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Tillgång till näringsriktig mat är en 
mänsklig rättighet som vi människor  
i hela världen delar.
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Dela med dig genom att swisha halva 
beloppet för något du köper. Det kan 
vara kostnaden för en halv kaffe, 
en halv lunch eller varför inte halva 
matkassen. En gåva som gör skillnad. 
Tillsammans gör vi världen hel. Vi delar 
lika under samma himmel. 
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Tillsammans gör vi världen hel. 
Din gåva gör det möjligt.
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Kyrkoherde Lovisa

Kyrkoherde Lovisa Carlsson
Foto: Titti Fabritius

Vid ”3-kaffet” då jag var präst i Essunga träffades 
vi några gånger per termin i Lekåsagården för 

fika, andakt och en föreläsning. Det var en lyckad 
kombination av samvaro och lärande. En gång kom 
en författare som också målade tavlor och hon hade 
med sig några som visades upp. 

En tavla

Jag har aldrig köpt en tavla, men det var en som fång-
ade mitt intresse! Under föredraget tänkte jag, att den 
måste jag bara köpa och så blev det.  Tavlan förestäl-
ler en kvinna i röd klänning som svänger med kjolen 
och går rakt in i ljuset. Hon lämnar mörkret bakom 
sig, för halva tavlan är mörk. Du ser inte kvinnans 
ansikte men kroppsspråket visar på befrielse, som att 
hon nästan dansar in i ljuset. För mig symboliserade 
den livet och till slut evigheten.

Kallade till ljuset

I Första Petrusbrevet 2 vers 9 står det: ”Han har kall-
lat er från mörkret till sitt underbara ljus.” Som kris-
ten är du inte undantagen livets svårigheter men du 
har fått en vän i Jesus som verkligen inte överger dig, 
även om du kan känna dig övergiven. Jesus sa: ”Jag 
är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra 
i mörkret utan ha livets ljus.” 

Jesus hör våra böner. Vissa tider i livet är det 
mörkt, för vissa verkar det aldrig ljusna. Men på nå-
got sätt blir vi alltid bönhörda och kan se ljuset sippra 

   till l   till ljus!jus!

in genom våra sprickor i livet. Men det gäller ock-
så att överlämna sig i Jesu omsorg. När jag inte 
kan sova brukar jag lyssna på någon podcast och 
oftast på en predikan. 

En predikant i podden talade till mig en natt 
då den berömda vargtimmen var som värst för 
mig. ”Vill du vandra vägen själv”, sade han, ”där i 
mörkret i sovrummet - eller vill du överlämna det 
svåra i Jesus händer?” Jag lyssnade noga, bad till 
Jesus om sinnesro och att jag ville lämna allt till 
honom. Lugnet kom, jag somnade och snart kom 
gryningen. Jag gick från mörker till ljus!

Har du en vän som Jesus?

Från mörker till ljus går också Jesus på sin vand-
ring under påsken. I Getsemane tog Jesus med sig 
sina lärjungar för att be men de somnade. Jesus 
hade svår ångest över döden som väntade honom 
på korset. Han tillfångatogs, plågades, dömdes 
och spikades upp. 

Sen hände följande: ”Det var nu kring sjätte 
timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända 
till nionde timmen, det var solen som förmörka-
des. Förhänget i templet brast itu. Och Jesus ro-
pade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar 
jag min ande. När han sagt detta slutade han att 
andas.” (Luk. 23:44-46)

Jesus överlämnar sig i Faderns händer precis 
som vi inbjuds att göra varje dag. Det finns en 
glädje i att ha en vän som Jesus! Kanske får vi 
en dag gå in i himmelriket i en röd klänning och 
svänga glatt med kjolen?

Aldrig för sent!

Det är aldrig för sent att överlämna sig till Jesus, 
få förlåtelse och gå från mörker till ljus. Precis 
innan Jesus gav upp andan, hände detta: 

”Den ene av förbrytarna som hängde där smä-
dade honom och sade: Är inte du Messias? Hjälp 
då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom 
den andre: Är du inte ens rädd för Gud, du som 
fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får 
vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något 
ont. Och han sade: 

   

Lovisa Carlsson, kyrkoherde

Från mörker
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Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

*Källa: FN (nov 2021)

Hälsa, jämställdhet och tillgång till näringsriktig mat är 
en mänsklig rättighet, ändå riskerar 45 miljoner människor
att hamna i akut hungersnöd.* 

Dela med dig genom att swisha halva beloppet för något 
du köper.

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

*Källa: FN (nov 2021)

Changemaker 
Indien

Fasteaktionen 2022

Geetanjalis kamp

Hunger och förtvivlad brist på mat 
är en av pandemins effekter. I ett 
av världens mest folkrika länder 
kämpar Geetanjali och Act Svenska 
kyrkan för att människor ska få äta 
sig mätta. 

”Mitt namn är Geetanjali 
Mohanty. Jag arbetar som områ-
dessamordnare för organisatio-
nen Lutheran World Service India 
Trust. Mina uppdrag är att skapa 
kontakt, informera och mobilise-
ra människor som lever i extrem 
utsatthet på landsbygden i di-
striktet Odisha och i distriktets 
huvudstad Bhubaneswars många 
slumområden.”

Det är en kamp i pandemin mot 
väderlek och destruktivt våld. En 
kamp vi vinner tillsammans. 

”Jag har sett människor tving-
as äta blad och ogräs från skogen, 
okända svampar de hittat och 
mangofrön för att inget ville växa. 
Många människor förgiftades och 
hela områden drabbades av olika 
sjukdomar. Jag såg människor dö.”

Så berättar hon om vad som driver 
henne att idag arbeta tillsammans 

med Act Svenska kyrkan för männ-
iskors rätt att slippa hunger och att 
få leva ett värdigt liv.

 ”Jag känner till de hemska ef-
fekterna av fattigdom från min 
uppväxt. De minnen jag har från 
barndomen driver mig att arbeta 
för andra människors livssituation 
idag, så att de aldrig ska behöva 
uppleva det jag upplevt.”

Hoppet slocknar inte!

Geetanjali är hopp personifierad 
och den kraft att agera som väck-
tes i henne redan som barn har inte 
slocknat. Hon berättar om sitt ar-
bete för bättre möjligheter: 

”Genom att vi tillsammans över 
världen beslutar oss att arbeta för 
samma sak, delar information, re-
surser, forskningsresultat, teknik 
och aktiviteter kan vi gemensamt 
förbättra livsförutsättningar för 
människor och bygga samhällen 
som är både säkra och vackra att 
leva i.” 

Act Svenska kyrkan drivs av och 
tillsammans med människor som 
Geetanjali, människor som ser 
hopp i att agera för förändring, ett 
hopp som gror i tron på alla männ-
iskors lika värde och i armar som 
inte slutar utanför vår egen dörr, 
utan sträcker sig över hela världen. 
Därför behövs ditt engagemang!

Geetanjali Mohanty, områdessamordnare Lutheran World Service India Trust.             
 Foto: ACT Svenska kyrkan 

Text (bearbetad): ACT Svenska kyrkan
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I många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en 
gudstjänst med nattvard. Askonsdagen har fått 

sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö 
aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram sina 
(mörka?) synder för att ta emot förlåtelse. 

En del tillämpar fortfarande seden att prästen 
tecknar ett kors av aska i pannan på dem som öns-
kar under askonsdagsmässan. Korset symboliserar 
Jesus vandring mot korset och vandringen genom 
död till nytt liv.

40 dagars fasta

Årets största fasta i kristendomen börjar på 
askonsdagen, i år den 17 februari. Fastan av-
slutas på påskafton. Fastan är 40 dagar och 
den bryts varje söndag. Det är fortfarande fas-
ta som gäller, men på söndagarna får fasteti-
den innehålla det man väljer bort under övriga 
fastan. 

Vad är fasta?

Under en fasta avstår du från något. Det kan 
vara olika saker men poängen är att man låter 
bli något som upptar ens tid och tar ens kraft 
ifrån något annat, som att ge av sin tid till nå-
gon annan som behöver den, ge av sin tid till 
att tänka på sånt som har med Gud och Jesus 
att göra, be eller varför inte besöka en kyrka? 

Att fasta behöver alltså inte betyda att du avstår 
från att äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att 
avstå från tv-tittande, godis, alkohol, kött, eller   
något  helt annat. Fastan kan också handla om 

att avstå från 
något för att 
spara pengar 
som sen kan 
ges till någon 
som är i större 
behov av dem 
mer än du. 

Onsdagar!

Fastan inleds all-
tid på en onsdag, 
men inte på sam-
ma datum varje 
år. 

Det är när påskdagen infaller som styr när fastan 
inleds. Påskdagen firas den första söndagen efter den 
första fullmånen efter vårdagjämningen. Hängde du 
med där? Kalendern har alltid varit viktig för kyr-
kan. (Du har väl laddat ner Kyrkguiden så behöver 
du inte fundera så mycket!)

