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Tacksam för att vi har det så väl förspänt 
här i vår vrå av världen. Mat, vatten, tak 
över huvudet, teknik - som visserligen 
aldrig kan ersätta fysiska möten - men som 
ändå möjliggör så mycket. 

Nåden i Guds löfte om att han är med 
oss alla dagar - följer oss även i svåra och 
underliga tider. Det håller att leva i och leva 
av - genom allt. Var rädd om dig, så håller vi 
hoppet och modet uppe. Tills vi ses!

Martina Vallerius, Präst

KontaktKontakt
-KRÖNIKA-

Gemensam reception  
för Vinberg-Ljungby, Morup och Stafsinge. 
Hit ringer du om du vill boka dop, vigsel 
och lokaler eller har frågor som rör  
kyrkogårdarna.
Telefon 0346-372 60   
mån-fre kl. 09:00-16:00
eller till Berit Johnsson  
Tel: 0346-372 66 
SMS 072-465 33 27

Präst och 
Områdeschef Martina Vallerius 
Tel: 0346-372 62  
SMS: 072-465 33 23 
martina.vallerius@svenskakyrkan.se

Redaktionsråd: Martina Vallerius, Gabriella 
Nordström, Maria Nilsson, Åsa Söderberg 
och Bo Weiland.

En tidning från Din församling, Morup, 
Stafsinge och Vinberg-Ljungby. Utdelning 4 
ggr/år. Ansvarig utgivare Kh Staffan Orrdal

Framsidans bild. 

Marie Andersson , fritidsledare i Vinberg vid 
dopregnbågen i Vinbergs kyrka. 

Marie har både snickrat och målat denna 
dopregnbåge, med design av Martina 
Vallerius,  ”Hoppets änglar”.

Hur trivs du här då?

Som ganska ny i Falkenbergs pastorat är det 
en av frågorna jag möts av. Jag måste säga, 
jag trivs bra! 

Trots det är det ändå svårt, för sedan jag 
började här har coronapandemin legat 
som en grå blöt filt över gemenskaper och 
verksamheter. Så jag längtar! Jag längtar 
efter att lära känna er församlingsbor och 
jag längtar efter gudstjänstgemenskap 
och verksamheter där vi kan mötas till 
livsnära samtal, skratt och gemenskap. Inte 
kunde jag drömma om att det fortfarande 
- snart ett år efter jag började här - skulle 
vara restriktioner kring att ses och ha 
gudstjänster och verksamheter igång.

Ändå ska jag säga att jag är glad för så 
många saker. Glad för att mina medarbetare 
är kreativa och påhittiga och håller modet 
uppe. Tacksam för de människor och 
sammanhang som jag kunnat vara i under 
den här tiden. 

Hej! 
Jag heter Susanna Tegberg och den 1 mars 
börjar jag som präst i Vinberg-Ljungby 
församling. Det ska bli mycket roligt 
och spännande och jag ser fram emot 
många goda möten, trevliga stunder och 
fina gudstjänster tillsammans med er i 
församlingen.                                                   

Ursprungligen kommer jag från Skåne, 
där jag föddes för 51 år sedan.  Jag är 
från Staffanstorp och under min uppväxt 
var jag mycket engagerad i församlingen 
där. Eftersom mina föräldrar inte var 
kyrkligt aktiva, så kom kyrkans barn- och 
ungdomsarbete att betyda väldigt mycket 
för mig, för min tro och min kristna identitet. 
Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet har 
därför alltid legat mig särskilt varmt om 
hjärtat, eftersom jag av egen erfarenhet 
vet hur viktig den är.                       
                                                                 
Nu bor jag i Lilla Skipås, Steninge, 
tillsammans med min man Oskar som 
arbetar på Munkagårdsgymnasiet och vår 
son David som är 12 år. Mina fritidsintressen 
är promenader i naturen, plocka blommor 
och växter, pyssla och laga mat. 

