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Vad är det bästa med att
jobba i kyrkan?
Hur är det att vara nyanställd i Svenska kyrkan i Kind och vad var det som lockade
dig att söka ett jobb i kyrkan? Detta är några av de saker som vi diskuterar med
fem nyanställda medarbetare.
Från kommunens förskola till kyrkans förskola är steget
inte så långt, men det kan ändå väcka en känsla av
osäkerhet inför att våga prova något nytt. Annelie tog
det steget och med bara tio minuters väg till jobbet
beläget i en vacker omgivning, trivs hon mycket bra
på Prästkragens förskola i Månstad. Hon utbildade
sig till förskollärare när möjligheten att läsa på distans
dök upp på högskolan i Borås efter att ha jobbat som
barnskötare i flera år. – Jag ångrar inte det en sekund,
säger Annelie. – När jag väl fick min examen tycker
jag att jag blev en bättre pedagog och nu kunde jag
plötsligt sätta ord på det jag gjort och vetat hela tiden
innan.

Foto: Frida Winge
Namn: Andreas Filipsson
Yrke: Vaktmästare på Mötesplats Prästgården
Bor: Fristad

Andreas, som bor i Fristad, jobbade tidigare på en bygghandel men fick tips av en kompis att han borde söka
tjänsten som vaktmästare på Mötesplats Prästgården i
Länghem. Hans tidigare erfarenheter av kyrkan var som
han själv säger ”ungefär som de flesta genom att jag är
döpt och konfirmerad och har varit med i scouterna”.
- Vad var det som gjorde att du ville jobba i kyrkan?
– Där jag var tidigare handlade det mycket om att sälja
men här behöver man inte tänka så mycket på att tjäna
pengar, utan det är andra saker som är viktiga. Andreas
tjänst som är nyinrättad är en del av satsningen mot att
utveckla Mötesplats Prästgårdens unika verksamhet
med bl.a. skapandet av ”gröna rum”, mötesplatser av
olika slag i olika delar av Prästgårdens trädgård.

Namn: Annelie Johansson
Yrke: Förskollärare på Prästkragens förskola
Bor: Månstad

Foto: Privat

Vad är det bästa med att jobba på Prästkragen?
– Jag vet inte om det är för att det är kyrkan men vi
trivs väldigt bra ihop i arbetslaget och det är högt i tak.
– Sedan är det fantastiskt att kunna ha tillgång till en
så unik lokal som Månstads kyrka där vi är med barnen
ibland och övar inför familjegudstjänster som vi har två
per termin.
Namn: Robert Karlsson
Yrke: Vaktmästare i
Sexdrega
Bor: Uddebo

Foto: Privat

Ett omväxlande arbete, mycket arbete utomhus, och
stora möjligheter att styra själv hur du lägger upp din
dag, det är några av de saker som lockade Robert att
söka tjänsten som Vaktmästare i Sexdrega.
– Det är en härlig atmosfär att jobba i kyrkorna, församlingshemmen och kyrkogårdarna och det är också
skönt att det inte bara behöver handla om pengar utan
om möten med människor.
Han kommer tidigare från jobb inom industrin och har
inte jobbat inom kyrkan innan men känner en del kompisar som har gjort det och som talar väl om kyrkan.
- Vad är det bästa med att jobba i Kyrkan?
- Något som jag kanske inte förväntade mig är att det
är så högt i tak och man kan tala om det mesta, säger
Robert. – Men också alla trevliga arbetskamrater så
klart.

Foto: M. Svedberg

Han bytte storstaden och arbetet som präst i Biskopsgården
mot naturen och närheten till svärföräldrarna i Holsljunga,
men en del av hjärtat finns också i Stockholms skärgård och
familjens sommarboende. Nu är Hans präst i Kindaholm och
Mjöbäck-Holsljunga församlingar.
- jag märkte när jag kom hit att det finns likheter mellan att
jobba i Biskopsgården, en perifer del av Göteborg, och att
jobba på landsbygden i Kind som många gånger blir en perifer
del gentemot de lite större samhällena.

Vad är det bästa med att jobba som vaktmästare i kyrkan?
- Det måste vara att det är så stor variation, ingen dag är
den andra lik.
- Hur länge kan man räknas som nyanställd?
- Man måste ha jobbat ett helt år för att ha hunnit igenom
hela årshjulet, säger Martha som har gjort just det när vi
kommer in i oktober i höst.
Text: Mats Svedberg

Men det har inte alltid varit klart att det var präst som Hans
skulle bli. Han tog vägen via läkarstudie och jobbet som
ungdomsledare i frikyrkan innan han fann det han sökte i
Svenska kyrkan. – Det var i samband med diskoteksbranden
på Hisingen som jag märkte hur folk strömmade till Svenska
kyrkan och jag förstod att det var där jag ville vara.
Vad är det bästa med att jobba i Svenska kyrkan?
- Det är att man får vara ute och träffa människor i livets
olika skeden, att man får vara en del av det och vara
behjälplig, det känns meningsfullt.

Namn: Martha Johansson
Yrke: Vaktmästare i Mjöbäck-Holsljunga
Bor: Älvsered

Foto: Katarina Redegard

Yrken och utbildningar i Svenska kyrkan
Inom Svenska kyrkan arbetar många präster, diakoner, kyrkomusiker, församlingspedagoger,
för att bara nämna några yrken. Men vad gör en diakon egentligen? Och hur blir man kyrkomusiker?
Att arbeta som präst
Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava? Möta, samtala med, och
undervisa människor i kristen tro? Prästyrket är omväxlande och
engagerande.

