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Foto: 

Det folk som 
vandrar i mörkret
Det folk som vandrar i mörkret …

De här orden inleder varje år bibelläsningen på juldagens gudstjänster. Säl-
lan har väl mörkret varit så mörkt som detta år. Pandemin kastar sina mörka 
skuggor över en hel värld. Stadsministern använde ordet ”nattsvart” vid en 
presskonferens nyligen. I detta ger profetens ord vägledning till oss männ-
iskor, och har gjort det i över 2700 år.

Vi är knappast den första generation som får kämpa med en pandemi. 
Flera gånger återkommer temat i Gamla testamentet. I Psalm 91 formas det 
till en bön: ”Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar 
på. Han räddar dig från jägarens nät och från den förhärjande pesten… Du 
behöver inte frukta nattens fasor eller pilen som flyger om dagen, inte pes-
ten som smyger i dunklet eller farsoten som härjar i middagshettan”.

Idag kan vi inse att vi är priviligierade som ingen generation före oss va-
rit. Även i ett globalt perspektiv har vi mer än de flesta – sjukvård, vaccin, 
trygghetssystem, digitala lösningar och mycket annat. Men trots allt vi 
uppnått, kan vi inte fullt ut rå på detta virus. I slutändan är vi lika utsatta och 
dödliga som alla människor före oss.

Det blir nog en annorlunda jul i år. Mycket av det vi vanligen ser fram 
emot och förknippar med jul kommer inte att bli som vi är vana – julklappar, 
gemenskap, musik, mat… Vi kanske inte ens kan låta kyrkdörren stå öppen 
och kalla till gudstjänst.

När mycket av det vi är vana vid tas ifrån oss, prövas var vi har vår grund. 
Det kan göra att vi tappar fotfästet, men det kan också få oss att grunda 
våra liv på det som verkligen bär. Kanske kan orden från profeten Jesaja ge 
oss en ny och fördjupad riktning denna jul: 

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram… Ty ett barn har fötts, en son blir oss given!
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Den digitala världen är ingen motpol 
till den fysiska utan är här för att 
stanna. Det menar Sofia Stensby 
församlingspedagog i Härlanda, som 
vill vara en trygg vuxen på nätet för 
ungdomar.

”Hej, hur mår du idag?” En enkel fråga i 
ett sms kan öppna upp för djupa sam-
tal. Det har Sofia Stensby, församlings-
pedagog i Härlanda, fått uppleva detta 
coronaår. När grupper för ungdomar 
ställdes in i våras var hon tidig med att 
flytta träffarna till digitala forum. Sam-
tidigt öppnades också dörren till mer 
personliga samtal. Det fanns ett behov 
av kontakt, framför allt hos gymnasie-
ungdomarna som i våras satt ensamma 
hemma och isolerade.

– Jag började skicka ett sms varje 
morgon till de ungdomar jag hade kon-
takt med. Svaret på morgon-sms:et 
kunde landa i allt ifrån ”Jag behöver 
hjälp med spanskauppgiften” till ”Jag 
känner mig så ensam idag”, berättar 
Sofia. 

Ibland ledde kontakten till en digital 
lunch ihop. När en person har något 
konkret för händerna är det lättare att 
öppna sig, har Sofia märkt. 

– Lunchhänget blev ett sätt att prata 
om läget. Jag har ingen terapeutisk 
utbildning men kan vara en trygg vuxen 

som lyssnar och ger råd. Och om jag 
märker att någon behöver mer hjälp 
så kan jag rekommendera det. Jag kan 
erbjuda kontakter och hjälpa till genom 
att följa med, förklarar Sofia.

Att ungdomar brottas med den egna 
identiteten är känt. Många hyser också 
framtidsångest, särskilt när det kom-
mer till klimatet och situationen i värl-
den, berättar Sofia. Och coronapande-
min har inte gjort saken lättare, menar 
Sofia.

– Gymnasieungdomarna blev hem-
skickade med ansvar för sin egen inlär-
ning och utan socialt sammanhang. Där 
fanns pressen att kunna prestera, men 
också den existentiella oron i allt som 
gjorde det svårt för många av dem, 
säger Sofia.

Här ser hon att kyrkan har en viktig 
roll att vara platsen som inte betygsät-
ter eller kräver motprestation – utan 
istället platsen att kunna vara sig själv 
och få känna sig hemma.

– Budskapet som jag vill förmedla i 
allt jag gör är ”Du är älskad, du är sedd, 
var inte rädd”.

Efter hand ville Sofia pröva att utöka 
kontakter till fler än dem hon redan 
kände. Hon har nu startat @Härlanda-

text: karolina braun
foto: sofia stensby/karolina braun

En trygg vuxen på nätet

”Budskapet jag vill 
förmedla är "Du är 
älskad, du är sedd, 
var inte rädd.
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hangout, ett chattforum på Instagram 
och Snapchat där det finns möjlighet att 
prata med en trygg vuxen. Gensvaret 
har varit större än förväntat, berättar 
Sofia. Nu hoppas hon fördjupa sin kun-
skap ännu mer. Hon har anmält sig till en 
kurs i själavård för unga som hon hop-
pas hon kommer in på. 

