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Barn och
ungdomar
trivs i
kyrkan
s7

 Spaning! I detta

Kyrkoval 2021:
vem lägger du
din röst på?
s 14

nummer har vi fokus
på framtiden på flera
sätt: tema om barn och
ungdom, en intervju med
domprosten om framtiden
och även information om
höstens kyrkoval.

En tro på framtiden!

J

med full kraft sjunger ungdomarna
med i Carolas sång från 1983, Säg mig var du
står. En snart 40 år gammal sång har fått ny
kraft och är så rätt. Det är dags att börja tänka
om... För tiden rinner ut, den kanske snart tar
slut. Carolas ord blir närmast profetiska i en
tid som vi lever i nu. Pandemin har fått oss
att börja tänka om och ställer livets frågor på
sin spets. Vad är viktigast i livet? Vad gör vi
med vår planet, med vår värld? Vart är vi på
väg? Vad händer sen?
vi bär alla de frågorna och kanske
tyngs vi också av ovissheten. Men att höra
Skaras ungdomar ute i parken skråla ”Jag
vill så gärna ha… en tro på framtiden…på
gemenskapen” är sååå hoppfullt. Så mycket
kraft, så mycket liv, så mycket längtan.

Det är tillsammans vi formar den framtid
som våra barn ska ärva, som våra ungdomar
växer upp i och vi formar den tillsammans
med dem. Att vara med och forma den är
allas vår uppgift och inte minst
kyrkans. Kyrkan vill gestalta
Guds rike mitt i vår verklighet, mitt i det liv som vi lever
tillsammans i Skara. Påminna
om försoningens hemlighet och
att Gud vill vara med och ge oss
kraft och frimodighet till att
forma en framtid tillsammans.
Foto: John Fahlnaes

ust nu har vårens rekordlånga kyla
snabbt förbytts i sommarvarma dagar.
Över 20 grader och fönstren står
vidöppna. Det enda som överröstar fåglarnas serenad är
musiken. Musiken från
högtalarna som ställts upp
i domprosteparken. En stor
skara ungdomar han samlats
och över alla glada röster
hörs Carola sjunga:
Jag vill så gärna ha… en tro på
framtiden… en tro på sanningen… en tro på gemenskapen.
Någon gång, någonstans, någon
dag! Så säg var vi står… för jag
vill ha en tro på det jag gör... .

i detta nummer av Framtidstro möter vi ungdomar som
finns i kyrkans gemenskap. Vi
får höra deras röster om vad
de ser som viktigt och vi får möta anställda
som särskilt brinner för att möta ungdomar.
vi får också del av kyrkans arbete med
att se vår gemensamma omvärld och hur vi
ska gå framåt för att vara till välsignelse där
vi är. Det handlar djupast om vår trovärdighet som kyrka för världens skull. Att finna
kraft och mod att vara med och forma framtiden. Tillsammans med Gud. Tillsammans
med varandra och kraftfullt sjunga med
ungdomarna i parken: ”Jag vill så gärna ha…
en tro på framtiden!!”.

Robert Lorentzon
Kyrkoherde i Skara pastorat och Domprost
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Foto: Marina Larsson

Predikoturer och kalender
hittar du på webben
Predikoturer och andra aktiviteter
hittar du på pastoratets hemsida:
www.svenskakyrkan.se/skara. 


Vi finns på sociala medier
Skara pastorat finns även på sociala
medier. Skara domkyrkoförsamling,
Valle församling och Ardala församling
har var och en sina egna kanaler. Sök efter
församlingarnas namn på Facebook och
Instagram, så hittar du oss där. 


Gudstjänster viktigt för
folkhälsan!
Då gudstjänster är viktiga för den
andliga hälsan är de alltjämt tillåtna men
vid tidningens tryck med en begränsning
av antal gudstjänstfirare till 8 personer
utöver personal.
Skara pastorat erbjuder fortsatt webbsända gudstjänster från Skara domkyrka
i sommar. Mässor med max 8 personer
och anmälan firas bland annat i Skara
domkyrka, S:ta Annagården och Varnhems klosterkyrka. Det planeras även
för friluftsgudstjänster och musikkvällar
under sommaren under förutsättning att
det är möjligt att genomföra med gällande
restriktioner.
Vi hoppas alla att de lättade restriktioner som Regeringen förannonserat kan
gälla från 1 juni. Detta skulle innebära att
vi kan samlas fler till gudstjänst, musikkvällar, dop, vigslar och begravningar.
För aktuella dagar och tider under
sommaren samt uppdatering av vad
som beslutats och kan genomföras,
se www.svenskakyrkan.se/skara. 

Sommaröppet i
domkyrkoförsamlingen
Nationaldagen: Domkyrkan är öppen
kl 12-18, för eget besök. Klockspelet spelar
nationalsången några gånger under dagen.



Sommarkyrkan: Under fyra sommarveckor,
5/7 till 1/8, välkomnar vi till Skara domkyrka.
Under veckans vardagar finns möjligheter
bland annat till aktiviteter för unga, egna
vandringar med Frälsarkransen för vuxna,
egen tur i domkyrkan med information i
handen, musikaliska tisdagskvällar.
Situationen vi alla lever under gör att det inte
är några gruppvandringar, eller guidningar.
Men det är möjligt att vara i kyrkorummet
och få information.
Pop-Up-gudstjänster: planeras i Nikolai
kyrkoruin när möjligheten att samlas fler än
åtta personer finns.

Kyrkoval 19 september 2021
Ta chansen att påverka kyrkans utveckling. Rösta i kyrkovalet. I denna utgåva av
Framtidstro har vi extra sidor med information om vilka du kan rösta på och när du kan
rösta. 
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Foto: John Fahlnaes

Med omvärlden
mot framtiden
En stor organisation behöver titta framåt för att styra sin utveckling. I Skara
pastorat börjar första steget mot framtiden med att se på nuläget. Hur lever
människor i Skara kommun? Vad har vi för intressen? Vilka är våra utmaningar?
Där människor är, där vill också kyrkan vara, på såväl människans som Guds villkor.