När fastan har börjat på askonsdagen firas i många 
kyrkor askonsdagsmässa som är en gudstjänst med 
nattvard. Då kan du också delta med ditt givande 
och ge till olika insamlingsprojekt som brukar pågå. 
De slantar du sparat på chips kan omvandlas till klä-
der åt någon fattig t.ex.

Stilla veckan

Den sista veckan i fastan kallas för stilla veck-
an eller passionsveckan. På söndagen i stilla 
veckan är det palmsöndag. I slutet av veckan 

Årets största fastetid

börjar med fest!

Den långa fastetiden börjar med tre festdagar, 
som kallas fastlagen. Fastlagen börjar med 

fastlagssöndagen och avslutas med fettisdagen. 
Känns fettisdagen igen? Fettisdagsbulle eller semla 
kan vara väldigt bra att festa på då. Och dela med 
sig av! Just detta med att dela med sig, är nämligen 
själva grejen med fastan. Egentligen. 
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är det dags för de välbekanta dagarna skär-
torsdag och långfredag.

Fastans färger är blå eller lila

Under fastan före påsk är färgerna i kyrkan 
blå eller lila. Det syns till exempel på prästens 
kläder och på altaret. Den lila eller blå färgen 
står för fasta och bot, det vill säga att ångra 
sig och erkänna sina fel, få Guds förlåtelse och 
gottgöra de fel vi gjort. Alltså allt det som fas-
tan handlar om att leda oss fram till! 

Fastekalender

På nästa uppslag får du en utmaning för att 
hoppa igång med fastan 2022!

Nej, detta är den fasta jag vill se: 
att du lossar orättfärdiga bojor, 
sliter sönder okets rep, 
befriar de förtryckta, 

krossar alla ok. Dela ditt bröd 
med den hungrige, ge 

hemlösa stackare husrum, 
ser du en naken så klä honom, 

vänd inte dina egna ryggen! 
Då bryter gryningsljuset 
fram för dig, och dina 

sår skall genast läkas.
Jesaja 58: 6 – 8

Foto:Pixabay
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För fyra år sedan bilade jag med några släktingar 
ner till Spanien för att hälsa på min morfar som 

bor där sedan några år. På vägen passade vi på att 
stanna till i Paris några timmar. Det fick bli en fru-
kost med kaffe och croissant. Vi hann också besöka 
Eiffeltornet och triumfbågen. Det var triumfbågen 
som gav mig anledning att stanna upp i tanken.

Triumfbågen i Paris började byg-
gas 1806 på uppdrag av Napoleon till 

minne av segern i Austerlitz 1805.

Så gör vi människor. Vi skapar mäktiga nationer 
och gör oss till kungar, drottningar och halvgudar. 
Vi vill vara fantastiska och glorifierade, älskade och 
bli sedda. Vi vill kunna hylla våra nationer, eller helt 
enkelt bara bli hyllade själva för att sätta åt dem som 
vi upplever har kränkt oss. Monumenten ska vittna 
för eftervärlden vad våra korta liv fått betyda, i hopp 
om att framstå som framgångsrika och mäktiga för 
eftervärlden. Mönstret upprepar sig i olika former 
i de flesta tider och generationer. Det skapar mot-
sättningar och illvilja mellan människor. Död, kall 
och stel står nu den mäktiga triumfbågen i Paris, till 

minne av ett krig, en påminnelse om hur människ-
ans meningslösa fåfänga och girighet resulterar i att 
otaliga liv slösats bort på ännu ett slagfält.

”Vi trodde du var användbar, till salu.
Vi skrev ditt namn på våra stridsbanér.
Vi byggde katedraler högt mot himlen.

Men du gick hela tiden längre ner.”

Innan gryningen av Ylva Eggehorn

Som Ylva Eggehorn skriver i psalm 717, så har också 
monument byggts över den kristna trons centralge-
stalt Jesus. Men något sådant befallde aldrig Jesus. 
Jesus gick inte på fälttåg för att senare vilja hyllas 
med en staty i någon huvudstad. Det var inte så han 
ville att vi ska minnas hans korta liv här på jorden. 
Varje vår under påsktiden minns vi hur Jesus bygg-
de ett helt annat rike. 

Stoppa undan svärdet

Istället för att låta sina lärjungar, sina närmaste 
efterföljare, försvara honom med våld, säger Jesus 

Foto:Jonas Lycklund Ljunggren 

Monumen ta l 
seger: Herre över L ive t
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åt dem att stoppa undan svärdet (Matt 26:51-54). 
Lärjungarna ville med vapen hindra Jesus att bli 
gripen. Jesus låter ingen annans blod än sitt eget 
spillas. All fåfänga, jakt efter berömmelse och 
maktbegär är fjärran för denne Jesus. 

När Jesus blir förhörd av Pontius Pilatus, mannen 
med makt i Jerusalem, säger Jesus att hans rike inte 
är av den här världen (Joh 18:36-37). Jesu rike re-
geras på ett annat sätt än hur vi människor gör med 
våra riken. Guds rike regeras genom uppoffring för 
andras skull. Genom att fråga om andras bästa, till 
och med för dem som inte vill oss själva väl. Det är 
långt ifrån vad de stora monumenten vittnar om. 

Segerherre utan monument

Det är inte ett monument Jesus får rest till sin ära. 
Han spikas istället upp på ett kors och avrättas. 
Men hans död var och är inte meningslös, den sker 
i människans ställe. I ditt och mitt ställe, för männ-
iskans synder. Det är vår fåfänga, maktbegär och 
egenkärlek som dör med Jesus på korset. Detta är 
anledningen till att det i många kyrkor står ett kors 
som symbol: det är vår segersymbol, vår triumfbåge. 

Jesus stannar inte vid att vara kvar i 
döden. Efter tre dagar står Jesus upp 

från sin död – och besegrar döden.

Det är dessa dramatiska och omvälvande dagar 
i Jerusalem som är anledningen till det kristna 

Foto:Daniel Gutko, Unsplash

påskfirandet. För ungefär 2000 år sedan triumfe-
rade Jesus över döden och ger fortfarande ett eko 
in i vår tid. Påsken följs senare av pingsttiden, då vi 
påminns om Guds pågående närvaro i våra liv: det 
är då Guds egen Ande flyttar in i våra liv. 

Vår Herre lever!

Vi följer inte en död ledare som rest monument av 
sten efter sig, utan en levande Kristus som älska-
de oss så mycket, att det drev Honom till en död på 
korset. Han älskar oss pågående och oupphörligt. 
Går vi också i hans fotspår, får vi också handla i 
hans anda och med hans Ande. I det riket får vi leva 
i medkänsla och empati med varandra, och ständigt 
ta emot den kärlek, förlåtelse och liv som Jesus ger. 

Döden har inte sista ordet, utan livet. Den här värl-
dens stora regenter har inte makten, utan Jesus. 
Han är värd att minnas, följas och sökas. 

Jesus själv är det levande 
monumentet och 

Han lever i all evighet.

Glad påsk! Du är älskad och sedd!

Jonas Lycklund Ljunggren, präst 
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Vad går kollekten till?

Aktuellt ändamål för söndagens 
kollekt framgår på vår hemsida i 
kalenderfunktionen. 

Om du inte kan komma till kyrkan 
en viss söndag, kan du ändå swisha 
en kollektgåva. Det är då tidpunk-
ten när du swishar som avgör vilket 
kollektändamål din gåva går till.

I Svenska kyrkan har vi tre sor-
ters kollekt: riks-, stifts- och 
församlingskollekter. 

• Rikskollekter samlas in i hela 
Sverige och det är kyrkostyrel-
sen i Uppsala som bestämmer 
kollektändamålet.

• Stiftskollekter samlas i hela 
stiftet och det är domkapit-
let i stiftet som bestämmer 
kollektändamålet.

• Församlingskollektens ända-
mål bestäms av församlingens 
kyrkoråd och kan variera från 
församling till församling.

facebook.com/varabygdensforsamlingsvenskakyrkan

Följ oss på 
FACEBOOK Swish:  123 226 27 15

Restriktionerna förändrar våra planer.
Men Gudstjänster har vi ändå på andra sätt. 

Vi hänvisar främst till kalendern på hemsidan, appen Kyrkguiden, 
vår Facebooksida och annonser i NLT. 

Appen laddar du ner där du brukar ladda ner appar till din smart-
phone. QR-kod att skanna för nedladdning finns nedan.

Du kan även få ett månadsblad med information om gudstjänster 
i kyrkorna eller beställas som e-post:

varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se 

Uppge ”Månadsblad” i ärenderubriken! Skriv ditt namn, adress 
och e-postadress i meddelandet så skickar vi till dig!

Gudstjänster i Varabygdens församling
Flertalet söndagar kommer fyra gudstjänster att firas:

   11.00 mässa och/eller gudstjänst

 18.00 sinnesrogudstjänst, mässa och/eller 

  musikgudstjänst/gudstjänst med musik

App StoreGoogle Play
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VAD ÄR PÅ GÅNG?