När jag frågar henne om vilka möjlig-
heter och begränsningar hon ser i den 
digitala kommunikationen, vill hon helst 
inte tala om begränsningar.

– Jag vill hellre prata om lösningar! 
I den fysiska världen har vi förstås 
kroppsspråk, mimik och annat som 
hjälper till att förmedla det vi säger. 
I chattforumet framgår det inte lika 
tydligt. Det kan leda till en annan sorts 
relation, men jag vill inte säga att den 
är bättre eller sämre. Jag ser inte den 
fysiska världen och den digitala världen 
som motpoler – utan de finns parallellt.

Att skapa förtroende kan vara svårare 
i den digitala världen, tror Sofia, där 
nätmobbning och nättroll är en del av 
bilden. Särskilt ungdomar kan vara på 
sin vakt för nya kontakter. Därför är 
Sofia väldigt noga med att använda sitt 
eget namn och sin egen bild. Och ofta 
finns det en gemensam kontakt som 
länk till nya kontakter, berättar Sofia. 

I den digitala världen har emojis bli-
vit ett sätt att uttrycka känslor och 
kroppsspråk. Men själv är Sofia restrik-
tiv med användandet av dem i chatten.

– Det är jättelätt att gå ner i emoji-
träsket, men var sak har sin plats. En 
emoji kan lätt tolkas som att mottaga-
ren förlöjligar och inte tar det seriöst, 
särskilt om det är någon man inte kän-
ner så väl. Och de ungdomar som tar 
kontakt med mig vill ju prata med en 
vuxen, inte en jämnårig. Därför försöker 
jag ha en mer officiell ton när jag skri-
ver.

Som pedagogiskt verktyg är emo-
jis däremot bra, tycker Sofia. I många 
grupper använder hon i vanliga fall 

Det är lätt att gå ner sig i emojiträsket när man kommunicerar digitalt med ungdomar, 
tycker Sofia. Men själv är hon restriktiv för att inte bli missförstådd och använder emojis 
hellre som ett pedagogiskt verktyg. Foto: Domingo Avarez/Unsplash

”emojibarometern”, där ungdomarna 
får välja vilken emoji de är idag, som ett 
sätt att kolla av läget.

– På Instagram och Snapchat finns 
också möjlighet att ställa en fråga som 
”Hur har veckan varit?”, där ungdo-
marna kan svara med tumme upp och 
tumme ner. Får jag då tumme ner på allt 
från några kan jag ta kontakt med dem 
och fråga om de vill prata om något; de 
behöver inte själv ta den kontakten.

Att det digitala är här för att stanna 
är Sofia övertygad om. Det blev tydligt 
för många i kyrkan detta år och Sofia 
hoppas att det ska öppna upp för nya 
sätt att vara kyrka.

– Mycket av det som kyrkan gjort 
hittills på nätet är att vara anslagstav-
lor. Nu behöver vi tänka på hur vi kan 
vara digitala församlingar! Vi har ett 
2000-årigt uppdrag att ”gå ut och göra 
alla till lärjungar”. Det är ett uppdrag 
som gäller även digitalt – och nu har vi 
chansen att verkligen göra det, menar 
Sofia. 

@Härlandahangout, en chatt på Instagram 
och Snapchat som Sofia startat. Chatten 
sker ofta hemma i egna fåtöljen. 



6

Bibeln finns på många språk
I mitten av oktober gästades Örgryte 
pastorat av anders göranzon, 
generalsekreterare för Svenska 
Bibelsällskapet. Han pratade då bland 
annat om På väg: En resa genom Bibeln 
för migranter. En skrift bland många 
som sällskapet arbetar med. Jag ställde 
några frågor till honom kring Bibeln och 
hur tillgänglig den är i olika situationer.

Hur kan vi hitta beröringspunkter 
mellan människor med hjälp av Bibeln, 
vare sig man är av olika ursprung och 
språk, olika åldrar eller erfarenheter? 
Hur kan vi prata om/mötas kring Bibeln 
på ett nytt sätt? 

– Svenska Bibelsällskapet anordnar 
inga egna sådana mötesplatser men 
vill inspirera församlingar och samfund 
att arbeta med Bibeln på olika sätt. 
Vi kommer gärna på bibelbesök, 
när vi får inbjudningar. På det sättet 
kan vi inspirera till olika former av 
mötesplatser kring Bibeln. 

Ute i församlingarna önskar vi att 
många olika mötesplatser erbjuds, 
där människor får samtala om sina liv 
utifrån Bibeln och dess berättelse om 
Guds kärlek till oss.

