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Pastoralt program för samarbetskyrkan i Bergsbyn (försättsblad) 

Här följer styrelsens samtalsdokument/plocklåda inför kommande ”förslag till Pastoralt 
program för Bergsbykyrkan”. Enligt vårt samarbetsavtal ska styrelsen presentera ett 
sådant förslag. Den första upplagan planeras vara klar för dialog i samarbetskommittén i 
början av oktober 2019. Detta förarbete presenteras här som en lokal tolkning och 
anpassning av pastoralt program, ur församlingsinstruktion för Skellefteå pastorat. 
 

Ärende och syfte 
Ärendet är att beskriva vilka utmaningar och behov som ligger för handen när 
församlingens grundläggande uppgift ska uttryckas i, och med utgångspunkt från, 
Bergsbykyrkan.  
 
Syftet är trefalt; dels att dokumentet kan få ge en växelverkan mellan samarbetskyrkans 
lokala omständigheter och pastoratets övergripande arbete med församlingsinstruktion.  
Dels ska samarbetskyrkans utmaningar och möjligheter lyftas till gemensam kunskap 
och goda samtal, så att samarbetskommittén och samarbetets parter kan ha en 
gemensam bild av vägen framåt. Detta definieras i samarbetsavtalet. Vidare vill vi att 
processen i form av dialog, där hela pastoratets pastorala program används som spegel 
till verksamhetens utveckling – Ska bidra till en ökad delaktighet då fler människor, i 
förening, styrelser, utskott och årsstämmor får syn på en gemensam verklighetsteckning 
för arbetet. Texten avser vår aktuella samtid med start 2019, men bör betraktas som ett 
levande dokument.    
 

Historisk bakgrund 
Norra Bergsbyn har en historia som mindre jordbruksby fram till 70-talet, men är nu en 
geografiskt avgränsad förort till Skellefteå. Här bor knappt 2000 personer med en stor 
andel barn och unga i skolåder och deras föräldrar. Här finns många förskolor och 
grundskola f-5 med fritids. Bergsbyns bofasta befolkning ”i arbetsför ålder” pendlar i hög 
utsträckning till arbete i andra delar av Skellefteå.  
 
Men många pendlar också in till Bergsbyn för arbete. Fler och fler har även anledning att 
komma till det tänkta fabriksområdet som förbereds för en möjlig batterifabrik.  
Bergsbyn är ett relativt ”segregerat” privilegierat bostadsområde med höga 
fastighetspriser. Fritidsaktiva och tillfälliga besökare kommer också till Bergsbyn med 
anledning av Skellefteå discgolf, Fritidsgården Klippan (i Kyrkans lokaler), Bergsbyns 
SportKlubb, Pizzeria Viktoria eller för att sportfiska efter lax och havsöring i älven.  
 
Samarbetskyrkan i Bergsbyn fick sin nuvarande organisatoriska form 1980. Den kom till 
stånd efter snart 2000 år i Guds mission, 500 år som Självständig Svensk Evangelisk 
Luthersk kyrka och 150 år med EFS som en inomkyrklig missionsrörelse. Den lokala 
EFS-föreningen i Bergsbyn har nu nått ca 115 års ålder och nästan lika länge har vi 
tillhört vårt eget, Luleå stift.  
 

Ett starkt rep - flätat av två traditioner 
När vårt pastorala program formuleras har nu S:t Olovs församling drygt 90 år på nacken 
och Samarbetskyrkan i Bergsbyn närmar sig alltså 40 år. I vår kustnära väckelsebygd är 
Bergsbykyrkan satt att betjäna alla människor som vistas i Bergsbyn med omnejd, så att 
både Svenska kyrkans allmänkyrkliga tradition och EFS´s folkrörelsetradition med 
betoning på Jesus Mission, Ungdom, Bibel och Guds folk - blir tillgångar i att ära Gud 
och betjäna medmänniskor. Bergsbykyrkan ska förena folkkyrkans lika betjänande av 
människor och väckelserörelsens betoning av möjligheten till en personlig kristen tro. 
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Hon ska ge ballanserat utrymme för Gud som treenig – men ändå låta 2:a trosartikeln 
om Jesus Kristus vara fokus. 
 

