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Leva och dö 
Kyrkogårdens historia  sid 8

Begravningsentreprenören: 

”Vi måste tala 
om det” sid 10

Hur kan jag tala om 

döden med barn?  sid 14

Himlafärd sid 16

Suicide Zero sid 17 

Falköping förebygger: 

”Uppdrag psykisk ohälsa” sid 17

Sista sidan: 

Leva vidare-grupp 



Kollektvädjan för Världens Barn

Alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Men i spåren av pandemin 
har omkring 168 miljoner barn har inte fått gå i skolan på över ett år. Många 
av dem riskerar att aldrig återvända. Just därför är de insatser som Världens 
Barn bidrar till viktigare än någonsin. Vi behöver säkra att konsekvenserna av 
pandemin inte kommer att påverka generationer framöver. 

I kristen tro har barn en särställning och en given plats. I Bibeln finns flera 
exempel där barnet kommit som en räddning när historien verkar avstanna 
och fortsättningen är osäker. Barn är avgörande för Guds handlande med 
människan. 

Med bidrag från Världens Barn stödjer Act Svenska kyrkan två rehab- och  
resurscenter i Somalia och Etiopien. Här är 600 barn med funktionsnedsättningar 
som lever i flyktingläger inskrivna. Med ditt bidrag till Världens Barn kan 
fler barn med funktionsnedsättningar få möjlighet att gå i skolan och leva ett 
värdigt liv. 

Tillsammans gör vi skillnad. Tack för din gåva!

//Act Svenska kyrkan

Pengar betalas in direkt till Radiohjälpens PG 90 1950-6. Märk gåvan med BARN.
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Kyrkoherde Lovisa

Kyrkoherde Lovisa Carlsson
Foto: Titti Fabritius

Söndagen den 4 augusti 1985 befann jag mig på 
Kärnsjukhuset i Skövde. Jag hade tillbringat hela 

sommaren där för min pappa var sjuk i hudcancer. 
Min pappa dog runt klockan 11. I efterhand har vi 
pratat om att det var ett fint klockslag för en präst att 
dö på. Vad gör en präst oftast en söndag klockan 11? 
Jo, firar gudstjänst! Jag var 8 år och min storebror 
var 11. Jag ser fortfarande för min inre bild, hur jag 
och min bror sitter i landstingets fåtölj med galon-
klädsel och gråter. 

Erfarenhet för livet

Detta nummer av VARAmed! handlar om döden ur 
olika synvinklar, ett ämne som vi här i Sverige har 
svårt att närma oss. Vi vet så väl att döden är det som 
förenar oss, ingen blir kvar här på jorden för alltid, 
men vi vågar inte prata om döden. Själv är jag väldigt 
tacksam över att min mamma pratade så öppet med 
mig och min bror om vad som hände med min pappa 
under sjukdomstiden. Vi fick vara med och blev inte 
utestängda på grund av att vi var barn ”som skulle 
skyddas”. Detta har lärt mig, att svåra saker i livet 
kan drabba en i ung ålder och att ingen människa 
kommer ifrån det svåra i livet. 

När jag som präst möter sörjande människor är 
min erfarenhet väldigt bra att ha. Jag har empati för 
de människor som mist någon. Jag förstår frågor-
na om varför döden kom så tidigt till och lämnade 
så många sörjande efter sig. Jag brukar uppmuntra 

anhöriga att ta med barnen till begravningen så 
att de får ta farväl de också. Barn är kloka och de 
vågar ställa frågor om döden som vi vuxna aldrig 
ställer. 

Tankar på en annan nivå

Ges tillfälle att diskutera frågor kring livet, döden 
och begravning, tar jag chansen. Det finns många 
saker som på ett ”högre” plan bekymrar mig gäl-
lande vår syn på döden i Sverige. Ta till exempel 
det faktum att de som inte får någon form av be-
gravning eller avsked ökar i Sverige. Alltså, någon 
dör utan en samling för att minnas personen, 
människan gravsätts då direkt. 

Utifrån min kristna tro om att varje människas 
liv är oändligt viktigt, blir jag ledsen över att en-
samheten är så stor. Likaså att vissa människor 
dör och ingen har uppmärksammat det. Jag har 
skämtsamt sagt, att när jag blir pensionär ska jag 
bli en sådan som går på begravningar där det inte 
finns några anhöriga som en ”bonus-anhörig”!

Sorg i näringslivstakt?

Det jag också sett är hur ofta almanackan styr 
tiden för att begrava våra anhöriga. Förr hade vi 
två månader på oss att begrava våra anhöriga, 
men det minskades till en mer rimlig månad. Men 
sorgen går inte att skjuta upp och vi borde se på 
hur de gör i andra delar av världen: man släpper 
allt när döden inträffar, sörjer tillsammans och 
stöttar den närmaste familjen. Som präst har jag 
ingen åsikt om anhöriga väljer begravning med 
kista eller urna. 

Men när kalendern styr och en begravning ”inte 
hinns med” och en akt över en urna blir enda al-
ternativet, vill jag dela mina tankar om ett högre 
plan. Sorgen pausar inte för att kalenderlösningen 
blev ett års väntan på en urnsättning istället. Vi 
behöver låta tid för sorgearbetet gå före i kalen-
dern och våga vara i dödens närhet när tiden är 
inne.

Låt barnen veta

En annan tanke på ett högre plan är att vi behöver 
prata med våra barn i tidig ålder om livets sår-
barhet och förgänglighet. Tacksamheten över att 
jag fick bli delaktig när min pappa dog, har rus-
tat mig för livets berg och dalbana. Hur skall ett 
barn förhålla sig till att mormor ligger i en urna? 
Det är svårt även för vuxna att förstå. En kista är 
konkret. Det går att säga, att här framme i kyr-
kan ligger mormor i sin kista. Barnen kan komma 
fram och stå vid kistan med sina frågor om livet 

Tankar om

döden
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”Se, jag gör 

   allting nytt” 
Upp. 21:5

Som kanske någorlunda uppmärk-

samma förbipasserande har något 

hänt med församlingshemmet i 

Vara under större delen av 2022. 

En välbehövlig och efterlängtad renovering starta-
des upp med förre kyrkogårds- och fastighetschefen 
Sven-Åke Högsell och färdigställs under nuvarande 
ledning med Stefan Börjesjö. 

Det ny-gamla församlingshemmet kommer att 
kunna möta flera av de behov vi haft för att möta 
församlingsborna och även som möteslokaler för 
andra. Det blir ljust och vackert för fest, högtid och 
goda samtal.

Invändigt finns mycket nytt på plats: ett nytt och 
mer anpassat kök, tillgängligheten har fått ett stort 
lyft i största allmänhet i lokalerna och även för per-
sonalen finns mer ändamålsenliga utrymmen på 
plats. 

Tidigare var t.ex. inte förbindelserna mellan de olika 
utrymmena lämpliga som arbetslokaler eller gemen-
samhetsutrymmen. Kök och servering behövde ock-
så ett lyft. Trivseln tror vi att alla som kommer till 
ska uppskatta: ny och fräsch interiör och inredning 
som känns inbjudande är viktig för att fungera och 
finnas till i livets alla händelser.  Möjlighet att hyra 
finns dock inte under hösten men sen blir det invig-
ning, kalas och efterlängtade samlingar igen!

Lovisa Carlsson, kyrkoherde

och döden. Än en gång vill jag understryka att mina 
tankar rör frågor kring dödens inverkan på våra liv 
i vardagen och tiden vi ger det, inte hur vi väljer att 
begrava. 

Hur lämnar du dina anhöriga?

