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Nöjd?
Vill du påverka?på
Du hinner än!

Men nu drar valarbetet snart igång. Fundera 
redan nu om inte JUST DU borde engagera dig 
i kyrkans demokratiska arbete? 

Kontakta oss så får du veta mer!

LÄS MER PÅ 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Under semestern har jag lyssnat mycket på radio och blev 
rekommenderad ett program med titeln ”Det blir ald-

rig som man tänkt sig”. Reportern Mia Blomgren ringer upp 
några av de lyssnare som har skrivit till henne för att prata 
om den mänskliga kampen. 

Det var något Mia sett i alla de mail hon fått genom åren: 
livet kan för många människor vara en kamp från vaggan 
till graven. Men bland dem hon intervjuat, fanns det trots 
alla svårigheter ändå en kämpaglöd, en vilja att inte ge upp 
utan fortsätta att gå framåt. 

När livet tvärnitar

Är det inte väldigt mänskligt att göra upp planer för livet? 
Vi har våra drömmar, våra ambitioner och mål i livet. Vi 
önskar oss lycka och välgång. Vi tar mycket för givet många 
gånger. Och blir det någonsin som vi tänkt oss saker? Med 
viss livserfarenhet i bagaget, vet jag att det inte blivit precis 
som jag hade tänkt mig saker. Det kan bli både bättre och 
sämre. Det kan vara omständigheter som gör att det jag 
tänkt mig inte går att genomföra. Det kan vara hälsan, brist 

Kyrkoherde Lovisas tankar...

Kyrkoherde Lovisa Carlsson
Foto: Titti Fabritius

på pengar eller andra människor som sätter stopp för 
det jag tänkte mig. Inte minst har Coronapandemin lärt 
oss vad som kan sätta stopp för mycket!

En tro som bär genom allt

Det som hjälpt mig i de stunder i livet som inte blev som 
jag tänkt mig, är min tro. Evert Taube diktade och sjöng: 
”Och vem har sagt att just du kom till världen, för att få 
solsken och lycka på färden?” Tar inte nutidsmänniskan 
det för givet, att vi ständigt ska ha solsken och lycka på 
färden? Det blir ett hårt fall för många som fått uppleva 
när livet visat andra sidor. 

Men svårigheter kan också få människor att blicka 
inåt, se det som verkligen är bra och vara tacksamma för 
det. Många som varit missbrukare och som kommit ur 
beroendet har fått hjälp genom att överlämna sina liv i 
Guds händer. Gud har ju inte lovat oss ett problemfritt 
liv, men han har lovat att vara med oss alla dagar till ti-
dens slut. Och varje människa är värdefull i Guds ögon 
och Gud hjälper oss på livets stig. Profeten Jesaja skriver 
i kapitel 44 vers 2: ”Så säger Herren, din skapare, han 
som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig.” 

Hämta kraft ur tacksamheten

Även om livet inte alltid blir som vi tänkt oss så finns det 
mycket att vara tacksam inför. Detta kan du bland an-
nat läsa om i detta nummer av VARAmed! under temat 
”Hälsosam tacksamhet”. Att ha en tacksam hållning i 
livet kan göra mycket för vårt välbefinnande. Rader som 
väcker tankar är t.ex.: ”Om vi avsätter bara ett enda till-
fälle per dag för att uttrycka tacksamhet, kommer det att 
påverka vår hälsa i positiv och mätbar riktning! Både fy-
sisk och mental hälsa påverkas. Uttrycker vi tacksamhet, 
sjunker stressnivåerna, sömnen blir bättre och hjärtat 
mår bra. Tacksamhet kopplas även till starkare personli-
ga relationer, bättre självkänsla och belåtenhet med livet 
i största allmänhet, även trots svåra livsförhållanden.”

Planerna möter verkligheten

Kanske kan du också göra som jag gör med mina barn 
vid middagsbordet, nämligen ställa frågan: ”Vad har va-
rit det bästa och det sämsta med denna dag?” Då kommer 
både bra och dåliga saker fram och ibland hittar vi också 
lösningar på bekymmer. Det ger perspektiv på livet att 
vi, trots allt, har mycket att vara tacksamma över och 
kan värdesätta i livet. 

Kanske får vi vila i det gamla talesättet att ”Människan 
spår, men Gud rår” och bara konstatera, att livet aldrig 
blir riktigt som vi tänkt oss? När våra planer möter det 
verkliga livet, med gott och ont, kan vi ändå veta att Gud 
är med genom allt.

Lovisa Carlsson, kyrkoherde

Det blir 
aldrig som 
man tänkt sig

ILLUSTRATION: Ikon
TEXT: Svenska kyrkan (red)

DIAKONIFOKUS

Diakonins månad har blivit Diakonifokus

Istället för månadskampanj kommer kyrkan att arbe-
ta med årsteman. Temat för 2020-2021 är ”Ensamhet”.

Diakonifokus är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, 
Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, 
Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen 
och Sveriges kristna råd.

På Kristi uppdrag

Diakonifokus vill uppmärksamma kyrkans diakonala 
uppdrag och verksamhet. Det handlar om socialt arbe-
te, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan 
grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och 
ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituatio-
ner.” Som vanligt lyfter vi fram årets tema på Diakonins 
dag den 13:e söndagen efter trefaldighet”. 

Temat för 2020-2021 är Ensamhet

Ensamhet är något som diskuteras alltmer i dagens sam-
hälle. Och allt fler upplever den. I kyrkornas diakonala ar-
bete möter medarbetare ensamhetens olika dimensioner 
vilket ställer krav på lyhördhet.

Stöd till medarbetare

Som ett bidrag till att rusta anställda och medarbetare 
i detta arbete har Sveriges kristna råd (SKR) tagit fram 
ett nytt digitalt inspirationsmaterial som ger vägledning 
till de som är engagerade i de diakonala och sociala verk-
samheterna. 

Frågor som man arbetar med kan handla om tankar 
kring hur  man t ex kan bryta ofrivillig ensamhet. Vad 
kan volontärer betyda i församlingens diakonala verk-
samhet? Sociala mediers roll när det gäller att bryta eller 
skapa ensamhet? Ensamhet har ingen ålder men man ser 
tydligt hur både yngre och äldre drabbas hårt av ofrivil-
lig ensamhet som kan innebära ett betydande utanför-
skap på många sätt. Bland annat rent praktiskt: vem kan 
man be om hjälp av om man blir akut sjuk? Kan någon ge 
mig referenser till ett jobb? m.m.

Referensgrupp 

Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges krist-
na råd, med representanter från kyrkor och organisa-
tioner, som arbetat fram det nya materialet i form som 
består av en digital verktygslåda på webben. 

Diakoninytt

ENSAMHET

Sveriges kristna råd - SKR

Sveriges kristna råd är en mötesplats för 27 med-
lemskyrkor och 2 observatörer. Hit kommer kyr-
korna för att dela erfarenheter och att samordna 
gemensamma projekt. Läs mer om samarbetet på 
SKR:s hemsida: www.skr.org

JOURHAVANDE PRÄST ÄR 
en drygt 60 år gammal sam-
talstjänst för akut stöd.
Tjänsten startade som en liten annons av prästen Erik Bernspång den 7 januari 1956. Sedan dess har 
människor ringt 112 för att tala med en präst. Sedan ett antal år är det drygt 80 000/år som ringer. 

Telefonjouren nås via 112 och är öppen alla dagar mellan 21:00 och 06:00. Samtalet är gratis och 
syns inte på din telefonräkning. Väntetiden brukar vara ca fem minuter. Den som svarar är präst 
inom Svenska kyrkan och har absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte.
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ALLHELGONA ÄR DEN helg på året då 
vi uppmärksammar och minns dem som 
lämnat det här livet.

Allhelgona är den helg på året då vi påminner oss om att 
döden finns, och drabbar oss alla. Vi firar både alla hel-

gons dag och alla själars dag.

Två kyrkliga helgdagar

Allhelgonahelgen består av två kyrkliga helgdagar: alla hel-
gons dag och alla själars dag. Historiskt har vi skilt mellan 
att minnas helgonens liv och att minnas våra närståendes liv, 
men rent teologiskt är det ingen skillnad: Vi är alla heliga, 
tack vare Jesus kärlek till oss.

Alla helgons dag är en helgdag och den firas alltid den 
lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Alla 
själars dag firas dagen efter alla helgons dag, på söndagen. 
Då minns och hedrar vi våra döda närstående. 

