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VARAmed!
är en församlingstidning med utgivningsbevis som ges ut av Varabygdens församling, Svenska kyrkan. 
Den delas ut gratis till hushållen som samhällsinformation och berättar om vad vi gör i Varabygden. Har 
du tips, synpunkter eller vill bidra med innehåll, tar vi gärna del av detta! Kontaktinformation finns på 
baksidan och på vår hemsida. Vi svarar i telefon i mån av tid men säkrast via e-post.
 
Hemsida:   www.svenskakyrkan.se/vara
Redaktion:   Kyrkoherde Lovisa Carlsson, kommunikatör Titti Fabritius, adm. präst Gunnar Larsson
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Kyrkoherde Lovisa

Kyrkoherde Lovisa Carlsson
Foto: Titti Fabritius

Vad tänker du på när du hör ordet ”lärjunge”? Det 
ordet har följt med mig ända sedan jag var liten. 

Jag vet inte om jag som sexåring förstod vad det be-
tydde när jag exempelvis fick ta emot Barnens bibel 
av min pappa, som var präst, i Götene församlings-
hem. Men det lilla jag förstod, var att det handlade 
om att följa Jesus, att han hade 12 lärjungar och att 
vi i kyrkan fick vara hans lärjungar också. 

Bejaka din kallelse

Genom livet tar vi olika vägar. Jag kände mig kall-
lad att vara en Jesu lärjunge och verkligen arbeta i 
kyrkan. Jag ville prästvigas och ha som uppgift att 
förkunna evangeliet rent och klart och förvalta sa-
kramenten rätt, som prästerna lovar i prästvignings-
löftena. Du är kanske kallad till något annat? Jag 
tror att alla människor har ett kall av ett eller annat 
slag. Det har varit vanligt att inom sjukvård, kyrka 
och skola talat om ”att ha ett kall”. Det har föränd-
rats men vi kan ha en känsla av att vara på rätt plats. 
Jag tror på att Gud kallar människor, till andra saker 
också, till synes kanske obetydliga saker, men som är 
viktiga för dem som får del av hjälpen. 

”Det är oro och obehag i luften. Den 15-åriga tjejen 
tar mod till sig och går fram till gruppen av ungdomar 
som står i en cirkel runt killen som just fått en spark i 
magen och nu ligger ner. Tjejen tar ett djupt andetag 
och säger: Låt honom vara i fred, han har inte gjort er 
nåt. I skolkorridoren, mitt bland alla andra, i en spe-
ciell situation vågar hon göra det som är rätt just här 
och nu. Så blev den enda livslånga kallelsen konkret 
i en specifik situation som plötsligt gav mersmak av 

Kallelsen till Guds 
rike

Guds rike. Killen reser sig upp. Deras ögon möts. I 
hans blick ser hon ett ljudlöst men öronbedövan-
de: Tack!” 

Detta är ett citat från Dagboken med kyrkoal-
manackan 2020 - 2021 som visar hur en kallelse 
kan visa sig och förändra liv i vardagen. 

Fler sätt att förändra 

Kyrkovalet är på gång. Söndagen den 19 septem-
ber kan du som medlem rösta på vilka du vill se 
som förtroendevalda i Varabygdens församling! 
Du kan alltså påverka kyrkans arbete på riks-, 
stifts- och församlingsnivå. Att vara förtroende-
vald är också ett slags kall. Det är en viktig uppgift 
att tillsammans med mig som kyrkoherde arbeta 
för att den lokala kyrkan ska finnas till i människ-
ors liv i alla åldrar. 

Arbetet handlar om frågor som vad vi behöver 
i framtiden av kyrkor och församlingshem, vilken 
verksamhet vi ska bedriva, hur barn-, konfir-
mand- och ungdomsarbetet ska se ut. Hur kan vi 
samarbeta med andra aktörer i samhället? Hur 
kan vi stötta utsatta människor i det diakonala ar-
betet? Vilka sorts gudstjänster ska vi fira? Hur får 
vi ideella mer delaktiga? Dessa och många andra 
frågor jobbar engagerade förtroendevalda som 
känner ett ansvar för kyrkan och dess framtid. 
Hur du väljer, har betydelse för vart detta arbete 
tar vägen! 

Trefaldighetstiden: vi får vara lärjungar

När denna text skrivs går vi in i Trefaldighetstiden. 
Det är en tid av andligt växande i våra liv. 
Bibeltexterna talar till oss om att vi har en kal-
lelse till Guds rike, att vi inte ska döma andra 
människor, att det är viktigt med andlig klarsyn 
och att vi ska vara goda förvaltare av Guds ska-
pelse. Vad vi än är kallade till, gäller det att vi är 
rotade i och lever nära vår läromästare Jesus. I sin 
Bergspredikan ger han oss nycklarna till hur en 
Jesu lärjunge kan leva. Det är en möjlighet som 
utgår från Guds kärlek till oss människor för att 
vi ska kunna ge den kärleken vidare till varandra. 
Och vem vill inte vara älskad?

”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett 
berg kan inte döljas, och när man tänder 
en lampa sätter man den inte under sädes-
måttet utan på hållaren, så att den lyser 
för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus 
lysa för människorna, så att de ser era goda 
gärningar och prisar er Fader i himlen.”

Matteusevangeliet kapitel 5:14-16

Lovisa Carlsson, kyrkoherde
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”Leva-vidare”

Har du förlorat din livskamrat?
De flesta tycker att det underlättar om man tillåter sig att 
samtala om sin sorg. Varje människas sorg är unik, men 
det brukar ändå kännas bra att få dela tankar och erfaren-
heter med andra som befinner sig i en liknande situation. 

För den som förlorat sin make, maka eller sambo bjuder 
Varabygdens församling därför in till höstens

”Leva-vidare”
i Levene församlingshem

Vi kommer att träffas på tisdagskvällar vid sex tillfällen i 
Levene församlingshem. 

Vi inleder varje träff med att äta en smörgås tillsammans. 

OBS! Anmälan senast 14 september!  

Helena Nylén, diakon tel 0512-79 72 08 

Har du förlorat någon annan i din närhet och behöver 
stöd för att komma vidare? 

Du alltid välkommen att kontakta oss för samtal. 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.

Kontakt: 
Helena Nylén, diakon 0512-79 72 08
Marie Johansson, diakon 0512-79 72 09
Maria Claesson, diakoniass. samtalsstöd 0512-79 72 10

Helena Nylén
diakon

Maria Claessondiakoniassistent

Diakoni handlar om att som kyrka finnas till 
för människor i alla livets situationer. 

För att vara en kyrka för alla människor i Varabygden för 
den tid vi lever i, pågår bland annat samarbete med olika 
organisationer, föreningar, Vara kommun samt andra myn-
digheter för att vara relevant i behoven vi möter. 

Läs mer om sorgebearbetning på sidan 25. 

Marie Johanssondiakon
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Med anledning av vår ökade satsning för vår 
förskoleverksamhet, vill vi tydligt signale-
ra detta krafttag för alla som både nu och i 
framtiden söker sig till Varabygdens försam-
ling med behov av barnomsorg.

