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Håll utkik 
efter nästa 

nummer 
kring den

1 september!

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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Kyrkoherde Lovisa

Kyrkoherde Lovisa Carlsson
Foto: Titti Fabritius

När jag studerade till präst i Lund, framkom det i 
olika sammanhang att jag läste teologi. Det slog 

nästan aldrig fel; människor öppnade upp sig och ville 
berätta om händelser ur sitt liv, oftast ganska jobbiga 
saker, och speciellt efter några glas öl. Det kunde bli 
samtal om hur de hade varit med i kyrkan när de var 
yngre, i kyrkans barntimmar, i ungdomsverksam-
heten eller i barnkören. De hade i grunden med sig 
en barnatro, men sen på något sätt tappat kontakten 
med kyrkan. 

Låt inte omvärlden dra dig bort

Det är många som tappar bort Jesus också på livets 
väg. Vårt sekulariserade samhälle uppmuntrar inte 
heller till att ha en tro. Då blir det ännu svårare att 
våga hålla fast vid det som man upplevde som me-
ningsfullt när man var yngre. 

Det är beklagligt nog också många som upplever 
att kyrkan serverar en färdig mall att leva efter - och 
att det är svårt att leva upp till den! Många kan ha 
lyssnat noga på det prästen predikat, men har sen 
saknat utrymmet för de egna reflektionerna, frågor-
na och tvivlet. 

Det finns många olika anledningar till varför en 
människa kan tappa bort Jesus längs vägen! Då ska 
vi komma ihåg att Jesus aldrig har tappat bort oss! 
Bibeln är full av berättelser som visar på att vi är sed-
da och får komma tillbaka till Jesus, alltid. 

Liknelsen om den förlorade sonen, som lever upp 
arvet i främmande land men ångrar sig och vänder 
tillbaka hem till sin far, är ett exempel. Jesus talar till 
oss i sin liknelse om det förlorade fåret. 

I Lukasevangeliet kapitel 15 står det:

”Om någon av er har hundra får och tappar bort 
ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen 
och går och letar efter det borttappade tills han 
hittar det? Och när han hittar det blir han glad 
och lägger det över axlarna. Och när han kommer 
hem samlar han sina vänner och grannar och sä-
ger till dem: 

”Gläd er med mig, 
jag har hittat fåret 

som jag hade förlorat. 

Jag säger er: 
på samma sätt blir det 
större glädje i himlen 
över en enda syndare 

som omvänder sig 
än över nittionio 

rättfärdiga som inte 
behöver omvända sig.”  

Upptäck kärleken!

Här delar Jesus med sig av sin kärlek och omsorg 
för varje människa. Han har alltid en längtan ef-
ter sina barn och hans hjärta slår tungt för varje 
människa. Denna längtan efter just dig och mig, 
gör att han inte kan sluta söka efter oss. Denna 
längtan och kärlek blev bekräftad på korset, när 
Jesus tog på sig all synd och ondska och dog för 
dig och för mig. Ingen har någonsin älskat som 
han, och i mina böner är min bön att varje männ-
iska ska få upptäcka denna Jesu kärlek! 

Det finns alldeles för många människor som 
saknar kärlek i sitt liv och som känner sig oönska-
de. Många söker kärlek och acceptans på sätt som 
inte svarar på det verkliga behovet. Hur ska jag 
göra om jag nu har tappat bort Jesus och inte haft 
något med honom att göra sen jag var yngre? Eller 
kanske aldrig haft någon kontakt med honom? 

Tappa inte bort 
Jesus!
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Även här talar det som hände på korset till oss. 
Jag tänker på den ene av de två rövarna på korset 
som vi kan läsa om i Lukasevangeliet kapitel 23. 
Den ene verkar förstå vem som hänger bredvid 
honom och säger till Jesus: 

”Jesus, tänk på mig 
när du kommer 
med ditt rike.” 

Som svar får han: ”Sannerligen, redan idag 
skall du vara med mig i paradiset.” 

Allt som brottslingen och rövaren vågar be om 
är en bara tanke, en vag önskan, ”Tänk på mig!”. 
Men det han får av Jesus i ett enda ögonblick, det 
är ett evigt liv! Idag ska du vara med mig i para-
diset. Det är aldrig försent att vända tillbaka till 
Jesus. Rövaren har inte gjort något i sitt liv som 
har förtjänat det. Hans liv står i kontrast till det 
Jesus står för. Ändå verkar det som att han just 
före sitt dödsögonblick uttrycker ånger och utryck-
er att han förstår att Jesus faktiskt är Guds son. I 
det ögonblicket räcker det. Det är lite sorgligt att 
människor kan vänta så länge med att vända sig 
till Jesus. Jag vill uppmuntra dig att våga närma 
dig honom nu! Vänd dig till Jesus när du har det 
svårt även om det känns längesen du bad och du 
är osäker på om någon lyssnar. Använd rövarens 
bön: Tänk på mig, Jesus!

Tacksamhet föder tacksamhet

För många kan mötet med Jesus även handla om 
glädje som svämmar över. Glädjen över att få barn, 
att finna en livskamrat, att ha eller få ett jobb, bli 
frisk, klara sig igenom svåra utmaningar av olika 
slag – även såna livshändelser kan göra att tack-
samheten riktas mot någon därute. En del säger 
Gud, andra vet inte så säkert. Att då prova att rik-
ta sitt tack till Jesus kostar inget och riskerar bara 
att ge dig mer av det goda. Han har betalat priset 
för den öppna dörren till Guds kärlek som möter 
dig och förökar din glädje! 

Din vardag betyder något

Jesus har omtanke om din vardag. Han vill det 
bästa möjliga för ditt liv. Jesus vill berätta för dig 
att han vill ge en djupare mening åt din vardag. Du 
inte är ensam när det är som tuffast utan han går 
med dig. Han vill ge dig lugn för din själ. Sträck 
dig ut efter Jesus! Han hade ett enda uppdrag här 
på jorden och det var att erbjuda alla människor 
ett bättre liv. Så är det fortfarande. Han vill dig 
bara väl och jag är säker på att han alltid tänker 
på dig!

Lovisa Carlsson, kyrkoherde

I början av 2021 startade vi 
Bön i Varabygden via vår 

Youtube-kanal. Bönerna spelas 
in i de olika sockarna och kyr-
korna runtom i Varabygdens 
församling. 

Behov av bön
Bön i Varabygden vill vara ett 
av många svar på det behov av 
bön som finns i denna tid. Bön 
har alltid varit centralt i den 
kristna kyrkan, så det är inget 
nytt. Däremot är formatet på 
Bön i Varabygden något nytt 
för oss, som jag fick idén till 
under hösten 2020 under pan-
demin. Det finns likheter med 
SVT:s helgmålsringning i den 
bemärkelsen att det är förlagt 
i lokala församlingskyrkor och 
innehåller koncentrerad bön, 
förmedlad via en digital kanal.

Förnyelse
Bön i Varabygden har flera syf-
ten. Ett grundsyfte är försam-
lingens gensvar på kallelsen 
att be för världen, samhället, 
vår bygd, våra medlemmar, 
för dem som har drabbats av 
svårigheter på grund av pan-
demin, samt för en förnyelse 
av församlingslivet och att kyr-
korna ska fyllas av liv. 

Vi hoppas att många anslu-
ter sig till dessa böner och att 
Bön i Varabygden kan inspire-
ra till rikare böneliv i bygden!

Ledmotivet
Slutligen, vad är det för vackert 
ledmotiv vi hör? Det är sången 
”Come thou fount of every bles-
sing” som Johan Silfverhjelm 
har spelat in en ny version av. 

På Youtube
Se vår Youtubekanal och ta del 
i bönerna. Gå in på kanalen och 
sök på Varabygdens församling 
Svenska kyrkan, så hittar du 
oss där!Foto: Ikon

i Varabygden!

Reine Toth, präst

Bilder: Ikon
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Karin Mann är en av våra förtroendevalda som har 
ett brett engagemang för bygden. Särskilt brinner 

hon för sitt högt älskade Kvänum, som hon salufört 
ända in i kungahuset och huvudstaden, minsann! 

I kyrkan sedan barnsben

Det kan vara så, att hennes sprudlande glädje och ak-
tiva engagemang grundlades i kyrkan. Det var i alla 
fall när hon var  5 år som hon började började sön-
dagsskolan och sedan dess har hon inte vikit av från 
den vägen. Söndagsskolefröken var Maj Jadenfeldt, 
en snäll och mild personlighet som gav barnen andlig 
spis under ledning av kyrkoherde Olof Henriksson. 
Ing-Marie hade hand om de stora barnen, Anette tog 
över efter tant Maj. Prästen Ingvar Jonsson var näste 
kyrkoherde på tur. Tiden gick och barnen växte upp 
till att bli så kallade hjälpfröknar. Givetvis blev Karin 
en av dem. Tillsammans med sin mamma gick hon 
alltid till kyrkan på söndagar, en självklar och viktig 
del av uppväxten. 

