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händer i örgryte pastorat 
Vår trycksak delas ut som gratistidning till 
alla hushåll i pastoratet. Vi hoppas förstås 
att du hittar något intressant att läsa, 
annars får du gärna lämna den till någon 
som skulle uppskatta den eller lägga den i 
pappersåtervinningen. 
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och Karolina Braun
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tryck & miljö
Sandstens Tryckeri, Svanenmärkt.  
Tryckeriet uppfyller stränga miljökrav som 
omfattar hela tryckprocessen med val av 
papper, energiförbrukning,  
användning av färger och 
kemikalier samt avfallsmi-
nimering och utsläppsbe-
gränsning.

distribution: 
SDR

örgryte pastorat
Vill du låta döpa dig eller ditt barn? Går ni 
i bröllopstankar? Vill du bli medlem? 
Välkommen att bli en del av kyrkans
gemenskap oavsett vem du är. 

pastorsexpeditionen 
besöksadress: Herrgårdsgatan 2

öppet: Vardagar 09-12 

postadress: Box 6034, 400 60 Göteborg

e-post: 
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se

hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/orgryte
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Skapad för gemenskap!
Det är inte bra att vara ensam! Så står det redan i bibelns inledning. Ingen mår 
bra av att vara ensam. Det är i relation till andra människor jag formas till den 
jag är. Vi är skapade till gemenskap.

Kyrkans uppdrag är gemenskap. Språket är hämtat från familjen – Gud är 
vår Far, Kyrkan är vår Mor, genom dopet och tron är vi syskon som hör ihop. 
På samma sätt som jag inte kunnat välja mina jordiska föräldrar eller syskon, 
grundar sig församlingens gemenskap inte på att vi valt varandra eller att vi har 
gemensamma intressen eller åsikter. Grunden är vad Gud har gjort i våra liv.

I coronatider utmanas kyrkans uppdrag när vi är förhindrade att mötas av 
smittoskäl. Tillsammans behöver vi uppmuntra all den omsorg och kreativitet 
som gör att vi orkar och tar oss igenom. 

Det finns också tillfällen där gemenskapen går sönder eller där människor 
hamnar utanför och inte kommer in i gemenskapen. Då är behovet av andras 
stöd och omsorg särskilt viktigt. I Gamla testamentet upprepas nästan som 
en formel att vi särskilt ska se till ”invandrarna, de faderlösa och änkorna”. 
Skälet att just dessa nämns är att de var särskilt utsatta och skyddslösa. 

Vårt samhälle idag ser annorlunda ut, men vårt behov av gemenskap är 
detsamma. Vi har många ord som ger uttryck för detta: församling (sam-
mankomst), samhälle (sammanhållning), kommun (gemensam), kommunion 
(gemenskap/nattvardsgång) … 

Kan det bli så att panedmin på nytt kan öppna våra ögon att bättre se hur vi 
behöver och är beroende av varandra? Så att vi tillsammans kan bygga ett 
samhälle och en församling där de fina orden om gemenskap också speglar en 
realitet.

hälsning

Martin Lindh
Kyrkoherde i Örgryte pastorat
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Att ta första stegen ut i arbetslivet 
med kyrkan som trygg miljö: Det är 
något av syftet med praktikåret Ung 
Resurs. – Det är en möjlighet att få 
utbyta åsikter och idéer,  jag skulle 
definitivt rekommendera praktik-
året, menar Emilia från Tyskland. 

Mycket har de gemensamt. Båda tog 
studenten i våras. Båda har detta läsår 
tagit nya kliv in i vuxenlivet och flyttat 
till en ny stad för att bli volontär i en 
församling. Men Emma Axelsson kom-
mer från Örebro och Emilia Dietrich 
från Berlin i Tyskland.

– Jag kommer ihåg första träffen, du 
var den första jag pratade med och sen 
delade vi rum. Då visste vi inte att vi 
skulle komma till församlingar som var 
så nära varandra, berättar Emma, och 
blickar mot Emilia som instämmer.

Emma är placerad i Härlanda försam-
ling, medan Emilia är i Björkekärr. Det är 
också i Björkekärrs kyrka vi träffas den-
na onsdagseftermiddag. Det är sport-
lov, snön lyser ännu vit utanför fönstren 
och Kyrkans fritids i nedervåningen har 
öppet hela dagarna. Både Emilia och 
Emma är på fritids regelbundet och 
Emma brukar också vara på Sankt Pauli 
förskola – tacksamma uppgifter när 
mycket av kyrkans övriga verksamhet 
är stängd. 

– I höstas när jag kom var mycket 
verksamhet igång i kyrkan och nu finns 
det ändå saker att göra, berättar Emilia. 
Just nu ska Björkekärrs kyrka renoveras 
och det finns mycket praktiska saker 
som behöver göras.

Unga resurser
på väg
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– Och jag hänger med vaktmästarna 
och är med på många inspelningar av 
gudstjänster. Och så har jag ju förskolan 
och fritids, menar Emma.

– Du får lära dig mycket om dig själv, 
om arbetslivet och om att bli vuxen. 
Det är en möjlighet att få utbyta åsikter 
och idéer – jag skulle definitivt rekom-
mendera praktikåret, fortsätter Emilia.

Praktikåret kallas Ung resurs – en 
möjlighet att prova på yrkeslivet i kyr-
kan för den som är ung – och en resurs 
för församlingen som tar emot. För-
samlingen står för boende, fickpengar 
och handledning. 

– I kyrkan i Örebro har det kommit 
volontärer varje år. Jag tyckte det skulle 
vara en kul grej att pröva själv. Men min 
plan efter gymnasiet var egentligen att 
först jobba och kanske göra detta efter 
några år. Men så kom corona, det var 
svårt att hitta jobb och det gick snab-
bare att göra en ansökan till Ung Re-
surs. Och så kom jag in! berättar Emma.

För Emilias del fann hon möjligheten 
genom Google:

– Jag ville vara volontär i kyrkan ef-
tersom det är en sammanhang och en 
gemenskap där du vanligtvis får möta 
många nya människor. Jag har varit 
med i kyrkan sen jag var liten och jag 
har själv lett en matlagningsgrupp för 
ungdomar till exempel.

Cirka 35 tyska ungdomar fick chansen 
att gå volontäråret i år, berättar hon. I 
år blev resmål som Kina, Indien och oli-
ka afrikanska länder självklart inställda. 
Emilias önskemål var England, Sverige 

eller Italien och så blev det alltså Sve-
rige och Björkekärr – som tagit emot 
tyska volontärer i flera år. Ytterligare 
en volontär från Tyskland är i Tyska 
församlingen. I Tyska kyrkan brukar det 
vara cafékvällar för tyska ungdomar i 
Göteborg, men är nu som mycket annat 
inställda. Jag frågar Emma och Emilia 
vilka svårigheter pandemin har medfört 
– och om det finns något positivt. 

– Det är svårare att träffa nya männ-
iskor. Vanligtvis träffas vi volontärer i 
storgrupp och har sportaktiviteter och 
så vidare. Det har vi inte nu, vi träf-
fas digitalt, och det är inte samma sak 
när gruppen inte känner varandra så 
bra. Men jag har kunnat ha bra kontakt 
med mina tyska vänner hemma genom 
Zoom. Och jag har haft tid att upptäcka 
naturen och staden, säger Emilia.

Emma håller med:
– Jag trodde att jag skulle sakna min 

gamla ungdomsgrupp mycket. Men 
eftersom digitala möten fått ett sådant 
uppsving har jag kunnat vara med dem 
på Zoom. Så det känns som att jag kun-
nat vara på två ställen samtidigt. 
Det är nästan 
svårare att träffa 
dem när jag är 
hemma i Örebro!

Och så har de 
också varan-
dra. De träffas 
på Fritids tre 
gånger i veckan 
och umgås också 
själva på fritiden. 
Jag undrar om 

praktikåret gett dem mersmak – om de 
kan tänka sig att jobba i kyrkan i fram-
tiden?

