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KG 73 är en 
YouYouttuber!uber!Sid. 18

Sid. 22

Sid. 16

Gerda HöglundGerda Höglund  

Med Jesus i blicken:

Sid. 18



Håll utkik 
efter nästa 

nummer 
kring den
1 juni!

svenskakyrkan.se/act/insatser-
vid-katastrofer

BAKOM VARJE SIFFRA 
FINNS EN MÄNNISKA!.
Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. 
Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att 
leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioriten när katastrofen  
är ett faktum.

Genom lokala partner är vi på plats och kan snabbt bidra med mat, vatten och 
trygghet när läget är akut. Stöd vårt katastrofarbete! Gåvan används där den 
bäst behövs.

Act Svenska kyrkan arbetar med humanitärt stöd till flyktingar som flytt undan förföljelse och våld i
Myanmar till Cox´s Bazar, Bangladesh. Foto: Sofia Malmqvist/Ikon

GE EN  
GÅVA SOM  
RÄDDAR LIV!

Skriv AKUT i meddelandefältet



Innehåll

REDAKTIONENREDAKTIONEN
 
VARAmed! 
är en församlingstidning med utgivningsbevis som ges ut av Varabygdens församling, Svenska kyrkan. Den delas 
ut gratis till hushållen som samhällsinformation och berättar om vad vi gör i Varabygden. Har du tips, synpunkter 
eller vill bidra med innehåll, tar vi gärna del av detta! Kontaktinformation finns på baksidan och på vår hemsida. 
Vi svarar i telefon i mån av tid men säkrast via e-post.
 
Hemsida:   www.svenskakyrkan.se/vara
Redaktion:   Kyrkoherde Lovisa Carlsson, kommunikatör Titti Fabritius, adm. präst Gunnar Larsson
Ansvarig utgivare:  Lovisa Carlsson 
Tryckning:   Faksimiltryck i Vara 2020 (4 ggr/år à ca 7500 ex)
Kontakta redaktionen:  red.varamed@svenskakyrkan.se
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ACT kampanj

Kyrkoherde Lovisa

Dop

Nätvandrarna

Tackbrev till alla unga!

Barn & familj

Personal - nya & avtackade

Gudstjänster

Mötesplatser

Kyrkokonst: Gerda Höglund 

TEMA: Hur bygger vi en framtid?

UNG TRO: En tro som bär!

KG är en Youtuber!

Johannes krönika

Håll utkik 
efter nästa 

nummer 
kring den
1 juni!

Omslagsbild: Pixabay
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Hur bygger vi en framtid, egentligen? Det finns ett ord-
språk som lyder: ”Små barn, små bekymmer. Stora 

barn, stora bekymmer.” Det tycker jag har blivit uppenbart 
för mig då mina barn i år blir 16 och 13 år gamla. När de 
var små stod deras fysiska behov i centrum mycket mer 
än nu. De behövde mat på vissa tider, byte av blöja och 
sovtider dominerade vardagen. 

Nu när de är större äter de ju visserligen fortfarande 
mycket, känns det som i alla fall, då kylskåpet nästan stän-
digt är tomt. Nu klarar de sig själva långa stunder men det 
som har ökat är deras behov av att jag lyssnar på dem. Det 
är tankar om livet, skolan, kärleken, fritidsaktiviteter som 
ventileras och mycket annat. 

Jag förstår att min viktiga roll nu handlar mer om ett 
bra sätt vägleda dem genom livet eller som min mamma 
skulle ha uttryckt det: 

”Du ska göra dina barn till goda medborgare i Sveriges 
land!”

Gammaldags men klokt

Det låter kanske lite gammaldags, men det ligger mycket i 
det hon har försökt göra med sina två barn, nämligen att 
ge oss en fast grund att stå på. Hon har gett oss regler och 
förhållningssätt och mycket kärlek! Jag kan idag förstå 
hur viktig barndomen är och att det inte är så konstigt att 
många blir vilsna som vuxna, när de inte fått vägledning 
eller den kärlek de behövt i unga år. Här tänker jag också 

Kyrkoherde Lovisa

Kyrkoherde Lovisa Carlsson
Foto: Titti Fabritius

Vill du vara en 
framtids-
byggare?

på hur viktiga våra förskolor i Vedum och Larv är för att 
lägga en god grund för våra barn. På våra kristna förskolor 
har vi en värdegrund där förståelse och medmänsklighet 
är ett av de områden som nämns först i förskolans värde-
grund och uppdrag. 

Genom den kristna profilen, där vi i undervisningen 
följer den läroplan som gäller för förskolor i Sverige, får 
barnen en bra grund att stå på. Vi berättar för dem om 
Guds kärlek till alla människor i hela världen. Bibeln är 
tydlig. Jesus sa:

 ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: 
Guds rike tillhör sådana som de.” 

Vi ser fram emot att den nybyggda förskolan i Larv snart 
är klar och får vara en del i byggandet av en framtid i 
Varabygdens församling. 

Guds medarbetare vägleder

”Vart är vi på väg?” skriver kyrkorådets ordförande 
Johannes Lundén i detta nummer av VARAmed! En 
församling består av olika människor som är på väg. 
Slutmålet är att få vara hos Gud i hans rike. Vi formas av 
barndomen, vägval, vänner och olika möten genom livet. 
Den erfarenheten använder vi när vi ska vägleda våra egna 
eller andras barn in i vuxenlivet. Vi kan också använda 
den när vi ska vägleda varandra som vuxna på livets stig. 
Du kan vara ett bönesvar för någon annan! Du kan med 
din närvaro vägleda och hjälpa någon annan. Detta för-
står vi inte så mycket av, hur Gud verkar till det bästa. Men 
vi bjuds aktivt in till att bli Guds medarbetare i detta!

Att leda in i något nytt och okänt

Ta Mose i gamla testamentet som ett exempel. När han 
var liten guppade han omkring i en korg på Nilen. Hans 
mamma tillhörde det israelitiska folket som förtrycktes 
av Egyptens farao. Hon gömde honom där i vassen, men 
faraos dotter fick se korgen, och Mose blev uppfostrad och 
adopterad i palatset istället. Han fick en annan tillhörig-
het än den som var hans ursprung. Mose fick senare sin 
Gudsupplevelse när han såg den brinnande busken. Gud 
sa att Mose skulle ta av sig skona, för att han stod på helig 
mark. Gud berättade för honom att han hade sett och hört 
hur hans folk plågades i Egypten. 

”Därför har jag stigit ner för att befria dem från egyp-
terna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt 
och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung.” 

Så sände han också iväg Mose och gav honom i uppdrag 
att gå till farao och be honom att släppa israeliterna fria. Vi 
möter i berättelsen många namnlösa människor som bett 
till Gud om befrielse under flera år. Mose blir ett bönesvar 
för dessa människor. Men som vanligt, för så är det gan-
ska ofta för oss människor, vi har våra invändningar. Vi är 
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helt enkelt väldigt rädda för att gå på nya vägar, på de 
vägar Gud visar oss. 

”Mose invände: Hur skulle en sådan som jag kunna 
gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud 
svarade: Jag skall vara med dig, och detta är tecknet 
som skall visa att det är jag som har sänt dig: när du 
har fört folket ut ur Egypten skall ni hålla gudstjänst på 
detta berg. Då sade Mose till Gud: Om jag nu kommer 
till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt 
mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag 
då svara? Gud sade: Jag är den jag är. Säg dem att han 
som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” 

Gud vet och du behövs!

Min övertygelse är att Gud vet hur vi kan bygga en 
framtid i Varabygdens församling och han behöver alla 
krafter och förmågor till det! Du behövs i det arbetet, 
vare sig du är anställd, förtroendevald, aktiv försam-
lingsbo eller någon annan. Utan att du vet om det, kan 
du också vara ett bönesvar, precis som Mose. 