Det är alltid bra att vara fler. I sam- 
talet delar vi olika perspektiv på 
Bibelns ord och därmed Guds tilltal. 
Sådana mötesplatser bör finnas i varje 
församling.

Hur gör vi Bibeln nåbar för den som 
inte har språket? Olika åldrar – hänger 
Bibeln med och är tillgänglig?

 – På olika sätt arbetar vi med att 
göra Bibeln tillgänglig. Det är en viktig 
uppgift för oss.

Vissa delar av Bibeln finns på 
teckenspråk på YouTube. Arbetet har 
varit avstannat under några år men det 
sker nu en planering för att fortsätta.

Under 2020 har vi haft en bibel-
läsningsapp, där människor kunnat 
läsa in ett dagligt bibelord, så att andra 

kunnat lyssna. Inläsningen har man 
kunnat ladda upp i sociala medier och 
sedan få kommentarer och reaktioner. 
Ett sätt att mötas kring Bibeln också i 
det digitala landskapet. 

Bibeln finns också inspelad på 
Spotify. Nya testamentet finns också 
inspelad som CD-box och kan beställas 
från Bibelbutiken.

Idag faller det sig inte naturligt för alla 
att läsa en fysisk bok. Hur gör man då?

– Nya testamentet på lätt svenska 
kom ut 2019. Den innehåller enklare 
ord, kortare meningar och modernare 
språk.

Bibelsällskapet arbetar med att 
ta fram material om Bibeln för olika 
målgrupper. Senast har vi gjort 
två barnböcker, som heter: Den 
supercoola berättelsen om Jesus och 
Den supercoola berättelsen om julen. 
Vi tillhandahåller också barnbiblar och 
annan bibelanknuten litteratur för 
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text: helena sandström 
foto: matilda göranzon, aaron burden/unsplash.com

barn genom vår butik. Bibelbutiken 
tillhandahåller biblar och bibeldelar på 
över 100 språk.

Dessutom finns hela Bibel 2000 och 
en del andra översättningar tillgängliga 
på www.bibeln.se, som fungerar 
som en studiebibel, där noter och 
parallellhänvisningar finns klickbara 
inne i texten.

Vad har du för tips för den ovana 
läsaren att kunna komma igång, både 
analogt och digitalt?

– Ett gott råd är att börja läsa 
något av evangelierna, exempelvis 
Markusevangeliet, och göra det 
som en egen bok. Ungefär som man 
läser en roman. Då ges det stora 
perspektivet. Det går att göra både 
analogt och digitalt.

Att följa en bibelläsningsplan är 
också ett bra sätt att få en regel-
bundenhet i sitt möte med Bibeln. 
Och det är alltid bra att göra det 

tillsammans, att samtala och få 
perspektiv.

Vill du dela med dig av någon 
personligt favoritdel/text? 

– Berättelsen om hur två lärjungar 
möter den uppståndne Jesus på vägen 
till Emmaus (Lukasevangeliet 24:13-
35) är en favorit. Den innehåller så 
många olika perspektiv och är lätt att 
identifiera sig med. Vi är alla på olika 
sätt på vandring. Jesus vill gå med 
oss. Och vi får upptäcka hans närvaro 
stegvis.

Vill du lyssna på Anders föredrag så 
hittar du det på Örgryte pastorats 
YouTubekanal.

anders göranzon är 
generalsekreterare i Svenska 
Bibelsällskapet. Han är präst i 
Svenska kyrkan och har varit 
missionär i Sydafrika. 
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Den första uppgiften om en svensk bibel finns i en 
förteckning tillhörande kung Magnus Eriksson.

Under senare delen av 1400-talet översätts enstaka 
bibelböcker i birgittinerklostren i Nådendal och 
Vadstena. Men under hela 1400-talet läses Bibeln 
fortfarande på latin.

Johan Gutenberg trycker den så kallade 42-radiga 
bibeln i Mainz. En revolution för Bibelns spridning.

Olaus Petri, som predikar i Storkyrkan i Stockholm, 
och Laurentius Andreæ, kungens kansler, översätter 
Nya testamentet. Detta blir viktigt för den svenska 
språkutvecklingen då å, ä och ö får sin plats i 
alfabetet. Nya testamentet är då det största 
bokverk som dittills tryckts på svenska. Kungen 
ålägger alla församlingar att köpa ett exemplar. 
Priset är tre mark = en oxe.

Hela Bibeln ges ut. Laurentius Petri gör det jobbet 
denna gång. Nu kostar ett exemplar 10 mark. I denna 
Reformationsbibel finns grunden för vårt svenska 
riksspråk. Denna kom att kallas Gustav Vasas bibel.

Gustav II Adolfs bibel ges ut. Den har samma text 
som Gustav Vasas bibel, men en ny typografi, 
eftersom man vill göra Bibeln mer lättillgänglig. 
Under 1600-talet började också privata biblar dyka 
upp, s.k. husbiblar och fältbiblar (för soldaterna).