Jag hoppas att detta nummer av VARAmed! ska 
väcka tankar som ni förhoppningsvis kan prata om 
med era nära och kära om. Tankar som kanske rör 
din egen död och hur du vill ha det den dagen då du 
begravs. Om du valt att gå ur Svenska kyrkan, berät-
ta då det för dina anhöriga! Det är inte säkert att det 
blir en kyrklig begravning i den församling du öns-
kar. Det är viktigt att veta för dem som lever vidare, 
dina anhörigas avsked och sorgearbete behöver veta.

Prästmammans psalmval

Samtal om svåra ämnen är jobbiga men så viktiga! 
Det behöver inte vara så konkret som mina två ton-
årsbarn får förhålla sig till när deras prästmamma 
ändrar på sin egen begravning ofta. I julas kom 
jag hem till barnen och sade: ”Om jag dör på jul så 
måste ni ha med psalm 122 med ’Dagen är kom-
men!’” De bara skakade på huvudet och tänkte att 
nu är mamma igång igen med sina förberedelser!  

Församlingshemmet Vara.FOTO: Titti Fabritius
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Söndag 4 september  
Tolfte söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa, Vara kyrka
18.00 Gudstjänst med musik, S Lundby kyrka

Söndag 11 september  
Trettonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa, Kvänums församlingshem
11.00 Gudstjänst, Vedums kyrka
18.00 Mässa, S Kedums kyrka
18.00 Sinnesrogudstjänst, Vara kyrka

Söndag 18 september  
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa, Vara kyrka
11.00 Pilgrimsgudstjänst, Larvs kyrka
18.00 Gudstjänst med musik, Edsvära kyrka
18.00 Sinnesrogudstjänst, Longs kyrka

Söndag 25 september  
Femtonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa, Levene kyrka
11.00 Gudstjänst, Jungs kyrka
18.00 Gudstjänst med musik, Vara kyrka
18.00 Sinnesrogudstjänst, Bitterna kyrka

Söndag 2 oktober  
Den helige Mikaels dag
11.00 Gudstjänst, Kvänums församlingshem
16.00 Gudstjänst, Sparlösa kyrka
18.00 Mässa, Vara kyrka

Söndag 9 oktober 
Tacksägelsedagen
11.00 Högmässa, Vedums kyrka
11.00 Gudstjänst, Skarstads kyrka
11.00 Gudstjänst, Vara kyrka
11.00 Gudstjänst, Öttums kyrka
18.00 Mässa, Kvänums församlingshem
18.00 Gudstjänst, Larvs kyrka
18.00 Gudstjänst, Levene kyrka
18.00 Gudstjänst, Naums kyrka

Söndag 16 oktober  
Artonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa, Vara kyrka
14.00 Pilgrimsgudstjänst, Elings kyrka

Söndag 23 oktober  
Nittonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa, Kvänums kyrka
11.00 Gudstjänst, Slädene kyrka

18.00 Gudstjänst med musik, S Lundby kyrka
18.00 Sinnesrogudstjänst, Vara kyrka

Söndag 30 oktober  
Tjugonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa, Vara kyrka
11.00 Gudstjänst, Vedums kyrka
18.00 Gudstjänst med musik, Önums kyrka
18.00 Sinnesrogudstjänst, Fyrunga kyrka

Lördag 5 november  
Alla helgons dag
11.00 Högmässa, Vara kyrka
18.00 Minnesgudstjänst, Norra Vånga kyrka

Söndag 6 november  
Söndagen efter alla helgons dag
11.00 Högmässa, Edsvära kyrka
15.00 Minnesgudstjänst, Bitterna kyrka
15.00 Minnesgudstjänst, Levene kyrka
16.00 Minnesgudstjänst, Vara kyrka
18.00 Minnesgudstjänst, Larvs kyrka
18.00 Minnesgudstjänst, Naums kyrka
18.00 Minnesgudstjänst, Vara kyrka

Söndag 13 november  
Söndagen före domssöndagen
11.00 Högmässa, Levene kyrka
11.00 Gudstjänst, Vara kyrka
18.00 Gudstjänst med musik, Jungs kyrka
18.00 Mässa, Tråvads kyrka

Söndag 20 november  
Domssöndagen
11.00 Ekumenisk gudstjänst, Vara kyrka
16.00 Gudstjänst, Elings kyrka
18.00 Mässa, Öttums kyrka

Lördag 26 november
15.00 Gudstjänst, Skarstads kyrka

Söndag 27 november  
Första söndagen i advent
11.00 Högmässa, Vara kyrka
11.00 Gudstjänst, Längjums kyrka
16.00 Musikgudstjänst, Ryda kyrka
18.00 Gudstjänst, Kvänums kyrka
18.00 Gudstjänst, Sparlösa kyrka
18.00 Gudstjänst, Vedums kyrka

Med reservation för ändringar!
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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 kyr-
kan en viss söndag, kan du ändå 
swisha en kollektgåva. Det är då 
tidpunkten när du swishar som 
avgör vilket kollektändamål din 
gåva går till.

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

• Rikskollekter samlas in i hela 
Sverige och det är kyrkosty-
relsen i Uppsala som bestäm-
mer 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.

Öttums kyrka. FOTO: Titti Fabritius

Följ oss på 
FACEBOOK

varabygdensforsamlingsvenskakyrkan

Följ med på hemsidan, appen Kyrkguiden, 
vår Facebooksida och annonser i NLT. 

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

App StoreGoogle Play

Swish:  123 226 27 15
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Det vi ser på våra kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser, speglar samhällets syn på 

död och begravning under flera hundra år. 
Kyrkogårdarna är som öppna historiska ar-
kiv: alla har fritt tillträde till ett botaniskt, 
arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt 
kulturarv.

Många delar på en kyrkogård

Under medeltiden lämnade vi seden att begrava av-
lidna nära boplatserna till att gravsätta intill kyrkor.
De tidiga kyrkogårdarna var  enklare: trädlösa och 
gräsbevuxna. Kyrkobyggnaden och kyrkogården 
blev ett invigt område som skildes från den ovigda 
marken genom någon form av inhägnad. Välbärgade 
människor begravdes inne i kyrkan eller strax utan-
för. Gravplatsen märktes ut med hällar eller kors i 
sten. Fattiga människors gravplatser markerades 
med en liten gravkulle och möjligen med ett träkors.

Norra delen av kyrkogården ansågs vara den säm-
re. Bakom detta låg föreställningen att när domeda-
gen inträffade och människorna skulle återuppstå, 
då skulle kyrkans murar falla åt norr. De människor 
som då var begravda där skulle få svårt att ta sig upp 
ur sina gravar. I norr begravdes oftast brottslingar. 
Den sämsta platsen var utanför kyrkogårdsmuren, 

alltså utanför den vigda jorden. Här begravdes de 
odöpta, de som tagit sitt liv och de som avrättats.

Reformationen förändrade

Med reformationen drogs kyrkans mark in till 
kronan (statsmakten). Kyrkobyggnader och ytt-
re anläggningar började med detta att förfalla. 
Kyrkogårdsmurar revs för att användas till andra 
byggnader, gravstenar kunde bli trösklar. Huggen 
sten har alltid varit attraktiv för återanvändning och 
är aktuell igen av miljöhänsyn.

Det som hände på kyrkogårdarna under Gustav 
Vasas tid utläses i brev från 1554 där det fastslås 
att gravplatserna inte fick vanhelgas av kreatur. 
Det är tveksamt om detta dokument verkligen fick 
något genomslag, nyttointresset tog troligen över-
hand. På sina håll ingick det i klockarens löneför-
måner ända in på 1800-talet att få hålla betesdjur 
på kyrkogården.

Murar till skydd mot djuren

Under 1700-talet växte det fram en reaktion mot 
försummelsen av kyrkogårdarna och det kom ett 
kungligt påbud om att uppföra kyrkogårdsmurar i 
kallmurad sten. Syftet var att stänga ute boskapen.