Folk har i alla tider bett till Gud för det som varit 
svårt och plågat dem. Vi har andra bekymmer än vad 
israeliterna hade, men vi ska be och ropa till Gud! Be 
för framtiden, be för Varabygdens församling, be för 
oss själva. Gud kan sända dig på oanade uppdrag och 

lovar också oss: 

”Jag ska vara med dig!”

Vi lever fortfarande i en pandemi. Vi har ett hot över oss 
som påverkar vår vardag. Men vi går också mot ljusare ti-
der. Fler och fler får vaccin, vi lär oss mer om smittsprid-
ning och nya behandlingar tas fram. Till slut kommer vi 
att besegra detta virus.

Bön, fasta och bönesvar!

Vi lever också i fastetid och går även i kyrkoåret från 
mörker till ljus. Snart ropar vi ut orden om att Jesus san-
nerligen är uppstånden! Snart kan vi mötas fler igen. Vi 
behöver varandra i församlingen och hur kan vi hitta väg-
ar för gemenskap, för bön och för att få nya människor 
att komma in i kyrkans gemenskap? Som sagt, du kan 
vara Guds bönesvar för din medmänniska, du kan vara 
kallad till tjänst i kyrkan, du kan med dina gåvor vara 
en stor tillgång i Varabygdens församlings byggande av 
en framtid. Som församlingens kyrkoherde hoppas jag 
att du känner dig välkommen och ska hitta din plats och 
uppgift! 

Lovisa Carlsson, kyrkoherde

Göra jobbet själv?

Anlita proffs för 
dopet.

Vem kan döpa sig?
I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och 
vuxna. Dopet är en tradition sedan den första 
kristna församlingen som ett uttryck för att vilja 
leva med Jesus. Dopet hjälper oss förstå vad det 
är att leva som kristen och att ha Gud vid sin sida 
genom hela livet.

Det kostar ingenting att bli döpt eller att låta döpa 
sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka 
ingår. För att planera dopet kan ni höra av er till 
Varabygdens församling för goda råd. 

När ett litet barn döps talar prästen ut dess namn 
högt så att hela församlingen hör det. Men barnet 
får inte namnet vid dopet. Det är föräldrarna som 
bestämmer namnet som anmäls till Skatteverket. 
Dopet är inte en namngivningsceremoni även om 
namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt ef-
tersom att den som döps inte är anonym. Det är just 
denna människa som döps, den unika individen, till 
gemenskap med Gud och kyrkan.
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vandrar
Nät-
CHATTEN

Nätvandrarchatten är till för dig 
mellan ungefär 12 och 25 år. 
Här får du prata om precis vad du behöver och 
vill. Du är välkommen om du bara vill småprata 
med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om 
något som känns svårt och jobbigt för dig. De som 
chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. 
Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.

svenskakyrkan.se/natvandrarchatten
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Vad var det som hände? 

Rädsla, kreativitet, tålamod, skuld, nya möjligheter, 
ensamhet, osäkerhet - allt detta är saker jag har känt 
och som jag tror att många känner nu under året som 
Covid-19 har härjat. Är det lätt att skylla allt på Gud 
eller att misströsta och tappa sin tro? Absolut! Jag går 
varje dag från glädje till förtvivlan, från en stark tro till 
att nästan tvivla på att Gud finns. 

Under året som varit har vi jobbat mycket med att 
ställa om och tänka nytt samtidigt som vårt uppdrag 
är detsamma: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar!” 

I våras jobbade vi med filminspelning

På distans eller i smågrupper blev momentet ”Predikan” 
under konfirmationen möjligt att genomföras av samt-
liga konfirmander. Vi flyttade också konfirmationerna 
till hösten, i hopp om att restriktionerna skulle ändras 
(naivt av oss nu i efterhand). Detta betydde att vi bör-
jade höstterminen med både konfirmationer av gamla 
konfirmander samtidigt som vi startade upp de nya. 
Med en stor entusiasm och tilltro till att det värsta låg 
bakom oss startade en ny termin. Ledarutbildning, 
ungdomsgrupper och konfirmander drog igång, inte 
riktigt som vanligt men nästan. Men så kom december 
och vi var tillbaka till samma läge som i början av mars 
fast mycket, mycket värre. Allt fick återigen ställas om, 
flyttas och även stänga ner. 

Hoppfulla signaler!

Nu har det gått ett tag och vad ser jag och hör jag från 
er ungdomar? Signalerna är att många av er vill träffas 
igen, ni saknar kyrkans sammanhang och detta gör 
mig glad! Det är hoppfullt att kyrkan även idag 2021 
kan vara relevant och ha något som lockar unga. Vi 
har i församlingen haft förmånen att vara med och 
spela in gudstjänster i Södra Kedums kyrka, och vill 
passa på att tacka alla som varit med och medverkat! 

Gå in på vår Youtube-kanal och kolla! 

(Just nu pågår jobb med att få igång en livesteaming på 
Youtube-kanalen, där jag kommer spela ett kristet data-
spel som heter Testamentet. Där får man träffa bibliska 
personer som jag kommer att berätta om samtidigt som 
jag spelar. Det kommer också finnas möjlighet för er att 
ställa frågor och lägga kommentarer. )

Ni får oss att se framåt!

Ni ska veta att församlingen är stolt över sina konfirman-
der, som trots att det har blivit lite mer ”skola” av kon-
faundervisningen, ändå har lämnat in två skrivuppgifter 
innan jul. Det har varit så inspirerande att läsa era texter 
och tankar om hur ni firar jul, vad ni önskar er från Jesus, 
vad ni är rädda för och hur ni skulle reagera om en ängel 
kom på besök! 

När vi öppnar upp verksamheten för att kunna träffas 
igen, hoppas jag att ni vågar fortsätta att dela med er av det 
djup och seriösa tankar ni visar i era texter till varandra 
och till oss ledare. Då kan vi fortsätta att ha spännande, 
givande, inspirerande och utvecklande samtal. Det är tyd-
ligt för oss, att flera av er har mycket intressanta frågor. En 
del av dem kan nog faktiskt vi ledare svara på... 

Ni är goda förebilder överallt!

Till slut vill vi nämna något om Efter-konfan, vår ledar-
utbildning för unga. Vi vet att några av er känner att det 
är jättetråkigt att den inte har kunnat genomföras fullt ut, 
och att ni trots att utbildningen bara skulle vara i ett år, 
snart hållit på i två. Till er är hälsningen: Håll i! Håll ut! Ni 
är grymma och ni ska veta hur mycket vi uppskattar era 
tankar och ert engagemang i församlingsarbetet! Framför 
allt hur bra ni stöttar konfirmanderna! Tänk på att ni är 
inte bara ledare och förebilder i kyrkan för konfirmander-
na, utan det är också ni och bara ni, som nu träffar skol-
kamrater. Ni är goda förebilder för dem där också. 

Gud överger er aldrig!

Glöm aldrig hur viktiga ni är och att ni är lika mycket för-
samling och ledare trots att ni inte befinner er i kyrkans 
lokaler. Tror jag att Gud kommer överge oss och sin kyr-
ka? Nej! Allt det som nämnts är tecken som håller modet 
uppe och som får oss alla i kyrkans att se hoppfullt och 
med spänning på vilken kyrka och församling vi kommer 
vara för framtiden!  

TACK 
till församlingens

UNGA!

TEXT: Jonas Gustavsson, pedagog
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Lästips!
”Våga visa vägen till 

en tro som bär”
Alf B Svensson
Cilla Stjernberg

Förlag: Libris (2010)

Boken kan vara slut i lager hos många webbutiker. Vi har 
dock några exemplar kvar hos oss i församlingshemmen 
och den kan efterfrågas hos de större bokhandlarna eller 
köpas begagnad på nätet. Hör även med ditt bibliotek! 