– Jag tror inte att jag vill jobba i kyr-
kan på heltid, funderar Emma, men jag 
tycker det är väldigt intressant med 
teologi och kan tänka mig att fortsätta 
vara ideell i kyrkan. Närmast vill jag gå 
en bibelskola och jag vill också åka ut-
omlands och missionera. Men jag kan 
också tänka mig att hitta ett jobb. Hur 
det går beror på corona!

Att få växa i en trygg miljö och ta 
första stegen i arbetslivet har varit det 
viktigaste med praktikåret för Emilia. 
Höstens utbildning är redan klar:

– Jag ska studera digital design på 
universitet i Heildelberg. Programmet 
kombinerar datakunskap med ekonomi 
och design. Det kan t.ex. handla om att 
designa ett mobilgränssnitt så att det 
blir användarvänligt - och det tilltalar 
mig!

text och foto: karolina braun

Om Ung Resurs 
Som Ung Resurs får du ta del av en församlings liv och verksam-
het och upptäcka mer om kristen tro. Kanske har du tankar på 
att utbilda dig till ett yrke i kyrkan? Eller du kanske vill göra nå-
got meningsfullt medan du funderar över vad du vill jobba med 
i framtiden? Under praktikåret blir du en extra resurs i försam-
lingen och du får en handledare som stöttar dig. Det betyder att 
du inte ersätter ordinarie personal. Praktikperioden pågår under 
ett skolår, från augusti till juni. I höst finns 55 platser, fördelat på 
ca 44 församlingar i Sverige. 

Ansök senast 15 april för 2021/2022. Läs mer på ungresurs.nu

”Du får lära dig mycket om 
dig själv, om arbetslivet och 
om att bli vuxen
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Omkring 160 000 barn i Sverige uppskattas se, höra eller känna till våld i 
hemmet. Initiativet se barnen vill nu få till en lagändring för att stärka de 
utsatta barnens rättigheter. – Ett barn förstår kanske inte själv att något som 
hänt inte borde ha hänt. Då behöver man hjälpa barnet att förstå vad våld är. 
Det menar Vera-Linn Lanängen, kampanjledare på se barnen och som själv har 
lämnat en destruktiv miljö bakom sig.

text: karolina braun
foto: johannes frandsen

Dags att 
se barnen
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Antalet anmälda misshandelsbrott mot 
barn ökade med 32 procent 2010-2019, 
enligt Brottsförebyggande rådet. FN 
rapporterade våren 2020 en 30-pro-
centig ökning av våld i hemmet. Och 
enligt Socialstyrelsen har orosanmäl-
ningarna om barn som far illa ökat med 
fem procent under pandemin i 56 un-
dersökta svenska kommuner. 

Jag stämmer möte digitalt med Vera-
Linn Lanängen, kampanjledare för 
initiativet se barnen som kämpar för att 
stärka utsatta barns rättigheter. 

Berätta – vad är våld egentligen?
– Våld är traumatiserande av andra 

människor. Det kan förstås vara fysiskt 
våld, men det kan också vara att trycka 
ner någon mentalt. En bra jämförelse 
tycker jag är att skrämma någon. Om 
en kompis gömmer sig bakom dör-
ren och säger bu, vet du att det är på 
skoj. Men om någon drar upp ett vapen 
framför dig innebär det att skrämma; 
traumatisera. 

Vilka konsekvenser kan våldet leda till 
hos barnet?

– På ett personligt plan kan våld i 
hemmet bryta ner självförtroendet och 
självkänslan. Barnets förmågor bryts 
ner - barnet kan börja se sig själv som 
dum och så sjunker skolresultaten som 
följd. Barnet kan få aggressionsproblem 
eller så börjar det dra sig undan, vill inte 
synas alls. Aggressionen kan ta sig ut-
tryck utåt till extremism, kriminalitet, 
misshandel o.s.v. eller också inåt med 
självskadebeteende, anorexia eller sui-
cidalitet som en möjlig konsekvens. 

En del av de här beteendena kan ju likna 
diagnoser som t ex ADHD. Finns det en 
risk att det sker en sammanblandning 
här?

– Ja det tror jag. Ju mer jag har varit 
ute och pratat om det här, desto mer 
har jag fått exempel på det. En tjej 

berättade att hon som barn fick höra 
att hon hade ADHD, sedan att hon var 
bipolär. Som vuxen insåg hon att ingen 
av diagnoserna stämde in på henne, 
men hon hade upplevt våld i hemmet. 
Det enda sättet att ta reda på orsaken 
till beteendet är att våga fråga: Hur har 
du det hemma? Det är lätt att ett barn 
normaliserar och förstår kanske inte 
själv att något som hänt inte borde ha 
hänt. Då behöver man hjälpa barnet att 
förstå vad våld är.

Hur upptäcker man då att ens barn i 
ens närhet är utsatt för våld; vilka var-
ningssignaler ska man titta efter?

– En människa som mår bra vill att 
andra också ska må bra. Den människan 
blir också naturligt balanserad – våg-
skålarna väger jämnt. Alla människor 
kan förstås ibland vilja dra sig undan 
eller bli arga, men det är när det inte 
råder balans – när barnet drar sig väl-
digt mycket undan eller blir väldigt 

utåtagerande som man kan misstänka 
att något är fel. Det behöver inte vara 
våld som är orsaken, men det är bra 
att fundera över vad som är fel. Det 
handlar om att tänka logiskt: Är det 
här ett lyckligt barn eller inte? Om det 
dessutom har pågått ett tag är det 
ändå större anledning att fundera över 
orsaken.

Vad kan man då göra när man förstår 
att ett barn är utsatt?

– Prata!! Det är det viktigaste. Kän-
ner du inte att du själv har rätt relation 
till barnet kan du försöka hitta en an-
nan person – men släpp det inte. Att 
avdramatisera utan att förminska är 
en bra ingång i samtalet. Ett sätt kan 
vara att beskriva: ”Så här kan det vara 
i en del familjer”. Ett annat sätt är att 
ge ett personligt exempel: ”Jag var 
med om det här en gång…” Då kanske 
barnet svarar: ”Det har jag också varit 
med om”, eller: ”Det har inte jag, men 

När Vera-Linn växte upp hade hon egentligen ingen hon kunde prata med. Men envisheten, att 
hon lyssnade på sin intuition och vågade ställa de jobbiga frågorna till sig själv var en hjälp att 
orka ta sig ur en destruktiv miljö, menar hon. 
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jag var med om det här…” Att barnet 
kan känna skam och även lojalitetsskuld 
gentemot familjen är också viktigt att 
komma ihåg.

Så relationen först, sen våga fråga 
alltså. Och att ge konkreta exempel 
som gör det enklare för barnet att 
förstå vad våld är. Du har också pratat 
om plus och minus-sammanhang som 
ett verktyg. Berätta mer om vad det 
innebär!

– Jo man kan göra ett slags översikt 
över de sociala sammanhang ett barn 
har. Vissa sammanhang ger barnet en-
ergi, andra ger mindre eller tar energi. 
Något kanske motsvarar +2, annat -3. 
Slår man ihop plus och minus blir det en 
bild av hur barnets vardag är i stort. Blir 
det övervägande minus kan man fun-
dera på om man kan förbättra någon 
del, kanske ta bort något – eller lägga 
till. Att få uppleva en miljö där människ-
or bryr sig om dem och där de får vara 
som de är kan förändra barnens liv.

Just det tänker jag är viktigt att ta vara 
på för oss som arbetar i skolan, inom 
idrotten och föreningslivet, också för 
oss i kyrkan: att vi kan vara en viktig del 
i barns positiva vågskål. Och att våldet 
i hemmen har ökat under pandemin – 
kanske har att göra med det här?

– Ja det är inte helt förvånande. Sko-
lan är en tillflykt för många, en plats 
där de utsatta barnen får slippa våldet 
och vara som alla andra. Nu när många 
skolor och andra sociala sammanhang 
är begränsade för barnen blir de fast på 
den plats där de mår dåligt. Ännu värre 
är det förstås i länder där det varit total 
lockdown.

Att anmälningarna av våld i hemmen 
ökat allmänt, vad kan då det bero på? 
Och vilka faktorer kan leda till våld?