Så vill vi arbeta som kyrka  

(Svart text= aktuell FIN, Röd text = tillägg specifika för Bergsbykyrkan) 
”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt  
utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus  
och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas  
och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för  
och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.  
(kyrkoordningen -2 avd. inledning) 
 
Här anges inriktningen för kyrkans uppgift fyra år framåt och beskrivs utifrån fyra 
dimensioner som går in i varandra, Gudstjänst-Undervisning-Diakoni -Mission. Under 
dessa rubriker beskrivs särskilda verksamheter, teman och samverkansformer som är 
centrala för kyrkan kommande år. 
 
Hela Bergsbykyrkans lära, liv och verksamhet har sin utgångspunkt i Jesus Kristus, sann 

Gud och sann människa och glädjebudet om honom. Därför strävar vi efter begripligt och 

oförvanskat utrymme för Gudomlig uppenbarelse – genom Guds Heliga Ande, Ordet, Dopet 

och Nattvarden likaväl som ocensurerat och äkta möte med våra faktiska liv och livsvillkor 

som människor. Det uttrycks i Kyrkoordningens syftestext till 2 kapitlet (ovan) och i EFS 

portalparagraf; ”att verka för Kristi rikes tillväxt.”  

 
 

Mission 

Svenska kyrkan i Skellefteå är en del av den världsvida kyrkan vars grundläggande uppgift 
är att med Jesus Kristus stå i Guds sändning till hela världen. Missionsuppdraget är att 
evangeliet blir bärande verklighet för alla, för hela människan – hela skapelsen. Grunden i 
kyrkans mission är Guds ofattbara gränslösa kärlek. Mission är inte att värva medlemmar 
utan att Guds kärleks längtan att hela skapelsen ska befrias och bli varje människas erfa-
renhet. Genom dopet är alla lika välkomna att dela kyrkans missionsuppdrag. Mission är att i 
sin vardagliga gärning vara del av Guds tjänst för världen. 

Mission är mångspråkig. Böneformer, kulturspråk och arbetssätt sammanflätas så att tro 
och liv hör ihop i missionens olika utmaningar. Alla kulturens uttryck behövs i missionens 
tjänst. 

Eftersom Mission är gränslös så är syster-kyrkor, vänstift och vänförsamlingar en central 
del av kyrkans lokala liv. Dessa relationer hjälper oss att gå tillsammans med större 
perspektiv på vad delande i vår värld betyder och bistå varandra i akuta nödlägen på bästa 
möjliga sätt. 
 

Bergsbykyrkan är en dels en del av Svenska kyrkan Skellefteå och dels en del av 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Bergsbykyrkan delar därmed den grundläggande uppgift 

som den världsvida kyrkan har att utifrån sin identitet vara utsänd med ett ärende. Ärendet 

att Bibeln är Guds ord till människan och utgör grunden för den kristna tron. Vi lär genom den 

känna det viktigaste i Guds vilja, och framförallt evangeliets gåva. 

Människan är skapad av Gud till hans avbild men vi är skilda från honom genom synden. Vi 

är inte längre vända mot Gud och kan därför inte göra det goda så som Gud hade tänkt. Vi 

bryter mot Guds goda vilja på många sätt. Trots att detta skiljer oss från Gud älskar han oss! 
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Genom sin död på korset tar Jesus på sig vår synd. För hans skull kan vi få förlåtelse och 

rätten att bli Guds barn trots skadan synden gjort. Denna gåva får vi genom att vi knyts till 

Jesus genom dopet och genom den tro som Guds Ande skapar i oss. Så får vi, trots att vi på 

olika sätt är bundna av synden, döden och ondskan, genom Jesu uppståndelse och seger -

på nytt leva vända mot Gud och ha del i hans eviga liv.    