TJENA HALLÅ
alla stora & små!
Åh, vad vi saknar att kunna se er 
och prata med er på riktigt! Men om 
vi håller i och håller ut, hoppas vi 
att vi kan ses igen, fortare än vi kan 
ana! Tills dess: följ oss och håll koll på 
vår hemsida, FB och även i brevlådan 
därhemma! 

Vi finns förstås även till för er i den 
vanliga telefonen. Hör gärna av er!

Hälsningar, barn- & ungdomsledarna

BAKA EN BIBELKAKA!
50 g  Psaltaren 55:22 _____________________

2  Jeremia 17:11     _____________________

2 dl  Dom 14:18         _____________________

3 dl  3 Mos 2:2    _____________________

2 tsk  2 Mos 12:15   _____________________

1 tsk  1 Kor 5:6    _____________________

1 tsk  1 Kung 10:10    _____________________

1 dl  1 Mos 18:8    _____________________

Smält Ps 55:22. Vispa ihop Jer 17:11 och Dom 14:18

Blanda 3 Mos2:2; 2Mos 12:15; 1 Kor 5:6 och 1 Kung 
10:10. Lägg till 1 Mos 18:8 

Rör om till jämn smet och häll i ungsform! 

Grädda i Dan 3:1 _________ 175 grader ca 35 min.
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Nya 
avtackade
VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!
Nya på jobbet är:

Ester Erlandsson, kyrkogårdsarbetare 
Nathalie Landberg, barnskötare.
Tahmina Sadid, barnskötare.
Helena Nylén, diakon.

 

Jag heter Helena Nylén och är nybliven diakon i 
Varabygdens församling. Jag vigdes till diakon i Skara 

Domkyrka den 16 september 2007. Sedan dess har jag 
varit anställd i Västra Tunhems pastorat. 

Jag trivs med att arbeta på landsbygden och det var 
en del av lockelsen i att söka tjänsten här hos er! Jag bor 
fortfarande kvar i Västra Tunhem, i ett rött litet torp 
vid kanten av Hunneberg. Berget påminner mig om 
Norrbotten, där jag har mina rötter. På fritiden tycker 
jag om att odla gurka och tomat i mitt växthus. I år blir 
det även potatis i ett nyligen anlagt land. 

Vad är det då jag ska arbeta med i Varabygdens försam-
ling? Jag tror att det blir en hel del samtal, både enskilt 
och i grupper av olika slag. Att kyrkan får vara en mö-
tesplats tycker jag också är angeläget. Vi är skapta för 
gemenskap, vi behöver varandra! 

När jag ska berätta för konfirmander om vad diakoni 
är så brukar jag använda mig av ett armband med bok-
stäverna WWJD – What Would Jesus Do? (På svenska: 
Vad skulle Jesus ha gjort?) Jag tänker att diakoni är nå-
got som angår oss alla. Jesus har lärt oss att: ”Allt vad ni 
vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra 
för dem” och ”Älska din nästa som dig själv”.  Så enkelt 
och ändå så svårt! 

Det är min övertygelse att var och en av oss är önskade 
och älskade av Gud. När man förstår något av detta, blir 
det naturligt att vilja ge det vidare. Och det får vi göra 
på de sätt som vi kan! Det behöver inte vara stora saker, 
ibland kan det räcka med en nick och ett leende! 
Jag ser fram att få möta er i församlingens olika mötes-
platser och längtar förstås efter att pandemin ska vara 
över så att mötena ska vara möjliga igen.
                                               

Vänliga hälsningar, Helena Nylén, diakon

facebook.com/varabygdensforsamlingsvenskakyrkan

Följ oss på 
FACEBOOK

FÖLJ OSS BÅDE på både Facebook och 
Youtube! Se länkar på vår hemsida.

FO
TO

: P
ix

ab
ay

Ny diakon!Ny diakon!TACK!TACK!
 

Ida Lindberg, kyrkogårdsarbetare
Johanna Andersson, specialpedagog

Till nya jobb lyckönskar vi:
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GudstjänsterGudstjänster

 

GuDStJänStpLanErinGEn kan intE bli som 
vanligt med anledning av pandemin. Vi 
måste ofta ändra med kort varsel. Därför 
presenteras nu ingen gudstjänstplan. Vi 
hänvisar istället till kalendern på hemsi-
dan, appen Kyrkguiden och annons i NLT 
på fredagar.

 
Fyra gudstjänster i församlingen vanliga söndagar:
• Två gudstjänster klockan 11.00 med högmässa eller 

gudstjänst.
• Två gudstjänster klockan 18.00 med sinnesroguds-

tjänst, mässa eller gudstjänst med musik.

Kollekt

Kollekt betyder att samla in. Kollekt är alltid en frivillig 
gåva. Det är en gåva från den som kan avstå något av sitt 
eget till den som behöver.

Att samla in frivilliga gåvor i samband med gudstjänsten 
är en sedvänja går tillbaka till kyrkans allra äldsta tid. I 
äldre tider fungerade detta som en ersättning för dagens 
sociala skyddsnät och en stor del av kollekten gick till att 
ta hand om socknens fattiga. 

Numera kan kollekten gå till många olika ändamål som 
till exempel katastrofhjälp eller till olika hjälporganisatio-
ners arbete ute i världen eller här hemma. 

Ge din gåva via Swish

Det vanliga har länge varit att samla in kollekten som 
kontanter i samband med gudstjänsten, antingen med 
håvgång, då en kollekthåv skickas runt i kyrkbänken, eller 
i kollektbössa vid utgången. 

På senare tid har det blivit allt vanligare att skicka sin kol-
lektgåva med en app i mobilen, Swish. Kontakta din bank 
om du behöver hjälp med detta, hör med någon anhörig 
eller gå in på hjälpsidan på webben: 

https://www.swish.nu/hjalp 

Swishnummer för Varabygdens församlingskollekt är                 

  123 226 27 15

Vad går kollekten till?

Söndagens kollektändamål för Varabygdens försam-
ling ser du i kalendern på hemsidan. Om du inte kan 
komma till kyrkan en viss söndag, kan du ändå swisha 
en kollektgåva. Det är då tidpunkten när du swishar 
som avgör vilket kollektändamål din gåva går till.

I Svenska kyrkan har vi tre sorters kollekt: riks-, stifts- 
och församlingskollekter. 
Rikskollekter samlas in i hela Sverige och det är kyrko-
styrelsen i Uppsala som bestämmer kollektändamålet.
Stiftskollekter samlas i hela stiftet och det är domka-
pitlet i stiftet som bestämmer kollektändamålet.

Ändamålet för en församlingskollekt bestäms av för-
samlingens kyrkoråd och kan variera från församling 
till församling.

”Var och en som fruktar 
Herren får veta vilken 

väg han skall välja.” 
Psaltaren 25:12

Vi har egen Youtube-kanal: Varabygdens församling Svenska kyrkan
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MötesplatserMötesplatser

För mer information -  För mer information -  håll koll på Kyrkguiden, håll koll på Kyrkguiden, 
affischer, NLT, hemsidan eller ring till en av affischer, NLT, hemsidan eller ring till en av 
våra ledare för pilgrimsvandringarna:våra ledare för pilgrimsvandringarna:

Solveig Sundström 
Tfn 073-373 30 13

          PILGRIMSVANDRA!

Vi vandrar vidare i Guds sköna natur 
och får frisk luft och motion på köpet! 

Din nya fritidsaktivitet?

Häng på du med!

Maria Claesson 
Tfn 073-373 30 10

Pilgrimsvandringar måndagar 18.00
Varje vandring är ca. 2 km. 
Samling på respektive parkering. 
Ta med en enkel fika.

1 och 29 mars Almesåsen, Ryda
8 mars Norvalla, Vedum
15 mars Vara kyrka
22 mars Oltorp, Kvänum

Pilgrimsvandringar tisdagar 18.00
Varje vandring är ca. 2 km. 
Samling på kyrkparkeringen. Ta med fika.