”Mormor läste alltid ’Dagens text’ ur Bibeln. När 
jag sov över hos mormor och morfar, var det fina och 
ljusa minnen som skapades när vi på kvällen satt 
vid deras köksbord. Radion gick för fullt i det gamla 
bondköket. De var lantbrukare, så morfar behövde 
höra om väderleken och mormor på kvällspredikan. 
De var väldigt noga med ’sina program’ men respek-
terade varandras val. Vi satt alla och lyssnade i and-
äktig tystnad till rösterna och ljuden som kom ut ur 
radioapparaten.” minns Karin.

När hon var tolv år fick hon frågan om att gå med i 
Kvänums kyrkokör. 

”Givetvis ville jag det – och jag har inte slutat än! 
Med undantag för lite uppehåll under vår och höst 
när ”markerna kallar”, med traktor och tröska för 
hela slanten, då är det med stor glädje jag går till kyr-
kan för att sjunga. Några uppehåll från ungdomskö-
ren blev det när jag gick på gymnasiet, praktiserade 
och när mina barn sen föddes.”

Nya tider: ungdomsverksamhet!

Så blev Gunnar Hörnlund kyrkoherde i Kvänum. Han 
drog igång något helt nytt: ungdomsverksamhet! Då 
byggdes församlingshemmet ut med ungdomslokaler 

och Kyrkans ungdom blev en möjlighet för unga att 
få mer utbildning i kyrkans liv och lära. Samtidigt 
var Karin själv lärare i söndagsskolan för de små 
barnen för att senare bli ledare i Kyrkans ungdom. 

När hon sen gifte sig var det slut med söndags-
skolan för egen del, då vardagen fylldes med råge av 
arbete som både undersköterska och lantbrukare. 
Det blev inte mycket tid över, men när barnen kom,  
tackade hon ändå med glädje ja till att vara trogen 
ledare under många år i Kyrkans barntimmar. 

Delaktighet och engagemang

Just delaktigheten och hjälpsamheten präglar 
Karins engagemang på ett djupt personligt plan.

”Att kunna vara delaktig som kyrkvärd tycker 
jag är helt underbart! Det känns så fint och härligt 
att kunna finnas med för att hjälpa till i både guds-
tjänsten och att vägleda gudstjänstbesökare. Det 
mest fantastiska jag som kyrkvärd får vara med 
om, är dopen! Att få välkomna ett litet barn till 
livet och församlingen, det är något så underbart 
och stort!” menar Karin övertygande.

Som mamma och fadder uppmärksammar Karin 
alltid barnens dopdagar med att skicka kort, ringa 
och prata en stund. 

”För barnen är vår framtid! Det är så viktigt att 
de får känna sig trygga i en god uppväxt. Då är kyr-
kan en viktig del av deras liv, där vi alla får hjälpas 
åt att bära fram våra barn och ungdomar i en stabil 
och trygg barn- och ungdomstid.”

Hembygden och församlingsarbetet

Församlingsarbetet är grunden i allt kyrkligt liv 
och därför gör vi klokt i att värna om verksam-
heten i vår hembygd, menar Karin. 

”Det är där jag lever och bor som jag kan påver-
ka. Det är viktigt att vi alla känner att vi hör till och 
kan känna igen oss. I detta fyller kyrkan en viktig 
social funktion. Ofta tänker jag också på alla un-
derbara människor jag mött i kyrkans verksamhet 
under alla år.” 

Karin varvar mellan ladugårdsställ, sköterskerock och 

kyrkegångscape

Fortsättning sid 8



7VARAmed!  i Varabygdens församling

KVÄNUM. Karin Mann 
kräver antagligen ingen 
närmare introduktion för 
de flesta i bygden. Men 
kanske finns det något 
inte alla vet om denna 
färgstarka, sprudlande 
glada kvinna med fötter 
stadigt i lerjorden?

Foto: Titti Fabritius
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Det finns ett inslag av vemod över minnena, en läng-
tan efter det goda som en gång fanns. Samtidigt finns 
insikten om att tiden går och att saker förändras - 
och att det ändå är något positivt och gott med det!

”Tanken slår en ju ibland. Tänk om allt kunde vara 
som det alltid varit! Men realiteten är en annan och 
jag är otroligt tacksam för alla människor jag fått 
möta genom åren. De får alla mina varmaste tankar!”

Engagemang som ger resultat

Att engagemanget på olika sätt tar sig uttryck i byg-
den blir tydlig när man möter någon som Karin 
Mann. Hon berättar om det aktiva verksamhetsrådet 
med tre grupper från Kvänum, tre från Larv/Tråvad 
och tre från Vedum. Dessa träffas regelbundet och 
byter erfarenheter och man planerar då verksam-
heten tillsammans för våra gamla socknar. 

Som exempel har verksamhetsrådet i Kvänum 
tillsammans med kyrkoherde Lovisa Carlsson och 
prästen Anders Hillergren varit hos snickare Gunnar 
Boman i Kvänum för att få några angelägna arbeten 
utförda. Resultatet blev en ny  dopfunt, en ambo och 
ett nytt altare till Kvänums församlingshem. Som 
vanligt är det hantverksmässigt väl utfört av Gunnar, 
en av alla våra församlingsbor som tillsammans gör 
kyrkan till vad den är. (Tanken var att dessa skulle in-
vigas och presenterats här men kom att hållas under 
pressläggning. Mer kommer i höstens VARAmed!)

Kyrkegångscapen då?

Ja, så har vi den vackra kyrkegångscapen, den väl-
skräddade ullkappan som gått i arv. Den har Karin 
förvaltat väl. Söndagarnas ombyten från varda-
gens arbetskläder till kyrkegång är hon noga med. 
Traditionellt var det en stor sak att klä sig inför sön-
dagens gudstjänst. Svart var en högtidsfärg som även 
hade en praktisk sida. Karin visar sin vackra cape 
som in i minsta detalj vittnar om ett gediget hant-
verk och material. Till söndagens uppklädda utstyr-
sel hörde även ett förkläde, givetvis av det hemvävda 
slaget, lika noga broderad på båda sidorna.

”Ja, den är väldigt praktiskt, förstår du! Den är 
lika fin på avigan som rätan! Men det är avigan man 
har utåt till vardags och till fest vänder man bara den 
rena, fina sidan utåt!” berättar Karin och skrattar.

Hon berättar om sina rötter i bygden, om släkten som 
förblivit kyrkan trogen i generationer, med en värme 
som smittar av sig. Att höra till, äga ett sammanhang 
där man är hemma och har en historia som man kän-
ner, är allt färre människor förunnat i dagens mer 
föränderliga tillvaro. Men Karin känner sin historia.

”Kyrkegångscapen hade varit min svärfars farmors 
cape. Det var Maria Mann, född i Skattegården i 
Öttum, som  gick i kyrkan där varje söndag iklädd 
denna. Troligen är capen från tiden kring 1875.”
Det är en ansenlig ålder i kyrkegångens tjänst. 

Hemligheten ligger i materialvalet. Ska det hålla, 
måste det vara väl valt material!

”Den är gjord av så kallat kläde, alltså ull. Det var 
av Ingrid Mann, kusin till min svärfar, som jag fick 
kyrkegångscapen då jag nyligen hade sytt min folk-
dräkt. Ingrid ville att kappan skulle tillbaka till går-
den igen, där den hörde hemma, och hon hoppades 
att jag skulle använda den. Och det har jag gjort!” 

Med fyra barn och sju barnbarn står Karin stadigt 
med fötterna i leran, som hon säger. Hon drivs av 
glädjen över att alla människor ska få ett fint liv i byg-
den och säger att hon har ”föreningslivet i generna”. 
Det märks redan efter ett par minuters möte med 
denna sprudlande entusiastiska människa, som dag 
och natt även lever med sin tro, i jordbruk och om-
vårdnad, som lantbrukare och undersköterska.

”Allti mä föttera  
stadit i leran!”

Foto & text: Titti Fabritius
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Nyfiken på vår förskoleverksamhet? 
Vill du veta mer om hur det är att ha barn hos oss?  Vill du ställa ditt barn i kö för förskoleplats? 