Det himmelska hoppets ljus

Helgen präglas av att ljusen lyser på våra kyrkogårdar. De ly-
ser upp mörkret och påminner oss om Guds ljus, som räddar 
oss från döden, som visar oss på förlåtelsens väg och som ger 
oss ett himmelskt hopp.

Helgon som förebilder

Tidigt i den kristna kyrkan började man fira helgonen och 
minnet av martyrer. Helgon var människor som man höll 
särskilda, heliga. Till martyrer räknas människor som dött 
för sin tro. 

Ordning på helgdagarna

Det blev till slut många dagar att fira och det uppstod ett 
behov av att samla helgonen och martyrerna utan namn till 
en egen helgondag. För cirka tusen år sedan införde därför 
den tyskromerske kejsaren Ludvig den fromme en gemen-
sam dag för alla de helgon som inte kunde få egna dagar i 
almanackan. Helgonens betydelse ser olika ut i olika kristna 
traditioner. Helgonen har olika betydelse också för enskilda 
kristna.  

Vad vet du omVad vet du om 

midsommar?midsommar?
Foto: Ikon

FAKTA
 

Alla helgons dag
Alla själars dag

Alla helgons dag firas alltid på en lördag, och följs da-
gen efter av Alla själars dag. Det var den tyskromers-
ke kejsaren Ludvig den fromme som år 855 beslöt att 
utse en gemensam festdag för alla helgon som inte 
hade fått en egen festdag: Alla helgons fest. Temat för 
denna dag är just Helgonen.

Helgonen ska hjälpa 
oss att se Guds nåd

Det finns några kända: Lucia, den Heliga Birgitta, 
Franciskus, Staffan. Deras berättelser stämmer till 
eftertanke – vad är vi själva beredda att offra för vår 
tro? 

Vad är vi själva beredda 
att offra för vår tro?

Ibland tittar helgonen på oss från bilder på ikoner 
eller målningar i kyrkorna. Deras blickar är inte där 
för att döma oss, utan för att hjälpa oss att få syn på 
Guds nåd. Prästen Sune Wiman uttryckte det: 

”Helgon är Guds små solkatter. 
De lyser ej själva, men strålar 

av hans ljus.”

Källa: https://www.svenskakyrkan.se/allhelgona

I en modern värld, som kan upplevas som både sekulär och 
individualiserad, finns inte mycket rum för riter och ritua-

ler. Ändå finns ett inbyggt behov hos många av oss att på olika 
sätt synliggöra övergångarna i våra liv med riter av olika slag 
för att markera viktiga skeden och händelser. 

Riten hjälper oss att uttrycka både glädje och sorg och den 
får oss att känna att vi är en del av en större gemenskap, vi får 
se varandra och vi blir sedda.

Hur gör vi nu?

Coronapandemin har ändrat helt på spelreglerna och 
tvingar oss att agera annorlunda. När dopet inte alls blir 
som den välkomst- och glädjefest som var planerad. När det 
helt plötsligt inte går att ha det stora drömbröllopet för att 
det finns restriktioner som begränsar antalet gäster eller för-
hindrar långväga gäster att delta. När en älskad avlidit och 
det inte finns möjlighet för alla som skulle vilja ta avsked att 
samlas.

Vad gör vi med sorgen i en tid när vi kanske inte ens har 
möjlighet att sitta med och vara nära någon anhörig som tar 
sina sista andetag? Eller inte får ta avsked vid en begravning 
för att antalet gäster är begränsat? Vad gör vi av alla känslor av 
förtvivlan, ledsenhet, övergivenhet och saknad?

Varför är riten viktig?

Många känner sig villrådiga när de drabbas av sorg och inte 
minst över hur begravning ska kunna ske. Om det är bättre 
att vänta med att samlas för avsked till ett senare tillfälle, för 
att möjliggöra för fler att delta. Eller om det är lika bra att 
strunta i det för det är ändå ingen som kommer.

Begravningen är en rit då vi får hedra den döde och marke-
ra övergången från liv till död och visa på hoppet om evigt liv. 
Att då ha en begravningsakt i nära anslutning till dödsfallet 
kan betyda mycket för dem som stått personen nära. Genom 
begravningen visar vi på att personen varit viktig för oss och 
att själva livet är viktig, både den avlidnes liv och vårt. Som 
anhörig kan det också vara aningen lättare att blicka framåt 

efter en begravning. Även om det enbart är få som har 
möjlighet att samlas vid en begravningsgudstjänst, kan 
den som vill och orkar bjuda in till gravsättning eller an-
nan minnesstund senare då fler kan samlas för att få ta 
avsked, dela minnen och för att hjälpa och stödja varan-
dra i sorgen.

Glöm inte människan trots kaoset!

Mitt i allt kaos när inget är som vanligt i samhället får vi 
inte glömma att just detta att ta farväl är oerhört viktigt 
för oss. Kanske tänker vi inte på det i stunden, utan för-
söker vara rationella och praktiska. 

Men en begravningsakt betyder mycket i bearbet-
ningen av vår sorg. Många upplever att det först är vid 
begravningen som det går att förstå att en person, som 
liksom alltid funnits där, verkligen är borta, för då ser 
och upplever vi.

Josefin G Andersson, präst i Lunds Domkyrka

som hjälper oss att förstå

PANDEMIN HAR VÄCKT frågor kring ritens 
betydelse. Restriktioner och karantän be-
gränsar möjligheterna att ses fysiskt. Hur 
påverkar det annat i livet? Spelar det nå-
gon roll om vi skjuter upp eller utelämnar 
begravningen? ”Riten hjälper oss att uttrycka 

både glädje och sorg
och den får oss att känna att 
vi är en del av en större
gemenskap, vi får se var-
andra och vi blir sedda.”
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TEXT: Titti Fabritius
FOTO: Ikon

TACKSAMHET KAN FÅ en negativ klang. 
”Man ska alltid vara så tacksam!” kan det 
heta och avser en påtvingad upplevelse 
kopplat till något man inte önskat.

För en del kopplas det även till traditioner som kommit 
bort från grundtanken. Men tacksamhet och tacksä-

gelse är bokstavligen uppbyggd kring begreppet ”att ge sitt 
tack”. 

Att tacka för maten och visa sin uppskattning för den 
som lagat och bjudit på den är för de flesta något man fått 
lära sig. Det ingår i gott uppförande och hyfs men handlar 
djupare om respekt, empati och kärlek. I vår förskola får 
barnen lära sig att be bordsbön, och vi gör det även vid våra 
personalsamlingar och mötesplatser inom kyrkans verk-
samheter. 

Tacksamhet med lång historia

Mänskligheten har byggt upp lite olika ritualer och sedvän-
jor kring detta. Även om det kan se väldigt olika ut värl-
den över, är det ett faktum att människor visar tacksam-
het kring matsituationer mer än kring något annat. Det är 
dessutom en antik företeelse. 

Enligt teologen Laurel Schneider utvecklades vanan att 
välsigna maten som ett sätt att ”rena” den, vilket var viktigt 

innan vi kunde pastörisera och kylförvara mat. Men det 
innebar också att man uttryckte tacksamhet till gudarna 
och därtill en ödmjuk inställning till skapelsen: Vi äger ing-
et, vi har allt till låns. 

Seden att be över och tacka för maten, har man funnit 
historiska fynd för. 2.500 år f.Kr skrevs en bön för maten 
ner i hinduiska texter (Mahabharata) och uttrycks även i 
Paleolitisk konst, enligt Adrian Butash som forskat i denna 
sedvänja. 

Vi blir tacksamma när vi överlever

I en intervju i tidningen Huffinton Post har Adrian Butash 
berättat om hur vi lyft in det viktigaste för vår överlevnad i 
traditioner kring tacksamhet.  

”Mat är nödvändigt för livet och för årtionden sedan … 
var du svältande och fick något att äta, blev du mycket tack-
sam.”

Men idag när tillgången på mat är större, tänker vi inte lika 
mycket på det. Fast vid närmare eftertanke: när tillgången 
på mat verkligen handlar om liv eller död, då kan vi förstå 
allvaret för människor som inte har så gott om föda. 

Mer än överlevnad

Mat är dock mycket mer än bara en livsnödvändighet. 
Maten, ätandet och den sociala samvaron runtomkring, har 
även symbolisk betydelse. I USA ber 44% bordsbön med-
an 46% aldrig gör det. Under tiden för Tacksägelsen, ökar 
bordsbönerna markant däremot. I Sverige gjordes 2016 en 
Sifo-undersökning som visade att 400.000 människor ber 
bordsbön. Det fanns intressanta geografiska skillnader. I 
Skåne bad 14% bordsbön medan man i Norrland bara var 
1%. Som en förklaring uppgav stiftsadjunkt Mats Aldén till 
tidningen Dagen att det berodde på den starka kyrkliga 
seden.