6 april Norra Vånga kyrka
13 april Ryda kyrka
20 april Larvs kyrka
27 april Slädene kyrka

Pilgrimsvandringar tisdagar 18.00
4 maj Edsvära kyrka
11 maj Levene kyrka
18 maj Kvänums kyrka
25 maj Södra Kedums kyrka

1 juni Vedums kyrka
8 juni Longs kyrka
15 juni Fyrunga kyrka
22 juni Sparlösa kyrka
29 juni Öttums kyrka

Under april - juni erbjuds ”Stillhet inför natten” i 
kyrkan kl. 20.00 efter vandringarna - med eventu-
ella ändringar pga pandemirestriktioner! 

Pilgrimsvandringarna startar och slutar på följande platser våren 2021
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- den berättande Jesus
Gerda HöglundGerda Höglund  
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Therese Engdahl, smed.  
FOTO:Titti Fabritius

Året var 1950. Kyrkan i Naum var sliten, nedrökt och dragig. 
Elvärme och ljus drogs in med nödvändiga ändringar för moder-
niteterna. Arkitekt var Ärland Noréen som såg till att det gjordes 
med varsam hand. Bland annat kortades altarringen. Där placera-
des en ny altartavla av Gerda Höglund. För att denna skulle fram-
träda bättre, sattes fönster bakom och man tog upp fönstret i söder. 
Men vad är det vi ser på tavlan som är ett imponerande konstverk? 
Och vem var Gerda? FOTO: Titti Fabritius
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Med Jesus i blickfånget

Gerda HöglundGerda Höglund  
nauMS kYrka: BESÖkarE möts först av ljuset som strilar in i träkyrkan med de ge-
nerösa fönstren och en altartavla som sprakar av energi kring Jesus. Konstnärinnan 
verkar ha haft bestämda tankar kring vad betraktaren skulle få uppleva. 

Altartavlan i Naum fyller kyrkorummet på ett särskilt 
sätt. Inte bara genom sin lite orginella utformning 

- det är en triptyk (tavla i tre delar) - utan även för sitt 
kraftfulla uttryck. 

Kyrkorum innehåller ofta konst som berättar, men 
denna altartavla har ändå något särskilt över sig.  Den 
upplevs nog också av de flesta som betydligt mer modern 
än många av de altartavlor vi brukar mötas av. 

Motivet kallas för ”Den berättande Jesus” och är ock-
så kännetecknande för den kyrkokonst som konstnären 
bakom verket kom att bli känd för. Det är Gerda Höglund 
som målat tavlan och hon blev kyrkomålare mer eller 
mindre av en slump.

Kyrkokonstnär av en slump

Att Gerda Höglund år 1913 inledde sin långa karriär som 
kyrkomålare tycks ha varit en slump. I en artikel i Idun 
1913 framgår att det var av en ren händelse som just hon 
fick förfrågan att måla en altartavla till Svenska kyrkan i 
Johannesburg, Sydafrika. Man hade sett att församlings-
borna där satt inför kala väggar och tyckte synd om dem. 
En insamling påbörjades men det fanns ingen konstnär. 
Någon föreslog att chansa med att fråga Gerda. Det visa-
de sig vara en fullträff! Motivet blev Kristus som tillsam-
mans med två lärjungar står i porten till Emmaus. Gerda 
Höglund skänkte altartavlan som en gåva till församling-
en samtidigt som drottning Victoria skänkte en altarduk 
och ett antependium.

Guds plan gick via bönen och Paris

Att Gerda sedan fortsatte att måla kyrklig konst berodde 
på att hon redan under studietiden i Paris fått måla reli-
giösa motiv som hon sedan utvecklade en stark person-
lig dragning till. Men även det faktum att hon själv var 
djupt religiös hade betydelse. I ett brev till vännen Elin 
Sundberg 1942 skriver hon om sin tro: 

”Guds plan med oss är gåtfull. Bönen är för mig till-
flykten då det mörknar i min inre värld – och Gud hör 
bönen. Jag får ofta svar på ett märkvärdigt sätt, och har 

skäl till djup tacksamhet”.

Levde för konsten

Gerda vigde sitt liv åt konsten. Hon hade en stor hän-
givenhet för sitt kall, arbetade väldigt hårt och hade 
under perioder inte tid att 
hålla kontakten med vän-
ner och bekanta. 

Modern Clara Höglund 
upprätthöll i hennes ställe 
kontakten genom att skri-
va brev till dotterns vän-
ner:  

”Gerda är alltjämt lika in-
tresserad av och lycklig åt 
sitt arbete”.

Givmild och  
engagerad

Under fyrtio års tid målade 
Gerda Höglund altartavlor 
till en rad kyrkor — de all-
ra flesta återfinns i Luleå 
Stift i Norrland, men även i Sörmlands län, Jönköpings 
län och i sjömanskyrkan i Hartlepool, England. Gerda 
Höglund intresserade sig tidigt för Norrland. 

Församlingarna där var fattiga och då Gerda 
Höglunds ekonomi inte var beroende av de intäkter 
hon skulle kunnat inbringa för sina altartavlor valde 
hon att istället skänka dessa som gåvor. Hon kontaktade 
kyrkoråden personligen och erbjöd sig att kostnadsfritt 
utföra en altarmålning. 

När de accepterat gåvan kontaktade hon ofta även 
arkitekten som ritat kyrkan eller altaret, för att få när-
mare uppgifter kring färgskala och dimensioner så att 
hennes altartavla på bästa möjliga vis skulle passa in i 
kyrkorummet i fråga. När altartavlan väl var färdig le-
vererade Gerda Höglund den själv till kyrkan för att se 
helheten på plats och ibland även för att utföra andra 
små målningsarbeten i kyrkan. 

Vi kan därför anta att hon gjorde likadant för tavlan 
i Naum - kanske någon av våra läsare sitter inne med 
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information om detta? (Hör gärna av dig i så fall!)
År 1928 skänkte Gerda Höglund en altarmålning till 

Glommersträsks kyrka som föreställer den uppståndne 
Kristus. I Idun berättade hon att ”kompositionen tagit 
form i hennes inre medan hon hörde en symfoni av 
Bach”. Ur ett brev som modern Clara Höglund skickade 
till dotterns vän Elin Sundberg i september 1928, fram-
går, att Gerda Höglund, med stor pliktkänsla, fick tala 
till församlingen från koret i kyrkan under den högtid-
liga invigningen och fick ta emot en stor tacksamhet.

Politiskt engagerad

Gerda Höglund var politiskt intresserad och hade ett 
varmt intresse för sin tids stora frågor. Under första och 
andra världskriget engagerade hon sig för kvinnorna i 
det krigsdrabbade Finland. 

År 1918 författade hon, tillsammans med 21 andra 
svenska kvinnor — däribland Selma Lagerlöf, Ebba von 
Eckermann och Lydia Wahlström — en petition till 
statsministern, med en anhållan om att hjälpa deras fin-
ska medsystrar som ”ej längre äga trygghet i sina hem 
eller säkerhet för sina barn”.

Jesu och människorna

Ett motiv som ofta återkommer 
i Gerda Höglunds kyrkokonst är 
Kristus porträtterad som talande 
lärare med lärjungar och bedjan-
de åskådare omkring sig. Även den 
tronande Madonnan med barnet 
var ett av hennes signum och Gerda 
Höglunds känslor för tidens frågor 
speglades även i hennes konst. I brev 
till Elin Sundberg, mitt under andra 
världskriget år 1941, skriver Gerda :

 ”Senast har jag arbetat på en bed-
jande Kristus. Kristus beder: ”Fader 
förlåt dem det, ty de veta icke vad de 
göra”. Det är den tanke, som ligger 
under bilden” och ”Maria trycker 

barnet intill sig och ser ut i världen kännande att hon 
behöver beskydda det”.

