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Håll utkik 
efter nästa 
nummer 
kring den

1 mars!

Några går till Luciafirande. 
Några går till en liten flickas vigsel. 
 

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar 

Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra 

sina egna val i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt!

Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223



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 
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Kyrkoherde Lovisa

Kyrkoherde Lovisa Carlsson
Foto: Titti Fabritius

En måndag i oktober invigde vi Varabygdens för-
samlings nybyggda förskola i Larv med högtidstal 

och bandklippning. I samband med detta spelades 
fanfar på trumpet. Jag kunde inte undgå att se ett li-
tet barn på ett par år stå och titta förundrat på trum-
petspelaren. Barnet stod med öppen mun, blicken 
fixerad på trumpeten och verkade så fascinerad över 
ljuden som kom ut. Jag tänkte att det lilla barnet hade 
fått uppleva något nytt i sitt liv, kanske var det första 
gången som hen kommit i kontakt med ljudet av en 
trumpet? Jag tänkte då också på, hur ofta händer det 
egentligen numera att jag blir stående på det sättet 
och bara gapar, med fullständig koncentration på en 
enda sak? Är det så att konsten att förundras över sa-
ker försvinner med åren? 

Den förunderliga juletiden

Snart är julen här. Det är en tid då vi borde förund-
ras över julens budskap om Jesu födelse men istället 
drunknar vi i julmusik, julmat, julklappar och stress 
över att hinna med allt till dopparedagen. Vi skulle is-
tället kunna förundras över att profetian och förutsä-
gelsen om Jesus från Jesajas bok i Gamla testamentet 
uppfylldes: 

”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, 
över dem som bor i mörkrets land stålar ljuset fram. 
Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds in-
för dig som man gläds vid skörden, som man jublar 
när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången 
på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sön-
der, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som 
bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt 

Att förundras

detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har 
fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans 
axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, 
Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet 
skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för 
Davids tron och hans rike. Det skall befästas och 
hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och 
för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta.”  

Guds kärleksförklaring

Julen är Guds kärleksförklaring till människan. I 
den heliga julnatten ger Gud oss ett barn. Det är 
ett nyfött spädbarn som ännu inte kan fästa blick-
en. Jag tror att Gud vill föra oss bort ifrån värl-
dens brus och fokusera på ett barn som sträcker 
sina armar mot oss. Ingen levande människa för-
blir oberörd av ett spädbarn. Hjälplösheten är på-
taglig. Julen ger oss beskedet att detta barn är vår 
räddning. Barnet kan öva oss i omsorg och närhet. 
Barnet lär oss mänsklighet. Barnet kan föra oss 
till det centrala i livet. Vi blir människor på nytt 
och ser oss själva. Vi börjar ana att vi bär på väl-
signat liv. 

”Det folk som vandrar 
i mörkret ser ett stort ljus, 
över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram. 

Jesaja 9:2

Sök finna din förundran

Förmågan att kunna förundras över saker för-
svinner nog inte med åren. Men vi kan allt behöva 
öva oss i att se våra liv som just välsignade och 
unika. Förundras över att vi varje dag vaknar till 
en ny dag och att vi andas. Finns det något som 
just du förundras över? Kanske kan du under ju-
lens dagar, mitt i allt julfirande, sätta dig ner en 
stund och fundera på saker du vill tacka Gud för 
och återigen se med förundran på något i ditt liv?

Som präst har jag förmånen att få döpa ett nytt 
litet liv som kommit till världen. Att hålla det lilla 
barnet över dopfunten och hälla vattnet på dess 
huvud är en stor händelse. Fäster barnet också sin 
blick så jag får se rakt in i ögonen, är det som att 
tron, glädjen och evighetens djup möts på samma 
gång. Det förundras jag över! 

Med detta önskar jag dig en välsignad jul och 
ett gott nytt år! 

Lovisa Carlsson, kyrkoherde
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Som många nog redan har märkt, har miljön kring en del av våra 
kyrkor och kyrkogårdar förändrats på sistone. Det saknas en del 

träd, ett viktigt inslag i den kyrkliga miljön. Därför är det inte en 
känslomässigt lätt sak att tvingas fälla stora träd.

Vad var det som hände?

Det hela började redan år 1978 då en ny och aggressiv art av svam-
pen Ceratocysstis ulmi till Sverige. Sedan dess har den spridit sig 
och tagit död på enorma bestånd av alm. Skogar med mycket almar 
dog ut liksom hela alléer som bara försvann.

Förödelsen var till en början mycket oroväckande då samtliga 
bestånd av alm drabbades. Symptomen på den vissnesjuka 
som drabbar almarna, syns som tydligast under juni till 
september då träden snabbt torkar ut. 

När grenarna uppvisar angrepp, gulnar bladen och grenarna 
torkar ner successivt. Efter en tid har skadan gått rakt in i 
stam och rotsystem. Grenarna knäcks och börjar falla av 
med stor risk för skada för dem som vistas i närheten. 

Sjukdomen sprids med en skalbagge som heter almsplint-
borre. Den sprider alltså  svampsjukdomen som sedan 
fortplantar sig via rotsystemen också. 

Enda åtgärden för att förebygga spridning av sjukdomen
genom kraftig beskärning vid begynnande angrepp. Men 
sjukdomen kan spridas snabbt och därför gäller skyndsam 
fällning och snabb destruktion av de fällda träden.

Vill du veta mer? Information finns hos Trädmästarna på webben: 
www.tradmastarna.se/almsjukan/

Information frånKyrkogårdsförvaltningenNedtagning av träd måndag - torsdag under vecka 46
Våra skogsalmar har drabbats svårt av 

almsjukan (mer info nedan).Tunga grenar kan falla ner. Vi ber er 

vara försiktiga i närheten av träden! 

Undvik att vistas under dem särskilt 

vid blåst.

Vid frågor kontakta:   KyrkogårdsförvaltningenGlehnn Karlsson Kyrkogårdsmästare  tfn 0512-79 72 92

Fakta om almsjukan: 
En aggressiv art av almsjuka kom till Sverige 1978. 

Den spred sig till samtliga bestånd i landet. Symptom 

syns tydligast under juni - september. 
Angripna träd torkar ut. Först dör trädkronan, sedan 

hela trädet. Sjukdomen sprids via en skalbagge, alm-

splintborren, eller genom rotkontakt. 
Enda åtgärd är kraftig beskäring vid nya angrepp. Men

i svårare fall måste hela träden skyndsamt fällas och 

forslas till snabb destruktion.

VARNING - undvik att vistas under träden!

Vart tog träden vägen?
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Lovisa Carlsson började med att invigningstala 
utifrån sina tankar om byggplaneringen och 

första spadtaget. Hon mindes tillbaka på en kysla-
gen tidig vårdag 2020 då alla barnen samlades på 
gården för att gräva där det idag står en ny förskola. 