Varabygdens församling erbjuder förskola i Larv och Vedum för barn 1-5 år. Förskolan har kristen profil. 
Barnen har en harmonisk miljö där vi prioriterar ansvarsfulla vuxna och gemenskap samt sunda lokaler och 
utemiljöer. Det går också att se vår nybyggda förskola ta form och till hösten börjar barnen i Larv där. 

Vi vill vara en trygg miljö för både barnen och föräldrarna och vill ha en nära dialog. Förskolan har även för-
skoleappen Tyra för att kunna hålla en tydlig och snabb kontakt med föräldrarna som stöd och påminnelse. 

Kontakta rektor Gunilla Nylén så svarar hon på era frågor! 
 
Tfn: 0512-79 72 84  E-post: gunilla.nylen@svenskakyrkan.se

Mer information finns även på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/vara/forskola

LARV & VEDUM
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GudstjänsterGudstjänster

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

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

www.SvEnSkakyrkan.SE/vara

Varabygdens församling, Svenska kyrkan i Vara

Swish:  123 226 27 15

Gudstjänster sommaren 2021
Gudstjänstplaneringen kan inte bli som vanligt med anled-
ning av pandemin. 

Vi måste ofta ändra med kort varsel. Därför presenteras nu 
ingen gudstjänstplan. Vi hänvisar istället till kalendern på 
hemsidan, appen Kyrkguiden, vår Facebooksida och annons 
i NLT. 

Plan för gudstjänster på söndagar i sommar:
 
kl 10.00 mässa och/eller gudstjänst
 
kl 14.00 och/eller 16.00 friluftsgudstjänst
 
kl 19.00 sinnesrogudstjänst, mässa och/eller gudstjänst med musik

Kyrkkaffe - ta med egen stol och kaffekorg!
Att få sitta ned en liten stund och samtala över en kopp kaffe efter 
gudstjänsten är viktigt. 

Vi hoppas kunna återuppta detta under sommaren. För alla gudstjäns-
ter gäller därför uppmaningen: ta med egen stol och kaffekorg. Om 
vädret tillåter går vi ut ur kyrkan och dricker kaffet, annars gör vi det 
inne. 
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KyrkguidenKyrkguiden
App StoreGoogle Play

Hej alla goa barn och familjer!
Vi hoppas och tror att sommar och sol kommer att göra gott för oss alla! Eftersom situationen är lite svår att 
förutse kommer vi att ta det lite som det kommer och planera med kort varsel. Vi hoppas på en höst som ger 
möjligheter att börja återgå till det mer normala.

Följ oss på Facebook, ladda ner appen Kyrkguiden (se nedan) så kan ni hänga med när vi har något på gång! 

Vi håller även på att se över hur vi kan bli ännu bättre på att möta möta de behov barn och familjer har på olika 
sätt. Har du idéer och förslag? Kolla här nedanför och ta gärna med hela familjen i detta så får vi se vad gott 
som kan komma ut av det! En massa kramar från barnledarna!

Skriv, ring och berätta eller teckna: Skriv, ring och berätta eller teckna: 

”Min framtidskyrka”

Vad är ”kyrka” för dig? 

Vad är församlingsliv för dig? Hur ser 
din framtidsdröm ut för Varabygdens 
församling? Dela med dig av dina tankar!

Skriv till oss, ring eller gör en teckning! Ung 
som gammal får berätta! Hur ser din fram-
tida kyrka ut? Vad saknar du? Vad vill du ha 
mer av? Vad borde den vara? Berätta hur det 
skulle vara om dina tankar blev verklighet!

Dela m
ed dig 

av 

dina ta
nkar!

red.varamed@svenskakyrkan.seSkicka e-post!

Posta eller ring -  se baksidan av tidningen!
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Nya tider på gamla stigar:
hos oss hittar du både kartan och vägarna!

Pilgrimsvandring söndag 22 augusti

Välkommen att vara med på en längre pilgrims-
vandring! Söndagen 22 augusti går vi ca 8 km. 

Vi samlas kl 9.00 i Edsvära kyrka där vi inleder 
med en kort morgonbön. Under vandringen gör 
vi flera stopp och på ett av dem firar vi en enkel 
mässa. 

Ha ordentliga skor och ta med mat för dagen!

Vi räknar med att vara tillbaka till Edsvära kyrka 
ca kl 15 - 16.

Anmäl er gärna till Solveig eller Maria senast 
dagen innan, så vi vet hur många som vandrar!

Pilgrimsvandringar juni 2021
Pilgrimsvandringar på tisdagar kl 18.00 startar 
från nedanstående platser (parkeringsplats). För 
de som önskar, hålls aftonbön i kyrkan som en av-
slutning på vandringen. 

Start vid respektive kyrkas parkering: 
1 juni Vedums kyrka, 8 juni Longs kyrka, 15 juni 
Fyrunga kyrka, 22 juni Sparlösa kyrka och 29 juni 
Öttums kyrka.
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Är pilgrimsvandring som en 
vanlig promenad?
Inte riktigt. En pilgrimsvandring går i lugn och bekväm takt. Under vägen stannar vi några gånger för lite 
andrum och lyssnar till någon bibeltext som läses upp. Alla som vill är med och diskuterar och delar sina 
tankar kring detta och livet i stort. Vi vandrar i Guds sköna natur och får frisk luft och motion på köpet! Till 
hjälp, för både den yttre och inre vandringen tillsammans, har en pilgrim sju nyckelord. Orden är till för att 
få pilgrimen att öppna ögonen för sånt som är viktigt i livet. 
 

F  = Frihet
E  = Enkelhet
T  = Tystnad
B  = Bekymmerslöshet
L  = Långsamhet
A  = Andlighet
D  = Delande
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BRA ATT VETA  
INFÖR…

Svenska kyrkan är Sveriges största 
trossamfund med 5,8 miljoner 
 medlemmar. Den kristna grunden 
innebär ett engagemang för alla 
människors värde och värdighet och 
för ett aktivt miljö- och klimatarbete. 

Som medlem bidrar du till gemenskap, 
glädje, fördjupning och sammanhang 
för dig själv och andra, till exempel 
genom dop, bröllop, andra gudstjänster, 
öppen förskola, barn- och ungdoms-
verksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt 
gemensamma kulturarv, i form av 
byggnader och traditioner och du är 
med och stödjer kyrkans sociala arbete 
för människor i utsatthet, ensamhet  
och sorg. 

MER INFORMATION
Du hittar mer information samt 
grupper och kandidater som du kan 
rösta på via kyrkans valwebb  
svenskakyrkan.se/kyrkoval
Du kan också ringa  
018-16 95 00 (växel).

För anmälan - ring en av ledarna: 
 
Maria Claesson   telefon: 073-373 30 10
Solveig Sundström  telefon: 073-373 30 13

För mer information finns vi också till! Information finns även på vår hemsida och du kan även ladda ner 
appen Kyrkguiden så kan du följa alla verksamheter i din mobil. Du hittar den där du brukar hämta appar.

Pilgrimen ber den Heliga Birgittas bön:
  ”Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.” 
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Ställ upp 
i kyrkovalet

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget  
som  förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig!  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i 
Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, ställde 
nästan 30 000 personer upp som kandidater 
och 23 000 valdes till minst ett uppdrag.  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp  
i kyrkovalet 2021. 

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska 
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska 
kyrkan är beroende av människors engage
mang och i kyrkovalet har du och andra en 
möjlighet att påverka. 

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT
Du som vill ställa upp som kandidat i 
 kyrkovalet måste: 

 tillhöra Svenska kyrkan.

 vara döpt i Svenska kyrkan eller annat 
kristet samfund, eller tidigare ha varit 
förtroendevald i Svenska kyrkan.

 fylla 18 år senast på valdagen.

 vara kyrkobokförd i det område valet 
 gäller (för kyrkomötet är du bara valbar  
i det stift där du är kyrkobokförd). 

Mycket mer information om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet hittar du på  
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp
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Det här är 
kyrkovalet
Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlem-
mar, cirka 21 600 anställda och tusentals 
och åter tusentals frivilligarbetare. Vart 
fjärde år hålls det val då drygt 19 400 för-
troendeuppdrag ska fördelas. I kyrkovalet 
2021 är det 5 miljoner personer som har 
rösträtt. Det är medlemmar som är minst 
16 år gamla på valdagen den 19 september.

För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande 
viktigt. För att kunna kalla sig folkkyrka måste ju 
folket vara med och styra. Det gör man på tre olika 
nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Parallellt 
med de nivåerna finns också ett religiöst, teolo-
giskt, ledarskap i form av kyrkoherdar, biskopar 
och ärkebiskopen.