K

Text: John Fahlnaes

yrkan är till för världen. I Skara
kommun är kyrkan till för Skaraborna. Till alla som bor och verkar
här kommer kyrkan med sin gåva och sitt
löfte om frid och försoning.
Samhället idag ser ut lite som Charles
Dickens skriver i sin berömda bästsäljande bok Två Städer: It was the best of times, it
was the worst of times. På många sätt lever
vi i den bästa av alla tider. Skarabons generella levnadsvillkor har aldrig varit bättre.
Samtidigt, mitt i detta välstånd, finns luckor,
hack i kurvan, gropar som skapar lidande,
ensamhet, arbetslöshet och psykisk ohälsa.
Svenska kyrkan är Sveriges största
medlemsorganisation, en kraft som kan och

vill vara med och påverka samhället. Men
för att veta vart man vill måste man veta var
man är. Därför har Skara pastorat låtit göra
en omvärldsbeskrivning, en beskrivning av
nuläget, där såväl möjligheter som utmaningar redovisas.
Jag träffar domprosten i Skara, Robert
Lorentzon, i domprostvillan i centrala
Skara. Genom den begynnande grönskan
i den vackra parkens lövverk avtecknar
sig domkyrkans två spiror mot den vårblå
himmelen och solen lyser med värmande
strålar in i ett av de vackra rummen där vi
sitter. Robert kommer tillsammans med
sitt arbetslag och förtroendevalda analysera
omvärldsbeskrivningen, så att den under
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4

 Domprost Robert Lorentzon använder gärna ”härgårmanskylten” som en symbol för kyrkan som är
på väg mot världen med löftet om Guds rike – försoningens och nådens rike.

kommande år kan omsättas i praktisk handling. Jag är nyfiken på de grundläggande
frågorna om kyrkans plats i samhället och
hur en domprost i vår tid ser på det hela.

Vad är din syn på kyrkans roll i vår tid?
– Kyrkan är sänd till världen för att vara
till välsignelse genom att försöka leva Guds
rike, vara ett kontrastsamhälle, en förebild
som lever i och av gemenskap och i allt detta
även påvisar orättvisor.
– För att beskriva kyrkans uppgift använder jag ibland bilden av en ”härgårmanskylt”. Figuren i mitten, som går tryggt, är
kyrkan, Kristuskroppen omsluten av Gud.
Den vita triangeln symboliserar treenigheten. De blåa fälten i skylten står för det som
finns i samhället som är sådant som kyrkan
säger nej till, sådant som bryter ned, exploaterar och utnyttjar människor. 		
– Att figuren går säger att kyrkan är på väg i
strävan mot att leva Guds rike mitt i världen. Att leva Guds rike är att leva i försoning. Försonad med Gud, försonad med
människor, försonad med mitt jag, mitt eget
liv. Försonad med skapelsen. ”Härgårman” –
kyrkan – är på väg mot världen, omsluten av
Guds barmhärtighet med liv.

Vilken skillnad kan kyrkan innebära för
människor i nutidens samhälle?
– Det moderna livet handlar ofta om att
skapa livet. Du skaffar dig en massa saker
som ska hjälpa dig göra det. Det landar ofta
i att allt som finns omkring dig, vännerna,
arbetet, familjen, det du ser i butikerna – allt
kastas upp på nyttans observationsbord med
den krassa frågan ”vad kan du ge mig för att
jag ska kunna skapa mitt liv?”.
– Men kyrkans budskap är att vi tar emot

livet. Vi har helt tomma händer, vi kan inte
skapa livet. Det ges oss. Vi föds, det är en
gåva. Frälsningen, försoning, nåden, den
kan vi inte åstadkomma. Den ges oss. Det
är därför Jesus säger att den fattige har en
privilegierad ställning när Gud kommer
med sitt rike, för den fattige har öppna
händer och kan ta emot. Han håller inte hårt
i prestige eller rikedom.
– Du skapar alltså inte livet, du tar emot
det. Det är också kyrkans erbjudande, där
du får komma precis som du är och får vara
del av en gemenskap där du inte behöver
prestera din plats, utan där platsen ges dig.
–Kyrkan är också en aktör som tillsammans med andra kan skapa ett bättre
samhälle.

Varför är det viktigt med en
omvärldsbeskrivning?
– Kyrkan vill bygga det goda samhället
där människor kan leva, växa, finna sina
gåvor och ta sitt ansvar. Där är kyrkan en
viktig aktör och för att förstå vad det är
för samhälle vi som kyrka lever i behöver
vi titta på omvärlden. Vad är det som gör
ont i samhället? Vad är det som bryter ned
människor? Vad finns det för goda krafter
som inte får komma till bruk? Det goda som
Gud har lagt ned i sin skapelse, hur ska det
kunna växa här i Skara? Vem är skaraborgaren? Hur och var lever de? Vad har de för
intressen? Vad jobbar de med? Vad gör de på
sin fritid? Hur ser egentligen livet ut här?
– För att kyrkan ska förstå hur omvärlden ser ut är omvärldsbeskrivningar och
omvärldsanalyser något som krävs i kyrkans
måldokument på såväl riks-, stifts-, pastorats- som församlingsnivå. Den verklighet
vi nu kartlägger ska sedan möta visionen om
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kyrkan utifrån teologin. Till slut mynnar
allt ut i ett handlingsprogram: ”hur ska vi
som kyrka agera?”.
– Kyrkan är sänd till världen för att vara
till välsignelse på den ort hon är. Då måste
man förstå sin ort för att kunna prioritera
rätt och faktiskt kunna bli till välsignelse.

ideellt inom kyrkans olika områden.

Vad säger omvärldsanalysen om kyrkans
relation till just omvärlden?