Fastighetschef Sven-Åke Högsell, Claes Johansson 
från Vara Entreprenad och kyrkorådets ordförande 
Johannes Lundén var liksom förskolans personal 
på plats när barnen satte sin spade i backen, Lovisa 
och Claes en större modell. Där och då började det 
fysiska arbetet som föregåtts av många beslut. Ni 
som följt VARAmed! minns kanske reportaget från 
nummer 2 2020 där vi berättade om beslutet som 
fattades av kyrkofullmäktige den 17 mars? Det var 
egentligen då det började på allvar och sen rullade 
det på bra. Den 4 oktober kunde vi så hålla första 
invigningsfesten med kalasbullar bakade av för-
skolans Monika Gunnarsson!  

Grävarbetet

Vid första spadtagets grop hade kyrkoherde Lovisa 
fått en fråga från barnen: ”Ska du vara kvar här och 

gräva?” Lovisa hade skrattat lite och sagt att ”Nä, 
det ska jag nog inte göra. Det blir andra…” men sen 
har hon mycket tänkt på detta. 

”Det är en hel del ’grävande arbete’ kvar att göra 
i församlingen och vi kommer att få fortsätta gräva 
en hel del.” sa Lovisa metaforiskt. 

Riva, tänka nytt, bygga

För att skapa nytt, kan man behöva riva upp det 
gamla. För våra förskolor har vi till exempel tänkt 
till kring varumärket som sådant och valt att kalla 
båda förskolorna för Arken: Arken i Larv och Arken 
i Vedum ska ses som en enhet kring barnens bästa 
med arken som en etablerad kristen symbol för att 
rädda, bevara och omfamna allt liv Gud har skapat. 

”Av barn och dårar får man som bekant alltid 
höra sanningen, brukar man ju säga” sa Lovisa och 
spann vidare på tankarna kring barnens fråga om 
hennes fortsatta grävande i församlingen.

FÖRSKOLAN ARKEN I LARV. Annika  Johansson och Monika  Gunnarsson vid fikavagnen. Lovisa Carlsson höll  
ingivningstal och Felix McCallum gav trumpetfanfar. Claes Johansson, Vara Entreprenad, kom med blombukett!  
                  FOTON: Titti Fabritius 

 4 OKT 4 OKT  FÖRSKOLAN ARKEN I LARV INVIGDFÖRSKOLAN ARKEN I LARV INVIGD   20212021
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Barnen, sanningen och Jesus

Lovisa talade om barnens förmåga att avslöja oss 
vuxna, även hur konfirmanderna kan ställa frå-
gor då man inte kan krypa undan bakom masker 
som vuxen. Hon frågade också de närvarande 
när vi som vuxna slutar att vara barn? 

Jesus centrala budskap om barnets tillit inför 
sin himmelske Fader handlar även om hur vi mö-
ter varandra som vuxna. Att vara såsom ett barn 
innebär bland annat att vara öppen och ärlig, 
hysa tillit till andra. Utan detta sa Jesus att vi 
inte kommer in i Guds rike. Tål att tänka på. 

Bandklippning och trumpetfanfar! 

Inför bandklippningen spändes ett blågult band 
upp som några barn hjälpte till att hålla på plats 
medan förskolans Monika Gunnarsson klipp-
te till. Därefter blev det högtidlig trumpetfan-
far framförd av församlingens ungdom Felix 
McCallum, som tog sig tid att ställa upp för bar-
nen, trots tidspress på väg till fotbollsträning ef-
teråt. Bullkalas med visning av lokalerna tog vid 
och det var väldigt goda bullar, försäkrade alla. 

Vänner - det bästa som finns!

Förskolan i Larv har betytt mycket för många 
generationer, det märktes hos de närvarande. 
Bland besökarna fanns många som hade minnen 
av sin egen tid med förskolan på olika sätt. Det 
kunde till exempel Siw, Asta och Annika berätta 
om. Siw har haft sin son på förskolan ”för länge 
sen”, Asta mindes sina barnbarns förskola men 
”ville gärna se det nya nu” och Annika har min-
nen av sin tid som flitig inhoppande personal 
och såg fram emot just Monikas goda bullar. 

”Det är så roligt detta för här finns ju flera ge-
nerationer på plats, det är så viktigt att alla åld-
rar möts!” menade de alla tre.

Att hitta vänskap över åldersgränserna är lika 
härligt och viktigt som att hitta riktiga vänner. 
Så vad är det allra bästa som finns i hela världen? 
Sofia och Tove svarade med en stämma: 

”Det bästa som finns är bästa vänner!”

Med gemensamma krafter

Vi ser fram emot att det på våra förskolor ska 
växa fram flera generationer som alla kan säga 
detsamma. För att sånt ska bli möjligt, krävs både 
ekonomiska förutsättningar liksom kloka poli-
tiska beslut och inte minst professionella krafter. 
Vi riktar särskilt tack till förtroendevalda som 
stått med i processerna, Vara Entreprenad och 
Vara Reklam vilka gjort byggnationen och skylt-
ningen möjlig, liksom all engagerad personal!

FÖRSTA SPADTAGET

BYGGJOBBARE 
ANLITADE

KONSTRUERA, GRÄVA, 
GJUTA, BYGGA

SKYLTAR, BALLONGER, 
TRÖJOR & KEPSAR

FRITT FRAM 
FÖR LEKAR!

BESLUTET FATTAT

SOFIA & TOVE 
”BÄSTISAR ÄR DET BÄSTA SOM FINNS!”

TRYGGA & GLADA BARN
I LEKINBJUDANDE MILJÖ

SIW, ASTA & ANNIKANÄSTAN SOM BARN PÅ NYTT NÄR DE MINNS SIN TID MED FÖRSKOLAN
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Vad går kollekten till?

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

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

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

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

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

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

facebook.com/varabygdensforsamlingsvenskakyrkan

Följ oss på 
FACEBOOK

Swish:  123 226 27 15

Restriktionerna är avvecklade 
men pandemin är inte över.

Därför presenteras ingen detaljerad gudstjänstplan.

Vi hänvisar istället till kalendern på hemsidan, appen Kyrkguiden, 
vår Facebooksida och annons i NLT. Appen laddar du ner där du 
brukar ladda ner appar till din smartphone. QR-kod att skanna för 
nedladdning finns på nästa sida.

Beställ månadsbladet till din e-post!

Ett månadsblad med gudstjänster tas fram. Detta kan hämtas i 
kyrkorna eller beställas som e-post-brev:

varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se 

Uppge ”Månadsblad” i ärenderubriken, skriv ditt namn, adress och 
e-postadress i meddelandet så skickar vi till dig!

 

Gudstjänster i Varabygdens församling
Flertalet söndagar kommer fyra gudstjänster att firas:

   11.00 mässa och/eller gudstjänst

 18.00 sinnesrogudstjänst, mässa och/eller 

  musikgudstjänst/gudstjänst med musik

I VÄNTAN PÅ...
Advent är väntan på 
Kristus. Kom Herre, 
kom hit i tid och lär oss 
ta hand om varandra och 
leva tillsammans i frid.
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App Store

Google Play

Februari:

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

Mars:

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

Sugen på fika med gott sällskap?
Kom till någon av våra öppna mötesplatser:
 
”Korsdraget”
Elingsvägen 2 i Vedum måndagar 12.00-16.00 och 
torsdagar 10.00-18.00 

”12:an”
Storgatan 12 i Vara tisdagar 13.00-17.00

”Vardagsöppet”
Levene församlingshem onsdagar 10.30-12.00

Larvs församlingshem 
Larvafika 10.00-11.30 2:a och 4:e onsdagen i månaden

Vedums församlingshem 
Onsdagscafé 10.00-11.30 1:a och 3:e onsdagen i månaden

Södra Kedums kyrka 
Öppen kyrka torsdagar 10.00-11.30

Korsdraget och 12:an
På dessa platser har vi även stickade tröjor, 
mössor, vantar, sockar m. m. till försälj-
ning. Välkommen in att handla till förmån 
för välgörande ändamål!