Karl XII:s bibel. Översättningen är i princip samma 
som den från 1541. Denna sprids vida över landet,  
till både kyrkor och under 1800-talet till var man.

tillsätter Gustav III en bibelkommission med högt 
uppsatta medlemmar, bl.a. Carl von Linné, som ska 
arbeta med en språklig revision av boken. Denna 
kommission blir sedan aktiv i 144 år. 

Svenska Bibelsällskapet grundas. De ser som sin 
uppgift att sprida Guds ord till folket. Karl XII:s bibel 
trycks i massupplagor och sprids i landet. I en tid 
av omflyttningar i landet och ökad emigration blir 
Bibeln viktig för många. Nu skaffar man gärna en 
familjebibel som är lite större och finare, och den 
används för att skriva in viktiga händelser i familjen. 

Den första textreviderade utgåvan sedan Gustav 
Vasas bibel 1541 ges ut. Apokryferna ges ut 1921. 

tillsätts en ny bibelkommission av regeringen som 
börjar arbeta med en översättning till ”nutida 
svenska”. 1981 kommer Nya testamentet och 1986 
kommer Apokryferna – som försvunnit ur biblarna 
på 1800-talet.

kommer Gamla testamentet och man kan äntligen 
presentera en helt ny översättning av den kompletta 
Bibeln. Bibel 2000 blir alltså den tredje officiella 
översättningen till svenska.

Bibelsällskapet ger ut På väg: En resa genom 
Bibeln för migranter, med anledning av att många 
människor söker sig till vårt land i dessa tider.

Bibeln på nordsamiska, Biibbal 2019, ges ut i 
samverkan med bibelsällskapen i Norge och Finland.

Arbetet med en ny översättning av Nya testamentet 
har startat och beräknas vara klar 2026. Arbetet 
med Bibeln på teckenspråk fortsätter. Fram tills nu 
har Bibeln översatts till drygt 700 språk.

Bibelns historia i Sverige
1300-tal

1400-tal

1455

1526

1541

1618

1703

1773

1815

1917

1972

1999

2016

2019

Framtid
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Samtal  
bakom visiret

text:   karolina braun
foto:  linnea carlsson och 
  gull-marie jangbring mare

Hur förmedlar man trygghet när man själv svettas 
i full skyddsutrustning? Och hur kommunicerar 
man när halva ansiktet är dolt bakom ett visir? 
Coronapandemin har förändrat yttre förutsättningar 
för Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset, samtidigt 
som uppdraget ändå är sig likt. 

– Oavsett om du är svårt sjuk i cancer eller i 
covid-19 är det liknande frågor och förtvivlan  
som väcks, menar socionom Gudrun Ernstson. 

”Jag brukar försöka 
nicka och le instämmande 
och förhoppningsvis 
ser patienten lite av 
mina ögon i alla fall. 
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Det är senhöst, hårdare restrik-
tioner har nyligen införts och på 
Östra sjukhuset läggs återigen 

allt fler covid 19-patienter in. Jag kopp-
lar upp mig digitalt med Gudrun Ernst-
son, socionom, och Anders Elfström, 
sjukhuspastor, som arbetar i Sjukhus-
kyrkan. De märker att personalen på 
sjukhuset är trötta. 

– Om vi är många som är trötta på 
coronapandemin så är personalen ex-
tremt trötta! De jobbar för fullt, har 
fått kapa sin semester och nu ökar 
arbetsbelastningen rejält igen. När fler 
smittas i samhället innebär det att ock-
så fler i sjukvårdspersonalen smittas. 
Och det ökar i sin tur bördan på dem 
som arbetar och som redan är utarbe-
tade, menar Gudrun.

Anders håller med; den andra vågen 
känns tung. Det ligger mycket oro i luf-
ten. Samtidigt finns det större kunskap 
och erfarenhet nu, tycker han.

– När vi går in till patienter nu har vi 
alltid visir, även om där inte finns någon 
konstaterad smitta. Så var det inte i 
våras, säger han.

– Det är också tydligare markerade 
avstånd i personalrum. Även om perso-
nalen arbetar tätt inpå varandra försö-
ker de mer tydligt hålla avstånd mellan 
sig när de kan, säger Gudrun. 

Sjukhuskyrkan arbetar med att både 
stötta patienter, anhöriga och perso-
nal. Förutom Anders och Gudrun ingår 
också tre sjukhuspräster, två diakoner, 
en psykolog och en katolsk nunna i tea-
met. Sjukhuskyrkan kan också förmedla 
kontakter till andra trossamfund. Och 
även om många yttre förutsättningar 
förändrats i och med coronapandemin 
är uppdraget i stort sett det samma. 