Kyrkogårdens historia 

– från gravkullar till minneslundar

Edsvära kyrka. FOTO:Titti Fabritius
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Fler föddes och fler dog

Befolkningen i Sverige växte vilket medförde att fler 
människor dog. Trycket på kyrkogårdarna ökade, 
särskilt i städerna. Liken hann inte förmultna för-
rän det var dags för nästa gravsättning.  Lösningen 
på problemet blev att av sanitära skäl, efter förebild 
från kontinenten, anlägga nya begravningsplatser 
med kapell utanför städerna. Beslutet togs i riksda-
gen 1815, då det även beslutades om ett förbud mot 
gravsättningar inne i kyrkan.

Estetik och trädkransar

Det är först från slutet av 1700-talet som begrav-
ningsplatser börjar anläggas efter estetiska ideal 
med geometrisk planlösning för kvarter, gångsystem 
och planteringar. Det är nu som trädkransarna kom-
mer till, träd i rad längs kyrkogårdens ytterkant, och 
även alléer inne på kyrkogården. Träden skulle med 
sin sundhet och lummighet dämpa den ohälsosam-
ma miljö som kyrkogårdarna ansågs vara. 

Kyrkogårdarna delades in i områden där grav-
platser kunde köpas, och områden med kostnadsfria 
gravplatser, så kallade allmänna linjen eller allmän-
na varvet. Här begravdes människor i den ordning 
de dog, vilket medförde att makar inte fick ligga 
bredvid varandra. De anhöriga hade varken gravrätt 
till eller bestämmanderätt över gravplatserna, men 
ibland satte de ändå upp en liten gravsten. 

Detta gravplatssystem upphörde 1964. Allmänna 
varvets utseende är idag en tät följd av små gravste-
nar. För dem som köpte grav ingick oftast ett nyttjan-
de av gravplatsen på all framtid. Från 1940–50-talet 
blev det vanligt att tidsbegränsa nyttjanderätten till 
50 år.

Påkostade gravanordningar

Under 1800-talet blev de välbärgade familjernas 
gravanordningar allt mer påkostade när det gäller 
storlek, material, bearbetning och inskriptioner. 
Industrialismen möjliggjorde utvinning av nya, 
hårdare stenarter för gravstensbruk. Tidigare hade 
den mer lättbearbetade, men också mer lättvittrade, 
kalkstenen använts.

Under slutet av 1800-talet var modet att plantera 
sorgeträd: träd med hängande grenar. Ask, alm och 
björk var vanliga sorter. Även så kallade exoter bör-
jade planeras. Det var träd som i bladfärg och form 
skilde sig från svenska trädslag: blodbok, silverlind, 
blodlönn och flikbladig bok. Kremation kom i slutet 
av 1800-talet och revolutionerade marknyttjandet 
på kyrkogården.  Urngravplatser kräver mindre yta 
och djup än kistgravplatser. Intresset för kremation 
var inte särskilt stort under de första decennierna 
men har ökat kraftigt på senare tid.

Nya tider, nya ideal 

Under 1900-talet har vi sett nya ideal för kyrkogår-
dar växa fram. Den strikta geometrin har luckrats 
upp, en bättre anpassning till den befintliga miljön 
görs och många skogskyrkogårdar har anlagts. Nya 
typer av gravskick, som minneslundar från slutet 
av 1950-talet och askgravplatser och askgravlundar 
har ökat. Större efterfrågan på särskilda gravplatser 
för dem som inte tillhör något kristet trossamfund, 
och en ökad individualisering i gravutsmyckningen 
syns också tydligt.

Läs mer (gratis nedladdning) här:
www.svenskakyrkan.se/filer/begravning_förr_nu_a5_tryck(7).pdf
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Människan är den varelse på jorden som le-
ver större delen av sitt liv fullt medveten 

om att hon en dag måste dö. Inte så konstigt om 
vi vill fly tanken på det kanske. Mänskligheten 
har historiskt sett varit ändå mån om att ta hand 
om och minnas sina döda. Sättet att göra det på, 
har varierat mycket över tid och ser fortfarande 
olika ut beroende på kultur, religion och annat. 
Här får vi ett perspektiv utifrån begravningsen-
treprenörens arbete med levande och döda.

Något vi vant oss vid i modern tid är att det finns 
någon som tar hand om ”det där med döden”: allt 
från de praktiska bestyren att ta hand om den fysis-
ka kroppen till de andliga frågorna. För detta arbete 
finns bland annat begravningsbyråerna. 

Döden - en del av livet

Begravningar kräver en del praktiskt arbete och det 
är ett ansvarsfyllt uppdrag.  Begravningsentreprenör 
Ove Branell är en känd lokal profil som har begrav-
ningsbyrå i Vara och är mycket erfaren i branschen. 
Han anlitas inte bara för begravningar utan även i 
konfirmationsundervisningen, där mötet med kon-
firmanderna betyder mycket – både för honom själv 
och för ungdomarna. 

”Ungdomar kan ställa mycket relevanta och nyfik-
na frågor.” säger Ove.

Döden är en del av livet. Det blir tydligt i samtal med 
människor som arbetar nära livet på olika sätt. Ove 
är inget undantag. Vi växlar snart över i samtalet till 
det vi egentligen kom att mötas för, nämligen sam-
talet om de svåraste begravningarna då människor 
rycks bort för tidigt, hastigt eller oväntat. 

Kyrkans betydelse

Ove menar att vi måste tala mer om sorgen och kon-
sekvenserna av att förlora varandra. Där är kyrkan 
väldigt viktig genom präster, diakoner och övrig 
personal, för att möta människor i livshändelser 
som är svåra, menar han bestämt. Samhällets skat-
tefinansierade institutioner räcker inte riktigt till, 
varken vad gäller allmänna resurser eller ner till det 
personliga mötet i de svåra samtalen. 

”Vi måste tala om det.”
Begravning. Något som upplevs väldigt olika hos varje individ. Gemensamt är dock att det är något 
oundvikligt för oss alla. Möt begravningsentreprenören Ove Branell med lång erfarenhet av döden.

Vara kyrka. Ove Branell. FOTO: Titti Fabritius



11VARAmed!  i Varabygdens församling

”Det finns människor i samhället som inte mår så 
bra idag. Vi får till exempel se dem som har tagit sitt 
liv.” berättar Ove.

Han tillägger att det är med en känsla av en ökning 
på sistone.

”Om det är pandemin och dess effekter på 
människor, vet jag inte. Men det är en tydlig känsla 
jag har. Väldigt många människor har blivit ensam-
mare, både äldre och unga.” säger han.

Alla behöver någon

Digitaliseringen har både ökat och minskat de soci-
ala kontakterna, det är en verklighet för både ung 
och gammal. Äldre kan bli oerhört isolerade när det 
fysiska mötesplatserna försvinner av olika anled-
ningar. Unga blir ensamma för att de stannar i de 
digitala mötesplatserna och inte får till de fysiska 
mötena riktigt. Kanske mot bakgrunden att de säl-
lan lämnat en god känsla efter sig. 

”Alla människor borde ha minst en kontakt med 
en medmänniska dagligen.” säger Ove. 

Han talar om hur han anser att det är en sorg för 
samhället i stort, att det finns människor som döl-
jer hur de mår och inte berättar i tid att de behöver 
hjälp. 

”Att människor kan ligga döda en längre tid utan 
att någon saknar dem, det är tecken på att något sak-
nas i samhället.” säger Ove med en allvarlig blick.  

Polishämtningar

Så kallade polishämtningar sker för Branell i ett 
stort upptagningsområde som omfattar Lidköping, 
Vara, Essunga och Grästorp. Det är hämtningar av 
människor som gått bort, antingen i olyckor eller på 
grund av att de avslutat sina liv. 