Måndagar 18.00 med samling på respektive parkering. 

Varje vandring är ca 2 km lång. Ta med en enkel fika!

För information kontakta: 

Solveig Sundström 0733-73 30 13 
Maria Claesson 0733-73 30 10

EJ ÖPPET v. 51 – 52  2021
v. 1 – 2  2022
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En stjärna i öster
V I  K O M M E R  F Ö R  AT T  T I L L B E  K R I S T U S

[ M a t t  2 : 1 - 1 2 ]
20
22 18-25

JANUARI
S V E R I G E S  K R I S T N A  R Å D  B J U D E R  
I N  T I L L  E K U M E N I S K A  B Ö N E V E C K A N
W W W . S K R . O R G  

DAG 1
Vi såg hans stjärna i öster
(Matt 2:2)
Läsningar:
Sakarja 4:1–7 Jag såg ett lampställ, helt av guld
Psalt 139:1–10 Du skulle nå mig även där och gripa mig
med din hand
2 Tim 1:7–10 Den nåd som han skänkte oss i Kristus
Jesus
Joh 16:7–14 När han kommer, sanningens ande, skall
han vägleda er med hela sanningen
Psalmförslag:
133 Himlen är så härligt blå
Bön:
Gud, vår Herre, låt ditt ljus skina över våra vägar och led oss.
Upplys oss och förbli inom oss. Hjälp oss att upptäcka den krubba 
i våra hjärtan där det större ljuset vilar. Ljusets Skapare, vi tackar 
dig för den oförgängliga stjärnans gåva, Jesus Kristus, vår Herre 
och Frälsare. Må han bli en fyrbåk för vår vandring, som för oss på 
enhetens väg i honom. Amen.
DAG 2
”Var finns judarnas nyfödde kung?”
(Matt 2:2)
Ödmjuka ledare bryter ner murar och bygger med kärlek
Läsningar:

Jeremia 23:1–6 Han skall vara konung och härska med
vishet
Psaltaren 46 Han gör slut på krigen över hela jorden
Fil 2:5–11 Han …vakade inte över sin jämlikhet med
Gud
Matteus 20:20-28 Människosonen har inte kommit för att bli
tjänad, utan för att tjäna
Psalmförslag:
38 För att du inte tog det gudomliga 129:9–12 O Herre, du
som skapat allt; PoS 698 Ej för att låta tjäna sig
Bön:
Gud, vår tillflykt och styrka, vi prisar dig för att du är en rättvis 
och rättfärdig Gud. Vi bekänner inför dig att vi ofta har eftersträvat 
världsliga sätt att vara ledare. Hjälp oss att söka efter vår herre 
Jesus Kristus, inte i de mäktigas palats, utan i den enkla krubban 
och att följa honom i hans mildhet. Ge oss mod att ge ut oss själva 
när vi tjänar varandra i lydnad mot dig. Vi ber i Kristi namn som 
med Dig och den heliga Anden regerar för evigt i ära. Amen.
DAG 3
När kung Herodes hörde detta blev han oroad,
och hela Jerusalem med honom
(Matt 2:3)
Kristi närvaro förändrar världen i grunden
Läsningar:
Nehemja 4:18-21 Vi fortsatte arbetet … från gryningen till
dess att stjärnorna började synas
Psaltaren 2:1–10 Varför är folken i uppror…?
2 Thess 2:13 – 3:5 Herren är trofast, han skall styrka er
Matteus 2:1–5 Han blev oroad, och hela Jerusalem med
honom
Psalmförslag:
237 Vår Gud är oss en väldig borg
Bön:
O Herre, du har visat oss vägen ut ur mörkret, till Jesus. Du har tänt 
hoppets stjärna i våra liv. Hjälp oss att förenas i vår vilja att bära 
fram ditt rike av kärlek, rättvisa och fred och så föra hoppets ljus 
till alla som lever i förtvivlans mörker och besvikelse. Tag vår hand, 
Herre, så att vi kan se dig i våra dagliga liv. När vi följer dig, tag 
bort vår rädsla och ångest. Låt ditt ljus lysa över oss och sätt våra 
hjärtan i brand så att din kärlek omger oss med värme. Lyft oss upp 
till dig, du som har uttömt dig själv för vår skull, så att våra liv kan 
ära dig, Fader, Son och helig Ande. Amen.
DAG 4
Du Betlehem …är ingalunda ringast
(Matteus 2:6)
Fastän små och utsatta, saknar vi ingenting
Läsningar:
Mika 5:2-5a, 7–8 Från dig … skall jag låta en härskare över
Israel komma
Psaltaren 23 Herren är min herde, ingenting skall fattas
mig
1 Petr 2:21-25 Nu har ni vänt tillbaka till era själars herde
Luk 12: 32–40 Var inte rädd, du lilla hjord
Psalmförslag:
115 O Betlehem du lilla stad 123 Lyss till änglasångens ord
128:3–6 Tre vise män långt fjärran från
Bön:
Gode herde, splittringen i din lilla hjord väcker den heliga Andens 
sorg. Förlåt oss våra alltför ljumma försök att göra din vilja. Sänd 
oss visa herdar som efter ditt eget hjärta erkänner splittringens 
synd och i helighet vill leda kyrkorna fram till enheten i dig. Vi ber 
dig, Herre, hör vår bön. Amen.