Gåvan och att leva i Guds mission tillhör Guds folk; alla döpta och troende. Alla medarbetare 

i Kristi kyrka är viktiga, ideella, förtroendevalda såväl som anställda. Genom dopet får den 

döpte sin grundläggande kallelse att genom tron utgöra ”ett utvalt släkte, kungar och präster, 

ett heligt folk som skall förkunna hans storverk” (1 Pet 2:9)   

Mission är benämningen på den kristna kyrkans uppgift. Vi kan göra insatser både där vi bor 

och lever och i andra länder. Det är naturligt att leva ut sin tro i vardagen, i samhället och i 

världen. Detta vill Bergsbykyrkan bidra till. Tillvägagångssätten kan och bör variera över tid, 

men syftet är ett och detsamma.  

Att verksamheten genomsyras av en betoning på omvändelse, det vill säga att medvetet 

säga ja till det Jesus gjort för oss genom vända sig bort från det som är fel i ens liv, ta emot 

förlåtelse för sin synd och bestämma sig för att följa Guds vilja. Tron på Jesus och hans 

försoning mellan Gud och människan är livsviktig och nödvändig för alla människor. 

EFS är till sitt ursprung och väsen en rörelse som bygger på den enskildes inflytande, 
engagemang och ansvarstagande. EFS betonar att hela gudsfolket har ansvar för kyrkans 
missionsuppdrag. Inte bara anställda, eller sådana med särskilt märkbara gåvor, utan var 
och en som tror på Kristus har rätt och ansvar att delta i missionsarbetet, med både ord och 
handlingar. 

 

 
Församlingarna vill: 

 Medverka till öppna gemenskaper för växt och engagemang, där alla känner sig väl-
komna. 

 Att all verksamhet ska bäras minst till lika delar av ideella ledare och anställda. 

 Att anställda i församlingsverksamhet främst kännetecknas av rollen som 
möjliggörare. 

 Samordna det mesta möjliga i församlingar och mellan församlingar, med öppenhet 
för variation utifrån kultur, förutsättningar och behov. 

 Att kulturlivet stärks med stöd av kyrkorummens olika möjligheter i dialog med 
samvärlden. 

 Att internationell solidaritet ska ingå som en naturlig del i verksamhet och samverkan.  

 Att vänförsamlingsrelationer utvecklas till ömsesidig glädje. 

 Att barn (0-18) och åldern 18-40 år får särskilt fokus.  

 Att inspirera till utbildning inom områden som leder till tjänst i Svenska kyrkan. 

 Att hållbarhet genomsyrar all verksamhet. 

 Utemiljöer i församlingarna utformas till stöd för andhämtning, lek, gemenskap och 
tröst. 

 

Bergsbykyrkan vill: 
 Utveckla engagemang, information, bildning, utbildning, kunskapsöverföring om 

mission – och miljöfrågor och övriga Globala rättvisefrågor. 

 Revalvera Bibelläsningen och möjliggöra samtal och reflektion kring och reflektionen 
över dess konsekvenser för dagens frågor stärkas.  

 Inbjuda till kristna gemenskaper där evangeliet och livet möts, uppmuntra till 
trosfördjupande erfarenhetsutbyte och arbeta för att stärka den enskildes inre liv och 
efterföljelse.  
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 Möjliggöra samtal om hur lokal evangelisation kan gestaltas och levas. 

 Möjliggöra samtal om vad överlåtelse/omvändelse idag är och ger. 

 Bearbeta olika föreställningar, normer, värderingar, normkritik, kultur och ideologier – 
samt definiera vad vi vill odla tillsammans i Bergsbykyrkan. Hit hör också att samtal 
trycket från sekularism och modern humanism som vill särskilja tro och kyrka från 
skola och samhälle??  

 Utveckla utbytet med vänförsamlingen i Endolage. 

 Mission händer i relationer och därför behövs närvarande kristna i vardagen, utanför 
kyrkan. 

 Mission får inte stanna vid att samla in pengar. 