”Det är fler som konfirmerar sig, döper sig och har gud-
föräldrar. Det kan hänga samman med det, att det är viktigt 
med kyrkliga handlingar.”

Oavsett om det handlar om att be bordsbön till vardags 
eller fest, handlar de riter vi omger oss med kring maten 
ofta om just tacksamhet. Tacksamhet för att äta sig mätt, 
att kunna bjuda någon annan, att få ta del av vad skapelsen 
bjuder på – eller riktad till Skaparen själv med tacksamhet 
för allt gott som ställts till vårt förfogande att vårda. 

Tacksam blir tacksammare!

Går det inte lätt lite slentrian i detta då? Om man ber av bara 
gammal vana, har det någon betydelse? Det man har kun-
nat observera är, att om man har en etablerad vana kring 
något litet vardagligt, blir det lättare att känna tacksamhet 
över mer saker i vår vardag. Tacksamhet föder tacksamhet, 
med andra ord. 

Det är inte endast något som aposteln Paulus ägnar de 
tre inledande kapitlen in Kolosserbrevet åt, utan finns även 
förklarat inom vetenskapen. Psykologen David Premacks 
(1959) princip för mänskligt beteende förklarade att när vi 

kombinerar en mindre önskvärd aktivitet (be bordsbön) med 
en mer önskvärd (äta), ökar chansen för att vi gör om det igen. 
”No pain, no gain” så att säga. 

Ett tack om dagen gör dig go’ i magen!

Om vi avsätter bara ett enda tillfälle per dag för att uttrycka 
tacksamhet, kommer det att påverka vår hälsa i positiv och 
mätbar riktning! Både fysisk och mental hälsa påverkas. 
Uttrycker vi tacksamhet, sjunker stressnivåerna, sömnen blir 
bättre och hjärtat mår bra. Tacksamhet kopplas även till star-
kare personliga relationer, bättre självkänsla och belåtenhet 
med livet i största allmänhet, även trots svåra livsförhållan-
den. 

Att välsigna maten innan man äter har alltså en lång, världs-
omfattande historia. Föremålet för tacksamheten kan variera. 
En del tackar Gud, andra uttrycker tacksamhet till växtlivet, 
andra uttrycker respekt och vördnad inför animaliska offer 
för att göra måltiden möjlig. I delar av Latin-Amerika har 
man en bön som lyfter de moraliska skyldigheterna: ”Ge bröd 
till dem som hungrar. Och för dem som har, ge hunger efter 
rättvisa.” Inom den japanska traditionen itadakimasu fokuse-
rar man på mottagandet av den gåva livet gett så att man kan 
äta. ”Jag tar ödmjukt emot.”

Gemensam bön förändrar oss

Att be tillsammans, exempelvis inför en måltid, gör även något 
med oss socialt. Vi kopplas ihop i en andlig tradition som ger 
oss upplevelsen av en gudomlig närvaro eller en kraft utanför 
oss själva. Även i sekulära miljöer innebär tacksägelseritua-
lerna att känslan av tillhörighet stärks. Vi blir medvetna om 
att vi hör ihop med varandra och med skapelsen eller naturen. 

Nog behöver vi påminna oss om detta ständigt: att vi hör 
ihop i ett större perspektiv, där inget plötsligt dimper ner på 
bordet som ett trolleri? Tacksamheten blir ett sätt att samla 
sig innan vi börjar ”skyffla in” när vi stannar upp och sätter 
ord på hur och varför allt har hamnat där. För ett ögonblick 
kan vi känna kärleken riktad emot oss, inte billigt utan dyr-
köpt på många sätt. Och i respekt för detta, kommer vi att se 
på vår omvärld med vänligare blick. 

Ta vara på din glädje: ge den näring genom tacksamhet och 
se den växa. Följ ”Mormors regel” och se vad som händer!

TETEMA:MA:

Hälsosam Hälsosam 
tacksamhettacksamhet

STUDERA TACKSAMHET I BIBELN! 
1 Kor 10:30     2 Kor 4:15     Apg 24:3     1 Tim 5:4

”Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni 
kallades till som lemmar i en och samma kropp. 
Visa er tacksamhet.”    Kolosserbrevet 3:15

PREMACKS PRINCIP - ”MORMORS REGEL”

• Ett mer sannolikt beteende kommer att förstärka ett 
mindre sannolikt om de kombineras

• Principen har blivit ett råmärke inom beteendeveten-
skap för analys och beteendeförändring

• Praktisk tillämpning av principen ses inom t.ex. barn-
uppfostran och hundträning 

• Kallas även ”Relativitetsteorin för förstärkning” - 
eller ”Mormors regel” 
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Det är en tid kvar tills det blir dags, men redan nu ska 
du kanske fundera på hur du ska rösta. Eller om det 

är dags att ställer upp mer aktivt som förtroendevald? 
Kyrkovalet 2021 äger rum söndagen den 19 september, så 
du har gott om tid att föreberda dig. Här får du en liten 
bakgrund till kyrkans styrning så länge! 

En demokratisk folkkyrka

Kyrkovalet är uttrycket för en demokratisk folkkyrka. 
Svenska kyrkan bygger på att människor är engagerade i 
arbetet och genom kyrkovalet ges möjligheten att påverka.  

Val i Svenska kyrkan går till på samma sätt som i ett 
val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar 
på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du 
röstar på kyrkans motsvarighet till partierna i sk. nomi-
neringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt medan 
andra finns över hela landet.

Medlemskap och åldern inne!

Den hittills yngsta ledamoten är Caroline Larsson från 
Nässjö församling, som fyllde 18 år på valdagen den 15 
september (mandatperioden 2013-2017). 

Unga människor som engagerar sig för en demokratisk 
folkkyrka är viktiga för framtiden. Samtidigt ges unga 
förtroendevalda en mycket värdefull erfarenhet i att arbe-
ta för förändring i samhället genom i en möteskultur med 
politiskt arbete som värderas högt i yrkeslivet. 

För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i 
Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Vill du 
veta mer? Välkommen att höra av dig till församlingen!

Val till tre olika delar av kyrkan

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representan-
ter till tre olika delar: 

• Kyrkofullmäktige som styr församlingens arbete
• Stiftsfullmäktige som styr arbetet i det lokala stiftet
• Kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutan-

de organ.

De som ansvarar för varje del av valet är: 

• Valnämnderna i församlingarna, som ansvarar för det 
lokala valet 

• Stiftsstyrelserna som har ansvar för alla direkta val 
inom stiftet 

• Kyrkostyrelsen som har ansvar för alla valen i kyr-
kovalet 

Arbetsgivarrollen

Kyrkorådet är arbetsgivare för de anställda i församlingen 
och ska följa de lagar och regler som gäller på arbetsmark-
naden för MBL, kollektivavtal m.m. Kyrkorådet har stöd 
hos SKAO (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) som 
kan hjälpa till med tolkning och råd i olika situationer.

I vissa fall kan företagshälsovården anlitas om det finns 
behov av rehabilitering, kompentensutveckling etc bero-
ende på behov.  Den fackliga organisationen har också en 
given roll i kyrkorådets arbetsgivaransvar. Rätten att fatta 
beslut kan dock delegeras. Kyrkoherden, vilken i sin roll 
innefattas av arbetsledarskap för all personal, bör tillse att 

en handlingsplan finns för problematiska situationer.
En felaktig hantering i ett personalärende kan bli både 

kostsamt för församlingen och få arbetsmiljömässiga 
konsekvenser. Det kan också skada församlingens an-
seende och orsaka en negativ ryktesspridning. Ett kyr-
koråd som är sammansatt med kompetens för att fatta 
kloka beslut kring personalfrågor, är därför en mycket 
viktig del av förutsättningarna för ett fruktbart försam-
lingsliv. Om du har erfarenhet som arbetsgivare, chef 
eller av något slags ledaransvar, och kyrkans fortsatta 
framtid känns viktig för dig, är din kompetens välkom-
men i kyrkorådet.

Vad gör en kyrkofullmäktigeledamot?