Foto: John Fahlnaes

– Samarbetet med andra aktörer i
samhället som kommunen, sjukvården och
skolan fungerar bra redan idag, men kan
fördjupas och utökas.
Har ni kommit till några
– Men vi har även växande
slutsatser trots att själva
befolkningsgrupper i Skara
analysarbetet inte är klart än?
med en annan sociokulturell– En sak som framgår tydligt
och religiös bakgrund, vilka
av omvärldsbeskrivningen är
lätt hamnar vid sidan om.
att ohälsan ökar bland barn
Ska vi kunna skapa ett gott
och unga. Och vi ser att utansamhälle i Skara så måste vi
förskap och arbetslöshet ökar.
börja föra dialog med dessa
Det saknas även sammanhang
grupper. Vi behöver hitta
att finnas i och statistiken
samtalspunkter och samarvisar att det är många unga
beten med våra vänner från
som mår dåligt. För kyrkan
andra kulturer och religioner
 Nu som förr gäller det att
innebär det att vi måste priori- känna sin samtid för att styra
i Skara, så att vi inte hamnar
tera vårt barn- och ungdoms- mot framtiden med rätt kurs.
i det läget att det blir vi och
arbete än mer. Med anledning av detta
dom. Vi måste bygga samhället gemensamt
har vi också valt att anställa en barn- och
och där kan vi som kyrka vara föregångare
ungdomsdiakon (läs gärna intervjun med
och bjuda in till samtal.
Clara Linderland på annan plats i denna
– Generellt tror jag även att vi som kyrka
tidning) och vi har valt att skapa ett särskilt behöver bli mer modiga och öppna i alla
team i Skara för barn och ungdomar, där
våra kontakter med omvärlden när det gäller
präst, diakon, pedagog och musiker ingår.
det faktum att vår drivkraft, kyrkans driv– Som kyrka behöver vi även se över våra kraft, faktiskt är Helig ande och alla de goda
egna intäktsströmmar för att inte vara allt
möjligheter det för med sig, avslutar Robert.
för beroende av medlemsavgifter i framtiden. Kan vi vara en av aktörerna som bygger När jag lämnar domprostvillan är det med
de bostäder som omvärldsbeskrivningen
ett språng i steget som andas optimism.
visar behovet av? Kan vi skapa mötesplatKyrkan tar sitt uppdrag i världen, att leva
ser för livets goda i anslutning till dessa så
Guds rike, på allvar och har stora möjligheatt vi kan möta människor även utanför
ter att kunna vara med och påverka utveckkyrkorummet?		
lingen i samhället till det bättre. Det blir en
– Omvärldsbeskrivningen stärker också
spännande resa att följa och bevaka, särskilt
tanken på att vi behöver öka intresset bland när tidningen som dessa rader skrivs i heter
människor i Skara pastorat för att verka
Framtidstro. 
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6

Foto: Alva Emanuelsson

Foto: Eva Johannesson

Foto: Susanne Essgärde Tornstierna

Tema: barn & ungdomar

Allt gott börjar
med ett barn
Bäbisar, små barn, ungdomar – det finns roliga aktiviteter för alla åldrar i våra
församlingar. För många är kyrkan som ett andra hem, en trygg och rolig plats
där man får ha kul och träffa nya kompisar.

Text: John Fahlnaes

T

änk att det som började med att ett
litet barn föddes för 2000 år sen i
Betlehem kan göra så att ett annat
litet barn sitter och leker med sina kompisar
i Ardala, Varnhem, Axvall eller i Skara. Men
så är det faktiskt. Och inte nog med det. Det
där lilla barnets födelse, för så länge sen,
gör att mängder av barn och unga träffas,
sjunger, pratar, tänker, pysslar, busar, målar,

skriver och spelar i kyrkor och församlingshem i hela Skara pastorat.

Livets början och dopet
Kyrkan och Jesus älskar människor och
varje människoliv börjar ju med att man
föds. Därför är dopet den självklara entrén
in i församlingen. Just nu är det långa
köer för att döpa sina barn, på grund av
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pandemin. När det är dop är det ju fest, man
vill helst träffa hela släkten. Men det går ju
inte, när många av gästerna kanske befinner
sig i någon riskgrupp. Läs gärna om vad vår
präst Anna har att berätta om dopläget just
nu några sidor längre fram i tidningen.

Foto: Eva Johannesson

Konfirmanden
Så börjar man bli lite större. Behovet av bra
kompisar är lika stort, men samtalsämnena
och vad man gör tillsammans ändras lite.
Man närmar sig konfirmationsåldern.
Genom alla faser – och faktiskt inte bara
under barndomen, utan sen också! – är
kyrkan med, hjälper, stöttar, leker, lär ut

Foto: Alva Emanuelsson

Förskoleåldern
Så fortsätter livet och barn i förskoleåldern
kan komma till Stor och liten, som kyrkans
öppna förskola kallas här hos oss. Trygga
platser med trygga vuxna, där barnen får
leka, lära, sjunga, måla, träffa kompisar
och ha roligt. Eller som Madde från Ardala
berättar på nästa sida: ”Det är som en andra
familj här”.

om Eskil och Fanny, som båda är aktiva i
kyrkans körverksamheter.

och vägleder med kärlek och värme, ända
tills det lilla nyfödda barnet har blivit
vuxet. Och när det händer, då har vi ännu
mer att erbjuda – men den historien får vi
ta en annan gång. :-) 

Foto: Alva Emanuelsson

Några röster om hur det
är att vara aktiv i Svenska
kyrkans verksamheter:

Foto: Alva Emanuelsson

Lite äldre
Genom hela grundskoleåldern finns aktiviteter för de växande barnen och då inte
minst på musikens och närmare bestämt
körsångens område. Här intill kan du läsa
Framtidstro #2-2021
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Eskil Mörner är tolv år och sjunger i diskantkören,
som är en kör mitt emellan barn- och ungdomskören.
– Vi sjunger allt möjligt, men framför allt låtar med
lite religiös anknytning. Åsa, vår körledare, är snäll
och inte lika sträng som en lärare.
– Vi är med på gudstjänster och sjunger. Ibland får
jag sjunga solo och det gillar jag! Det var riktigt coolt
när vi spelade in för SVT.
Foto: John Fahlnaes

– Det är mycket gemenskap och man lär känna
varandra bra. Och så blandas åldrarna också. Det
är även kul att träffa min kusin, som också är med i
kören. Ibland äter vi mellanmål innan vi börjar.

Fanny Erlandsson har alltid sjungit, men började
med körsång först 2018. Idag är hon med i domkyrkans ungdomskör.

Foto: John Fahlnaes

– Jag älskar att sjunga! Det är fantastiskt att ha
en plats att gå till och få sjunga tillsammans med
människor man tycker om att umgås med.
Vi är bra kompisar i kören och jag har mina
närmsta vänner i kören. Vi som sjunger uppskattar
ju att sjunga jättemycket. Då är det väldigt kul att
sjunga för andra som uppskattar att vi sjunger.
– Sen är Åsa en fantastisk körledare, så det är
härligt att bara träffa henne!

Foto: John Fahlnaes

Madde Nyman bor i Ardala och beskriver sig själv
som ”mamma på heltid”, med två egna barn och tre
fosterhemsbarn. Hon hjälper även till med barnverksamheten på S:ta Annagården.
– Det är som en andra familj här. Man blir sedd.
Barn kan få värme från vuxna. Och man kan få lära
barnen om det kristna budskapet. Här får barnen
mellanmål, pysslar, målar, sjunger, dansar, leker och är
ute. Här händer mycket!
– Vissa dagar har vi kvällsmat där barnen också gör
drama. Man får träffas, både barn och vuxna. Alla har
kul och föräldrarna slipper laga mat, skrattar Madde.