Vi vill satsa på barnen eftersom vi utan dem inte har 
någon framtida verksamhet. Till grund för detta är 
grunden Guds kärlek som Jesus uttryckte i orden: 

”Folk kom också fram med sina 
barn till honom för att han skulle 

röra vid dem. Lärjungarna fick 
se det och visade bort dem, men 

Jesus kallade dem till sig och sade: 
Låt barnen komma 

hit till mig och hindra 
dem inte: Guds rike 

tillhör sådana som de. 
Sannerligen, den som inte tar 
emot Guds rike som ett barn, 

han kommer aldrig dit in.”
Lukasevangeliet 18:15-17

Unikt tillfälle

Inför vår nybyggnation i Larv, där nya skyltar mås-
te sättas upp, stod vi inför ett unikt tillfälle att göra 
något som skulle kunna bli kostnadseffektivt, vi-
sualisera enhetlighet och samhörighet för hela för-
skoleverksamheten. Eftersom vi även vill bygga för 
framtiden och tänka på eventuella förändringar som 

kan uppstå över lång tid, var ett helhetsgrepp vik-
tigt. Efter flera överväganden har vi kommit fram 
till att det bästa är att ha ett samlingsnamn som 
förenar flera delar en gemensam vision för försko-
lan: Förskolan Arken samlar förskolorna som för-
samlingens verksamhet oavsett var våra förskolor är 
placerade geografiskt. 

Därför har vi valt att satsa på:
• en tydligt koncept som ska vara lätt att känna 

igen som ett av församlingens verksamheter
• en glad och positiv signal med ett tydligt och 

barnvänligt tilltal
• ett tydligare budskap till både vårdnadshavare, 

samhället vi verkar inom och för våra medar-
betare i församlingens verksamheter om våra 
kärnvärderingar 

 

En framtidens förskola för Varabygden

Med förskolor i både Vedum och Larv, kommer de 
som söker sig till barnomsorg med geografisk när-
het att hitta detta med namnet Förskolan Arken i 
Larv eller Förskolan Arken i Vedum. Om vi i fram-
tiden kan utvecklas och få en förskola i till exempel 
Vara, är namnet och konceptet givet och inarbetat 
(Förskolan Arken i Vara). 

Detta ger flera fördelar vad gäller att externt kom-
municera vad vår förskola står för samt hur vi in-
ternt relaterar till verksamheten.
Arken är en etablerad kristen symbol från en biblisk 
händelse, då Gud räddade människor och djur från 
en global katastrof. 

Låt barnen 
komma till oss!
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Nytt logotypelement

Förskolans logotypelement visar på Guds rädd-
ningsplan för allt liv på jorden, för människorna 
och visar även på hur olika livsformer har olika för-
utsättningar, alla så värdefulla och älskade av Gud. 
Som ett bevis på att Gud alltid kommer att rädda 
oss, fick vi regnbågen som ett tecken på detta. Det 
vi signalerar med ett gemensamt logotypelement. 

På olika sätt kan vi då kommunicera: 
• Tron på Guds räddningsplan för hela mänsklig-

heten (teologi)
• Tron på varje individs unika särart och värde 

(kristen humanism)
• Tron på barnets förmåga att förstå större sam-

manhang och se sig själv som en del i detta 
(personlig utveckling)

• Tron på att människan kan lära och verka för 
en bättre värld och miljö (pedagogik) 

Nya möjligheter att arbeta konceptuellt

Förskolan Arken i Larv och Vedum kommer att 
kännas igen på sin rika färgskala, som bland annat 
signalerar himlen med en dominerande blå färg 
vilken även återkommer i konfirmationsarbetet. 
De olika detaljerna/djuren kan användas inom all 
barn- och familjeverksamhet, exempelvis i tipspro-
menader (”gosedjur”) för att ”leta efter Noas djur”, 
i barngrupper som stöd för pedagogiska tankar om 
”att vara olika men lika” etc. Djurens olika egen-
skaper kan barnen på ett lekfullt sätt relatera till 
för självkännedom, för att lära sig samspela med 
andra m.m. som ett pedagogiskt verktyg. Visuellt 
är färg- och formspråk attraktivt för barn och kan 
användas för trycksaker, t-shirtar etc.

Vi önskar att alla i Varabygden ska komma 
att känna igen förskolorna tydligare och 
känna glädje över att kyrkan satsar på bar-
nen, både nu och för framtiden!



8 VARAmed!  i Varabygdens församling

När vi talar om tro kanske du tänker dig tron 
som ett sinnestillstånd, där sånt som egentligen 

inte finns till, blir till i den troendes föreställning? 
Det skulle innebära att detta som vi då tror på, bara 
finns till så länge som vi känner eller orkar tro.

Det skulle bli ett jobbigt kristet liv. Tron blir då en 
psykisk ansträngning och besvikelsen kommer då 
du inte längre orkar lyfta dig till en känslomässig 
visshet att tro. Om tron på Jesus inte var något annat 
än denna prestation, kan det kvitta! 

”Att tro på Jesus 
är att få slappna av 

i den famn som 
redan bär dig.”

Bibelordet lär oss att Jesus är en verklighet som sö-
ker upp oss mitt i den verklighet vi lever i. Vi erbjuds 
ett liv som är större än detta livet, en gemenskap 
som inte sviker eller utnyttjar, en förlåtelse som jag 
kan leva i. När du räknar med Jesus i ditt liv och 
vänder dig till honom, då öppnar du ditt hjärta för 
honom och ger honom en chans att fungera i ditt liv. 
Du behöver inte ta i för att tro på Jesus eller för att 
ge honom en möjlighet i ditt liv.

Tron på frälsningen främst en vila i något som redan 

har skett. Det har Gud gjort klart, när han gav sin 
son för världens frälsning. Gud är oberoende av 
mänskligheten i sitt beslut att frälsa världen, var-
ken tro eller otro ändrar på hans beslut.

Om lärjungarna genom sin tro hade kunnat bidra 
med något för Jesus uppståndelse, så skulle han 
aldrig ha uppstått. Vändpunkten kom då Jesus le-
tade upp lärjungarna. Det sker på samma sätt idag, 
när en människa förs från otro till tro. Det är Jesus 
eget verk från början till slut. 

”Du måste inte tro, 
du får tro.” 

Tron är klippa du kan vila på i livets tunga och svå-
ra stunder. Att tro på Jesus är att få slappna av i 
den famn som redan bär dig.

Anders Hillergren, präst

FOTO: Pixabay

Jag tror - hjälp min otroJag tror - hjälp min otro
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Barnverksamhet i Aten, Grekland. Foto: Viktoria Johansson/Ikon

Hembesök i Kenya. Foto: Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns med och för dig också utomlands! 
Välkommen! www.svenskakyrkan.se/iutlandet 
swish 9016031 – Tack för din gåva! 

Från ett besök hos en fängslad 
svensk i Filippinerna.  
Foto: Mogens Amstrup Jacobsen

Ungdomar som bor utomlands på konfirmandläger i Sverige. Foto: Magnus Aronson/Ikon Gudstjänst på svenska i Sao Paulo, Brasilien. Foto: Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar 
och fasta verksamhetsplatser runt om i värl-
den. Dessutom genomför svenska präster 
och diakoner uppsökande verksamhet på ett 
stort antal platser utöver världen.

Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utom-
lands är detsamma som för en församling i Sverige: 
att fira gudstjänst, bedriva diakoni, mission och un-
dervisning. I utlandskyrkan förrättas dop och vigs-
lar, du erbjuds samtal och gemenskap samt kan vara 
med i barn- och ungdomsverksamhet. Det finns 
också många körer.  

