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fakta
Valdeltagande de senaste 
tre kyrkovalen:
1998 10 procent
2001 14 procent
2005 12 procent

Värt att tänka på: 
n Röstar man på valdagen 
räcker det med legitimation 
men annars ska man ha röst-
kortet med sig. 
n Vallokalerna är öppna mel-
lan 13.00 och 20.00
n Har man tappat röstkor-
tet kan man få ett nytt hos 
sin hemförsamling eller via 
webben. 
n Att personrösta är möjligt. 
Om där finns någon som man 
finner mer lämplig kan upp 
till tre namn markeras.
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NYHETER

  Gunnars-
byprästen 
Mogens 
Amstrup 
har vidgat 
kyrkans 
verksamhet 
väsentligt. 
Här tillsam-
mans med 
sonen Jakob 
och hustrun                       
Lena Malm.  

GUNNARSBYN Nu på 
söndag är det dags – då ska 
det röstas i kyrkovalet. Men 
det är knappast någon som 
gör vågen över valdeltagan-
det. Engagemanget är minst 
sagt ljummet och på riks-
nivå är det blott cirka tolv 
procent av alla valberättiga-
de som går till vallokalerna. 

Annat är det i Gunnars-
byns församling där hela 
42,2 procent röstade i det 
senaste valet som hölls 
2005. Den siffran är det 
ingen som bräcker i Norr-
land. 

– Det är vi stolta över. Det 
visar att folk här bryr sig 
om kyrkan och dess verk-
samhet, säger Margareta 
Hansson. 

Hon företräder socialde-
mokraterna och sitter som 
kyrkorådets ordförande i 
Gunnarsbyn. Hon ger sin 
förklaring till varför det är 
viktigt att faktiskt lämna 
soffan och gå och rösta. 

Solklart att rösta
– För vår del är det sol-

klart. Det finns ett förslag 
att slå samman församling-
arna i Boden och bilda en 
enda stor församling och 
det tror vi hade varit riktigt 
olyckligt, säger hon. 

Bredvid henne sitter Ker-
stin Engström och hon är 
vice ordförande i kyrkorå-
det men är företrädare för 
den allians som 2005 be-
stod av folkpartiet, centern 
och kristdemokraterna. 

Den avvaktande hållning 
som man kan förvänta sig 

mellan två politiska mot-
ståndare finns inte och Ker-
stin Engström nickar in-
stämmande när Margareta 
talar. 

– Vi gör gemensam sak 
i det mesta. Vi arbetar för 
kyrkans och församlingens 
bästa och under den här 
perioden har vi inte behövt 
rösta i en enda fråga, säger 
Kerstin Engström. 

Närmare folket
Men vad ligger då förkla-

ringen till att kyrkan och 
kyrkovalet engagerar så 
många fler i Gunnarsbyn 
jämfört med vad det gör på 
många andra platser? 

– Det är utan tvekan sät-
tet som det arbetas på. Vi 
genomför inga kampanjer 
utan kyrkan är mycket när-
mare vanligt folk i dag, sä-
ger Margareta Hansson. 

–  Vi sitter inte bara å vän-
tar på att något ska hända 
utan vi engageras oss. Och 
framför allt har Mogens 
(Amstrup, präst i försam-
lingen, reds. anm.) gjort ett 
jättejobb. Han besöker alla 
i hemmen och den kyrkliga 
verksamheten sträcker sig 
därför långt utanför kyr-
kans väggar, säger Kerstin 
Engström. 

När man pratar med de 
två och får höra mer om 
sättet som den danske präs-
ten arbetar på växer fasci-
nationen. Kyrkan finns i 
stort sett med i det mesta 
som föregår i församlingens 
byar och så här säger före-
tagaren och entreprenören 

Palle Andersson som bor i 
Sörbyn: 

–Jag är ingen kyrkans man 
men jag är djupt imponerad 
över vad Mogens har åstad-
kommit. Det är lite som en 
folkrörelse och i stort sett 
alla känner sig nog mer 
hemma i dagens kyrka, sä-
ger han. 