– Våld är ingen klassfråga: det fö-
rekommer överallt i samhället och det 
kan finnas så många olika faktorer 

bakom. När en familj tillhör en grupp 
där det är viktigt att nå upp till vissa 
ideal eller status kan t.ex. våld uppstå 
när de inte klarar av att leva upp till 
idealen. Varför statistiken ökat allmänt 
är svårt att säga, men gissningsvis har 
medvetenheten i samhället ökat. I så 
fall kan man tolka statistiken positivt – 
att frågan tas på allvar. Man vet också 
bättre hur man går till väga för att göra 
en orosanmälan - och det kan vem som 
helst göra. 

Jag tänker på lagstiftning som ju har en 
stark normerande inverkan. Idag ses det 
som en självklarhet att föräldrar inte får 
slå sina barn men så var det inte lagen 
kom. I fjol blev också FN:s barnkonven-
tion svensk lag. Och nu vill SE BARNEN 
få till en lagändring där barn som be-
vittnar våld i hemmen ska få status som 
brottsoffer. Vad skulle det betyda?

– Först och främst är det viktigt av 
etiska skäl: De här barnen har ett värde. 
I dagsläget omnämns sällan barnen i 
förundersökningsprotokollet eftersom 
de betraktas som vittnen. Skulle de 
bli klassade som brottsoffer måste de 
antecknas och de får då rätt till målsä-
gandebiträde och kan få skadestånds-
ersättning. I USA har det testats i några 

delstater och fått positiv inverkan. Sve-
rige skulle bli först i Europa med lagen. 
Vi får se hur det blir när propositionen 
kommer, men utifrån svaren från par-
tierna vi intervjuat ser det positivt ut. 

”Att få uppleva en 
miljö där männi-
skor bryr sig om 
dem kan förändra 
barnens liv.

Du har själv gjort en lång resa, med din 
uppväxt och ditt uppbrott från Jehovas 
vittnen. Vad var det som var betydel-
sefullt för dig för att orka ta dig ur en 
destruktiv miljö?

– Jag skulle säga min envishet! Att 
jag lyssnade på min intuition, vågade 
ställa de jobbiga frågorna till mig själv 
och vågade möta rädslorna. 

Hade du någon du kunde vända dig 
till?

– Nej jag hade egentligen ingen. Att 
prata med en utomstående skulle vara 
som att vända mig till Satans högra 
hand enligt vad jag fått lära mig. Och 
om jag skulle prata med någon i för-
samlingen visste jag att de skulle för-
söka påverka mig. 
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Fanns det något på plussidan för dig? 
– Jag hade kompisar i skolan, tack 
och lov.  När jag var yngre spelade jag 
i band. Men sekter vill ju att du ska 
avskärma dig. Mot slutet mådde jag 
jättedåligt och var väldigt isolerad. Jag 
hade lämnat Töreboda och flyttat till 
Hisingen i Göteborg. Det slutade med 
att jag försökte ta mitt liv. Jag kom till 
en punkt där kände att jag måste lyssna 
på min kropp. Jag hade matats med 
hemska bilder och tänkte att under-
gången kanske kommer nu. Jag bad till 
Gud – och undergången kom inte.

Du hittade modet och lyckades ta dig 
ur det på egen hand. Vad skulle du vilja 
säga till de barn som lever i utsatthet 
idag?

– Åh, mycket! Jag tror att det absolut 
viktigaste är: Du är okej! Dina föräldrars 
problem beror inte på dig. Att du inte 
får den uppskattning eller kärlek som 
du förtjänar säger ingenting om dig. Ge 
inte upp. Lyssna på det inre ljuset och 
gör det som känns bra – häng med de 
personer som gör att du mår bra. Gör 
det – för du förtjänar det! 

Den 23 mars röstar Sveriges riksdag om ett 
lagförslag som skulle göra det olagligt att 
låta ett barn bevittna en våldshandling. När 
detta skrivs är beslutet ännu inte fattat.

se barnen är ett initiativ för att stärka barns 
rätt till ett hem utan våld. Läs mer på  
www.sebarnen.org

exempel på hur svenska kyrkan 
arbetar med barns rättigheter:

Barnkonsekvensanalys
Svenska kyrkan är en kyrka där många 
barn finns med i verksamheter och ak-
tiviteter. Kyrkoordningen anger att bar-
nen har en särställning i kristna tron och 
ska därför särskilt uppmärksammas. 
Sedan år 2012 tillämpar församlingar 
i Svenska kyrkan därför barnkonsek-
vensanalys. Analysen tar sin utgångs-
punkt i FN:s Barnkonvention och är ett 
verktyg för att bedöma vilka konse-
kvenser beslut innebär för barn.

Anmälningsskyldighet
Alla som arbetar med barn inom 
Svenska kyrkan har ett gemensamt 
ansvar att uppmärksamma barnens 
situation. Enligt kyrkoordningen har alla 
verksamma ett ansvar att anmäla till 
socialtjänsten om man misstänker att 
barn far illa. Undantaget är om missför-
hållandena framkommit under bikt eller 
enskild själavård hos präst - i dessa fall 
går prästens tystnadsplikt före. 

Utbildning
Just nu genomgår anställda i Örgryte 
pastorat en utbildning i se barnens regi 
som handlar om att öka förståelsen och 
att stärka pastoratets arbete för de 
utsatta barnen.

Foto: Kristijan A
rsov/U

nsplash
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Det här är familjerådgivningen
Svenska kyrkans familjerådgivning är till för par och 
familjer som upplever relationsproblem av olika slag. 

Besöksavgiften är subventionerad

Ett samtal kostar 400 kronor om ni bor inom 
Örgryte pastorat (Sankt Pauli, Härlanda, Björkekärr 
och Örgryte församlingar). Ni behöver inte vara 
medlemmar i Svenska kyrkan för att kunna söka hjälp 
hos familjerådgivningen.

Under 2020 stöttade Örgryte pastorat 
familjerådgivningen med ca 440 000 kr.

Ni ringer själva för att boka tid

Telefon: 031-15 53 50
Telefontid: tisdagar och onsdagar 9-10, 
torsdagar kl 13-14.
Adress: Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
gbg.famradgivning@svenskakyrkan.seFoto: Felipepelaquim/Unsplash
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"Den konfliktfria relationen är en myt" 
Det uttrycket har jag hört ett flertal 
gånger då jag med vänner diskuterat 
hur mycket eller lite vi bråkat i våra 
relationer. Konflikten är ett sätt att 
utvecklas som människa och att få en 
insikt om sitt eget beteendemönster. 

Ibland löser man inte konflikten själva 
utan det kan behövas en opartisk per-
son, kanske en terapeut för att få klar-
het i på vilket sätt man som individ kan 
ta ansvar för sin del i en konflikt och 
hur man kommunicerar.

Jag möter Peter Nätterdal, teolog och 
psykoterapeut, vid ett digitalt möte där 
vi pratar om arbetet vid Svenska kyr-
kans familjerådgivning. Här arbetar fyra 
utbildade handledare med professioner 
som socionom och psykoterapeut/
psykolog.

– Det finns en kö, som faktiskt inte 
längre i pandemitid än vanligt. Efter-
som Göteborgs olika pastorat bidrar till 
verksamheten så kan vi ha subventio-
nerade priser för dem som söker hjälp 
och bor inom pastoraten. Är det familjer 
med barn under 2 år så får de förtur – 
vi har en ambition att möta dem inom 
ett par veckor, berättar Peter. En del 
hör av sig efter att de varit i kontakt 
med en präst eller diakon i sin hemför-
samling, men en del tar kontakt direkt 
med oss. Under ett år blir det ca 2.500 
samtal. En del kommer bara en gång, 
en del behöver komma många gånger, 
men fem-sex tillfällen är ganska vanligt.

Jag frågar Peter hur man löser det i 
pandemitid med att träffas, och han 
berättar att de så långt det går försö-
ker mötas i rummet, även om det nu är 

på distans och med munskydd och allt.