11VARAmed!  i Varabygdens församling

DAG 5
Stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem
(Matteus 2:9)
Vägledd av en enda Herre
Läsningar:
2 Mos 13:17-14:4 Herren gick framför dem i en molnpelare
En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus
BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET 2022 WWW.SKR.ORG
2 /2
Psaltaren 121 Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag
få hjälp?
Upp 22:5-9 Herren Gud skall lysa över dem
Matteus 2:7–10 Stjärnan som de hade sett gick före dem
Psalmförslag
128:2–5 Tre vise män långt fjärran från 275 Led milda ljus i
dunkel, dimfylld värld
Bön:
Vår herre Gud och Fader, du sände stjärnan för att leda stjärnty-
darna till din enfödde Son. Öka vår tillit till dig och låt oss varje dag 
känna att du vandrar tillsammans med oss och vakar över ditt folk. 
Lär oss att följa din heliga Andes vägledning, hur oväntad än vägen 
framstår, så att vi kan ledas till enhet i Jesus Kristus, världens ljus. 
Öppna våra ögon för din heliga Ande och stärk oss i vår tro så att vi 
kan bekänna att Jesus är Herre och tillbedja och glädjas i honom, så 
som stjärntydarna gjorde i Betlehem. Vi ber om denna välsignelse i 
din son Jesu Kristi namn. Amen.
DAG 6
De fann barnet och Maria, hans mor,
och föll ner och hyllade honom
(Matteus 2:11)
Samlade i tillbedjan omkring en enda Herre
Läsningar:
2 Mos 3:1–6 Mose skylde sitt ansikte. Han vågade inte
se på Gud.
Psaltaren 84 Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!
Uppenb 4:8–11 Tillbe honom som lever i evigheters evighet
Matteus 28: 16–20 När de fick se honom där föll de ner och
hyllade honom
Psalmförslag:
122 Dagen är kommen, kärlek triumferar
Bön:
Barmhärtighetens Gud, du gav den blinde möjlighet att känna igen 
dig som Frälsaren. Hjälp oss till omvändelse. I din barmhärtighet, 
ta bort fjällen från våra ögon och led oss till att tillbe dig som vår 
Gud och Frälsare. Mitt i vår sorg och misströstan, trots djupet av 
våra synder, ge oss förmågan att älska dig av hela vårt hjärta. Må 
vi vandra tillsammans vägledda av ditt ljus, med ett hjärta och ett 
förstånd som om vi vore de första lärjungarna. Må nåden från vår 
Herre Jesus Kristus komma över oss så att vi tillsammans tillber dig 
i den heliga Andens gemenskap och bär vittnesbörd om dig till alla 
dem som finns runtomkring oss. Amen.
DAG 7
De öppnade sina kistor och räckte
fram gåvor: guld och rökelse och myrra
(Matteus 2:11)
Gemenskapens gåvor
Läsningar:
Hosea 6:1–6 Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer Psaltaren 100 Gå 
in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar 
med lovsång
Apg 3:1–10 Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger 
jag dig.

Matt 6:19-21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta 
att vara.
Psalmförslag:
61 Lågorna är många, ljuset är ett
Bön:
Allt lov, ära och tacksamhet tillhör dig, O Gud. I din Son har du up-
penbarat dig själv både för dem som väntat länge på din ankomst 
och för dem som inte väntat dig alls. Du känner det lidande som om-
ger oss, den smärta som vår oenighet förorsakar. Du ser en värld 
av splittring och en försämrad situation i Mellanöstern idag – den 
plats där du valde att födas, den plats som helgades av din närva-
ro. Vi ber att du skall ge våra hjärtan och vårt förstånd förmågan 
att lära känna dig. När vi förenar oss med stjärntydarna som kom 
från fjärran ber vi att du skall öppna våra hjärtan för din kärlek 
och för vår kärlek till våra bröder och systrar runt omkring oss. Ge 
oss vilja och möjligheter att arbeta för den här världens förvandling 
och erbjuda varandra gåvor som berikar vår gemenskap. Ge oss av 
dina oändliga gåvor och välsignelser. Tag emot vår bön i dins Son, 
Jesu Kristi namn, han som lever och regerar med dig och den heliga 
Anden. Amen.
DAG 8
De tog en annan väg hem till sitt land
(Matteus 2:11)
Bortom de bekanta vägar som skiljer oss åt, mot Guds nya
vägar
Läsningar:
Jeremia 31:31–34 Jag skall sluta ett nytt förbund med Israel
Psaltaren 16 Du visar mig vägen till liv
Efes 4:20-23 Se till att ni förnyas i ande och förstånd
Matteus 11:25-30 för att du har dolt detta för de lärda och
kloka och uppenbarat det för dem som är
som barn.
Psalmförslag:
285 Det finns djup i Herrens godhet 288 Gud, från ditt hus, vår
tillflykt du oss kallar
Bön:
Barmhärtige Gud, när vi inte kan föreställa oss någon annan väg 
än den vi går på, och när vi tror att alla andra vägar är stängda, så 
finns du ändå där. Du är de förnyade löftenas Gud. Vi upptäcker att 
du kan öppna nya och oväntade vägar framför oss. Vi tackar dig för 
att du överträffar våra förväntningar. Vi tackar dig för din vishet 
som övergår allt förstånd. Vi tackar dig för att dina nya vägar kan 
öppna kreativa och oväntade möjligheter. Om vi söker på våra kar-
tor utan att finna vägen framåt så kommer vi ändå att finna dig som 
leder oss på en bättre väg. Vi ber genom Jesus Kristus, vår Herre,
tillsammans med den heliga Anden att du alltid skall leda oss tillba-
ka till dig. Amen.

KYRKORNA TILLSAMMANS
I TRO OCH HANDLING
www.skr.org

info@skr.org

Psalmerna är tagna ur
Svenska kyrkans psalmbok
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Den vackraste platsen på jorden, det kan mycket 
väl vara så att den ligger i Edsvära. Här växer 

i alla fall flickorna Judith och Marta Gunnarsson 
upp bland tusentals lyckliga Linderödssgrisar, 
diplomerade dressyrhästar och en vidunderlig 
kuperad natur med kyrkan på den absoluta top-
pen av allt. Det var också platsen för flickornas 
dophögtid lördagen den 9 oktober, då släkten 
äntligen kunde samlas för festligheterna efter alla 
pandemirestriktioner.

Kretsloppstanke och miljöansvar

Svenska kyrkans engagemang i miljöfrågor är 
något som medlemmar bär där de befinner sig i 
livet. Intresse för natur och miljö i en landsbygds-
församling är levande i vardagen och för familjen 
Gunnars finns djuren nära hela tiden. Mamma 
Lisa är dressyrryttarinna och kan stoltsera med 
en dubbeldiplomerad unghäst, en treåring som 
fick dubbeldiplom, den av de totalt tre hästar som 
gjorde det i Skaraborg, inom både gångart- och 
hopp. Kanske kommer hon om några år har ett 
par små ryttarinnor till i stallet?

”Jodå, om flickorna själva vill det 
sen, så vore det väldigt kul om de också 
ville rida, förstås.” säger Lisa. 

Hon berättar även om pappa Anders 
stora satsningar på hållbar grisupp-
födning med tanke på ett naturligt 
kretslopp.

”Vi har en stor grisuppfödning också. 
Bara våra ’Hållbarhetsgrisar’ som går 
ute är 6000 stycken och vi är enda leve-
rantören till Scan för dessa. Sen har vi 
’Rapsgrisen’, nybyggda stallar och bio-
gasanläggning för att gården ska kunna 
ha ett helt kretslopp för en hållbar pro-
duktion. Vi tycker att det är viktigt att 
grisarna mår bra och är glada även i en 
storproduktion.”

Edsvära kyrka självklart val

Anders och Lisa är medlemmar i Svenska kyrkan 

och känner sig hemma i Varabygdens församling 
med en traditionell relation till kyrkan. Edsvära 
kyrka var självklar för dem, det är kyrkan som 
ligger hemmavid och det var där paret gifte sig 
en vacker försommardag den 3 juni 2017. Båda är 
konfirmerade och ser kyrkan som en plats för hög-
tider då familjen kan samlas, som till exempel vid 
dop. Nu hade man väntat så länge att man började 
bli orolig för urväxta dopklänningar. Dessutom 
hann det för detta dop bli ett 
syskondop, där den äldre fått 
sin specialdopklänning i arv 
från faster Vivan. 