Kandidater och nomineringsgrupper

Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för 
kandidater. De representerar olika nominerings-
grupper. Nomineringsgrupperna driver de frågor 
som de tycker är viktiga för Svenska kyrkan och i 
kyrkovalet röstar man på de nomineringsgrupper 
och kandidater som man tycker bäst representerar 
ens egna åsikter. 

Det lokala valet

På den lokala nivån är det kyrkofullmäktige som 
man väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyr-
koråd, som är som församlingens eller pastoratets 
styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, som 
leder församlingens arbete. Kyrkofullmäktige fat-
tar de beslut som påverkar medlemmarna mest. 
Det handlar till exempel om vad församlingen ska 
arbeta mer med, om det är nya inriktningar och 
stora satsningar som ska göras, eller om det är 
verksamheter som ska läggas ned eller slås ihop. 

Ska församlingen samarbeta med det lokala 
flyktingboendet? Ska det göras en stor satsning 
på barn som lever i fattigdom? Ska församlingen 
anställa ytterligare en diakon för att utöka hem-
besöksverksamheten hos äldre och sjuka? Det är 
sådana frågor som beslutas om på lokal nivå.

Det regionala valet

På regional nivå väljer man ledamöter till stifts-
fullmäktige. Det finns 13 stift och deras uppgift är 
att stötta församlingarnas arbete och att se till att 
församlingarna följer lagar och regler som finns 
om deras verksamhet. Ska en kyrka renoveras 
kan stiftet hjälpa till med expertiskunskap. Finns 
stora behov som till exempel många hemlösa, kan 
stiftet samordna hjälpinsatser. Stiften utser också 
församlingar som bedriver verksamhet på finska, 
samiska och teckenspråk till exempel.

Det nationella valet

Högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan är 
Kyrkomötet med 251 ledamöter. Det har möten två 
gånger om året och kan jämföras med riksdagen. 
Här tas principiella beslut som är viktiga. Vilka 
psalmer ska finnas i psalmboken? Hur ska guds-
tjänsterna genomföras? Vilka riktlinjer ska finnas 
för Svenska kyrkans arbete för klimatet? Det är 
exempel på frågor som kyrkomötet har hand om.

Kyrkostyrelsen ansvarar för kyrkovalet

När kyrkomötet inte sammanträder är det kyrko-
styrelsen som leder det nationella arbetet. Det är 
kyrkomötet som utser de 14 ledamöterna och är-
kebiskopen är dess ordförande. 

Kyrkostyrelsen ansvarar för att kyrkovalet ge-
nomförs. De ser till att det finns ett valkansli som 
arbetar med valet. Valkansliet börjar arbeta flera 
år innan valet ska genomföras. Det krävs mycket 
arbete för att hålla ihop alla inblandade. Det är 
över fem miljoner personer som har rätt att rösta. 
I förra kyrkovalet, 2017, ställde 33 000 kandidater 
upp. I år har 761 nomineringsgrupper registrerat 
sig. Det finns 612 valnämnder, som ansvarar för 
valen på lokal nivå, 13 stift som ansvarar för valen 
på regional nivå och tusentals frivilligarbetare.

Text: Jiang Millington

Ställ upp 
i kyrkovalet

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget  
som  förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig!  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i 
Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, ställde 
nästan 30 000 personer upp som kandidater 
och 23 000 valdes till minst ett uppdrag.  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp  
i kyrkovalet 2021. 

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska 
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska 
kyrkan är beroende av människors engage
mang och i kyrkovalet har du och andra en 
möjlighet att påverka. 

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT
Du som vill ställa upp som kandidat i 
 kyrkovalet måste: 

 tillhöra Svenska kyrkan.

 vara döpt i Svenska kyrkan eller annat 
kristet samfund, eller tidigare ha varit 
förtroendevald i Svenska kyrkan.

 fylla 18 år senast på valdagen.

 vara kyrkobokförd i det område valet 
 gäller (för kyrkomötet är du bara valbar  
i det stift där du är kyrkobokförd). 

Mycket mer information om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet hittar du på  
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp
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Bild: Ikon
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Våra diakoniassistenter har klurat och fixat för att få ihop en riktigt trevlig utflykt för 

alla åldrar! På nästa uppslag hittar du din spelbricka för Kyrkbingot!

Kryssad bricka inlämnas senast 9 september
Så här gör du: 

Du gör utflykter till våra kyrkor för att leta reda på respektive detalj som finns på bingoplanen (se nästa sida).

• Välj fritt den kyrka eller flera du vill besöka utifrån bingobrickan.
• Ta foto på samma detalj som finns på brickan. 
• Skicka in bilden, kyrkans namn och ditt namn 
 (uppge telefonnummer om du inte skickar in ditt svar med mobilen)

Skicka in ditt svar på något av följande sätt: 

• Svar till mobil: 073-373 30 13 
• Svar med e-post: karin.lindelof@svenskakyrkan.se
• Svar i brevlåda: lägg din bingobricka i något av församlingshemmens brevlådor.
• Svar med post: Levene församlingshem, att: Therese Dalgren, Storgatan 44, 535 73 Stora Levene

Radbingo och slumpdragning

Du har chans att vinna radbingo på de foton du skickat in. Skickar du in brickan från tidningen, har du även 
chans att vinna i slumpdragningen.

Kan du inte skicka in foto, kryssar du brickan och skickar in den. Du är då med i slumpdragningen.

Vinstdragning 

För dig som skickar in dina foton gäller vinstdragning enligt plan.

Vinstdragning och vinster

Vinnarna meddelas per telefon och vinster kommer att vara blandade överraskningar 
för avhämtning vid då angiven plats. Lycka till och ha det så trevligt! 

1 vågrät rad = 2 vinnare dras
2 vågräta rader = 2 vinnare dras
3 vågräta rader = 3 vinnare dras
4 vågräta rader = 3 vinnare dras

Kyrkbingo!
Kyrkbingo mellan 1 juni – 30 augusti 2021!

DRA UT MITT-
UPPSLAGET OCH 
TA MED DIG PÅ 
UTFLYKTERNA!

Full bricka = 5 vinnare
Slumpmässiga dragningar på inskickad bricka = 5 vinnare

TA MED DIG 
EGEN PENNA!
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Bingoplan för Varabygdens församlings Kyrkbingo 1/6-30/8 
Kryssa för de kyrkor du besökt 

Vara 

Sparlösa Levene 

Long 

Södra Lundby 

Bitterna 

Eling 

Tråvad 

Edsvära 

Kvänum 

Fyrunga 

Jung 

Södra Kedum 

KYRKBINGOBRICKA för 1 juni - 30 augusti 
Varabygdens församling
Kryssa över de kyrkplatser du har besökt och där du har hittat föremålet i bild!
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Bingoplan för Varabygdens församlings Kyrkbingo 1/6-30/8 
Kryssa för de kyrkor du besökt 

Vara 

Sparlösa Levene 

Long 

Södra Lundby 

Bitterna 

Eling 

Tråvad 

Edsvära 

Kvänum 

Fyrunga 

Jung 

Södra Kedum 

KYRKBINGOBRICKA för 1 juni - 30 augusti 
Varabygdens församling
Kryssa över de kyrkplatser du har besökt och där du har hittat föremålet i bild!
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Levene försam
lingshem

att: Therese Dalgren
Storgatan 44

535 73 Stora Levene

Tejpa här!

Kyrkbingo!

Plats för frimärke
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Om du valt att döpa ditt barn, bjuds familjen 
inom ett år tillbaka till kyrkan för en dopfest!

Dopfesten inleds med en gudstjänst, där barnet får ta 
emot en dopgåva - en 1:årspresent till minne av dopet. 
Efter gudstjänsten brukar det serveras tårta och andra 
passande godsaker för mindre barn.

Det finns också möjlighet att möta andra barn och för-
äldrar i vår öppna verksamhet som vi kallar ”Liten & 
Stor”. På dessa samlingar får barnen tid för lek och de 
vuxna får tid att tala med andra föräldar. Vi har alltid 
en sångsamling samt fikar tillsammans.

Församlingen har även förskoleverksamhet i trygg 
miljö där barnen får lära sig många livsviktiga och 
spännande saker. Vi betonar en god kamratskap och 
att barnen ska få växa upp med en varm känsla av att 
vara älskade. Vi ber t.ex. för maten så att tacksamhe-
ten får vara en källa till glädje i livet. Vi arbetar mycket 
med att utveckla verksamheten till en positiv erfaren-
het av närhet och ansvar för varandra, miljön och en 
livslång inre trygghet. Vi presenterar också vad t.ex. 
dopet är för något, men det finns inget krav på att vara 
döpt eller medlem i kyrkan. Förskolan lyder under 
samma lagar som alla andra förskolor i Sverige men vi 
har en kristen profil. 

