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Håll utkik 
efter nästa 

nummer 
kring den
1 mars!

Bryt skadliga traditioner!
 
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstymp-
ning och andra övergrepp. Vi lever alla under samma him-
mel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds 
eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. 

Traditionerna bär oss

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under 
julen, vår största kristna högtid. Traditioner är invanda se-
der och bruk, språk och värderingar som förs vidare från 
generation till generation. Ofta skapar de en trygg ram runt 
våra liv, oavsett var i världen vi lever. Men en del traditioner 
är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra 
övergrepp drabbar många flickor runtom i världen. Varje 
dag gifts fler än 30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 
år. Var tredje flicka och kvinna utsätts för våld under sitt 
liv – bara för att de är flickor. Skadliga sedvänjor, strukturer 
och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina 
liv. Det kan vi inte acceptera!

”Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att ”Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att 
samarbeta med andra religiösa aktörer och samarbeta med andra religiösa aktörer och 

förändra förtryckande strukturer, oavsett om de förändra förtryckande strukturer, oavsett om de 
finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.”finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.”
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Kärlekens väg...Kärlekens väg...

Som kyrka har vi särskilt ansvar

I många länder har människor större förtroende för religi-
ösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det 
avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exem-
pelvis tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp.
Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta 
med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande 
strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga 
delar av samhället. 

Tillsammans förändrar vi traditioner

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusen-
tals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa 
samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. 
Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner! 

 TEXT OCH FOTO: ACT, Svenska kyrkan

Insamlingen pågår från första advent till Trettondagen, 29/11 2020 - 6/1 2021
29 november - Rikskollekt och kampanjstart

13 december - Luciamanifestation. 20 och 26  december - Rikskollekt
6 januari - Rikskollekt och kampanjavslut. 5 februari - Insamlingsresultatet presenteras

Insamlingsmål: 40 miljoner kronor



Innehåll

REDAKTIONEN
 
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
Ansvarig utgivare:  Lovisa Carlsson 
Tryckning:   Faksimiltryck i Vara 2020 (4 ggr/år à ca 7500 ex)
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ACT: Bryt skadliga traditioner

Kyrkoherde Lovisas tankar

TEMA: Jesus och kvinnorna

Körsångare: håller avstånd men är nära

Personal - nya & avtackade

Gudstjänster

Mötesplatser, Barn & Familj

Kyrkan och smeden: nytt smidesräcke!

Så levde de lyckliga i alla sina dar?

Förtroendevald: Irene Karlsson

Förskolan bygger

UNG TRO: Kamratstödjare

Julbetraktelse - Gud med oss!

Kyrkoskatten: Vad går pengarna till?

Johannes krönika

Håll utkik 
efter nästa 

nummer 
kring den
1 mars!

Omslagsbild: Pixabay

Bi
ld

: P
ix

ab
ay

Fo
to

: I
ko

n

Kärlekens väg...Kärlekens väg...



4 VARAmed!  i Varabygdens församling

När jag välkomnades som kyrkoherde i Larvs kyrka på 
Domsöndagen för ett år sedan, berättade jag om ring-

signalen på min tjänstemobil. Den ringer med toner från 
ledmotivet till actionfilmerna i Mission Impossible. ”Om 
det kommer att bli någon action i Varabygdens församling, 
vet jag inte än!”, sa jag i min predikan. Precis då hörs det ett 
brak i kyrkan. Det visade sig vara några barn som tappat 
något i lekhörnan. Nu när jag ser tillbaka på året som gått, 
så blev det mycket action! Stora frågor som krävt snabba be-
slut, en pandemi, en traktor, en rad omställningar…

En församling är alltid på väg. Det långsiktiga målet är 
till slut himmelen, men redan här och nu skall vi ”…tillsam-
mans i Varabygdens församling, i ord och handling, tala 
tydligt om Jesus.” Så står det i församlingsinstruktionen för 
Varabygdens församling och är även biskop Åkes och Skara 
stifts motto. Vart har vi kommit på vägen under mitt första 
år som kyrkoherde?

Nog blev det action!

En del saker hände inte alls. Kyrkans hus, som skulle byg-
gas vid Vara kyrka, blev inte av. Inte heller förvandlades 
församlingshemmet till Diakonins hus. Kyrkornas Second 
Hand tvingades till abrupt avslut, medan en pandemi slog 
stopp för mycket i hela världen. I allt detta har vår personal 
dragits med stora behov av fysiskt fungerande arbetsplatser 
en längre tid, vilket kräver nya tag.

Vägen vidare för Larvs förskola i ett församlingshem 
som blivit alltför slitet krävde ett beslut. Vilken väg skulle 
Varabygdens församling gå med sina förskolor i Larv och 
Vedum? Bygga om befintliga lokaler eller bygga nytt? Vi har 
grundligt diskuterat och argumenterat detta, såg vi slutli-
gen att en nybyggnation var att vilja barnens bästa! Med en 
ny förskola i Larv öppnas en fortsatt väg för kristen tro och 
värderingar att vara med i barnens liv redan från ett års ål-
der. Barnen är verkligen vår framtid. Med ett fördjupat sam-
arbete mellan förskolan och församlingen, kan vi i ord och 
handling förmedla Jesus till nästa generation. 

Innan pandemin kom, invigdes nya Kyrkogårds- och 
fastighetsförvaltningens lokaler på Ventilgatan 6 i Vara, 

Kyrkoherde Lovisas tankar...

Kyrkoherde Lovisa Carlsson
Foto: Titti Fabritius

varifrån kyrkogårdsarbetarna nu utgår för sina uppdrag. 
Där finns alla maskiner och fordon säkert förvarade när de 
inte används. På kansliet som finns där, får du som grav-
rättsinnehavare svar på dina frågor i en välkomnande miljö.  

Det händer i Varabygdens församling

En församling på väg - det visar inte minst tidningen du 
nu läser. Vår församlingstidning har fått nytt namn, ut-
seende och karaktär. Vi vill kommunicera med dig som 
läsare! Vi vill visa vad kristen tro betyder för människor i 
församlingen med omnejd, mer än att bara informera om 
våra verksamheter. För Jesus vill möta alla människor där 
de befinner sig.

Att som kyrkoherde leda en församling är ett spännande 
och krävande jobb. Min vision för församlingen är att vi 
tillsammans i ord och handling ska vara tydliga med Jesus! 
Han ska få leda oss och genom honom får vi då den kraft 
vi behöver, för våra egna liv och för församlingens liv. Alla 
behövs i församlingens arbete, såväl anställda, förtroende-
valda, ideella medarbetare som församlingsbor. Jag hoppas 
att du som läser denna tidning, som skickas till alla hushåll 
i Vara kommun, ska känna att Varabygdens församling är 
en plats där du hör hemma och kan engagera dig i det du 
vill - eller bara vara. Hos oss kan du delta i meningsfulla 
gudstjänster, få undervisning i kristen tro, diakonalt arbete, 
mission och mycket mer!

Med Jesus kärlek i centrum

Jag vill leda en församling där gemenskapen och det glada 
budskapet om Jesus står i centrum. Jesus har gett oss de ord 
som kan förvandla oss och vårt arbetssätt för framtiden: 

”Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare 
vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vän-
ner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag 
har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, 
utan jag har utvalt er och bestämt er till att 

gå ut i världen och bära frukt, frukt som be-
står, och då skall Fadern ge er vad ni än ber 

honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: 
att ni skall älska varandra.” (Joh. 15:15-17)

 
I dopet kallar Jesus oss att vara hans lärjungar. Det är 

alltså ett stort privilegium att vara hans lärjunge, något vi 
fått av kärlek. Genom Jesus kärlek har vi kommit in i en sys-
konkrets. Då skall syskonen i den kretsen älska varandra. 
Ja, tänk att vi får gå på trons och församlingens väg tillsam-
mans! Vi får vara Jesus vänner! Vi får hjälpas åt att bära god 
frukt och sprida Jesu kärlek vidare. Människor före oss har 
banat en väg. Och vi är också på väg…

Lovisa Carlsson, kyrkoherde

Vi är på väg!
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FAKTA 
Prästämbete för  
män och kvinnor

År 1919 väcktes frågan om kvinnors möjligheter 
att bli präster. 