 
 

Hållbarhet 
Vår planets tillstånd är kritiskt och jordens resurser överutnyttjas vilket drabbar framför allt 
människor och natur i fattiga länder. Alla på planeten påverkas och behöver vakna. Än finns 
hopp! Gud och framtiden kallar! Svenska kyrkan i Skellefteå delar ansvaret att vårda 
skapelsen och verka för ett hållbart samhälle.  
 

Kultur 
Såväl sång och musik som arkitektur, konst och all annan form av kulturell gestaltning bär 
existentiella frågor och uttrycker andlighet. Kyrkan har i århundraden berikat människors liv.  
I Skellefteå finns ett rikt kulturliv som ständigt utvecklas. 
 
 
 

Diakoni  
Diakoni är kyrkans kännetecken. Diakoni är kyrkans grundidentitet, att möta varandra med 
respekt och närvaro i alla livssituationer. Det diakonala ansvaret bärs av alla, eftersom ut-
sattheten finns både på nära håll och i andra delar av världen. Möten mellan människor 
medverkar till att människans gudomliga särprägel, som social och andlig storhet, frigörs. 
Alla kan vara med i uppdraget att medverka till det goda livet, lokalt och globalt. I min 
medmänniska blir min uppgift som Guds medarbetare tydlig, att bidra till livsmod och hopp 
under dygnets alla timmar.  
 
Församlingarna vill:  

 Att våra möten med människor ska präglas av ledorden närvaro, öppenhet och hopp.  

 Att i alla sammanhang stå upp för allas lika värde och möta utsatta och 
marginaliserade.  

 Att alla som vill, ser behov och tar ansvar i det diakonala uppdraget.  

 Att ideella ges stor plats i organiserad diakoni där diakonen får en mer strategisk 
funktion.  

 Att andlig vård i hemmen, i öppenvård och på boenden, på sjukhus och skolor 
utvecklas.  

 Att själavård och bikt erbjuds för alla åldrar i organiserade former.  

 Att utomhusmiljöer, runt fastigheter och på kyrkogårdar, ska vara levande platser som 
bidrar till livsmod, tröst och hopp.  

 Att skolkyrkan, kyrkan på Campus och sjukhuskyrkan ges utrymme att fungera väl. 
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Bergsbykyrkan vill:  
 Genomlysa arbetet som sker i Bergsbykyrkan utifrån den grundidentitet som 

diakonin utgör för vår Svenska kyrka. På vilka sätt bidrar Bergsbykyrkan till att 
denna grundidentitet gestaltas. 

 Arbeta för  att fler ska hitta gemenskap, delande och delaktighet i en mindre 
grupp. 

 Möjliggöra/Erbjuda till lokala samtal/samtalsgrupper kring frågor som berör livet i 
alla dess olika former.   

 Arbeta fram en plan för krisberedskap rörande dels Bergsbykyrkans 
arbetsorganisation, dels Bergsbykyrkan som gemenskap och dels för samhället 
Bergsbyn. 

 Möjliggöra till ökad ideell delaktighet i diakonal omsorg. 

 Föra samtal om hur vi tillsammans kan förstå och möta diakonala behov hos unga 
och äldre i Bergsbyn, och vara en tydlig resurs för Bergsbyborna när livet krånglar 
till sig. 

 Föra samtal om hur gemenskapen kring Bergsbykyrkan kan utvecklas vidare som 
en god diakonal miljö för alla.  

 
 
Skolkyrkan  
Skolkyrkan är en respekterad resurs som skolorna i kommunen räknar med. Skolkyrkan 
bistår med personella resurser så att skola och förskola får tydligt stöd att jobba mot skolans 
mål. Det handlar om människans identitetsskapande, meningsfrågor och behov av hopp. 
Skolkyrkan vill förmedla tanken om att varje individ är någonting mer än summan av sina 
gåvor och tillkortakommanden, med Jesu pedagogik som förebild.  

 
Sjukhuskyrkan  
Sjukhuskyrkan har en viktig funktion för många människor i utsatta situationer. Det handlar 
om andliga och existentiella behov. Arbetet utförs i nära samarbete med vårdpersonalen och 
utgörs av planerade och spontana samtal med enskilda patienter, anhöriga och personal, 
samt andakter och mässor i sjukhusets stilla rum. En viktig del är att uppehålla 
församlingarnas beredskap dygnet runt, årets alla dagar.  
 