”Vi fick vänta med dopen 
på grund av pandemin. När 
restriktionerna började lättas 
upp, bestämde vi oss, men 
sen såg det lite oroligt ut igen. 
Vi kom till en situation där 
storleken på dopklänningen 
för den minsta fick avgöra. 
Själva dopakten får inte ta för lång tid, för då stel-
nar nog armarna!” skojade mamma Lisa om före 
dopet, men det gick bra! 

Större dopkläder

Dopkläder för barn som vuxit ur den min-
dre, först tilltänkta, har fått en enorm ökad 
efterfrågan sedan restriktionerna lättade. 
Inom Svenska kyrkan har kreativiteten 
ökat för att lösa utmaningen med passande 
klädnad för lite äldre dopbarn. 

Trenden är tydlig även i grannländerna 
och många har fått ta fram äldre plagg och 
skapa något nytt av det. Så blev det även 
för familjen Gunnarsson som kom på att 
använda en äldre, finare blus omgjord till 
klänning till Marta, medan Judith fick 
klämma in sig i mammas dopklänning 
från Skene, där hon döptes.

Spännande musikval

Dopet förrättades av den pensionerade prästen 
Thommy Hallin, som även var den präst som vigde 
paret. Kantor Marie-Louise Haag fick en utmaning 

9 okt  -  Judith & Marta  -  2021
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med en önskad sång till dopet. 
Fortsättning ”Syskondop”

Den sången krävde en bra tonvidd 
mellan högsta och lägsta ton. 

”Musikvalet är lite spännande. Vi 
talade med kantorn om en sång som 
kommer från filmen Lejonkungen, 
’En värld full av liv’”, berättar Lisa.  

Kantorns utmaningar

Att få önskesånger sig tilldelat som 
uppgift, kan för en kantor vara en 
utmaning. Det ska letas efter noter, 
lära sig spela melodin och även kun-
na sjunga en sång som är skriven för 
kanske en särskild sångare och röst, 
ibland musik som kanske inte är så 
bekant heller. Men Marie-Louise 
Haag klarade sig fint. 

”Ja, hon lovade att försöka sig 
på det! Sen valde vi för psalmerna 
”Lilla liv”, ”Tryggare kan ingen vara” 
och ”Gud som haver barnen kär.”

”Lilla liv” var ny för de flesta men    
gästerna gjorde mycket gott arbete, 
tyckte prästen Thommy Hallin som 
fick alla att hänga med ordentligt i 
”Trygga rekan” också! 

Som avslutning på dopet spelades 
”Det gåtfulla folket”. Vaktmästare 
AnnaCarin Eriksson såg till att allt 
praktiskt fungerade på väg in, ut och 
däremellan samt hade sett till att 
vackra blommor var på plats. 

Äntligen samlade!

Till dopet kom makens bror, far, ku-
siner, mostrar, fastrar m.fl., totalt ca 
35 personer. Efteråt blev det famil-
jefest på Halla gård med middag och 
tårta efteråt, en tilldragelse som var 
mycket efterlängtad. 

”Dopet är en så fin händelse för 
att som familjer få träffas i kyrkan. 
Kyrkan stängdes i Edsvära till julen, 
så då sågs vi inte där. Men det var 
i denna kyrka vi gifte oss, så den 
känns som ’vår kyrka’. Det är inte 
så ofta vi är där annars, men då blir 
högtidliga tillfällen viktiga. Man 
får träffas som familjer och det blir 
ett sätt att få släkten att samlas och 
umgås.”
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VAD ÄR PÅ GÅNG?

Följ med på Facebook, hemsidan och 
via appen Kyrkguiden så hittar du allt vi 
håller på med!
www.svenskakyrkan.se/vara/barn-och-familj

LLiitteenn  &&  SSttoorr  
ii  VVaarraabbyyggddeennss  fföörrssaammlliinngg!!

ÖÖppppeenn  
vveerrkkssaammhheett  

fföörr  bbaarrnn  
mmeedd  vvuuxxeenn

00--110000  åårr

IInnggeenn  
aannmmäällaann!!  

v. 36-v.50 och v.3-v.24

VVii  lleekkeerr,,  ssjjuunnggeerr  
oocchh  ffiikkaarr  

ttiillllssaammmmaannss!!

VVaarraa
MMiissssiioonnsskkyyrrkkaann

MMåånnddaaggaarr: 
9.30–11.30

FFrreeddaaggaarr::
9.30–11.30

KKvväännuummss
fföörrssaammlliinnggsshheemm

OOnnssddaaggaarr::  
9.30–11.30

”Barn & familj
i Varabygdens 
församling”

KKoonnttaakktt::  Sara Hybbinette 0733 733 026

EEfftteerr  
jjuulluuppppeehhåålllleett  
bböörrjjaarr  vvii  mmeedd  
ffrruukkoossttffiikkaa  

iiggeenn!!  
2200::-- //  vvuuxxeenn

Verksamheter för barn och fa-
milj är en viktig angelägenhet för 
både kyrkan och samhället. Det 
är genom dessa erfarenheter av 
social samvaro görs, fritiden blir 
meningsfull och vänskap med fler 
än dem man vanligen träffar blir 
möjlig. Vidgade vyer kan vara livs-
viktigt för barn, unga och familjer. 

Genom ditt deltagande och enga-
gemang, synpunkter och idéer, bi-
drar du till en bättre värld för fler. 

För att delta i våra barn- och ung-
domsverksamheter måste du inte 
vara medlem i Svenska kyrkan el-
ler ha en gudstro. Men det kan vara 
bra att känna till, att verksamheter-
na finansieras av medlemmar, bärs 
upp av människor som på grund av 
sin tro tycker att det är viktigt och 
av dem som engagerar sig politiskt  
för att kyrkan ska kunna fortsätta 
bedriva verksamheter för barn och 
unga. 

Känner du till någon som du 
tror skulle behöva finnas med 
i någon av kyrkans verksam-
heter för barn och unga? Tipsa 
gärna och varför inte erbju-
da dig att följa med en första 
gång? På sidan 20 har du också 
en inbjudan till en ny form av 
engagemang för unga!

DU VET VÄL OM ATT 
DU ÄR VÄRDEFULL?
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För Rydavänner och Norra Vångabor klappar ett 
varmt hjärta lite extra för en av bygdens söner, 

vars levnadsberättelse skrevs in i historien genom 
ett säreget livskall. Här är berättelsen om en gosse 
som inte hade några förutsättningar, men som Gud 
kallade. Sen var allt möjligt, trots stora hinder. En 
riktig kämpe med andra ord!

Vägen från Norra Vånga till Uppsala

Carl Johan föddes i Norra Vånga den 29 maj 1819. 
Genom major Lars Gyllenhaal på Stora Höbergs 
egendom i Vånga, bereddes Carl Johan studier vid 
Skara skola 1832. Med majorens hjälp fortsatte den 
unge Carl Johan vidare med studierna vid Uppsala 
Universitet för att läsa till präst. 

Vid 23 års ålder prästvigdes Smedberg 1842 och 
fick sitt första missiv till Väne Åsaka. Den första or-
dinarie tjänsten förlades i Ryda pastorat 1854. 1863 
gifte sig Smedberg med Anne-Sofie Mannerfelt. 
De fick åtta barn varav två blev präster, Josua och 
Sigfrid.