– Men man förlorar mycket när man 
inte ser ansiktet på den man talar med 
mer än till hälften. Känslor och reaktio-
ner döljs till viss del bakom munskyd-
den.

Jag säger att jag blir lite förvånad när 
kön till rådgivningen är lika lång som 
innan pandemin, jag hade gissat att den 
skulle vara längre. Vad gör en sådan här 
tid med oss som människor?

Peter säger att det är nog så att vi  
försöker stå ut. Det finns en stor oro, 
som kanske funnits i relationen sedan 
tidigare, men vi försöker stå ut. Nu är 
det inte bara vår relation som svajar 
utan livet i stort, arbete, vardag allt

 
gungar lite, och då trycker vi ner oron 
för relationen. Efter pandemin kommer 
det kanske att bli tydligare när vi går 
tillbaka till det normala livet – var be-
finner sig då den relation vi lever i? 

Kan man själv göra något för att und-
vika att konflikten går så långt att man 
behöver söka hjälp? Och hur kan vi som 
kyrka stötta människor i deras utsatt-
het, när relationen knakar?

– Vi människor kämpar ofta för länge 
i negativa mönster och söker hjälp 

sent – ibland för sent. Man vill klara sig 
själv och det gäller att avdramatisera 
skamkänslan att behöva be om hjälp. 
Det är ett basalt behov vi människor 
har – att känna oss trygga i livet. Det 
handlar ofta om att få plats med sin 
berättelse. Vi vill alla ha ett stöd i livet. 
Oftast är det så att vi i vår relation vill 
varandra väl, men om vi inte kan prata 
om det som skaver är det ibland svårt 
att förstå varandra. Då blir det lätt att 
vi hamnar i attack och försvar – och då 
går det gärna för långt. Kommunikatio-
nen är verkligen A och O.

Vad har pandemin gjort med er som 
jobbar på familjerådgivningen – ni lever 
ju precis som alla andra i denna konstiga 
tid och ska orka?

– Faktiskt så kan det ha underlät-
tat i vissa kontakter. Det finns en oro 
oss alla för livet just nu. Där har vi en 
gemensam utgångpunkt som gör att 
samtalet kanske flyter på bättre från 
början. 

Jag säger att jag förstår att inte alla 
samtal leder till ett beslut utan att det 
är ett steg på vägen för relationen. 

– Det finns ett bra uttryck: "Vi löser 
inte problem, vi ser problemen bli upp-
lösta." När vi sitter i samtalet så är det 
väldigt fint att se när någon berättar 
om sig själv och hur den andre förstår. 
När jag ser att känslan infinner sig av 
att ”nu hittar jag hem”. Då du som 
människa blir synlig för din partner. Då 
är det gott, säger Peter.

”Vi löser inte 
problem, vi 
ser problem bli 
upplösta.

Svenska kyrkans familjerådgivning

Att få plats för sin berättelse

text: helena sandström
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Den heliga 
familjen?

”Tänk om familjen också 
kunde vara öppen för 
dem som inte tillhör den, 
vara en gemenskap som 
inte är sig själv nog?

Foto: Sharon M
cC

utcheon/U
nsplash
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För några veckor sedan avled för-
fattaren och dramatikern Lars Norén. 
Ingen har väl som han skildrat familjens 
sönderfall och svårigheterna att kom-
municera med dem som står oss när-
mast. Många är de som känner igen det 
Norén skildrar, familjen som skådeplats 
för konflikter, hur svårt det är att leva 
tillsammans. Samtidigt fortsätter vi att 
försöka, flyttar ihop, får barn, gifter 
oss – numera ofta i den ordningen. De 
flesta bär på en längtan efter att leva i 
en nära gemenskap med en eller flera 
andra.

Många får också uppleva lyckan i 
sin familj men denna lycka är inte lika 
tacksam att skildra litterärt. Det finns 
tyvärr inte heller några alldeles enkla 
recept på vägen till en harmonisk famil-
jegemenskap.

Men vad är en familj? Är det att bo 
innanför samma ytterdörr? Är det att 
ha blodsband? Kan en familj bestå av 
fler generationer än två? Existerar 
fortfarande kärnfamiljen som ett ideal?

Det uppenbara svaret på dessa frågor 
är att familjen idag ser ut på många 
olika sätt och att begreppet familj 
är i ständig förändring. En familj på 
1800-talet bestod ofta av man, hus-
tru och många barn men också pigor 
och drängar som tjänade i hushållet 
och på gården. Industrialiseringen och 
inflyttningen till städerna skapade nya 
familjestrukturer, kärnfamiljen nådde 
sin höjdpunkt. 

På senare tid har samhälle och kyrka 
öppnat möjligheten till samkönade äk-
tenskap som i sin tur ger ytterligare en 
familjeform. Numera är det också van-
ligt med den ensamstående föräldern 
och olika typer av bonusfamiljer. Det 
viktigaste kan inte vara formen utan 
att de som ingår i en familj känner sig 
trygga och respekterade.

Vill man söka ännu fler exempel på 
familjeformer kan man gå till Bibeln. 
Där finns den lilla familjen men också 
månggifte där mannen tar sig flera 
hustrur och tjänarinnor. Där finns för-
stås också den heliga familjen med 
Jesusbarnet, Maria och fosterpappan 
Josef. Anmärkningsvärt är också att 
den vuxne Jesus relativiserar familje-
banden. ”Den som Gör Guds vilja är min 
bror och syster och mor.” (Markus 3:35) 
På ett liknande sätt fortsätter det i Nya 
testamentet då det ofta lyfts fram som 
ett ideal att leva i celibat, alltså att inte 
gifta sig och få barn. Det finns därmed 
inte så mycket stöd att hämta i Bibeln 
för den som vurmar för den traditio-
nella familjen. Däremot finns det gott 
om stöd att hitta för den som vill värna 
barnets ställning. Jesus lyfter upp 
barnen: ”Guds rike tillhör sådana 
som de” (Markus 10:14) och varnar 
skarpt för att förleda ”en enda av 
dessa små” (Lukas 17:2).

Barn är skyddslösa men de har en 
egen plats hos Gud. Om alla barn 
fick växa upp i en miljö präglad av 
omtanke och med förutsättningar 
att utvecklas psykiskt, socialt och 
andligt så skulle det förändra värl-
den i en positiv riktning. 

Detta leder oss till slutsatsen att 
familjen behövs bland annat för bar-
nets skull, att en god ordning skyddar 
den som är svag. Familjen – i alla dess 
variationer – behövs också för samhäl-
lets skull, en plats där vi kan värna och 
hjälpa varandra. 

Men tänk om familjen också kunde 
vara öppen för dem som inte tillhör 
den, vara en gemenskap som inte är 
sig själv nog. När Jesus utmanar blods-
banden så kanske detta är vad han vill 
komma åt, en gemenskap som kan 
inkludera många och inte bara dem som 

har fått eller valt möjligheten att leva i 
en familj. 

I kyrkan blir denna gemenskap synlig, 
inte minst i våra två sakrament, dopet 
och nattvarden. 

Dopet bekräftar gemenskapen med 
Gud men för oss också in i en världsvid 
kyrka som går utöver tidens gränser. 
Nattvarden är en gemenskapens måltid 
där brödet bryts och vinet delas med 
alla.

Eller som Margareta Melin formule-
rade det i en sång för barn:

Vi sätter oss i ringen och tar varann i 
hand. Vi är en massa syskon som tycker 
om varann.

Tack gode Gud för jorden och alla 
människor. Gör en familj av alla, en 
enda jättestor. (Psalm 608)

martin lindblad församlingsherde i 
Härlanda, tillsammans med Pax - också en 

viktig medlem i Martins familj
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Relationer i rörelse
Hur många relationer tror du att du har under en livstid? Om vi tänker relationer 
med familjemedlemmar, en partner, relationer med arbetskamrater, kontakter på 
myndigheter, lärarna på skolan och vidare till föreningslivet, ända till kassörskan i 
din matbutik, hon som alltid hejar så glatt. Relationerna till hemtjänstens personal, 
till sjukvård, prästen vi möter i samtal vid dop, inför vigsel eller inför en begravning, 
mannen du nickar till i kyrkan efter gudstjänsten. Brevvänner och långväga släkt.  
Vi kan fortsätta räkna upp dem vi möter under ett liv och upptäcka att de ofta 
räknas i tusentals personer.