– Oavsett om du är svårt sjuk i 
cancer eller i covid-19 är det samma 
frågor och förtvivlan som väcks, me-
nar Gudrun. Den stora skillnaden är att 
närstående inte fått besöka sina sjuka 

nära och kära. Endast undantagsvis, om 
läget är allvarligt, har de fått komma 
in. Där har Sjukhuskyrkan kunnat fylla 
en viktig funktion. De närstående vet 
att någon finns hos deras nära och kära 
när de själva inte kan vara där, och kan 
känna någon sorts tröst i det. 

Kontakten med personalen på av-
delningarna är god – både Gudrun 
och Anders känner att Sjukhuskyrkan 
har ett gott förtroende. Ofta är det 
också på kallelse från personalen som 
besöken hos patienter sker. Någon i 
Sjukhuskyrkan finns i beredskap dygnet 
runt och de kommer alltid när någon 
kallar. 

– Det kan vara allvarliga akuta si-
tuationer; allt ifrån att någon har dött 
eller att sjukdomen är inne i ett allvar-
ligt skede. Människor har behov av att 
prata om vad de varit med om. Det kan 
ha varit covid-19, men även andra sjuk-
domar, säger Anders.

De covid-19-patienter de möter be-
finner sig oftast i ett läge där de håller 
på att tillfriskna. Några efter en längre 
tid i respirator. Samtalen pendlar mellan 
vardaglighet och de stora existentiella 
frågorna.

– När patienterna vaknar upp är det 
ofta med en känsla av overklighet. 
De undrar över vad de har varit med 
om. Samtidigt är många ännu inte helt 
medvetna. Efter hand kommer de ex-
istentiella tankarna och en oro över hur 

nära döden de varit. En del kan landa i 
en tacksamhet över livet och få en be-
slutsamhet att ta tag i det som tidigare 
skjutits undan, berättar Anders. 

Att möta smittade patienter är inget 
nytt för Sjukhuskyrkan. Skillnaden nu är 
att det sker mycket oftare. Jag frågar 
hur det går till rent praktiskt att ha ett 
samtal med en covid-19-patient i full 
skyddsutrustning.

– Det är en hel process att klä sig. 
Det är handsprit, handskar, munskydd 
och visir som vi får hjälp med att ta på. 
Att gå in till en patient i full skyddsut-
rustning tror jag däremot är mer ovant 
för oss än för patienterna. De har vant 
sig vid att dem de möter ser ut så här, 
säger Anders.

Utrustningen kan vara en utmaning 
för kommunikationen. Kroppsspråket 
och mimiken blir otydligare och även 
beröring, som att trycka någons hand 
till tröst, uteblir. 

– Halva ansiktet är skymt bakom visir 
och munskydd och det kan vara svårt 
att höras genom det. Men jag brukar 
försöka nicka och le instämmande och 
förhoppningsvis ser patienten lite av 
mina ögon i alla fall. Jag försöker också 
instämma verbalt. När personen berät-
tar om sina känslor och upplevelser 
brukar jag upprepa ”Är det så här du 
känner...” Det blir ett sätt att prata och 
att bekräfta personen. 

Och på något sätt går det ändå att 
mötas. Det är full koncentration som 
råder, och det blir svettigt och varmt.

– En gång satt jag i mer än en timme 
då det fanns behov av ett längre samtal. 
Efteråt var jag yr och hade huvudvärk 
av värmen! Då tänkte jag på personalen 
som ofta behöver vara där, kanske 4 
timmar åt gången, i ansträngande arbete 
och utan att kunna lämna rummet. Det 
är både mentalt och fysiskt påfrestande 
för dem, menar Gudrun.  

”Efter hand kommer 
de existentiella 
tankarna och en 
oro över hur nära 
döden de varit.
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Att stötta personalen är en viktig 
uppgift för Sjukhuskyrkan. De finns 
med på många avdelningar och erbju-
der möjlighet till reflektion både i grupp 
och enskilt. 

– Många avdelningar önskar att 
Sjukhuskyrkan ska finnas på plats. För 
oss är det viktigt att alltid checka av 
med avdelningschefterna att det är 
okej att vi kommer, speciellt i dessa ti-
der av smittspridning, berättar Gudrun.

Hur får de då avlastning själva? frå-
gar jag Anders och Gudrun.

– Man kan sammanfatta det som 
att jobbet måste ge mer än det tar, 
konstaterar Anders. Upplever du jobbet 
som meningsfullt så blir du stärkt i din 
uppgift. Känner du dig helt dränerad – 
ja då orkar du inte. Vi som är personal i 

Sjukhuskyrkan har tillgång till handled-
ning. Där kan vi ta upp saker som är för 
jobbiga att bära ensam. Dessutom har 
vi en dialog kollegor emellan och hjälper 
till att avlasta varandra, säger Anders. 