Diakoni Tillsammans  
En gemensam utredning ska göras om hur diakonin kan samordnas och fungera med 
samlad strategisk verksamhetsledning. Arbetet samverkas med Stadsmissionen, 
Kvinnojouren, Urkraft m.fl.  
 
Idealitet  
Kyrkans medlemmar är förutsättningen för kyrkans uppdrag i världen. Kallelsen att leva 
evangelium är given åt hela Guds folk. Mångas delaktighet i att vara kyrka är avgörande om 
människor ska få chansen att bli del av meningsfulla sammanhang i Guds värld. 
 
 

Undervisning  
Lärande är en livslång process där delandet av liv och tro ger möjlighet att växa som med-
människa. Omfattande verksamhet bedrivs varje vecka bland barn och ungdomar, såväl 
öppen verksamhet som gruppverksamhet. Många olika mötesplatser för vuxna och barn ger 
möjlighet till samtal och andlig vägledning. Undervisning vilar på två perspektiv: våra egna liv 
och Bibelns vägledande ord. Därför finns en växelverkan mellan dessa perspektiv alltid med i 
församlingens gemenskap. Det gäller allt från dopsamtalet, via konfirmandundervisningen, 
samtal och gudstjänsten, till sorgesamtalet.  
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Bergsbykyrkan vars rottrådar även återfinns i EFS, delar en historia och en teologisk 
grundsyn som betonat läsning och tillämpning av Bibeln som grunden för allt arbete i kyrkan. 
I en tid när bibelkunskap och bibelläsning minskar behöver bibelanvändningen och 
reflektionen kring Bibelordet och dess konsekvenser för dagens frågor stärkas.          
Den andliga fördjupningen och förnyelsen både hos enskilda och i gemenskaper är av vikt 
för att möjliggöra personlig växt i den kristna tron. Genom reflektion, bön och att dela 
erfarenheter som kristen med andra möjliggörs att tron fördjupas.  

 
 
Församlingarna vill:  

 Att alla människors livsberättelser och Bibeln ska få mötas till befrielse.  

 Att alla åldrar bemyndigas och ges plats att medverka, ideella som anställda.  

 Att ungdomar ska uppleva att kyrkan har en viktig roll i livet.  

 Att dopets gåva ska delas av allt fler som en fest och unik tillgång. 
 

Bergsbykyrkan vill: 
 Tillskapa fler smågrupper ex bibelläsning och reflektionsgrupper. 

 Synliggöra vilken ”lokal spiritualitet” vi tillsammans odlar i Bergsbykyrkan. 

 Utveckla delaktigheten men se upp med engagemang som skapar trötthet. 

 Motverka onödig segregation och utanförskap i all verksamhet och kommunikation. 

 Undersöka möjlighet till att erbjuda ett Bergsby-lokalt konfirmandalternativ inom 
pastoratet. 

 Tillskapa en utvecklingsplan för lärande, undervisning och fördjupning, som upplevs 
ha hög kvalitet och verklig relevans i vår samtid. 

 Öka ambitionsnivån för fortbildning och utveckling genom lärande till ideella 
medarbetare (så som ljudkurs, kyrkvärdskurs, handledning o.d.). 

 
 

Dop och konfirmation  
En doppastoral (0-18 år) upprättas i pastoratet. Den inkluderar handlingsplan för ungdom-
sverksamheten, med prioriteringar och mål. Där framgår hur verksamhet med barn och 
ungdomar utformas. Både lokala och pastoratsgemensamma konfirmandalternativ 
genomförs. 
 

