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Inledning
Den av pastoratetframtagnaVision 2027 präglarsamtligaverksamheter.
Ledorden;Se människan,Visa framtidstroochErbjudagemenskap,ska alltid genomsyraall
form av planering,utförandeoch bemötande,bådeinternt och externt.
När samhällethårdnarvill vi som kyrka vara en motpol, där vi hämtarkraft ur vår kristnatro,
sombärareavkyrkliga, andligaoch existentiellaperspektivi byggetav det godasamhället.

www.svenskakyrkan.se/ljusnan/vision2027

Processchema
I underlagför beslutför verksamhetsplan
hämtar
vi inspirationfrån Vision 2027 och filtrerar via
Församlingsinstruktionoch de pastoralaprogrammen,
meden ständigtpågåendesamtidsanalys.
Våra verksamheterär mätbarapå ett sättsom
ovanstående
byggklossarinte kan vara.
För att ta fram och beslutaomverksamhetsplanerna
tar
ledning,tjänstepersoner
och förtroendevalda
beslututifrån pastoraltprogram,instruktion
och vision.

Vision

Församlings
instruktion

Pastoral
t
program

Under verksamhetsåret pågår en ständig
rundgång med utbyte mellan ”byggklossarna”.
Verksamhets
-plan

Samtidsanalys
Ljusnans pastorat är det största pastoratet till ytan i Uppsala stift. Pastoratet omfattar samma
område som Ljusdals kommun, nordvästra Hälsingland, med en areal om 5.609 km2 och ett
invånarantal om 19.008 personer (2019).
Pastoratet är indelad i fyra församlingar: Färila-Kårböle, Los-Hamra, Järvsö samt Ljusdal
Ramsjö församling. Varje församling har minst en kyrka, varav Ljusdals kyrka är huvudkyrka
i Ljusnans pastorat.

Utöver sina sju kyrkor har dessa församlingar även en stavkyrka, fem kapell, tre
församlingsexpeditioner, fem församlingsgårdar och en lägergård tillsammans.
I Ljusnans pastorat är 13.998 kyrkotillhöriga (2018) vilket motsvarar 73 % av befolkningen.
Fördelning är följande: 2.624 i Färila-Kårböle församling (80 % lokalt), 3.307 i Järvsö
församling (78 % lokalt), 7.599 i Ljusdal-Ramsjö församling (70 % lokalt) och 468 i LosHamra församling (71 % lokalt).
Samtidsanalyser är alltid färskvara som behöver ständig uppdatering.
Ljusnans pastorat består av landsbygd och glesbygd, omformulerat till naturtätt område, med
tätorterna Ljusdal, Järvsö och Färila samt kringliggande byar.
Ljusnans pastorat har tre församlingsherdar med komministertjänst i varje församling förutom
i Los-Hamra församling som ingår i distrikt tillsammans med Färila-Kårböle församling.
Kyrkoherden har övergripande ansvar och verkar i alla fyra församlingarna.
Den grundläggande uppgiften är jämnt fördelad över pastoratets fyra församlingar. Diakoni,
konfirmationsarbete, kommunikation, vaktmästeri och administration samordnas på
pastoratsnivå.

Den lokala församlingenmed desskyrkor hämtarnäringtill verksamhetenfrån lokala behov
genombland annatförsamlingsråden.
Förtroendeorganisationen
arbetarmed styrningmedan
ledningenav verksamhetenfiltreras genomkyrkoherden.
Uppdragetatt vara kyrka i vår landsbygdmed en störretätort, någramindre samhällensamt
en mängdbyar och enskildafastigheterställer därför specifikaförväntningar.
Närvaroär en faktor som inte alltid är enkel att tillgodo semed långaavståndsamtgles
befolkning.Att dåerbjudafärre men grundligt mer förankradeoch genomarbetade
gudstjänsteroch andraverksamheterär en strategisom kan varaän mer framgångsrik.
Att genomveckorslängreplaneringtillsammansmedlokalbefolkningskapafärre
gudstjänsteroch verksamhetersomär angelägnaoch berörblir viktigare än hög frekvensmed
ytterstfå deltagare.
Vidare är en analysatt skapastolthetoch engagemang
för den lokala kyrkan/kapelletgenom
att ge varje enskilden mer uttaladkaraktäreller profilering.