Att bli kyrkomusiker
För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du avlägga Svenska
kyrkans kyrkomusikerexamen. Den består av tre delar: fackutbildning
i kyrkomusik, stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoralteologisk
utbildning för kyrkomusiker.

Att arbeta som diakon
Brinner du för alla människors lika värde? Är du en god lyssnare? Vill
du bidra till bättre möjligheter för dem som befinner sig i kris eller
i en problematisk livssituation? Vill du dela din tro och ditt sociala
engagemang med andra? Då kan diakonyrket vara något för dig.

Utbildning inom Svenska kyrkan
Funderar du på att utbilda dig för att arbeta i Svenska kyrkan?
Eller vill du studera vid en folkhögskola med anknytning till
Svenska kyrkan?
Här kan du läsa mer:

Att arbeta som församlingspedagog
svenskakyrkan.se/yrken
Skulle du vilja arbeta med barn, unga och familjer? Gillar du att tala
om både livets mening och skoskav? Känns ungas situation angelägen svenskakyrkan.se/utbildning
för dig och skulle du vilja vara deras stöd i skolan och på nätet? Vill du
Källa: svenskakyrkan.se
undervisa och förnya kyrkans lärande? Då kan församlingspedagogyrket vara något för dig.

Svenska kyrkan i Kind

Namn: Hans Leander
Yrke: Präst i Kindaholm
och i Mjöbäck-Holsljunga
Bor: Svenljunga

När Martha fick veta att det var en tjänst ledig som vaktmästare i Svenska kyrkan var hon beredd att byta ett ganska
omväxlande jobb på Gekås i Ullared efter sexton år, mot ett
ännu mer omväxlande.
Med en utbildning som trädgårdsmästare känner hon att hon
hittat rätt då mycket av jobbet är att sköta om grönytor och
planteringar på kyrkogårdarna i församlingen. Men hon trivs
också med att det är stor variation i arbetet, både inomhus
och utomhus, och att man får lägga upp arbetet mycket
efter eget huvud.

Med Kristus för ögonen
Kyrkans uppgift är inte primärt att vara kunskapsbärare,
utan vittnesbärare. Vi bär vittne om den skapande Guden
som älskar och bryr sig om allt skapat, alla djur och alla
människor. Vi är ett tecken, vi får teckna en vision för Gudsriket, ge visionen kropp genom våra liv. Genom att vårda
skapelsen och djuren ärar jag skaparen och det omvända.
Den kristna drivkraften handlar därför inte främst om vad
som ger resultat och är effektivt, utan vi söker göra
det som är gott för att vara lojala mot Guds vilja.
Vi gör det goda, inte för att ett visst resultat är
garanterat, utan för att Gud kallat oss till det.
Att svara på kallelsen att arbeta i Kyrkan är
stort och ibland bävar vi inför den
uppgiften. I dagens nummer av Livsviktigt
får vi möta Robert, Martha, Andreas,
Annelie och Hans.
Vi behöver bli fler, så under denna sommar……..
pröva KALLELSEN, kyrkomusiker, diakon, präst,
pedagog är bara några av de yrken som behövs i
församlingen.
Med Kristus för ögonen och Anden brinnande i våra hjärtan
kommer vi upp från ytterkanterna som på olika sätt stympar
tron. Vi är utsända i världen för att gestalta och förkroppsliga
Guds vision om himmelriket, en plats där himmel och jord
förenas.
Vi får låta våra liv bli en bön:
Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Din kyrkoherde/ Patric

Friluftsgudstjänster
sommaren 2020
Lördag 1 augusti
Helgmålsbön kl 18.00 utanför Kalvs kyrka,
Ann-Louis Karlsson
Söndag 2 augusti
Friluftsgudstjänst kl 10.00 utanför Holsljunga
församlingshem, Patric Cerny
Friluftsgudstjänst kl 16.00 utanför Länghems
kyrka, Patric Cerny
Lördag 8 augusti
Helgmåls bön kl 18.00 utanför Kalvs kyrka,
Christina Nyhage
Söndag 9 augusti
Friluftsgudstjänst kl 10.00 utanför Tranemo församlingshem,
Patric Cerny
Friluftsgudstjänst kl 14.00 i Sexdrega församlingshems
trädgård, Egbert Schütte
Friluftsgudstjänst kl 14.00 utanför Överlida kyrka,
Patric Cerny
Friluftsgudstjänst kl 15.00 Månstad - Fassåsen,
Anna-Lena Vesterman

OBS! Vid otjänligt väder inställt.

INFORMATION FRÅN BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
Att städa, vårda och underhålla - Ger det kultur?
När vi läser detta upplever vi en sommar som i naturen är i full blom och mognad. Mycket vackrare, bättre och
mer kan det nog inte bli. Ljuset och värmen vänder så smått åter och snart är allt igen vare sig vi vill eller inte, i
vila efter ännu en kraftansträngning. Vi inom begravningsverksamheten i Kinds pastorat planerar att efter sommar
och sol fortsätta vår inventering på kyrkogårdar och begravningsplatser. Tillsammans med lokala församlingsråd,
hembygdsföreningar och byalag ger vi förslag till kulturbevarande platser, ett resultat vi får av att städa, vårda och
underhålla. Är Du intresserad av att ge Ditt bidrag till kulturinventeringen och inte är medlem i någon av de redan
engagerade grupperna får Du gärna höra av Dig – Tillsammans ger styrka.
/Jörgen Åkesson, utvecklingsledare för begravningsverksamheten.
LÄS MER PÅ: svenskakyrkan.se/kind/begravningsverksamheten
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