Goda förutsättningar

Gerda var född in i en välbärgad grosshandlarfamilj i 
Stockholm. Fadern Otto Höglund var filosofie dok-
tor, känd politiker och riksdagsman. Modern Clara 
var den konstnärligt lagda och var styrelsemedlem i 
Handarbetets vänner. 

Gerda utbildade sig vid Kerstin Cardons målarskola 
och blev uppmuntrad av föräldrarna. Konststudierna 
fortsatte i Paris vid Académie Julian under den kände 
historiemålaren Jean-Paul Laurens mellan åren 1900-
1904.  Där lärde hon känna andra svenska konststuden-
ter som blev kända namn. 

Hon gjorde även studieresor i Tyskland, England och 
Italien. I en intervju berättade hon att hennes ideal av 
Traité del la Penture av Leonardo da Vinci, vilket hon 

läste dagligen. Under flera år hade hon en konstnärsvän vid 
sin sida i ateljén, Gustaf Cederström. 

Barnlös och ogift

Gerda förblev ogift och fick inga barn. Men barnen hade en 
central plats i hennes konst, liksom moderligheten som även 
visade sig genom hur Jesus tog sig an de små. För sin ”sprid-
ning av kyrklig konst” belönades hon 1932 med en kunglig 
medalj: Illis Quorum av femte storleken. 

Sista altartavlan

Den sista altartavlan målade hon i början av 1950-talet för 
Umnäs kyrka. Då hade hennes synnedsättning gjort henne 
fullständigt blind, vilket är svårt att föreställa sig när man 
betraktar den samtida altartavlan i Naum. En liknande 
triptyk finns även i Bygdsiljum som färdigställdes 1924, vil-
ken är något enklare och inte lika mustig som den i Naum. 

År 1973 avled Gerda Höglund vid 95 års ålder och begrav-
des på Norra begravningsplatsen i Solna. 

TEXT & BILD: red. av Titti Fabritius

KÄLLA: www.skbl.se/sv/artikel/GerdaHoglund0, 
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (ur artikel av Emilie Cederquist)
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ruBrikEn är kanSkE fel? Det borde 
nog vara: ”Varför bygger vi en framtid?” 
så att vi inte glömmer av orsaken? Hur 
förvaltar vi vad vi vet om Jesus goda vilja 
för barnen och vår egen framtid?

Historiskt kom kristendomen att införa ett helt nytt be-
grepp: barndom. Att barnen var särskilt skyddsvärda 

blev en ny idé i spåren av den kristna trons tankar om barn. 
Guds ord i gamla testamentets ser inte så nådefullt ut om 
vi inte bryr oss om att ta hand om varandra, både unga och 
gamla. Vi får uppfattadet som högprioriterat.

Barnen är vår framtid. Utan dem förintas vi verkligen. 
Men även barnen uppmanas att på samma sätt att måna 
om sina fäder. På våra kyrkogårdar vittnar stenarna om 
flera sorgliga livsöden då föräldrar tvingats begrava sina 
barn under tider av svår nöd. De barnen var deras arvta-
gare, deras hopp. Grifteorden kan spegla stor förtvivlan, 
datumen kan tyst förmedla sorgen. För många var barnen 
förr garantin för att man skulle överleva ålderdomen. Det 
kan vara lätt att glömma hur viktiga barnen är i en tid då 
vi lever längre och alltmer separerat ifrån varandra i gene-
rationerna. 

Lätt att glömma att det är de vuxnas angelägenhet att 
vara med för att bygga framtiden, ge de yngre förutsätt-
ningarna och uppmuntra dem till att följa efter det goda 
som samhället erbjuder, när vi nu ofta kan ta så mycket för 
givet. Vi behöver ändå varandra och för de vuxna åligger 
ett större ansvar. 

Framtiden bygger vi allihop

Vi bygger framtiden tillsammans, vi bygger tro och tilltro 
bara när vi genom medvetna satsningar tar sikte på dem 
som kommer att bära uppdraget vidare. Bibeln talar om 

hur Moses fick se uppdraget gå vidare i den unge Josua 
som fick vara med om att bygga grunden till en nation. 
Det är inget litet uppdrag vi lämnar över till våra barn 
och unga! 

En gemensam syn

I detta nummer finns även psykologen Alf B. Svensson 
som talar om hur föräldrar kan bygga sina barn till att 
bära tron vidare. Johannes Lundéns krönika m.fl. lyf-
ter också denna tanke. En som mycket konkret gör det 
dagligen, är vår förskolerektor. Inte ensam, utan med 
en ovärderlig stab som ger av sin arbetskraft till bar-
nen varje dag. Till detta knyter även församlingsverk-
samheten an genom sitt förlängda arbete i barn- och 

Gunilla med barnbarnet Alice. FOTO:Johan Claesson 

 TEMA:
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ungdomsgrupper. Inte minst har vi de ideellas för-
böner och omtanke. Det finns en gemensam syn och 
tanke som bär oss vidare i detta arbete!

Rektorns perspektiv

Förskolerektor Gunilla Nylén delar här sina tankar 
kring förskoleverksamheten som står inför många po-
sitiva förändringar. Inte minst har vi som utvecklings-
område att tydligare tala om vad vi gör i hela försam-
lingen och för detta krävs att vi tänker igenom noga, 
upprättar planer och ser över hur det goda arbetet för 
samhället kan bli verklighet. Här är de förtroendeval-
das arbete oerhört viktigt! Känner du inte att du har 
någon annan anledning att rösta i årets kyrkoval, så 
kanske detta är ett gott argument?

Rektor Gunilla:

”I kristen tro intar barnen en särställning och de be-
höver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyr-
kans verksamhet”. Dessa ord inleder Kyrkoordningens 
första avdelning och jag ska erkänna att detta värmer 
en troendes pedagogs hjärta! Teologer och kyrkopoliti-
ker som tillsammans har jobbat fram kyrkoordningen 
för Svenska kyrkan, ni lyfter fram barnen! Att barnen 
i Svenska kyrkan är oerhört viktiga och betydelsefulla 
både är och ska vara en självklarhet. Detta utifrån alla 
bibeltexter där barnen lyfts fram som i texterna ”Jesus 
kom till världen som ett barn” (Luk 1:66, 2:17), ”Jesus 
bekräftar barn” (Matt 18:2), ”Jesus tar hjälp av barn” 
(Joh. 6:9), ”Jesus välsignar barn” (Mark 10:16) och 
”Jesus ber för barn” (Matt 19:13) för att nämna något.”

Förskolor i kyrkans regi

I vårt land finns det ca 100 förskolor som drivs av för-
samlingar i Svenska kyrkan. Dessa förskolor bedrivs 
på kommunens uppdrag och församlingarna erhåller 
kommunalt bidrag för verksamheten. För att få dessa 
bidrag krävs att förskolornas verksamhet är godkänd, 
håller god kvalitet efter givna regelverk och uppfyller 
olika säkerhetskrav. 

Läroplanen för förskolan måste följas och den krä-
ver t.ex. att utbildade, legitimerade pedagoger ska leda 
verksamheten. I Varabygdens församling har vi valt 
att driva förskolor för barn i åldrarna 1 - 5 år. Svenska 
kyrkans profil får förekomma i förskolans utbild-
ningsområden, vilka i övrigt följer förskolans läroplan.

Tillbaka till evangeliet

Vi läser att Jesus välsignar barnen (Mark 10:13-16): 
”Och man bar fram barn till honom, för att han skulle 
röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När 
Jesus såg detta blev han misslynt och sa till dem: ”Låt 
barnen komma till mig, och hindra dem inte. Guds 
rike tillhör sådana som de. Sannerligen säger jag er: 
Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han 
kommer aldrig dit in.” Och han tog upp dem i famnen 
och välsignade dem.” Jag tänker att föräldrarna som 
kom med sina barn ville att de skulle få det allra, allra, 

bästa! De hade säkert hört talas mycket om Jesus och hans 
underverk, och nu ville de få sina barn välsignade av ho-
nom, Guds son!