Kyrkofullmäktige är församlingens beslutande organ 
och beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på 
annat sätt är av större vikt. Vid det första sammanträdet 
har kyrkofullmäktige valt kyrkoråd, ev. församlingsråd, 
valnämnd och revisorer.

Kyrkofullmäktige beslutar om budget, mål och rikt-
linjer, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor. 
Den godkänner även församlingsinstruktionen (FIN) 
och fastställer en lokalförsörjningsplan. Från 2019 gäller 
även att kyrkofullmäktige i enheter som är huvudmän 
för begravningsverksamheten, ska besluta om riktlinjer 
för hur den verksamheten ska vara utformad.

Hantera ekonomi och protokoll

Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd, fastställer årsredovis-
ningens resultat och balansräkning samt beslutar om an-
svarsfrihet för kyrkorådet. Därför ska man som ledamot 
i kyrkofullmäktige följa kyrkorådets arbete genom att 
exempelvis läsa kyrkorådets protokoll. Dessa distribue-
ras från 2022 digitalt via Svenska kyrkans nya plattform 
för intranät, vilket kräver tillgång till en smartphone, 
läsplatta eller dator. Denna förändring görs nationellt 
för att minska resursanvändningen vad gäller adminis-
tration, ekonomi och miljö. Om denna möjlighet saknas, 
kan det lösas individuellt genom att t.ex. hämta utskrifter 
vid kansliet eller liknande. Beslut om detta fattas lokalt.

För troende vald = förtroendevald!

Till stöd för alla förtroendevaldas arbete finns olika 
självstudiematerial men givetvis ges även introduktion 
och kontinuerligt stöd av andra förtroendevalda. I sam-
band med den nya mandatperioden har bra hjälpmedel 
för att utvecklas och få stöd tagits fram. Exempel på detta 
är Håkan E Wilhelmssons studie- och uppslagsbok ”För 
Troende Vald”, utgiven på Verbum förlag.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har även 
gett ut skriften ”Protokollet, från kallelse till justering” 
för stöd i arbetet inom kyrkoråd och kyrkofullmäktige. 
I skriften redogörs för formaliabestämmelserna i kyrko-
ordningen i den följd de kommer, från kallelse till jus-
tering. Denna finns tillgänglig genom alla församlingar. 

Kyrkovalet fram till september 2021!
Från september 2020 kommer påbörjas arbetet med att väcka 
intresse och uppmärksamhet för kyrkovalet och därefter pågå 
allt mer intensivt fram till valdagen den 19 september. För detta 
arbete kommer alla extra krafter som vill arbeta för att motive-
ra väljare att engagera sig och värva blivande förtroendevalda 
att vara stort. 

Vill du bidra med dina krafter i detta arbete genom att t.ex. 
dela ut material och finnas med vid sammanhang där vi syn-
liggör kyrkovalet, är du du varmt välkommen att kontakta oss!  

TEXT : Titti Fabritius

FÖRTROENDEVALD I KYRKAN. Kyrkan 
som demokratisk organisation kan många 
ha tankar om. Men hur fungerar det? 
Och varför borde du engagera dig?

Kyrkovalet i siffror
 
I kyrkovalet 2017 ställde 29 467 personer upp som kandidater. Det var 54 % kvinnor och 46 % män. De skulle fylla 15 
204 mandat. Totalt deltog 682 olika nomineringsgrupper i valet (de flesta endast på lokal nivå). Ungefär 5,2 miljoner 
var röstberättigade i kyrkovalet 2017. I valet till kyrkomötet deltog 19 nomineringsgrupper. 2 926 personer kandiderade 
till kyrkomötets 251 platser. Kyrkovalet 2021 äger rum den 19 september. Visst kommer du med i statistiken då? 

VILL DU BLI

VALD?
”Va, är kyrkan politiskt styrd?”

Ja!

Kom med och gör 
skillnad du också!
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”Om inte Herren ”Om inte Herren 
  bygger på   bygger på 
   huset    huset 
är byggarnas är byggarnas 
 möd möda förgäves.” a förgäves.” 
       Psalm       Psalm 127:1 127:1
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”I och med att min mamma jobbar i kyrkan har jag fått med 
mig en väldigt positiv bild. Jag har växt upp med en glad för-
väntan på allt som sker i kyrkan och den har inte varit främ-
mande för mig. Många vet inte alls vad de har att förvänta sig 
och det känns kanske konstigt och ocoolt. Men vad är coolt 
då, egentligen?” säger Felix som fortsätter tala om något som 
närmast liknar en personlig utveckling som något ”coolt på 
riktigt”.

”Jo, men så är det.” instämmer Melody. ”Man växte som 
person under konfirmationen och jag kände verkligen att jag 
ville fortsätta, inte bara stanna där och då.”

Efterkonfan blev fortsättningen

För Felix blev det tomt efter konfirmationen och han saknade 
gemenskapen. Det gjorde även många andra, de ville verkli-
gen se en fortsättning. I Svenska kyrkan finns möjligheten för 
konfirmander som vill fortsätta utvecklas i något som kallas 
Efterkonfa och fortsättningsprogram som Ung ledare i kyr-
kan. Men det kanske behöver finnas fler former för ungdo-
mar att bevara den där gemenskapen?

”Ja, det skulle det säkert behövas! För unga talar ju mycket 
om andliga saker, faktiskt. Ändå blir det ofta lite konstigt när 
man säger att man ska till kyrkan. Då kan kompisarna precis 
ha snackat om att de kollat på spökjakt och andar. Det blir lite 
märkligt.” funderar Melody. 

Både Melody och Felix ger intrycket att de är trygga i sin tro. 
Men när de ska redogöra för hur de tänker sig tro och vad det 
är, trevar de efter orden. Efter en stund ringar de in hur de 
relaterar till tro som begrepp.

”Man kan gå i kyrkan även om man inte tror, eller inte tror 
helt. Vissa tror att det finns ’något’ och andra vet att de tror på 
Gud. Tro är något man bygger upp, det växer till gradvis. Det 
är personligt och tro ser så olika ut.” menar Felix.

Meningen med livet?

Människor har oftast någon slags uppfattning om vad de stora 
livsfrågorna är, men inte alla landar i något konkret. För att 
göra det, behövs samtalen, dialogen och diskussionerna. För 
unga saknas ofta de äldre med livserfarenhet i nära relationer 

PÅ BANAN. Melody Wänlund & Felix McCallum  
FOTO: Titti Fabritius
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fortsättning på sidan 16

Melody lämnade Stockholm för mu-
sikstudier i Vara. Men inte bara det. 

Hon hade även fått smak på något annat än musik och 
sång: kyrkan. Vägen dit var inte spikrak men något hände 
under konfirmationstiden som gav mersmak. 

Melody sökte sig aktivt till kyrkans ungdomsgrupp för 
att fortsätta där konfirmationen slutade. Hon ville ha mer. 
Det ville Felix också, som även han ägnar mycket tid åt 
sitt stora musikintresse med professionella ambitioner. 

Två unga människor som båda har det gemensamt, att de  
valt att satsa på att bli unga ledare inom kyrkan. 

Hur gick det till?  

Förutfattade meningar ger fel bild

Med ett avslappnat och glatt leende talar Melody om kyr-
kan som en plats där man slipper känna sig dömd eller 
utdömd. Man får komma som man är och det är en socialt 
trygg plats, menar hon. Det är något som kanske inte så 
många kan föreställa sig riktigt, menar Felix. 

”Det finns många förutfattade meningar om kyrkan. 
Många verkar ha fått med sig en väldigt gammalmodig 
och tråkig bild, som inte alls stämmer. Och det upptäck-
er man ju egentligen först när man ger konfan en chans. 
Det var då jag upptäckte hur spännande det var på riktigt, 
fastän jag är uppväxt med kyrkan.”

Hemma i kyrkan

För dem som inte vet, är Felix son till chefen för för-
samlingsverksamheten, vilken uppenbarligen även är en 
god ambassadör för unga att uppleva kyrkan som något 
attraktivt. Felix förmedlar en varm känsla när han talar 
om kyrkan som en hemtam miljö. Man kan tro att en sån 
uppväxt inte kan bjuda på några fler överraskningar el-
ler fördjupningar, men det var precis vad konfirmationen 
gjorde. Han kände att han fick tag på något mer som öpp-
nade mer av ett personligt driv och längtan. 