Trots det är han tveksam 
till att delta i valet. 

– Jag har väl inte bestämt 
mig än. Kyrkan hemma hos 
oss jobbar på ett otroligt 
sätt men egentligen tycker 
jag att politiska val ska vara 
förbehållet valen till riksdag, 
landsting och kommunfull-
mäktige, säger han. 

Bara ett alternativ
Människorna i Gunnars-

byns församling kommer 
att få ett relativt lätt val, åt-
minstone i valet till kyrko-
fullmäktige. Där finns näm-
ligen bara ett alternativ och 
det är socialdemokraterna. 

Det uppstod en miss när 
alliansens (Kyrkans väl) lis-
tor och namn skulle skickas 
in och när det upptäcktes 
var det redan för sent. 

Detta borde glädja mot-
ståndaren – men icke. 

– Det var tråkigt att det 
blev så. Det är väl ingen 
som tjänar på det, säger 
Margareta Hansson. 

Sedan återknyter de till 
förslaget att göra en enda 
stor församling av Överlu-
leå, Sävast och Gunnars-
byn. 

– Vi ska strida för att få be-
hålla vår präst och vår för-
samling som den är. Vi vill 
under inga omständigheter 
förlora det vi har och där-
för är det kanske viktigare 
än någonsin att visa sitt en-
gagemang, säger Margareta 
Hansson. 

JOAKIM NORDLUND

Halva byn  röstar i valet

  Margareta Hansson och Kerstin Engström anser att helhjärtade engagemang som kyrkans anställda visar ute i samhället visar sig               i det höga valdeltagandet. FOtO: JOAkim NORdluNd

 

fakta Kyrkovalet 2009

Lokal nivå – församling/
samfällighet
den lokala nivån, kyr-
kofullmäktige med sin 
styrelse (kyrkoråd eller 
kyrkonämnd) arbetar med 
församlingens och samfäl-
lighetens målsättning, 
verksamhet och ekonomi. 
det handlar om allt från 
körer, äldreträffar, diakoni 
(kyrkans sociala arbete) till 
krisarbete och internatio-
nellt engagemang. 
 
Regional nivå – 13 stift
På stiftsnivå handlar det 
bland annat om att bistå 
församlingarna på olika 
sätt, bland annat med 
 

rådgivning, utbildning och 
viss egendomsförvaltning. 
Högsta beslutande organ 
är stiftsfullmäktige.
 
Nationell nivå –  
Kyrkomötet
kyrkomötet beslutar på 
nationell nivå om det ge-
mensamma, till exempel 
kyrkoordningen. kyrko-
mötet har även ansvar för 
det internationella arbe-
tet. det är kyrkomötet 
som tar de stora besluten 
som berör hela Svenska 
kyrkan.

källa: 
www.svenskakyrkan.se

Kyrkan finns med byborna i vardagen

På älgPasset finns gott om tid 
att fundera och reflektera. Både 
över stort och smått. Problem och 
glädjeämnen. I helgen satt jag på 
älgpasset, såg dagen vakna till liv, 
solen gå upp och torka bort dag-
gen från löv och gräs. Där satt jag, 
mitt i naturen och hörde hackspet-
tens trummande mot en torr fura. 
Järpens fina visslingar i den täta 
granskogen. Tranornas sång och 
gässens färd högt, högt i det blå.

Fick mig ett pass 
tilldelat på sönda-
gen i ett område 
jag inte besökt på 
minst 15 år. När vi 
gick till passen ge-
nom den stundtals 
täta tallungskogen 
kunde jag kon-
statera att när jag gick här sist så 
var tallarna midjehöga. Nu var de 
säkert nära tre meter höga, en del 
längre.

Förr,  då jag och kompisen jagade 
i området kunde man se långt. Nu 
var sikten minst sagt begränsad. 

När jag satt  i det lilla älgtornet 
slog det mig plötsligt hur lång om-
loppstid skogen har, och hur kort-
siktigt vi människor tänker. Sen, 
naturligtvis, slog det mig också att 
man blivit äldre. Åren går fort, men 
kanske inte för ett träd. En tall är 
slutavverkningsmogen då den är 
mellan 60 till 90 år gammal. 

