Pressmeddelande från Luleå domkyrkoförsamling 2017-11-22
Björkskatakyrkan avlyses som kyrka på söndag
Nu på söndag den 26 november kommer Björkskatakyrkan i Luleå att avlysas som kyrka. Det sker
i samband med en högmässa som firas kl. 15. Biskop Hans Stiglund och domprost Charlott Rehnman,
medverkar tillsammans med bland andra Ulrica Vedin, diakon, Kerstin Lindmark, pedagog, Marina
Svensson, musiker, Robert Hansson, vaktmästare, kören Betula, Ceciliakören och Björkskatakyrkans
vokalensemble.
Björkskatakyrkan avlyses som kyrka eftersom kyrkofullmäktige i Luleå domkyrkoförsamling har
beslutat att församlingen ska avyttra Björkskatakyrkan från den 1 januari 2018. Björkskatakyrkan är
en av församlingens fem kyrkor. Innan beslutet togs gjorde Luleå domkyrkoförsamling en
genomlysning av ekonomi, fastigheter och verksamheter, för att kunna göra en långsiktig plan för
hur verksamheten ska bedrivas framöver. Bland annat så har nyttjandet av kyrkorna och
kostnaderna för att underhålla kyrkorna granskats.
När Björkskatakyrkan tas ur bruk fortsätter församlingsverksamheten i området fast på ett nytt sätt.
Församlingens medarbetare och arbetsledare anpassar verksamheten efter de nya
förutsättningarna. En del av verksamheten som brukar äga rum i Björkskatakyrkan flyttas till andra
lokaler. Så här är det tänkt att det ska bli:
Efter plugget för barn i åk. 1-6, flyttas till Andreaskyrkan på Björkskatan och hålls på torsdagar kl.
14.30-16.30. Gruppen leds som tidigare av Luleå domkyrkoförsamlings medarbetare.
Liten och stor, träffpunkten för barn 0-5 år tillsammans med förälder eller annan vuxen, flyttas till
Örnäsgården, intill Örnäsets kyrka. Dag och tid blir oförändrat, tisdagar kl. 13.30-16.30. Start vecka 3.
Luleå domkyrkoförsamlings verksamhet för barn och unga i skolorna i Björkskataområdet
kommer att vara oförändrad och likadan som på alla andra skolor inom församlingen även efter
Björkskatakyrkans stängning.
Enskilda samtal och hembesök för boende i Björkskataområdet kommer även fortsättningsvis att
ske. Diakoner i Luleå domkyrkoförsamling ansvarar för detta. Om det behövs samtalsrum så finns
det sådana i Örnäsgården och i Hertsökyrkan.
Vardagsgudstjänst eller mässa kommer att firas på tisdagar kl. 11.00-11.30 i Andreaskyrkan på
Björkskatan.
Kyrköppet blir det varannan tisdag kl. 11.30-13.30 i Andreaskyrkan på Björkskatan. Kyrköppet är en
öppen mötesplats där man kan sitta ner en stund och samtala med varandra över en kaffekopp.
Tisdagscafé kommer det att vara i Andreaskyrkan på Björkskatan varannan tisdag kl. 11.30-13.30.
Diakoner, präster och volontärer från Luleå domkyrkoförsamling ansvarar för programmet och det
blir tid för både fika och samtal.
För ytterligare upplysningar kontakta:
Charlott Rehnman, domprost, tel. 0920-26 48 39