Tänk dig alla dessa relationer som kugghjul som tillsammans bildar det som har 
gjort dig till den du är. Minnet av en kortvarig relation kan bli en liten men viktig 
kugge i den människa som är du. En familjemedlem, ett av de största hjulen för 
att livet ska fungera, gör att hela maskineriet kan haka upp sig när något oväntat 
händer.

Den digitala värld vi lever i har tagit ett jättekliv under det senaste året när vi 
tvingats ändra våra relationer, för vissa av oss med maskinhaveri som resultat.  
Och tiden ägnas åt att få kuggarna på plats igen för att livet ska börja röra sig igen.

Samtidigt har nya kuggar dykt upp - plötsligt har det funnits möjlighet att gå på 
museum i andra länder, gå på marknad i Jukkasjärvi, bestiga ett berg, zoomfika – 
allt digitalt. Livet har fungerat på ett annat sätt den sista tiden.

Men vi ser att det försvunnit kuggar. Statistiken visar att i storstäderna ökar 
andelen ensamhushåll och behovet av enskilda samtal ökar. Våra relationer kanske 
har stått på paus en längre tid, en del är för alltid ändrade. Det är upp till oss att bli 
de små kuggarna som är viktiga för att maskineriet ska fungera för varandra. 

Vilka relationer har du saknat i dessa tider? Vi kan alla räkna upp ett flertal. Men 
kanske har det skapats nya relationer under den tid som gått? Kanske du har blivit 
en viktig liten kugge för någon i den tid vi lever i just nu?

Helena Sandström 
kommunikatör i Örgryte pastorat

”              Jag saknar att umgås med min 
92-åriga mamma. Har hälsat på henne 
nästan varannan månad i Helsingfors. 
I höstas blev dock riskmedvetenheten 
hög och för bådas skull fick det bli slut 
på fysiska träffar. Vi har kickat igång 
en daglig telefonkontakt istället. Ibland 
trampar vi på känsliga spår och det kan 
till och med bli irriterat, men som oftast 
blir det många skratt. Förändringens 
vindar blåser, vi ”umgås" oftare än 

vi gjort sedan jag flyttade hemifrån, 
samtidigt som det blir uppenbart att 
åren kostar på och den fysiska närheten 
är ändock något som vi saknar och kan 
inte ersättas med en iphone. 

Har du skapat nya relationer?

Frågan får mig att le. Nej, jag tillhör 
inte till dem som gjort stora insatser. 
Jag har dock fyllt livet med många 
nya kontakter och de blir nog inte till 

relationer, eftersom de varit inom 
vården. Oh nej, jag har inte haft Corona. 
Jag vill dock lyfta dessa underbara 
människor, som varje morgon lämnar 
sina privatliv hemma och möter mig där 
jag befinner mig. De är verkligen värda 
en applåd varje kväll.  

Meri Brandel
förtroendevald i Örgryte församling

Foto: Tim Mossholder/Unsplash
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”Mitt bud är detta: att 
ni skall älska varandra 
såsom jag har älskat er. 

Johannesevangeliet 15:12

ute och glädjen av att mötas genast vill 
bekräftas med en spontan kram, men 
som dessvärre omedelbart måste bytas 
ut mot halt-reflexen. 

Inte minst i min yrkesroll har vissa 
relationer blivit berövade från sina 
självklara och viktiga ingredienser. Man 
letar efter nya vägar men samtidigt 
tänker man på och saknar de gamla 
vägarna, de utan risk att gå vilse. 

Har du skapat nya relationer?

Det året som har gått bjöd oss inte på 
många tillfällen att skapa nya relationer. 
Vår nya verklighet har påverkats 
och förändrats så diametralt. Därför 
har även mina funderingar över de 
relationer jag är del utav, har medverkat 
i att skapa, utveckla och vårda, fått 
nytt perspektiv.

Bara att ta frågan ”hur mår du?” 
har idag för många av oss en annan 
proportion. För även om vi är lika måna 
nu som förr om att få veta, vet vi 
dessutom idag att vi också kan förvänta 

oss ett annat än det givna svaret. 
Kanske tänker vi själva mer än förr på 
orden vi ska säga tillbaka när frågan 
ställs till oss. 

Vi har redan lärt oss att hålla ett större 
fysiskt avstånd från varandra men jag 
upplever också att det medmänskliga 
och emotionella hittar vägar för att få 
oss att komma närmare varandra. 

Min relation till min egen verklighet, till 
mitt eget liv och till andra människor 
har också upplevt nya dimensioner. Att 
uppskatta och känna tacksamhet är 
något jag har fått erfara mycket oftare 
på sistone. Den insikten glädjer mig. 

Katarzyna Warawko 
ny präst i Örgryte församling

”              Flera av våra relationer har 
tveklöst påverkats under det gångna 
året. Personligen känner jag starkt att 
kontakten med min familj som bor på 
andra sidan av Östersjön har förändrats. 
Våra försök att träffas och tillbringa tid 
tillsammans fick varje gång senare- 
läggas med hopp om att bättre och 
säkrare tider skulle infinna sig snart. 

Umgänge med vänner som redan har 
sina inarbetade rutiner och små ritualer 
har också utsatts för prövningar. Inte 
enkelt att bygga upp samma stämning 
när relationen saknar sina vitala och 
självklara komponenter som att ses när 
man vill och när man behöver varandra. 
Mångåriga relationer som plötsligt 
måste ta hänsyn till mycket och som 
dessutom påverkats av det som inte 
varit våra egna val, kan lätt framkalla 
en påtaglig känsla av saknad efter det 
gamla, sådant kan upplevas som stark 
förlust.

Men även de vardagliga relationerna: 
t.ex. när jag råkar träffa min f.d. granne 

”            Jag saknar gemen-
skapen i gudstjänsterna. 
Alltså relationerna till 
församlingsbor. Men 
jag har inte personligen 
förlorat någon under året. 
Det har inte blivit några 
nya relationer under 
denna tid.
Nisse Crüsell
pensionär i Björkekärrs 
församling
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”Vi är ingenting utan

En kyrka med levande möten, både 
digitalt och i verkligheten, där ”good 
enough” är ett ledord – och så lite 
roliga experiment och god curry på 
det. Ja, kanske är det en gemensam 
drömbild när församlingspedagoger-
na Gerald och Cecilia spånar verklig-
het och visioner.

Det är inte första gången de ses, men 
första gången som de möts för ett 
längre samtal, församlingspedagogerna 
Gerald Jood i Örgryte och Cecilia Reimal 
i Björkekärr. Jag har stämt träff med 
dem för att få veta hur de hamnade här 
– och hur coronapandemin har påver-
kat deras arbete. Det ska visa sig att de 
har en hel del oväntat gemensamt.

– Jag är en person som gillar att ha 
mycket att göra, jag vill inte bara göra 
en sak. Ett A4-ark med en punktlista 
passar inte mig, inleder Gerald. 

Gerald är från Sydafrika och har vär-
nat internationella frågor under lång 
tid i Sverige. Han har frilansat och rest 

mycket och haft musiken som ett bra 
kommunikationsmedel.

– På 90-talet frågade jag om jag 
kunde få hjälpa till på Kyrkans fritids i 
Björkekärr. Det slutade med att jag var 
där två dagar i veckan under ett par 
år. Flera av de ungdomarna träffar jag 
fortfarande, det är kul att de kommer 
ihåg mig! berättar Gerald.

Kyrkans fritids visar sig också varit 
del i Cecilias väg till att jobba i kyrkan – 
men flera år senare.

– Jag bodde i England i många år. 
När jag kom tillbaka till Sverige för åtta 
och ett halvt år sen hittade jag snart till 

Björkekärrs kyrka. Jag frågade om de 
behövde en ungdomsledare. Det ledde 
till ett extraknäck i Nylöse, sen ett vi-
kariat på fritids i Björkekärr, som till slut 
blev en anställning. När de sökte för-
samlingspedagog blev jag uppmuntrad 
att söka tjänsten – och nu är jag här! 
Så jag har verkligen kommit in på ett 
bananskal, säger Cecilia. 