Gustav Zettervall är konfirmand och tycker att
det bästa är att få träffas och utvecklas tillsammans.
– Man får lära sig mycket som konfirmand. Inte
bara om kristendomen, utan om livet. Mina kompisar fick mig att vilja konfirmera mig, men jag kände
också själv att jag ville ha någonting att tro på.
Foto: Alva Emanuelsson

– Jag blev troende i samband med konfirmationen.
Guds budskap är något som är väldigt fint och som
jag tycker om väldigt mycket. Det har också varit
väldigt roligt att få gå med kors och ljus i kyrkan
och visa vad man tror på.

Kyrkan – en trygg plats där man får
ha roligt, bli sedd och växa. Här är våra
aktiviteter för alla mellan 0-18 år:
Stor och liten, 0–5 år
Vår öppna förskola, en mötesplats för
barn och deras föräldrar. Lek, pyssel,
sångstund, andakt och fika – ett härligt sätt att umgås och lära känna nya
människor. Ingen anmälan, bara kom!
Stor och liten i Ardala
Tid: torsdagar kl 10–12
(drop-in från kl 9.30)
Plats: S:ta Annagården, Ardala
Stor och liten i Skara
Tid: måndagar kl 9.30–12
Plats: Nikolaigården, Skara
Stor och liten i Valle
Tid: tisdagar kl 9–12
Plats: Varnhemsgården
Tid: torsdagar kl 9–12
Plats: Axvalls församlingshem

Barntimmar, 4–5 år

Ålder: förskoleklass-årskurs 3
Tid: fredagar kl 14.15-15.45
Plats: Varnhemsgården

Juniorer, 9–13 år

Barnkören i Axvall
Ålder: förskoleklass–årskurs 2
Tid: onsdagar kl 15–15.30
Ålder: årskurs 3-6
Tid: onsdagar kl 15.45-16.30
Plats: Axvalls församlingshem

Klosterkören i Varnhem

Ålder: förskoleklass–årskurs 6
Juniorerna i Ardala
Tid: tisdagar kl 16–16.45
Mellanmål, samling med andakt, vi
Plats: Varnhemsgården
pysslar, gör roliga aktiviteter och umgås.
Ålder: årskurs 4–6, 9–13 år
Tid: onsdagar kl 15-17
Plats: S:ta Annagården, Ardala
Juniorer i Valle/Efter plugget
Mellanmål, samling, vi pysslar, bakar,
spelar spel, ser film och talar om livsviktiga saker. Vi avslutar med andakt.

Domkyrkans körer

Domkyrkans minikör
Sång, rytmikträning och danslekar. En
enkel introduktion till fortsatt körsång.
Ålder: 4–5 år
Tid: torsdagar kl 16.30–17
Plats: Mariasalen, Kyrkans hus, Skara

Härliga stunder när det sjungs,
pysslas, leks och berättas om
Jesus och hans vänner!

Ålder: årskurs 4–6
Tid: torsdagar jämna veckor,
kl 14.20–16
Plats: Varnhemsgården

Domkyrkans barnkör
Vi utvecklar rösten och tränar gehör
genom att sjunga tillsammans, alltid
med glädje och gemenskap i fokus.

Upptäckarna i Ardala
Ålder: för 5-åringar
Tid: tisdagar kl 9.00–11.00
Plats: S:ta Annagården, Ardala

Ålder: årskurs 3–6
Tid: torsdagar, ojämna veckor,
kl 15.10-16.45
Plats: Axvalls församlingshem

Ålder: förskoleklass till årskurs 2, 6–8 år
Tid: torsdagar kl 16.30–17
Plats: Mariasalen, Kyrkans hus, Skara

Sånglek och rytmik i Valle
Ålder: för barn mellan 4–5 år
Tid: onsdagar kl 17–17.30
Plats: Axvalls församlingshem

Ungdomsgruppen i
Skara, från 13 år

Barntimmar i Valle
Ålder: för barn mellan 4–5 år
Tid: fredagar kl 9.15–10.45
Plats: Varnhemsgården

Miniorer, 6–9 år
Vi upptäcker Bibelns berättelser,
pysslar, leker, sjunger, ser på film
och avslutar alltid med en andakt
och några kloka ord på vägen.
Miniorer i Ardala
Ålder: förskoleklass–årskurs 3
Tid: måndagar kl 14–16
Tid: tisdagar kl 14–16
Plats: S:ta Annagården, Ardala
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Miniorer i Valle
Ålder: förskoleklass-årskurs 2
Tid: onsdagar kl 15.30-16.45
Plats: Axvalls församlingshem

Svenska kyrkans unga träffas varje
vecka och har kul. Roliga kvällar
med fika, samtal, aktiviteter och
häng. Vi åker även på läger.
Ålder: från årskurs 7, från 13 år
Tid: torsdagar kl 19.15–21
(Mässa i domkyrkan kl 18.30)
Plats: Nikolaigården, Skara

Konfirmation
Varje år väljer omkring 30 000
tonåringar att konfirmeras i Svenska
kyrkan. Konfirmation handlar om
Gud, livet och sådant som är viktigt.

Domkyrkans diskantkör
Vi utvecklar rösten, lär oss noter och
sjunger i stämmor; alltid med glädje och
gemenskap i fokus. Körläger, gudstjänster och konserter står på schemat.
Ålder: för barn i årskurs 3–6.
Tid: torsdagar kl 15–16
Plats: Mariasalen, Kyrkans hus, Skara
Domkyrkans ungdomskör
Vi utvecklar sångtekniken och körklangen, regelbundet tillsammans med
sångpedagog. Klassiskt, visor, gospel
och nyskrivet. Körresor, gudstjänster
och konserter.
Ålder: från årskurs 7, 13 år och uppåt
Tid: tisdagar kl 16.30–18
Plats: Mariasalen, Kyrkans hus, Skara

Ålder: från årskurs 8, från 14 år
Läs mer på vår hemsida.

. Så länge
OBS: informationen ovan gäller i ”normaltider”
på vår
restriktioner råder finns aktuell information
hemsida: www.svenskakyrkan.se/skara

 Vår nya barnoch ungdomsdiakon
Clara Linderland
har barnasinnet i
behåll. Här ovanpå
de stora böckerna
utanför biblioteket i
centrala Skara.

Välkommen Clara!
Träffa vår nya ungdomsdiakon Clara Linderland, som blir en
viktig resurs i pastoratets arbete med barn och ungdomar.