”När något sånt händer, är kyrkan en oerhört 
viktig del i att stötta i dessa riktigt svåra situatio-
ner. Det är också en fråga om personlig lämplighet, 
när det gäller att möta någon som ska ta emot ett 
svårt besked. Förr var det alltid en präst som följde 
med polisen vid ett dödsbesked. Men då fanns ett 

tidsspann som gjorde det möjligt att kalla in en präst 
i tid också. Idag måste den som ska få ett dödsbe-
sked nås snabbt, bland annat för att händelser kan 
spridas fort i sociala medier.”

Det har hänt att dödsolyckor, mord och självmord 
filmats och lagts ut på webben. Att som anhörig få 
möta rykten och filmsekvenser innan en professi-
onell, empatisk människa kommer till dem i fysisk 
person, är inte något önskvärt på något sätt. Det 
kan bli oerhört traumatiska möten där det behöver 
finnas någon närvarande fysiskt som kan möta det 
svåra tillsammans med anhöriga.  

Mord och självmord

Vid dödsfall där man misstänker självmord eller 
brott, är polisen den första instans som har hand 
om ärendet. Det är polisen som kallar på begrav-
ningsentreprenören, som ska ha ett särskilt avtal för 
detta, och den döde tas till bårhuset. SNär polisen 
är inkopplad sker den rättsmedicinska undersök-
ningen vid Rättsmedicinalverket (RMV) i Göteborg, 
där analyser av prover för att fastställa dödsorsaken 
görs. Proverna analyseras då av Forensiskt center i 
Linköping. Detta gör att väntetiden på den definitiva 
dödsorsaken kan dröja och ta några månader. RMVs 
undersökning görs för att fastställa dödsorsaken, 
ibland också för att utesluta brott. Det sker i regel 
som alltid vid trafikolyckor, när någon legat död en 
längre tid eller vid självmord. Det vanliga är dock 
att den döde transporteras till bårhuset några dagar 
efter ev obduktion (vetenskapligt syfte). Om inget 
brott föreligger, släpps kroppen till begravningsby-
rån för att iordningställas inför begravningen.

Större öppenhet

Förr i tiden var det mycket tabu kring självmord. 
Kyrkans historia i detta var att den återspeglade en 
del av samhällets uppfattningar och en olycklig tan-
ke om ”självspillare” som det hette. 

1856 upphörde självmord att vara ett lagbrott 
och 1908 slutade kyrkan med ”begravning i stillhet 
utan klockringning på avskild plats”. Den närmast 
sörjande familjen ville då oftast hålla begravningen 
hemlig eller endast känd för en liten, sluten krets, på 
grund av skamkänslorna kring det.

”Vi måste tala om det.”
Begravning. Något som upplevs väldigt olika hos varje individ. Gemensamt är dock att det är något 
oundvikligt för oss alla. Möt begravningsentreprenören Ove Branell med lång erfarenhet av döden.
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”Idag är det ingen större skillnad mellan begrav-
ningar för människor som dött av ålderdom, sjuk-
dom eller självmord. Man är mer öppen kring detta 
nu och det är bra! Det finns många som påverkas 
av ett dödsfall och det kan finnas vänner kring den 
döde som behöver få ett avslut.” säger Ove. 

Sorgearbetet

Just detta med sorgearbetet återkommer Ove till 
om och om igen. Vikten av att få en upplevelse 
kring förlusten av den döde är viktig för att komma 
vidare med sitt eget liv av många skäl. Ove talar om 
erfarenheter där förluster har varit svåra, särskilt 
vid självmord. 

”Det kan finnas så mycket känslor av skuld med i 
bilden. Varför gjorde jag inget? Varför sa personen 
ingenting? Varför såg jag inte hur det var?” 

Ove talar om de mörka sidorna av livet med stor 
människokärlek. Han är genuint intresserad av att 
de sista farväl vi tar, ska bli goda farväl, och han 
efterlyser mer kvalitet i de samtalen. 

”De där ’Leva vidare’-grupperna ni har, de är 
väldigt viktiga för människor, det har jag förstått.” 
betonar Ove.

Behovet av diakoni och kyrkans närvaro i samhäl-
let för att kunna tala om det svåra är stort, menar 

Ove. Vi talar om språket kring de svåra känslorna 
som många gånger gått förlorade i ett sekulärt sam-
hälle. Religionen erbjuder oss ett språk att tala om 
saker vi kanske inte vet så mycket om, men vi känner 
fortfarande något starkt som påverkar oss mycket. 
Utan ord för det svåra, blir vi lätt vilsna. 

Akutgrupp önskas

Ove önskar en särskild akutgrupp som kan rycka 
ut vid självmord. Kanske för att möta upp i skolan 
om något hänt eller som en uppsökande verksamhet 
hem till dem som behöver prata. 

Han talar om erfarenheter där även läkare har 
haft det svårt att möta människor i chock och sorg, 
samt hur ensamheten kan vara förtärande oberoen-
de av ålder. Uppföljningen av de människor som blir 
ensamma behöver bli bättre i samhället, menar han. 
En känsla av ensamhet och övergivenhet kan kom-
ma även om det finns människor kvar i ens närhet. 

Oves goda råd på vägen:

• Isolera dig inte. 
• Prioritera personlig kontakt.
• Var uppmärksam på människor omkring dig.
• Prata om din situation med människor. 
• Ge uppmuntran. 

 
TEXT, BILD & REPORTAGE: Titti Fabritius

VARA KYRKA. Begravningsentreprenör Ove Branell med tankar om  död och begravningar. FOTO: Titti Fabritius 
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Om Branells 
begravningsbyrå
1936 övertog Ragnar Branell Vara 

Begravningsbyrå, ett företag som 

då bedrev en verksamhet som 

omfattade både begravningsbyrå, 

slöjd- och leksaksaffär! 

Några gånger har byrån sedan dess flyttat på sig tills 
den strandade där den ligger i dag på Kyrkogatan 5. 
Där håller idag sonen Ove Branell till med Branells 
begravningsbyrå. 

Sedan 1979 har Branells begravningsbyrå utökat 
till en begravningsverksamhet som täcker kom-
munerna i Vara, Grästorp, Essunga samt Bjärke 
församling i Alingsås kommun. (Dock utan vare sig 
slöjd- eller leksaker.) 

Fakta om självmord i Sverige
Antal självmord har de senaste 20 åren legat 
på ca 1500 om dagen. Det är ett självmord 
var sjätte timme eller ca fyra människoliv 
per dag. Fler än 1000 av dessa är män.

• 15000 personer försöker ta sitt liv varje år. 
Minst 150 000 har allvarliga självmordstankar.

• Självmord slår hårt mot närståendes psykiska 
och fysiska hälsa men drabbar även samhället 
ekonomiskt. Därför räknas självmord som ett 
stort samhälls- och folkhälsoproblem. 

• Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland 
unga mellan 15 - 24 år.

• Den vanligaste dödsorsaken bland män i  
åldrarna 15 – 44 år är självmord.

• Kvinnor gör fler självmordsförsök.

Riksrevisionen kontrollerar att regeringen och 
myndigheterna sköter sitt uppdrag. Statens ar-
bete mot självmord har inte varit tillräckligt 
effektiv enligt bedömning publicerad i oktober 
2021. Under 2020 fick 24 myndigheter varav 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upp-
draget att ta fram en nationell strategi för psy-
kisk hälsa och suicidprevention. Den ska vara 
klar i september 2023. 

RING 
112

FOTO: Titti Fabritius
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Svenska kyrkan ägnar sig åt existentiella 
frågor som sin särskilda kompetens och upp-
drag. Det blir extra synligt under allhelgona-
helgen då många besöker kyrkogårdarna. 

På kyrkogården minns vi våra döda. Ett besök på 
kyrkogården berör, det väcker tankar och känslor 
som kan vara svåra att hitta ord för att tala om. 
Särskilt svårt kan det vara att tala med barn och 
unga om döden.