Sedan drygt ett år är Gerald nu an-
ställd som pedagog i Örgryte. Fokus i 
hans tjänst är konfirmander och ung-
domar, men han har också ansvar för 
ett samarbetsprojekt mellan Örgryte 
och Bergsjöns församling och är med 
i församlingens internationella grupp. 
Cecilia arbetar å sin sida med barn 0-13 
år och är med i allt från babycafé och 
öppna förskolan Himlabus till söndags-
skolan Söndagsklubben, barnkören Dra-
get och barngruppen Reflex.

– Förut har det inte funnits någon 
tydlig röd tråd i barngrupperna. Mitt 
mål är att det ska finnas en naturlig 

varandra”

”Jag ska kratta och 
ge möjlighet för 
församlingen att 
växa.

mötet
I en serie möts två anställda i 

pastoratet för att dela verklighet 
och framtidsvisioner. Först ut är 
pedagogerna Gerald & Cecilia. 

text och foto: karolina braun
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fortsättning så att det finns något att 
slussas vidare till. Och jag drömmer om 
att hitta en plats där olika grupper och 
åldrar får mötas, säger Cecilia. 

– Här tycker jag vi skulle bli bättre på 
att låna varandra i pastoratet. När pan-
demin är över kanske jag kan komma 
förbi med min trumma och hälsa på hos 
dig! flikar Gerald in.

Vi sitter med väl tilltaget avstånd 
mellan varandra i en av de rymliga 
salarna i Örgryte församlingshem. 
Ödsligheten är en påminnelse om att 
det fortfarande inte är som det brukar. 
Samtidigt har vanan infunnit sig så att 
det nästan är svårt att föreställa sig ett 
församlingshem fyllt av trivsamt sam-
talssorl, babyjoller och fötter och rolla-
torer som rör sig i caféet. Jag undrar hur 
pandemin har påverkat deras arbete. 

– I höstas hade vi verksamhet igång 
till en början, berätta Cecilia. I öppna 
förskolan införde vi biljettsystem och 
satte upp skärmar. Men vi insåg snart 
att det var svårt att hålla distansen och 
fick stänga. Sen kom ju de skärpta res-
triktionerna, berättar Cecilia.

Stängningen fick henne att våga 
öppna dörren till den digitala världen.

– Det började med att vi filmade en 
sångstund till öppna förskolans för-
äldrar, jag och min kollega Annika. Här 
fick vi verkligen bjuda på oss själva! 
Och nu har jag tagit klivet in på You-
tube på allvar. Första gången kändes 
det vedervärdigt, hjärnan blev helt 
svart, men nu tycker jag det är jätte-
roligt!

Söndagsklubben sänds nu varje vecka 
på församlingens Youtubekanal. Det 
blir mycket pyssel och experiment för 
att förklara evangeliet. För att beskriva 
bön fyllde hon behållare med bubblan-
de vätskor som en bild av hur glad Gud 
blir när vi ber, berättar hon. 

För Gerald har arbetet hela tiden löpt 
på, fast digitalt. 

– När vi har behövt ha fysiska möten, 

eller när konfirmanderna ska vara med 
i gudstjänst har vi delat upp dem i par. 
Det kräver ju extra planering när vi mås-
te anpassa oss hela tiden. Det gör att jag 
kan känna mig skittrött emellanåt!

Cecilia håller med:
– Att inte ha kontakten och få 

samma direkta respons – det tar kraft 
när jag istället riktar hela min energi till 
kameran. Jag saknar att kunna träffas 
IRL och att träffa min egen familj – jag 
har inte träffat dem på länge!

Att församlingen lever på möten har 
kanske varit den största utmaningen. Vi 
pratar en stund om synen på församling, 
för vilka är församlingen egentligen?

– Jag som är anställd är förvaltare i 
församlingen, för en begränsad tid. Jag 
ska kratta och ge möjlighet för försam-
lingen att växa innan jag lämnar över 
uppdraget, säger Gerald.

– Ja precis, instämmer Cecilia. Det 
handlar ju inte om att jag ska skapa 
grupper som står och faller med mig. 
Och vem är det som ska säga välkom-
men egentligen:  jag som är ny anställd 
– eller någon äldre i församlingen som 
kanske varit med i trettio år?

De bär båda med sig erfarenheter 
från kyrkorna i Sydafrika respektive 
England. Länderna har haft mycket 

samarbete i och med Commonwealth, 
med bl.a. egna idrottstävlingar, får jag 
veta. För Gerald är maten och gemen-
skapen kring måltiden viktig - uppvux-
en i Sydafrika som han är, ett land som 
ibland kallas för regnbågsnationen, med 
matinfluenser från hela världen.

– Det var långt att åka till Sydafrika 
och här i Sverige fanns förr inte samma 
utbud. Men jag minns att när jag var i 
England kunde jag få uppleva en riktigt 
god curry - nästan som den sydafri-
kanska! berättar Gerald. 

Det ideella engemanget är avgörande 
för kyrkorna i Sydafrika och England. 
Och de tycker att det där kan vara 
enklare att få igång saker. 

– I Svenska kyrkan kan det kännas 
tungjobbat ibland. Vi pratar om nya 
idéer och samarbete – men det ska 
diskuteras så mycket. En enkel grej kan 
ta tid att jobba fram, säger Gerald.

– Det svenska sättet att arbeta där 
det ska samtalas i evigheter ibland… 
Och vi måste bli bättre på att släppa 
fram frivilliga, menar Cecilia.

– Jag pratar ofta om att vi måste 
tänka mer  ”Good enough” i kyrkan. Vi 
ska inte vara så rädda för att pröva nya 
saker, våga göra – och göra fel, så kan 
vi göra rätt nästa gång, säger Gerald.

Att pandemin har fört med sig viktiga 
lärdomar är de överens om. Både om 
det digitala – men också om livet och 
vår egen sårbarhet.

– De begränsningar vi upplever nu i 
väst är verklighet för många i utveck-
lingsländer. Det är bara att titta på Pa-
lestina, eller gå till apartheidtiden i Syd-
afrika. Pandemin har gjort att vi fått trä-
na oss i att göra det enklare, men ändå 
meningsfullt. Även om vi fortfarande 
har en bit kvar tror jag att vi börjat se 
varandra bättre. Vi behöver inte alltid bli 
provocerade av andras åsikter utan kan 
komplettera varandra - för vi är ingen-
ting utan varandra! säger Gerald. 

I Söndagsklubben på Youtube blir det 
mycket pyssel och experiment med Cecilia  
- ett lekfullt sätt att berätta om kristen tro. 
foto: jan jidsten
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Påskpussel
R A P P O N K G R Ö N D T I S P
E M M A U S N E V A R G U H L Å
Ä P P O S C K V Å R S O L V P S
N A D B O K S T A V E L G E A K
G P O B L O M M O R Ö G U I S L
E P L K S R E S K Y L A K H N O
L A Å I K S H O P P U T V I N V
T L I S E P O E T Ö M A M M A G
U R E D N A F M G G S A C M S I
F K O B O A J G R G T N K E Y L
Å C K E L R Ä K E I S Ä I L M D
G N E J H K D U V P I N G S T I
I L U Ö S T E S E M M U A F I T
L S N Å X V R A G N U J R Ä L G
E A P R I L S K Ä M T K L R J Ö
H D G L Ä S O M M A R T I D Ö H

I vårt ordpussel hittar du orden som har med årstiden, kyrkoåret och livet i stort 
att göra. Men ett av orden i listan finns inte med i pusslet – vilket är det?
Skicka ditt svar till oss senast den 15/4 och delta i en utlottning av ett smakligt 
pris. Orden finns fram- och baklänges och ibland på diagonalen!