År 1921 Rösträtten väckte frågan om kvinnors 
möjligheter till statliga tjänster och även frågan 
om kvinnors möjlighet att bli präster. Två år se-
nare fick kvinnor rätt till statliga arbeten och all-
männa uppdrag men däremot inte prästtjänsten.

År 1958 Kyrkomötet beslutade att även kvinnor 
ska ha möjlighet att bli präster. Beslutet var ett 
historiskt vägval för Svenska kyrkan. 

Palmsöndagen 1960 vigdes de första tre kvinnor-
na till präster i Svenska kyrkan: Margit Sahlin, 
Elisabeth Djurle och Ingrid Persson. 

År 2000 Kyrkoordningen säger att bara den 
prästvigas som ”i alla uppgifter tjänstgöra till-
sammans med andra som vigts till ett uppdrag 
inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön”. 

Motstånd mot kvinnors prästvigning ses idag som 
ett arbetsmiljöproblem och behandlas enligt gäl-
lande arbetsmiljölagstiftning.       

Källa: Svenskakyrkan.se/kvinnliga prästerter

TEMA:TEMA:    
JesusJesus
& kvinnorna& kvinnorna

Årets julinsamling med ACT fokuserar på flickors och kvinnors utsatthet i världen där för-
tryck, våld och annan utsatthet placerar halva jordens befolkning i en annan kategori. Men 
kyrkan har alltid varit full av kvinnor. Bibelns texter och kyrkans folk har tyvärr ofta orättvist 
få klä skott för en praxis som Jesus tydligt visat att han aldrig har accepterat. 

I DETTA NUMMER lyfter vi fram kvinnor på oli-
ka sätt. Men det finns mer att ta del av. Läs om 
kvinnorna i bibeln, om missförstånd och vantolk-
ningar, översättningsmissar och kulturella skill-
nader etc. Här är några lästips att börja med för 
dig som vill fördjupa dig i bibelns kvinnossyn, om 
kvinnors och flickors bibliska historia och plats i 
kyrkan både då och nu. 

Läsvärt om kvinnor:

Bibelns kvinnor. 101 möten med kända och okända systrar
Charlotte Frycklund
ISBN: 978-91-7315-585-4

Charlotte Frycklund är präst inom Svenska kyrkan med en speciell in-
riktning som ”nätpräst”. Hon vandrar runt virtuellt på webben i olika 
forum och agerar präst men är även författare med en poetisk och unik 
prägel. Följ på Facebook: www.facebook.com/charlotte.frycklund

Mannen som aldrig byggde en veranda och 26 andra texter om 
kvinnor och män i Bibeln
Ylva Eggehorn  
ISBN: 978-91-7387-342-0

Ylva Eggehorn är välkänd i kyrkan lite som en mångkonstnärinna. 
Hennes konstnärliga uttryck blir tydligt även i hennes berättande. Här 
målas olika kvinnoöden upp med mycket värme och djup.

Teol prof Kenneth E Bailey 

För den som vill djupdyka i teologin finns ett annat känt namn, Kenneth 
E Bailey, en teologie professor som får några år sedan gick bort efter en 
tid i lungcancer, produktiv till slutet. Han levde och var verksam i mel-
lanöstern i över 35 år och undervisade bl.a. vid Jerusalem University. 

En gratis skrift om kvinnorna i bibeln ur ett kulturellt perspektiv finns 
att ladda ner gratis som pdf på webben från länken (eng):

https://godswordtowomen.org/women_new_testament.pdf 
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MYCKET STÄLLDES PÅ ända i och med 
pandemin. Saker blev annorlunda och vi 
fick prioritera om för verksamheterna.

Omprioriteringar. Ibland med följden att vi insett vad 
vi saknar när det försvinner. Många uttrycker att de 

har upptäckt vad de värdesätter mer än vi har gett tid till 
tidigare och hur beroende vi är av varandra. Kanske har 
vi tagit en hel del för givet också? 

Körsångslängtan!

Körsång var ett sånt område där kyrkorna mötte nya ut-
maningar med att försöka hålla ihop sjungande vänner. 
Eftersom körsång är en av Sveriges största folkrörelser 
också, är det lätt att förstå hur betydelsefullt det är. En av 
våra kantorer som mött utmaningarna lite på andra sidan  
om pandemin, då vi nu hittat nya former för att kunna 
sjunga tillsammans i någon form, är vår kantor Britt-
Marie Gidstedt. Hennes erfarenhet från första ordentliga 
sammankomsten efter den vilsna våren och sommaren 
skildrar en stor längtan efter både sången och varandra. 

”Första körövningen var fantastisk! Alla körsångarna 
var så glada att de fick träffas och sjunga ihop igen.” be-
rättar Britt-Marie. 

”Att ha varit tvungen att vara borta ifrån sången har 
varit jättejobbigt för många och är fortfarande svårt för 
dem som inte kan vara med än.” berättar hon vidare och 

förklarar att det inte varit helt enkelt att förhålla sig till 
alla krav som på sistone omgärdat, som t.ex. körsången.

Tomt utan sång

Våra körledare Annette, Karin och Britt-Marie bad sina 
körmedlemmar att skriva några meningar om hur det 
hade varit under tiden då körövningarna låg på is på 
grund av pandemin. Hur kändes det att äntligen få sjunga 
tillsammans igen? Förutom tomheten, saknaden efter 
miljön och varandra, var det förstås ensamt att sjunga 
själv. Eller på klingande ren väschötska:

”Åh dä va trôkit å ente få schonga!”

Att få gå tillbaka till det vanligen livet, så som det var 
innan coronapandemin slog till, är nog något vi alla 
längtar efter. För körmedlemmarna uttrycktes det som 
att hela kyrkoåret blev slätstruket och anonymt. Själva 
sjungandet hade ju även blandats med mycket prat, fika 
och skratt tillsammans. Men det konstnärliga sinnelaget 
frodas även i svåra tider som i detta poetiska uttryck:

”Sång och musik. En skatt så rik. Dessa dagar inget är 
sig likt. I coronatid vi ej i kören kan ses, vi sjunga får i vår 
ensamhet.”

Stämbandsgympa

Körmedlemmar är vanligen engagerade människor som 
dyker upp i flera olika sammanhang. Men när allt blev 

Avstånd Avstånd 
till virtill virus menus men    
näranära  varandra!varandra!

Fotot illustrerar endast en samlad kör. 
I verkligheten har vi nu större avstånd.
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inställt blev det allmänt tråkigt. Att få träffa körkompi-
sarna och damma av de lite ringrostiga stämbanden be-
tydde mycket för det inre välbefinnandet. 

”Jag har saknat mina körkamrater och den inre aero-
bics som sången ger.”

Fysiskt välbefinnande

För gudstjänstbesökare betyder musiken och sångerna en 
hel del. Budskapet lyfts fram på ett annat sätt i sången och 
det handlar om att kunna uttrycka känslor som finns i 
kroppen. För en del upplevdes frånvaron av kören i var-
dagen som att själva rösten började gå i moll. Men när 
körmedlemmarna träffades igen, var det som ett fysiskt 
välbefinnande infann sig.

”Glädjen sjöng inom mig!”

Kan körglädje beskrivas på ett vackrare sätt?