Text: John Fahlnaes

C

lara diakonvigdes för
fem år sedan och har
sedan dess arbetat i
Lidköping. Själv bor hon i
Skövde tillsammans med sin
fru, två barn på två och fyra
år och två katter. Innan den
diakonala kallelsen kom så
pluggade Clara socialpsykologi och blev beteendevetare och
hon arbetade då med bland
annat barn och ungdomar.
– Jag har nog alltid känt
ett driv åt att arbeta med
människor. Det känns roligt
att nu få lägga mer tyngd i
arbetet just på att möta unga.

Vad gör en ungdomsdiakon?

Foto: John Fahlnaes

– En av anledningarna att
pastoratet skapat en tjänst
för en ungdomsdiakon, är
att ungas psykiska ohälsa
ökar. Det är bra att ha med
en diakon i det arbetet, för
att kunna jobba med de
frågorna.
– Tjänsten är ju helt nyinrättad, så allt är inte helt
bestämt ännu. Men jag tänker
att man är med i ungdomsarbetet, i konfirmandarbetet samt delaktig i arbetet
med barn och familj och att

ungdomsdiakonens hjärta
brinner särskilt för barn och
ungdomar. Att man är med i
det arbetet med en diakonal
blick. Att man ser sina
medmänniskor och skapar
en miljö, trygga platser, där
människor oavsett ålder kan
få vara sig själv, vara sårbara
och kunna få växa utan press
och stress och förväntningar.

Vad ska bli roligast på nya
jobbet?
– Det roligaste är ju alltid
relationerna. Att få höra vad
de jag träffar tycker om, vad
de vill, vad de tänker framåt.
Vad jag egentligen ska göra
handlar ju mycket om vad de
jag möter säger att de behöver och önskar och vill.
– Jag är en glad och positiv person som säger ”ja” till
mycket. Jag tycker också om
att jobba tillsammans med
människor. Jag tycker att jag
blir lite smartare tillsammans
med andra. Jag gillar att
tänka tillsammans, att göra
tillsammans, då blir jag lite
bättre än när jag sitter ensam
på kontoret och ska göra
något själv. 
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Vi stöttar barn i världen
Församlingarna i Skara pastorat bedriver en omfattande insamlingsverksamhet till
olika ändamål som berör barn och unga, som vi har som tema i denna utgåva. Här
presenterar vi våra projekt mycket kortfattat, men du kan läsa mer på webben.

Stöttas av domkyrkoförsamlingen

Tryggare liv för barnen i Latinamerika
I Latinamerika är machokulturen stark och tar sig ofta våldsamma uttryck. Våld och
sexuella övergrepp är vanligt och drabbar särskilt flickor och unga kvinnor. P124 är
ett projekt i form av en utbildning som förebygger övergrepp på barn.

Foto: Maria Wiborgh/Ikon

Genom organisationen Claves når vårt stöd tusentals vuxna och barn, framförallt
i Brasilien och Honduras. Utbildning av ledare och lärare i församlingar, skolor och
frivilligorganisationer, förebygger och synliggör övergreppen och våldet mot barn.
Din gåva ger barnen redskap att kunna berätta om övergruppen och stöd att orka
gå vidare. Hjälp oss att ge barnen i Latinamerika ett liv fritt från våld!
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/act/p124

Stöttas av Valle församling

Kampen mot könsstympning i Tanzania
Frågan om kvinnlig könsstympning är känslig i Tanzania. Det brutala övergreppet är
förbjudet enligt lag, ändå stympas runt 70 procent av flickorna i vissa områden.
Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sitt eget liv.
Bilden visar den sortens knivar som används för könsstympning. Stöd arbetet som gör
att flickor och föräldrar säger nej till övergreppen!

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/act/p190

Stöttas av Ardala församling

Framgångsrik skola för 358 barn i Tanzania
Gracious N.G. School i Arusha Tanzania, startades 2005 av Tumaini Nanyaro i ett litet
rum med endast två elever. Idag har skolan vuxit och har ett elevunderlag på 358 barn
och ungdomar från förskoleklass till årskurs sju. Detta har varit möjligt tack vare hårt
arbete och engagerade medarbetare som ser till skolans och elevernas bästa med små
klasser, medbestämmande och där aga är strängt förbjudet. Tumaini är fortfarande
skolans ägare och rektor och idag finns 25 anställda på skolan.
Foto: Peter Olofsson

– Utan stöttning och hjälp är det omöjligt att driva ett projekt som detta och Ardala
församling har bidragit genom bland annat skänkta kollekter under 2020 vilket varit till stor
hjälp, berättar Ingvor Ljung, som är ordförande i föreningen Gracious N. G. School i Skara.
Läs mer på https://gracious.se

Foto: Martina Croner/Ikon

– Gud gav oss uppdraget att skydda och värna varandra. Därför måste vi sluta med
sådant som skadar andra människor. Så säger Wilson Mwango, Tanzanias kristna råds
projektledare i arbete mot kvinnlig könsstympning.

Många dop väntar
efter pandemin
Dopet är för många familjer ett viktigt tillfälle att samlas, träffa släkten och
önska lycka och välgång åt den som döps. Vår präst Anna berättar om
hur kyrkan hanterar alla dop under och efter pandemin.
arje år döps väldigt
många barn i
Skara pastorats
olika kyrkor. Men under
rådande pandemi har de
allra flesta dop skjutits
på framtiden. Vi träffar
Anna Thyr, som är kaplan
för barn och unga i Skara
domkyrkoförsamling.

Hur påverkas dopen av
pandemin?

Foto: John Fahlnaes

V

Text: John Fahlnaes
hos en familj. Det är något vi
också gör. Kanske finns en
trädgård eller en veranda, så
att man kan vara ute. Då tar
vi med oss en fin dopskål i
silver. Rent vatten tar vi från
kranen. Så ber vi över dopets
vatten som livets källa.

Kan man döpas var som
helst?
– Jadå, så länge det finns
tillgång till rent vatten. Man
kan döpa sig i en sjö, i havet
eller i en bäck.

– När man bara kan vara
åtta personer tillsammans,
då ställer man in och skjuFinns det en åldersgräns för
ter fram. Jag vet inte hur
dopet?
många dopsamtal som har
 Anna Thyr ser fram mot alla
de dop som väntar när pandemin
ställts in och flyttats fram.
Nej, man kan döpas i vilken
släpper greppet om samhället.
Och man hoppas, på samma
ålder man än är. Jag döpte en
sätt som vi alla hoppas, att till sommaren
18-åring för några veckor sedan och vi döper
kommer det att lätta, eller kanske till hösten, även konfirmander. Vi har även sytt upp
när alla är vaccinerade.
en dopklänning som är lite större och som
– För dopet är ju också generationsmöten passar ifall barnet är omkring ett år. Men
och man vill gärna ha med den äldre genera- man behöver inte ha någon dopklänning
tionen på dopet.
alls, man kan ha vilka kläder man vill.