1995 prästvigdes jag för Lunds stift och 
där har jag arbetat i olika församlingar i 
Malmö, Helsingborg och Landskrona innan 
jag kom till Halmstad 2008. I Halmstad 
hade jag verksamhetsansvar för Olaus Petri 
kyrka en längre tid, men nu senast kommer 
jag från Söndrum-Vapnö församling.                                                                             
Jag tycker det är roligt att arbeta utåtriktat 
och i team, att kreativt arbeta med olika 
gudstjänstformer, symbolhandlingar och 
upplevelsevandringar är också viktigt för 
mig. 

Min strävan är att nå ut med det kristna 
glädjebudskapet till så många människor 
som möjligt, på många olika sätt, och 
att tillsammans med andra söka djupet, 
andligheten och helheten i tillvaron. 

Nu ser jag verkligen fram emot att få vara 
präst hos er i Vinberg-Ljungby, och att 
få möta nya människor i olika åldrar och 
livssituationer! 

Med varma hälsningar
Susanna Tegberg, Präst i Vinberg-Ljungby

Ny präst i Vinberg-Ljungby
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människor och Guds löften om att han finns 
med oss alla dagar i livet, genom skratt och 
gråt, genom glädje och kamp. Det är fint att 
vi ofta döper små barn, det betyder att Gud 
räknar med oss från livets början, men man 
kan låta döpa sig när som helst under livet. 
Gåvan av liv och löftet om Guds närvaro 
behöver vi inte göra oss förtjänta av, utan 
det är av nåd – det ges oss villkorslöst. 

-REPORTAGE- -REPORTAGE-

Dopet – en fest för livet!
Är det många som 
döper sina barn 
nuförtiden? Det är 
en fråga jag möts 
av ibland. Ja, det är 
många som döper sina 
barn. 

Varför ska man låta 
döpa sina barn eller 
låta döpa sig senare i 
livet? Älskar inte Gud 
alla människor, vare 
sig man är döpt eller 

inte? Jo, Gud älskar alla människor och vill ha 
en relation till oss alla. Gud vill att vi ska veta 
att vi är älskade, unika och värdefulla och 
Gud har gett oss livet som gåva, som vi ska 
leva och förvalta. 

Vi behöver dopet som en påminnelse och som 
en tacksägelse till livet. Det är underbart och 
väldigt stort att stå med ett litet nytt liv i sina 
händer. Det är fint att få tacka Gud för gåvan 

Dopregnbågen i 
Vinberg och Ljungby kyrka

Dopregnbågen är för oss symbolen för lekfullheten  och 
spontanitet som finns hos barn. Den är också en symbol för 
allas lika värde och att man har rätt att vara den man är. Alla 

är välkomna in i kyrkans gemenskap! När man döps får man 
en ängel att hänga i ”Dopregnbågen” och inom ett år blir 

man inbjuden till en gudstjänst för att hämta sin ängel. 

som barnet är och be om hjälp, beskydd och 
välsignelse på vägen genom livet. 

Det är viktigt för oss att vid livets stora 
skeden och skeenden få stanna upp och tacka, 
förundras, glädjas och göra avstamp inför det 
som förändrar livet. Likaväl som det är viktigt 
i sorg och svårigheter att få stanna upp och 
mötas i det svåra. Vi människor behöver våra 
övergångsriter, dvs riter som markerar en 
persons övergång från ett stadium till ett 
annat. Det finns i de flesta kulturer och är en 
allmänmänsklig aspekt på det hela. En annan 
aspekt är att Jesus har sagt att vi ska gå ut 
och göra alla människor till lärjungar och döpa 
dem i Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn. I dopet får vi ett uppdrag. 
Uppdraget är att ge Jesu kärlek vidare till alla 
människor - att i ord och handling visa den 
ovillkorliga kärlek som Gud har till oss. 

I dopet får vi också ett löfte. Löftet om att 
Gud är med oss alla dagar, det kan vi leva i 
och leva av. I dopgudstjänsten blir vi påminda 
om vårt uppdrag och Guds löften. I dopet 
blir vi också påminda om vårt uppdrag som 

Välkommen att höra av dig om du önskar 
döpa ditt barn eller dig själv och vara en del 
av Kristi kyrka!