 
Nära på behörigt avstånd

Trots ett glesare avstånd till varandra kan vi fortfa-
rande låta våra stämmor ljuda tillsammans i kyrkan. 
Gemenskap vet egentligen inga gränser. Men att kunna 
befinna sig fysiskt samtidigt i ett och samma rum kan 
betyda mer än man anar. Om inte annat är en sprittande 
glad körledare som lyser likt solen över Varaschlätta nå-
got som kanske smittar mer än coronavirus? 

”Han har gett oss 
löftet att vi skall ses igen 

och vi väntar på den 
dagen när det sker”.

Roland Utbult

Avstånd Avstånd 
till virtill virus menus men    
näranära  varandra!varandra!

Nya planer för nya tider

Nu är varken körsångarna eller våra musiker såna att 
de ger upp första taget. Britt-Marie och hennes kolle-
gor planerar för både glada och trygga sammankomster 
tillsammans med sina körer inför kommande tider. 

Även om vi inte alldeles säkert vet i nuläget hur all-
ting kommer att utveckla sig, så vet vi i alla fall en sak: 
sången lever och lusten att sjunga går inte att stoppa i 
Varabygden!

TEXT: Britt-Marie Gidstedt, Titti Fabritius 
BILDRED: Titti Fabritius

Kantor Britt-Marie Gidstedt förbereder sig.  
FOTO: Titti Fabritius

Bild: Pixabay

Generella rekommendationer*  
till dig som sjunger i kör:

• Sjung helst utomhus.
• Delta endast om du är helt symtomfri.
• Använd rymliga lokaler med god ven-

tilation om ni vistas inomhus.
• Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser.
• Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket.
• Undvik att samlas många samtidigt. Kören kan med för-

del delas in i mindre grupper och träna vid olika tillfällen.
• Använd en individuell mikrofon. 
• Dela inte noter, instrument eller an-

nat material med varandra.
  *Enligt Folkhälsomyndigheten okt 2020

Fotot illustrerar endast en samlad kör. 
I verkligheten har vi nu större avstånd.
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Tack!
Efter många år i Varabygdens församling vill jag bara 

tacka för förtroendet ni alla har gett mig. 

Jag vill rikta ett stort tack för alla er;

• som jag fått möta i er glädje, sorg, eller i era ekono-
miska utmaningar. 

• som jag mött i själavårdsamtal.
• som deltagit i Leva-vidare grupper, som nu också 

har kommit vidare!
• jag mött ute på stan, som delat med er av era 

liv, antingen sittande utanför affärerna eller i 
Badhusparken.

• som gett er tid till ett ideellt arbete i kyrkan.
• som värnat om er medmänniska med att fira jul-

afton tillsammans, som har skänkt all  julmat och 
julklappar.

• som har deltagit i familjesemestrar, både ideella och 
deltagare, samt samarbetet med Våra Älskade Barn.

• par som satsat på er parrelation i helgkurserna 
PREP (friskvård för parrelationer).

• jag mött i gudstjänsterna i våra kyrkor och på våra 
äldreboenden.

Tack till alla er goa arbetskamrater!

Gud som älskar oss!

Sist men inte minst tackar jag Gud som gav mig chansen 
att få arbeta som diakon. Min högsta önskan är att du som 
läser detta ska ta chansen att närma dig Gud, för han läng-
tar efter dig och vill använda dig i sin tjänst! Du är inte 
ensam det finns många som vill vara din syster eller bror 
i kyrkan. Där får vi dela liv med varandra. Där får vi ta 
emot alla goda ord om att du är vettlöst älskad av en Gud 
som ville ge dig sitt liv. 

Vi får komma till kyrkan och lämna över oss själva och 
det som vi behöver hjälp med. Sedan blir vi sända ut i var-
dagen igen med ny inspiration att tjäna vår medmänniska.
Nu börjar ett nytt kapitel i mitt liv för nu går jag i pension. 

Min bön är: 

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

Allt gott önskar 
Helén Svensson, diakon 

Helén Svensson, diakon  
FOTO: Titti Fabritius

Björns son Max hade åkt till Ayia Napa, Cypern för att spela 
med sitt band. Men redan första kvällen ringde bandmed-
lemmarna till pappa Björn och berättade att Max betedde 
sig konstigt. Han var hotfull och personlighetsförändrad. 
Kompisarna blev rädda och lämnade Max ensam i huset 
som de bodde i.  

”Jag förstod genast att han hade fått en psykos och att 
läget var allvarligt”, berättar Björn. 

Björn säger att bemötandet han fick har ändrat hans syn på 
Svenska kyrkan.  

”I vanliga fall är jag ingen religiös person. Men den här 
medmänskliga insatsen har fått upp mina ögon för vilken 
stor insats Svenska kyrkan i utlandet gör. Om inte de fun-
nits där vet jag inte vad som hade hänt. Det hade kunnat gå 
jättedåligt. Men prästen tog ett mänskligt ansvar. Jag vill 
att folk ska förstå och uppskatta det jobb som Svenska kyr-
kan i utlandet gör”, säger han.

Textutdrag från Anna Jonassons artikel för Svenska kyrkan om diakoni: 
https://www.svenskakyrkan.se/sonen-holl-pa-att-mista-sitt-liv

En vän i nöden
Diakoni:
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Nya 
avtackade

Vi återvälkomnar vår präst Reine Toth som mycket 
glädjande för oss har ändrat sina planer lite så att vi får 
behålla honom!

Nyanställd till förskolan välkomnar vi förskollärare 
Emelie Ferrarini  som kommer att ta väl hand om våra 
barn!

Diakon Helén Svensson slutar den sista december för att 
gå i pension och kommer att få ett väldigt fint och stort 
tack ifrån oss alla (efter pressläggning).

VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!

Det är människor som är vår främsta tillgång!

Det är svårt att tro att hon är nybliven pensionär, allas 
vår klippa Maria Hedbrandt! Det är förstås inte ål-

dern vi skriver här - 21 år och 10 månader - utan hennes 
tid i kyrkans tjänst för oss här i Varabygden! 

För alla som har bokat dop, haft frågor om begrav-
ning eller ett otal andra administrativa frågor rörande 
församlingens verksamhet och kyrkans register, har det 
varit Maria som haft koll in i minsta detalj. 

Under tacktal från närmaste chefer och kollegor fram-
gick tydligt, att det är tur att hennes efterträdare Anna 
haft Maria som läromästare när ansvaret nu ska axlas. 
För nu ska Maria bland annat ägna tid åt att äta kakor till 
lunch, ett av alla de tips som ekonomichef Anita Skall-
Hardyson läste upp ur en humoristisk text om barns tan-
kar om pensionärslivet i sitt tacktal! 

Kyrkoherde Lovisa Carlsson skickade med en häls-
ning ur Jesaja 46 och kyrkorådets ordförande Johannes 
Lundén framförde sitt tack. Present i form av smyckes-
set, presentkort till lokala butiker, choklad och blom-
mor öppnades under tårtkalaset. En pigg pensionär som 
Maria kommer nog ändå säkert att cykla till oss för att 
hälsa på framöver! Stor tack, Maria!

  Anita, Lovisa, Maria, Johannes. FOTO: Titti Fabritius

Maria Hedbrandt. FOTO: Titti Fabritius

Tårta från Nordpolen. 
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GudstjänsterGudstjänster

 
 

Google PlayApp Store

CoRoNAPANDEMIN göR ATT gudstjänstplane-
ringen inte kan bli som vanligt. Vi måste 
ofta ändra med kort varsel. Därför pre-
senteras nu ingen komplett gudstjänst-
plan. Vi hänvisar istället till kalendern på 
hemsidan, appen Kyrkguiden och annons 
i NLT (fredagar). Vid kyrkobesök finns 
månadsblad för våra gudstjänster att få.