Det är likadant för föräldrar även idag: Vi vill våra barn 
det allra, allra bästa! Vi vill att barnen ska få kärlek, vi vill 
att barnen ska få känna trygghet och hopp, att de ska få 
växa upp till självständiga individer som ska klara livets 
både med och motgångar! Det är samma tankar och vilja 
som föräldrar haft i alla tider, i alla länder! Vi fostrar och 
lär barnen allt vi kan och tror att de ska behöva kunna 
för ett gott liv. Vår förskoleverksamhet i Varabygdens för-
samling vill vara en del i detta arbete! Förskolorna jobbar 
med läroplanen och när vi dessutom, i vår undervisning 
och som grädde på moset, får ge barnen det glada budska-
pet om att de alltid är älskade av Gud, då lyfter vi barnen!

Det finns ingen stjärna och blomma,
som Gud inte kallar vid namn.

Det finns inget barn i all världen,
som inte får rum i hans famn.

Britt G. Hallqvist

 
Förskolan som församlingens utsträckta arm

Det är med stor glädje som vi genom våra förskolor 
får möta många barn och föräldrar! Vi strävar efter att 
förskoleverksamheten ska bli en integrerad del av vårt 
församlingsarbete. I Varabygdens församling har vi ett 
omfattande barn- och ungdomsarbete; öppen förskole-
verksamhet, körverksamhet, barn- och ungdomsgrupper, 
skolkontakter, konfirmandgrupper och övrig verksam-
het. Vi hoppas att församlingens förskolearbete ska leda 
till fortsatta kontakter med kyrkan, att våra förskolebarn 
idag så småningom är våra blivande konfirmander! Men 
viktigast av allt: att barnen ska veta att de är älskade av 
Gud i livets alla med- och motgångar! I vår står vår ny-
byggda förskola i Larv klar och redo med öppen famn!

Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler!
En gång hörde jag Mästaren spela 

på bara två strängar...
Den f iolen va r  jag!

Andra skulle inte ha ansett mig 

värd att spela på, 
men i Hans händer dög jag!

Ur Trohjärtat av Bo Setterlind

TEXT: Gunilla Nylén, rektor Red.Titti Fabritius
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FÖr att FÅ ett rikt och meningsfullt liv 
behöver vi inte bara något att leva av. 
Vi behöver också en tro, något att leva 
för, menar psykologen Alf B. Svensson.

Som föräldrar vill vi ge våra barn bästa tänkbara start 
i livet. Därför ger vi dem så mycket tid och kärlek vi 

kan. Vi ger dem goda normer och värderingar och för-
söker sätta tydliga gränser. Vi hjälper dem med läxorna 
och uppmuntrar dem att satsa på skolan för att de ska få 
en bra utbildning. 

Men med barnen kommer påfrestningar och frågor som 
ställer saker på sin spets.

Vad är egentligen meningen med livet? Finns det någon 
mening? Vad ska vi och våra barn använda vår tid, vår 
begåvning och våra pengar till under vår tid på jorden? 
Finns Gud? Har han i så fall några synpunkter på hur 
vi lever/ska leva våra liv? Frågorna är många och svaren 
inte självklara.

Andlig utveckling - en rättighet

Sedan ett antal år har vi en FN-konvention om barns 
rättigheter som framhåller att barn ska ha rätt till en 

”andlig utveckling”. Sverige tillhör en av världens 
mest sekulariserade länder. Ändå är många barn och 
ungdomar övertygade om att Gud finns. Ett stort an-
tal funderar ofta på Gud och undrar om han finns. På 
grund av vuxnas ovilja och osäkerhet att prata om tro 
och religion, har vi berövat barn och unga rätten att 
utveckla och fördjupa den andlighet de faktiskt har. 

Psykologens erfarenheter

Alf B Svensson har en livstid av erfarenhet som psy-
kolog och själavårdare. I sitt författarskap har han 
behandlat många ämnen som rör barn, familj och 
parrelationer m.m. Som kristen lägger han också en 
andlig dimension till de psykologiska bitarna och han 
har sett vad den andliga nöden ställer till med. Det är 
som att våra relationer drabbas av andliga bristsjuk-
domar som gör att vi försöker fylla andliga behov med 
lösningar som inte svarar på frågorna. 

När barnen inte vill

Men bara för att man har en tro eller en övertygelse, 
innebär det inte att man har sitt på det torra. Barn 
till präster och pastorer kan vända församlingen ryg-
gen och en del vill inte ha med Gud att göra. Hur kan 

tro som bär
Våga visa vägen till en
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det bli så? Och hur hanterar man det som förälder? Ofta 
uttrycks en önskan att det fanns en öppenhet kring att 
tala om barn som lämnar Gud och församlingsgemen-
skapen. 

Skamfylld tystnad om tro och otro

Det är ofta skambelagt och tystnaden gör det svårare att 
hantera. Psykologen Alf B. Svenssons erfarenhet är att 
föräldrar vars barn står kvar i församlingen och har en 
stark tro, inte riktigt kan peka på vad anledningen är. 
Även syskon emellan kan det skilja mellan ateism och 
stark gudstro. Men varför får vissa barn en tro som bär 
och andra inte? 

Om barn finner vägen till en tro eller inte beror på 
många faktorer. Mest betyder föräldrarna. Men det är 
mycket man ska hinna med: förhöra läxor, skjutsa till 
fotbollen, gå på föräldramöten. Den andliga vägledning-
en kan i bästa fall koncentreras till en kort aftonbön vid 
läggdags när barnen är små. 

En attraktiv kyrka

Hoppet ställs ofta till kyrkans verksamheter men de 
lockar kanske inte, eftersom de konkurrerar med annat 
intressant. Därför är ett attraktivt barn- och ungdoms-
arbete med en klar målsättning viktig, menar Alf. En 
verksamhet måste tilltala både pojkar och flickor, erbju-
da både häftiga upplevelser och andligt djup. 

Är vägledningen luddig eller nyanserad? Är det verk-
ligen de ungas egna livsfrågor man behandlar? Får de 
uttrycka både tro och tvivel fullt ut? Gudstjänsterna kan 
vara svåra för ungdomar att tillgodogöra sig. 

Om de inte berörs känslomässigt och inte gör andliga 
upplevelser, då känns det inte angeläget. Dessutom är 
den biologiska klockan för en tonåring helt ur fas med 

när kyrkklockorna ringer. 

Glöm inte huvudet!

För en del finns stora intellektuella behov. Det går inte 
att vetenskapligt bevisa att Gud finns. Men det finns 
många intellektuella frågeställningar som rör tro, över-
tygelse, moral och etik. Klarar de vuxna själva av att dis-
kutera de filosofiska och psykologiska aspekterna av den 
kristna tron? 

Grupptrycket

En del barn och unga är mycket beroende av vad vän-
nerna tycker och tänker. De vågar inte stå upp för en av-
vikande tanke i rädsla för att bli retade. Det kan handla 
om barn som haft svårt att knyta an till och känna tillit 
till sina föräldrar. Gruppen blir då viktigare att känna 
tillhörighet hos. 

Men det finns även många unga som står mycket sta-
digt i sin tro, som är trygga i sig själva och vågar gå 

sin egen väg. Istället för att påverkas, är det de som på-
verkar andra. Vad kan vi som vuxna göra för att stärka 
våra barns självkänsla så att de vågar stå upp för vad de 
tror på? Alf har sett några viktiga saker. Bland annat att 
självförtroendet hos föräldrarna har betydelse. 