Kristi himmelsfärdsdagens sista resa

Kristi himmelsfärdsdag 1856 inträdespredika-
de Carl Johan Smedberg för att samma dag 40 
år senare, den 14 maj 1896, lämna detta jorde-
liv. Postumt utgavs skriften ”Det fasta ordet”, en 
samling valda skrifter i fem delar (1904-1909).

Döv och nästan blind

Under stora delar av sitt liv drogs Smedberg med 
olika sjukdomar som satte ner hans hälsa och för-
hindrade honom att fullt ut sköta sin tjänst. Med 
tiden blev han döv och nästan helt blind. 

Han kunde kommunicera genom att människor 
tecknade budskapet i hans hand. Till hjälp att 
orientera sig i kyrkorummet, spände man upp ett 
rep mellan altare och predikstol så han kunde ta 
sig fram. Bibeltexterna kunde han utantill och 
predikningarna hade han memorerat.

Mot slutet av sitt liv fick han genom en opera-
tion fick han tillbaka synförmågan på sitt ena öga. 
Nu kunde han på nytt läsa sin Bibel och utföra en 

PORTRÄTT: C. J. Smedberg

DEn BlinDE 
MannEn SOM

föRMEDlaDE
DET Sanna

lJuSET
Carl Johan Smedberg räknas som den siste av västgötaväckelsens förgrundsge-
stalter. Som nykterhetsivrare och väckelsevän blev han en oförglömlig karaktär 
som kyrkoherde i Ryda - känd för både sina svagheter och styrkor.



Prästerna från Ryda

Ett påtagligt tecken på den 
andliga miljö som Ryda 
pastorat utgjorde under 
lång tid, kan utläsas hos ett 
stort antal präster som ut-
gått från pastoratet. 
Den präst som hamnade 
högst upp i den kyrkliga 
hierarkin var Johan Alfred 
Eklund. Han föddes 1863 
och hans födelsehem finns 
ännu bevarat. 1909 skrev 
han psalmen ”Fädernas 
kyrka” (se faktaruta) och 
den kyrka som han hade 
i tankarna var just Ryda. 
Dit hade han fått gå till 
gudstjänst med sina för-
äldrar och fått lyssna till 
Smedberg. 

Ju äldre Eklund blev, 
desto mer lik kom han att 
bli Smedberg i sin förkun-
nelse. Då han en gång pre-
dikade i Ryda kyrka, sa en 
av kyrkbesökarna: ”Nu har 
Smedberg kommit tillbaka”.

FAKTA: ”Fädernas kyrka”
Fädernas kyrka är en psalm från 1909 med text av Johan Alfred Eklund (musik: Gustaf 
Aulén). Psalmen publicerades första gången i den officiella psalmboken 1921 i ett till-
lägg (Nya psalmer). Från början var den mycket populär, särskild bland de unga inom 
kyrkan. Den kom därför med i psalmboken 1937. Med tiden kom texten att diskuteras 
då psalmtexten kom att användas av nationalister. Efter 1986 års psalmbok var den 
utsorterad sedan  Kyrkomötet valt bort den. Skälet var att rättighetsinnehavarna inte 
kunde acceptera den föreslagna ombearbetningen av texten. Fädernas kyrkan finns 
dock kvar som psalm 168 i den Finlandsvenska psalmboken i bearbetad version. 
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del av sin prästtjänst på vanligt sätt. Men på grund 
av sin dövhet, hade han fått ett alldeles speciellt 
tonfall då han predikade. Rösten var hög och ento-
nig. Det visade sig att även en sådan predikostil kan 
bli en förebild för andra. 

Från dom till nåd

Riksprosten Adolf Kloo, som växt upp i Ryda, hade 
tagit lärdom av Smedberg och predikade på ett 
liknande sätt med hög röst och entonig stämma. 
Han har i en av sina böcker berättat om Smedbergs 
predikan: 

”Efter en halvtimme hade han genomforskat 
hjärtats alla skrymslen och lagt dem blotta och up-
penbara under domen. Själen kved sig och kände 
sig sannerligen evig fördömelse värd. Men då be-
gynte Smedberg med evangelium, och den stackars 
själen fick leva. Med stilla fröjd över syndaförlåtel-
sens gåva och nådens rikedom vandrade skarorna 
hem att möta ’söcknaveckans’  kallelsekrav”.   

Präst i Ryda under 40 år

När kyrkoherdebefattningen i Ryda blev ledig, var 
det församlingsborna som uppmanade Smedberg 
att söka tjänsten. Hans handikapp var inte var 
okända för någon, men man såg inget hinder i detta 
utan ville att just han skulle bli herde i Ryda. Han 
hyste dock själv tvivel kring detat men sökte tjäns-
ten och blev kyrkoherde 1882. 

Trots sina handikapp kom han att betyda mycket 
för pastoratet under sin 40-åriga prästtjänst. Den 
prägel han satte på församlingen var märkbarn 
ännu långt in på 1900-talet.
 
Själavårdaren Smedberg
Det var genom förkunnelsen och själavården som 
han vann sina församlingsbors hjärtan. Hans pre-
dikningar nådde även ut långt utanför församlings-
gränserna. Från många orter kom människor för 
att lyssna till den originelle predikanten med sin 
annorlunda framtoning och budskapsutformning.

Han kunde framställa evangeliet på sett så 
fyndigt sätt, att människor kom ihåg predikning-
arna långt efteråt. Utan tvekan kan det sägas att 
Smedberg var en av de mest originella prästerna i 
stiftet vad gällde predikans utformning. Hans sam-
lade predikningar utgör 2 700 trycksidor och till 
detta tillkommer även hans ”Andliga sånger”.

Nykterhet och hednamission

Nykterheten och ”hednamissionen” låg honom 
varmt om hjärtat. Enligt folktraditionen predikade 
Smedberg bort krogarna i pastoratet. När några 
tänkte bilda ett aktiebolag för brännvins-försälj-
ning i Vara förkunnade Smedberg: 

”Kejsar Nero lät gripa de kristna och sätta dem 
i tjärtunnor, som sedan antändes. På det sättet 
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fingo de tjäna som bloss vid de glada tillställning-
arna i de kejserliga trädgårdarna. I våra dagar har 
själafienden vida brännbarare ämnen till hands för 
insmörjande, äfven af kristna som så göras antänd-
bara för en till innersta lifvet gående förbränning. 
Bland de kraftigaste vapnen i sin arsenal torde 
människornas ovän räkna eldvattnet. Drinkarens 
väg leder ofta till ett av de tre målen: fattighuset, 
fängelset eller dårhuset. Som gången är stapplande, 
ja, ragglande, kan icke med visshet beräknas, i hvil-
ket han hamnar”. 

Satt på prov - sen präst ”på riktigt”

Smedberg hade en iver i att vinna själarna, att 
”bärga dem för himmelriket”. Bakgrunden låg i en 
personlig erfarenhet av att genomgå en andlig kris, 
som resulterat i en allvarlig insikt om sin egen själ. 
Denna händelse infann sig intressant nog inte före 
hans prästvigning utan efteråt. Han skulle, enligt 
J.A. Eklund, ha varit präst i hela sju år innan han 
”blev präst på riktigt”.  