Pastoralt program med förhållningssätt
Gudstjänst
Ljusnanspastoratvill erbjudaett varieratgudstjänstlivmed
olika typer av gudstjänsterenligtSvenskakyrkans
kyrkohandbok,vissaanpassade
för specifikamålgruppereller
ändamål.Ambitionenmed gudstjänstfirandetär alltid att nå
alla åldersgrupper.Gudstjänsternaska
varavälplaneradedär
samtligadeltagarealltid är förbereddaoch tränadei rollenför
det specifikauppdraget.Musiken har ett givet utrymmei
gudstjänstlivet.
Huvudgudstjänstskafiras varje söndagi någonpastoratets
församlingar.Därutöverfiras gudstjänsterpå olika sätti
pastoratetsförsamlingutifrån lokala behovoch
förutsättningar.
Ekumeniskagudstjänsterfiras,främst i Ljusdal-Ramsjö
församlingmen ocksåLos-Hamraförsamling.
I pastoratetfirasminst 20 huvudgudstjänster
mednattvardunderett kyrkoår, därutöverolika
gudstjänstermed nattvardpå andraveckodagaroch i andrasammanhang.

Undervisning

Undervisninghandlarom att väckanyfikenheti ett förstastegoch
fördjupningi följandesteg.Utgångspunktäratt via de bibliska
berättelsernaoch tolkning av vår samtidlocka till tro på treenig
Gud. Vi arbetarutifrånen pedagogiskgrundsyndärlärandesker i
mellanmänskligamöteni ögonhöjd.Undervisningenfokuserarpå
att uppleva,provtänkaoch utgåfrån den enskildesförutsättningar.
Grundsynenomfattarall pedagogiskverksamhet;från
barnverksamhet
till vuxenverksamhet.
Konfirmandhandlingsplan
finns framtagenoch revideraslöpande.

Diakoni
Diakoni handlarom barmhärtighetens
utsträcktahand
oavsettkön, ålder,politisk eller religiös tillhörighet,
sexuellläggningellerfunktionsvariation.Det diakonala
arbetetskavarabehovsanpassat
utifrån samtidsanalyser,
därför är de diakonalainsatsernadynamiskai relationtill
förändringari det omgivandesamhället.Det diakonala
teametarbetarmed all diakoni som omfattarbarn,unga
vuxna,vuxna och äldre.Diakonin samverkarför att
bibehållaen närarelationtill socialtjänstoch andra
aktörerför vård och omsorgi kommunen.
Ljusnanspastoratingår i stiftets gemensamma
telefonsjälavårdoch bidrar ekonomiskttill
sjukhuskyrkansverksamhet
i länetsolika sjukhus.

Mission

Kyrkan vilar på missionsbefallningen,
vilket innebäratt
missionär vårt uppdrag.
GUD (gudstjänst,undervisning,diakoni) är uttryck och
tillvägagångssättför att kunnagenomföramission.
Kommunikationsarbetet
skavaravår genomtänkta
missionsstrategi,
tillika densammanhållande
länkeni den
grundläggandeuppgiften.Vår inställningbör vara att allt
kommunicerar,alltsåoavsetthur eller vad vi gör, uttalar
eller handlar,att det får konsekvenserför våra
verksamheter,attityderoch nätverkande.Därför måste
kommunikationsarbetet
vila på långsiktig,strategisk
planeringmedutrymmeför bådeoperativainsatseroch
processer.Missionsstrategiskthar ledningenvalt att
fokuserapå att nå och föra dialog med oinformerade,tveksammaoch intresserade.
Allt för att behållatillhöriga och tilltala nya intresserade.Relationenmed våraregelbundna
kyrkobesökare,och troget ”kyrkfolk”, behöverunderhållaspå ett omsorgsfulltoch
utvecklandesätt.För effektiviseringensskull läggsmindreresurserpå att prioriterade
målgruppermed starkt ointresseför kyrklig verksamhet.

Barnkonsekvensanalys
Pastoratetgenomförbarnkonsekvensanalys
i och med alla beslutdär barn direkt eller indirekt
berörs.En mall finns framtagen.Församlingsinstruktionens
analyshar varit löpandedå barns
och ungasperspektivhela tiden analyserasmed eventuellakonsekvenser.
Språk
Ljusnanspastoraterbjuderkyrkliga handlingarpå alla minoritetsspråkgenomatt tolk anlitas.
Antingenvia stift eller annantolkbyrå.

Avslutning
Ljusnanspastoratär kyrkansutsträcktahandpå ett geografiskt,andligt och mänskligtplan.
Hållbarhetblir därför ett ledordgenombegreppetSemänniskan,vilket gör socialhållbarhet
till ett centrumdär tro, hopp och kärlek kan växa.Se människan–Ecce homo,det latinska
ordetfrån johannesevangeliet
där PontiusPilatuspekarpå den fängsladeJesusoch vill att alla

ska se människan, hela människan. Se människan, syftar till att Se inte bara titta, betrakta,
att helheten ska bli tagen på allvar. Pastoratets genomtänkta beslut filtreras genom ett
hållbarhetstänk som omfattar ekonomi, klimat och miljö. Pastoratets församlingar stärks i sitt
uppdrag att vara kyrka genom Guds närvaro, människors längtan och bygget av det goda
samhället, där andliga och existentiella frågor har en självklar plats.

Missionsbefallningen, Matt. 28:16-20:
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar
till tidens slut.