Vi tror kanske att de professionella ledarna i skola och 
barnomsorg är bättre på att ta hand om barn? Att det 
är i skolan man är bäst lämpad att tala med ungdomar 
om sex, samlevnad och droger. Många föräldrar har en 
övertro på experter när det gäller samtal om Gud. Men 
ansvaret för att vara vägledande i de viktiga livsfrågorna 
går inte att lämna över på någon annan. 

Ingen slump - föräldrarna är bäst!

I USA har man gjort en undersökning för vilka som haft 
mest inflytande på ungas tro, ”The most significant reli-
gious influencers”. De som betydde mest för att ungdo-
mar hade en personlig tro, var på grund av deras mam-
ma eller pappa. Därefter kom kyrkliga ledare och äldre 
släktingar, vilka betydde lika mycket som deras vänner. 
Att vissa barn får en tro som bär, är ingen slump eller 
tillfällighet. De flesta som har en levande tro, har vuxit 
upp i familjer där tron inte bara har varit en söndagsre-
ligion – den har präglat hela deras liv. Betydligt fler barn 
skulle finna vägen till en tro som bär om föräldrar i kyr-
kan fick mer stöd och uppmuntran för hur man vägleder 
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till tro, menar Alf B. Svensson.

Respektera varandra

Vägledning av barn och unga får gärna vara tydlig men 
varsam. Hänsynsfullhet och respekt för barnens rätt till 
tankefrihet och religionsfrihet ska respekteras. Det får 
inte vara någon indoktrinering. Det stämmer varken 
överens med ett demokratiskt föräldraskap eller kristen 
etik. Risken för detta är dock mycket liten bland de flesta 
kristna föräldrar idag. Vi kan visa vad vi står för utan att 
vara intoleranta. Vi behöver inte heller lära barnen att tro 
och värderingar inte delas lika bland alla. Det upptäcker 
barnen redan i förskolan. Den som är trygg och säker i 
sin tro och sin religiösa identitet är också tolerant och 
förstående inför andra. Otrygghet och osäkerhet föder 
däremot rädsla och intolerans mot oliktänkande. 

Om föräldrar tror olika?

En utmaning föräldrar kan ställas inför när barnen 
kommer, är att man upptäcker att ens partner kanske 
inte delar ens tro. Inför barnen kan olikheterna orsaka 
konflikter. Såna insikter kan göra att man behöver se 
över relationen med sin partner som vuxen för att kunna 
hantera det faktum att man inte delar tron. Det kan vara 
klokt att söka samtalshjälp. En utomstående kan vara 
med att se med andra ögon på situationen. 

Präster och diakoner är vana att möta den sortens 
frågeställningar. Ingen ska behöva känna sig tvingad att 
ge upp sin tro eller till att bekänna något man inte tror 
på. En kristen parterapi kan ta vara på bådas intressen 
och lyfta fram sidor som gör samlevnaden möjlig trots 
olikheter i livsåskådning. Även för en förälder som inte 
har en tro, kan den kristna trons syn på hur värdefulla 
barn är, vara en tillgång. Jesus säger t.ex. att barnen är en 
förebild för oss vuxna.  I vissa avseenden måste vi till och 
med bli såsom barnen! 

Att vägleda till tro

Inom olika kristna grupper finns olika slags utmaning-
ar rörande barn och ungas tro. När frikyrkorna började 
växa till i Sverige, var det inte på grund av de stora väck-
elsemötena, som många tror. Den största medlemsök-
ningen berodde på att två vuxna bildade familj och fick 
barn. Föräldrarna såg det som en av sina viktigaste upp-
gifter att vägleda sina barn till en tro. Tron överfördes 
alltså i första hand till andra generationen bland pion-
järerna i frikyrkan. Engagemanget kunde dessvärre bli 
alltför hård och dömande och driva de unga bort ifrån 
tron med avsmak för allt som hade med Gud att göra.

I Svenska kyrkan är inte det största problemet att 
många barn och ungdomar lämnar kyrkan och tron, 
utan att de flesta barn som döps aldrig får en levande tro. 

När föräldrar låter döpa sina barn i kyrkan, förvän-
tar sig kyrkan att föräldrarna sedan ska ta sitt ansvar för 
barnens andliga fostran. Men eftersom föräldrarna kan 

ha en vag och ibland obefintlig tro, blir det inte av. 
En av orsakerna till att saker man egentligen vill göra 
aldrig blir av, är att visionen saknas eller inte är uttryckt. 
För många är det svårt att hålla en tydlig bild levande om 
den inte görs konkret synlig. 

Ha en vision för familjen!

Som psykolog tipsar Alf om att man kan skriva ner en 
vision för familjen, exempelvis:
  

VI ÄR EN KRISTEN FAMILJ SOM
• försöker älska och stödja varandra.
• försöker använda en del av vår tid, 

våra talanger och pengar till att  
skapa en bättre värld.

• önskar att vår kristna tro får praktiska 
konsekvenser i vårt vardagsliv.

 
Även om man inte lyckas och ofta känner att man har 
svårt att nå dit man önskar, är det viktigt att ha en vision 
att sträva emot. En central kristen tanke är att Gud har 



21VARAmed!  i Varabygdens församling

en plan för varje människa. Våra barn är en gåva, till 
oss som föräldrar, familj och andra människor i vår 
samtid. 

Våga satsa!

Många barnpsykologer vill uppmuntra föräldrar att 
främst sträva efter att barnen ska få känna att deras liv 
är meningsfulla och att de får känna lycka i livet. Men 
vad innebär det? Om livet mest går ut på att bli rik 
och känd, är det att leva ett meningsfullt liv? Blir man 
lycklig? Att sträva efter det kanske upptar så mycket 
av ens liv att man förlorar mycket annat istället, sånt 

som verkligen hade gett livet en mening. 
Alf B. Svensson delar med sig av ett bibelord som 

betytt mest för honom. Det är Jesu ord ur Matteus 
10:39 som handlar om att ”mista sitt liv”.

Satsa på andra och vinn på det själv?

Om vi bara satsar på oss själva, på att bli lyckliga, får 
vi inget rikt och meningsfullt liv. Lycka är alltid en 
biprodukt. Meningen med livet innebär att vi satsar 
oss själva, med personliga uppoffringar, till att försöka 
göra världen lite lättare att leva i för de människor vi 
möter. 

Gör en tavla med Word Art

”Den som vill finna sitt liv ska mista det. 
Men den som mister sitt liv för min skull 
ska finna det.” Matteus 10:39

TEXT: red. Titti Fabritius
Enl ök m författare - se boktips sidan 8! 

Andens frukter - såna egenskaper vi försöker sträva efter men som växer fram i en nära relation med Gud och våra 
medmänniskor! Läs gärna i Galaterbrevet från kapitel 5 vers 22. Ta sen fram saxen och klipp ut bilden nedan så kan du 
göra en påminnelsetavla att sätta på kylskåpet eller väggen! Kanske göra en helt egen?
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KG 73 är enKG 73 är en
YoutYoutuber!uber!

Vi presenterar: 
”KG” 

youtube.com
Varabygdens församling Svenska kyrkan

Biblisk allmänbildning

TEXT & FOTO: Karl-Gustav Karlsson, 
red. Titti Fabritius

Våren 2003 fyllde jag 55 år och fick en byggsats till en 
modellflygmaskin i födelsedagspresent. Min spontana 

tanke var: Tänk om jag ändå hade fått en vas! Jag har inte tid 
att bygga o lära mig flyga! 

Jag var deltids kantor, ca 75%, och resten av tiden drev jag 
ett eget företag inom data. I efterhand tror jag mig se hur 
Gud kallar och råder över oss människor. Denna födelsedag, 
en fredag, var jag mer än hängig. På måndag eftermiddag 
kände jag att jag inte orkade ha kvällens körövning. Åkte 
till vårdcentralen och då konstaterades att jag hade över 40 
graders feber och diffust ont i magen. ”Du skall åka direkt 
till akuten, vi misstänker att du har blindtarmsinflamma-
tion.” sa de.