Väntar alla med sina dop?

Hur gör jag för att boka ett dop

– Nej, en del känner att de inte vill vänta
längre och det finns de som har haft små dop.
Jag ska själv snart iväg och ha ett dop hemma

– Ring eller maila vår pastoratsexpedition,
så får du all hjälp du behöver där, avslutar
Anna med ett varmt leende. 
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Tema: kyrkoval 2021

Var med och påverka
hur din kyrka utvecklas
Den 19 september i år är det kyrkoval. Med 5,7 miljoner medlemmar
är Svenska kyrkan Sveriges största medlemsorganisation. Alla
medlemmar från 16 års ålder får rösta. Fredrik Öhrberg berättar om
sin syn på varför just du ska komma till valurnorna i september.
redrik Öhrberg är ett känt
ansikte för många Skarabor och är ordförande i
kyrkorådet i Skara pastorat.

Varför röstar man i kyrkovalet?
– För mig är det ju fullt naturligt.
Jag tycker att man som medborgare ska rösta de gånger man får
möjlighet att tycka till, oavsett
om det är till kyrkan, lokalt eller till riksdagen. Det är ju en rättighet vi har i ett demokratiskt samhälle.

Vad påverkar man med sin röst?
– Den röst man lägger är ett sätt att påverka
!

Foto: John Fahlnaes

F

Text: John Fahlnaes
vilken riktning kyrkan ska ha
över tid. Kyrkopolitik är inte
partipolitik på riktigt samma
sätt som i den vanliga politiken.
I kyrkan är politikernas roll mer
att dela ett långsiktigt ansvar
med kyrkoherden, som jag ser
det.

Hur gör du på själva valdagen?
– Jag tycker att man ska göra valdagen till
en familjegrej. Det gör vi i vår familj, även
om våra barn ännu inte är röstberättigade.
Att vuxna tar med sina barn, visar att det är
viktigt att rösta och slår ett slag för demokratin, avslutar Fredrik. 

Läs mer om kyrkovalet på svenskakyrkan.se/kyrkoval
Rösta i kyrkovalet

Förtidsröstning

Den 19 september är det dags att rösta
fram kyrkans förtroendevalda för nästa
mandatperiod.

Om du inte kan komma till din vallokal på valdagen
så går det bra att förtidsrösta på olika sätt från
och med 6 september.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt
16 år får vara med och välja vilka som ska
företräda dem under de kommande fyra åren.

Det kommer att vara möjligt att förtidsrösta i Kyrkans
hus i Skara och här kan du även få information om
hur man brevröstar eller röstar genom bud.

Du röstar på tre nivåer:
• till kyrkofullmäktige i Skara pastorat
• till stiftsfullmäktige i Skara stift
• till kyrkomötet på nationell nivå.

Förtidsröstningen i Kyrkans hus är öppen:
6–11/9 kl 10–12 samt 13–18/9 kl 10–12.
Vi har dessutom öppet 7/9 kl 17–20 och
16/9 kl 17–20.
Framtidstro #2-2021
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Foto: Simon Olsson

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna
Vi slår vakt om den öppna, demokratiska
folkkyrkan och står upp för alla människors
okränkbara värde. Med ett åldersspann
mellan 21 och 81 representeras många av
våra väljare.
Kandidater: Laila Skantz, Lasse Fredman, Charlotta
Andersson, Björn Lindström, Ellinor Hjärtqvist, Robert
Hultström, Monica Kristiansson, Barbro Berg, Daniel
Andersson, Susanne Karlsson, Martin Torildson, Camilla
Skog, Sune Johansson, Jan-Ove Gutegård Jakobsson,
Jesper Ekblad, Therese Kristiansson, Peter Holm.

Som socialdemokrater har vi mycket gemensamt med Svenska kyrkan och dess verksamhet. Vi är en folkrörelse – kyrkan är Sveriges
största medlemsorganisation.
• Vi är burna av tanken på människors
lika värde precis som kyrkan.
• Vi har ett starkt engagemang för inter-

 Jan-Ove Gutegård Jakobsson, Martin Torildson, Lasse
Fredman, Camilla Skog, Barbro Berg, Jesper Ekblad och
Laila Skantz.

nationell solidaritet precis som Svenska
kyrkans internationella och diakonala arbete.
• Vi vill ha schyssta villkor på arbetsmarknaden. Pastoratet har nära 70 anställda
som vi vill värna arbetsmiljön för.
• Vi vill att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Då behöver vi värna
en god relation mellan arbetsgivare och fack.
Facklig-politisk samverkan är viktigt också för
en kyrkopolitiker. 

Foto: Åsa Mwansa

Ardala
församlingsgrupp
I Ardala församling finns en varm
gemenskap och ett rikt kör- och musikliv,
vilket församlingsgruppen vill fortsätta
utveckla. Dessutom jobba för öppenhet,
delaktighet och ansvar.
Kandidater: Inger Svensson, Thyra Roos, Annika
Björk-Andersson, Tomas Ernås och Bengt Hoas.

 Lilla bilden: Tomas Ernås. Stora bilden: Inger Svensson,
Annika Björk-Andersson, Thyra Roos och Bengt Hoas.

Med S:ta Annagården som ett naturligt nav
i verksamheten vill Ardala församlingsgrupp bygga en levande församling genom att
uppmuntra till ideellt arbete där mångfalden är
viktig. Självklart ska verksamhet även hållas i
församlingens övriga vackra kyrkorum.
Högsta prioritet är mission, evangelisation och diakoni. Ett fortsatt fokus på den

omfattande barnverksamheten ligger också
gruppen varmt om hjärtat och ett av målen är
satsningar på att få fler vuxna att engagera sig i
det viktiga arbetet.
Levande musik och körer dit alla som vill är
välkomna är viktigt, både för enskilda och för
innehållet i gudstjänsterna som i sin tur ska
vara centrum för allt som sker i kyrkan. 
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Borgerligt alternativ
i Skara
- Vi står fria från all partipolitik.
- Vi som grupp är engagerade i
församlingslivet i Skara.
- Vi är beredda att ta ansvar – idag
kommer Kyrkorådets ordförande från BA.