Vi behöver inte tveka inför att tala om döden med 
barn. När döden är närvarande för dem, är det tryg-
gare för barnet att få tala om vad de upplever.

”Tänk om jag säger fel?”
Du behöver inte ha alla svar som vuxen. Det viktigas-
te är att du lyssnar på barnets frågor och perspektiv. 
Att vara öppen för att låta barnet formulera sina tan-
kar och känslor är en förberedelse för dem att lära 
sig hantera svåra livsfrågor för resten av livet.

”Jag vet inte.”
Det är okej för en vuxen att säga att man inte vet. 
Om du som vuxen känner dig osäker eller har svårt 
för att samtala om döden själv, finns olika stöd att få 
i samtalsgrupper eller individuellt. Vi kommer inte 
undan frågorna så det är nog klokt att någon gång 
beröra dem. Du behöver inte vara rädd för att säga 
fel. Sådant som är svårt att tala om, går att rätta till 
när tanken och orden landat bättre. Följ upp och 

fråga barnet senare om det var något som inte kän-
des bra i samtalet eller om nya tankar har dykt upp. 

Hur kan du tala med barnet?
Barn uttrycker sig genom lek. Genom leken finns en 
trygg ”låtsasvärld” som inte är så hotfull och där kan 
barnet experimentera själv med tankar och känslor 
genom fantasin.

Barn talar både genom ord och utan ord. Du som 
vuxen behöver observera och lyssna utan att kanske 
prata så mycket. Närhet på barnets villkor är viktigt, 
liksom att vara närvarande och inte ha sin uppmärk-
samhet någon annanstans. 

Förmedla hopp under samtalet genom att vara 
tydlig med att du finns till, här och nu, för barnet.

”Jag är här nu, hos dig.”  
Trygghet ligger i din närvaro, inte i de rätta orden. 
Försök inte måla upp något för barnet som inte finns 
i barnets tankevärld och avfärda inte barnets egna 
positiva föreställningar. 

”Steker mormor köttbullar i himlen?”
Religion ger tröst. Inom de flesta religioner finns 
tydliga tankar om vad som händer efter döden. För 
kristna är uttryck som ”himlen” en plats som varje 
individ föreställer sig olika. Det är inte farligt eller 
skadligt att fantisera eller landa i att inte veta nå-
got alls. Barn kan ha tagit till sig olika uttryck eller 
tankar kring vad som händer efter döden genom 

HUR TALAR JAG OM DÖDEN - MED BARN?

FOTO: Ikon
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andra källor än dig som vuxen. Kanske blir man 
en ängel? Eller en stjärna som lyser på himlen om 
natten? Barn kan även ha talat med andra barn om 
föreställningar. 

Din utmaning som vuxen kanske ligger i att själv 
fundera över hur du tänker dig vad som händer efter 
döden? Anpassa informationen efter barnets ålder. 
Ju yngre barnen är desto enklare och kortare infor-
mation behöver de. 

”Det kallas döden.”
Omskriv inte döden som fenomen. Döden är döden 
och barnet blir inte mer orolig eller ledsen av att få 
veta att döden är en realitet. Även om du själv tänker 
dig mormor i himlen är det inte en abstrakt beskriv-
ning barnet behöver utan behöver först få veta att 
”mormor är död”. Sen kan barnet få fundera själv 
kring vad det kan innebära. Den insikt barn behöver 
är att den som dött, inte kommer tillbaka som efter 
en resa. 

Barn har svårt att förstå det slutgiltiga med döden. 
Att aldrig mer ses behöver däremot inte innebära att 
de känslomässiga banden eller minnena försvinner. 
Känslomässiga reaktioner är olika för olika indivi-
der. Det gäller även för barn. Sorg och saknad kan 
yttra sig på olika sätt. Många känslor kan växla och 
för barn ganska fort. Det går att skratta på utsidan 
och gråta på insidan. Men det går också att glädjas 
fastän något ledsamt har hänt. Alla känslor är tillåt-
na och sorgen måste få ha sin tid för att vi ska läka. 
Att prata om det vi känner, hjälper till.

”Vad skulle farfar ha sagt, tror du?”
Barn som fått en erfarenhet av döden kan behöva 
extra tröst. En del behöver mycket närhet en längre 
tid, kanske någon att sova hos på nätterna eller extra 
kramar. Ett äldre barn kan behöva mer kontakt via 
mobilen och lite extra kvalitetstid tillsammans med 
en vuxen på tu man hand. 

Även äldre barn och unga kan behöva sällskap 
över natten. Oro över den egna hälsan eller sina när-
ståendes kan uppstå efter ett dödsfall. Barn kan ha 
frågor som kanske inte uttrycks så tydligt.

”Tänk om jag också har 
dåligt hjärta som farfar?” 

Barnen kan få tankar som tar sig uttryck som ma-
gont eller en generell oro kring kroppsliga upplevel-
ser. Det hjälper att tala om att barnens kroppar är 
starka och läker bra men att kroppen åldras och det 
är naturligt. 

Hur berättar jag att någon dött? 
Börja med att skapa goda förutsättningar för ett gott 
samtal. Vistas i en lugn och avspänd miljö, helst vid 
ett tillfälle då du själv känner dig samlad. Använd 
inte omskrivningar i orden som till exempel “gått 

bort” utan säg “död”. Är du osäker på att klara av 
samtalet på ett för barnet bra sätt, försök ta hjälp av 
en annan vuxen också. Barnet kan förstå att du är 
ledsen, men behöver också få veta att känslor inte 
är farliga. Vi behöver få gråta för att bli gladare igen.

Barns frågor om döden
Det finns några vanliga frågor som barn ställer när 
de ställt inför begreppet död. Du kan förbereda dig 
genom att fundera över några av de vanliga frågorna 
själv.
 
• Varför dör man?  
• Vad händer när man dör?  
• Vart tar människan vägen? Fysiskt? Andligt?
• Kommer personen tillbaka? Kan vi ses igen?
• Kan jag också dö?  
• Varför dog personen?

Känslor som är kopplade till ovissheten kan göra att 
frågorna kan handla om tankar kring katastrofer, 
olyckor eller död på olika sätt.

”Tänk om det händer något hemskt?”
Barn har inte så långt perspektiv på livet. Vuxna vet 
att det med tiden kommer att bli annorlunda. Men 
barn kan tänka att de aldrig mer kommer att känna 
sig glada. De kan också stänga inne sorgen och inte 
vilja prata om känslorna. Därför är det viktigt att 
observera, anpassa samtalsnivån och skapa en varm 
och fin atmosfär för att göra samtalet möjligt. 

Kyrkans rum är till för alla
Kyrkorummet är också en miljö att räkna med för 
att tala om liv och död. Det är vad människor gjort i 
generationer i våra kyrkor, som ofta är rika på sym-
boler som beskriver de existentiella frågorna. 

Alla är välkomna att tala med en präst och sam-
tal bokas enkelt hos oss med kansliet. Jourhavande 
präst är också en tjänst som är tillgänglig dygnet 
runt. Kontaktinformation finns på baksidan av 
tidningen. 
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Roland hade inte någon särskild 

medveten tanke eller föreställning 

om ”livet efter detta” även fast han 

hade vuxit upp med dopet, gått i 

söndagsskola och konfirmerat sig. 

Livet rullade på med skola, sen arbete och 
inte så mycket av Gud eller andlighet med i 
bilden. Men när hans far dog innan pensi-
onärslivet hunnit infinna sig riktigt, hände 
något omskakande. 

Pappa Fingal hade legat på sjukhuset ett par 
dagar efter den senaste hjärtinfarkten av fle-
ra. Rolands syster och mor hade åkt in tidi-
gare och sen var alla de närmast anhöriga på 
plats när Roland kom sist, för resvägen till 
sjukhuset var lång. Men han kom för sent. 
Mamma Dagny fick berätta att Fingal hade 
gått bort timmen innan han kom fram.
 