Svenska kyrkan i utlandet i siffror
Nedan finns ungefärlig statistik över utlandskyr-
kans verksamhet. Observera att besöksantal, antal 
gudstjänster och andra träffar sjönk avsevärt under 
2020, på grund av tillfälliga restriktioner och lock-
down med anledning av pandemin. Istället ökade 
antalet diakonala insatser och digitala möten.  

Drygt 613 000 besökare varje år
Det finns totalt 39 församlingar och verksamhets-
platser i världen (inklusive ambulerande präster 
i Nordamerika, Afrika, Asien och Sydamerika). 

Ytterligare ett 100-tal platser i världen besöks re-
gelbundet av svenska präster.
• Drygt 4 700 själavårdande samtal genomförs 

varje år.  
• Omkring 250 dop genomförs varje år.
• Knappt 5 600 gudstjänster firas varje år, 
• Drygt 600 par gifter sig eller får sitt äkten-

skap välsignat varje år.
• Omkring 1 500 personer är engagerade i nå-

gon av utlandsförsamlingens drygt 80 körer. 
• Över 180 svenskar som sitter fängslade ut-

anför Sverige får besök av utlandskyrkans 
personal

Utlandskyrkans ekonomi
Svenska församlingar utomlands får bara delvis 
stöd genom kyrkoavgiften. I genomsnitt måste 
varje utlandsförsamling själva samla in ungefär 
hälften av vad de behöver för sin verksamhet. Det 
gör de genom basarer, konserter och genom att 
besökare ger gåvor eller är medlemmar lokalt. 

Några gånger under året samlar Svenska kyr-
kans församlingar in lite extra till Svenska kyr-
kan i utlandet. Det sker genom rikskollekter. De 
senaste åren har rikskollekterna gått till Svenska 
kyrkan i utlandets diakoni.

SKUT NÅR UT! Svenska kyrkans utlandsarbete
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Vad går kollekten till?

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

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

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

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

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

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

facebook.com/varabygdensforsamlingsvenskakyrkan

Följ oss på 
FACEBOOK

FÖLJ OSS BÅDE 

på både Facebook och Youtube! Länkar på hemsidan:

www.svenskakyrkan.se/vara

Varabygdens församling, Svenska kyrkan i Vara

Swish:  123 226 27 15

Planerade gudstjänster för hösten 2021

Utvecklingen av pandemin och takten för avvecklingen av restriktio-
nerna påverkar gudstjänstplaneringen. Därför kan ingen detaljerad 
gudstjänstplan presenteras i skrivande stund.

Vi hänvisar istället till kalendern på hemsidan, appen Kyrkguiden, vår 
Facebooksida och annons i NLT.

NYHET! Månadsblad via e-post på prov

Ett månadsblad med gudstjänster kommer att tas fram för utskick via 
e-post till dem som önskar. Detta kan även hämtas i kyrkorna. 

Tanken är att du ska kunna beställa gudstjänsterna som brev med 
e-post med utskick en gång i månaden. 

E-post månadsblad: varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se 

Uppge namn, adress och en e-postadress som du använder aktivt (om 
du inte kollar e-posten regelbundet, får vi meddelanden i retur). Ange 
att du vill prenumerera på månadsbladet!

Flertalet söndagar kommer fyra slags gudstjänster att firas: 

kl. 11.00  Mässa och/eller gudstjänst
kl. 18.00 Sinnesrogudstjänst, mässa och/eller
  musikgudstjänst
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Ledare för pilgrimsvandringarna: 
 
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.

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

September  Oktober  November
  6 Almesåsen, Ryda   4 Almesåsen, Ryda   1 Almesåsen, Ryda
13 Nordvalla, Vedum 11 Nordvalla, Vedum     8 Nordvalla, Vedum
20 Vara kyrka  18 Vara kyrka  15 Vara kyrka
27 Oltorp, Kvänum 25 Oltorp, Kvänum 22 Oltorp, Kvänum
      29 Almesåsen, Ryda
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Hela famljen samlad med Patrik och Madeleine Gustafsson samt barnen Neo, Nova och Nella.
  FOTO: Titti Fabritius
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Dopet för lilla Nella den 22 maj 2021 var pla-
nerad till att hållas vid Huttla kvarn, där för-
äldrarna hade låtit viga sig tidigare. Vädret 
var som förväntat en svensk sommar: något 
opålitligt. Back-up-planen var ett familjärt 
dop i trädgården på Badhusgatan istället. Det 
gick förstås precis lika bra för Nella. Här får 
vi följa hennes dop!

Nella föddes den 6 januari 2021 har två syskon, 
Nova och Neo. Hela namnet är Britta Lena Nella 

och det är namn med nära anknytningar till familjen. 
För namnet Britta är det triss i damer på släktledet, 
med mormor, farmor och gammelmoster represente-
rade från båda föräldrarnas respektive familjer. 

Betydelsefulla traditioner

Dop och konfirmation är viktiga 
höjdpunkter i Madeleines släkt, 
men de kyrkliga traditionerna har 
sett lite annorlunda ut för Patrik, 
där valfriheten har varit viktig. 
Madeleine känner att dop och kon-
firmation är något som varit själv-
klart i hennes familj och talar om 
det som positiva traditioner. 

”Ja, dop och konfirmation, det 
är verkligen något man bara gör! 
Det kanske låter lite… jag vet inte… 
men det är något jag är uppväxt 
med som något fint och värdefullt 
minne för livet. Det måste bara fin-
nas med!”

Konfirmationsminnen

För pappa Patrik har valfriheten 
handlat om att välja eller välja bort konfirmationen, 
men för Madeleine har alltså både dopet och konfir-
mationen varit återkommande i släktens traditioner. 
När hon skulle konfirmeras var det inte riktigt ett 
alternativ att välja bort. Å andra sidan ville hon inte 
göra det heller. Madeleine minns sin konfirmations-
tid med glädje och berättar att det var mycket roliga 
saker som konfirmanderna gjorde tillsammans. Det 
var högtidligheten och allt runtomkring som gav en 
fin inramning till tonårstiden och det kändes inte så 
töntigt när allt kom omkring. 

”Fast man skulle ju vara cool i skolan, liksom. 
Först vara det en del som var tveksamma men det 
blev ändå så, att när jag skulle konfirmeras, var 
det bara ett par stycken i våra klasser som avstod. 
Vi andra fick så mycket att snacka om i skolan ef-
ter våra torsdagsträffar, så de som inte gick, blev 
lite utanför. Och vi satt ju verkligen inte av tiden 
och pinades, precis, det kan jag säga!” berättar 
Madeleine och skrattar åt minnena.

Noga valda faddrar

Även om kyrkobesöken inte varit så frekventa 
efter konfirmationen, hålls engagemanget för de 
kyrkliga traditionerna ändå vid liv och uppskattas 
mycket. Inför dopet av barnen har det också varit 

viktigt med en dopklänning 
som betydde något, och även 
i detta har historia och tradi-
tion varit avgörande. Nellas 
föräldrar har varit noga med 
att tänka igenom och planera 
för fadderskapet.

”När vi skulle välja faddrar, 
jo, vi valde verkligen noga, det 
har inte varit så att det är ’vem 
som helst’, så tänkte vi att det 
ska vara några som finns till 
för barnet. Det var viktigt för 
oss att det var några som en-
gagerade sig i barnet på ett na-
turligt sätt.” säger Madeleine.

Den familjära känslan är 
mycket viktig för både barnet 
och föräldrarna. 

”Våra barn har faddrar med 
nära släktskap eller så nära 
det går att komma, och rela-

tionerna bygger på vänskapsband som håller på 
lång sikt. Faddrarna är verkligen till för barnens 
bästa och vill finnas där.” 