När ditt barn sen börjat skolan, står våra grupp-
verksamheter för skolbarn öppna. I grupper som 
t.ex. Miniorer och Juniorer träffas vi en gång i veck-
an för lek, pyssel, utflykter och annat kul. Vi gör detta 
som en uppföljning av ditt barns dop och vill på så sätt 
skapa ett forum för att få berätta om den kristna tron 
genom bibelns berättelser.

När det blivit dags för konfirmation, påminns de 
unga på väg mot att bli vuxna om dopet igen. De 
ungdomar som inte är döpta, kan döpas under tiden 
som konfirmand. Det kan  t.ex. bli ett dop utomhus i en 
vacker sjö tillsammans med andra ungdomar under en 
minnesvärd lägervistelse. Efter konfirmationen finns 
kyrkans ledarutbildning där de unga vuxna kan lära 
sig bli ledare i någon av kyrkans verksamheter, en rik-
tigt bra grund för fortsatt engagemang i församlingen, 
samhället eller yrkeslivet. 

Du vet väl om att det aldrig är för sent att döpa 
sig? Kontakta oss om du är vuxen och vill döpa 
dig. Kontaktinformation på sista sidan!

Att leva tillsammans är härligt!
Men kan också vara påfrestande.
Även om vi älskar vår livskamrat och våra barn, kan 
det kännas svårt ibland. Att bli vuxen eller bli förälder 
är väldigt stort. Det kan vara omtumlande på många 
sätt. Då kan det kännas lättare om det finns någon att 
tala med!

Våra diakoner är vana att lyssna och samtala kring li-
vets utmaningar. Behöver ni stöd, kontakta oss. Samtal 
är kostnadsfria och en diakon i Svenska kyrkan arbetar 
under tystnadsplikt.

Välkommen att ringa våra diakoner: 

Marie Johansson, tfn 0512-79 72 09
Helena Nylén, tfn 0512-79 72 08

Dopet
ett livsförvandlande steg till 
en levande gemenskap!
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Sara vill jobbaSara vill jobba
för kyrkansför kyrkans
framtidframtid
NORRA VÅNGA. Sara  Svensson 
fick blodad tand efter konfan 
och ledarutbildningen. Nu vill 
hon jobba politiskt för kyrkans 
framtid. 
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Sara Svensson konfirmerades i Varabygdens för-
samling för fem år sedan. Hon hade inte kunnat 

ana då vilken betydelsefull erfarenhet det skulle bli. 
Inte heller anade hon att hon bara några år senare 
skulle kunna titulera sig ”ledare” efter avslutad le-
darskapsutbildning samt sikta på att arbeta aktivt 
för kyrkan. Just nu trevar hon sig fram till att ta 
steget in i kyrkopolitiken och tycker att det känns 
väldigt spännande. Hur kom detta sig? 

Något hände efter konfan

Efter konfirmationen hade något hänt med bibel-
berättelserna. De var inte bara stumma berättelser 
längre utan hon kände sig direkt tilltalad på ett dju-
pare sätt. Hennes konfirmationsledare frågade om 
hon var intresserad av att gå ledarutbildningen för 
kyrkans unga, som en fortsättning efter konfirma-
tionen. Det var då hon upptäckte vad tron handlade 
om och i synnerhet vad hennes egna, personliga tro 
innebar. 

”Utbildningen gav mig förståelse för mina egna 
värderingar, nya tankar om min egen tro. Jag utma-
nades personligen och förstod vad min tro handlade 
om.”

Ingen gubbe bland molnen

Sara berättar att hon före konfirmationen och kyr-
kanns Ung ledarutbildning kände sig som många 
av hennes kompisar utanför kyrkan som inte har 
en tro. Kunskaperna om vad kyrkan och gudstron 
handlar om är inte så stor, menar Sara och berättar 
att kompisarna inte alltid förstod vad hon menade 
med ”att tro”. 

Det finns ett före och ett efter, för Sara. Ett före 
och efter insikten om att ha en tro. Berättelserna 
blev mer än en luddig föreställning om en ”gubbe 
däruppe”.
 
”För många unga därute finns det liksom ingen an-
nan bild men kyrkan kan ju faktiskt förmedla det! 
När jag fick en fördjupning, såg och förstod jag så 
mycket mer. I detta har ledarutbildningen gett mig 
argument så att jag kan ge skäl för min tro. ”

Det har hon tränat aktivt på att göra, bland annat 
som ung ledare för konfirmandgrupper. Hon upp-
skattas mycket av ungdomsledarna och för de unga 
är hon en person som är trygg i sin tro. 

Brinner för kyrkans framtid

Utöver arbetet med konfirmanderna har hon sina 
gymnasiestudier med vårdinriktning att slutföra, 
men längtan att arbeta för kyrkans framtid brinner 
starkt. 

”Ja, jag brinner verkligen för att jobba för kyrkan! 
Jag bollar idéer och tankar med familj och vänner. 
Nu ser jag med lite skräckblandad förtjusning fram 

emot att arbeta politiskt för kyrkan. Jag inser att det 
finns mycket att lära men hoppas att jag ska kunna 
tillföra något. För kyrkan behöver de unga för fram-
tiden, så jag hoppas få lära mig längs med vägen hur 
man kan göra för att kyrkan ska leva vidare.”

Kyrkopolitik och engagemang på utdöende?

Politik brukar tyvärr inte stå högt i kurs hos unga 
idag, inte föreningsarbete heller. Statistiken ser inte 
lovande ut och rekrytering av unga människor är 
kantad av utmaningar. I detta är det viktigt att kyr-
kan hittar former och stöd som gör att unga både vill 
och kan engagera sig. Trenden går att vända genom 
ett målmedvetet och lustfyllt arbete där vi alla ser 
framtiden som en gemensam angelägenhet. Vi kan 
inte konkurrera mellan generationerna, utan bör se 
det som en nåd att få vara en generation som bär upp 
och en som bär vidare. 

”Ja, för kyrkan har en så viktig funktion i samhället!” 
konstaterar Sara med en avväpnande självklarhet.

På tallriken:
Köttbullar, brunsås, potatismos och 
osötad lingonsylt!
Film som ses om: 
The Notebook.
Hemsk kyrkomusik:
Finns det? Nej, det tror jag inte...
Favoritordspråk:  
Borta bra men hemma bäst!
Min kyrka: 
Norra Vånga, så klart!

Text: Titti Fabritius

Sara Svensson från Norra Vånga. Foto: Titti Fabritius
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KonfirmKonfirmationation
Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Vi säger även ”konfa”. 
I kyrkan står det för att man genom dopet hör ihop med Gud 
och den världsvida, kristna kyrkan. Med konfirmationstiden 
påbörjar du en mognadsresa där du möter nya människor som 
kan bli dina vänner för livet!

Måste jag: vara döpt?

Nej, du behöver inte vara döpt när du börjar. Däremot får du 
möjlighet att  döpa dig innan den avslutande konfirmations-
gudstjänsten. Det brukar ibland ske tillsammans med dina 
kompisar. Vill du vara för dig själv kan du bli döpt tillsammans 
med din familj av prästen i kyrkan. Som döpt blir man medlem 
i kyrkan och får rätt att ta del av en rad kyrkliga tjänster. 

Måste jag: tro på Gud?
Nej, det behöver du inte. Under konfatiden får du tillsammans 
med andra fundera över vem Gud är, vem du själv är och upp-
täcka hur allt hänger ihop. Under konfatiden finns möjligheten 
att få en personlig relation till kristen tro och  Jesus Kristus 
och en förståelse för andra som tror på Gud. Om du tror eller ej, 
hur mycket eller hur lite, spelar ingen roll för att gå med i konfa.
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Foto: Ikon

Måste jag: 
ha kul under konfan?
Alltså, jo... det måste du nog, va? 
Därför har varje konfagrupp en 
massa roligt på vägen mot allvar, 
djupare tankar och varmare känslor. 
Kristendomen dömer oss - till ett liv i 
glädje! Utifrån den glädjen kan vi sen 
möta allvaret utifrån styrkan i tron! 

Och vet du vad? Livet blir mer in-
tressant även långt efter konfan, när 
du kan hänga med i samtal om Gud, 
tron och livets allvar då du träffar 
andra människor! 

Ta chansen och kontakta oss för mer 
information!



24 VARAmed!  i Varabygdens församling

 sa vi ja... sa vi ja...
Är det nu eller aldrig, alltså? Har ni talat om att 

gifta er länge men det har liksom aldrig blivit av? 
Och så kom pandemin nu då. 