Jag hade brusten blindtarm och fick ligga på lasarettet i 
tio dagar. När jag kom hem, orkade jag vara uppe en timme 
åt gången. Men då fick jag ju tid att bygga ihop flygplans-
modellen! Lärde mig flyga den genom att, efter kanske 15 
sekunder, köra den i backen! Jag smög iväg till Göteborg och 
köpte en ny modell.

Men jag tänkte att det vore kanske något för konfirman-
derna? Skickade ut brev till konfirmanderna i Levene o Ryda 
gamla pastorat, ca 60 stycken. Noll svar. Däremot hörde 
mor- o farföräldrar av sig och ville vara med! På hösten var 
vi 16 personer och jag tänkte att jag, efter alla dessa år som 
kantor, nog kunde hålla i lite biblisk allmänbildning. 

Så tillkom den första gruppen: ”Bygg o flyg i Ryda för-
samling med biblisk allmänbildning.” Efter något år kom 

nästa idé. Jag är ju programmerare! Det borde kunna in-
tressera dem som är 35 fyllda och inte fått datautbildning 
i jobbet? Startade ”35+ och en dator” enligt konceptet för 
”Biblisk allmänbildning”. Fyllde på med gruppen ”Sjung 
dansbandslåtar”, ”Mitt i smöret” (sex herrar lagar mat åt 
familjer och inbjudna). Därutöver tillkom ”Gubbdagis o 
tjejträffen”. 

Som mest var vi uppe i 1999 besök under ett år. 2019 
hade vi 1163 besök. Sen kom coronaviruset. Vad gör 

man då? Datagrupperna, Dansbandslåtar och Mitt i 
smöret hade jag i telefon och i Messenger-grupper. Jag 
fortsatte att skicka ut Biblisk allmänbildning att läsa på 
www.varasidan.se. I oktober 2020 fick jag för mig att an-
vända Youtube med premiär inför 1:a söndagen i advent. 
Så på den vägen är det. Gud fick ta omvägen via brusten 
blindtarm för att visa mig den tid jag inte trodde mig ha!

PS. På bilden ser du mig ”spaka” en flygmaskin. Jag 
utvecklade en hög förmåga i att kvadda mina modeller 
och en god vän sa: ”Det blir förmodligen billigare om 
du lär dig flyga på riktigt.” Det blev det inte. Jag kvaddar 
fortfarande mina modeller. Det är ungefär tio gånger 
svårare att flyga tillbaka en modell – alltså emot dig. 
Då blir alla roderrörelser bak-och-fram! Skall du svänga 
maskinen åt höger, måste du på radion ge vänster roder. 
Då är det lätt hänt! Men då tänker jag positivt: modell-
planens balsaträ, dränkta i ricinolja, är utmärkt som 
tändved till den öppna spisen!

Vi får in läsarbrev och berättelser från våra medarbetare 
och ideella som ger perspektiv på livet! Här möter vi en 
lokal ”kändis” som berättar om hur han blev en youtuber!
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Johannes krönika

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet 
Foto: Titti Fabritius

Vart är vi på 
väg?
När du som ung står på livets stege och tittar uppåt, tror 

du dig veta hur det kommer att se ut när du kommer 
längre upp. Då du har klättrat cirka 20 pinnhåll är du gan-
ska säker på att allt skall fortlöpa galant utan några stora 
hack i din plan. Efter att ha avancerat ytterligare 20 steg 
och du stannar upp för att hämta andan upptäcker du att 
den utstakade kursen, som gjordes för 20 år sedan, inte 
alls stämmer med den verklighet du befinner dig i just nu. 
Kanske allt har blivit bättre än vad som planerades långt 
tidigare? I alla fall har du kommit någon annanstans än 
vad som var planerat från början. 

Stegen vidare i livet

Då ett av de översta stegen har nåtts och man blickar nedåt, 
får man en del aha-upplevelser. Saker som när de skedde 
inte uppfattades som något speciellt, kan vid en tillbaka-
blick på hela ens egen historia få en ny dimension. Det kan 
vara så att man upptäcker att vid just det tillfället hände 
något, som fick dig att ändra riktning. Det kan röra sig om 
firandet av en högtidsdag, som fick dig att inse vad som är 
viktigast, nämligen tryggheten man får från dem som står 
en närmast i livet. 

Det kan också vara någon händelse på din arbetsplats, 
där du upptäcker att det du gör är till stor hjälp för dina ar-
betskamrater och att du betyder något, att du har ett värde 
som du inte kände förut. Antalet situationer som kan dyka 
upp i din skalle där långt upp på stegen, när allt har fått en 
djupare dimension, kan vara många.  En viktig slutsats av 
dessa tankar är att inte spara på de tillfällen då du stannar 

LÄS MER PÅ 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Du gör skillnad!

upp mitt i steget och tänker till: Är jag på en kurs som 
för mig vidare? På ett sätt som ger mig en bra balans i 
tillvaron?

På väg mot vad?

Vi rör oss genom fastetiden och vidare mot påsken. För 
mig ger denna högtid positiva signaler. Visserligen in-
leds påsken med ond bråd död, men avslutas med upp-
ståndelsen. Själv har jag tagit fasta på uppståndelsen, då 
Jesus lämnade dödsriket och visade oss människor vad 
som vi har att se fram emot: ett liv hos Gud Fader för all 
framtid! För att vara ärlig så är det inte just det jag minns 
från min uppväxttid. 

Det jag minns är allt roligt man som barn hade på 
påskafton. Dagen innan, på långfredagen, fick man inte 
göra något mer än att i kyrkan stå upp när alla akterna 
lästes upp. Först dagen därpå gick allt i ljusets tecken. 
Kanske det var denna kontrast, dessa två dagar inpå var-
andra, som gjorde att allt kändes så ljust? Eller kanske 
det var att jag tillsammans med mina kompisar var uppe 
i ottan och grillade korv? Eller var det att vi sköt påsk-
smällar i skenet av en härlig påskeld? Troligtvis var det 
en kombination av allt detta tillsammans. Givetvis även 
den goda påsktårtan med marsipan som mamma alltid 
gjorde på påskafton! 

Under vinterhalvåret klockan 20:00 ställs frågan i TV 
”Vart är vi på väg”? Just den frågan nuddar jag i det re-
sonemang om livets stege som jag inledde med. Om vi 
lite oftare ställer oss frågan vart vi är på väg, tror jag att 
möjligheten är stor att vi kommer fram till en station, 
där vi blir kärleksfullt mottagna och får en meningsfull 
uppgift. Hit kommer du när det sista steget på jordelivets 
trappstege är taget. Svaret på frågan vart vi är på väg är 
då given: vi har anlänt till Guds rike.

Johannes Lundén, ordf kyrkorådet
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www.svenskakyrkan.se/vara
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Box 124
534 22 VARA

FÖRSAMLINGSKANSLIET 
Direkttelefon: 0512-79 72 80

Besöksadress: Sveagatan 7, VARA

För administrativa frågor som rör för-
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Öppet för besök: 
måndag, tisdag och torsdag kl 9-12
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Direkttelefon: 0512-79 72 90
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Öppet för besök samt telefontid:
måndag, onsdag -  fredag kl 8 - 12 
tisdagar kl 13-15

KYRKOHERDE  
Telefon: 0512-79 72 01
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 Ladda ned Kyrkan 
Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskole åldern. Med den kan  
du besöka en kyrka för att bland annat tända ljus, hälla  vatten i dopfunten 
och måla ett kyrkfönster. I appen finns också tre korta filmer. 

Välkommen till Kyrkan!

Kyrkan är gratis att ladda ned och finns där appar finns. 

Google PlayApp Store

Häng med via Kyrkguiden. Ladda ner gratis med QR-koderna nedan!