För Melody gick vägen till ett aktivt eget ungt ledarskap 
i kyrkan genom ett tidigare deltagande i olika barn- och 
ungdomsgrupper. Hon har inte växt upp inom kyrkan på 
samma sätt som Felix, men upptäckte tidigt att det fanns 
något där som inte fanns någon annanstans. Längs vägen 
växte en längtan fram och steget till att konfirmeras var 
något hon verkligen längtade efter. Och det var engagera-
de ledare i kyrkan som lyckades förmedla en känsla som 
hängde kvar och väckte mersmak. 

”Genom en ungdomsgrupp i kyrkan fick jag en kom-
pisrelation till ledarna som gjorde att jag fick en så positiv 
upplevelse som hängde kvar. Och jag kände att, vad de gav 
till mig, ville jag också kunna ge till andra!”

Mötet med människorna är det bästa!

Just mötet med människor i kyrkan har för Felix alltid 
funnits där och är det bästa med kyrkan.
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Körsången och körverksamheten är en viktig del av 
kyrkans liv och betyder mycket för körsångarna och 
för lyssnarna. Svenska kyrkans församlingar bedri-
ver en omfattande körverksamhet med människor i 
olika åldrarmed körer i skilda kategorier och format. 
Många körer har under våren inte kunnat bedriva 
någon verksamhet. Andra körer i landet har repeterat 
utomhus, några har prövat digitala redskap m.m.  

Körsång och smittspridning

Körsångare hanterar luft långt nere från luftvägarna 
som stöts ut med kraft. Det ökar risken för att smitta 
sprids. Därför är det extra viktigt med tydliga ramar 
runt verksamheten. Rekommendationer för att ha ak-
tiva körer i Svenska kyrkan under coronapandemin 
ser i skrivande stund ut så här:

• Bara friska och symtomfria personer ska delta i 
kör- och musikverksamheten       

• Högst 50 personer får samlas vid samma tillfälle.
• I fysisk körverksamhet ska personer som är 70 år 

och äldre eller tillhör en riskgrupp inte delta. 
• Det ska finnas goda möjligheter att tvätta händer-

na i anslutning till platsen där man övar.
• Ett avstånd på minst två meter mellan körmed-

lemmarna och mellan kör och körledare 
• Välstädade lokaler med god ventilation och gott 

om utrymme.

Sök aktivt information!

Vi har en situation där det i olika regioner kan göras 
olika bedömningar för körverksamheterna,  då rekom-
mendationerna kan tolkas olika. Rekommendationer 
från Svenska kyrkan på nationell nivå är dock alltid 
att följa Folkhälsomyndighetens råd. Mall för riskbe-
dömning kan laddas ner på Folkhälsomyndighetens 
hemsida. 

Det kan krävas nya sätt att hålla kontakt med kör-
medlemmar över 70 år.  För föräldrar, barn och ung-
domar är det viktigt att alla parter är uppmärksamma 
på information och söker göra sitt bästa för att hålla 
sig allmänt uppdaterad, så att eventuella missförstånd 
och oro undviks.  

där samtalen känns naturliga. Kanske är det där kyrkan skul-
le kunna fylla en funktion i mötet mellan generationerna i 
större grad? 

Kyrkans ungdomsledare kan visa vägen

Det kan krävas större förståelse från vuxenvärlden för hur en 
ung människa relaterar till sin omvärld idag. Det finns un-
dersökningar som visat att unga som har en tro, ifrågasätts 
på ett mycket kränkande sätt även av vuxna, till och med i 
skolan. Men de djupa, andliga samtalen är viktiga för unga, 
för att inte missa målet med sitt liv. Vilket mål? Finns ett mål? 
Har jag ett mål med mitt liv? Ja, det är ju några av alla de frå-
gor man ställs inför, både ung som gammal. Att våga följa sin 
inre övertygelse kan vara ett mål i sig, men också vägen vida-
re mot något annat som ger livet mening och innehåll.

Att vara ung utan givna och ärvda regelverk, utan traditio-
ner, gör att man orienterar sig efter andra fasta punkter i till-
varon. En sån konkret sak blir den sociala eller känslomässiga 
upplevelsen. Hur själva upplevelsen har betydelse för kanske 
livsavgörande val i livet ger de båda unga ledarna exempel på. 

Konfirmationen, ledarna och hela upplevelsen var viktig, 
för att inte säga helt avgörande, för att få känna att kyrkan 
var något bra. Både Melody och Felix beskriver tydligt hur 
konfirmationen verkligen blev en aptitretare. 

Ville lära sig mer

Lusten att få lära sig mer, utvecklas som kristen och få ut mer 
av livet i kyrkan uppmuntrades även av att båda ägnar mycket 

tid åt musiken. Felix är känd för Varabygdens församling 
då han bland annat spelat trumpet i kyrkan vid flera 
gudstjänster och andra evenemang. Även Melody är er-
faren genom musiken i kyrkan. Hon började spela uku-
lele, mest för skoj. Att känna glädje för det man gör är 
lika viktigt som att känna tillhörighet, vilket Melody och 
Felix återkomer till på olika sätt. 

Musiken och gemenskapen

För musiken är viktig, menar de. Fast gemenskapen är 
ännu viktigare. Eller ja, båda är väl lika viktiga. Men vad 
är då kyrkan?

Båda enas i att gemenskapen och musiken är en så stor 
del av kyrkans liv att det egentligen borde vara något för 
alla människor. Känns något viktigare? Felix nämner 
traditionerna och verkar fascineras mycket över dessa. 
Melody talar om den sociala acceptansen, något som de 
båda verkar mycket tacksamma för att ha fått ta del av.

Gemensamt har de en önskan att fler ska våga utmana 
sina föreställningar och skapa sig en egen uppfattning 
genom att komma med i kyrkans verksamheter och våga 
ge det en chans. För i kyrkan finns något för alla, oavsett 
ålder eller andra egenskaper som annars har stor bety-
delse. Målet blir människorna som möter varandra - när 
de tillsammans möter Gud.

”Ge det en chans!” avslutar Melody. 
 

TEXT & BILD: Titti Fabritius   

fortsättning från sidan 15
PÅ VÄG MED SÅNG. Melody Wänlund 

FOTO: Titti Fabritius

KVÄNUM  
Kvänums kyrkokör  
Mån 18.30 - 20.00 
Församlingshemmet 
Körledare: Karin Ekenvi
 
Ungdomskören i Kvänum  
Ons 17.30 - 19.30 
Församlingshemmet  
Körledare: Johan Silfverhjelm  
 
LARV  
Gospel Larv  
Tis jämn v. 19.00 - 21.00 
Församlingshemmet 
Körledare: Karin Ekenvi
 
Larvs kyrkokör  
Ons 18.30 - 20.00 
Församlingshemmet 
Körledare: Karin Ekenvi
 
LEVENE  
Levenekören  
Tis 18.30 - 20.30  
Församlingshemmet  
Körledare: Britt-Marie Gidstedt 

KÖRSÅNGKÖRSÅNG
Uppstart med besök av 

sångpedagog Johanna Ek 
i Vara församlinghem 

2 sep kl 19-21 
RYDA  

Rydakören  
Tor jämn v. 18.30 - 20.30 S.Kedums 

kyrka/Amandas hus 
Körledare: Marie-Louise Haag

 
SKARSTAD  

Skarstad-Hällumkören  
Ons ojämn v. 18.30 - 20.30  

Skarstad kyrka  
Körledare: Marie-Louise Haag

 
VARA  

Vara kyrkokör  
Ons 19.00 - 21.00  

Församlingshemmet 
Körledare: Britt-Marie Gidstedt 

 
VEDUM  

Körsköj   
Mån 19.00 - 20.30  

Församlingshemmet  
Körledare: Annette Kinnunen

 
Tonfisken – barnkör  

Tis 14.00 - 14.45  
Församlingshemmet  

Körledare: Annette Kinnunen

Karin Ekenvi tel. 073 – 373 30 16 
Johan Silfverhjelm  tel. 073-373 30 27  
Britt-Marie Gidstedt tel. 073-373 30 17 
Annette Kinnunen tel. 073-373 30 15 
Marie-Louise Haag tel. 073 – 373 30 19

Kontakta körledarna:

Med reservation för 
eventuella ändringar!