Men Roland kände att pappa fanns kvar på 
något sätt. Han gick in i rummet där Fingal 
låg och ställde sig vid fotändan av sängen. 
Rummet var nedsläckt och det enda som lys-
te var ett tänt ljus. I rummet fanns en stillhet 
och en fridfullhet som var påtaglig. 

”Jadu, far, det är väl skönt att slippa plågorna 
och äntligen få bli fri ifrån det?”

Då upplevde Roland det som att pappans 
bröstkorg sjönk ihop. Han såg som synlig ljus-
grå dimma, virvlade något upp ifrån kroppen. 
Lågan på ljuset bredvid sängen var stadig och 
stilla men en tung gardin vid fönstret fladdra-
de plötsligt till som att någon ruskat om den. 

”Den ljusgrå dimman virvlade ut genom det 
fönstret.” berättar Roland.

Roland uppfattade det som att pappa inte 
lämnade rummet förrän han fått ta ett sis-
ta farväl. Så när familjen förenades utanför, 
var inte Roland ledsen utan kände sig väldigt 
fridfull. Det var svårt för de övriga att ta in.

”Nu har pappa lämnat kroppen.” sa Roland
Några i familjen tyckte att han var konstig 
men mamma Dagny tog orden till sig. 

Roland förstod att han hade en annan syn på 
döden än flera andra inom familjen. Senare 
bejakade han sin gudstro och kände ännu 
mer hur döden inte var skrämmande längre. 
”Jag har frid med Gud och har inget att vara 
orolig över när den dagen kommer.” säger 
Roland.

Återberättad av Titti Fabritius

I en artikelserie om döden i Aftonbladet frågade man hur människors tankar och 
känslor om döden. Undersökningen visade att: 

Mer än en fjärdedel tror på ett liv efter döden och lika många är osäkra. Könsskillnaden i tankar om döden är 
stor. Bland kvinnorna tror en tredjedel att vi lever vidare. Män är inte lika övertygade.

Sex av tio är inte rädda för döden. Bara två av tio känner rädsla medan övriga är tveksamma.

Det som skrämmer oss mest med döden är att behöva lämna barn, familj och vänner. På andra plats kommer 
känslan av att inte vara färdig med livet riktigt. 

HIMLAFÄRD?
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Suicide Zero
Marcus Eriksson arbetar för Suicide Zero, en or-
gansisation som arbetar för att motverka dels själv-
mord, men för att upplysa om fördomarna kring det 
och stödja suicidalpreventiv forskning. 

Magnus har själv erfarenhet av att inte vilja leva 
längre och arbetar för att upplysa om vad det om-
givande samhället och vi som individer kan göra. 
Några tips på vägen:

Varningssignaler
• Personen deltar inte i livet som tidigare. Känner 
sig utanför, agerar som en oönskad person i sociala 
miljöer.
• Ökat bruk av alkohol, lugnande medel, droger eller 
självsvält, matmissbruk etc.
• Självmordstankar, livsleda, depression, uttrycker 
meningslöshet ofta, mental orkeslöshet.
• Extra varningssignal: mot bakgrund av övri-
ga destruktiva signaler verkar personen plötsligt 
må mycket bättre, vilket kan ge orken att fullfölja 
självmordstanken.

Förmedla hopp!
Det är en myt att samtal om självmord riskerar att 
utlösa en handling! Det är tvärtom så att ditt mod 
att våga tala om det, kan förhindra eller åtminstone 
fördröja en handling så länge att någon annan hin-
ner fånga upp personen. Du ska inte försöka föreslå 
några lösningar, istället ska du bara lyssna och våga 
samtala. Vad säger man då om någon väl berättar om 
sina tankar? Här är några fraser att stödja sig emot:

• Bra att du berättar!  Ingen ska behöva ta sitt liv...
• Jag/vi vill att du ska leva!
• Du är inte ensam om liknande känslor och tankar.

”Tack vare er lever min son!” 
Citatet ovan kommer från en man som deltog i samtalsprojektet ”Uppdrag psykisk ohälsa”. Det handlar om att 
lära sig tala om psykisk ohälsa och självmord. Mannen fick med sig några tankar från samtalen och kom till 
en insikt han tog med hem till frun. Väl hemma sa han: ”Vet du, vi behöver nog tala med vår son…” 

Det är just detta; att våga tala om psykisk ohälsa med samma självklarhet som om man har ont i ett ben, 
menar projektledaren för ett suicidalpreventivt arbete i Falköpings kommun, som är nyckeln till att arbeta 
framgångsrikt med psykisk ohälsa. Det är Camilla Dahl, enhetschef inom socialpsykiatrin, som tillsammans 
med goda medarbetare har dragit igång projektet med statligt stöd. Svenska kyrkan är också med i den kom-
munala satsningen som den 10 september syns i Falköpings kommuns informationskampanj.

Tanken är att medvetenheten och förmågan till samtal kring det svåra med självmord och psykisk ohälsa 
ska få genomsyra alla kommunala verksamheter. Det gäller då alla i kommunens personal, alltifrån dem som 
arbetar inom kostenheten till rektorer i skolan m.fl. Upp till 280 personer är nu utbildade med samma själv-
klarhet som när de gått en kurs i hjärt- och lungräddning (HLR).

 ”Vi lär oss HLR och det är viktigt. Men vi kanske aldrig kommer i en situation där vi får användning för 
det. Psykisk ohälsa har vi däremot ständigt omkring oss.” menar Camilla Dahl. 

”Det viktiga är att våga fråga, samtala och finnas till för varandra utan skam och skuldkänslor.”
   

”Uppdrag psykisk ohälsa” i Falköping räddar liv

• Det finns hjälp, behandling och problemlösning.
• Ge det lite mer tid, jag kan hjälpa dig att söka hjälp.

Har du tankar på att ta ditt liv?
Våga fråga! Det går inte att se på någon om de tänker 
ta sitt liv. Vi måste tala om det. Frågan visar att det är 
okej att tala om det svåra. Några stödpunkter för dig 
som får kännedom om att någon mår riktigt dåligt: 

• Lova aldrig att hålla vetskapen hemlig. Du måste 
kunna lotsa vidare.
• Lotsa rätt! Ring 112 vid akut självmordsbenägenhet!
• Lämna aldrig en självmordsnära person ensam!

Är det någon idé att försöka hjälpa till då?
Personen som påbörjat tanken och har förberett 
handlingar för att ta sitt liv, har redan bestämt sig. 
Du kan däremot lyckas vända den tanken och för-
dröja handlingen tillräckligt länge för att hjälpen 
ska börja fungera – och det kan vara livsavgörande! 
Frågor som du kan stödja dig emot är t.ex: 

• Har du tänkt att det vore bättre att du var död?
• Har du funderat på att ta ditt liv?
• Har du förberett dig på att ta ditt liv?
• Jag hjälper dig direkt att kontakta någon för hjälp.

Hänvisa personen rätt och var med ända tills 
kontakten är upprättad och andra tar vid:

SOS Alarm: 112
Vårdguiden: 1177
Minds självmordslinje: 90 101
Jourhavande präst: 112
Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80

För arbetsgivare finns även tjänsten Blue call med 
en app för samtalsstöd direkt för dig själv, kollegor-
na eller dina medarbetare.        

TEXT: Titti Fabritius
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Korsdraget i Vedum

Korsdraget är öppet tisdagar kl 13 - 17 
och torsdagar kl 10 - 18 

Torsdagar serveras våfflor. Kom in och ta en kopp 
kaffe och umgås med varandra.        