Följ med på Facebook, hemsidan och 
via appen Kyrkguiden så hittar du allt vi 
håller på med!

www.svenskakyrkan.se/vara/barn-och-familj

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

Vad är
nätvandring?

Ungdomar hänger på nätet, mer 
än de hänger på fiket eller andra 
fysiska platser. 

Det gjorde de innan pandemin slog till 
och vanorna ser inte ut att förändras. 
Hela samhället blir mer digitalt. Eller 
rättare sagt: torget, fiket och alla de 
gamla mötesplatserna tidigare gene-
rationer som självklara för möten med 
människor utanför familjen, skolan, 
arbetet eller den närmsta vänkretsen, 
har flyttat till digital torgmiljöer. 

Vilka möter de unga där? Ja, det är 
för det mesta andra unga med samma 
intressen. Men ganska många trevar 
sig fram efter svar på stora och svåra 
frågor om livet, om den egna hälsan, 
om sånt som det är svårt eller omöj-
ligt att tala om med någon man kän-
ner. Men alla är inte vänligt sinnade 
eller kan helt enkelt inte ge någon bra 
vägledning.

Svenska kyrkan har därför tagit fram 
ett koncept för att finnas i de digita-
la miljöerna. För detta utbildas sk. 
Nätvandrare och vi ska självklart vara 
med! Därför kommer vi att låta någ-
ra av våra ungdomsledare gå en sån 
utbildning. Tills vidare kan du kolla 
länken här intill för mer information:
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MÅNDAGMÅNDAG TISDAGTISDAG ONSDAGONSDAG TORSDAGTORSDAG FREDAGFREDAG LÖRDAGLÖRDAGSÖNDAGSÖNDAG
1/3

Inför fastan: 
bjud på 
semlor!

28/2

Vad är detta 
för dag för 

dig?

27/2

Ge nån ditt 
uttryck för 

kärlek!

2/3

Läs Matteus 
kapitel 6 
i Bibeln

3/3

Ring till 
nån som 

är ensam!

4/3

Tänk på 3 
goda saker 
som hänt!

5/3

Skapa en 
stressfri

dag för dig!

6/3

Be Gud om 
kraft inför 

fastan!

9/3

Skriv ner tre 
ord som gör 

dig glad!

10/3

Lägg din oro 
hos Jesus i 

tacksam bön

11/3

Ge en gåva 
ACT Swish 
900 12 23

12/3

Kontakta 
en vän eller 

släkting

14/3

Be för nån 
du har svårt 
att tycka om

15/3

Sjung den 
första psalm 
du lärde dig

16/3

Försök kän-
na igen tio 
fågelarter

17/3

Lyssna mer 
och prata 
mindre

19/3
Ingen skärmtid denna dag!

20/3

Ge extra 
varma 

hälsningar

Finns det 
nån du bör 

förlåta?

27/3 

 
Gör något 
gott för en 

kvinna!

21/3

Skriv ett 
omtänksamt 
sms till nån

28/3

Säg tre bra 
saker om 
dig själv

4/4

Meditera 
över 

Psalm 23

22/3

Prova en ny 
vegetarisk 

maträtt

29/3

Be en bön 
där du bara 
tackar Gud

5/4

Tala med 
nån om din 
barndom

23/3

Har du nåt 
i överflöd? 
Tacka Gud!

30/3

Se en 
påskfilm på 

YouTube

6/4

Tänk på nån 
som är en 

god förebild

31/3

Gör ett 
vykort och 

skicka!

7/4

Bjud nån 
på våfflor 
utomhus

25/3

Ring nån du 
inte känner 

så väl

1/4

Laga nåt 
som är 
sönder

8/4

Vad betyder 
Pesach i 

judisk tro?

26/3

Tänd ljus 
för dem du 

saknar

2/4

Be för nån 
som har 
det svårt

9/4

Leta efter 
vårtecken!

18/3

Städa gar-
deroben och 
ge bort nåt

13/3

Tala med 
nån om ditt 
dopminne

10/4

Läs Markus 
11 vers 1-11 

i Bibeln

11/4
 

Var 30 min 
utomhus i 
alla väder

12/4

Ta reda på 
hur påsk 

firas i öst!

13/4

Låt dagen 
vara så tyst 

det går

14/4

Läs Markus 
14 vers 
12-26 

15/4

Läs Markus 
15 vers 
21-41

16/4

Måla ett ägg 
och tänk på 
Livet!

FASTEKALENDER 2022

17-18/4

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!

FettisdagKorvmåndagFastlagssöndag

Dymmelonsdag Skärtorsdag Långfredag PåskaftonPalmsöndag

Askonsdag

1:a sön fastan

2:a sön fastan

3:e sön fastan

Försoning
i Jesus Kristus

Jungfru Marie 
bebådelse

Fastekalendern ger dig en ny utmaning för varje dag ända fram till påsk!

PÅSKEN ÄR HÄR!

Festen börjar och vi firar att

24/3

Läs Bibeln 
på slumpvis 
valt ställe

7/3
 

Tacka Gud 
för nån som 
förändrat dig

8/3
 

Lyssna till 
nån annans 
bekymmer

3/4
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Pentecosté

Det grekiska ordet för pingst är Pentecosté och det 
betyder den femtionde. Pingstdagen firas till minne 
av den Heliga Andens utgjutande över lärjungarna 
som skedde 50 dagar efter påsk. Pingstdagen infaller 
10 dagar efter Kristi himmelsfärds dag. I kyrkoåret 
innebär pingsten påsktidens avslutning.

Anden - vår hjälpare!

Pingsten är en viktig kristen högtid som markerar 
att den helige Anden gav sig tillkänna för apostlarna 
i Jerusalem. Anden är hjälparen, tröstaren och liv-
givaren som rustar kyrkan för uppdraget att sprida 
evangeliet. Genom att Andens kraft demonstrerades 
med tungotalet för första gången, lämnade händel-
sen ett djupt intryck hos de närvarande. På den da-
gen döptes över 2 000 människor i Jesu namn och 
mottog syndernas förlåtelse.

Första pingsten

Det tillfälle då Jesu lärjungar fick uppleva vad som 
menades med detta, var pingsten. Du läser om det-
ta i Apostlagärningarna kapitel 2 verserna 1-13 och  
37-39. Denna händelse blev för oss en högtid där vi 

Kyrkans födelsedag!
Den kristna kyrkan föddes i och med pingstda-
gen. Pingsten kallas därför  ”kyrkans födelsedag”, 
eftersom det var då som Jesu lärjungar började 
att organisera en församling och bedriva mission. 
Pingsten innebar ett upphävande av vad som 
hände i Babel (Babylon) när människornas upp-
ror mot Gud resulterat i att de inte längre förstod 
varandra och de skingrades ut över jorden. I och 
med pingsten kom Anden oss till hjälp för att leva 
i gemenskap med Gud och varandra. 

påminns om att Gud finns både mitt bland oss och 
inom oss. Den heliga Anden är Guds osynliga närvaro 
i våra liv.

Livets Ande

Den heliga Anden kallas för livets ande. Ord som 
”andedräkt” och ”att andas” ligger till grund för or-
det ”ande”. Det är alltså något som är osynligt men 
vars närvaro i verkan kan vara påtaglig. Det är som 
med vinden: vi kan se hur träd böjer sig för en osyn-
lig kraft. På samma sätt är det med Andens närvaro 
och kraft i våra liv. Vi ser inte Anden men vi kan se 
hur Anden verkar i våra liv, bland annat genom att 
Andens frukter växer fram:  

Shavout

Inom judendomen firas istället för pingst den judiska 
högtiden Shavuot. Då firas minnet av att Gud gav de 
tio budorden på Sinai berg till sitt folk, efter att de 
räddats från slaveriet i Egypten.

...kommer efter påsk!
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NAMN

KYRKKLASSIKER.SE

FÖRSAMLING

STIFT

STARTDATUM

Hur läser man Bibeln? 
Bibelns texter skiljer sig åt. De har olika författare, är tillkomna under skilda 
tider, har varierade budskap och tillhör flera genre. Vissa texter förstår man 
omedelbart. Andra är svårare. Nedan finns ett enkelt förslag på hur man kan 
läsa bibeltexter. 

✼ Läs texten

✼ Lägg texten ifrån dig och fundera på den en stund

✼ Läs texten en andra gång. Vad tror du Gud vill ha sagt?

Hur ber man?
Man kan be på flera sätt och pröva sig fram för att finna vad som passar 
och känns naturligt. Nedan finns några enkla tips, som är just råd – inga 
anvisningar. 

Var kan man be?
Man kan tända ett ljus, blunda och sitta i en skön fåtölj. Man kan ligga i sin 
säng, sitta på bussen eller i bilen.