”Med vår glädje över livets under, och ett 
nyfött barn i våra händer, kommer vi till dig 
som gav oss livet”    (Sv. Psalm 383)
  
Martina Vallerius, Präst
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Hej! Jag heter Marcus Gillsjö och arbetar sedan i februari som 
musikpedagog i Vinberg-Ljungby församling. För mig är musiken 
en väldigt viktig del i kyrkan och jag brinner för att ge möjlighet 
för barn och unga att kunna ge uttryck för och finna tro genom 
olika sorts musik. Jag bor tillsammans med min fru Lisa och 
våra barn Knut och Siv i Falkenberg. Förutom att hålla på med 
musik, spelar jag gärna innebandy, sällskapsspel och tycker om 
att fika! Jag kommer närmast från Söndrum-Vapnö församling 
där jag arbetat sedan 2014. Nu ser jag fram emot att möta 
församlingen och att skapa många nya möten genom musiken.  
Vi ses! 

Marcus Gillsjö, Musikpedagog i Vinberg-Ljungby 

22 år i kyrkans tjänst!

Den 8 februari 1999 började Bengt-Arne 
Andersson sin tjänst som vaktmästare i Vinbergs 
församling. Den 15 januari 2021 gjorde han 
sin sista arbetsdag. Nu väntar en välförtjänt 
pensionsledighet. Vi tackar ”Bengan” för alla år 
som han har delat med sig av sina erfarenheter 
och historier! Vi hoppas att det går att genomföra 
en offentlig  avtackning lite längre fram i vår.  

Catrine Gunnarsson tar över som arbetsledande 
vaktmästare och som ny vaktmästare i Vinberg 
har vi fått Robin Arvidsson.

Intresseanmälan till kyrkovalet 
19 september 2021 

Om du är intresserad av att medverka som 
valförrättare/röstmottagare på valdagen ber 
vi dig att fylla i dina personuppgifter i formu-
läret på följande webbsida;   
svenskakyrkan.se/falkenberg/kyrkoval-2021
Du måste ha fyllt 18 år innan valdagen.

Vi söker valförrättare till kyrkovalet 2021

För information

Kontakta kanslichefen Håkan Widepalm, 
hakan.widepalm@svenskakyrkan.se 
eller 0346-371 02

Anmäl dig som valförättare/röstmottagare 
eller läs mer

svenskakyrkan.se/falkenberg/kyrkoval-2021

Utifrån gällande restriktioner har ett gemensamt beslut tagits i Falkenbergs pastorat att verksamheter 
startas upp tidigast 1 mars. För mer information om när verksamheterna återupptas, se predikoturer och 
affischering! Har du frågor som rör verksamheterna hör gärna av dig, se telefonlistan.

Efter denna speciella höst avslutade vi våra grupper i Morup med att barn och föräldrar 
fick komma och hämta en julpåse av tomten. I påsen fanns lite smått och gott, både 
matnyttigt och läsvärt. Vi bjöd på glögg och pepparkakor och önskade varandra en God 
Jul och skön julledighet.
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Hur har vi hållit kontakt med barnen i 
våra verksamheter under denna tid?

Varje vecka har barnen fått komma och hämta 
en pysselpåse. I påsarna har det varit veckans 
pyssel, en berättelse om en person i Bibeln 
samt lite smått och gott att äta. Barnen har 
även fått små uppdrag varje vecka att skicka 
in, allt för att inte tappa kontakten, men 
också för att få lite uppmuntran.

Barnen har fått tips på olika  recept och saker 
man kan tillverka själv hemma och ge bort i 
julklapp.

Det har verkligen varit jättekul att få ta del av 
barnens alster och historier även om vi inte 
kunnat ses som grupp. 

Marie Andersson, Fritidsledare i Vinberg

Vinnare av 
förra barntävlingen

HÖSTLOVET

Under höstlovet hände det saker i Stafsinge 
kyrka.

Barnen ur våra verksamheter fick komma 
till kyrkan och bekanta sig lite mer med 
den. Att gå upp i kyrktornet och titta på 
kyrkklockorna och utsikten var spännande. 
De fick tända ljus i ljusbäraren och lära sig lite 
om Allhelgonahelgen.

Ett populärt inslag var att få provspela på 
orgeln, vilket Lola, som ni ser på bilden 
tyckte var jätteroligt. Vi fikade och gick  
poängpromenad.