Familjeband

Att hålla ihop familjen och släkten genom de band 
som de gemensamma traditionerna skapar, åter-
speglas även i valet av dopklänning. 

”Patrik hade en 100 år gammal dopklänning, 
men vi valde bort den av olika skäl när vårt barn 

Tradition med alternativ Nella den 22 maj 2021

TrädgårdsdopTrädgårdsdop
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Neo skulle döpas. Bland annat var tyget så ömtåligt 
efter alla barn som döpts i den, det är långt över dus-
sinet barn i släkten. 

En av våra ’Brittor’ sydde upp en ny dopklänning 
efter att den gamla hängts undan, och den har vi låtit 
brodera in namn och dopdatum på för Nella. Sen går 
den självklart i arv till fler barn i släkten!”

Pandemin stoppade inte

Under pandemin har det funnits lite osäkerhet kring 
hur man ska få till sådana saker som ofta hänger ihop 
med efterföljande festligheter, som till exempel vid 
dop och vigsel. För Madeleine och Patrik blev det en 
praktisk fråga som rörde just dopklänningen. 

”Vi visste ju inte när det kunde bli fler än 8 perso-
ner som skulle kunna delta vid dopet egentligen och 
vi ville inte vänta för länge. Vi var oroliga för att Nella 
skulle hinna växa ur den dopklänning vi tänkt oss. 
De växer ju fort, så risken fanns att den inte skulle 
passa.”

För att lösa dopfestligheterna praktiskt, tog man 
till utomhusdop, trädgårdsträff och träffar där fad-
derföräldrarna får komma till varsina sittningar. 

Den dopklänning som Madeleine själv döptes i var 
65 år gammal och hade använts i hennes släkt. Det 
gamla och det nya hänger ihop i släktleden och tra-
ditionerna förs vidare. Hon hoppas att det blir lika 
självklart för hennes barn att konfirmera sig som det 
var för henne, men hon är inte ensam om beslutet. 
Det finns nog en del som talar för att traditionen le-
ver vidare och barnen får en möjlighet att ”växa i sina 
dopklänningar” när det blir så dags. 

 

Välkommen Nella önskar församlingen!

Vi från Varabygdens församling hälsar Nella varmt 
välkommen in i Guds familj och församling! 

Givetvis ställer vi även gärna upp och finns med 
hela vägen genom fortsatta livet för Nella och hennes 
familj i allt som möter! 

TEXT & FOTO: Titti Fabritius

Pappa Patrik och mamma Madeleine Gustafsson med Nella. Doppräst Anders Hillergren.
  FOTO: Titti Fabritius
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NAMNGIVNING?
Vi frågar ofta i dagligt tal ”Vad 
döptes barnet till?” och det rätta 
svaret är ett annat än vad vi van-
ligen då brukar säga: Kristus och 
församlingen. Barnet får sitt namn 
av föräldrarna och registreras hos 
Skattemyndigheten och det blir det 
officiella uttrycket för att barnet är 
medborgare i Sverige. Sedan 2015 
blir dock alla barn som föds i Sverige 
medborgare i landet automatiskt. 

Dopet är ett dop till Kristus och in 
i Guds familj, in i Guds rike. Det är 
ingen automatik utan en aktiv hand-
ling med en valmöjlighet. Dopet är en 
gåva till mänskligheten, som kan tas 
emot och bejakas av alla. 

BARNETS VILJA ?
Har då det lilla barnet något att säga 
till om? är också en vanlig fråga. Här 
kommer vår tradition in i bilden, 
liksom föräldrarnas och faddrarnas 
ansvar för att barnet ska få växa 
upp i en tillvaro, där det kan mogna 
som människa. De värderingar och 
den kärlek barnet omges med, kom-
mer att skapa förutsättningar för 
dess framtid. En familj som valt att 

Rösta i kyrkovalet 19 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval

bejaka den kristna traditionen med 
dop, har då förstås sina värderingar 
med i detta, en social, kulturell och 
religiös fostran som även har stöd i 
Barnkonventionen. 

MISSAT DOPET?
Barnets förmåga att göra kloka val 
i livet växer liksom barnet själv till 
med tiden och en dag kommer möj-
ligheten att bejaka sitt dop genom 
konfirmationen. Det blir en möjlighet 
att tacka Gud för gåvan att få höra till 
i en stor världsvid familj, en möjlighet 
att bejaka sina andliga och själsliga 
behov, liksom en möjlighet att kunna 
leva vidare i den gåva dopet är. Då 
kan barnet göra sitt vuxna val. Och 
om det inte gör det då utan väljer bort 
konfirmationen? Ja, då finns faktiskt 
möjligheten att som vuxen konfirme-
ra sig. Skulle det vara så att man som 
vuxen inte döptes som barn, finns 
även den möjligheten att döpa sig. 

FRIHET T ILL  NÅGOT?
Det kan tyckas lite märkligt för oss i 
Sverige att Barnkonventionen skyd-
dar barnens rätt att få växa upp i en 
religiös miljö, eftersom vi oftare talar 
om ”frihet från religion” än ”frihet 

till religion” vilket är den vanligast 
förekommande önskan människor 
har i världen. Det som artikel 14 i 
Barnkonventionen skyddar är bar-
nets rätt att utvecklas till en männ-
iska som kan förstå och bejaka andra 
människors rätt till frihet att utöva 
sin kultur, religion och få utvecklas 
till en människa som kan tolerera och 
förstå människor med olika ursprung 
och religiös bakgrund. 

KUNSKAP = FRED
Det finns forskare som menar att 
bättre kunskaper, kännedom om och 
erfarenhet av religiös utövning gör oss 
mindre benägna att ge näring åt hat. 
Detta måste förstås som att religion 
inte är orsaken till krig, utan att det 
finns människor som använt sig av 
politik och religion för en destruktiv 
agenda genom hela historien. Fakta 
är att de fredliga religionsutövarna 
dominerar, liksom de flesta politiker 
också har fredliga motiv. 

Läs mer: 
www.svenskkyrkotidning.se/artikel/
barnkonventionen-och-religionsfri-
heten/

 (...och vad säger Barnkonventionen om det?)
VARFÖR DÖPER VI BARN? 
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Missa inte våra kluriga frågepromenader!
Start vid församlingshemmen i Larv, Levene och 
Vedum samt vid Södra Kedums kyrka.
Följ instruktionerna vid startplatsen (obemannad).
OBS! Ta med egen penna!
Frågorna byts ut på torsdagar jämna veckor. 
Deltagarvinster lottas ut!

Sista lördagen i maj slog portarna till 
Korsdraget upp i Trolltygets gamla lokaler 

i Vedum.
Det är tänkt vara en kyrkans träffpunkt mitt i sam-

hället för en tid då behovet av att avhjälpa ensamhet är 
stor. Där finns möjligheten att titta in för en pratstund 
och sitta ned för en kopp kaffe och dagens kaka. Allt 
för en trevlig stund med trevligt sällskap!

Det finns en massa fina handstickade alster som till-
verkats av ideella krafter under pandemin. Vi har bl.a. 
stickade tröjor, sockar, vantar och babyfiltar. Bland det 
virkade hittar vi grytlappar och babyfiltar - allt till för-
säljning för en överkomlig summa.
Vi har även fina kvalitetskläder till herrar, byxor och 
trenchcoat efter den gamla butiken i lokalerna.