I våras planterade vi skog. Det 
blir inte mina barn som kan av-
verka den skogen. Det blir mina 
barnbarns jobb. Och att redan 
tänka så långt fram i tiden känns 
främmande och konstigt.

Samtidigt inser jag när jag sitter 
där på passet och tänker tillbaka 
på tiden då vi bodde i byn att jag 
faktiskt blivit äldre. Det är ett 
faktum man gärna förtränger. Her-
regud, nästa år fyller jag 40 år. Då 
jag sist sprang här i skogen och på 
kalhyggena tyckte jag att en 40-
åring – det var en gubbe det.

Nu är man själv gubbe. 
En gubbe på älgpass 
i en skog jag alltid 
älskat.

Tankar
på passet

Åren går 
fort, men 
kanske inte 
för ett träd

Den 20 september röstar vi i kyrkovalet. 
gunnarsbyns församling har högst valdeltagande 
i hela Norrland. 
Där strider man nu för sin existens. 
– Blir det en storförsamling tror jag att vi försvinner 
i mängden, säger Margareta Hansson som är ordfö-
rande i kyrkorådet.

aJazzcafé: Tillsammans med 
Nestors café i Överstbyn ar-
rangeras musikkvällar en till 
två gånger per månad under 
sommarperioden. 
aGym: Församlingen har 

betalat tio procent av eta-
bleringskostnaden för byns 
gym. 
aKaféet: Kaféet i försam-

lingsgården är öppet dagli-
gen. En mötesplats som drivs 
helt på ideell basis. 

aHållbart samhälle: Stort 
omdaningsarbete med miljö-
tänkande i centrum – i sam-
arbete med Älvskolan och 
Råek. Man kan bli första för-
samling i landet som certifie-
ras. 

Älgjaktsgudstjänst
aÄlgjaktsgudstjänst: In-

för älgjakten brukar speciella 
utomhusgudstjänster anord-
nas. 
aSkotergudstjänst: Under 

vårvintern brukar speciella 
utomhusgudstjänster anord-
nas. 
aScoutverksamhet: Cirka 

15 ungdomar deltar i scout-
verksamheten. 
aLucköppning: Varje dag 

från 1–24 december smyckas 
ett fönster hos någon i för-
samlingen. Sedan träffas man 
där för att fika och sjunga. 

Rättvisehandel
aRättvisehandel: I för-

samlingsgården finns en rätt-
visehandel med mellan 1200 
och 1400 artiklar i sortimen-
tet. En av landets fem största. 
aKörverksamhet: Kan-

torn Pernilla Selberg-Öst-
lund har som mest hållit  
i gång fyra körer. Ett tag 

sjöng tio procent av alla för-
samlingsmedlemmar med  
i någon kör. 
aHembesök: Prästen Mo-

gens Amstrup besöker män-
niskor i deras hem. Han för-
söker ta en by i taget. 
aFamiljemiddagar: En 

gång varje månad lagas det 
mat (till självkostnadspris) 
i församlingsgården. I dag 
kommer cirka 70 barn dit 
med sina föräldrar. 
aSponsring av idrotts-

klubben: På ryggen på 
idrottslagets tröjor står det 
”Mot högre höjder – Gun-
narsbyns församling”.

I gunnarsbyn finns kyrkan 
med i det mesta – eller 
vad sägs om följande 
aktiviteter:

GUNNARSBYN Nu på 
söndag är det dags – då ska 
det röstas i kyrkovalet. Men 
det är knappast någon som 
gör vågen över valdeltagan-
det. Engagemanget är minst 
sagt ljummet och på riks-
nivå är det blott cirka tolv 
procent av alla valberättiga-
de som går till vallokalerna. 

Annat är det i Gunnars-
byns församling där hela 
42,2 procent röstade i det 
senaste valet som hölls 
2005. Den siffran är det 
ingen som bräcker i Norr-
land. 