Med vilka ord?
✼ Man kan samla sina tankar för dagen som varit och/eller för dagen som  
 kommer. Vad blev bra och vad blev mindre bra? Vad är jag glad för och vad  
 oroar mig?

✼ Man kan strukturera sin bön utifrån rubrikerna: tack, hjälp och förlåt.

✼ Det är ofta bra att också få be med andras ord, t ex Gud som haver, Vår  
 fader/Fader vår, Välsignelsen. Dessa böner finns i Psalmboken.

✼ I Psalmboken finns också Bönboken som rymmer böner för olika dagar  
 och erfarenheter.

✼ Tystnad och att lyssna inåt är också en form av bön. 

KYRKKLASSIKER.SE

Mer information och kontakt: Mer information och kontakt:

Måndagar
18.30 Kvänums kyrkokör i Kvänums församlings-
hem start den 21 feb. Ledare: Karin Ekenvi

Tisdagar
15.30 Körskoj i Vedums församlingshem start den 
22 feb. Ledare: Annette Kinnunen

Tisdagar 
19.00 Gospel i Larvs kyrka (jämna veckor) start 
den 22 feb. Ledare: Karin Ekenvi

Onsdagar
17.30 Ungdomskör Kvänums församlingshem. 
Ledare: Johan Silfverhjelm

18.30 Larv ś kyrkokör i Larvs kyrka start den 23 
feb. Ledare: Karin Ekenvi

18.30 Skarstad - Hällum kören i Skarstads kyrka 
(ojämna veckor) startar 2 mar. Ledare: Marie-
Louise Haag

19.00  Vara kyrkokör i Vara kyrka start den 23 feb. 
Ledare: Annette Kinnunen

Torsdagar
18.30 Rydakören (jämna veckor) Amandas hus 
med start 24 feb. Ledare: Marie-Louise Haag            

Orgelmusik  
i försommartid

Diplomorganist Berit Larsson

Berit Larsson, diplomorganist, kommer till Larv för att 
spela vackra och mäktiga toner från stora läktarorgeln.

Larvs kyrka
söndagen den 12 juni kl. 19.00

Vad kan bli bättre än fransk musik och svensk sommar i 
en härlig blandning? Se fram emot en upplevelse utöver 
det vanliga - varmt välkomna!

Diplomorganist Berit Larsson

Kom igång medKom igång med

körsång!körsång!

Britt-Marie Gidstedt, kantor 

går i pension och tackar för
 många fina möten 

med er alla! Ni gav mig en ny favorit: Psalm
 730

Må din väg gå dig till
 mötes och må vinden vara din vän 

och solen värma din kind och må regnet vattna själens jord 

och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig
 i sin hand.

Orgelskorna åker nog på 
ibland ändå! 
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NAMN

KYRKKLASSIKER.SE

FÖRSAMLING

STIFT
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BÖN

En svenskkyrklig klassiker är en inbjudan att under ett kalenderår 
upptäcka delar av kyrkans tro och liv. Innehållet är enkelt och cen-
tralt. Det handlar om att be, läsa Bibeln, fira gudstjänst och träna 
sin omtanke om andra. Tanken är att alla ska kunna genomföra en 
klassiker utifrån förutsättningarna i en vanlig församling och ett 
hem där det finns en bibel och en psalmbok. Annars går ju sådana 
att låna i de flesta församlingar.

Bönen är trons modersmål. Pröva på att be varje dag/kväll 
under två månader. Kryssa respektive ruta när du är klar.

Fira tolv gudstjänster, där fyra tillfällen är fasta. 
Tjänstgörande präst signerar i respektive ruta.

På nästa sida finns en enkel bibelläsningsmetod.

På kyrkklassiker.se finns en nyckel 
för vilka texter förkortningarna avser.

Har man svårt att ta sig till 
en kyrka kan man fira guds-
tjänst med SR eller SVT. Då 

signerar man rutan själv.

Läs ett urval av bibelns klassiska texter. 
Kryssa respektive ruta när du är klar.  

På sista sidan finns en enkel 
metod för hur man kan be. 

GUDSTJÄNST

 BIBELLÄSNING

JUL SKÄR- 
TORSDAG

1 MOS 
1

PRED 
3:1-8

MARK 
10:13–16

JOH 
21

1 MOS 
3

JES 
9:2–7

MATT 
5–7

APG 
2

1 MOS 
4

JES 
53:3–12

LUK 
15

1 KOR 
13

1 MOS 
21:1–21

LUK 
2

JOH 
4:1–42

GAL 
3:26–29

2 MOS 
3

JOH 
1:1–18

LUK 
10:25–37

FIL
2:1–11 

PSALT 
23

LUK 
3

JOH 
8:1–11

UPP 
21

PSALT 
139

MATT 
9

LUK 
22–24

LÅNG- 
FREDAG

PÅSKNATT 
/PÅSKDAG

Gör till en vana att då och då – antingen hemma eller i kyrkans ljusbärare – tända ett ljus för någon 
som du vet har det jobbigt. Att tänka på andra är ett sätt att be för andra.

OMTANKE
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BÖN

En svenskkyrklig klassiker är en inbjudan att under ett kalenderår 
upptäcka delar av kyrkans tro och liv. Innehållet är enkelt och cen-
tralt. Det handlar om att be, läsa Bibeln, fira gudstjänst och träna 
sin omtanke om andra. Tanken är att alla ska kunna genomföra en 
klassiker utifrån förutsättningarna i en vanlig församling och ett 
hem där det finns en bibel och en psalmbok. Annars går ju sådana 
att låna i de flesta församlingar.

Bönen är trons modersmål. Pröva på att be varje dag/kväll 
under två månader. Kryssa respektive ruta när du är klar.

Fira tolv gudstjänster, där fyra tillfällen är fasta. 
Tjänstgörande präst signerar i respektive ruta.

På nästa sida finns en enkel bibelläsningsmetod.

På kyrkklassiker.se finns en nyckel 
för vilka texter förkortningarna avser.

Har man svårt att ta sig till 
en kyrka kan man fira guds-
tjänst med SR eller SVT. Då 

signerar man rutan själv.

Läs ett urval av bibelns klassiska texter. 
Kryssa respektive ruta när du är klar.  

På sista sidan finns en enkel 
metod för hur man kan be. 

GUDSTJÄNST

 BIBELLÄSNING

JUL SKÄR- 
TORSDAG

1 MOS 
1

PRED 
3:1-8

MARK 
10:13–16

JOH 
21

1 MOS 
3

JES 
9:2–7

MATT 
5–7

APG 
2

1 MOS 
4

JES 
53:3–12

LUK 
15

1 KOR 
13

1 MOS 
21:1–21

LUK 
2

JOH 
4:1–42

GAL 
3:26–29

2 MOS 
3

JOH 
1:1–18

LUK 
10:25–37

FIL
2:1–11 

PSALT 
23

LUK 
3

JOH 
8:1–11

UPP 
21

PSALT 
139

MATT 
9

LUK 
22–24

LÅNG- 
FREDAG

PÅSKNATT 
/PÅSKDAG

Gör till en vana att då och då – antingen hemma eller i kyrkans ljusbärare – tända ett ljus för någon 
som du vet har det jobbigt. Att tänka på andra är ett sätt att be för andra.

OMTANKE
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NAMN

KYRKKLASSIKER.SE

FÖRSAMLING

STIFT

STARTDATUM

Hur läser man Bibeln? 
Bibelns texter skiljer sig åt. De har olika författare, är tillkomna under skilda 
tider, har varierade budskap och tillhör flera genre. Vissa texter förstår man 
omedelbart. Andra är svårare. Nedan finns ett enkelt förslag på hur man kan 
läsa bibeltexter. 

✼ Läs texten

✼ Lägg texten ifrån dig och fundera på den en stund

✼ Läs texten en andra gång. Vad tror du Gud vill ha sagt?

Hur ber man?
Man kan be på flera sätt och pröva sig fram för att finna vad som passar 
och känns naturligt. Nedan finns några enkla tips, som är just råd – inga 
anvisningar. 

Var kan man be?
Man kan tända ett ljus, blunda och sitta i en skön fåtölj. Man kan ligga i sin 
säng, sitta på bussen eller i bilen.

Med vilka ord?
✼ Man kan samla sina tankar för dagen som varit och/eller för dagen som  
 kommer. Vad blev bra och vad blev mindre bra? Vad är jag glad för och vad  
 oroar mig?

✼ Man kan strukturera sin bön utifrån rubrikerna: tack, hjälp och förlåt.

✼ Det är ofta bra att också få be med andras ord, t ex Gud som haver, Vår  
 fader/Fader vår, Välsignelsen. Dessa böner finns i Psalmboken.

✼ I Psalmboken finns också Bönboken som rymmer böner för olika dagar  
 och erfarenheter.

✼ Tystnad och att lyssna inåt är också en form av bön. 