Anna Fåglum, Fritidsledare i Stafsinge

Stort grattis!!

Hilma Engbratt
Tröingeberg
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Konfirmanderna har fått hem uppgifter som handlar om julen: Att läsa ur bibeln och se två 
filmklipp. Konfirmander och ungdomsledare fick också två andaktsböcker hemskickade under 
november och december. Här nedan kan du läsa ett svar på en av uppgifterna från en konfirmand.

Om du skulle skriva ett brev till  
Jesusbarnet- vad skulle du skriva då?

- Hejsan fina Jesusbarn!
Nu i juletid skänker man lite extra tankar till 
dem som inte har det så bra ställt. Min familj 
har det bra och vi har alltid mat och värme. 
Jag tackar ofta Gud att jag har det så bra. 
Ibland tar man allt förgivet men ibland stannar 
jag upp och  tänker på att alla firar ju inte jul.  
Något jag önskar är att alla människor aldrig 
behöver känna sig ensamma eller rädda. Att 
krig ska upphöra och bara kärlek ska finnas. 
Man behöver ju inte önska sig dyra saker man 
kan ju önska sig tex. en bakdag. Du får ha en 
underbar jul, hälsningar från mig.

Tänk om du fick vara med vid Jesu 
födelse och se änglarna. 

- Jag tror jag hade varit upprymd och glad. 
Känt ett lugn av att se änglarna finnas där. Att 
få se Jesus och krubban hade varit fantastiskt. 
Att vandra hela vägen som herdarna gjorde  gör 
att man hinner tänka och känna mycket. Hade 
jag gått vägen hade jag nog varit nervös över 
att se Jesusbarnet men otroligt spännande. Jag 
är inte rädd, men om jag skulle känna en rädsla 
hade jag gått till kyrkan för att bara få sitta 
i lugnet och i det tysta. Finns det en krubba 
uppsatt hade jag absolut tittat på den. När jag 
var yngre åkte vi med skolan till kyrkan och 
tittade. Jag bara älskade det. Varför jag blir 
lugn av att se de lilla barnet i krubban vet jag 
inte. Man bara blir varm inombords. Med Gud 
känner jag mig aldrig ensam. Svårt att förklara, 
men om vi inte hade haft honom, hade man 
kanske känt sig ensam på något sätt. Med 
Guds son i livet kan man prata med honom och 
dela tankar och prata av sig ibland. 

Två bilder från konfirmandgruppen i Morup. 

Dialog, delaktighet och helhet

Tänk om väggarna kunde tala eller om 
kyrkporten kunde berätta om hur människor 
genom tiderna gått genom porten i glädje, 
sorg, tacksamhet, tvivel och oro. Men det 
kan de inte. Därför finns kyrkopedagogik.

Kyrkopedagogik startade i Tyskland för ca 20 
år sedan i det praktiska arbetet med skolbarn 
som var på besök. Pedagogiken var inte ett 
helt nytt påfund utan utvecklades i samarbete 
med musei- och religionspedagogik.

Kyrkopedagogiken vill öppna kyrkorummet 
för människor. För att öka förståelsen för 
kyrkorummet använder man sitt huvud, 
sitt hjärta och sina händer. Den centrala 
grundtanken kan sammanfattas med tre 
nyckelord:

• Dialog: Guidningen har ett dialogiskt 
förhållningssätt, där alla får komma till 
tals. 

• Delaktighet: Deltagarna är delaktiga. 
• Helhet: Guidningen sker medvetet med 

kroppslig aktivitet och engagerar sinnena. 

I en kyrkopedagogisk guidning sker lärandet 
i samspel mellan deltagare, guide och 
kyrkorum. Guidens roll är inte att rada upp 
all fakta om kyrkan utan det handlar om 
att uppleva rummet och få tillfälle att tolka 
utifrån egna erfarenheter.