Barn av sin tid: inspiratörerna

Vad kan då ha påverkat Smedberg 
i hans sätt att förkunna? Som för 
många av dem som stod i spetsen för 
”den kyrkliga väckelsen” i Skara stift, 
var det Henric Schartaus skrifter som 
var grunden i förkunnelsen. Schartaus 
inflytande på Smedberg var påtagligt.

Schartau hade i Sverige förespråkat 
den tyske prästen Magnus Fredrik 
Roos skrifter. Dessa spreds genom 
Schartaus lärjungar i första generatio-
nen, sedan av andra som stod i sam-
ma väckelsefåra. På samma sätt var 
det med Scriver och Arndts skrifter. 
Prästerna tog hem dem, förespråkade 
dem och sålde dem i församlingarna. 
Än idag kan man på vindar och i bok-
hyllor se var den kyrkliga väckelsen 
gått fram. Böcker och skrifter talar sitt 
tysta språk.

Minnesorden i stiftets Herdaminne

Ingen är bättre än sitt rykte, säger talesättet. Lovord 
var även förr en viktig del i den personliga mark-
nadsföringen och nytänkande människors insatser 
fascinerade då liksom nu. C.O. Friberg skriver i 
Skara Stifts Herdaminne följande hyllningsord om 
Smedberg:

”En så välsignelserik prästerlig gärning, som S. 
utfört, har väl ingen samtida inom Skara stift att 
uppvisa. Själv ansåg han sig dock ingenting märk-
värdigt hava gjort. Han föreskrev på sin dödsbädd, 
att intet beröm finge uttalas över honom vid begrav-
ningen. S. var begåvad med genomträngande skarpt 

förstånd. De klara, fyndiga predikodispositionerna 
förråda det, t.ex. över ämnet Tiden: kommer som nå-
datid, användes som syndatid, slutar som domstid. 
Han hade livlig fantasi med träffsäker skildringsför-
måga, psykologisk skarpblick, djup livserfarenhet. 

Han var fostrad och närd av bibelordet, vars bild-
språk han fullständigt behärskade, eller rättare han 
behärskades själv av den heliga skrift, ur vars djup 
han hämtade nytt och gammalt och framställde det 
enkelt och gripbart med omedelbar tillämpning, så 
att det ristade sig in i åhörarnas hjärtan. 

Alla, som kommo i beröring med honom, togo dju-
pa intryck av hans personlighet. Många ämbetsbrö-
der uppsökte honom för att lyssna och lära”.

Förtroendet värd men ingen minglare

Av karaktärsbeskrivningarna att döma, var inte 
Rydaprästen någon partyminglare precis. Med kort 
stubin och något kantig till sättet borde förutsätt-
ningarna för själavård inte vara de bästa. Men tvärt-
om upplevdes han som förtroendet värd och vad hans 
person som kristen anbelangade, rådde inga tvivel. 
Han stod stadigt fast och grundad. Om Smedbergs 

personlighet fortsätter Friberg:

”Till lynnet var han nog häftig och 
knagglig - man undrar ej därpå - envis-
het låg i hans natur. Sina fel bekämpade 
han, sina bördor bar han som en man. 
Det bidrog väl också att göra S. beund-
rad och vördad. 

Som kristlig karaktär åtnjöt han obe-
gränsat förtroende. Man yttrade om 
honom i jämförelse med andra: 

”Smedberg är 
allt vägga ändå, 
den fastaste!”.

Det fanns säkerligen meningsmotståndare och 
människor som mött de sämre sidorna, men kvar 
lever minnet av en man som kom att prägla sin sam-
tid och sin bygd på ett påtagligt sätt. Avtrycket från 
en man som var uppenbart behäftad med svagheter 
men inte lät det stoppa passionen i sin gärning har 
gjort att efterlevande låtit vårda om hans minne. Det 
är verkligen en lovvärd bedrift i sig!

  
Ursprunglig text av Johnny Hagberg 

Textbearbetning och tillägg av Titti Fabritius

Läs mer: historiavast.wordpress.com/category/ryda/
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Vill du engagera dig i ideellt ledarskap i Varabygdens församling? Då är du varmt 

välkommen på en inspirerande KICKOFF med god mat och gemenskap!

Vi söker dig som är mellan 30-60 år och är mitt i livet! 
Kom till Missionskyrkan* i Vara den 16 dec kl. 18.30 - 21.00

*vårt eget församlingshem är under renovering

Föranmälan görs t.om. startdagen till någon av våra pedagoger:

Mikael Skoog   tfn: 073-373 30 21   e-post: mikael.s.skoog@svenskakyrkan.se  

Jonas Gustavsson  tfn: 073-373 30 20  e-post: jonas.gustavsson@svenskakyrkan.se 
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Behöver du någon att tala med?
Diakoner arbetar med människor i många olika livssituationer. 
Det kan handla om väldigt olika saker men gemensamt för alla 
som vänder sig till oss, är att man behöver någon som kan ta del 
av ens livssituation och få syn på andra möjligheter. 

Att få berätta för någon om hur man har det, kan leda till att 
det öppnar sig nya perspektiv när allt känns svårt och hopplöst. 

Du når oss dagtid på följande telefonnummer: 

Marie Johansson
Diakon, Församlingsdiakon

Telefon: 0512-79 72 09

Helena Nylén
Diakon

Telefon: 0512-79 72 08

Maria Claesson, diakoniassistent med samtalsstöd
Telefon: 0512-79 72 10

Helena N
ylén

diakon

Maria Claesson
diakoniassistent

Marie Johanssondiakon

Några fakta om 
MEDLEMSAVGIFTEN: 

I samband med kyrkoval väcks frågan om 
medlemskap i Svenska kyrkan hos fler än 
vanligt. En del väljer att lämna. Andra går 
med igen. 

Bra att veta om medlemsavgiften är att 
arken barnbidrag, studiemedel eller bo-
stadsbidrag räknas med i underlag för med-
lemsavgift till Svenska kyrkan. Inte heller 

Gå med (igen) och gör Svenska kyrkan till din och hela 

VARABYGDENS KYRKA!
inkomst av kapital. Vid månadsinkomst 
mindre än 20.135 kronor (årets) betalar 
du ingen medlemsavgift alls! 

Flera hundra tusen är medlemmar i 
Svenska kyrkan utan att betala något alls 
i medlemsavgift. Tack vare att de som tjä-
nar mycket pengar betalar mer än dem 
som tjänar mindre räcker medlemsavgif-
ten till mycket ändå. 

Du vet väl att du alltid är välkommen (tillbaka)?
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Bryt en tradition!
Om Act Svenska kyrkans 
julinsamling 2021
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på 

var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Mellan första advent 

och trettondag jul pågår Act Svenska kyrkans julinsamling - för allas rätt till ett 

värdigt liv. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, 

könsstympning och våld mot flickor. 

Traditioner och våld

Traditioner är invanda seder och bruk, språk och 
värderingar som förs vidare från generation till ge-
neration. De skapar ofta en trygg ram runt våra liv, 
vilket blir extra tydligt i samband med advent, jul och 
lucia. Men det finns också traditioner som är skadli-
ga.  Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort och fler 
än 10 000 flickor könsstympas. Var tredje flicka ut-
sätts för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka. 
Dessa traditioner måste brytas!

Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars or-
saker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och 
normer kring kvinnors och flickors roll i samhället är 
ett av grundproblemen. Våldet förkommer i alla län-
der, inom alla religioner och i alla samhällsklasser. 

Religiösa aktörer har ett särskilt ansvar

I många länder har människor större förtroende för 
religiösa ledare än för politiker och myndigheter. 
Därför är det avgörande att religiösa företrädare 
tar avstånd från orättvisa normer, värderingar och 
traditioner. Act Svenska kyrkan har en unik möjlig-
het att samarbeta med andra religiösa aktörer och 
förändra förtryckande strukturer, oavsett om de 
finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhäl-
let. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer 
och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan 
för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor 
kan göra sina egna val i livet. Tillsammans kan vi 
göra skillnad. Din gåva gör det möjligt!

 

Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223
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Johannes krönika

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet 
Foto: Titti Fabritius

Ni minns väl när vi som barn fick en adventska-
lender, där första luckan öppnas 1 december 

och den sista den 24:e? På den sista luckan fanns det 
ofta en stjärna som strålade. Att det var på samma 
dag som tomten skulle komma, och i bästa fall ha 
med sig en massa julklappar i sin säck, var alla barn 
väl medvetna om och är än idag: det var julafton!

När ni har denna upplaga av ”VARAmed!” i era 
händer har första Advent just firats i våra kyrkor. 
Denna söndag är det kyrkliga nyåret, eftersom kyr-
koåret börjar just denna dag. Ordet advent betyder 
ankomst och syftar på den stundande ankomsten av 
Jesusbarnet i en krubba i Betlehem. 

Den trygga stjärnans ljus

I samband med att Adventstiden tar sin början 
och det första ljuset tänts, har de flesta av oss pyn-
tat sina fönster med en elektrisk adventsljusstake 
(som fungerar först när man har bytt någon av alla 
glödlamporna). Kronan på verket är när julstjärnan 
hängts upp, vilket gör att all gatubelysning näst in-
till blir överflödig, då det strålar ett ljust varmt sken 
från alla hus ut över nejden. Många tänker inte på 
varför dessa seder finns, utan tycker bara att det är 
mysigt att stämningen inför den annalkande julen 
sakta men säkert byggs upp. 

För människan ligger det en trygghet i att det finns 
traditioner att hänga upp livet omkring. Inget kon-
stigt med det. Många av dessa trygghetsgivande 
företeelser i våra liv kan vara av godo, när vi vid 
något annat tillfälle måste ta itu med något som vi 
inte förutsett. För att orka med att ta itu med det 
oförutsedda, är det tryggt att vissa saker är som de 
alltid har varit. 

Se i vidvinkel!

Kyrkliga högtider som jul och påsk är just sådana 
tillfällen då traditionen träder in. Tänk bara om 
den ursprungliga orsaken till dessa högtider fick 
en större plats i vårt medvetande? Tänk om Jesus 
födelse och lidande på korset för vår skull kunde 
finnas med i våra tankar? Tänk om vi lite oftare 
tänkte ”på dig” och inte lika ofta ”på mig”? Om 
dessa tankar och några fler kunde finnas med i 
vårt sätt att leva, skulle vår tillvaro bli både ljusare, 
lättare och ge perspektiv på tillvaron i vidvinkel. 
Det blir något annat än att gå med känslan av att 
vara försedd med skygglappar. 

Efter valet - insikter

Den 19 september hade vi kyrkoval. Vi valde leda-
möter till Kyrkomötet, Stiftet och Kyrkofullmäktige. 
Vill tacka alla valförrättare för ett mycket bra arbe-
te och all den tid som ni lagt ner! När jag skriver 
dessa rader är det fortfarande oklart vilka som 
kommer att besätta de 35 platser som fullmäktige 
utgörs av. Vid Advent är besättningen av det nya 
fullmäktige fullbordad. Som alltid har detta forum 
stora frågor att behandla. Man kommer att ställas 
inför en mängd svåra beslut där en hel del bottnar i 
att antalet medlemmar i Svenska kyrkan fortsätter 
att minska. 

Eftersom kyrkoavgiften är vår enda intäktskälla, 
så måste vi i Varabygdens församling och Svenska 
kyrkan rannsaka oss själva totalt och ställa ett an-
tal obekväma frågor. Det är frågor som förhopp-
ningsvis ger oss en vidare syn, utan tillstymmelse 
till skygglappar! Att kyrkan är en naturlig del av 
det övriga samhället, där vi verkar tillsammans 
utan skiljelinje, är en framtid jag ser fram emot. 
För att nå dit ligger en stor del av ansvaret hos oss i 
Kyrkofullmäktige men även hos alla som önskar att 
Svenska kyrkan ska bestå.

Om vi lyckas nå våra medlemmar och förhopp-
ningsvis även dem som idag står utanför kyrkan, 
och skapa delaktighet på olika sätt samt vara re-
levant för dagens människor, då finns möjligheten 
att vända trenden. I detta har vi hjälp av ledsagas av 
den Stjärna som en gång låg i krubban i Betlehem.

Johannes Lundén

Ankomsten av en 
Stjärna



LUKASEVANGELIET 2:1-20

Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. 
Jag bär bud till er om en stor glädje, en 
glädje för hela folket. I dag har en frälsare 
fötts åt er i Davids stad, han är Messias, 
Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall 
finna ett nyfött barn som är lindat och lig-
ger i en krubba." Och plötsligt var där till-
sammans med ängeln en stor himmelsk här 
som prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud och 
på jorden fred åt dem han har utvalt."

När änglarna hade farit ifrån dem upp till 
himlen, sade herdarna till varandra: "Låt 
oss gå in till Betlehem och se det som har 
hänt och som Herren har låtit oss veta.” De 
skyndade i väg och fann Maria och Josef och 
det nyfödda barnet som låg i krubban. När 
de hade sett det, berättade de vad som hade 
sagts till dem om detta barn. Alla som hörde 
det häpnade över vad herdarna sade. Maria 
tog allt detta till sitt hjärta och begrundade 
det. Och herdarna vände tillbaka och prisa-
de och lovade Gud för vad de hade fått höra 
och se: allt var så som det hade sagts dem.

ENGAGERA DIG
 GENOM IDEELLT 

LEDARSKAP I 
TREVLIGA 
FORMER! 

SIDAN 20

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

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

Postadress:
Varabygdens församling
Box 124
534 22 VARA

FÖRSAMLINGSKANSLIET 
Direkttelefon: 0512-79 72 80

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

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

Telefontid:
måndag - torsdag kl 9 - 12

 
KYRKOGÅRDS- & 
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Direkttelefon: 0512-79 72 90

Besöksadress: Ventilgatan 6, Vara

För ärenden rörande våra kyrkogårdar, 
fastigheter och begravningsverksamhet.

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

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

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

Diana Afrah
Kakaoodlare
Ghana

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

• FÖRSÖRJNING

• UTBILDNING

• MILJÖHÄNSYN

Läs mer på fairtrade.se