 
 
 

Gudstjänst  
Gudstjänsten är mänsklighetens fönster mot livets möjlighet, Gud. Gudstjänsten har två 
dimensioner: Möta Gud tillsammans och i livets vardagligheter leva med i Guds kärleks tjänst 
för andra. Gudstjänsten ger gåvan att få dela tro och liv så att framtidstro och livsmod stärks. 
Gudstjänsten görs tillsammans. I Gudstjänsten är Bibelns ord hjärtat och musiken central. 
Kyrkoårets växlingar, delaktighet, olika uttrycksformer, sång, bön, stillhet, nattvardsbord och 
fikabord är delar i en levande gudstjänst. Olika gudstjänster firas på en mängd olika platser 
under veckan, helgdag som vardag. 
 
Bergsbykyrkans gudstjänstliv vill hjälpa gudstjänstdeltagaren att öva sig att lita på Guds 

förlåtelse, vilja leva som en efterföljare till Jesus och med Guds Andes hjälp vara ett vittne för 

Jesus i ord och handling. Detta kan ske när vi tar emot budskapet om Jesus Kristus i 

förkunnelse, undervisning och samtal, i nattvarden och gemenskapen med dem som tillhör 

honom.  
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Församlingarna vill:  
 Att öppenhet, närvaro och delaktighet ska utmärka alla gudstjänster. 

 Att andhämtning i en stressad tillvaro ska finnas i gudstjänstlivet. 

 Att barnen, med föräldrar och släkt, ska fokuseras särskilt i varje gudstjänst. 

 Att alla som en gång varit med ska längta till nästa. 

 Att lokal spiritualitet (stil, musik, form m.m.) i församlingar och i kyrkor ska erbjuda 
mångfald. 

 Att enhet i mångfald ska uppskattas hos alla. 

 Att gudstjänst ska värderas lika oavsett kyrka, bönhus, andra lokaler, utomhus eller 
veckodag. 

 Att dop, vigslar och begravningar är hela församlingens angelägenhet. 

 Att längtan efter tro är nog. Människor välkomnas oavsett sexuell läggning, etnicitet, 
språk, tvivel, hudfärg, kultur, särskilda behov. 
 

Bergsbykyrkan vill verka för:  
 Att vi blir fler som möts i gudstjänst, särskilt barn och unga. 

 Att, med utgångspunkt i sina två teologiska fåror, utveckla Bergsbykyrkans lokala 
spiritualitet inom ramen för Kyrkohandbok 2017. 

 Att utveckla delaktigheten i Gudstjänsternas planerande och gestaltning/ genom-
förande utifrån hela Gudsfolkets behov.  

 Att förnya arbetsmodellen med ansvarsgrupperna och möjliggöra för ökad delaktighet 
genom exempelvis gudstjänstgrupper. 

 Bearbeta frågan om några gudstjänster i Bergsbyn under sommaren. 

 Initiera samtal om gudstjänstutveckling utifrån gudstjänstfirarnas upplevda kvalitet. 
 

 

 
Samverkan 

Samverkan baseras på samsyn och viljan att arbeta tillsammans. För församlingarnas del 
sker detta uteslutande inom ramen för kyrkans grundläggande uppgift. Visst arbete bedrivs 
utifrån reglerade avtal medan andra gemensamma satsningar är korta åtaganden. 
 
Samarbetskyrkor mellan EFS och Svenska kyrkan, EFS Västerbotten och EFS-
föreningar. Ändamålet är att främja ett gemensamt uppdrag, att dela evangeliet och hjälpa 
människor att leva i tro. Samarbetet bidrar till att fler människor hittar gemenskap, delaktighet 
och engagemang i Kristi kyrka. 
 
Fyra av kyrkorna är samarbetskyrkor. EFS-föreningarna i Mobacken, Ersmark, Bergsbyn och 
Sörböle har uppdraget att i dessa kyrkor ansvara för att kyrkans arbete utförs. Samverkan 
med EFS i bönhusföreningar och EFS-kyrkan i centrala Skellefteå är andra exempel. 
 

Bergsbykyrkan vill: 
 Vara en folkets kyrka och ett uttryck för Kristi kyrka.  

 Möjliggöra för alla att så långt det är möjligt att vara en del av det arbete vi gestaltar 

och utför. För att nå dit behöver vi arbeta för reell och representativ delaktighet som 

inflytande och gestaltning. Samtidigt behövs ökade samtal om värderingar kopplade 

till församlingsliv, gudstjänsten, tron etc.   