Pengarna för försäljningen går till ”Hemlösa barn 
och familjer i Sverige” via Stadsmissionen i Göteborg. 

Du kan läsa mer om Stadsmissionens verksamhet 
här: www.stadsmissionen.org

Hösten 2020 fick vi möjlighet att fortsätta bedriva 
verksamhet i lokalerna där Second Hand-butiken 
fanns tidigare, det vill säga på Storgatan 12 i Vara. 
Vår mötesplats där har gått under namnet ”12:an”. 
Där finns möjligheten att ta en kopp kaffe och 
småprata en stund. Det går även bra att ta med sitt 
handarbete eller spela ett parti schack.

Under Corona tiden har vi haft även här många 
som handarbetat med både stickor och virknå-
lar. Här säljer vi alla fina alster för föreningen 
Maskrosbarn – se www.maskrosbarn.org. Vi säljer 
från ett blandat sortiment med tröjor (mestadels 
barnstorlekar), sockar och vantar i alla storlekar. 

 
ÖPPETTIDER - från vecka 34
12:an Vara: tis 13.00-17.00
Korsdraget Vedum: tor 10.00-18.00
Se hemsida och kyrkans annons i NLT

Korsdraget Vedum och 12:an i Vara
 

KLURINGPROMENADER!
- Startar vecka 36 - 
Frågepromenader 
för alla åldrar!
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Vatten är liv!
Hela jorden behöver vatten. 

För att alla ska kunna leva, människor, djur och 
växter.

För att vi ska kunna döpas. 

Eller bara plaska runt i det och ha skoj!

Vad gör kyrkan med vattnet?

Skanna QR-koderna och läs mer!

Brist på rent vatten ofta är en orsak till konflikter och svältkatastrofer i världen? 
Svenska kyrkan bidrar till en bättre vattenmiljö och vattentillgång i många olika projekt. Det främjar fred och 
bygger stabila samhällen där både växter, djur och människor kan leva. Läs mer om du vill engagera dig!

 

 

 

  
 

 
 

  höst2021vår2022 

VARABYGDENS FÖRSAMLING   
VERKSAMHETER FÖR BARN- & UNGDOMAR 

Kolla in höstens broschyr!

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

Skapelsetid 2021: 
1 september – 4 oktober
Skapelsetid är ett gemensamt ini-
tiativ där kyrkor och samfund över 
hela världen visar hur viktigt det är 
att i gudstjänsten lyfta frågor som 
rör vårt förhållande till skapelsen. Temat för 2021 
är ”A Home for all? Renewing the oikos of God” 
(”Ett hem för alla?”) Material på svenska finns.
www.oikoumene.org/ events/season-of-creation

Visste du att...

 

Utskickat med post till medlemmar 
och tidigare deltagare. Finns ute på vår 
hemsida för nedladdning (pdf) också!

Kontakt för frågor m.m.: 

Sara Hybbinette, fritidsledare
      Tfn: 073-373 30 26
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Snickare Gunnar Boman har varit en känd 
profil i Kvänum under 30 år genom sitt upp-
skattade hantverkskunnande. Med geogra-
fisk koppling till både kyrkan och försam-
lingshemmet i Kvänum, liksom även till den 
engagerade Karin Mann, lever en skicklig 
snickare farligt... 

Givetvis blev det Gunnar Boman i Kvänum som 
jagades med önskemål och ritningar under den 

process som krävdes för ny ambo, dopfunt och nytt 
altare till församlingshemmet!

Det fanns sedan en längre tid ett behov av, och in-
nerlig önskan om, ny ambo och altare. En alldeles ny 
dopfunt stod också högt på önskelistan för Kvänums 
församlingsbor. Karin Mann hade klurat lite på hur 
detta skulle bli möjligt på bästa sätt, och hörde av sig 
till Gunnar, eftersom hon visste att han hade levere-
rat föremål till kyrkan tidigare - med den äran. 

Estetiska och praktiska krav

Efter diskussioner i ”Altargruppen” hade man 
kommit fram vilka kriterier de kyrkliga inven-
tarierna måste uppfylla. Det var med hänsyn till 
sådana saker som rätt arbetshöjd för prästen, en 
design som skulle smälta in med övrig inredning, 
föremål som skulle vara lätta att hantera för vakt-
mästarna m.m. Dessutom fanns kravet att det 
hela skulle vara estetiskt tilltalande för alla som 
vistas i kyrkorummet.

Väl valda material

Slutresultatet blev något som smälte in vackert 
och funktionellt, därtill estetiskt väldigt tillta-
lande och dessutom med hållbarhet och miljö i 
åtanke. Gunnar berättar om hur han fick låta ut-
formningen och materialvalen värka fram genom 
sammanvägningar av olika krav och önskemål. 

Snickarglädje
för himmelsk fröjd

Ai

Lovisa Carlsson
Karin Mann     Aino Warmark
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Den ljusa och tåliga asken

Träslaget var viktigt. Eken valdes bort, eftersom 
den är tung men även uppfattas som mörk och lite 
tråkig. Istället föll valet på den något lättare och 
ljusa asken, ett träslag som uppskattas för att det är 
segt och hållbart samt tidlöst modernt. 

Ask skiftar lätt i ådringarna och Gunnar lät be-
stryka den med vitpigmenterad olja för att bevara 
ljusheten längre. Detta gör att inventarierna smäl-
ter ihop fint med övrig inredning som domineras 
av björk. 

”Formmässigt var det kravet på att kunna flytta 
föremålen som styrde, det behövde vara en smäck-
rare konstruktion. Altarbordet gjordes först, med 
rundade former för att man ska kunna röra sig om-
kring det med lätthet. Slutligen skulle alla delarna 
harmonisera med varandra.” berättar Gunnar. 

En oväntad idé

Alla delar av de 
kyrkliga inven-
tarierna är dock 
inte av trä och för 
just denna upp-
sättning, finns 
det detaljer som 
inte vanligtvis hör 
hemma i en snick-
arbod. När man 
kom till dopfun-
ten, behövdes för-
stås en dopskål. 

Gunnar letade i 
sina förråd och 
hittade faktiskt 
något som såg ut 
som en skål: det 
var en glaslucka 
till en gammal 
tvättmaskin. Den 
var sliten och inte 
så vacker, men 
själva idén var 
född. Och kyr-
koherde Lovisa 
gick igång direkt! 

Grannen hade lösningen

Däremot behövdes en hel och fin glasskål. Det blev 
grannen Aino Warmark som hittade precis vad som 
behövdes: en alldeles fräsch och fin glaslucka från 
Cylindas gamla produktion! Med lokal koppling till 
fabriken i Jung, där många arbetat och fått glas-
luckeskålar från överskottspartierna, kändes det 
inte som en helt främmande tanke. Men traditioner 
kan vara lite känsliga för nya lösningar. 

Cylinda, tvättmaskiner - och dop?

Traditionellt har materialvalet för dopfuntar varit 
guldförgylld metall eller silver. Hur skulle då en 
dopskål från en tvättmaskin tas emot?

”Tanken var att hålla det här lite hemligt, faktiskt. 
Men på invigningen berättade ju Lovisa för alla de 
församlade, så nu är det inte hemligt längre, tänker 
jag?” berättar Gunnar.

Den lokala förankringen och tanken om att något 
blir rent och fint hade absolut en koppling till dopet, 
tyckte Lovisa. Värdigt nog, är det absolut, nu när vi 
då också värnar hållbarhet, återvinning och miljö 
för att bevara Guds skapelse. 