– Jag är alltid noga med att ha en 
arbetsmobil och en privat mobil – jag 
skulle inte klara av att ha samma te-
lefon, menar Gudrun. För mig är det 
nästan en ritual att lägga av mig skylten 
och nycklarna när jag är klar med ett 
arbetspass. Jag försöker också hitta 
energi på fritiden, hitta vardagsglädjen. 
Jag träffar mina kompisar, klappar min 
katt, läser mycket och handarbetar, 
berättar Gudrun. 

Varför är det viktigt för er – och för 
kyrkan att arbeta med det här? undrar 
jag till sist.

– Som den person jag är och med 
den erfarenhet jag har kan jag komma 
till nytta i mitt arbete på Östra sjukhu-
set. Här kan jag vara kristen i handling, 
och det passar mig som är praktiskt 
lagd, säger Gudrun och tillägger att det 
handlar om bemötande.

– Kyrkan ska finnas där människor 
finns och där människor lider. Jag har 
tidigare jobbat på häktet, så det finns 
väl något i mig som vill möta människor 
i utsatthet. Att förmedla att det finns 
en närvarande Gud, en människa som 
lyssnar och att alla är värda att lyssnas 
till – det är viktigt för mig, avslutar 
Anders.

Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset 
arbetar med själavårdssamtal, krisstöd 
vid akuta händelser, gudstjänster och 
andakter. Mer information finns på
svenskakyrkan.se/orgryte/sjukhuskyrkan
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»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 
ligger i en krubba.« 
Och plötsligt var 
där tillsammans 
med ängeln en stor 
himmelsk här som 
prisade Gud: »Ära i 
höjden åt Gud och på 
jorden fred åt dem han 
har utvalt.«
Ur Lukasevangeliet kap. 2

Foto: Isaac Q
uesada/ U

nsplash
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Kommer du ihåg jularna förr i tiden? 
Människor tog varandra i hand eller 
kramades till och med när de sågs. Per-
soner ur olika familjer och skilda gene-
rationer satt och knôdde i samma soffa 
framför Kalle Anka. Många knäckte 
nötter med ospritade händer och ge-
mensam nötknäppare. Sjuttio-plussare 
gick från hus till hus som tomtar och 
hoho-ade. Det fanns till och med de 
som doppade i grytan. 

Förr – det var tider det. 
Förr – det var förra året.
Nu närmar sig jul detta märkliga år 

2020. Så mycket har skett som går 
utanpå det vanliga. Hela året har ett 
overklighetens skimmer över sig och 
känns nästan som en dröm eller en lång 
parentes. Karantänstillvaron har påver-
kat oss alla. Om än i olika grad: någon är 
relativt förskonad medan någon annan 
är förtvivlad. 

Livet far olika fram med oss. Det 
är inget nytt, så är det varje jul. Men 
i år påminns vi om skillnaderna. Ändå 
är en sak gemensam: för de flesta är 
det otänkbart att fira jul som vi gjorde 
förr. Istället framstår de vanliga jultra-
ditionerna som exotiska, lite galna och 
högst riskabla. Vi har – kort sagt – fått 
nya perspektiv.

Julens berättelse är i alla fall den 
vanliga. Evangelisten Lukas rapport 
från Betlehem – med den havande 
Maria och den trofaste Josef, stjärnan 
och åsnan, herdarna och änglarna, och 

barnet i krubban – är välkänd. Den är 
så klassisk att vi ibland kan missa en av 
dess stora poänger, att julen faktiskt 
till stor del handlar om nya perspektiv. 
Julevangeliet erbjuder andra synvinklar 
på Gud och på medmänniskan. Synsätt 
som går utanpå det mesta och som kan 
förändra.

När Lukas text först började traderas, 
för snart tvåtusen år sedan, var den allt 
utom välbekant. Den var besynnerlig. 
Att Gud skulle komma världen till mötes 
som ett barn var otroligt och osanno-
likt. Skulle den Gud som har skapat 
världen och allt den rymmer, själv rym-
mas i stallets strå och i Marias famn? 
Perspektivet var så nytt och oväntat 
att det provocerade. 

Provocerande blev också de konse-
kvenser som den tidiga kyrkan kom att 
dra av julevangeliet. Om nu Gud har 
fötts i julnatten och blivit människa, då 
innebär det att vi människor har ett an-
svar för varandra, alldeles särskilt för de 
svaga och utsatta. I Romarrikets klass-
samhälle var det ett svårsmält budskap. 

Trots att perspektiven var utma-
nande blev de med tiden erkända och 
etablerade i den civilisation som växte 
fram, bland annat genom den kristna 
kyrkans försorg. Det är ett slags re-
volution, menar kyrkohistorikern Joel 
Halldorf, att den egendomliga historia 
som tar sin början med Jesus födelse 
har blivit en självklar del av oss och vår 
kultur; att vi tar berättelsen och dess 

konsekvenser nästan för självklara. 
Men det här märkliga året har lärt oss 

att inte ta saker för givna. Så mycket 
kan förändras så hastigt. Likafullt 
kommer julen till oss också i år och 
helgen för med sig det gamla vanliga 
budskapet. Om att Gud kommer till 
världen som en öppen famn, ett barn i 
vinternatten. Om att vi har att ta emot 
honom i det som är våra liv. Och om 
att barnet som vuxen man kommer 
uppmana oss att ta hand om varandra, 
särskilt om de allra svagaste. 