Skicka ditt svar till: orgryte.kommunikation@svenskakyrkan.se
eller till Kommunikation, Örgryte pastorat, Box 6034, 400 60 Göteborg

Pyssla påsken 
tillsammans!
Låt barnen göra en loppa, 
lek och läs tillsammans om 
påsktiden. Du hittar mallen 
som en pdf på vår webbsida 
och kan skriva ut den. Hör 
av dig om du vill ha den 
hemskickad istället.

3: ARK BOK FRI GÖR GOL HEM LIV MYS 
NEJ ORD TRO VIN 

4: ANDE DUVA GRÖN HOPP HÖNA KORS 
KYLA LAPP LJUS MÖTE PIGG POET SÄLG 
TUPP ÅSNA 

5: ENSAM HELIG MAMMA OBLAT PAPPA 
PINGST ÄNGEL 

6: EMMAUS FJÄDER GRAVEN KÄRLEK 
VÅRSOL 

7: BLOMMOR BOKSTAV GOLGATA 
KNOPPAR PÅSKLOV PÅSKÄGG SOLSKEN 
VITAMIN 

9: HÖGTIDLIG LÄRJUNGAR SOMMARTID 

10: APRILSKÄMT

11: HIMMELSFÄRD
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Aktivitetstips i påsk

Information om våra gudstjänster finns på nästa sida och på webben!

Besök en kyrka
Våra kyrkor håller öppet i vardagen 
och under påskhelgen för dig att 
sitta ner en stund i stillhet, ta del 
av påskberättelsen genom våra 
påskbord, kanske tända ett ljus 
eller varför inte pyssla en stund? 
Kyrkorna finns också att besöka 
digitalt invändigt på Google maps. 

öppettider

Björkekärrs kyrka: Sön kl 12-14,  
samt långfredag och annandag påsk kl 12-14.
 
Härlanda kyrka: Mån-fre kl 9-16, 
söndag samt påskafton kl 10-16.   
Gå gärna en påskvandring runt kyrkan med stationer från 
palmsöndag till annandag påsk. Du kan också hämta en egen 
påskpåse, det finns en variant för barn och en för vuxna - eller 
beställ gratis hos vt.carlheim@svenskakyrkan.se
 
Sankt Pauli kyrka: Ons kl 12.30-17 och tors kl 13-17,  
samt långfredag kl 12.30-17.30, påskdagen kl 14-17.30 och 
annandag påsk kl 14-16. 

I kyrkan finns påskscener att ta del av, liksom ett pysselhäfte 
för barn att ta med hem. 

Skårs kyrka: Ons kl 12-16, sön kl 12-15 (ej påskdagen). 
Långfredag kl 12-15 samt annandag påsk kl 11-15. 

Ett litet påskbord finns uppställt i kyrkan.

Örgryte gamla kyrka: Tors kl 14.30-16 (ej skärtorsdag)

Örgryte nya kyrka: Sön kl 12-15 med själaringning 12.30. 
Tors kl 17-18 (ej skärtorsdag). Dessutom långfredag samt 
påskdagen kl 12-15. 

Fördjupa dig och 
hitta ny gemenskap
Kyrkkaffe på zoom efter 
gudstjänsten? Bokcirkel? Elvakaffe 
framför skärmen? Samtalsgrupp om existentiell hälsa? 
Fördjupning i kristen tro? Fastemarknad på Instagram? 
I våra fyra församlingar och på Frivilligcentralen Knuten 
finns många olika digitala grupper där du kan få möjlighet 
till fördjupning och gemenskap i vardagen. 

Kika in på svenskakyrkan.se/orgryte/digitalt - så får du en 
översikt om vad som är på gång!

Vandra i vårsolen
livsloppet 
På palmsöndagen 28 mars kl 
12-15 finns möjlighet att gå 
poängpromenaden Livsloppet till 
förmån för Act Svenska kyrkans 
fasteaktion. Köp ett tipskort för 20 
kr. Välj den korta rundan från Skårs 
kyrka eller längre rundan från Örgryte 
nya kyrka. Det finns frågor för barn
och vuxna. Du som är vuxen lämnar in tipskortet och är 
med i en lottdragning men alla barn får pris direkt!

vandra på annandag påsk 
Gå en längre pilgrimsvandring med utgångspunkt Skårs 
kyrka kl 11. Deltagarantalet är begränsat, anmälan krävs till  
annamarta.leijon@svenskakyrkan.se.

Du kan också gå en kortare vandring runt Härlanda kyrka 
- en emmausgudstjänst i rörelse. Anmälan i förväg krävs 
till eva.gripenby@svenskakyrkan.se

qr-vandra
Vill du promenera på egen hand kan du gå en qr-vandring 
runt pastoratets sex kyrkor. Kontakta oss för att beställa en 
karta, eller läs mer på svenskakyrkan.se/orgryte/vandra 
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Björkekärrs församling
digital gudstjänst
Söndagar kl 10.30, livesänds på 
Youtube. 

påskens digitala gudstjänster:
Torsdag 1/4 Skärtorsdagsgudstjänst 
kl 19, Pehr Vitalis, Linda Payerl. 
Möjlighet till enskild nattvard kl 17-19
Fredag 2/4 Långfredagsgudstjänst 
kl 10.30,  Ragnar Olinder, Linda Payerl.
Möjlighet till förbön och enskild 
andakt kl 12-14. 
Söndag 4/4 Påskdagsgudstjänst 
kl 10.30. Martin Lindh, Linda Payerl.
Kristusrop och utdelning av blommor 
utanför kyrkan kl 12. 

söndagsklubben
Barnens egen söndagsträff på 
Youtube. Pyssel och experiment med 
Cecilia. 

våra kanaler 
Facebook/Youtube: @Björkekärrs 
kyrka

Sankt Pauli församling
digitala gudstjänster
Högmässa sön- och helgdagar kl 11 
Passionsandakter 23-31/3 18.30.

påskens digitala gudstjänster:
Torsdag 1/4 Skärtorsdagsmässa 
kl 18.30, Daniel Bennsten m.fl.
Fredag 2/4 Långfredagsgudstjänst 
kl 11, Björn Larsson m.fl.
Söndag 4/4 Påskdagshögmässa 
kl 11, Björn Nilsson.

Måndag 5/4 Högmässa på Annandag 
påsk kl 11, Daniel Bennsten 

digital musik
Digital lunchmusik onsdag kl 12

Långfredag 2 april kl 18: 
Vid Jesu grav 
Långfredagsmusik med Stabat Mater 
av Vivaldi. Sonat i Ess-dur ”al Santo 
Sepolcro” Sjöströmska kvartetten, Lars 
Ingemar Storm, orgel, Nóra Johansson 
Abaffy, sång och ledning. 

Påskdagen 4 april kl 18:  
Tro inte att Jesus är borta, 
tro inte att Jesus är död! 
Vi delar glädjen över att Jesus lever och 
får lyssna till mäktig brassmusik med 
basskvintett ur Frälsningsarmén 
Hisingskåren & Mikael Holmlund, orgel 
 
våra kanaler 
Webbsändningar: www.sanktpauli.se
Facebook/Youtube: @Sankt Pauli 
församling
Närradio: 94,9 MHz
 

Härlanda församling
Morgonbön mån-tor kl 9. 
Passionsandakter mån-tor kl 13 
under stilla veckan. Observera max 
antal besökare. 

digital gudstjänst
Söndagar kl 11 på Facebook, oftast live. 

påskens digitala gudstjänster
Torsdag 1/4 Musikandakt för barn kl 
14 med Malin Boqvist. Skärtorsdags-
mässa kl 18.30, VT Carlheim m.fl.
Fredag 2/4 Långfredagsgudstjänst 
kl Josefine Rubenson, Martin 
Lindblad, David Molin m.fl. 
Söndag 4/4 Påskdagsgudstjänst Eva 
Gripenby, VT Carlheim, David Molin.

digital musik
På facebook och på webben kan du 
bl.a. ta del av:

Körfasta! 
Värmande musik från Härlandakör-
erna. Lördagar kl 18 i fastan.  

Musik och poesi 
Gitarrmusik och poetiska texter på 
temat Kärlek, med Peter Johansson 
och Eva Gripenby.  