Ja, det finns saker som kan lägga ett förlamande 
täcke över oss och planer går i kras. Är det inte det 
ena så är det något annat. Men kanske är det dags 
att vi för det som är verkligen viktigt, söker hitta det 
som faktiskt är möjligt - trots allt? 

Kan allting vänta?

Tanken svindlar lite vid det faktum att de flesta 
gamla kyrkor i Svenska kyrkans fastighetsbestånd 
har gått igenom flera pandemier genom århundrade-
na. En intressant sak är att de är som byggda för en 
pandemi: rymliga med mycket luft, ingång i aktern 
och utgång vid babord och styrbord. Altarring på be-
hörigt avstånd med präst och sångare. Alla sitter i 
bänkar med grannen vid sidan eller i nacken. 

Just nu är det begränsningar så att alla ska vara 
trygga. Så nog kan vi få till en minnesvärd vigsel 
på något sätt! Den stora bröllopsfesten och långvä-
ga resan kan få vänta. Men kan livet och kärleken? 
Den frågan ställde sig Mikael Hernborg och Patricia 
Atim från Vara och kom fram till att nej - det är inte 
självklart!

Internet förde dem samman

Mikael och Patricia träffades via internet. Så att den 
digitala världen håller oss isär är inte sant. Det kan 
föra samman människor på de märkligaste vis, utan 
hänsyn till geografiska avstånd. För Mikael innebar 
mötet med Patricia på nätet lång resväg. 

Paret hade under några månader ett distansför-
hållande som efter ett tag blev helt ohållbart. Patricia 
fanns nämligen i Kampala, Uganda, och Mikael i 
Vara. Mikael packade gärna resväskorna och åkte 
hela vägen till Uganda. 

Det var verkligen den stora kärleken han mötte i 
Uganda! Patricia var lika övertygad och efter en kort 
tid, bestämde de båda att det nya hemlandet fick bli 
Sverige. 

”Det har jag aldrig ångrat!” säger Patricia med 
övertygande glädje. 

Nyfiken på allt

Men det nya hemlandet var annorlunda. Väldigt 
annorlunda! När vintern kom, trodde Patricia att 
alla träden hade dött, berättar Mikael och skrattar. 
November är fortfarande en svår månad med myck-
et mörker. 

”Jag jobbar på det fortfarande, men jag vänjer 
mig!” säger Patricia. 

Mikaels hustru är en nyfiken kvinna så när det kom 
till de kulinariska upplevelserna, ryggade hon inte 
för kräftskivan. 

”De stirrade på mig! Men jag är nyfiken, så jag 
var tvungen att prova!” säger Patricia skrattande.

Hon vill fortfarande testa surströmming men 
Mikael säger bestämt att han håller sig på kilome-
terlångt avstånd i så fall. Allra helst äter de smörgå-
sar och givetvis är smörgåstårta ett helt fantastiskt 
påhitt!

Prata för förståelse

Sedan 2012 har Patricia fått vänja sig vid de lövfäl-
lande träden, men fortfarande finns vissa kulturella 
skillnader som de båda jobbar med. Det gör de ge-
nom att kommunicera på ett föredömligt sätt.

”Det viktigaste i en relation är att man kommu-
nicerar. Man måste verkligen fråga vad den andre 
egentligen menar!” säger de båda två. 

Patricia berättar att de inte tar för givet att de all-
tid förstår varandra, utan de har varit noga med att 
alltid fråga. Den som inte förstår måste fråga varför 
något verkar oklart.

”Vi måste fråga. Vi förstår varandra på så olika 
sätt. Eftersom vi kommer från olika kulturer, mås-
te vi fråga när det t.ex. är beteenden vi inte förstår. 
Det är små saker som gör att vi kan missförstå vad 
den andre egentligen menar, tänker eller känner.” 
säger Patricia.

Vara kyrka

27 mars 2021 

kl. 13.30

Fortsättning sid 26
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Men nu består tro, 

hopp och kärlek, 

dessa tre, och störst 

av dem är kärleken.

1 Kor 13:13

Mikael Hernborg och Patricia Atim i Vara kyrka. Präst: Gunnar Larsson. Foto: Ari Norén, red: Titti Fabritius

Vem kan gifta sig i Svenska kyrkan?
Alla med avsikt att bli makar behöver i god tid innan vigseln beställa ett 
intyg om hindersprövning från Skatteverket. Det gäller i fyra månader 
och är till för att kontrollera att det inte finns några hinder för giftermå-
let som till exempel att någon av er är under 18 år.

Om jag inte är medlem eller tillhör annan kyrka?
Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan men som regel be-
höver minst en av er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget 
hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion. Kontakta oss 
för att boka vigseln så går vi igenom de praktiska sakerna!
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Fördjupad kärlek genom kris

Både Mikael och Patricia menar att det är viktigt att 
man är tydlig med vad man menar och vill. Gester, 
minspel, sätt att göra saker på som kan verka konsti-
ga om man inte försöker sätta sig in i hur den andre 
tänker. Empatisk kommunikation alltså, som leder 
till en djup vänskap, vad det verkar. För något de båda 
utstrålar, är det en nära och vänskaplig relation som 
går på djupet. Det går att ana något annat också, som 
kanske bäst definieras som livserfarenheter många 
inte önskar sig. 

När pandemin slog till blev Patricia, som jobbade 
i vården, sjuk i Covid-19. Tankarna snurrade. Hur 
skulle det bli? Hur skulle det sluta? Allt gick väl till 
slut, men den dominerande känslan fanns där.

”Tänk om jag hade dött då..?” frågar Patricia. 

Mikael berättar att de länge talat om att gifta sig men 
med långa avstånd mellan släkt och vänner, inte var 
enkelt att få till logistiken. Den plågsamma insikten 
att vi inget vet om morgondagen och att vi inte kan ta 
varandra för givet, gjorde att de bestämde sig. 

”Nu gifter vi oss!”

Kärleken övervinner allt

Släktingarna har förstås känt att det var synd att de 
inte kunde vara med och träffas, men det står högst 
på agendan så snart det blir möjligt istället. Lite fest-
ligheter i all enkelhet men med högtidlig känsla vär-
digt ett nyvigt par fick man ändå till. 

Den 27 mars 2021 stod de inför prästen Gunnar 
Larsson i Vara kyrka och lovade varandra kärlek och 
trohet inför Gud. Av de åtta närvarande fanns även 
någon som inte berörs av några hemska virus: dot-
tern Mikaela. 

Det var endast ett 20 minuter långt föräldraskap 
som mötte paret då de 2016 fick sitt efterlängtade 
barn. Komplikationer tillstötte och ett hastigt förlopp 
gjorde att barnet inte klarade sig. Det var ett fruk-
tansvärt hårt slag men erfarenheten förde dem ändå 
samman. Patricia är övertygad om att Mikaela lever 
på en glad och lycklig plats.

”Ja, hon är som en ängel! Hon vakar över oss och 
jag pratar med henne. Jag vet att hon finns där för 
att hjälpa oss ibland.” säger mamma Patricia som är 
troende ortodox kristen. 

Tron och kyrkan är också annorlunda

Patricia känner sig hemma i Svenska kyrkan även om 
liturgin ser lite annorlunda ut. Men det som skiljer 
mest, är att det inte är lika självklart i hela samhället 
att gå till kyrkan varje söndag. Det tycker hon känns 
konstigt, att samhället inte är lika genomsyrat av tron 
i vardagen här som i Uganda. 

När Mikael besöker graven har också något att 
säga sin dotter, även om han inte känner samma slags 
övertygelse som Patricia när det gäller gudstron. 

Olikheter utan motsättningar

Båda är överens om att de olikheter de har, inte är 
ett hinder i deras relation. Kanske beror det på att 
de talar så mycket med varandra om allt? Men de 
är också intresserade av människor och mänskligt 
beteende. 

Mikael jobbar just nu inom ventilation men ska 
börja en högskoleutbildning med beteendeveten-
skaplig inriktning framöver. Patricia håller redan 
på med sin socionomutbildning. De kommer säkert 
att ha med sig sina personliga erfarenheter som en 
styrka i det arbete som sedan ligger framför dem!

Som makar åker man till..?

Nu som makar på riktigt – hur firas det? Ja, ef-
tersom utlandsresan frös inne, fick de leta efter 
andra alternativ. Det här paret gillar att mysa till 
det så de såg till att hitta något riktigt trevligt på 
hemmaplan. 