 Som olika delar av det heliga prästerskapet tillsammans i Guds rike - fortsatt verka för 
att Gud ska bli ärad och därmed även möjliggöra fortsatt betjänade av varandra.  
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Viktiga värderingar i Bergsbykyrkan är:   
 Att alla människor erbjuds en personlig relation till Jesus. 

 Att den gudstjänstfirande gemenskapen är den troendes utvidgade familj – 
Gemenskap, delande av liv och tro samt ömsesidig omsorg är viktigare än 
”produktivitet” i kyrklig verksamhet. Och gemenskapen behöver vårdas och odlas. 

 Att gemensam gudstjänst är en del av vår identitet - Vi hör ihop, och behöver därför 
både mindre livsnära gemenskaper/ arbetsgemenskaper och det gemensamma 
mötet i söndagens gudstjänst. 

 Att Bergsbykyrkan ska vara mänsklig – vi vill odla en lokal ”kultur” tillsammans där 
vardagslivets glädjeämnen och utmaningar ryms och delas.  

 Att alla räknas och är värdefulla – därför behöver former för delaktighet som 
inflytande och praktiskt arbete hela tiden utvecklas och uppdateras.  

 Att missionen är en livsnerv – Guds sändning att betjäna och stötta andra prioriteras. 

 Att engagemang och verksamhet för Bergsbyns barn och ungdomar är ett kärnvärde 
som tillhör Bergsbykyrkans identitet.     

 
 
 
Kommun, landsting och föreningsliv 

Församlingarna samverkar med offentlig sektor, ett stort antal organisationer, föreningar och 
grupper. Denna samverkan tar sig många olika uttryck och resulterar i en mängd olika verk-
samheter.  
 
Stadsmissionen  
Skellefteå pastorat är en av huvudmännen som bidrar till stadsmissionens avgörande 
funktion att människor i utsattet ska finna ett sammanhang där socialt stöd och professionell 
hjälp finns. 
 
Ekumenik 

Svenska kyrkan i Skellefteå är en del av det ekumeniska samarbetet SKR - Skellefteå kristna 
råd.  
 
Religionsdialog 
Svenska kyrkan i Skellefteå är förespråkare för öppenhet och dialog i mänsklighetens 
avgörande frågor för öppenhet, fred, integration och hållbarhet. Religionerna gör skillnad, 
tillsammans.  
 
 
 
 

Svenska kyrkan i Skellefteå - flerspråkig kyrka 

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka med medlemmar som talar många olika språk. 
Skellefteå pastorats församlingar vill synliggöra och bekräfta alla så att möjlighet att uttrycka 
sin tro finns, på det språk som ligger närmast hjärtat. 
 

Församlingarna vill:  
 Att pastoratsgemensamma gudstjänster på teckenspråk genomförs 3-4 gånger per 

termin. 

 Att tolkad andakt på äldreboende hålls minst en gång i månaden. 

 Att bistå med hjälp i kontakt med myndigheter m.m., för döva från andra länder.  

 Att påverkansarbete tillsammans med dövföreningen i olika frågor bedrivs. 

 Att lärandet i teckenspråksprojektet (2014-2017) tas till vara. CI-implantat är en ny 
erfarenhet.  
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 Att underlätta för medmänniskor med olika språk att kunna delta i gudstjänster. 

 Att en gudstjänst per år på samiska respektive finska hålls. 

 Att gudstjänster och sjukkommunioner på modersmål kan ordnas. 

 Att internationella gudstjänster på engelska anordnas inom pastoratet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Har du synpunkter på innehållet i det ovanstående ”förarbetet”?  
- Har du förslag på tillägg, strykningar eller omformuleringar som skulle ge klarare och 

klokare beskrivning av Bergsbykyrkans framtid och önskade riktning?  
Välkommen att kontakta styrelsen, så att dina synpunkter kan beaktas. 
 
 

 / styrelsen 