Torsdag 24 december Julafton
10.30 Bitterna kyrka Krubbgudstjänst
17.00 Vara kyrka Julbön
18.15 Vara kyrka Julbön

Julnattsgudstjänster
21.30 Larvs kyrka
21.30 N Vånga kyrka 
21.30 S Kedums kyrka 
23.30 Larvs kyrka 
23.30 N Vånga kyrka 
23.30 Önums kyrka

Fredag 25 december Juldagen
07.00 Edsvära kyrka Julotta
07.00 Longs kyrka Julotta

Lördag 26 december Annandag jul
11.00 Vara kyrka Högmässa

Söndag 27 december Söndagen efter jul
11.00 Naums kyrka Gudstjänst

Torsdag 31 december Nyårsafton
15.00 Vedums kyrka Nyårsbön
17.00 Kvänums församlingshem Nyårsbön

Fredag 1 januari Nyårsdagen
15.00 Larv Salem Ekumenisk gudstjänst

Söndag 3 januari Söndagen efter nyår
11.00 Levene kyrka Högmässa

 
Fyra gudstjänster i församlingen vanliga söndagar: 
• Två gudstjänster klockan 11.00 med
 högmässa eller gudstjänst.
• Två gudstjänster klockan 18.00 med
 sinnesrogudstjänst, mässa eller 
 gudstjänst med musik.

Böneveckan jan 2021: för kristen enhet

Böneveckan är världens största ekumeniska manifest-
ation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den 
infaller internationellt varje år 18-25 januari. I Vara kom-
mun blir det år 2021 den 17-24 januari. 

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2021 
har utarbetats av den ekumeniska klosterkommuni-
teten i Grandchamp i Schweiz. Temat kommer från 
Johannesevangeliet 15:1-17: 

”Bli kvar i min kärlek.”
Böneveckan 2021 i Vara kommun:
Söndag 17 januari
11.00 Vara kyrka Ekumenisk gudstjänst

Måndag 18 januari
19.00 Edsvära, Betania Ekumenisk bön

Tisdag 19 januari
19.00 Vedum, Elim Ekumenisk bön

Onsdag 20 januari
19.00 Kvänums församlingshem Ekumenisk bön

Torsdag 21 januari
19.00 Larv, Salem Ekumenisk lovsångsmässa

Fredag 22 januari
19.00 Tumleberg, Betania/Pingstkyrkan Ekumenisk bön

Lördag 23 – söndag 24 januari
Ekumenisk möteshelg med riksevangelist Tigleth Malkey 
(Pingst) i Missionskyrkan, Vara. Under förutsättning-
ar att restriktioner rörande pandemin gör det möjligt. 
 
Instagram Tigleth Malkey 
www.instagram.com/tigleth/channel

         Angivna tider med reservation för ändringar!

Kyrkguiden: 
ladda ner via 
QR-koderna 

nedan!
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MötesplatserMötesplatser

För mer information -  För mer information -  håll koll på håll koll på 
Kyrkguiden, affischer, NLT, hemsidan eller Kyrkguiden, affischer, NLT, hemsidan eller 
ring till en av ledarna:ring till en av ledarna:

Solveig Sundström 
Tfn 073-373 30 13

Pilgrimsvandringar

Vi vandrar vidare i Guds sköna natur och 
får frisk luft och motion på köpet! 

Måndagar kl 18.00-20.00
Vandrare samlas på respektive parkeringplats.  
Ta med en enkel fika!

Februari:

1  Almesåsen, Ryda
8  Nordvalla, Vedum
15 Kyrkan, Vara
22 Oltorp, Kvänum

Mars:

1 Almesåsen, Ryda
8 Nordvalla, Vedum
15 Kyrkan, Vara
22 Oltorp, Kvänum
29 Almesåsen, Ryda

 

Messy church 17.00-19.00                    
23/2 S Kedum
24/2 Levene
2/3 Vedum
3/3 Larv
9/3 Vara

10/3 Kvänum (Kyrksköj)
4/5 S Kedum
5/5 Levene
11/5 Vedum

12/5 Larv
18/5 Vara
19/5 Kvänum (Kyrksköj)

Maria Claesson 
Tfn 073-373 30 10

Ge bort en 
julklapp!

Alla får inte en god jul 
om det inte finns givare.

Vi tar emot nyinköpt, 
oinslagen klapp passande 

barn/ungdom!

Vara församlingshem 
mån 30/11 - ons 2/12 

mellan kl 16 - 19

Karin: 073-373 30 11 
Maria: 073-373 30 10

VIKTIG GÅVA - TACK!!
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smideskonst i           kyrkorummet Anno 2020
Kyrkan   Kyrkan   SmedenSmeden

Södra Kedums kyrka 
med nytt läktarskrank!
Södra Kedums kyrka i Arentorp har fått nytt läk-
tarskrank med smideskonst från Smedja Therese. 

Södra Kedums kyrka har genomgått en del reno-
veringar under de senaste åren som inneburit 

nytänkande med varsam hand. Detta resulterade i 
att vi nu har ett fantastiskt inbjudande och funk-
tionell miljö för våra verksamheter, kanske främst 
där den gamla läktaren tidigare fanns. För Messy 
Church-besökare och Sticka-Skicka-gruppen är 
kyrkan välbekant. Men vi har dragits med behovet 
av en mer tilltalande och funktionell lösning för det 
nödvändiga skyddsräcket, läktarskranket. 

Kyrkorum är sällan dussinbyggen så förändring-
ar görs inte riktigt hur som helst. Varje kyrka har 
sin historiska prägel och det finns många krav på 
att bevara och vårda dessa enligt gällande regelverk. 
För att lokalen ska vara brukbar på ett säkert sätt, 
har vi haft en tillfällig konstruktion av trä, så att 
ingen ska ramla ner. Glädjande nog kan vi nu pre-
sentera ett hantverksmässigt mästerverk på plats!

Järnets plats i kyrkan

Kyrkan och smederna har en lång tradition av att 
utforma kyrkorummen och kyrkogårdarna. Järn 
har varit ett både hållbart och åtråvärt material som 
förr var dyrbart och ansågs därtill hålla onda an-
dar borta! Järnet har med tiden blivit billigare och 
självklar i våra kyrkobyggen. I kyrkorummet har 
det också en lång tradition av att vara mer än endast 
utsmyckning. Se bara på de gamla järnbeslagen och 
konstnärligt utformade bastanta låsen på några av 
våra kyrkor. Det är inget vi hittar i storvaruhusen 
precis. Järn motstår både inbrottsförsök och tidens 
tand. Utmaningen idag kan vara att hitta en smed 
som bär en sån tradition i både hjärna, hjärta och 
händerna att det fungerar i en kyrka. 

Hantverk som berättar

Hantverkskunnandet för att skapa något som smälter in på 
ett naturligt sätt i en kyrkomiljö är en del, men det konstnär-
liga ögat och pedagogiska tanken bakom är minst lika viktiga 
komponenter. För smideskonsten i kyrkorna är som det mesta 
av interiören något berättande, den har något att säga oss. 

Arbetet påbörjades

Det var vår kyrkogårds- och fastighetschef Sven-Åke Högsell, 
tillsammans med fd kyrkoherde Leif Nordlander, som efter 
några nödvändiga turer av idéer och förslag först tog kontakt 

Fortsättning på sidan 12

Allt börjar med en tanke. Skissarbete hos Smedja Therése.  
FOTO:Titti Fabritius
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Kyrkan   Kyrkan   SmedenSmeden

Therese Engdahl, smed.  
FOTO:Titti Fabritius



14 VARAmed!  i Varabygdens församling

Fortsättning från sidan 10

med Smedja Therese AB i Husaby. Smedjan ägs av makar-
na Therese och Niclas Engdahl och har i ett par decennier 
bankat fram de mest delikata smidesverk ur det hårda 
järnet. 

Smedparet har med sitt öga för de gamla smidestradi-
tionerna och utifrån det personliga handlaget ett karak-
täristiskt uttryck som blivit välbekant för kyrkobesökare, 
inte minst i vår närmiljö. 