KYRKKLASSIKER.SE

Mer information och kontakt: Mer information och kontakt:
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Pilgrimsvandringar måndag 18.00

Varje vandring är mellan ca 2 km. Samling 
sker på respektive parkeringsplats.  Ta med 
enkel fika.

7 mars Almesåsen, Ryda
14 mars Nordvalla, Vedum
21 mars Vara kyrka
28 mars Oltorp, Kvänum

Pilgrimsvandringar tisdag 18.00

Varje vandring är mellan ca 2 - 4 km. Samling 
sker på respektive kyrkoparkering. 
Ta med fika.

5 april Jungs kyrka
12 april Bitterna kyrka
19 april Larvs kyrka
26 april Slädene kyrka

3 maj Edsvära kyrka
10 maj Levene kyrka
17 maj Kvänums kyrka
24 maj Södra Kedums kyrka
31 maj Vedums kyrka

7 juni Önums kyrka
14 juni Södra Lundby kyrka
21 juni Sparlösa kyrka
28 juni Öttums kyrka

Under april – juni 

”Stillhet inför natten” i kyrkan kl 20.00 
erbjuds efter vandringarna.

Pilgrimsgudstjänst i Vara söndag 

20 mars 11.00 (2 km)

Vi samlas på kyrkoparkeringen för en kom-
binerad pilgrimsvandring och gudstjänst. 
Under vandringen gör vi fem stopp. Vi kommer 
att be, sjunga tillsammans och lyssna på dagens 
text. Det blir möjlighet att dela sina tankar om da-
gens tema, text och annat som kommer upp under 
vandringen.

Emmausvandring 
Annandag påsk 18 april 10.00   

i Fyrunga (3 km)

Vi samlas på kyrkoparkeringen.

Denna vandring utgår ifrån Lukasevangeliet 24:13-
35 där två lärjungar till Jesus vandrade till byn 
Emmaus efter Jesu uppståndelse. Efter vandringen 
serveras kyrkkaffe.

Kristi himmelsfärdsdag 

26 maj 9.00 i Larv (5 km)

Dagen börjar med Otta i Larvs kyrka 08.00

Otta för den som önskar, efteråt börjar vandringen. 
Vi gör flera stopp och på ett av dessa, firar vi en en-
kel mässa. Ha ordentliga skor och ta med fika och 
mat för att klara hela dagen!

Vi räknar med att vara tillbaka vid Larvs 
kyrka någon gång mellan 14.00 – 15.00

För 
information 

kontakta: 

Solveig Sundström 
0733-73 30 13 

Maria Claesson 
0733-73 30 10
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Kyrkorum utan textilier vore inte bara lite 
kala och ekande. Det skulle fattas myck-
et för de kyrkliga handlingarna och litur-
gin också - samt inte minst på prästerna! 
Kyrkotextilier är en viktig del av kyrkans 
verksamhet och liv. Men att val av material, 
färger och motiv är lika viktiga som hur de 
sen hanteras och förvaras, kanske inte är 
det första vi tänker på. 

Vi möter här någon som kan berätta mycket mer 
om kyrkotextilier utifrån ett professionellt per-

spektiv. Är du nyfiken på att få veta ännu mer, får 
du dessutom chansen att komma till Önums kyrka  
i april. Då blir det offentlig visning och föreläsning 

kring de textilier som förvaras i Önums kyrka för 
framtiden! Berättar om textilierna gör då Ingeborg 
Skaar som är konservator. 

Expert på textil

Ingeborg Skaar är välbekant för oss i Varabygdens 
församling eftersom hon är en av alla de speciella 
kompetenser vi behöver för att få allt att fungera 
som det ska i kyrkorna. Samarbetet med Ingeborg 
gäller våra kyrkliga textilier, där hon är en expert 
på att se till att de bevaras för framtiden men också 
ge goda råd för hur vi kan använda och förvara de 
textilier vi har som ska vara i bruk länge än. 

Ingeborg har såväl en bred textil utbildning som 

skattgömma  i Önums kyrka
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skattgömma  i Önums kyrka
yrkeserfarenhet. Hon har bland annat varit anställd 
som konservator med uppdrag inom flera olika 
museum och har även undervisat på konservator-
sprogrammet vid Göteborgs universitet. Ingeborg 
har även arbetat vid olika ateljéer. Kombinationen 
av hennes textila kunskaper och utifrån sitt intres-
se för människors liv i historien, får hennes berät-
telser om textilier en extra dimension. 

Bevara för framtiden

I ett par decennier har hon ägnat sig åt att beva-
ra och vårda textil genom sitt textilvårdsföretag. 
Bland kunderna finns offentliga institutioner, 
privatpersoner och församlingar inom Svenska 

kyrkan. Hennes specialkunskaper och tjänster 
är viktiga, då det även handlar om att bevara och 
skydda textilier för framtiden. 

För detta kan det krävas långsiktiga planer och 
åtgärder som kräver särskilda kunskaper. I detta 
arbete kan hon bland annat behöva samarbeta med 
arkitekter, bebyggelseantikvarier, inredningssnick-
are och konservatorer, för att nämna några. Men 
det krävs också en förmåga att motivera kyrkoråd, 
kyrkoherdar och myndigheter till bra textilvård.

”Om vaktmästarna mår bra...”

För att kyrkans textilier ska må bra, gäller det att 
de hanteras och förvaras väl. Ingeborg ger en nyck-
el till att få detta att fungera: 

”Om kyrkvaktmästarnas möjligheter att hantera 
och förvara textilierna är bra, mår också textilierna 
bra!” säger hon.

Är det trångt och krångligt att bära fram och hänga 
undan textilierna, sliter det inte bara mer på dem 
som hanterar dem, utan också på materialen. 

Många faror lurar

Textil måste även skyddas mot olika påfrestningar, 
där insekter och skadedjur är några utmaningar. 
Något som också spelar stor roll, är om man har en 
bra vård- och underhållsplan som följs, så att man 
slipper komma till den punkt då textilierna inte 
längre kan räddas. 

Åldras gör de förstås och beroende på material 
och användningsområde, åldras de lite olika. Till 
slut kommer de ändå att få gå i pension, vilket ett 
antal kyrkotextilier har fått göra i särskilda förva-
ringsskåp på läktaren i Önums kyrka.

Hygrostatstyrda skåp

I hygrostatstyrda skåp, som är byggda av särskilt 
utvalda träslag, kontrolleras luftfuktighet och tem-
peratur noga. Skåpen i Önum är gjorda i al och furu 
för att de är lämpliga för ändamålet. 

”Träslaget är viktigt, då exempelvis björk avger 
syror som bryter ner textilierna.” berättar Ingeborg.

Flyttas inte hur som helst!

Förutom det praktiska med hur textilierna används, 
hanteras och förvaras, är det en hel del annat som 
reglerar hur föremål i kyrkan hanteras. Föremål 
som tillhör en viss kyrka får till exempel inte för-
flyttas därifrån utan tillstånd från Länsstyrelsen. 
Det gäller även textilierna. 

För att kunna samla textil som ska bevaras för 
lång tid som görs i Önums kyrka, har tillstånd hos 
Länsstyrelsen sökts och frågan har även hanterats 
av kyrkorådet. För detta finns en särskild process 
med dokumentation och regelverk som måste följas.  

Ingeborg Skaar visar en mässhake från Edsvära 
kyrka i svart sammet. FOTO: Titti Fabritius
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Tur att vi var fattiga!

Ingeborg Skaar kan berätta att vi i Sverige har lyck-
ats bevara mycket av kyrkans textil ända från med-
eltiden. Det beror bland annat på att vi var fattiga 
och inte lika krigsdrabbade som övriga Europa. 

Men en annan viktig faktor är också reformatio-
nen. Vi fick fortsätta att använda textilierna efteråt 
utan krav på att ersätta dessa med nytillverkat. 

I andra länder förbjöds allt som hade med kato-
licismen att göra och det som hade anknytning till 
det katolska rensades bort. Det gjorde att många av 
de medeltida kyrkotextilierna gick förlorade.

Moderiktiga och liturgiska färgskalor

Medeltida samlingar har vi inte i Önum, men det 
är ändå spännande att se hur modet har förändrats 
sedan 1700-talet. 

Intresset för liturgin minskade under 1700- 
och 1800-talen och svart var den rådande färgen. 
Hade kyrkan två mässhakar, var den andra röd 
och användes vid högtidsdagar. Dessa mässhakar 
var oftast i sammet med stora silver- respektive 
guldbroderier. 

I början på 1900-talet återkom intresset för litur-
gin och flera ateljéer startades med tillverkning av 

Skepp av Agda Österberg.
FOTO: Titti Fabritius

Den helige Ande vävd som en duva med omgivande ax ger en visuellt 
viktig front på altaret(antependium).                   FOTO: Titti Fabritius
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kyrkliga textilier. Efter kriget och några årtionden 
därefter utökades textilierna i de svenska kyrkor-
na till att omfatta alla de liturgiska färgerna grönt, 
rött, vitt och violett.