Ofta börjar man med att ta in helheten genom 
att på egen hand upptäcka kyrkorummet, 
gärna under lugn musik. Uppgiften kan vara 
att i kyrkan placera tex ett batteri ljus på något 
ställe man tycker om eller där man undrar 
över något. På så sätt får guiden reda på vad 
som intresserar var och en i gruppen. För att 
upptäcka detaljer kan man tex använda sig av 
detaljbilder för att få deltagarna att gå runt 
och leta var den passar in. För yngre barn kan 
man använda kikare (målade & dekorerade 
toalettrullar) eller små ficklampor för att 
hålla koncentrationen. Ledaren följer inte 
bara deltagarnas intressen utan har också 
planerat ett fokusområde tex dopfunten. Då 
kan man beskriva varför man döper barn eller 
vuxna och hur ett dop går till med hjälp av en 
docka och den som vill kan få prova.

Genom att deltagarna känner sig delaktiga 
kan de också lyssna och koncentrera sig på 
det guiden har att berätta. Tex har vi olika 
bilder på dopfuntar som vi jämför med den 
som finns i kyrkorummet. Ofta berättar 
någon om ett dop de varit på och hur den 
upplevelsen var. Med barn är det mycket 
tacksamt att avsluta med 
att de får möjlighet 
att måla något de ser 
i kyrkan. Där förvånas 
man ofta hur väl barnen 
förmår uttrycka sina 
iakttagelser. 

Maria Nilsson , 
Församlingspedagog & 
kyrkopedagog i Vinberg

Hur har vi haft konfirmandundervisning i dessa tider?
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Några tankar om livet...

För några år sedan träffade jag  en 
Franciskanbroder från Linköping. Det han 
sade, vill jag gärna dela med mig av: 

Be ständigt. Ha regelbundet en kritisk  
reflektion med dig själv. Samtala med visa 
människor. Sök alltid kärnan. Var barmhärtig 
mot dig själv.

Orden talar till oss och är ständigt aktuella. 
Var rädd om dig och använd din tid till att leva 
som Franciskanebrodern uppmanar oss till.

Gudrun Uta Franke, Diakon

Ro för själen. 

Så kanske man kan sammanfatta 
ikonmålarkursen, som anordnades av  
Morups församling.
 
När jag fick förfrågan om jag ville vara med, 
tänkte jag först att det nog inte var något för 
mig. Men hur kunde jag veta det, om jag inte 
hade provat? Så jag anmälde mig och det har 
jag inte ångrat.

Det har varit fem fina kurstillfällen, som 
inletts med bön och avslutats med läsning av 
dikter skrivna av bl.a Noomi Hjertqvist. Under 
tiden vi målade lyssnade vi till sakral musik. 
Det var svårare än jag trodde att måla, men 
vår kursledare, Emanuela, gav oss individuell 
hjälp och jag är glad att jag vågade prova på. 
Nu är jag en erfarenhet rikare.

Marianne Ryde'n Karlsson

Det blir en kurs till och vill du vara med hör av 
dig till Gudrun Uta Franke.

Inför julen 

gick stjärngossen, 
Christoph Franke, 
ut i Morup och 
knackade på och 
frågade om han fick 
sjunga en julpsalm.
 

I Stafsinge gick
de två solstrålarna 
Anna Fåglum och 
Ulrika Larsson ut och 
spred julglädje till 
församlingsbor  med 
en liten julgåva. 

Nyabeda Secondary School i Kenya
Morups Församling har 2017-2020 genomfört ett fyraårigt skolprojekt, till en gymnasieskola 
i Kenya med ca 140 elever. Detta tack vare faddrar, gåvor, försäljning av änglar samt olika 
aktiviteter. Vi har bland annat kunnat bidraga med ett nytt  kök, skolavgifter, skoluniformer och 
böcker till de mest behövande. Dessutom hygienartiklar och framförallt mensskydd till flickorna. 
Tacksamheten är stor från hela Nyabeda och elever, lärare och föräldrar. Ett varmt tack!

Inspelade gudstjänster

Under en längre tid har det varit möjligt att 
ta del av inspelade gudstjänster från olika 
kyrkor i vårt pastorat. 

Vi som varit runt och filmat är  Jakob 
Torstadius (musiker i Okome) som har 
ansvarat för inspelningsljudet och Bo Weiland 
(Församlingsassistent i Stafsinge) har skött 
videokamerorna och filmat. Därefter har 
Jakob klippt ihop ljud och bild till en film som 
publicerats på sociala medier som Youtube, 
Facebook och pastoratets hemsida. Detta 
arbete pågår tillsvidare.