Rekommendationer för 
kör- & musikverksamhet 
under pågående pandemi



16 17VARAmed!  i Varabygdens församling VARAmed!  i Varabygdens församling

Söndag 8 november
22:a söndagen efter trefaldighet
11.00 Kvänums församlingshem Högmässa
11.00 Vara kyrka Gudstjänst
18.00 Longs kyrka Gudstjänst med musik
18.00 Vedums kyrka Sinnesrogudstjänst

Onsdag 11 november
16.00 Jungs bygdegård Musik och mat

Torsdag 12 november
17.00 Larvs församlingshem Messy church

Söndag 15 november
Söndagen för domssöndagen
11.00 Tumleberg, Betania/Pingstkyrkan, 
Ekumenisk gudstjänst
11.00 Vara kyrka Gudstjänst med små och stora
18.00 Tråvads kyrka Mässa
18.00 Vedums kyrka Gudstjänst med musik

Torsdag 19 november
19.00 Längjums kyrka Sinnesrogudstjänst

Söndag 22 november
Domssöndagen
11.00 Elings kyrka Gudstjänst
11.00 Vara kyrka Högmässa
18.00 Levene kyrka Sinnesrogudstjänst
18.00 Kvänums församlingshem Gudstjänst med musik

Tisdag 24 november
17.00 S Kedums kyrka Messy church

Lördag 28 november
15.00 Skarstads kyrka Gudstjänst
17.00 Bitterna kyrka Adventsmusik

Angivna tider med reservation för ändringar efter tryck. 

GudstjänsterGudstjänster
Söndag 6 september
13:e söndagen efter trefaldighet
11.00 Kvänums församlingshem Högmässa
11.00 Slädene kyrka Gudstjänst
18.00 Tråvads kyrka Gudstjänst med musik
18.00 Vara kyrka Sinnesrogudstjänst

Tisdag 8 september
17.00 S Kedums kyrka Messy church

Söndag 13 september
14:e söndagen efter trefaldighet
11.00 S Lundby kyrka Högmässa
11.00 Vara kyrka Gudstjänst
18.00 Kvänums församlingshem Sinnesrogudstjänst
18.00 Naums kyrka Gudstjänst

Torsdag 17 september
17.00 Larvs församlingshem Messy church

Söndag 20 september
15:e söndagen efter trefaldighet
11.00 Levene kyrka Gudstjänst
11.00 Vara församlingshem Gudstjänst 
med dopfest för små och stora
14.00 Vedums församlingshem Gudstjänst med dopfest för 
små och stora
18.00 S Kedums kyrka Mässa

Tisdag 22 september
17.00 Kvänums församlingshem Kyrkskôj

Torsdag 24 september
19.00 Längjums kyrka Sinnesrogudstjänst

Söndag 27 september
16:e söndagen efter trefaldighet
11.00 Kvänums församlingshem Gudstjänst
11.00 Vara kyrka Gudstjänst
18.00 Bitterna kyrka Sinnesrogudstjänst
18.00 Slädene kyrka Mässa

Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag
11.00 Kvänums församlingshem Gudstjänst med dopfest 
för små och stora
11.00 Larvs kyrka Högmässa
16.00 Levene församlingshem Gudstjänst med dopfest för 
små och stora
18.00 Vara kyrka Gudstjänst med musik

Torsdag 8 oktober
18.00 Ryda kyrka Gudstjänst med små och stora

Söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen
11.00 Jungs kyrka Gudstjänst med små och stora
11.00 Vara kyrka Högmässa
16.00 Levene kyrka Gudstjänst
16.00 Skarstads kyrka Gudstjänst
18.00 Larvs kyrka Gudstjänst med små och stora
18.00 Naums kyrka Gudstjänst
18.00 S Lundby kyrka Gudstjänst

Torsdag 15 oktober
17.00 Larvs församlingshem Messy church

Söndag 18 oktober
19:e söndagen efter trefaldighet
11.00 S Kedums kyrka Gudstjänst
11.00 Vedums kyrka Högmässa
18.00 Tråvads kyrka Gudstjänst med musik
18.00 Vara kyrka Sinnesrogudstjänst

Tisdag 20 oktober
17.00 Kvänums församlingshem Kyrkskôj
17.00 S Kedums kyrka Messy church

Torsdag 22 oktober
19.00 Larvs kyrka Lovsångsmässa

Söndag 25 oktober
20:e söndagen efter trefaldighet
11.00 Kvänums församlingshem Gudstjänst
11.00 Vara kyrka Gudstjänst
18.00 Levene kyrka Mässa
18.00 Ryda kyrka Gudstjänst med musik

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag
11.00 Vara kyrka Gudstjänst med musik
16.00 Skarstads kyrka Minnesgudstjänst
18.00 N Vånga kyrka Minnesgudstjänst

Söndag 1 november
Söndagen efter alla helgons dag
16.00 Bitterna kyrka Minnesgudstjänst
16.00 Levene kyrka Minnesgudstjänst
18.00 Larvs kyrka Minnesgudstjänst
18.00 Ryda kyrka Minnesgudstjänst
18.00 Vara kyrka Minnesgudstjänst
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GUDSTJÄNST FIRAS VARJE söndag. Den som går till kyrkan kan 
med förtroende vända sig till vår personal för vägledning i både 
andliga och praktiska frågor. Varmt välkommen!

Söndag 29 november
1:a söndagen i advent
11.00 Längjums kyrka Gudstjänst
11.00 Naums kyrka Gudstjänst
11.00 Vara kyrka Gudstjänst
11.00 Vedums församlingshem Gudstjänst
18.00 Sparlösa kyrka Gudstjänst
18.00 Öttums kyrka Gudstjänst med små och stora

”Herre visa mig 
din väg och gör 
mig villig att 
vandra den.”

Pilgrimsvandringar

Vi fortsätter med pilgrimsvandringar 
under hösten - se sidan 18!
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LLiitteenn  &&  SSttoorr  
ii  VVaarraabbyyggddeennss  fföörrssaammlliinngg!!

LLeevveennee  
fföörrssaammlliinnggsshheemm

OOnnssddaaggaarr::  9.30-11.30 

Sångstund ca. 11.00

FFiikkaa: 20:-/vuxen 
Barn gratis

KKoonnttaakktt::
007733--3377  3333  002244

ÖÖppppeenn
vveerrkkssaammhheett  fföörr  
bbaarrnn  mmeedd  
vvuuxxeenn!!
0-100 år

Ingen anmälan! 

BBöörrjjaarr  vv..  44    22002200

””LLiitteenn  &&  SSttoorr  ii  
VVaarraabbyyggddeennss  fföörrssaammlliinngg””

VVaarraa  
fföörrssaammlliinnggsshheemm

MMåånnddaaggaarr: 9.30–11.30 
Fredagar: 9.30–11.30

Sångstund: ca. 10.00 

Fika: 20:-/vuxen 
Barn gratis

Kontakt: 
Linda 007733--3377  3333  002222

VVeedduummss  
fföörrssaammlliinnggsshheemm

MMåånnddaaggaarr::  9.30–11.30 

Sångstund: ca. 10.00

Fika: 20:-/vuxen 
Barn gratis

Kontakt:
Sara 007733--3377  3333  002266

KKvväännuummss  
fföörrssaammlliinnggsshheemm

OOnnssddaaggaarr::  9.30–11.30 

Sångstund : ca 10.15

FFiikkaa: 20:-/vuxen 
Barn gratis

KKoonnttaakktt::
Ellen 007733--3377  3333  002255

ALLT ÄR JÄTTEGRATIS 
och anpassat efter alla 
rådande situationer!

 

MötesplatserMötesplatser

 

 

Följ oss på Facebook!
Liten & Stor i Varabygdens församling

 
 

HÖSTSTART V 36

Pilgrimsvandringar

Vi fortsätter med pilgrimsvandringarna under hösten!

Måndagar 18.00-20.00
Vi samlas på respektive parkering. Ta med en enkel fika!

Mera garn, tack!Mera garn, tack!
Sticka-Skickagrupperna har producerat 
ett 10-tal kartonger med stickade/virkade 
kläder och filtar som har levererats till 
Slättmissionens Hjälpande Hand i Stenum.

Fastän grupperna inte har kunnat träffats 
under våren, så har inte stickorna kallnat! 
För att minska tristessen har alla fantas-
tiska handarbetare kunnat hämta garn att 
använda. Men det går åt och vi behöver 
ständigt fylla på!

Hjälp oss fylla på våra lager Hjälp oss fylla på våra lager 
med mera garn!med mera garn!
Har du garn du vill 
bli av med? 

Kontakta oss! 

Solveig Sundström 
Tfn 0733-73 30 13 

Karin Lindelöf 
Tfn 073-373 30 11

Har du inget garn men vill vara med att 
hjälpa romerna i Rumänien på annat sätt? 
Hör av dig så kan vi föreslå olika möjligheter.  