 Ewy Hagberg, Fredrik Öhrberg, Sonja Eriksson,
Helena Hagberg Aurell, Bengt-Göran Nilsson, Jeanette
Johnsson.

Kandidater: Johan Hjertén, Fredrik Öhrberg, Helena
Hagberg Aurell, Karl-Gustav Bynke, Inger Janson, SvenOlof Ask, Jeanette Johnsson, Sonja Eriksson, BengtGöran Nilsson, Susanne Stadig, Gunnar Wilsson, Stefan
Suto, Ingrid Kvarnlöf, Karin Schmidt, Ewy Hagberg.

 Inger Janson, Ingrid Kvarnlöf, Karin Schmidt,
Sven-Olof Ask, Johan Hjertén.

• BA står för en levande kyrka. Vi vill verka
för en kyrka med evangeliet i centrum.
• BA står för en välkomnande kyrka.
Vi vill ha en öppen och tillgänglig kyrka
där alla känner sig hemma.
• BA står för engagemang. Vi vill göra det
lätt för frivilliga att engagera sig och ta ansvar.

• BA står för tradition och förnyelse.
Vi vill att kyrkan både förvaltar traditionen
och står öppen för framtidens möjligheter.
• BA står för ett klokt förvaltarskap.
Vi vill använda våra gemensamma resurser
förnuftigt och ansvarsfullt, utan onödig
administration. 
Foto: Per Pålsson

Centerpartiet
i Svenska kyrkan
Centerpartiet står för en öppen, nära,
engagerande, grön och modig kyrka.
Kyrkan ska vara mötesplats för gemenskap i gudstjänst, körsång, diakoni,
barn- och ungdomsverksamhet.
Kandidater: Eva Eriksson, Skara, Anders Jonsson,
Öglunda, Doris Danielsson, Eggby, Per Pålsson, Skara,
Ulla Falk, Skara, Lennart Pettersson, Synnerby, Lisbeth
Karlsson, Varnhem, Svante Borell, Synnerby, Christina
Eliasson, Skånings-Åsaka och Håkan Karlsson,
Varnhem.

Centerpartiet i Svenska kyrkan i Skara
arbetar för:
• En öppen kyrka – tillgänglig för alla
där alla människor har lika värde.
• Vi som kyrka är närvarande i vardagen
och finns på plats för människor såväl
i glädje som i kris, sorg och katastrof.

 Från vänster: Anders Jonsson, Doris Danielsson,
Eva Eriksson, Ulla Falk och Per Pålsson.

• Svenska kyrkan ska vara en stark och känd
aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för
omställning till ett hållbart samhälle.
• Svenska kyrkan är en del i den världsvida
kyrkan och en kraft för fred och försoning.
En röst på nomineringsgruppen Centerpartiet
i kyrkovalet är en röst på kandidater med engagemang för en hållbar kyrka där människor
kan växa - nära dig. 
Framtidstro #2-2021
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Foto: Louise Wincrantz

Frimodig
kyrka
Frimodig kyrka är opolitisk. Vi vill tillsammans med alla kristna föra det glada
budskapet vidare, så att allt fler får ta del
av glädjen och tron på Jesus Kristus!
Kandidater: Cecilia Jern Wallgren, redovisningskonsult, Leif Eliasson, präst, Carl Wallgren, pensionär,
Louise Wincrantz, redovisningskonsult.

 Carl Wallgren, Cecilia Jern Wallgren och Leif Eliasson.

Jesus Kristus är kyrkans Herre och har grundat sin kyrka. Evangeliet förs vidare genom
gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
Gudstjänsten och bibelstudiet ger oss inspiration. Svenska kyrkan ska vara den starka positiva kraften i samhället som välkomnar alla och
hjälper fattiga, sjuka och de som förföljs för sin
tro på Jesus Kristus. Kyrkan ska styras utifrån
sin tro, bekännelse och lära, inte politiskt. Det
civila samhället styrs av politiker.

Vår önskan inför de fyra kommande åren:
• Att i Varnhem skapa ett komplement till
övrig kyrklig verksamhet, ett centrum för
retreat och pilgrimsvandring.
• Att erbjuda fler tillfällen för
bibelstudier/samtalsgrupper.
• Att det sociala arbetet på Planeten
får alla möjligheter att växa.
• Att stötta både kyrkans personal och
församlingarnas ideella krafter. 

En inkluderande kyrka där arbetet i församlingarna är fokus. Öppen, personlig och
nära gemenskap som grund. Det är vad vår
opolitiska nomineringsgrupp vill arbeta för.
Kandidater: Jonathan Ryman, Anja Larsson, Magnus
Gunnarsson, Laila Nyman, Lars Olén, Ulrika Eriksson,
Mats Erik Lundberg, Barbro Gunnarsson, Lena
Rosenblad, Margareta Broberg Gustavsson.

Vi vill att kyrkan ska ha:
• engagerande och varierat gudstjänstliv.
• diakonalt arbete för alla åldrar.
• musikliv med omväxling och kvalitet.
• öppet förhållningssätt för frivilliga insatser.
• samverkan med övriga delar av samhället.
• arbetsformer där verksamhet i stad och
landsbygd kan utvecklas tillsammans.
• aktivt arbete med gudstjänstbesökare,
turister och pilgrimer.

Foto: D Gunnarsson

Samling kring kyrkan
i Skara pastorat
[bild]

 Mats Erik, Magnus och Barbro, några av våra
kandidater.

• en organisation för ökad kompetens hos
anställda och förtroendevalda.
I Skara pastorat har vi både lång historia och
ett rikt kulturarv att förvalta. Detta ska vi ta på
allvar och utveckla till något bra och inbjudande.
Men, vi är även kyrka mitt i nuet och
samhällslivet. Därför ska kyrkan vara en
inkluderande gemenskap för alla, där den
kristna tron är centrum. 
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Sommaröppna kyrkor

Skara Pastorats öppna mötesplats Planeten har snart funnits i tio år. Vi har vår lokal
i undervåningen på Missionskyrkan men
varje sommar har vi under ett par månader
huserat i och utanför Nikolaigården vid
Kyrkans Hus. Där finns gott om utrymme för
utemöbler, grillar, krocketspel med mera.