När slutligen valet föll på Smedja Therese, hade vi fått 
en ny kyrkoherde. Det kändes rätt även för nuvarande 
kyrkoherde Lovisa Carlsson att anlita Therese och Niclas 
Engdahl för arbetet med ett nytt läktarskrank. 

Marie bebådelse

För Therese och Niclas  är det kundmötet och den fysis-
ka platsen som utgör grunden för det fortsatta kreativa 
arbetet med att ta fram en design som möter flera behov. 
Funktion, estetik och ett bibliskt berättande ska rymmas i 
designen. Det smidesräcke som Smedja Therese har arbe-
tat med, utgick från tidigare kyrkoherdens önskan om att 
skildra ”Marie bebådelse”. 

Det vi nu ser invävt i slingrande järn som formats av 
eldens hetta och smedens hantverk, skildrar den händelse 
då den unga jungfrun Maria fick veta att hon skulle bli 
mor till världens frälsare Jesus Kristus. 

Rädslan inför det stora

Therese berättar själv om hur tankarna gick då berättelsen 

skulle gestaltas och visar med handen över skissen, där 
berättelsen läses från vänster till höger.

”Först ser vi fostret, barnet som Maria bär. Jesusbarnet 
som växer till, utan att Maria har känt någon man. Hon 
måste ha känt sån skräck inför detta! En ung flicka som 
själv är ett barn, får ett så stort uppdrag - med risken att 
bli stenad till döds. Det måste ha varit fasansfullt!” 

Från kaos till kärlek

De två första sekvenserna i smidesräcket visar vägen mot 
en förändring, genom rädslan och en kaotisk situation in 
i konsekvenserna. Hur skulle Marias omgivning ta det-
ta? Samhället hon levde i, vad skulle de göra? Och hennes 
make Josef, vad skulle bli hans reaktion? 

Therese fortsätter med sina tankar kring bebådelsebe-
rättelsen och det vidare förloppet som plötsligt tar en an-
nan mirakulös vändning, mitt i Marias minst sagt kom-
plicerade situation.

”Men så kommer ängeln med sån kärlek till Maria, att 
den kärleken förändrar alla andra runtomkring henne 
också, så att de alla känner samma sak, även Josef!”

Från det att Jesus formats i Marias moderliv, genom räds-
lorna, genom kaoset, fortsätter berättelsen vidare till trös-
ten från himlen, till hjärtat som syns längst till höger. 

”Kärleken till barnet sprider sig runtom. Och sen 

Se kärleken i hantverket. Text på kupan över eldstaden: ”Allt är möjligt om man älskar det man gör!”. FOTO: Titti Fabritius
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kommer så döden på korset.” säger Therese och pekar på 
korset som utgör den centrala mittpunkten. 

Symbolerna

Korset har försetts med en cirkelsymbol som hjälper ögat 
att dras mot ett blickfång och har en djupare mening. 

”Det finns ett runt fönster som vi tänkte att, när man 
står där nedanför läktaren, ska ögat dras upp emot det 
vackra glaset och ljuset genom korset.” 

Den dramatiska händelsen med korsdöden som hade kun-
nat vara slutet, blev början till hoppet om ett evigt liv. För 
betraktaren slutar blicken i det rosettfönster som för oss 
uppåt i blicken och ut i tanken mot det himmelska hoppet. 
  

Se glädjebudskapet!

Vi är oerhört glada för att kunna visa upp något som 
många generationer framöver kan läsa utan ord. För fram-
tiden kan budskapet förstås av alla som hört evangeliet, 
om hur Gud valde en ung kvinna för uppdraget att bära 
fram världens Frälsare. 

En tradition av kyrkans glädjebudskap, jordens järn-
malm, smedernas konstfärdighet och en kyrka som lever 
och förändras med sin tid. Vi hoppas att alla ska känna 
samma glädje över att komma till Södra Kedums kyrka för 
att omslutas av kyrkorummets kärleksberättelse! 

TEXT: Titti Fabritius
FOTO: Titti Fabritius

1481 Barknakidhem
Södra Kedum är beläget sydost om 
Vara, tre kilometer väster om den gam-
la Tingsstaden för Barne härad. År 
1431 hette platsen Barknakidhem. 
Numera ställer vi in GPS:en på Arentorp för att hit-
ta till Södra Kedums kyrka. I Bebyggelseregistret 
framgår att den nygotiska kyrkan blev ett ovanligt 
bygge när det restes 1881. Efter en brand återställ-
des kyrkan 1920 och då tillkom de gjutjärnsfönster 
och portar vi ser idag. 

Det är främst 1920 års estetik som präglar kyrkan 
idag. Gravhällar från 1700-talet vittnar liksom en 
frilagd runsten, en sk. drengsten som hittades i 
kyrkväggen på 1860-talet, om en längre historia. 

Drengstenen ristad av Björn efter brodern Ulv står 
idag på den forna klockstapelns plats. 

2020 Södra Kedum 

Smeden Niclas håller ställningarna! 
  FOTO: Titti Fabritius

Skissen på korset som erbjuder sin kraft till var och en som tror!
  FOTO: Titti Fabritius

Här faller täckelset samt det förra träräcket med viss handpåläggning!
  FOTO: Titti Fabritius
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DIAKoNER MöTER MÄNNISKoR i både gläd-
je och sorg. Det kan förstås då bli 
människor har behov av någon slags 
hjälp. I våra Leva-vidaregrupper möts 
människor som har förlorat en relation 
på grund av att döden avbrutit kontak-
ten. Men relationer kan gå förlorade på 
annat sätt också. 

Utmaningen kan ligga i att försöka hitta sätt att vårda 
vänskap, arbetsgemenskap eller äktenskap. För trots 

goda intentioner och löfte, blir det inte alltid som man 
tänkt sig. Det är inte alltid så att lyckan finns där i alla 
dar, som sagorna ofta beskriver det. 

Här följer några tankar från vår diakon Helén Svensson 
som har en lång erfarenhet av att möta människor i svåra 
situationer. Hon skickar med oss några konkreta saker 
att tänka på som hjälp på vägen. Verkligheten kan bli en 
annan än vad vi ser i sagor, drömmar och visioner. Att få 
livet att gå ihop med alla förväntningar som finns hos sig 
själv och andra, kan få oss människor att bli stressade.

Pandemin förändrar oss

Det senaste halvåret har inneburit flera förändringar för 
oss alla. Pandemin har ställt till det för oss på många sätt! 
Det som var det allra naturligaste för oss tidigare, som att 
ta i hand eller ge en kram, är nu inte lämpligt. Flera av oss 
har arbetat hemifrån, med allt vad det innebär. Oron att 
bli smittad av Covid-19 eller att smitta andra, gör något 
med oss. Vi påverkas och kanske känns det som att vi inte 
kan göra så mycket åt det?

Påfrestningar i parförhållanden

Detta kan också innebära en påfrestning i ett parförhål-
lande. Det är naturligt med påfrestningar och föränd-
ringar, men vi kan då behöva uppmuntra varandra, att vi 
två får fortsätta vara ett team som vill den andres bästa.

Kärlekens språk - upptäck dem!

Enligt Gary Chapman, som är parterapeut och författare 
till boken ”Kärlekens fem språk”, har vi människor olika 
primära ”kärleksspråk”. Han utgår ifrån frågor som gör 
det möjligt för oss att möta den andres perspektiv. Vilket 
eller vilka kärleksspråk är viktigast för dig själv? Vilket 
eller vilka är din partners viktigaste kärleksspråk?

Bekräftande, erkännande ord
Det kan vara komplimanger, uppmuntrande och vänliga 
ord som man ger den andre. 

Tid 
Att göra saker eller ”bara vara” tillsammans med den 
andre. Men det måste vara kvalitetstid, tid som ägnas åt 
något som vi båda tycker om.