Så en dopskål av en tvättmaskinslucka – vad 
kan vara bättre? Det genomsiktliga glaset gör dop-
vattnet synligt och ljuset spelar vackert i skålen. 
Associationerna till skapelsen, den lokala historien 
och dopets djupare innebörd bör kunna ge dop-
gästerna något att tänka på då förrättningar sker i 
framtiden.  

Allt till belåtenhet!

Det är bara att gratulera Kvänumsborna till en väl-
dig vacker, lokal, hållbar, miljövänlig, lätt, funktio-
nell uppsättning för kommande kyrkliga handlingar. 

”Det ska bli riktigt roligt att förrätta dop med så 
fina saker på plats!” menar Lovisa. 

Samtliga föremål invigdes med en ceremoni, där 
prästen Anders Hillergren smorde föremålen med 
olja under bön.

TEXT & FOTO: Titti Fabritius

Kyrkoherde Lovisa Carlsson framför församlingens 
tack till snickare Gunnar Boman från Kvänum.

FOTO: Titti Fabritius
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Den första sessionen i kyrkomötet, den 5–8 
oktober, kommer att genomföras digitalt 
även i år. Samtliga 251 ledamöter och de 14 
biskoparna kommer att delta, och det blir fri 
motionsrätt. Företrädare för kyrkomötets 
nomineringsgrupper och utlandsförsamling-
arna har, efter samråd med kyrkomötets pre-
sidium, träffat en överenskommelse om for-
merna för kyrkomötet 2021. Den innebär att 
kyrkomötets första session, den 5–8 oktober, 
genomförs digitalt även i år.

Till skillnad från 2020 års digitala kyrkomöte, som 
genomfördes med endast 44 tjänstgörande leda-

möter och begränsad motionsrätt, kommer samtli-
ga 251 ledamöter nu att kunna delta. Dessutom blir 
det fri motionsrätt, efter två år i rad med begränsad 
sådan.

Utifrån den så kallade pandemilagen, som föreslås 
fortsätta gälla till och med januari 2022, är det inte 
tillåtet att genomföra sammankomster av kyrko-
mötets storlek. Regionala anpassningar kommer att 
råda under längre tid.

”Det är svårt att sia om framtiden, särskilt under en 
pandemi, men det finns för närvarande inte tillräck-
ligt mycket som talar för att kyrkomötet ska kunna 
samlas fysiskt i början av oktober.” sa kyrkomötets 
ordförande Karin Perers i en intervju för TT.

Då kallelserna gick ut redan i  maj, behövde man 
bestämma sig för att kyrkomötet ska ledas med 
presidiet på plats i Uppsala. Ledamöterna deltar 
genom ljud- och bildöverföring i realtid och sänd-
ning sker digitalt.

FAKTA OM KYRKOMÖTET

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslu-
tande organ. Kyrkomötets 251 platser för man-
datperioden 2018 - 2021 innehas av 125 kvin-
nor (49,8 %) och 126 män (50,2 %) från 11 olika 
nomineringsgrupper. 

Kyrkomötets sessioner 2021 hålls vecka 40 5-8 ok-
tober och vecka 47 22-24 november. 

Under första sessionen arbetar ledamöterna i ut-
skott. I den andra sessionen debatterar ledamö-
terna i plenum och fattar alla beslut. Preliminärt 
datum för valsammanträde med det nyvalda kyr-
komötet hålls den 24-25 november.

Kyrkomötet i sociala medier:

Facebook:  Kyrkomötet
Twitter:  @Kyrkomötet och #kyrkomötet
Instagram:  @svenskakyrkan_delar

www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet
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FÖRTIDSRÖSTA HÄR!

13/9 Korsdraget i Vedum 

14/9 Levene förs.hem 

15/9 Kvänums förs.hem

Öppet kl 17 - 20

DITT VAL FÖR DIN KYRKA!
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Snart är det kyrkoval. Den 19 september får alla som 
är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år 
rösta. Men varför ska man rösta i kyrkovalet, spelar 
det egentligen någon roll?

Ja, med din röst har du möjlighet att påverka hur kyr-
kan utvecklas och din röst väger tungt!

Vi väljer ledamöter till Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige i Skara 
stift och fullmäktige i Varabygdens församling. För att du ska få 
rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i 
Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige 
30 dagar före valdagen (då röstlängden fastställs).

Hur många är röstberättigade?
Cirka 5 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstbe-
rättigade. I kyrkovalet 2017 röstade 984 000 medlemmar. I 
Varabygdens församling är det ca 9 500 röstberättigade.

Vad röstar vi på?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrup-
per. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för 
att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats kommer du före 
valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.

Följande nomineringsgrupper är registrerade för kyrkofull-
mäktigevalet i Varabygdens församling:

• Arbetarpartiet Socialdemokraterna
• Framtidens kyrka i Kvänum
• Framtidens kyrka i Vedum
• Kyrkans bästa för Levene
• Kyrkans Väl
• Lista för Larv, Längjum och Tråvad

När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort om-
kring den 30 augusti 2021. På röstkortet 
finns uppgifter om vilken vallokal du ska 
rösta i och vilka val du har rätt att rösta 
till. På röstkortet finns också information 
om vilken röstningslokal du kan förtids-
rösta i, som ligger inom ditt valområde.

Hur gör jag för att rösta?
Den 19 september 2021 har vallokalerna 
öppet och du kan antingen gå dit och får 
instruktioner på plats. Eller så kan du 
förtidsrösta!

RÖSTA I KYRKOVALET 6-19 SEP
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PLATS OCH TID FÖR RÖSTNING I VALLOKALERNA 19 SEPTEMBER!
 
Vallokalerna är öppna klockan 09.00-11.00 samt 15.00-20.00 enligt följande:

Valdistrikt  Lokal
Vara   Församlingshemmet
Kvänum  Församlingshemmet
Levene   Församlingshemmet
Ryda   Södra Kedums Kyrka
Larv   Församlingshemmet
Vedum   Församlingshemmet

FÖRTIDSRÖSTA I LOKAL, VIA BUD ELLER BREV 6 - 19 SEPTEMBER!
Röstningslokal
En röstningslokalen är öppen för förtidsröstning före och på valdagen. I en röstningslokal får var och en som 
har rösträtt i kyrkovalet rösta, oavsett vilken församling i landet de tillhör under tiden 6-19 september.
Vid röstning i röstningslokal behöver väljaren alltid ha med sitt röstkort samt kunna legitimera sig.

Brevröstning
För att brevrösta behövs ett brevröstningspaket som kan hämtas eller skickas efter från församlingsexpedi-
tionen. Brevrösterna kan skickas per post eller via bud.

Budröstning
Det går också bra att förtidsrösta via bud, om man bor inom den valnämnds ansvarsområde där röstningslo-
kalen finns. Har man förhinder att själv ta sig till vallokal eller röstningslokal kan man få hjälp att rösta via 
bud. Budet kan också vara ett av de två obligatoriska vittnena.

Öppettider 
Kyrkans kansli i Vara har öppet för förtidsröstning följande tider:
• 6-10 och 13-17 september klockan 09.00-12.00
• 9 och 16 september klockan 17.00-20.00
• 11 och 18 september klockan 11.00 – 13.00

På valdagen finns det möjlighet att rösta klockan 09.00-11.00 och 15.00-20.00 om man inte har möjlighet att 
ta sig till den vallokal som är angiven på röstkortet.