Foto: Shutterstock/Rawpixel.com

Skara domkyrka öppen juni, juli, augusti kl 9.00–18.00
Marums kyrka öppen april–november kl 8–19
Vinköls kyrka öppen april–november kl 8–19
Händene kyrka öppen 5/7–8/8 kl 10–18
Bjärklunda kyrka öppen 28/6–8/8 kl 9–18
Skallmeja kyrka öppen 21/6-8/8 kl 9–19
Varnhems klosterkyrka öppen juni–augusti kl 10–17
Norra Vings kyrka öppen april–november kl 8-19
Skärvs kyrka öppen april–november kl 8-19
Öglunda kyrka öppen april–november kl 8-19

Diakonihuset Planeten

Sommarmusik i Varnhem
Sommarmusik i Varnhems klosterkyrka
12/6 kl 19.30
3/7 kl 19.30
29/7 kl 19.30
28/8 kl 19.30
Valle Baroque i Varnhems klosterkyrka
12/8 kl 19.00

Musik i sommarkväll
19/6 kl 19.00 Skärvs kyrka
4/7 kl 19.00 Skånings-Åsaka kyrka
17/7 kl 19.00 Skärvs kyrka
21/8 kl 19.00 Skärvs kyrka
12/9 kl 19.00 Stenums kyrka

Sommarkyrka i Eggby
29/6 kl 19.00
1/7 kl 19.00

Musikkvällarna i Skara pastorat genomförs
förutsatt att det är möjligt med gällande
restriktioner. För aktuella dagar och tider
under sommaren samt uppdatering av vad
som beslutats och kan genomföras se
www.svenskakyrkan.se/skara 

Under pandemin har vi varit ute och mött
människor så smittsäkert som möjligt under
tälttak och med infravärme och avstånd.
Sedan restriktionen med max åtta personer infördes har vi dock varit tvungna att
ha stängt. Istället har personalen tre dagar
i veckan packat en skrinda med kaffe och
smörgåspåsar och gått en runda och träffat
människor på stan. Det har varit viktigt att
visa att vi fortsatt finns och ser människor.
Inför sommaren planerar vi återigen att
vara vid Nikolaigården. Beroende på smittläge och restriktioner gör vi vad vi får och
kan. Vi planerar att ha öppet tre dagar i veckan klockan 10–13. Varje sommar har vi också
gjort längre eller kortare utflykter.
I sommar blir det kortare utflykter till
promenadvänliga platser i stan. Säkert blir
det också grillning på fredagar och sällskapsspel i trädgården. Vi hoppas på en härlig
sommar när vi kan vara tillsammans igen. 

Tidningen Framtidstro distribueras som ODR samhällsinformation till alla hushåll i Skara pastorat.
Ansvarig utgivare: Robert Lorentzon, domprost, robert.lorentzon@svenskakyrkan.se
Projektkoordinator/redaktör: John Fahlnaes, Åttonde Huset AB, john.fahlnaes@svenskakyrkan.se
Bild omslag: fotograf, Alva Emanuelsson
Kontakt, pastoratet: Skara pastorat, Malmgatan 3, 532 31 Skara. Telefon, expedition: 0511-265 00
Hemsida: Ibland ändras tider och platser i pastoratets gudstjänster, konserter, möten och andra evenemang.
För aktuell information, se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/skara
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Insamlingsmål:
7 miljoner kr

Tomt på
orgelläktaren
i Varnhem
Under vintern har orgeln i Varnhems
klosterkyrka monterats ned, för att
bereda plats för det kommande orgelbygget. Insamlingen pågår för fullt och
flera ”milestones” har redan nåtts.

Text: John Fahlnaes

Insamlat hittills:
5,4 miljoner kr

Alla pipor, register och tangenter som hörde
till den gamla ospelbara läktarorgeln i
Varnhems klosterkyrka har nu monterats
ned, fraktats bort till återvinning eller sålts
till högstbjudande. Plötsligt finns en möjlighet att se de magnifika fönstren som vetter
västerut och tar emot solnedgångens varma
strålar på ett häpnadsväckande vackert sätt.
På platsen kommer redan om några år att
växa fram en helt ny barockorgel, där lokalt
hantverkskunnande inom såväl orgelbygge
som bildhuggeri kommer att tas tillvara.
Insamlingen pågår och donationsviljan är
hög. Men ännu är målet inte nått och såväl
privatpersoner som företag välkomnas med
såväl små som stora bidrag. Ta chansen att
vara med och skriva historia! 

Foto: John Fahlnaes

Vill du bidra?
Swish, Skara pastorat: 123 375 55 43
(märk: ”Orgel Varnhem”).
Bankgiro, Skara pastorat: 460-5465
(märk ”Orgel Varnhem”).
Info, Johnny Hagberg: 0510-48 52 15.
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Här presenterar vi några utvalda händelser. Hela vårt program hittar du på www.svenskakyrkan.se/skara

Corona-pandemin
påverkar kyrkans
aktiviteter
under säsongen.

Coronaviruset
Den pågående pandemin innebär att vi ganska ofta
måste justera vårt kalendarium. Aktiviteter som
planerats måste ställas in eller flyttas.
Gå därför alltid in på Skara pastorats hemsida,
www.svenskakyrkan.se/skara och försäkra dig om
rätt tider och platser innan du ger dig av för att
delta i någon av våra aktiviteter.
På alla våra evenemang följer vi givetvis
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under samma himmel
Coronapandemin har tvingat miljontals
människor till ett liv i extrem fattigdom
och utsatthet. FN befarar att 235 miljoner
människor kommer behöva akut humanitär hjälp under 2021.
De människor som drabbas hårdast av
katastrofer är de som har minst möjlighet
att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte
finns när åtta personer delar ett rum utan
kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller
att sälja frukt och juice vid en vägkant.
Tillsammans med systerkyrkor och
samarbetsorganisationer världen över
kämpar Act Svenska kyrkan för att stötta
människor att resa sig starkare. De lokala
aktörerna är nyckeln. De får handledning
i krishantering för att ge stöd till familjer
som drabbats av arbetslöshet och plötslig
fattigdom. De får kunskap om hur smittspridning kan stoppas och stöd att sprida
viktig information i sina närområden. De
får även utbildningar om hur det ökade
våldet i hemmen kan förebyggas och
hanteras.
Genom Act Svenska kyrkans nätverk
på plats, blir stödet effektivt och leder till
en långsiktig förändring för människor i
utsatthet. Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt! 


Foto: Kat Palasi

Vet du om att det är kyrkoval i år?
Den 19 september 2021 är det val till de
olika delarna av Svenska kyrkan. Då kan du
påverka vilka som ska vara med och besluta
i församlingarna, i pastoratet, i stiftet och på
riksplanet Kyrkomötet.

Vill du bidra?
Swisha din gåva till
fasteinsamlingen:
900 1223.