September:

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

Oktober:

5  Almesåsen, Ryda
12  Nordvalla, Vedum
19  Vara kyrka
26  Oltorp, Kvänum

November:

2  Almesåsen, Ryda
9  Nordvalla, Vedum
16  Vara kyrka
23  Oltorp, Kvänum

För mer information -  För mer information -  håll koll på håll koll på 
Kyrkguiden, affischer, NLT, hemsidan Kyrkguiden, affischer, NLT, hemsidan 
eller ring till någon av oss ledare:eller ring till någon av oss ledare:

Maria Claesson 
Tfn 073-373 30 10

Solveig Sundström 
Tfn 073-373 30 13

UTELIVET FORTSÄTTER! 

Så länge vi kan och behöver 
fortsätter vi hitta på roliga och 
lämpliga aktiviteter utomhus i 
friska luften för alla åldrar! 

Har Coronakrisen ställt till det rejält i familjen? 
Du vet väl om att du kan kontakta våra diakoner eller 
präster för att få någon att prata med om det jobbiga? 

Mer information på www.svenskakyrkan.se/vara/samtal

vVecka 36 - 50
Vecka 4 - 23

SSånger, lekar 
och fikastund 
tillsammans 
i rena och 
rymliga 
lokaler! 

SKontakt 
vid frågor: 

Sofia Andersson 
073-37 33 021



20 21VARAmed!  i Varabygdens församling VARAmed!  i Varabygdens församling

Nya 
avtackade

Ekonomiassistent Anna Olsson kliver rakt in en tjänst 
som anpassats till de förändringar som kansliet genom-
går. Detta sker bl.a. som ett steg in till kyrkans ökade di-
gitaliseringbehov, då vi ansluter oss till kyrkans gemen-
samma IT-lösningar som GIP, GAS och ett nytt intranät.

Per-Gunnar Larsson välkomnas som ny kyrkogårdsar-
betare! 

Lisa Nordström  byter tjänst inom församlingen från 
Second-Handbutiken till kyrkgårdsarbetslaget. 

Förskolan får ny personal: Gunilla Nylén, rektor, Marie 
Eringsfors, förskollärare, Maria Landquist, förskollä-
rare och Frida Werner, barnskötare. 

Marie Johansson, välkommen som församlingsdiakon!

Vi välkomnar diakon & rektor!Vi välkomnar diakon & rektor!
Gunilla Nylén tillträder den 31 augusti som rektor 
vid förskolan. Hon kommer närmast från Lextorps 
församling. Gunilla har i 27 år betjänat Trollhättans 
pastorat och har byggt upp en erfarenhet som blir en 
stor tillgång för oss. I Trollhättan var hon med vid 
uppstarten av ny förskola. Under 14 år har hon sam-
ordnat verksamheten Musslan (Trollhättans pastorat 
och Trollhättans stad), en verksamhet som vänder sig 
till barn och ungdomar med anhöriga i missbruk eller 
psykisk ohälsa. 

Här berättar Gunilla hur hon ser på sin nya tjänst!

Det ska bli mycket spännande och jag ser med stor glädje 
och ödmjukhet fram emot mina kommande arbets-

uppgifter i Varabygdens församling. De senaste två åren 
har jag utgått från Götalundens församling där jag bl.a. 
haft en samtalsgrupp för mammor som har fått sina barn 
familjehemsplacerade. Det har varit en förmån att genom 
åren ha fått möta så många fina barn och ungdomar samt 
deras föräldrar.

Genom kyrkans verksamhet möter vi många barn och 
ungdomar. För många är kyrkan bekant, man har hört bi-
belberättelserna och känner till våra stora högtider. Men 
för många är kyrkan och evangeliet något som är nästan 
helt obekant. Att göra evangeliet känt är församlingens 
viktigaste uppgift och att få vara en del i detta arbete är ett 
privilegium.

Minnen som präglar

Vi vet ju alla, att mycket av det som vi hör och upplever när 
vi är små, det bär vi med oss också i det vuxna livet. Vissa 
händelser glömmer man aldrig. När jag var liten växte jag 
upp i Södra Dalsland. Vackra Dalboslätten, nästan som i 
Vara! Mina mor-föräldrar var bönder. På somrarna var vi 
barnbarn ofta där på besök. Vi körde hö, red på hästarna 
och på kvällarna cyklade vi ner till Vänern där storfisken 
skulle dras upp. Vi hoppade över bäcken och vi letade efter 
hönsens ägg bakom ladugården och kalvarna slickade våra 
små barnahänder. Vi jagade kvigor som smet, fick mygg-
bett, åt potatis med köttbullar och gräddsås.

Andakt på mormors vis

I allt detta var det ändå mormor som jag minns allra bäst. 
Hon bäddade åt oss barnbarn med vita lakan. Örngotten 
hade band som var veckade. Jag låg länge och funderade på 
hur mormor hade burit sig åt för att få dem så fina. Framför 
våra sängar sköt hon de tunga ekstolarna så att vi inte 
skulle ramla ner på golvet. När detta var gjort gick mor-
mor in i kammaren bredvid och jag kunde ligga och sneg-
la på henne. Jag såg hur hon släppte ner sin hårknut och 
kammade sitt silvervita hår, hur hon drog upp den gamla 
Amerikaklockan och hur hon därefter tog fram sin bibel 

och psalmbok. Mormor sjöng en psalm, tackade och bad en 
bön. Det var andakt.

Trygghet och glädje genom hela livet

Jag undrar ibland om mormor förstod hur viktigt detta 
ögonblick var för oss barn? Vi kom att bära med oss detta i 
våra liv och Gudstron med tryggheten från mormor spreds 
vidare till oss barn.

När jag tänker på hur vi bär med oss så mycket i våra 
minnen, inser jag hur viktigt det är att barnen får höra 
evangeliet och bibelberättelserna. Får barnen en positiv 
bild av kyrkan, kan de bära med sig det resten av livet. En 
barnatro som ger trygghet och glädje i livets alla skeenden.

Förskolorna i Varabygdens församling är en mycket vik-
tig del i detta arbete. Kan vårt arbete leda till att barn och 
föräldrar känner värme och trygghet, att precis alla barn 
blir sedda och får uppleva att de är lika viktiga och älskade 
i Guds ögon – då ska vi vara tacksamma för att vara med i 
ett sånt arbete!

Gunilla Nylén, rektor

”Jesus sade: Låt barnen 
vara, och hindra dem inte 

från att komma hit till 
mig! Himmelriket tillhör 
sådana som de”. Matt.19:13-14
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Marie Johansson diakonvigdes i Uppsala 
Domkyrka 1991. Nu har hon börjat i Varabygdens 

församling och ser fram emot att få vara en del i vårt 
utvecklingsarbete inom diakoni och mission. Som 
diakon har hon varit verksam inom Svenska kyr-
kan i Arvika, Falköping och Stenstorp. Men under 
några år sökte hon mer kunskaper och blev därför 
socialpedagog 2011. Därefter kom hon att arbeta för 
Arbetsförmedlingen i Skara, innan hon längtade till-
baka till diakonin. 

Varabygdens församling är i ett utvecklingsskede och 
Marie ville gärna vara med i  detta. Bostaden finns i 
Gökhem och hon räknar med att få lyssna in Varabygdens 
människor för att få en bild av vilka förutsättningar vi 
har i församlingen. Marie betonar vikten av att möta 
människor där de befinner sig och att mötas i ett gott sam-
talsklimat. Hon anser att det ska vara lätt att få en relation 
till kyrkan och att våra medarbetare ska vara tillgängliga. 

”Alla ska ha en plats och känna att de är acceptera-
de. Med Jesu ögon vill jag både kunna se, lyssna och 
känna för att kunna bidra med något.”

Marie har en gedigen relation till Svenska kyrkan. Sedan 
barnsben har hon växt upp med positiva förebilder och i 
tonåren blev det ungdomsledarna som hade en avgörande 
inverkan på hennes fortsatta bana i livet. 

”Det engagemang de lade ner på oss och vad jag 
kände att de förmedlade var något så positivt, att jag 
ville ta emot det och föra det vidare.” 

Svenska kyrkans ordningar och rutiner sitter i ryggmär-
gen och när hon i augusti tillträdde sin tjänst, var det med 
många för församlingen värdefulla erfarenheter. 