Vet ni något härligare än en riktigt lyxig spa-upp-
levelse? Bröllopsresan gick till Gothia Towers 
Upper House i Göteborg och det lär de nog prata 
om både mycket och länge…

Mikaels och Patricias 
bästa råd för er som 

funderar på att gifta er: 

”Gör det när det 
känns rätt - för er!”

Text: Titti Fabritius

Text: Titti Fabritius
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Du vet väl om att vi 
har flera vackra brud-
kronor för utlåning vid 
vigsel i någon av våra 
kyrkor. 

Det är kronor som 
har skänkts till för-
samlingen. Vi har en i 
vitguld med stenar av 
bergskristall och flera 
i rödguld med inlägg 
av blå, vita och röda 
stenar. 

Vill du vigas med en 
äkta guldkrona? 

Låna av oss!

Redan gift? Förnya löftena!
Skälen till att förnya löftena kan vara flera. Vissa par vill visa att de inte tar varandra för givet. De får chan-
sen att påminna sig själva och varandra om vad det är man älskar och uppskattar hos den andra parten. 
Andra känner att åren i äktenskapet har inneburit stora förändringar och kanske även stora påfrestningar 
av olika slag.

Hur går det till?

Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor 
frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er. Boka tid för samtal med en präst, så kan ni 
samtala om utformningen.

Era egna löften. 
Ni kan själva formulera det som era hjärtan kän-
ner, berätta vad ni älskar hos varanda, vad ert liv 
tillsammans har betytt, vilka förhoppningar ni 
har inför framtiden och så vidare. Allt det som är 
väsentligt i just er relation. Historia och framtid, 
kropp och själ, barn och gemensamma intressen.

Läs era löften utan att prästen läser före. Då kan ni 
koncentrera er helt på varandra. Om ni har större 
barn kan de vara aktiva i ceremonin. Låt dem dela 
vad som betyder något för dem. Då ger ni barnen en 
möjlighet att uttrycka sin uppskattning för er som 
föräldrar och äkta par och ni får vara i centrum för 
deras omsorg.

Text: Svenska kyrkan

Text: Titti Fabritius
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Bön
Använd mina händer att ge någon hjälp i dag.
Led mina fötter till den som är i nöd.
Vänd mina ögon till att se det Du ser.
Låt mina öron höra ett rop på hjälp.
Ge mitt hjärta kärlek till den som fryser.
Ge min själ den glädjen att göra någon lycklig.
Förvandla mig Du som är liv och kraft!
Tack Gud att Du har hört min bön. Amen.

Är du livrädd eller enÄr du livrädd eller en

Foto: Pixabay
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Våren är för kyrkoåret både dödens och 
uppståndelsen tid. Sen tar sommaren vid 

och blir verkligen beviset på Guds trofasthet! Hela 
naturen vittnar om en godhet bortom ord. Vi läm-
nar det som dött under vinterns kyla bakom oss 
och sträcker oss fram till den återfödelse som ska-
pelsen vittnar om! Vi riktigt känner att vi är skapta 
för att gå ut i solen och vinden, ljuset gör oss pig-
gare, friskare och gladare. I år är trenden tydlig: vi 
vill alla odla vårt lilla paradis! och ser fram emot 
ljumma sommarkvällar. Främst hoppas alla på att 
få vara friska, att få se ett slut på pandemin. 

Var är vi nu?

Kanske infinner sig också en känsla av att vi bör 
lära oss något av allt det vi gått igenom? Det kan 
vara olika saker som kommer ur oss när vi befinner 
oss under press en längre tid. En vän till mig var 
med då Estonia sjönk. Han balanserade tillsam-
mans med ett par andra passagerare uppe på fören 
när båten ställde sig upp i det nattsvarta vattnet. 
De blev de sista som fick vänta på att båten skulle 
sjunka tillräckligt långt ner för att de skulle kunna 
hoppa ner i vattnet. Det är långt ner till en hård vat-
tenyta från en stor färja och väntan tog en stund. 

Det finns mycket att berätta om detta. Men det 
som kommit att plåga min vän ofta, är minnena 
av det som hände innan räddningen kom: råheten 
mellan människor som visade sig när alla försökte 
ta sig ut. Barn som blev nertrampade och sparka-
de på. Några köpslog om platserna i livbåtarna, en 
del med stulna saker från medpassagerarna, andra 
valde att slå sig fram. De brutala orden haglade. 

I nöden prövas vi

Men det fanns även de som samarbetade. Det var 
människor som såg till att skapa utrymme för fler, 
som räckte ut en hjälpande hand, som gav kloka in-
struktioner och skänkte tröst och frid till dem som 
var utom räddning. Det var handlingar som defi-
nierade dem för framtiden. De insåg själva vilka de 
var i krisen och beviset blev deras reaktioner.

Min vän kämpade tillsammans med maken till 
en höggravid kvinna för att få henne att inte ge 
upp. Den tunga och otympliga kroppen gick inte 
att dra upp i gummiflotten, men de hörde första 
helikoptern i fjärran. Snart var hjälpen framme! 

Men kvinnan gav upp. Hon tog farväl, slappnade 
av och släppte taget. Sen gled hon ner i djupet. Kvar 
fanns en otröstlig make och chockade medresenä-
rer. Men livet gick vidare. Det har varit en prövning 
i sig att överleva efter Estoniakatastrofen. Att elva 
vidare med förlusterna av anhöriga, vänner och 
kollegor blev tungt, liksom att bearbeta upplevel-
sen av att vara den som överlevde - men inte de.  

Är du livrädd i kölvattnet?

I kölvattnet av pandemin kommer en del att ha gjort 
liknande erfarenheter. De som arbetat inom vården 
är utmattade efter att ha räddat andra. Svåra etiska 
val, en kamp för att rädda sina egna anhöriga eller 
sig själv. Många hårda ord har haglat i samhällsde-
batten, i sociala medier m.m. Många långtidssjuka, 
arbetslösa och rädda. Hur finner vi mod och livskraft 
i detta? Kan vi som samhälle bära med oss detta på 
ett konstruktivt sätt i framtiden? 

Min vän älskade att åka färja. Det gör han fortfa-
rande och räds inte längre att ta båten över sundet. 
Tvärtom längtar han efter det! Varje resa blir en på-
minnelse om det goda, trevliga, vanligen trygga livet 
på en Finlandsbåt, full av människor som för det 
mesta är ärliga, vänliga och hjälpsamma. Det mörka 
har vänt till något ljust, även om minnena finns kvar.

Inför en oviss framtid

Hur framtiden blir väljer vi i nuet. Kan vi hjälpa nå-
gon i dag, kan vi även hjälpa någon i morgon. Vänta 
inte till en oviss morgondag: ring din mamma, skicka 
ett brev till vännen du skildes ifrån med hårda ord, 
köp en extra brödpåse till en granne som har det tufft, 
ställ upp för din släkting eller vän. Tillsammans på 
resan genom livet, kan vi alla göra de små sakerna 
som gör skillnad. Kan bara det lilla att du läst denna 
text bli en förändring till att tänka lite annorlunda?

Något nytt kommer alltid. Det är bara en fråga om 
uthållighet tills förändringen kommer och då se till 
att vara förberedd. Odla dina fina karaktärsdrag, ta 
hand om dem du hanterar mindre väl. När allt kom-
mer omkring är vi alla på väg att formas till det goda 
vår Skapare har tänkt om oss! Vi har bara alla olika 
vägar att gå, tills vi lär oss att krukmakaren formar 
det kärl vi ska bli, och vi får utstå prövningar för att 
komma dithän. Hur vi tar det, är avgörande, även om 
vi får nya chanser.

Du kan vara en livräddare!

Noa byggde en ark och Gud räddade från en global 
katastrof. Noa hade kunnat bli arg på Gud eller liv-
rädd inför vad som skulle komma. Men han lyssnade 
till Guds plan och blev trygg i det. Då blev han förmö-
gen att hjälpa andra, även om inte alla lät sig räddas. 

Vi kan också vara med och bygga på en räddning 
för människor. Du är en viktig kraft i detta arbete. 
Gud räknar med dig och ditt engagemang! Du kan 
vara en livräddare, i smått eller stort. Oavsett om du 
gör det i det lilla i din vardag eller som engagerad i 
mycket, är varje människa som får möta Guds om-
tanke genom dig beviset på att han inte har slutat 
rädda människor! Med den nåden i seglen, med en 
farkost byggd av en Mästare, kan församlingen ta sig 
igenom stormarna om vi står till förfogande - som 
livräddare tillsammans med Jesus som är Livet!