...Och störst av dem är kärleken. 
Musik av J. Brahms, E. Sjögren och  
O. Lindberg. Solist Karl Peter Eriksson 
och Ulf Lindström, piano.

våra kanaler 
Facebook/Youtube/Instagram:
@Härlanda församling

Påskens gudstjänster  
       & musik 
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Med reservation 
för ändringar! 

Örgryte församling
digitala gudstjänster
Livesänd gudstjänst söndag kl 11 
från någon av våra kyrkor samt 
reflexmässa från Örgryte nya kyrka 
torsdag kl 18 på Facebook.

påskens digitala 
gudstjänster:
Måndag 29/3-onsdag 31/3 kl 19 
Passionsandakter från Örgryte 
nya kyrka 
Torsdag 1/4 Skärtorsdagsmässa 
från Skår kl 19, Amanda Cardmar-
ker, Stina Persson. Förlängt 
nattvardsfirande.
Fredag 2/4 Långfredagsgudstjänst 
från Skår kl 11, Katarzyna Warawko, 
Claes-Göran Lundgren.  
Söndag 4/4 Påskmässa från 
Örgryte nya kl 11, Jonathan 
Andersson, Erland Hildén.

digital musik
Långfredag 2 april kl 19 
Långfredagsmusik Stabat 
Mater av Pergolesi från Örgryte 
nya. Amanda Lodding och Sally 
Svensson, sång. Erland Hildén, 
piano och orgel.

våra kanaler 
Facebook: @Örgryte församling
Youtube: @Örgryte pastorat

KonfaSommar - äventyr 
Är du född 2006 eller tidigare och inte 
konfirmerad? Nu finns chansen för dig 
som vill vara med på ett härligt kon-
firmandäventyr i sommar - ett sam-
arbete mellan Härlanda och Örgryte 
församlingar. Vi tillbringar en vecka på 
Hållandsgården i Jämtland där det blir 
fjällvandring, kanotpaddling, bad i Ris-
tafallet, blandat med viktiga samtal om 
livet och mycket mer. 

Vi har några träffar inför sommaräven-
tyret och det finns möjlighet ännu att 
komma med. Såklart har vi anpassat 
våra träffar till de rådande resktriktio-
nerna. Läs mer på svenskakyrkan.se/
orgryte/konfirmation

Renovering pågår!
En större renovering av Björkekärrs 
kyrka har startat och beräknas vara 
klart 1 september. Kyrkans fasad med 
tegel och fogar ska ses över och det 
kommer därmed stå byggställningar 
runt kyrkan.

Invändigt kommer både församlingssa-
lar, kontorsrum och Fritids lokaler i bot-
tenplan renoveras i olika etapper. Själva 
kyrkorummet berörs inte av renove-
ringen. Det kommer fortfarande gå att 
besöka kyrkan, men under begränsade 
öppettider tidvis.

Vill du göra en insats  
som läxhjälp?
Örgryte församling har ett volontär-
arbete tillsammans med Bergsjöns för-
samling, som liksom mycket annat pau-
sats i pandemitid. Man behöver nu hjälp 
för att kunna hålla igång läxhjälpen digi-
talt, är det något du skulle vilja hjälpa till 
med? Kontakta Gerald Jood, pedagog i 
Örgryte, om du vill veta mer. 
gerald.jood@svenskakyrkan.se 

Härlanda kyrka i Minecraft
I vinter har Härlanda kyrka flyttat in i 
Minecrafts värld. Ledare och ungdomar 
har byggt en skalenlig kyrka, där barn 
7-13 år inbjuds vara med och spela och 
bygga vidare. Världen är öppen för del-
tagarna att utforska under vardagarna 
och för att öka gemenskapen ytterli-
gare bjuder nu kyrkan in till ett virtuellt 
påsklovsläger - ett samarbete mellan 
Örgryte och Härlanda församlingar. Läs 
mer om minecraftprojektet på webben.

Vill du hjälpa till i Kyrkovalet?
Den 19 september är det Kyrkoval - en 
möjlighet för alla kyrkotillhöriga över 16 
år att säga sitt om kyrkans framtid. Nu 
söker vi dig som vill ställa upp som val-
förättare eller röstmottagare. Gör din 
intresseanmälan redan nu på webben
svenskakyrkan.se/orgryte/kyrkova-
let-2021

Gott & Blandat
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Ibland kan det behövas ett lyssnande 
öra - någon utomstående som vill lyssna 
till ens tankar och funderingar, tvivel, tro, 
sorg eller vägval i livet. Du är välkommen 
att boka tid för samtal hos en präst eller 
diakon. Digitala lösningar kan finnas. 

Tystnadsplikt 
Samtalet sker under tystnadsplikt. Vi för 
inga journaler. Bra att veta är att präst har 
total tystnadsplikt. Diakon har tystnads-
plikt utom när personen själv avsäger sig 
den, när barn far illa eller när diakonen ska 
vittna under ed i domstol.

Fonder
Lever du under ekonomiska svårigheter? 
Det kan finnas fonder för dig att söka. 
Kontakta en diakon i din församling för 
hjälp.

Samtalsgrupp om sorg 
Församlingarna i Örgryte pastorat bjuder 
gemensamt in till samtalsgrupp om sorg 
för dig som förlorat en nära anhörig.  

Kontakta oss
Telefon: 031-731 80 40.  
Fråga efter präst eller diakon. 

Läs mer på webben
svenskakyrkan.se/orgryte 
/samtal-och-stod

Jourhavande präst har fått pris  
Svenska kyrkan och Jourhavande präst var en av fyra organisationer som 
i februari tog emot SOS Alarms årliga 112-pris. Priset gick till aktörer som 
gjort betydande samhällsinsatser i samband med coronapandemin. 
– Vi hade ett betydligt högre tryck under hela 2020 jämfört med året 
innan. Antalet chattkontakter fördubblades, och telefonsamtalen ökade 
med 30 procent. Sammanlagt har omkring 10 000 personer hört av sig 
varje månad för akut själavård, säger Nina Sagovinter, en av Svenska 
kyrkans två nationella samordnare för Jourhavande präst.

Jourhavande präst nås på 112, svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

vandrar
Nät-
CHATTEN

Nätvandrarchatten är till för dig 
mellan ungefär 12 och 25 år. 
Här får du prata om precis vad du behöver och 
vill. Du är välkommen om du bara vill småprata 
med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om 
något som känns svårt och jobbigt för dig. De som 
chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. 
Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.

svenskakyrkan.se/natvandrarchatten

Ett lyssnande                öra

Foto: Freshh C
onnection/U

nsplash
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Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv 
i extrem fattigdom och hunger. Behoven är stora och 
kommer dessutom att fortsätta öka. Tillsammans med 
Act Svenska kyrkan kan du bidra till att mätta familjer, 
motverka ökande våld mot kvinnor och barn och stödja 
människor för att resa sig starkare efter pandemin. Till-
sammans kan vi göra skillnad!

Vi står inför vår tids största humanitära kris. Aldrig har så 
många människor i världen varit beroende av humanitär 
nödhjälp. Och aldrig har siffrorna ökat så mycket som under 
coronapandemin. 2020 var året då extrem fattigdom ökade 
igen, efter att ha minskat stadigt i 22 år i rad. Nu kan uppe-
mot 270 miljoner människor komma att hamna i akut hung-
ersnöd.

Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och håll-
bar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför 
är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. 
Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och 
alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla 
och påverka sina liv och samhällen. 

Under det år som coronapandemin har pågått har Act 
Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om 
att åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör 
att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram 
till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

Våra gåvor och vår medmänsklighet behövs nu 
mer än någonsin. Tillsammans kan vi göra skill-
nad! TACK!

Fasteaktionen 2021  

Under samma himmel

Foto: Jesper W
ahlström

/Ikon

din gåva räcker till:
200 kr:  En veckas matpaket för en familj  
100 kr:  17 kilo näringsersättning till ett barn 
200 kr: En skoltermin för ett barn på flykt 
500 kr: En latrin i ett flyktingläger 
920 kr: Två lastbilar med vatten för handtvätt

Swisha din gåva till: 
900 1223
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