Ifrån arbetet i myndighetsvärlden med människor i si-
tuationer där både hälsa och livsuppehälle försvunnit då 
man upplevt att samhället sviktat, ser Marie kyrkan som 
en plats för nya möjligheter. Dels genom att fånga upp och 
finnas till för människor som hamnat utanför, men även 
för att stötta och hitta nya vägar vidare. 

Maria J Hedbrant, vår förvaltningsassistent som tro-
get  och noggrannt skött kyrkobokföringen, arkiv och 
gravrätter m.m. i många år lyckönskar vi nu till att få en 
aktiv och fin pension! Tusen tack för allt du gjort! 

 
Emil Larsson, kyrkogårdsarbetare, stort tack för ditt 
fina arbete på våra kyrkogårdar. Allt gott önskas i fort-
sättningen!

Maria Högberg har avslutat sitt vikariat som barn- och 
ungdomsledare. Tack för din varma omsorg om alla!

Alice Hansen och Julia Törnqvist har varit uppskat-
tade barnskötare på förskolan och önskas nu lycka till 
även i fortsättningen!

STORT TACK!STORT TACK!

VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!

”Med Jesu ögon 
vill jag se,  
lyssna och  
känna för  
att bidra  
med något.”

medarbetare
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Johannes krönika...

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet 
Foto: Titti Fabritius

Stora delar av mitt yrkesverksamma liv har jag haft som 
uppgift att samtala med människor. Målet med dessa 

kontakter har i slutändan varit, att de skulle använda de 
produkter eller tjänster som det företag jag representerade 
hade att erbjuda. Ofta var jag på resande fot för att besöka 
en befintlig kund, eller för att träffa företag som ännu inte 
var kund till mig. Det gällde att noga planera sin arbets-
tid, eftersom grunden för min inkomst, berodde på om jag 
lyckades få mina kunder att köpa. Den tid som jag ägnade 
direkt åt dem som gav mig mat på tallriken, var av yttersta 
vikt.

Olika slags möten

Men det finns många olika slags möten. Du träffar någon 
i mataffären som du slänger några ord med i en vardaglig 
form av möten. En annan typ av möte kan vara tillsam-
mans med styrelsen i din idrottsförening. Ett sådant möte 
är inplanerat och kräver ofta en del förberedelse. Alla mö-
ten vi människor har i livet borde ha en sak gemensam: 
att visa en positiv attityd samt respekt för dem du möter. 
Detta oavsett om det bara är en kort hälsningsfras, eller 
ett möte som är förberett under en lång tid.

Ömsesidighet och god vilja

Det arbetsliv vi har idag, bygger mycket mer på kontakt mel-
lan människor än någonsin tidigare. Många tunga och mo-
notona arbeten som förr utfördes av mänsklig hand, är idag 
ersatta av en maskin eller en robot. I takt med att dessa jobb 
har försvunnit, har tjänstesektorn vuxit och sugit upp delar 
av den arbetskraft som i sin tidigare yrkesutövning, kunde 
tjäna in sin brödföda. Det kan ha varit yrken utan specifika 
krav på att behöva ”vara social”. Då varje människa är unik 
och har olika företräden, har ord som respekt och ödmjuk-
het i kombination med en positiv attityd, blivit centrala för 
vår samhällsbyggnad. Det förväntas finnas plats för oss alla 
oavsett vilka färdigheter man är rustad med. Nyckeln härtill 
är ömsesidig vilja.

Coronapandemin som vi alla i hela världen nu är drab-
bade av, visar människans behov av att kunna träffas öga 
mot öga, inte bara via telefon eller något digitalt forum. I 
nyheterna har vi sett hur folk står på sina balkonger och ge-
mensamt hurrar för dem som arbetar inom vården. Andra 
uttrycker sin frustration över att inte komma utanför sina 
väggar, genom att bryta mot alla regler och ge sig ut på ga-
torna och släppa loss allt de har inom sig. Dessvärre på ett 
helt lagvidrigt sätt.

Vad kan vi lära?

Vi som är verksamma i Varabygdens församling bör reflek-
tera över vilka lärdomar vi kan dra av allt detta som nu sker 
i Coronankrisens (förhoppningsvis) bakvatten. Många av 
våra medarbetare har som uppgift att i olika forum fysiskt 
finnas till i möten med församlingsbor. Det gäller i första 
hand våra ungdomsledare, pedagoger, diakoner och präster. 
Alla dessa medarbetare har en utbildning som är anpassad 
för det uppdrag de är anställda till att utföra och med den 
potential som krävs. Vi visste redan innan pandemins an-
komst att vi människor suktar efter samvaro med andra. 
Många behöver vägledning i olika former och alla behöver 
tröst ibland. Tänk om vi som Guds tjänare i Varabygdens 
församling, kanske inte kan ”göra alla folk till lärjungar”, 
men väl finna nya vägar till dem som vi är satta till att bistå, 
trösta och ge hopp. 

Vi kan nå ut till fler!

Med den fina personal vi har finns potential till ytterligare 
steg i vår strävan att nå ut med Guds ord. Vi kan sprida vär-
me och förtröstan i församlingen hur mycket som helst! Om 
man efter varje arbetsdag funderar över hur många möten 
man haft med människor som inte är ens egna arbetskamra-
ter, får man en indikation på om kursen bör justeras. Denna 
typ av tankar hade jag själv under hela mitt yrkesliv, vilket 
gjorde att jag kontinuerligt kunde förfina mitt arbetssätt. 
Inte exemplariskt alltid, men med en god och stark vilja!
 

Johannes Lundén, ordf kyrkorådet

Det var ett svårt beslut som tog tid att komma fram till. 
Till slut var det de krassa kraven på ekonomi, arbetsmiljö 

och säkerhet på grund av otillräckliga lokaler som avgjorde. 
Hur gärna vi än vill hålla fast vid butiken, var det inte längre 
hållbart. Inte nu, inte i denna form åtminstone.

Olämpliga lokaler

Det har varit en olöslig ekvation att få lokalerna att funge-
ra optimalt. Till slut blev det hänsyn till brandskydd och 
Folkhälsomyndighetens krav på avstånd och hygien som 
handfast stängde butiken. Vi har gjort vad vi kunnat för att 
hitta lokaler som är lämpliga för denna typ av verksamhet, 
men det har inte gått att lösa. Skyddsombudet fick säga sitt 
och vi har att anpassa oss till detta för allas säkerhets skull. 

Goda ambitioner

Den vision som Kyrkornas Secondhand-verksamhet vilar på 
är bland annat att göra det möjligt för människor som står 
utanför arbetsmarknaden eller socialt trygga och fungeran-
de sammanhang att komma in i gemenskapen igen. Det har 
varit föreståndare Lisa Nordströms stora glädje att se detta 
bli verklighet genom butiken. Hennes arbete har varit mycket 
uppskattat och hon har gjort ett fantastiskt god insats. Hur vi 
fortsättningsvis kommer att göra, vet vi i dagsläget inte men-
vi  arbetar aktivt med olika idéer om hjälpverksamhet.

När pengarna inte räcker till

Ett projekt måste finansieras ordentligt och vi behöver sat-
sa på verksamheter på ett ansvarsfullt sätt. Pengarna ska 
räcka till för hyror, löner och transporter m.m. Vi ger inte 
upp tanken på att hjälpa människor på detta sätt eller ge-
nom något liknande i framtiden. Men i nuläget måste vi se 
över hur vi använder resurserna, en krass realitet tyvärr. 

Vi har som väl är kunnat behålla Lisa i vår tjänst och 
hon har fått andra arbetsuppgifter i församlingen. Det är 
viktigt att kunna behålla den kompetens hon uppvisat i 
butiken inför framtiden, för vi slutar aldrig hoppas och tro. 

Avveckling under hösten

Under augusti och september arbetar vi med avveckling av 
butiken. Allt praktiskt detta innebär kan komma att kräva 
extra krafter.  Hjälp gärna till med vad du kan!

Tacksamhet för alla som varit med!

Till alla som på olika sätt bidragit till Secondhand-
verksamheten säger vi ett stort tack! Det har varit värde-
fullt för så många och ditt bidrag med saker, arbetskraft 
och köp har gjort stor skillnad. Be för oss i allt detta och 
kom gärna med förslag och idéer!
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TUNGT BESLUT FÖR kyrkans Arbetsutskott. För AU tillsammans med ledningsgrup-
pen stod det klart att vi inte kan behålla Kyrkornas Secondhand-verksamhet längre. 



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 försam-
lingsverksamheten, 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
Kyrkoherde Lovisa Carlsson är arbets-
ledande präst och chef i församlingen.

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