– Det är vi stolta över. Det 
visar att folk här bryr sig 
om kyrkan och dess verk-
samhet, säger Margareta 
Hansson. 

Hon företräder socialde-
mokraterna och sitter som 
kyrkorådets ordförande i 
Gunnarsbyn. Hon ger sin 
förklaring till varför det är 
viktigt att faktiskt lämna 
soffan och gå och rösta. 

Solklart att rösta
– För vår del är det sol-

klart. Det finns ett förslag 
att slå samman församling-
arna i Boden och bilda en 
enda stor församling och 
det tror vi hade varit riktigt 
olyckligt, säger hon. 

Bredvid henne sitter Ker-
stin Engström och hon är 
vice ordförande i kyrkorå-
det men är företrädare för 
den allians som 2005 be-
stod av folkpartiet, centern 
och kristdemokraterna. 

Den avvaktande hållning 
som man kan förvänta sig 

mellan två politiska mot-
ståndare finns inte och Ker-
stin Engström nickar in-
stämmande när Margareta 
talar. 

– Vi gör gemensam sak 
i det mesta. Vi arbetar för 
kyrkans och församlingens 
bästa och under den här 
perioden har vi inte behövt 
rösta i en enda fråga, säger 
Kerstin Engström. 

Närmare folket
Men vad ligger då förkla-

ringen till att kyrkan och 
kyrkovalet engagerar så 
många fler i Gunnarsbyn 
jämfört med vad det gör på 
många andra platser? 

– Det är utan tvekan sät-
tet som det arbetas på. Vi 
genomför inga kampanjer 
utan kyrkan är mycket när-
mare vanligt folk i dag, sä-
ger Margareta Hansson. 

–  Vi sitter inte bara å vän-
tar på att något ska hända 
utan vi engageras oss. Och 
framför allt har Mogens 
(Amstrup, präst i försam-
lingen, reds. anm.) gjort ett 
jättejobb. Han besöker alla 
i hemmen och den kyrkliga 
verksamheten sträcker sig 
därför långt utanför kyr-
kans väggar, säger Kerstin 
Engström. 

När man pratar med de 
två och får höra mer om 
sättet som den danske präs-
ten arbetar på växer fasci-
nationen. Kyrkan finns i 
stort sett med i det mesta 
som föregår i församlingens 
byar och så här säger före-
tagaren och entreprenören 

Palle Andersson som bor i 
Sörbyn: 

–Jag är ingen kyrkans man 
men jag är djupt imponerad 
över vad Mogens har åstad-
kommit. Det är lite som en 
folkrörelse och i stort sett 
alla känner sig nog mer 
hemma i dagens kyrka, sä-
ger han. 

Trots det är han tveksam 
till att delta i valet. 

– Jag har väl inte bestämt 
mig än. Kyrkan hemma hos 
oss jobbar på ett otroligt 
sätt men egentligen tycker 
jag att politiska val ska vara 
förbehållet valen till riksdag, 
landsting och kommunfull-
mäktige, säger han. 

Bara ett alternativ
Människorna i Gunnars-

byns församling kommer 
att få ett relativt lätt val, åt-
minstone i valet till kyrko-
fullmäktige. Där finns näm-
ligen bara ett alternativ och 
det är socialdemokraterna. 

Det uppstod en miss när 
alliansens (Kyrkans väl) lis-
tor och namn skulle skickas 
in och när det upptäcktes 
var det redan för sent. 

Detta borde glädja mot-
ståndaren – men icke. 

– Det var tråkigt att det 
blev så. Det är väl ingen 
som tjänar på det, säger 
Margareta Hansson. 

Sedan återknyter de till 
förslaget att göra en enda 
stor församling av Överlu-
leå, Sävast och Gunnars-
byn. 

– Vi ska strida för att få be-
hålla vår präst och vår för-
samling som den är. Vi vill 
under inga omständigheter 
förlora det vi har och där-
för är det kanske viktigare 
än någonsin att visa sitt en-
gagemang, säger Margareta 
Hansson. 

JOAKIM NORDLUND