Gåvor
Gåvorna behöver inte alls vara dyra, de kan vara helt gra-
tis, men de ska vara valda med omsorg. Gåvan berättar att 
min partner ser mig och tänker på mig.

Tjänster
Att göra min partner en tjänst uttrycker omtanke. Jag ser 
vad min partner önskar och behöver. Det kan vara små 
saker i vardagen.

Fysisk närhet
Att hålla handen och ge en smekning i förbifarten är 
uttryck för kärlek. Fysisk kärlek handlar också ofta om 
sensualitet och sex.

Det är viktigt att vara medveten om att kärlek är mer än 
känslor! Det är också viktigt att förstå, att det går att ut-
veckla sin förmåga att visa och ta emot kärlek. Relationen 
och vi själva mår bra av att vi uppmärksammar det positi-
va. Att vara varandras goda vänner är en viktig aspekt av 
ett gott parförhållande.

Känner du att det är svårt att få kärlek och relatio-
ner att fungera? Du får gärna kontakta våra diakoner 
för att få hjälp att komma vidare ur en låst situation. 
Kontaktinformation på tidningens baksida. 

Så levde de Så levde de 
lyckliga lyckliga 
i alla i alla 
sina dar?sina dar?

Bi
ld

: P
ix

ab
ay
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Irene Karlsson, förtroendevald. 
FOTO: Titti Fabritius

Förtroendevald 
- ett fantastiskt 
uppdrag!
Förtroendeuppdraget - vad innebär det? Det kan vara 
många olika saker som kanske inte direkt lockar. Men 
resultatet! Det arbetet gör all skillnad. Här har vi en 
riktig kämpe som inte ger upp: möt Irene Karlsson 
som tackade ja till uppdraget och skrev ett brev till oss!

För ganska många år sedan 2002 ringde en församlings-
bo hem och undrade om jag kunde tänka mig att enga-

gera mig i kyrkan på ett annat sätt än jag redan gjorde. Det 
var snart kyrkoval och vallistorna skulle göras i ordning. 

Frågan kom att handla om att bli förtroendevald och 
verka i kyrkofullmäktige för dåvarande Vara pastorat, allt-
så i kyrkans högsta beslutande organ. Som förtroendevald 
fritidspolitiker i Vara kommun, kände jag att arbetet som 
kommunpolitiker och kyrkopolitiker liknar varandra.
Men kyrkans liv ger ett sånt här uppdrag en ytterligare di-
mension. Här handlar det inte bara om verksamheter och 
resurser, här handlar det också om att sprida evangeliets 
budskap och Kristi kärlek. Jag tackade ja till uppdraget!

Lyckosam sammanslagning

Idag gläds jag åt att vi tidigt gjorde en sammanslagning av 
våra församlingar. I ett första steg i ett större pastorat och 
senare till det vi idag känner som Varabygdens församling. 
Det har varit en väg att gå mot att alla kyrkorna i försam-
lingen är öppna för alla. Nu har vi olika gudstjänster varje 
söndag i olika kyrkor, vilket ger en stor valfrihet! Dessutom 
gör våra härliga präster och kantorer varje möte till ett 
unikt ögonblick. Det var just detta vi hade hoppats på när 
vi fattade de stora besluten mot en sammanslagning. Att 
alla ska känna sig hemma, inte bara i sin egen socken, utan 
i hela församlingen. 

Satsningar på barnen

Jag gläds också åt att vi nu bygger helt ny förskola i Larv 
och gör förbättringar i Vedum. Jag var med i fullmäktige 
när vi beslöt oss för att starta förskolan en gång i tiden. 
Det var inget lätt beslut, men barnen är vår framtid! 
Genom vår förskoleverksamhet får barnen fantastiska 
möjligheter att känna sig hemma i kyrkan, lära känna 
bibelns berättelser och få en grundtrygghet där kyrkan 
är en naturlig del av vardagen. (För den som inte vet är 
det frivilligt för barnen att delta i de kyrkliga inslagen av 
förskolans arbete, pedagogiskt är det förskolans läroplan 
som gäller.)

För ett rikt församlingsliv

Ett ytterligare resultat av vårt arbete jag vill lyfta, är det 
otroligt rika församlingsliv vi har i Kvänum, Vedum, 
Larv, Vara, Arentorp och Levene, ja, i hela Varabygdens 
församling! Kyrkan är verkligen mitt i byn, på alla orter. 
Alla våra körer, barngrupper, konfirmations- och ung-
domsarbetet m.m. som är så viktiga. Jag tänker även på 
allt det som våra diakoner och assistenter gör tillsam-
mans med alla frivilliga insatser. Kyrkan finns verkligen 
med oss genom hela livet. För mig är det just detta: Att 
kyrkan och min tro, är en naturlig del i mitt liv och en 
drivkraft i mitt förtroendeuppdrag.  Därför vill jag vara 
med och påverka, men också ta min del av ansvaret. Nu 
hoppas jag att fler vill ställa upp och faktiskt utföra arbe-
tet. Framförallt ni unga! Vi behöver er i våra beslutande-
organ - det är er framtid det handlar om.

TEXT: Irene Karlsson, förtroendevald
FOTO: Titti Fabritius

”Gå därför ut och gör alla folk 
till lärjungar: döp dem i Faderns 

och Sonens och den heliga 
Andens namn och lär dem att 

hålla alla de bud jag har gett er.”
Matt 28:18

Irene Karlsson och Lovisa Carlsson planerar 
FOTO: Titti Fabritius
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Det är med stor glädje som vi nu börjar kunna ana hur 
vår nya förskola i Larv kommer att se ut. I slutet av 

oktober restes takstolarna under barnens jubel! Bakom 
staketet vid vår nuvarande lekgård, följer barnen bygget 
med stor nyfikenhet. Extra spännande blir det då stora 
traktorer och grävmaskiner gör markarbetet!

Framskjuten inflyttning

En fördröjning i bygglovsprocessen har förskjutit inflytt-
ningsdatumet något. Nu är planen reviderad och vi siktar 
in oss på att ha inflyttningskalas i sommar 2021. 

Då kommer förskolegrupperna från församlingshem-
met i Larv att flytta in i de nya lokalerna i samband med 
terminsstarten i augusti 2021, så det blir nog en lång vän-
tan för de små. Men för framtiden har vi nu rustat för att 
vara en församling som ännu bättre kan finnas till för alla 
åldrar. Barnen är verkligen vår framtid, både i samhället 
och i kyrkan. 

En förskola - för framtiden

Vi hoppas och tror att barn, både nu och under många år 
framöver, kommer att få uppleva många fina positiva min-
nen från sin förskoletid i Larv. Även organisatoriskt gör 
vi översyn och förändringar för att bättre kunna omsluta 
barnen i ett helhetstänk, där både barn och vårdnadsha-
vare kan känna att vi finns till där man befinner sig i livet 
just nu. 

Aktiv satsning 

Förskolorna i Larv och i Vedum är och kommer fortsätt-
ningsvis att vara en viktig del av församlingens ansvar för 
barn- och ungdomsverksamhet. Vi arbetar nu aktivt för 
att verksamheten ska kunnat så frön av tro, hopp och tillit 
som får växa till på många sätt. Vi vet att detta betyder 
mycket för bygden och att en aktiv satsning kommer att 
vara ett välsignat arbete.  

TEXT: Gunilla Nylén, rektor
FOTO : Titti Fabritius

FöRSKoLAN RUSTAR FöR framtiden och bygget fortskrider om än med viss fördröj-
ning på grund av förseningar i bygglovsprocessen. 