Julen hör samman med medmänsk-
lighet, helt enkelt eftersom Gud själv 
blir människa i julnatten. Gud gör ge-
mensam sak med oss och med världen 
i Jesusbarnet. Det är långt ifrån själv-
klart. 

Vi har hört allt det där förut. Men 
kanske sjunker budskapet in på nya 
sätt den här julen, detta märkliga år 
2020. När så mycket har gått utanpå 
det mesta och när vi nostalgiskt tänker 
tillbaka på hur man firade jularna förr i 
tiden – förra året. 

Julbetraktelse 

När förr var nyss

jonas eek är präst, Örgrytebo och
opinionschef på Kyrkans Tidning.
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BÖN

johannes nordholm
johannes nordholm

Kanske har du någon gång sänt iväg en bön när du stått 
i en jobbig situation? Kanske är du en person som ber 
regelbundet, på egen hand eller tillsammans med andra?  
På de följande sidorna har vi samlat några tankar och tips 
om bön – hjärtats inre samtal med Gud. 

Hjärtats 
inre samtal 

Morgonbön i närradion
från Sankt Pauli kyrka 94.9 MHz
Måndag, tisdag och torsdag kl 8.30
och när som helst på sanktpauli.se 

Bönepodden
Slappna av och ta en paus i stressen 
runt omkring dig. Lyssna till Böne-
podden. Nytt avsnitt varje vecka.  
Finns där poddar finns eller gå in på 
svenskakyrkan.se/bon

Paz Figueroa Valdes: 
Bön betyder jättemycket för mig, det är lika viktigt som luft. När jag ber hittar jag min bästa 
plats. Jag kan vara i nuet och få kontakt med Gud. Jag kan dra mina frustrationer till noll. Och 
jag får kraft att kunna göra mitt bästa. Varje morgon när jag vaknar tackar jag för att jag fått 
en ny chans. Innan jag kommer till jobbet ber jag om beskydd för mina nära och tackar för min 
arbetsplats. Under dagen pratar jag med Gud som en vän flera gånger. Hemma brukar vi också 
tända ljus, be och tacka varje fredag innan fredagsmyset, och varje söndag innan lunch.

Bön betyder också vänner och att höra ihop. Jag är med i en bönegrupp sen 25 år tillbaka. Jag 
kom med när jag bodde i Chile och nu är vi cirka 25 personer i gruppen. Vi är olika åldrar, män 
och kvinnor. Några är katoliker, andra anglikaner, men det finns också andra religioner. Idag 
är vi spridda i olika länder. Vi håller kontakt genom WhatsApp och hörs av varje dag. Klockan 
7 på kvällen brukar några i Chile be regelbundet. Det är lite för sent för mig på grund av 
tidsskillnaden, så jag brukar läsa på morgonen istället, och skriva min egen bön. Gud har välsignat 
mig med att hitta så många spirituella människor, jag känner mig så tacksam över mitt liv.

Inger Mjörnvall:
För mig är bön en relation med Gud. Det är i första hand tillbedjan och tacksägelse, att bli stilla 
och lyssna, men förstås också förbön för andra. Bön är personligt och centralt i mitt eget liv. Jag 
tror att Gud verkar idag och det är spännande att upptäcka vad som sker! Jag har själv bett för 
människor som jag sedan sett komma till tro. Men ett bönesvar kan också vara en sån enkel sak 
att jag har tappat bort någonting och Gud hjälper mig att hitta det igen!

Det finns också en gemenskap och en kraft i att be tillsammans. Jag är i vanliga fall med på 
morgonbönerna i Björkekärrs kyrka fyra dagar i veckan och leder den varannan gång. Då läser 
vi först en psaltarpsalm och ber sen främst för församlingen, för våra präster och övrig personal 
och lyfter också fram andra personer vi vill be för. Det är ett gott sätt för mig att börja dagen 
och jag tror också det gör skillnad för församlingen. Att hitta en rutin för bön och bibelläsning är 
bra. Har man intresse av det tror jag det är möjligt även om livet kan vara stressigt.
 

text och foto: karolina braun
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Bön: Tips för att komma igång

1. Be med hjälp av orden tack, hjälp och förlåt. 
Fundera över vad du är tacksam över i ditt liv, lägg fram 
det du behöver hjälp och stöd i och berätta om det är 
något du ångrar och vill ha förlåtelse för. 

2. Be med någon annans ord. Ibland är det inte lätt 
att hitta orden. Då kan en skriven bön vara till hjälp.
Skrivna böner finns i psalmboken eller i Psaltaren i Bibeln. 
Du hittar fler förslag på nästa sida.