Förtidsröstning kommer också att erbjudas i Vedum den 13/9, Levene den 14/9 samt Kvänum den 15/9 klock-
an 17.00-20.00.

Personrösta? Javisst!
Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten 
blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har 
stiften.

Var finns mer information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet hittar du ytterligare information.

Valnämnden

MER VALINFORMATION HITTAR DU PÅ WEBBEN: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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VILL DU  
ARBETA MED 
MÄNNISKOR, 
MUSIK OCH 
GUD?

SVENSKA KYRKAN ÄR EN 
DEMOKRATISK OCH ÖPPEN 
KYRKA SOM VÄLKOMNAR ALLA 
OAVSETT BAKGRUND, ÅLDER 
OCH KÖN.

svenska kyrkan arbetar för  
medmänsklighet, allas lika värde, ett 
tydligt samhällsansvar och insatser 
för de mest utsatta. Genom guds- 
tjänster, samtal och möten med 
människor förmedlar Svenska  
kyrkan Guds budskap om kärlek  
och förlåtelse.

Läs mer om vad det 

innebär att arbeta i 

Svenska kyrkan på:

svenskakyrkan.se/
yrken
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Diakoni är ett grekiskt ord som betyder 
”tjänst”. Det används främst som ett begrepp 
inom den kristna kyrkan.

En diakons uppdrag är att uppsöka, hjälpa och stödja 
de som är i kroppslig eller själslig nöd. En diakon ska 
försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida 
samt uppmuntra och frigöra till det som är gott. En 
diakon ska vara ett barmhärtighetens tecken.

Att bli diakon

För en blivande diakon krävs från och med höstter-
minen 2013 lägst kandidatexamen, 180 högskolepo-
äng (hp) med huvudområde, 90 hp, inom något av 
områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin 
eller folkhälsa, alternativt annan kandidatexamen 
omfattande 180 hp, med 90 hp inom något av om-
rådena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller 
folkhälsa eller yrkesexamen omfattande lägst 180 
högskolepoäng inom motsvarande områden (t ex so-
cionom eller sjuksköterska).

Samarbeten med andra organisationer

Samhället räknar mer och mer med kyrkan. Ju längre 
väntetiderna blir till olika instanser desto svårare blir 
det för människor att få hjälp. Utsatthet kan drabba 
vem som helst. Det krävs inte så mycket. Några ex-
empel är att bli fattigpensionär, långtidssjuk eller bli 

av med sitt arbete. I synnerhet om det kommer mer 
än en motgång i livet samtidigt, blir det ännu svåra-
re att resa sig igen. En del hamnar hos kronofogden 
och får utmätning på sin redan låga försörjning. 
Om de ens lyckas spara något litet så dras det i för-
sörjningsstödet. Det svåra för diakoner kan vara att 
hitta en lösning då även ansökta medel i fonder kan 
ses som en inkomst. Myndigheterna begär att man 
tar ut sin tjänstepension i förtid och då krävs det 
förmåga att hitta andra vägar. 

Diakoni i Varabygdens församling

En diakon arbetar nära livet och möta behoven i 
församlingen. Det är viktigt att leva upp till de be-
hov som verkligen finns. Behoven kan skilja sig åt 
lokalt mellan olika församlingar. Även om det kan 
stå en bra bil på uppfarten och fina gardiner i fönst-
ren, kan såväl möbler som mat saknas för familjen. 
En ny slags fattigdom som är relativ har växt fram 
under längre tid och drabbar alla åldrar i hela lan-
det och kräver en del uppsökande verksamhet. 

Finansiering

Det diakonala arbetet finansieras av ditt medlem-
skap i Svenska kyrkan. Så du hjälper till som med-
lem också! 

www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/diakon

Vad gör en diakon?
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Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig. 
Tipsen på den här affischen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet 
av att möta och stötta människor i sorg och är bara några av de många saker 
vi som medmänniskor kan göra för den som sörjer. Underskatta inte det lilla, 
även en liten insats kan få stor betydelse. Vill du ha mer stöd eller någon att 
prata med är du välkommen till din församling. Du hittar kontaktuppgifter och 
fler konkreta tips på svenskakyrkan.se/forstahjalpenvidsorg

Konkreta tips som gör det lite lättare 
att finnas där för någon som sörjer.

Första hjälpen
vid sorg

Ta ansvar för kontakten
Viktigast av allt är kanske att vi inte lägger 
ansvaret för kontakten på den sörjande. Vi kan 
undvika att säga ”Ring mig om det är något, 
jag finns här” eftersom risken är stor att den 
 sörjande inte orkar vara den som hör av sig. 
Då är det bättre om vi säger ”Jag ringer dig på 
 tisdag igen, svara om du orkar”. Ibland får vi 
inget svar och det är helt okej, den sörjande  
orkar inte alltid svara, men då kan vi ringa till-
baka, igen och igen.

Ge utrymme
Ofta är det många som sörjer en människa 
samtidigt, där alla har haft sin egen relation 
och historia med den som dött. Det är viktigt 
att vi låter den närmast sörjande vara i fokus 
och undviker att ta över med våra egna  minnen 
och känslor. Vi måste komma ihåg att låta den 
 sörjandes känslor, oavsett vilka de är, vara 
de som gäller. Våra tankar och berättelser är 
 såklart också viktiga – men inte viktigast.

Ta initiativ
Det är bra om vi som stöttar kan vara den som 
föreslår en helt vardaglig aktivitet. Bjud på fika, 
kolla på en film eller ta en promenad i all sin 
enkel het. Många som sörjer längtar efter en 
paus i sorgen och lite vanligt liv. Tänk på att 
den vi bjuder in  kanske tackar nej och att det är 
helt okej, det  viktiga är att vi frågar – och att 
vi vågar fråga igen.

Visa närvaro
Många av oss är rädda för att tränga sig på och 
det slutar ofta med att vi inte hör av oss alls. 
 Kanske tänker vi att den sörjande behöver vara 
ifred eller att man ska vänta lite med att höra 
av sig tills ”det värsta gått över”. Det är viktigt 
att vi tydligt visar att vi finns där så att den 
sörjande inte känner sig isolerad, utanför eller 
ignorerad.

Bryt tystnaden

Ha tålamod

Många känner att det är svårt att höra av 
sig till en medmänniska som sörjer. Vad ska 
jag säga? Tänk om det bara blir tyst eller om 
personen börjar  gråta? Men det viktiga är 
inte vad vi  säger utan att vi bryter tystnaden. 
Och ibland är ett sms en bättre lösning än ett 
telefonsamtal eftersom det kan vara lättare att 
både skicka och svara på.
 

Varje sörjande har sin egen sorgeprocess, vilket 
vi behöver ha förståelse för och tålamod med. 
Det kan finnas en risk att vi försöker trösta bort 
sorgen eller visar frustration över att den håller 
i sig. Sorg har inget bäst-före-datum och det 
finns ingen normal eller onormalt lång tid som 
det tar att sörja. Vissa saker behöver helt enkelt 
berättas om och om igen, så låt din medmänniska 
älta det som har hänt, det kan vara en viktig del 
i att förstå och bearbeta sorgen.

illustration: stina löfgren. sk17757
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Nya 
avtackade
medarbetare

 
Sofia Andersson till  
ny tjänst i Lidköping 

 
Allt har sin tid

”Allt har sin tid…” skriver bibelns 
Predikaren.

 
Och min tid var nu - efter drygt 13 år i först 
dåvarande Larvs församling, Levene för-
samling och nu senast i Varabygdens för-
samling har jag valt att gå vidare!