Lördagsöppet 24 september, 29 oktober och 26 
november kl 10 - 14

Särskilda aktiviteter under hösten

Stick-Café måndagar kl 14 mellan 5 september -  
12 december.            
                                            
Vi stickar och virkar kläder och filtar som i huvud-
sak säljs på Korsdraget. Det som blir över lämnas till 
Slättmissionens Hjälpande Hand i Stenum.

Seniorshoppen 8 september kl 14 -16 
Välkommen att shoppa nya höstkläder!

Kransdag 17 november. Kom in när det pas-
sar dig och tillverka din advents- eller dörrkrans.                              
Pris 150 kr per krans.

Vedums församlingshem

Film och fika kl 14.30 onsdagar 
7 september, 5 oktober, 2 november och 7 december. 

Kom in och titta på en svensk film samtidigt som du 
tar en fika. Kostnad 20 kr

Onsdagscafé med underhållning kl 14.30 
21 september, 19 oktober samt 16 november.

Aktuell underhållning annonseras i NLT, affischer 
eller på hemsidan .

Sopplunch kl 12 inleds m andakt 11.45. Kostnad 
60 kr. 29 september, 27 oktober samt 24 november.

Modevisning fredag 14 oktober 18.00
Arrangör: SKUT (Svenska kyrkan i utlandet)

Levene församlingshem

Vardagsöppet onsdagar kl 10.30 - 12
Kom in och drick en kopp kaffe och umgås.

Onsdagskväll i Levene församlingshem kl 18
7 september, 5 oktober, 2 november. 7 december 
kommer Nossan Gospel. För program se annons i 
NLT, affischer eller hemsidan.

Soppluncher kl 12.00 Sôpptantera fixar soppa för 
60 kr. 28 september, 26 oktober och 30 november. 

Grötkväll 14 december kl 18.00 med luciatåg.

Larv Salem

Kaffetåren onsdagar kl 10.00-11.30. 
7 och 21 september, 5 och 19 oktober, 2 och 16 
november samt 7 december. 

Kom in och drick en kopp kaffe och umgås. Kaffe 
och kaka 20 kr.                                                                                    

Seniorshoppen visar kläder 5 oktober.

Tråvads föreningshus

Pajbuffé torsdag 17 november kl 18.00 Pris 100 kr 
Arrangemang: ACT Svenska kyrkanFOTO: Ikon

FOTO: Ikon
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Vara församlingshem

Måndagsfrukost måndagar kl 9 - 10.30 
mellan 5 september - 19 december. Pris 30 kr

Tisdagscafé kl 14 – 16 mellan 6 september - 13 
december. Kom in, sitt ner och prata eller ta fram 
ditt handarbete samt köp en enkel fika för 20 kr

Lunchmusik onsdagar i Vara kyrka kl 12 
den 14 september, 12 oktober, 9 november och 
14 december.

Lunch efteråt i församlingshemmet för 60 kr              

Seniorshoppens modevisning 
måndag 26 september 14.00

Kvänums församlingshem

Onsdagscafé kl 14 - 16 mellan 7 september - 
7 december. 

Fika för 20 kr. Ta med handarbete eller kom bara för 
att umgås!

Gruppen för ACT Svenska kyrkan kommer att 
bjuda in till olika programkvällar. Se annons i 
NLT, affischer, appen Kyrkguiden eller i kalen-
dern på hemsidan.

Södra Kedums kyrka

Öppen kyrka torsdagar kl 10 - 11.30 
mellan 1 september - 1 december. 

Kaffe och kaka för 20 kr

Våfflor 1:a torsdagen i månaden. 
Kaffe och våfflor 30 kr

Lunch kl 12 den 15 september, 20 oktober och 
17 november. 60 kr 

Jullunch 8 december. 100 kr
Anmälan till luncher senast måndagen 
samma vecka till Solveig Sundström: 
073-373 30 13

För program se annons i NLT, affischer eller 
hemsidan.

Sticka-skicka onsdagar kl 18 mellan 7 september - 
30 november. 

Vi stickar och virkar kläder och filtar som skickas 
i huvudsak till Rumänien. Vi river även förband av 
gamla utslitna lakan som skickas till Gambia via 
Slättmissionens Hjälpande Hand i Stenum.

FOTO: Ikon
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Pilgrimsvandringar tisdagar kl 18
Samling på respektive parkering. 

Medtag enkel fika. Varje vandring  är ca 2 km.

Almesåsen, Ryda 6 september, 4 oktober, 1 och 
29 november

Nordvalla, Vedum 13 september, 11 oktober och 
8 november

Vara kyrka 20 september, 18 oktober och 15 november

Oltorp, Kvänum 27 september, 25 oktober och 
22 november 

Pilgrimsgudstjänster
En pilgrimsgudstjänst är en kombinerad 
gudstjänst och vandring.

Vi kommer att gå en vandring och firar gudstjänst 
under vägen. Vi stannar vid fem tillfällen där vi ber, 
sjunger och lyssnar på dagens text. Det finns även 
möjlighet att dela sina tankar om texten och sådant 
som kommer upp under vandringen.

Vi samlas på respektive kyrkoparkering.

Söndag 18 september kl 11 Larvs kyrka

Söndag 16 oktober kl 14 Elings kyrka

För information 
kontakta: Solveig Sundström 

073-373 30 13 Maria Claesson 
073-373 30 10

Pilgrimsvandrare 
upptäcker mer!

Här ses några vandrare vid runstenen i Larv. 

Kristi himmelsfärdsdag fick vandrarna en liten 
historielektion om Västgötaherrarnas uppror mot 
Gustav Vasa - en spännande händelse som mar-
kerats ordentligt för framtiden. 

Här lästes helig Birgittas bön och vandrarna hade 
samtal om människors liv förr och nu. 

FOTO: Tony  Larsson

FOTO: Ikon
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VAD ÄR PÅ GÅNG?

Följ med på Facebook, hemsidan 
och via appen Kyrkguiden så hit-

tar du allt vi håller på med! 

Hitta oss på Facebook:

”Barn & familj i Varabygdens 
församling” 

Kontakt: Sara Hybbinette:

073-373 30 26

 

 

 

 
 

 
 

 

  höst2022vår2023 
 

  

 

VERKSAMHETER FÖR HELA FAMILJEN MED 

BARN- & UNGDOMAR 

NY BROSCHYR UTE!
KOMMER MED POSTEN, DELAS UT 

PÅ PLATS OCH FINNS ATT 
LADDA NER PÅ HEMSIDAN!

LITEN & STORLITEN & STOR
Vår öppna verksamhet för barn som kommer 
tillsammans med vuxen heter Liten & Stor! 

Vi leker, sjunger och fikar tillsammans. 

0 - 100 år och ingen anmälan behövs!

Du hittar våra tider på hemsidans kalender, i 
appen Kyrkguiden eller på vår Facebooksida. 

Frukostfika är gratis för barn, 20 kr/vuxen

Följ oss på 
FACEBOOK

varabygdensforsamlingsvenskakyrkan
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VI SKA BYGGA NY KYRKA I LARV!
JAJAMÄN - EN LITEN LEKKYRKA TILL ALLA BARNEN

”Vad gör ni här?” frågade två av barnen när 
kommunikatör Titti Fabritius och bygglära-
re Henrik Dahlén på Lagmansgymnasiet be-
sökte förskolan i Larv för att titta på lämplig 
placering av en ny kyrka.

”Vi ska bygga en ny kyrka till er!”

”Va? Näää, det kan ni väl inte göra?”

Jodå - det kan vi! En liten, gullig kyrka som så gott 
det låter sig göras liknar den stora kyrkan som syns 
uppe på toppen i Larv.  I ett samarbete med byg-
geleverna som leds av läraren Henrik ska en liten 
träkyrka (tänk typ ”Attefallshus med torn”) sättas 
upp för att barnen ska kunna ha en liten kyrka för 

lek - en kyrka på barnens villkor. Förebilder finns i 
några andra församlingar och pastorat i landet. 