Jakob bland sladdar och ljudutrustning.

Det gjordes även en filminspelning i Vinbergs 
kyrka som handlade om julkrubban. Den 
visades sedan för eleverna i Vinberg och 
Ljungby skolor.

Den märkliga porten till julkrubban
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Kostnader för olika exempel på 
gravskötselavtal 2021. 
Priserna är per år och inkl moms. 

Alternativ 1 1.200 kr 
Skötsel med penséer, påsklilja, 
sommarblommor, vintertäckning och 
bortplock av snittblommor.

Alternativ 2 800 kr 
Skötsel med sommarblommor och 
bortplock av snittblommor.

Alternativ 3 220 kr 
Bortplock av snittblommor.

För mer information om olika alternativ och 
beställning av skötselavtal:

Kontakta vaktmästare,  
eller ring Exp. 0346-372 60.

Begravningsverksamheten
informerar

Vinberg-Ljungby 
Martina Vallerius  
Områdeschef, Präst 0346-372 62
Susanna Tegberg, Präst 0346-372 63
Maria Nilsson, Församlingspedagog 0346-372 67
Marie Andersson, Fritidsledare 0346-372 68
Marcus Gillsjö, Musikpedagog 0346-372 65
Berit Johnsson, Expedition 0346-372 66
Catrine Gunnarsson   
Arbetsledande vaktmästare 0346-372 72
Robin Arvidsson, Vaktmästare 0346-372 70
Ninni Olsson, Vaktmästare Ljungby 0346-372 73
Ingemar Johansson,   
Vaktmästare Ljungby 0346-372 71
 
Stafsinge 
Mats Almgren, Präst 0346-372 75
Bo Weiland, Församlingsassistent 0346-372 77
Anna Fåglum, Fritidsledare 0346-372 79
Ulrika Larsson, Fritidsledare 0346-372 78
Åsa Söderberg, Kantor 0346-372 76
Patrik Stensson, Vaktmästare 0346-372 81
Mikael Claesson, Vaktmästare 0346-372 82
Carina Nilsson, Lokalvårdare 0346-372 92
  
Morup 
Christoph Franke, Präst 0346-372 85
Gudrun Uta Franke, Diakon 0346-372 86
Carina Bergbom, Fritidsledare 0346-372 88
Elina Håkansson, Fritidsledare 0346-372 89
Gabriella Nordström, Kantor 0346-372 87
Susanne Andersson, Administratör 0346-372 61
Martin Olofsson, Vaktmästare 0346-372 80
Yvonne Gustafsson, Vaktmästare 0346-372 90
Anders Klefvenlund, Vaktmästare 0346-372 91

Fastekampanjen  

14/2 - 3/4   2021 

Årets fasteaktion ska bidra till att lindra 
konsekvenserna av coronapandemin. 
När samhällen slagits sönder både 
socialt och ekonomiskt fortsätter 
Act Svenska kyrkan tillsammans med 
partner att arbeta långsiktigt och 
rättighetsbaserat. De samhällen vi 
vill vara en del av att bygga upp ska 
vara mer hållbara, demokratiska, 
inkluderande och bättre rustade än 
tidigare. Tillsammans kan vi göra 
skillnad. Låt oss göra det.

Tillfälle finns att väva Tillfälle finns att väva 
trasmattor i Morups prästgård. trasmattor i Morups prästgård. 
Kontakta Gudrun Uta Franke eller Kontakta Gudrun Uta Franke eller 

Karin Karlsson 0346-92068Karin Karlsson 0346-92068

Promenadgruppen i Glommen 
Start 5 april Annandag påsk kl. 10 
Vi träffas framför samlingssalen.
Gudrun Uta Franke

Möt våren!
Fågelpromenader med prästen

Vill du vara med och möta våren tillsammans 
med andra som också tycker om att vistas 
utomhus under denna härliga tid på året då 
ljuset återvänder och naturen sakta vaknar 
till liv igen?. De kostnadsfria vandringarna 
kommer vara på en enkel amatörnivå i 
lätt terräng, med nyfikenhet och fåglar i 
centrum, under några onsdagar kl 10-11:30 
med guidning av prästen och fågelskådaren 
Mats Almgren. Mer information om vart vi 
träffas mm kommer inför 
varje gång till de som 
anmält sig och ni gör en 
ny anmälan inför varje 
tillfälle.