Några tankar om att 

gå igenom kriser 

Text: Titti Fabritius
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Nya 
avtackade
STORT TACK!STORT TACK!

medarbetare

Vi riktar ett stort tack till vår ekonomichef 
Anita Skall-Hardyson som nu ska få lägga 
bokföringen hos oss åt sidan!

Bokslut över ett arbetsliv

Att göra bokslut över sitt arbetsliv, som för min del 
sträcker sig över 40 år inom ekonomiområdet, är 
spännande när man väl börjar tänka efter. Det är 
många duktiga och trevliga människor som jag haft 
förmånen att arbeta tillsammans med en rad olika 
organisationer med stor variation. Det är många 
minnen som kommer tillbaka när man väl sätter sig 
ner och börjar tänka.

Händelserik tid

När blickar tillbaka så inser jag att det har hänt 
mycket under min relativt sett korta anställnings-
tid. Det är inte är konstigt eftersom vi lever i en 
ständigt föränderlig tid. Det som känns väldigt bra 
är att jag kommer att sluta med en positiv känsla i 
sinnet. Jag har haft förmånen att ha intressanta och 
stimulerande arbetsuppgifter, men också många 
duktiga och trevliga medarbetare med stor kunskap 
och erfarenhet.

Mot nya planer och projekt

Att sluta jobba vid 65 beslutade jag mig för tidigt. 
Det för att ge framförhållning vid rekrytering av ny 
ekonomichef eller köpa tjänsten från stiftets servi-
cebyrå, vilket skulle kräva lång framförhållning. En 
annan anledning var för att tillsammans med ma-
ken förverkliga våra idéer och planer. 

I närtid är det mest angeläget att spendera mer 
tid tillsammans med barn och barnbarn, som alla 
bor i Stockholm. Vi kommer även att tillbringa mer 
tid i sommarstugan i Dalarna med nya byggprojekt.

Framöver vill vi även utöka våra cykelturer i 
Europa, en 14 år gammal vana. Vi ser fram emot 
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längre vistelser på sydligare breddgrader under vin-
termörkret hemma. Då gäller det att planera vad man 
ska ägna sig åt för att hålla hjärnan igång: spännan-
de författare är givet men också att låta den kreativa 
hjärnhalvan få blomma ut. Det återstår att se vad det 
kan bära med sig!

Stort tack till alla!

Jag villa avsluta med ett stort TACK till alla trevliga 
medarbetare i församlingen!

Anita Skall-Hardyson

Dags för nya äventyr!
Anita Skall-Hardyson 

Ekonomichef 2014 - 2021

Vår ekonomichef slutar med en välbehövlig semester 
redan i maj men bokföringen upphör förstås inte. Vi har 
gått med i kyrkans gemensamma lösning för att hante-
ra ekonomi (GAS). Med detta följer en rad nya digitala 
möjligheter som bl.a. ger oss ekonomiadministration 
med utökade centrala stödfunktioner för olika områden 
med fler verktyg för bättre medlemsservice på sikt.  
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Johannes krönika

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet 
Foto: Titti Fabritius

När jag var en liten grabb hälsade jag och min 
familj på farfar Waldemar i Göteborg. Det 

stora målet med denna, resa var för mig och mina 
bröder det stundande besöket på Liseberg. Farfar 
Waldemar var en person som brydde sig om oss 
småttingar. När det var dags att bege sig till det 
stora nöjesfältet, fick vi grabbar en rejäl slant så att 
vi kunde åka på alla attraktioner vi ville. Inte ens 
berg- och dalbanan skrämde oss.

Lyxhjulet

Förutom alla dessa magkittlande fartvidunder 
fanns det också en massa olika lotteristånd, varav 
ett av dessa kallades ”Lyxhjulet”.  Eftersom jag ville 
använda min del av de pengar som farfar hade gett 
oss, till så många fartupplevelser som möjligt, satsa-
de jag på bara ett nummer. Jag satsade på nummer 
19. När hjulet, som började snurra för fullt men sen 
tappade fart, var spänningen stor. På den tiden var 
vi inte bortskämda med att få en massa saker. Man 
fick helt enkelt vara glad för det man fick. Vi ärvde 
tacksamt kläderna från kusinerna och var glada åt 
veckopengen på 1:50 som räckte till en serietidning 
och en påse godis. 

Då hjulet hade stannat och stod helt stilla, blinka-
de ljusen och visade att nummer 19 hade vunnit som 
ensam vinnare – storvinst! När jag gick därifrån bar 

jag på en stor flätad korg full av en massa godsaker. 
Gissa om jag var lycklig när kosan sedan ställdes 
mot prästgården i Skarstad!

19 september!

Den 19 september är det kyrkoval igen. Tänk att 
fyra år kan passera så snabbt (det har väl med 
åldern att göra). Förberedelserna med att skapa 
nomineringslistor, registrering och allt annat som 
måste till för att kunna delta i valet är många och 
innebär en hel del arbete för alla de som är delak-
tiga, i dessa förberedande göromål. Vill tacka alla 
er som med stor hängivenhet och mycket tid och 
tankemöda, har lyckats så väl med uppgiften!

Kyrkovalet handlar om att hitta och välja kan-
didater som skall företräda Svenska kyrkan under 
nästa mandatperiod på nationell, regional samt 
lokal nivå d v s kyrkomötet, stiftsfullmäktige och 
kyrkofullmäktige. Valet till kyrkofullmäktige, där 
enbart medlemmar tillhörande Varabygdens för-
samling finns med, har vi sex olika listor som är 
opolitiska: en för varje tidigare församling i det 
gamla pastoratet. Förutom dessa nominerings-
grupper kommer det att finnas ytterligare nomi-
neringsgrupper (se Kyrkovalstidningen som kom-
mer ut innan valet). I valen till Kyrkomötet och 
Stiftsfullmäktige är nomineringsgrupperna inte 
desamma som till Kyrkofullmäktige. Här finns 
flera politiska partier representerade tillsammans 
med flera andra grupperingar.

+16 år och medlem? Rösta!

Alla ni som är medlemmar i Svenska kyrkan och 
fyller 16 år senast på valdagen, uppmanar jag att gå 
och rösta! Även om man inte är aktiv medlem är det 
viktigt att få ett kyrkofullmäktige som represente-
rar alla medlemmar. Ju fler som röstar ju bättre 
avspeglas hela församlingens tankar om vilka som 
skall företräda oss medlemmar, i det högsta orga-
net i församlingen nämligen Kyrkofullmäktige.

På samma sätt som när jag vann storkovan på 
”Lyckohjulet” på Liseberg, på samma sätt finns det 
en massa valmöjligheter i det stundande kyrkova-
let. Rösta på den kandidat som du tror på ett bra sätt 
kan företräda hela församlingen utifrån de tankar 
du själv har om vad som är bäst för Varabygdens 
församling. Hoppas att den 19:e blir en lyckodag 
genom att röstdeltagandet överskrider förra valets 
röstdeltagande på cirka 14 % med råge.

Nu önskar jag er alla en skön sommar med för-
hoppningsvis två nålstick med vaccin i armen!

Johannes Lundén

Val-
möjligheter



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 som rör för-
samlingsverksamheten, lokalbokning 
eller bokning av kyrkliga handlingar.

Öppet för besök: 
måndag, tisdag och torsdag kl 9-12

Telefonsamtal:
måndag - torsdag kl 9 - 12

KYRKOGÅRDS- & 
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Direkttelefon: 0512-79 72 90

Besöksadress: Ventilgatan 6, Vara

För ärenden rörande våra kyrkogårdar, 
fastigheter och begravningsverksamhet.

Öppet för besök samt 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. 

Kyrkbingo!
Gör några utflykter i sommar 
och gå på vårt kyrkbingo mellan 
1 juni – 30 augusti 2021

Gå med i Svenska kyrkan!

Ställ upp 
i kyrkovalet

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget  
som  förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig!  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i 
Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, ställde 
nästan 30 000 personer upp som kandidater 
och 23 000 valdes till minst ett uppdrag.  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp  
i kyrkovalet 2021. 

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska 
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska 
kyrkan är beroende av människors engage
mang och i kyrkovalet har du och andra en 
möjlighet att påverka. 

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT
Du som vill ställa upp som kandidat i 
 kyrkovalet måste: 

 tillhöra Svenska kyrkan.

 vara döpt i Svenska kyrkan eller annat 
kristet samfund, eller tidigare ha varit 
förtroendevald i Svenska kyrkan.

 fylla 18 år senast på valdagen.

 vara kyrkobokförd i det område valet 
 gäller (för kyrkomötet är du bara valbar  
i det stift där du är kyrkobokförd). 

Mycket mer information om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet hittar du på  
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp
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