Allt vad en konservator kan tänkas berätta om 
textilierna får de som besöker Önums kyrka den 24 
april en möjlighet att ta del av. Då kommer Ingeborg 
till kyrkan där textilierna hängs upp och visas på 
plats med berättelser om bakgrunden till och histo-
rien om dem.  

En av de välanvända antependium som pustar ut i 
”pensionärsskåpet”. FOTO: Titti Fabritius

Ingeborg Skaar har sett till att allt noga kategoriserats, 
ordnats och förtecknats. FOTO: Titti Fabritius

TEXT: Titti Fabritius

UTSTÄLLNING MED 
FÖRELÄSNING OM

KYRKOTEXTILIERNA I ÖNUMS KYRKA
ÖPPET DEN 24 APRIL KL 13 - 18

ANDAKT MED MUSIK kl. 16.00
Därefter berättar Ingeborg Skaar

om textilierna som visas i kyrkan.
Kaffeservering - välkomna!
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”Ordet är så laddat” 

sa onkologen, ”men det 

är stor skillnad idag mot  

något decennium sen. 

De flesta överlever.”

Jag överlevde. Klarade mig nästan 
oförskämt bra i jämförelse. En 

”tårtbit” skars bort ur mitt vänst-
ra bröst. Det som vållade problem 
mest, var veckorna med strålning 
under en av decenniets vackraste 
junidagar. Den påföljande trött-
heten hade ett eget namn: fatigue. 
Det betyder ”rent obegripligt fy-
siskt trött bortom all fattning”. Det 
betydde också ”en trötthet som du 
inte riktigt får förståelse för i sam-
hället.” Men det fanns en som verk-
ligen förstod och bar hela vägen.

Leva och överleva

Att överleva är en sak. Att leva 
med cancerordet invävt i hela sitt 
livs vävnad är en annan. Mor dog 
av cancer efter 30 års kamp, sista 
matchen varade i fem månader. Far 
dog efter två månader. Mormor efter 
en veckas huvudvärk. Svägerskans 
unga son ett halvår med magvärk. 
Två barndomsvänner efter några 
månader utan symtom.

Att överleva kan vara en kamp 
för att vara tacksam, att ta vara på 
dagarna som är livet. Ja, det är ock-
så en utmaning. För vem är alltid 
innerligt glad och tacksam för varje 
morgon? 

Livsstrategier

Det går att jämföra sin situation 
med andra som har det värre. Jag 
blev bara lätt strålskadad, lite stel 
muskulatur, missfärgad hud som 
är känslig för sol och värme. En god 
vän blev handikappad med tyn-
ande muskulatur i hela kroppen. 
Handikappanpassningar av hem-
met, bilen, jobbet, familjen – allt 
påverkades, inte minst ekonomin.

Inga pengar eller kontakter i 
världen kan köpa tid för att leva 
längre – eller? Cancervård kräver 
bådadera. Prioriteringar görs. En 
vän fick så kallad experimentell 
behandling, en medicin som man 
kunde ”försvara ekonomiskt”, som 
onkologen uttryckte det. När vän-
nen blev frisk efter ett års behand-
ling var det mot alla odds. Läkarna 
var överväldigade, vännen blev 
mirakeltroende. Överlevde. Lite 
trasig. Det sliter även på positiva 
sinnen. Orka. På något sätt kan det 
gå. Med en tro? På något eller på 
någon? Ja, tron spelar roll! Det är 
även läkarvetenskapens insikt. 

Resurser

Vilka resurser du än har eller inte 
har – livet på jorden är sådant, att 
endera dagen möter du något som 
blir övermäktigt. Vet du vad du gör 
då? Har du en plan? Allt ordnat för 
en dag som kommer som en storm-
vind? Eller lever du som det kom-
mer och hoppas på det bästa? Kör 
hela vägen in i kaklet? 

Vi kan planera och fixa, men så 
snabbt kan mattan dras undan och 

då är vi inte så stora, smarta, star-
ka eller rika på allt längre. 

Bibeln talar om att ha en skatt 
där tjuvar och mal inte kan fördär-
va. Det är en plats som är osynlig, 
smått fiktiv för oss här och nu, 
men en plats där skatter tryggt 
kan gömmas. Det är inte skatter 
som kan köpa dig en bättre plats i 
vårdkön, inte ordna en plats i solen 
eller säkra framtiden på jorden. 
Det är skatter som Gud har lagt 
ner i en person, en gestalt som kan 
tala, trösta, stärka, ge hopp och 
tro i de svåraste stunder – alldeles 
gratis och 24 timmar om dygnet. I 
Kristus finns alla dessa resurser, 
oavsett om vi lever eller dör. Utan 
uttagsavgifter eller kravbrev.

Buren, lyft, gömd

I Jesus får vi bäras, lyftas, göm-
mas undan, bara vara. Men även 
utmanas till att våga se, våga möta 
och konfrontera det hemska. För i 
Honom är ljuset, det som tränger 
bort mörkret, det som ger kraft att 
fortsätta, glädje i sorgen, styrkan 
att i allt det svåra så att man skrat-
tande kan säga till läkarna: 

”Tack för att ni gjorde ett sånt 
fantastiskt arbete! Kan ni inte ope-
rera det andra bröstet också? Det 
blev ju riktigt fast och fint efter 
operationen!” 

Eller kunna säga till vännen: 

”Jag har också varit där, 
många gånger. Jag finns här för 
dig nu.” 

Dödens och Livets väg

En som vandrade dödens väg 
många gånger, den sista gången 
mot sin egen död, var Paulus. Han 
visar oss Romarvägen som finns 
nedskriven i Bibeln. Den kan med 
fördel läsas i sin helhet under bön 
om att Gud ska visa sina skatter av 
visdom. 

Det aposteln Paulus mötte i livet, 
gjorde att vi idag kan ta del av en 
väg full av kraftfulla insikter som 
hjälper oss att vandra vidare i allt 
vi möter. Börja läsa Romarbrevet 
kapitel 7, stanna vid den fantastis-
ka finalen i kapitel 8 där allt vänder 
till ett helt annat utgångsläge!

R omarvägen 
genom cancer Text: Titti Fabritius

Bild: Pixabay



25VARAmed!  i Varabygdens församling

Trons kamp är god

Allt gott till dig som kämpar eller 
kommer att få kämpa med utma-
ningarna som livet på jorden er-
bjuder! Vet då, att i allt detta ”tri-
umferar vi genom honom som visat 
oss sin kärlek”. Ja, jag vet. Man 
undrar ibland: ”Vad är det för kär-
lek (från Gud) att tillåta så mycket 
lidande?” Vi talade om det på job-
bet en dag. Grubblerierna har ock-
så ett fint namn: teodicéproblemet. 
En enkel summering är: 

”Livet på jorden suger.” 

Uttrycket väcker ofta skratt men 
är djupt allvarligt. Utan den insik-
ten ”känns allt annat puckat” som 
det hette i en reklamslogan. 

Poängen är att himlen finns, det 
är en annan plats, en annan dimen-
sion, ett annat rike med andra ord-
ningar och förutsättningar. 

Vi ber ”…såsom i himlen, så ock 
på jorden…” men det är som regnet. 
Det når oss ibland men inte alltid. 
När det kommer i tid, är det gott 
att leva. När det inte gör det, ser 
vi kanske någon rättvisa i att, om 
det regnar eller ej, så är det lika för 
alla, i vått och torrt. 

I detta livet kastar solen både 
korta och långa skuggor. I det kom-
mande är ljuset i allt och alla, inga 
skuggor. Inför detta är vi små och 
som ovetande som barn. Eller otå-
liga och arga för att vi inte får som 
vi vill, önskar eller föreställer oss 
är ”rätt och riktigt”. Vi väljer själva 
inställning. 

Jesus vill visa på en tro som 
mognar, växer till och bär genom 
allt. Även när det suger. Kämpa 
trons goda kamp, ge inte upp!  

Någon att tala med
Diakoner arbetar med människor i många olika livssituationer. Det 
kan handla om väldigt olika saker men gemensamt för alla som vän-
der sig till oss, är att man behöver någon som kan ta del av ens livssi-
tuation och få syn på andra möjligheter. 

Att få berätta för någon om hur man har det, kan leda till att det öpp-
nar sig nya perspektiv när allt känns svårt och hopplöst. 

Du når oss dagtid på följande telefonnummer: 

Marie Johansson
Diakon 

Telefon: 0512-79 72 09

Helena Nylén
Diakon 

Telefon: 0512-79 72 08

Maria Claesson
Diakoniassistent med samtalsstöd 

Telefon: 0512-79 72 10

Vem kan då skilja oss från 

Kristi kärlek? 
Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? 

Nej, över allt detta triumferar vi 
genom honom som har visat oss sin kärlek.