16 augusti påbörjar jag min nya tjänst som 
Församlingspedagog i Lidköpings försam-
ling, där jag kommer arbeta med främst 
barn & familj likt jag gjort nu i Varabygden. 
Men där jag också under hösten kommer på-
börja församlingspedagogutbildningen.

Är så tacksam för de år jag haft här, för ALLA 
er jag mött i olika sammanhang, barn, äld-
re, ungdomar, konfirmander, föräldrar, ja er 
alla!

Allt gott, och vi ses säkert fortsatt någon-
stans i något sammanhang i Varabygdens 
församling.

På nytt uppdrag:
Vanja McCallum 

Tack allesammans för alla fantastiska år!

Den 31 juli är min sista dag som anställd i 
Varabygdens församling. Jag har jobbat i kyrkan i 
Vara sedan 2008 och har under dessa år haft för-
månen att arbeta tillsammans med fantastiska 
människor inom organisationen men också många 
församlingsbor. 

Jag känner stor tacksamhet för alla år som med-
arbetare i kyrkan. Kyrkan är inte bara en arbets-
plats, det är även en plats där man får växa som 
människa. 

Jag lämnar min tjänst som enhetschef i försam-
lingsarbetet och går vidare mot nya utmaningar 
som rektor på folkhögskolan i Vara. 

Min nya arbetsplats kommer att vara en annan 
men kyrkan kommer alltid att vara en stor och vik-
tig del av mitt liv. På återseende, 

Vanja McCallumSofia Andersso
n

Ellen Björndahl Ellen Björndahl 
ger sig iväg till en ny 
och spännande tid i 
livet med utmaningar 
som brunnit i hjärtat 
sedan länge!

Barnen som nu får Ellens 
omsorg finns på förskolan 
i Varnhem och de kom-
mer att bli mycket väl 
omhändertagna!
  
Vi önskar lycka till och 
tack för allt, bästa Ellen!
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Johannes krönika

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet 
Foto: Titti Fabritius

När jag skriver dessa rader är det försommar. 
Det är den del av året när man undrar om det 

skall bli en sådan där sommar när den är som bäst. 
Mycket sol blandat med några ljumna regnskurar 
då och då, eller kommer regnet att ösa ner mest hela 
tiden? När du läser detta, vet vi svaret, för hösten 
knackar på dörren med kvällar som blir mörkare för 
var dag, fram till vårdagjämningen i slutet av mars. 
Och så vips! är det snart försommar igen. Även om 
livet är en rad av dagar med olika längd, upplever vi 
det inte så. Vi delar upp vår tillvaro i olika faser som 
till exempel efter hur många år vi är.

Miljarder års cykel

För ett antal år sedan uppfattade forskare signaler i 
universum som lär härröra från universums skapel-
se. Hur man kan göra det, vet jag inte, men det får 
tankarna att svindla. Det jag pratar om kallas ”Big 
Bang”. Enligt forskarna har det aldrig varit fråga om 
en stor smäll, som fått materia att slungas ut, utan 
att materian med olika hastighet i skilda tidsfaser 
förflyttar sig ut från det ursprungliga centrat. Om 
man antar att universum expanderar och går sam-
man, där en sådan cykel är några hundra miljarder 
år, och att denna process fortsätter i det oändliga, 
kan man likna en sådan cykel vid ett hjärtslag i 
evigheten. En puls kan alltså vara från delar av en 
sekund upp till flera miljarder år!

För oss människor vars hela cykel nästan alltid 
varar någonstans under hundra år, är det för oss 
svårt (för att inte säga omöjligt) att greppa tidsax-
lar som sträcker sig långt över den tidshorisont som 
omfattar en tid som är längre än perioden som det 

har funnits liv på vår planet. Det vi i vår litenhet 
ändå kan trösta oss med, är att oavsett vad forsk-
ningen kan komma fram till, finns Guds hand med 
i allt som har skett och kommer att ske.

Dags att rösta!

Varabygdens församling går mot slutet av en cy-
kel. För kyrkans förtroendevalda är en sådan pe-
riod fyra år. Som de flesta känner till, är det val 
den 19 september. I december samlas det kyrkof-
ullmäktige som har blivit valt av oss medlemmar. 
Valdeltagandet i ett historiskt perspektiv har varit 
lågt, vilket möjliggör för nya partikonstellationer 
att snabbt nå framgång. Vill med detta inte säga att 
en ny partibeteckning är av ondo, bara att budska-
pet är: gå och rösta! Naturligtvis bygger inflytande 
på att folk går och röstar. Men lika viktigt är det 
att man skapar sig en uppfattning om vad de olika 
partigrupperna står för och det gäller för samtliga 
partier, även de etablerade. Även de personer som 
företräder de olika listorna vill uppnå något, som 
du gör klokt att sätta dig in i vad det är. 

Demokratiska processer

Vi som idag sitter som förtroendevalda i fullmäkti-
ge och kyrkoråd, fattar våra beslut med ambitionen 
att de beslut som tas, skall vara resultatet av för-
djupade diskussioner. I slutändan leder detta till en 
gemensam hållning. Resan från starten av ett ären-
de fram till ett klubbslag, kan ibland vara både lång 
och krokig. Oftast leder det fram till att ingen har 
fått rätt eller fel, utan alla har en samsyn om hur 
beslutet skall vara. Denna avsaknad av partipoli-
tisk prestige, är något vi skall värna om. Så länge 
besluten formas på detta sätt, tror jag att risken för 
att hamna helt fel i en beslutsprocess minimeras så 
långt det går. Kyrkans politiska styrning är alltså 
inte att jämföra med en kommun, där varje parti 
har sina egna vägar fram till ett ställningstagande, 
vilka sedan stöts och blöts mot varandra i nämnd, 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Inom 
kyrkan är det majoritetsbeslut som avgör efter en 
demokratisk ordning. 

Var fjärde år kommer du väl med?

Låt oss hoppas att fler av oss hittar till valurnor-
na i september! Du kan även förtidsrösta. Oavsett 
valresultat, kommer vi att få en bestämmande för-
samling som värnar om kyrkan och det budskap 
vi står för, oberoende av partibeteckning. Så ladda 
nu upp inför det stundande kyrkovalet den 19 sep-
tember, utan att intervallen mellan varje pulsslag 
varken blir för korta eller för långa. Sköt om er! 

Johannes Lundén

Pulsslag

RÖSTA I 
KYRKOVALET 

6-19 SEP



Gå med och gör den till din: Svenska kyrkan!

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

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

Postadress:
Varabygdens församling
Box 124
534 22 VARA

FÖRSAMLINGSKANSLIET 
Direkttelefon: 0512-79 72 80

Besöksadress: Sveagatan 7, VARA
 
För administrativa frågor rörande för-
samlingsverksamheten, lokalbokning 
eller bokning av kyrkliga handlingar.

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

Telefontid:
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* & telefontid:
måndag, onsdag -  fredag kl 8 - 12 
samt 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. 

App Store

Google Play

en särskild grav? 

Här kan du söka och hitta gravar 
både lokalt och i hela Sverige på 
webben. Skriv in i webbläsaren 
eller Google så kommer du rätt.

Gravstensinventeringen
grav.rotter.se
 
Gravar
gravar.se

Svenska gravar
svenskagravar.se

Vid lokala pandemirestriktioner kan 
det förekomma variationer i våra 
fysiska öppettider!
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