För inredning, textiler, nattvardskalkar m.m. öns-
kar vi därför hjälp av ideella krafter som är intresse-
rade. Här kommer att behövas precis allt som finns 
i en riktig kyrka - fast i mindre skala! Har du något 
färdigt att donera som kan passa, tar vi gärna emot!

Gillar du idén och vill hjälpa till?

Är du intresserad av att hjälpa till med inventa-
rierna, hör av dig till oss i församlingen. Du kan 
också tala med rektor Gunilla Nylén på försko-
lan Arken. 

HÄR! 
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Johannes krönika

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet 
Foto: Titti Fabritius

En sak vi alla har gemensamt är att vi föds och till 
sist dör. Sedan kommer vi till den sista vilan inn-

an vi får åtnjuta det eviga livet. Det är något av ett 
lotteri när den andra nämnaren kommer att falla in. 
En av de män som inte hade dragit den bästa lotten 
i livsspelet, var en av vilda västerns snabbaste män 
med pistol: Wild Bill Hickok. Den 2 augusti 1876 
satt han på en bar i staden Deadwood i Syddakota, 
och spelade poker. När Wild Bill Hickok hade fått 
sina spelkort, kom en berusad man in på baren och 
sköt honom i bakhuvudet. Wild Bill dog direkt. De 
kort han hade på handen, var ett tvåpar med ess och 
åttor. Detta kom sedan att kallas ”död mans hand”. 
Sedan dess har många kortspelare lagt ner sina kort 
när de fått en sådan giv.

Fem år före Wild Bills död (1871) hade en lobbyor-
ganisation som heter NRA bildats i USA. Idag fung-
erar NRA som en stor propagandamaskin för att 
medborgare ska få bära vapen utan större restriktio-
ner. 2022 är den samlade vapenarsenalen i världens 
länder högre än vad den någonsin varit tidigare, va-
pen som är dödsbringande med hög precision. 

Vapenlobbyn har med stor framgång skördat den 
ena segern efter den andra, med ledande politiker 
runt om i världen. Alla hävdar att friheten och det 
egna landets säkerhet måste bevaras. Även om det 
är sant, blir slutsatsen att vår värld är inne i en si-
tuation där en liten gnista kan utlösa en katastrof. 
Ingen av oss kommer kanske inte att minnas det, om 
inte någon finns kvar att berätta om vad som skett 
och hur det blev så illa.

Människans goda kamp

Människan som varelse är inte så lätt att förstå sig 
på. Ibland gör man allt för att rädda ett liv, i nästa 
stund kan man vara beredd att ta död på en annan 
person. Om det ligger i den mänskliga naturen att 
både döda och göda, är vår uppgift inom alla kristna 
trossamfund att verka för det goda hos var och en: i 
samtal, utbildning och genom att visa på goda exem-
pel. Vi måste lära oss att förlåta och att själva be om 
förlåtelse. Att misströsta och ge upp är ingen fram-
komlig väg för en sann kristen. Vi måste hela tiden 

se möjligheter ut ur de problem som vi människor 
själva har skapat. Vi får aldrig ge upp det godas 
kamp mot det onda! 

Se möjligheterna

Det finns en historia om möjligheter. Om den är sann 
eller inte spelar ingen roll, här speglas hur olika två 
individer kan tänka i samma situation. Den utspelar 
sig då vi bara kunde kommunicera med telex eller 
brev på långdistans.

Det var ett företag i England som tillverkade skor. 
Försäljningen gick över förväntan bra! Företagets 
marknad låg i huvudsak i Europa. För att utvidga sin 
marknad kom någon med idén att starta försäljning 
i Afrika. Sagt och gjort. Två säljare skickades till var 
sin del av den stora kontinenten, med var sin contai-
ner med skor. Efter ett tag skickade en av säljarna 
ett meddelande till huvudkontoret som löd: ”Skickar 
tillbaka containern eftersom ingen människa bär 
skor.” Ungefär vid samma tidpunkt kom det ett med-
delande från den andra säljaren som löd: ”Skicka en 
container till eftersom ingen har skor.” 

Av detta finns det mycket att lära. En av dem är 
att vi alltid ska försöka se möjligheter oavsett hur 
svår en situation verkar vara. En annan är att andra 
människor inte alltid tänker som jag själv. Det går 
att utveckla detta ämne, men ni förstår säker vart 
jag vill komma: bygg broar, var ödmjuk, alla är oli-
ka, lyssna och se möjligheter även när det ser som 
mörkast ut.

Livet tar inte slut

Denna betraktelse har berört liv och död, vilket är 
ett tema för denna utgåva av VARAmed! Livet är inte 
slut när hjärtat stannar, för då tar den helige Ande 
över kommandot och leder dig vidare in i det eviga 
livet. Tiden där emellan upplevs inte som längre än 
en knäpp med fingrarna. Önskar alla läsare en un-
derbar höst med många möjligheter.

Johannes Lundén

Att vara 
eller inte 
vara



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

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

Postadress:
Varabygdens församling
Box 124
534 22 VARA

FÖRSAMLINGSKANSLIET 
Direkttelefon: 0512-79 72 80

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

Öppet för besök: 
måndag och torsdag kl 9 - 12
tisdag 13 - 15

Telefontid:
måndag, onsdag och torsdag kl 9 - 12
tisdag 13 - 15

 
KYRKOGÅRDS- & 
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Direkttelefon: 0512-79 72 90

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

Öppet för besök & telefontid:
måndag, onsdag -  fredag kl 8 - 12 
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.

Leva vidare grupp – vad är det?
Två gånger per år (höst och vår) bjuder Varabygdens församling 
in till Leva vidare-grupp. Gruppen riktar sig till den som förlorat 
make, maka eller sambo. Har man förlorat någon annan anhörig får 
man gärna vända sig till oss för att stöd i enskilt samtal. 

I Leva vidare-gruppen får man träffa andra som också nyligen 
förlorat sin livskamrat. Det kan vara värdefullt att få dela tankar 
med andra som är i samma situation. Man upptäcker att man inte 
är ensam om sina tankar och känslor. Man kan ofta känna igen sig i 
andras sorgeprocess. Mycket är också individuellt och man kan ock-
så känna och reagera olika. 

Varje Leva vidare grupp träffas sex gånger och varje träff 
har ett särskilt tema:

* Presentation. Vi lär känna varandra.
* Tiden tillsammans med den som nu är borta. 
* Tillsammans kring döden.
* Tiden närmast efter dödsfallet.
*  Vardagssituationen och framtiden.
*  Möjligheter att gå vidare.

Många kan nog uppleva en rädsla för att gå med i en sådan grupp. 
För de flesta brukar det ändå kännas bra att få prata om sin sorg. 
Det finns inga krav på att säga något. Det är helt okej att avstå om 
man inte orkar prata. Vår erfarenhet är att de flesta som varit med, 
har blivit tacksamma och glada att de vågade. Vår målsättning med 
grupperna är inte att ta bort sorgen, utan här får du stöd i att kom-
ma vidare. 

Dikten ”Då sorgen möter oss” av Birger Franzen är talan-
de: det går inte att gå runt sorgen, bara rakt igenom den.

Då sorgen möter oss

Det går aldrig att gå runt omkring
då sorgen möter oss på vägen
bara rakt igenom.
Detta är den enkla visdom
som jag vill lägga i din hand.
Och innerst inne
vill kanske sorgen oss bara väl
på sitt sätt.
Fast vi har så svårt att förstå
– men jag tror
att den vill bana väg
för glädjen.
Bortom natten finns alltid en dag.
Bortom molnen finns alltid en sol.
Bortom smärtan finns alltid en fröjd.
Det går aldrig att gå runt omkring
bara rakt igenom –
rakt igenom.

– Birger Franzén BILD: Unsplash

TEXT: Helena  Nylén