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken 

änglar eller andemakter, varken något som finns 

eller något som kommer, varken krafter i höjden 

eller krafter i djupet eller något annat i 

skapelsen skall kunna skilja oss från 

Guds kärlek 
i Kristus Jesus, vår herre.  

Romarbrevet 8:35-39
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Verk och foto av Kannisova
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Konstutställning i kyrkorummet - känns 
tanken ny och främmande? Förmodligen 
inte. Kyrkan rymmer som en enorm konst-
skatt, både som lokal i sig, men även i en 
mängd olika konstföremål och konsthant-
verk. De flesta föremålen berättar något om 
att födas, leva och dö, om jordelivet, him-
len, tider som varit och tider som är och ska 
komma. 

Att som konstnär fundera över livets mysterier 
är inte heller främmande. En konstnärs främ-

sta tillgång är ofta ett rikt och färgstarkt känsloliv 
och en förmåga att uttrycka det ofta outtalade, att 
göra abstrakta tankar och känslor synliga. Egna er-
farenheter vävs samman med stora livsfrågor och 
blir till konstnärliga föremål som väcker tankar, 
reaktioner och känslor. Och betraktaren får upp-
leva både utmaning, bekräftelse, förundran och 
igenkänning. Ibland även avsky. Konst som berör 
lämnar ingen utan frågor. 

Frågor utan svar

En konstnär som tycker om frågor 
och har arbetat med en stor varia-
tion av uttryck är Karin Kannisova 
Jonsson i Stora Levene. Som konst-
när bär hon det finurliga namnet 
Kannisova, ett gammalt internt 
skämt som blev ett artistnamn och 
som väcker frågor förstås. 

”Ja, det är alltså ’kan - ni - sova’ det 
handlar om!” skrattar Karin och tillägger: 

”Jonsson är inte något konstnärsnamn riktigt, men 
Kannisova var ett konstnärsskämt som jag tyckte 
passade. Jag jobbade in namnet för att ha det som 
mitt eget.”

Alla frågor har som bekant inte svar alltid. Några 
av dem får vi människor lära oss att leva med. Det 
kan bli många ”varför?” vi samlar på oss genom 
åren. Många av dem faller i glömska, men vi kan bli 
påminda om dem när något händer i livet. Då kan 
vi försöka fly eller ta oss an dem. I detta är Karin 
bestämd med en stor fråga: 

”Vi kan inte fly - alla människor lever och dör.”

Det var mot bakgrund av den insikten som ett sam-
tal med kyrkoherde Lovisa Carlsson ledde till tan-
ken att göra en utställning i Vara kyrka till påsken. 

De båda kvinnorna var nämligen överens om att 
kyrkan behövde tala mer om det kroppsliga med 
det andliga. Vi lever våra liv - med eller utan tro - i 
våra kroppar här på jorden. Det vore konstigt om 
vi inte talar om hur det yttrar sig, känns eller på-
verkar oss. De tankarna väckte idén att visa på en  
ny tids berättelse genom skåp, ungefär som kyrkan 
har visat människans och Jesu liv i altarskåp. 

Konstnärligt arbete med andlig ton

Kannisova är en konstnär som är noga med att be-
tona arbetet med konsten. Hon är född i Eskilstuna 
och sökte sig till textil, design och konsthant-
verk, men har även en musikalisk ådra. Efter ut-
bildningen på Design och Konsthantverk samt 
Musikhögskolan i Göteborg, började hon arbeta 
med olika konstprojekt, utställningar och möten 
med konstintresserad publik. Och det är just hen-
nes intresse för människor som gör att publiken 
blir intressant. Att möta publik i kyrkan blev hon 
bekant mer då hon för ett antal år sedan gjorde en 
utställning i bland annat Uppsala. Ett par präst-
kandidater använde hennes verk för att illustrera 
sina predikningar med reflektioner och tolkningar 
som fångade henne: 

”Jag insåg att jag var en andlig människa.” berättar 
hon. 

Det var ingen nyhet för kyrkoherden som anlitat 
henne, så hon fick svar på tal: 

”Kära Karin, det har jag alltid vetat, 
det förstod jag direkt!”

En konstnär, många uttryck

Det är textila material som domine-
rat i Karins verk men hon blandar 
även in andra komponenter, tek-
niker och material. Med egenkom-
ponerad musik och ljudeffekter får 
hennes konstinstallationer en extra 
dimension. Hennes musikaliska 
ådra kommer från mormors mor, en 
kvinna som inte vågade ge sig av till 
Amerika, utan stannade hemma och födde sju barn 
istället för att utveckla sin musikalitet. Tron på sig 
själv sviktade, något som följt med som en sån livs-
fråga att ta sig an. 

Teckning, film och måleri samt mer skulpturala 
verk och installationer finns också på repertoaren 
och det är genom installationer vi kommer att få 
lära känna Kannisovas berättande i konsten.

Stanna tiden när tiden stannar  
eller stanna upp själv?
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Påskutställning i Vara kyrka

I skrivande stund planeras alltså en utställning 
med Kannisovas installationer i Vara kyrka. 
Kannisovas skåp är en idé där hon tänkt till kring 
möjligheterna att uttrycka tankar och känslor i en 
mindre förpackning i flera delar, så att säga. 

”Jag tänker att skåpen gör det möjligt att ställa upp 
en utställning som inte är så beroende av rum-
mets förutsättningar. Det är blir en mer portabel 
lösning.” 

Skåpet som bärare av djupa tankar är inte helt ny. 
Kyrkan har t.ex. länge haft sina altarskåp som be-
rättar just om våra föreställningar och tankar om 
livet och döden. För Kannisova handlar det om att 
uttrycka sig fysiskt kring något som är abstrakt. 

”Vi fokuserar ofta så mycket på det som inte syns, 
tanken, känslan, men det förkroppsligas inte. Hur 
ser t.ex. sorg ut? Hur känns den? Hur tar den sig 
ett fysiskt uttryck? ”

När tiden stannade-skåpet

Kannisovas ”När tiden stannade” är tillverkat av 
en gammal väggklocka och föremål som är knutna 
till ett barn. Hon talar otvunget om allt som inspi-
rerat och orden flyter väl genomtänkta ur henne, i 
en behaglig rytm. Man hinner tänka och känslor 
väcks. 

”En del kan tycka att min konst provocerar ibland, 
men det är aldrig min avsikt. Jag gör inte konst 
med ett syfte att demonstrera något, jag har inget 
budskap som ska fram. Jag vill väcka frågor. Om 
någon känner sig provocerad, är det bra att fråga 
sig själv varför? Vad är det som gör att jag blir så 
berörd?”

Varför är ett viktigt ord för Kannisova, liksom 
väldigt många andra ord. Hon är den där personen 
som kan avbryta och fråga: Vad menar du med det 
ordet? 

Vi behöver förstå varandra mer

Karin vågar närma sig det svåra och omvandlar 
det till fysiska uttryck. Men vägen dit kräver ett 
sinne för detaljer och de behöver granskas noga. 
Vi gör sällan det idag, menar hon, vi tar på oss 
och slänger oss med ord som vi inte ens vet vad 
de innebär eller betyder själva. Det leder till att vi 
kommer bort ifrån varandra och grupperar oss i vi 
mot dem, vi eller dem, vän och fiende. 

”Begrepp är viktiga att använda rätt så att andra 
kan förstå vad vi menar. Vi slänger oss med så 
mycket om vad vi tycker och så lite om vad vi vet. 
Om vi inte kan definiera begreppen, blir det svårt, 
ibland omöjligt, att förstå varandra.”

Att vara en andlig människa

Hon har själv låtit många djupa tankar väckas 
inom sig, bland annat om döden och livet som ing-
en kan fly ifrån. Just därför menar hon att vi måste 
tala mer om döden men också om andlighet. Karin 
talar hellre om tillit och andlighet och verkar fort-
farande söka efter en tydligare definition - eller en 
bild av - andlighet. 

”Andlighet är större än tro. Tro blir ibland något 
som blir en sån övertygelse att människor tror på 
vad som helst.”

Att tron var en andlighet upptäckte Kannisova 
en god bit in i livet. Eller kanske snarare återupp-
täckte för hon var andligt känslig som barn. Det 
bekräftades inte hemma, det var inte frågor som 
skulle bearbetas eller talas om. 

”När jag var ung, fanns det inte mycket tro omkring 
mig, varken på mig eller på något. Jag ville bli zoo-
log, men ingen trodde att jag skulle kunna bli det, 
trots att jag knäckte läskoden redan när jag var 
fyra år och i praktiken växte upp på biblioteket.”

Närma dig din andlighet

Det går att vara intellektuell och tro men man 
behöver veta skillnaden mellan tro och vetande, 
menar Karin. Andlighet handlar kanske mer om 
tillit och relation?

För Karin Kannisova Jonsson innehåller bil-
der alla dimensioner av livet. För henne verkar 
bilden levande, som bilden av en människas 
liv. Detta uttrycker hon i sina texter och en av 
dessa får avsluta reportaget medan du bestäm-
mer dig för att stanna upp ett slag inför hennes 
skåp och kanske närma dig din egen andlighet?  