”I kristen tro 
intar barnen en 
särställning och 

de behöver 
därför särskilt 

uppmärksammas 
i Svenska kyrkans 

verksamhet” 
Kyrkoordningen

Förskolenytt

Barnen vid förskolan ser till att den rätta grunden läggs!
Foto: Titti Fabritius
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Kamratstödjarverksamheten är en ekumenisk 
satsning som ger en möjlighet för unga att verka 

för varandras bästa. För oss som församling är det 
angeläget att få vara med och bidra till en sån verk-
samhet och står givetvis med som medfinansiärer i 
detta tillsammans med fler aktörer. 

Kamratstödjare har fått träning genom olika ledarverk-
samheter genom eget deltagande i barn- och ungdoms-
grupper från kyrkorna, konfirmationen m.m.

Vi är nu mycket glada över att se Josef och Amanda 
som goda medmänniskor ute i skolorna, där de fyller en 
mycket viktig funktion som goda vänner. De har god 
backup hos pastorer och andra med ledarerfarenhet och 
detta vill vi givetvis stötta. 

Unga hjälper unga

Kamratstödjare ser som unga själva på ett annat sätt än 
vad övrig personal och vuxna i skolan kan göra och de 
uppmärksammar sociala signaler på ett sätt som gör att 
de kan nå fram på ett bra sätt. 

”Jag gillar att kolla efter hur andra mår, hur de har det 
och vill finnas till så att ingen känner sig utanför eller 
ensam. Lunchrasterna är extra viktiga att finnas till på.” 
säger Amanda.

Detta möjliggörs genom ekonomiska medel och annat 
stöd genom frivilliga gåvor och fondmedel bl.a. Vi ser 
detta som ett värdefullt och konkret sätt att hjälpa ung-
domar som kan ha det tufft i skolklimatet eller på grund 
av andra saker.

Lunchraster och håltimmar

Lunchrasterna kan vara svåra för dem som möter utma-
ningar i gruppsituationer som inte är lika kontrollerade 
som i ett klassrum. Det är ofta där som det kan hända sa-
ker som behöver ha ett extra uppmärksamt öga. Här fyl-
ler kamratstödjarna en väldigt viktig roll, men det finns 
fler situationer som raster och håltimmar. 

”Lite roligt var det när det spreds ett rykte där några 
undrade vad jag var för en elev som aldrig går på lektio-
nerna, för jag verkar ha rast hela tiden!” skrattar Josef. 

Bakgrunden till hans chilla tillvaro ligger i att han som 
kamratstödjare och inte skolelev, kan lägga tid på att spe-
la pingis, gå runt och snacka och ser till att alla som vill 
får vara med. Både Amanda och Josef är uppmärksamma 
på att göra fler delaktiga i gemenskapen så att ingen ofri-
villigt är ensam. 

Vi välkomnar kamratstödjarna!

Att unga själva tar tag i att inkludera varandra och gör det 
på ett naturligt sätt i en miljö de känner väl, är en positiv 
sak för framtiden. Vi säger varmt välkomna till Josef och 
Amanda önskar dem all framgång i sitt viktiga arbete!

FOTO: Titti Fabritius
TEXT: Titti Fabritius

Vi står med:

Kamratstödjare 
i skolan!

Amanda Alfredsson 
&

Josef Gislén

kamratstödjare verksamma i Alléskolan, 
Vara och i Nästegårdsskolan, Kvänum
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kyrkor. Jag ser dem som kanske aldrig annars sjunger 
psalmer, men plötsligt en flitig sångare, vars röst fyller 
kyrkorummet. Allt är precis sådär vinter- och julmysigt 
som man har drömt om under hela adventstiden. 

Jul i förändringens tid

Men hur blir det i år? Kan man fylla kyrkorna? Vågar 
man ens sjunga? Frågor som vi ställer oss på grund av ett 
visst virus som ger en sjukdom vi känner som Covid-19. 
Hur kunde ett virus lamslå en hel värld? Vad har vi att 
glädjas över när en värld lider under sjukdomar, svält, 
krig och populistiska ledare? Vad har vi att hoppas på i 
denna röran?

Vad har vi att glädjas över?

En fråga är ju också: varför firas jul alls? För att maxi-
mera mysighetsfaktorn? För att kicka igång en sovande 
ekonomi? Eller firar vi jul för att ”vi har fått bud om en 
stor glädje”? 

Julen upphör faktiskt 
inte - den sker ständigt!

Orden som änglarna förmedlar till herdarna då de möter 
Herrens ängel, som vi kan läsa om i Lukasevangeliet 2:10, 

är  ”…jag bär bud till er om en stor glädje…” 
Men vad är det för glädje? Vad har herdarna att vara glada 

för? De ligger ute och vaktar får, med risk för sina egna liv. 
Där ska de vakta mot vilddjur och tjuvar, utan någon garanti 
om rikedom. Men de får vara glada för något som inte är be-
roende av dem eller deras situation.

Traditioner med rätt stämning

Varje jul fylls kyrkorna av klassiska julsånger. Vi hör sånger 
som ”Hosianna Davids son”, ”Nu tändas tusen juleljus” och ”O 
helga natt”. I kyrkbänkarna ser jag som präst alla finklädda 
människor, levande ljus som lyser upp i kyrkfönstren i våra 

Jag bär bud till erJag bär bud till er  om en stor glädje!om en stor glädje!

Julbetraktelse av prästen Jonas Lycklund Ljunggren
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Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon BRYT EN 

TRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Gud är med oss avsett vad som händer

Vi får höra samma budskap som herdarna fick höra 
för 2000 år sen: att ett barn är fött, ett Jesusbarn som 
inte var som vilket barn som helst. Det var Gud som 
valde att bo bland människorna! Gud blev ett barn 
som föddes i ett smutsigt stall. 

Det är ett bud om att vi aldrig mer är ensamma. 
Att oavsett den ondska som finns i världen eller oav-
sett hur våra jular kommer att se ut, så har vi alltid 
något att vara glada för. Inte för att allt är som det 
ska, utan för att Gud besöker oss och erbjuder oss en 
gemenskap som aldrig tar slut. I Gamla Testamentets 
profetior som pekar fram mot Jesus födelse, står det 
att Han ska vara ”Gud med oss”.

Julens budskap

Därför firar vi jul. Vi är glada för något som är obero-
ende av var vi och vår värld för tillfället befinner sig. 
Ibland kallar man Guds människoblivande för ”in-
karnationen”, då Gud inkarneras i Jesus från Nasaret. 
Jesu födelse är en historisk händelse med de 4 evang-
elierna i Bibelns Nya Testamente som främsta källor. 
Men det är inte bara nostalgi. Gud fortsätter att bo 
bland oss, genom oss. Hans liv finns mitt ibland oss 
och inom oss. Guds liv får bli vårt liv, även vi får vara 
Guds människoblivande i världen. 

Hans liv blir vårt!

Vi kan ge hopp, kärlek, omsorg och försoning i en trasig 
värld. Julen upphör faktiskt inte, den sker ständigt! Det blir 
Jesu möte med oss, och sker även när vi möter varandra i 
och med kärlek. 

God jul, må Kristus gå dig till mötes!

 ”Folk, fall nu neder, 
och hälsa glatt din 
frihet. O helga natt, 

du frälsning åt oss gav.”  
O helga natt

Julens glada budskap: Gud med oss! *

* Gud med oss - egentligen av hebreiskans Imanu’el består av två ord:  Immanu som betyder ”med oss” och El som betyder ”Gud” 

TEXT: Jonas Lycklund Ljunggren, präst

Präst Jonas Lycklund Ljunggren
Foto: Daniel Castor
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Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlems-
avgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas 
av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastora-
tet och finansierar den lokala församlingens verksam-
heter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och 
den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i upp-
drag att främja och stödja den lokala nivån.