17/3 Stafsinge strand
7/4 Morups tånge
28/4 Munkagårdsfloen

Max 7 deltagare i gruppen 
och därför är det först till 
kvarn som gäller. 

Obs! Medtag egen kikare 
och kläder efter väder.

Skicka anmälan och 
eventuella frågor 
till: mats.almgren@
svenskakyrkan.se Svarthakad buskskvätta
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och spännande berättelse som är påskens 
budskap. 

Sen kommer det som är så mycket svårare 
att förstå, och som ger så mycket hopp. 
Jesus vinner seger över döden. Jesus ger 
oss nytt liv. Det är väldigt mycket svårare 
att förnuftsmässigt greppa och det är precis 
som med våren… Det är svårt att förstå, när 
kölden och frosten har sitt bitande grepp 
om oss, att snart blommar det liv på de kala 
grenarna. Men vi har lärt oss att det är så. 
Gud bevisar det om och om igen. Gud ger oss 
en ny vår varje år, även efter de bistraste av 
tider. Innan påskhögtiden har vi en fastetid 
i kyrkan. En tid för vila och väntan, för 
eftertanke och stillhet. För att förbereda oss 
både för det svåra och tunga, och också för 
att hitta kraft till livet. 

Under fastetiden är psalmerna ofta moll-
stämda och det finns en ton av allvar. Jag 
tänker att det är viktigt att vi får ”ta sats”, 
att vi vågar stanna upp ibland. 

Det blir påsk och liv också i år. Det är fint 
att tro på en Gud som inte värjer sig för den 
svåra vägen genom livet och som inte heller 
värjer sig för den stora glädjen som livet är. 
En Gud som är med oss genom allt. 

Martina Vallerius, Präst

Morup, Stafsinge & Vinberg-Ljungby är 
en del av FALKENBERGS PASTORAT
Nygatan 41  
311 31 Falkenberg
Orgnr: 252 004-8865

E-post:  
falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/falkenberg

Våren närmar sig. Allt som till synes var dött, 
väcks till liv. Det knoppas, solens strålar blir 
allt starkare och värmen ger både växtlighet 
och människor liv. Vi längtar ut, vi blommar 
upp och många av oss känner sig lättare till 
sinnet. Våren och påsken har likartat budskap. 
Död vänds till liv. Mörker vänds till ljus. Jesu 
lidande och död vänder till uppståndelse och 
liv. 

Det är så mycket som är fascinerande 
med påskens stora drama. Det innehåller 
så mycket av det som vi känner igen från 
våra liv. Det handlar om vänskap, svek, 
oroligheter, omtanke, rädsla, längtan och om 
liv och död och nytt liv. Jesus går den svåra 
vägen från att vara hyllad och uppskattad till 
att bli sviken och korsfäst. Jesus vet att han 
måste gå den vägen. Hans uppgift är att bära 
alla våra synder och att göra trasigt till helt. 
Han lämnar sig själv i dödens grepp för att vi 
ska få leva. Döden får inte sista ordet! 

Jesus uppstår och öppnar det eviga livets 
portar.  Jesus har dött för oss så att vi kan leva 
för honom.  Det är otroligt lätt att ta till sig den 
första delen av påskens berättelse, där det 
just berättas om så många mellanmänskliga 
relationer och visar så tydligt hur svårt det 
är att vara människa. Hur lätt det är att svika 
en vän, på grund av rädsla. Hur lätt det är att 
”sälja sig” för pengar. Hur viktigt det är att 
samla sina närmaste runt sig, när man vet 
att den tid man har kvar är knapp. Hur tungt 
det är att se någon älskad lida. Allt det där 
som är så mänskligt i denna stora, mäktiga 

Från död till liv, från mörker till ljus. 