Varje människa är en bild
Varje bild är en historia

Varje mödosamt nedtecknat 

liv är värt att berätta

Varje öde är ett landskap
Varje sorg är ett land 

du inte visste fanns och dit du 

aldrig drömt om att åka

”Every human is a  landscape”
Karin Kannisova Johansson 

TEXT/BILDRED: Titti Fabritius
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FOTO: Kannisova

SE UTSTÄLLNINGEN

”EVERY HUMAN IS A 
LANDSCAPE”

VARA KYRKA

PÅSKEN 2022

Se Kannisovas installationer i 

Vara kyrka under påskhelgen. 

Installationerna kommer att 

finnas på olika platser i kyr-

kan för dig som besökare att 

upptäcka. 

Öppettider hittar du här: 

Kyrkguiden
Hemsidans kalender
Facebook 
NLT Gudstjänster

www.svenskakyrkan.se/vara/kalender
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Önskar du ett sammanhang för att 

kunna tala om angelägna livsfrågor? 

Vi startar nu upp en grupp för att ge möjlighet att få 
sätta sig ner och lyssna, fråga, samtala och dela de 
funderingar som kan finnas kring olika livsfrågor. 

Ingen anmälan eller krav på att prestera något 
eller att behöva komma varje gång. 

Var? 
Vi träffas på ”12:an” Storgatan 12 i Vara. 

När?
Varannan torsdagskväll jämna veckor kl 18 - 19.30

Första träffen hålls den 10 mars och sista den 
2 juni, vidare varannan torsdagskväll jämna 
veckor kl 18 – 19.30.    

Samtalsgrupp kring Martin Lönnebos armband:

Blir det fika?

Givetvis! Vi inleder med en god smörgåsfika. 

Några frågor?

Om du undrar över något mer rörande de här träf-
farna, ring eller skicka e-post till:

Helena Nylén, diakon    

Tel:   0512-79 72 08  

E-post:  helena.nylen@svenskakyrkan.se 

Varmt välkommen!
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Johannes krönika

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet 
Foto: Titti Fabritius

Efter att ha tagit oss igenom den mörka års-
tiden, är vi nu inne i den period då ljuset 
successivt tränger undan mörkret. Solen 
står allt högre och värmer upp oss till både 
kropp och själ: våren gör sitt inträde.

För att beskriva vad människan består av, använ-
der vi ofta just uttrycket ”kropp och själ”. Men 

det blir komplett först med den tredje biten som är 
anden. Kroppen är den fysiska organismen, medan 
själen kan beskrivas som personligheten med en 
fysisk funktion. Det som gör oss människor unika 
som varelser på denna jord är den andliga kompo-
nenten. Genom anden har människan möjlighet att 
få och behålla en medveten, avsiktlig kontakt med 
Guds ande. Det är den kontakt som består även se-
dan den fysiska kroppen, med alla dess själsfunk-
tioner, har dött och brutits ner. Kvar finns andens 
möjlighet till evigt liv. 

Påsk med tvära kast

Den stora kyrkliga högtiden under våren är natur-
ligtvis påsken. Många av oss är långlediga och ser 
fram emot samvaro med nära och kära. För egen del 
tycker jag att påsken är den bästa högtiden på året. 
Kraven, att det skall vara på det ena eller andra sät-
tet, är inte lika högt ställda som vid alla de seder och 
bruk som är förknippade med julen. Att med ord be-
skriva varför mina känslor för denna högtid är så 
starka är svårt att måla upp. Men något som säkert 
har mycket med saken att göra, är för att påsken 
handlar om Jesus korsfästelse och uppståndelse. 

Först kommer sorg som sedan förbyts till glädje. 
Jag tror att kombinationen mellan den berg- och 
dalbana som påsken är ur det kyrkliga perspektivet, 
och min upplevelse som barn att påskafton bjöd på 
det mesta av livets goda finns med i mina känslor 
för påsken. Man fick äta en massa godis och mam-
ma hade gjort en härlig påskbuffé! Vi åkte till järn-
affären i Vara och köpte smällare och några raketer. 
På den tiden var det ingen som tänkte på att miljön 
tog skada av allt skjutande med raketer och tiger-
skott, eller att djuren for illa. Det mesta var möjligt. 

Samarbete för framtiden

För kyrkans förtroendevalda fortsätter det kyrkliga 
arbetet i den nya mandatperiod som just har inletts. 
Jag hälsar alla förtroendevalda välkomna i arbetet, 
framför allt de nya som blivit valda till olika upp-
drag! Det är min förhoppning att alla skall känna 
sig behövda för att med glädje och entusiasm ta sig 
an sina uppdrag. Om vi alla gör vårt bästa och stöt-
tar varandra, tror jag att det även kan smitta av sig 
på vår omgivning och skapa ett positivt vågskvalp. 
Av yttersta vikt är att samarbetet mellan dem som 
arbetar i Varabygdens församling och de förtroen-
devalda fungerar på ett effektivt sätt. 

Vi behöver förståelse för varandras uppgifter och 
efter bästa förmåga fatta beslut som gagnar helhet-
en, utan att specifika särintressen kommer i första 
rummet. Det positiva arbetsklimat som vi gemen-
samt byggt upp, skall vi fördjupa ytterligare. Det 
ger oss än bättre möjligheter inför framtiden. Ett 
av målen är att vi skall vara en av de naturliga spe-
larna som församling, i det livspussel som alla vi 
människor har och är en del av. Detta når vi genom 
att vi som kyrka samverkar med de människor i det 
samhälle vi anförtrotts att ta ansvar för. 

Sista pusselbiten på plats

Utan den sista pusselbiten blir inget helt komplett. 
Denna sista pusselbit kommer vi att leta efter ett 
tag. Men med hjälp av kropp och själ, tillsammans 
med det som gör oss unika i vår ande, kommer vi 
i symbios med den Helige Ande att kunna färdig-
ställa pusslet. 

Johannes Lundén

Den sista 
pusselbiten



Vill du engagera dig i ideellt ledarskap i Varabygdens församling? Då är du 

varmt välkommen att kontakta oss för att planera och diskutera möjligheterna!

Vi söker dig som är mellan 30-60 år och är mitt i livett

oocchh  vviillll  ggöörraa  nnååggoott  bbrraa  fföörr  mmäännnniisskkoorr  ddäärr  dduu  bboorr!!

Föranmälan görs t.om. startdagen till någon av våra pedagoger:

Mikael Skoog   tfn: 073-373 30 21 
e-post: mikael.s.skoog@svenskakyrkan.se  

Jonas Gustavsson  tfn: 073-373 30 20 
e-post: jonas.gustavsson@svenskakyrkan.se 

Diana Afrah
Kakaoodlare
Ghana

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

• FÖRSÖRJNING

• UTBILDNING

• MILJÖHÄNSYN

Läs mer på fairtrade.se
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DAGS ATT SÖKA 

FÖRSKOLA?

Vi är re
do 

för ditt 
barn 

i fina lo
kaler i 

Larv & Vedum
!

Hör av d
ig till re

ktor Gunilla:

Tfn 072-588 85 34

www.svenskakyrkan.se/vara/forskola

KONSTUTSTÄLLNING
”EVERY HUMAN 

IS A LANDSCAPE”
- KANNISOVA - 

PÅSKEN I VARA KYRKA
Se sid 26

Kontakta oss!
VARABYGDENS FÖRSAMLING
Växeltelefon: 0512-79 72 00 

E-post: 
varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
 
Hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/vara

Postadress:
Varabygdens församling
Box 124
534 22 VARA

FÖRSAMLINGSKANSLIET 
Direkttelefon: 0512-79 72 80

Besöksadress: Sveagatan 7, VARA

 
För administrativa frågor rörande för-
samlingsverksamheten, lokalbokning 
eller bokning av kyrkliga handlingar.

Öppet för besök: 
Måndag och torsdag kl 9 - 12
Tisdag kl 13 - 15

Telefontid:
Måndag, onsdag - torsdag kl 9 - 12
Tisdag kl 13 - 15

 
KYRKOGÅRDS- & 
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Direkttelefon: 0512-79 72 90

Besöksadress: Ventilgatan 6, Vara
För ärenden rörande våra kyrkogårdar, 
fastigheter och begravningsverksamhet.

Öppet för besök & telefontid:
Måndag, onsdag -  fredag kl 8 - 12 
Tisdagar kl 13 - 15

KYRKOHERDE  
Telefon: 0512-79 72 01
Lovisa Carlsson är kyrkoherde, arbets-
ledande präst och chef i församlingen.

JOURHAVANDE PRÄST 
Telefon: 112
Akutjour öppen kl 21 – 06 alla dagar.

Utställning avkyrkotextilier24 april Önums kyrka kl. 13.00 - 18.00
Se sid 20