Kyrkoavgiften gör gott för många

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lo-
kala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du 
bland annat med i att stödja; 
• kyrkans öppna förskola där små barn och deras  

föräldrar kan mötas
• gemenskapsträffar för äldre
• arbete för människor i olika utsatta situationer
• ett rikt musikliv med körer och musiker
• underhållet av våra kyrkobyggnader

Du stödjer även en kyrka som vill förmedla hopp till den 
som drabbas av sorg och smärta, vill vara med och ut-
trycka den glädje man känner över att ha fått barn eller 
funnit en partner, tillsammans med andra goda krafter 
vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle 
som möjligt.

Kyrkoavgift beroende på ort och inkomst 

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din 
inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riks-
genomsnittet för kyrkoavgiften 2020 är 1,03 kronor 
per intjänad hundralapp. Den som är medlem i Svenska 
kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det föl-
jande året. Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2020 

uppgår till 14,7 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar 
ungefär 60% av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäk-
ter.Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Kyrkoavgift = medlemsavgift

Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala 
församlingen/pastoratet och finansierar den lokala försam-
lingens verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till 
stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i 
uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

Källa: www.svenskakyrkan.se/medlem/kyrkoavgiften

Vid den tiden utfärdade 
kejsar Augustus en 

förordning om att hela 
världen skulle skattskrivas.  

Lukasevangeliet 2:1

”Jag har ju gått ur! Får jag gå med igen?”

JA! Om du har valt att gå ur och sen ångrat dig, kanske flera 
gånger under en livstid, är du alltid välkommen tillbaka! Vi 
vill gärna höra hur du tänker kring ditt medlemskap, oav-
sett om du är medlem, tänker lämna, gå tillbaka eller bara 
har funderingar som bidrar till att vi kan göra mer för fler! 
Du kan vända till till någon vårt kansli och lotsas vidare 
till någon av våra förtroendevalda, präster, diakoner eller 
annan personal som kan tala med dig om ditt medlemskap!

Kyrko-
skatten

Britt Höglund som skatteindrivare i Vara kyrka under Julvandringarna. 
(Tack till våra idella medarbetare som gör såna arrangemang möjliga!)

FOTO:Titti Fabritius

Det är frivilligt att vara med i kyrkan 
men du kommer alltid att vara en del 
av samhället. Där har kyrkan fortfa-
rande en viktig roll i att hålla samman 
människor som annars faller ur då 
samhällssystemet inte räcker till. 
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Johannes krönika...

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet 
Foto: Titti Fabritius

Tillsammans!
Siw Malmkvist sjöng 1968 en låt där första versen ly-

der: ”Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i 
livet är densamma. Det sade farmors mormors mor till 
sin farmors morbrors bror, att ’Livet, är ett enda dam-
ma-damma!’”. Denna till synes harmlösa text beskriver 
med endast några få ord, kvinnors situation, inte bara fem 
generationer tillbaka i tiden utan till urminnes tider. 

Kvinnans roll i samhället har i mångt och mycket be-
stått av att serva det manliga släktet. Hon har fått ta hand 
om allt sådant som gör att de funktioner i samhället som 
får allt övrigt att fungera, såsom att ansvara för uppfost-
ran av barn, sköta hushållet och allmänt vara till lags. 
Situationen i dagens Sverige har utvecklats till det bättre 
sedan Siw Malmkvist sjöng sin slagdänga. 

Kvinnor i kyrkan - då

Vi får däremot inte hamna i den fällan, att samtidigt som 
kvinnan tar större plats på positioner som tidigare enbart 
var ägnade åt män, låta henne ha kvar det ensamma an-
svaret för allt det hon tidigare var satt att sköta om. Om 
detta idag upplevs som en verklighet för många, måste 
detta bli nästa steg att ta, för att åstadkomma en livssitua-
tion kvinnor och män emellan som kan kallas för jämlik.

Hur ser situationen då ut i kyrkans värld? Att ge ett 
kort och konsist svar på hur jämlikheten inom kyrkan har 
sett ut och ser ut idag, är jag inte skickad att åstadkom-
ma. Milt uttryckt, kan man utan att behöva tänka till, slå 
fast att kyrkan inte på något sätt har gått i bräschen för 
kampen om en likabehandling av män och kvinnor. I vil-
ket fall inte i frågan om kvinnliga präster. 1958 beslutade 
Svenska kyrkan att säga ja till prästvigning av kvinnor 
efter politiska påtryckningar. 1960 prästvigdes de två för-
sta kvinnliga prästerna. Eftersom svenska kyrkan då det 
begav sig var en statskyrka ända sedan Gustav Vasas tid, 

var det politiska inflytandet stort för vilken riktning kyr-
kan tog. Inför beslutet om kvinnliga prästers vara eller icke 
vara, handlade det i politiken om jämställdhet. För kyrkan 
handlade det om teologi. 

Kvinnor i kyrkan - nu

Idag 60 år efter den första kvinnliga prästvigningen, är det 
ungefär lika många kvinnliga som manliga präster i Svenska 
kyrkan. Stora framsteg har alltså gjorts i jobbet om jäm-
ställdhet, utan att på något sätt vara slutfört. Jag fördjupar 
mig inte i de teologiska synpunkter som lagt hinder i vägen 
för kvinnor att prästvigas, utan konstaterar bara att köns-
diskrimineringen i numerären inte längre existerar. Vad det 
gäller jämlikheten för övrigt inom Svenska kyrkan, tror jag 
att den speglar det övriga samhället på gott och ont.

Målsättningen med lagen om kvinnlig rösträtt 1921, var 
att alla svenskar skall ha samma förutsättningar, att göra sin 
röst hörd och att likabehandlas oavsett kön. Ett samhälle 
som fungerar på ett sådant sätt oavsett kön eller andra ska-
pade barriärer, är ett samhälle som har de bästa förutsätt-
ningarna att få en positiv utveckling, ur såväl ett mänskligt 
som ur ett ekonomiskt perspektiv. 

En väg framåt - tillsammans

Med inspiration och kraft från Gud har vi goda möjlighe-
ter att successivt göra livet för oss alla till en resa som i hu-
vudsak upplevs som angenäm. En förutsättning är att finna 
vägen framåt tillsammans med våra medmänniskor, samt 
att inte ge upp hoppet om du nalkas en brant uppförsbacke, 
utan att fortsätta oförtrutet framåt. Att inte ge upp, utan ta 
sig an utmaningar som ibland är svåra att klara av, stärker 
dig som människa och rustar dig för kommande strapatser. 

Livet är ingen räkmacka, men kan vara en kryddad och 
smakrik anrättning som intas i glada vänners lag med vår 
Herre sittandes mitt i sällskapet.

Johannes Lundén, ordf kyrkorådet

LÄS MER PÅ 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Du gör skillnad!



Kontakta oss!
VARABYGDENS FÖRSAMLING

Växeltelefon: 0512-79 72 00 

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

Postadress:
Varabygdens församling
Box 124
534 22 VARA

FÖRSAMLINGSKANSLIET 
Direkttelefon: 0512-79 72 80

Besöksadress: Sveagatan 7, VARA
För administrativa frågor som rör försam-
lingsverksamheten, lokalbokning eller  
bokning av kyrkliga handlingar.

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

KYRKOGÅRDS- & 
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Direkttelefon: 0512-79 72 90

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

Öppet för besök samt telefontid
måndag, onsdag -  fredag kl 8 - 12 
tisdagar kl 13-15

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

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

FOTO: Titti Fabritius

Skattepengar 
till kyrkan
- detta får du!   
    
Se svar på sidan 22 och i  
övriga tidningen!

Kyrkans medlemmar stärker samhället:

Julen blir nog 
annorlunda i år. 
Vi fortsätter ändå göra 

gott. På vägen vidare in i 
2021 finns vi här för dig:

Julfrid (s 20)
Förskola (s 18)

Gudstjänster (s 10)
Barngrupper (s 11)

Ungdomsarbete (s 19)
Körsång (s 6)
Diakoni (s 16)

Pilgrimsvandringar m.m.

Ge julen till 
någon som 
står utan! 

(s 11)