3. Hitta en plats där du kan vara stilla. Kanske är 
det i bilen, hemma eller i kyrkan. Tänd ett ljus om du har 
möjlighet. Gå in i tystnaden. Lyssna. 

4. Be tillsammans med andra. I kyrkans gudstjänst 
lyfter vi gemensamt fram vår bön till Gud genom det vi 
säger och det vi sjunger. Det kan också finnas möjlighet 
att gå med i en bönegrupp i kyrkan. Och det går att be 
tillsammans digitalt! 

5. Hitta rytmen. Att be regelbundet är en hjälp i 
vardagen. Det finns en tradition att "be efter tidegärden", 
vilket betyder ett regelbundet böneliv under dagen: 
morgon, middag, afton och kväll. Kanske har du stunder 
på dagen där du kan ge utrymme åt bön?

6. Låt någon be för dig. Att låta någon annan 
formulera bönen kan underlätta när livet är jobbigt. 
Kanske har du någon i din närhet du vågar fråga? Du 
kan också ta kontakt med en präst eller diakon i din 
församling. 

7. Be på bönewebben. Att själv skriva sin bön kan göra 
bönen mer konkret. Svenska kyrkan har en bönewebb där 
du kan skriva en bön, tända ett ljus och be tillsammans 
med tusentals andra: be.svenskakyrkans.se

Foto: Kristin Lidell/Ikon
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Sinnesrobönen (reinhold niebuhr)

Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra;
mod att förändra det jag kan;
och förstånd att inse skillnaden.
Hjälp mig att leva en dag i taget,
att glädjas åt ett ögonblick i sänder
och att acceptera motgångar som en väg till frid.
Hjälp mig att – på samma sätt som Du
ta denna syndiga värld precis som den är,
inte så som jag önskar att den skulle vara,
och att lita på att Du gör allt väl
om jag överlåter mig åt Din vilja.
Ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet
och i fullkomlig salighet tillsammans med Dig
i det tillkommande.

Bön i coronatid (karin öhagen, präst)

Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation
Hjälp oss att hitta nya sätt 
att ha omsorg om varandra 
Hjälp oss  att hjälpa och värna varandra, 
i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen. 
Hjälp oss värna människor långt borta och nära  
som är i behov av hjälp och stöd.
Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga
Vi ber om din tröst när vi är ledsna och har ont
Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen
Kom med hopp och ljus till oss, 
och hjälp oss dela hopp och ljus med varandra. 
I Jesu namn Amen

Bön i juletid (bibelskolan.com)

Tack, Jesus, att vi får fira din födelsedagsfest!
Hjälp mig att förbereda denna jul i god tid  
och i lugn och ro, så att jag slipper stressa.
Ge mig fantasi, vishet och kärlek  
när jag handlar julklappar  
så att gåvorna kan bli till nytta och glädje.
Gör mig klok och förståndig när jag köper julmaten, 
pyntar och förbereder firandet.
Du som är födelsedagsbarnet  
– hjälp oss att inte glömma bort dig!
Kom till oss även denna jul och var i centrum,  
så som sig bör.
Låt oss få en fridfull och rolig jul! Amen.

David
Ja, det är det väl för då kan man prata 
med Gud. Man kan prata öppet om 
vad man vill med Gud.

Carin
Ja, för det är ett sätt att komma 
närmare Gud och påminnas om Gud 
varje dag. Det kan vara ett sätt att be 
om förlåtelse och det är viktigt.

Daga
Ja för då får man prata med Gud och 
säga tack och förlåt och så. Det känns 
skönt om man inte känner sig trygg 
med att prata med någon annan då 
kan man alltid prata med Gud.

Rut
Ja det är väldigt viktigt. För att tacka 
och fråga och få hjälp. Om man har en 
fråga till Gud så är det skönt att fråga 
den.

Ingrid
Det är viktigt att be till Gud eller 
Jesus så att de får höra dina tack-
böner och bön om förlåtelse som du 
vill att de ska höra. Och om man inte 
känner sig trygg kan man prata med 
Gud eller Jesus. 

Tack till barnen i Sankt Pauli kyrka! Foto: Johanna Nyholm Skoglund.

"Är det viktigt med bön 
tycker du?"
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Klarar du kyrkiskan? 
I kyrkan finns en del svåra ord som kanske inte är alldeles självklara. Delar av 
kyrkorummet och prästens kläder har speciella namn. Också gudstjänstens olika 
delar har olika benämningar, ofta hämtade från grekiskan eller latinet. Vilka ord har 
du själv koll på? Lös ordflätan nedan. Klarar du alla orden får du fram ett lodrätt 
lösenord som beskriver något som är aktuellt just nu.  

Skicka in lösenordet senast 6/1 till orgryte.kommunikation@svenskakyrkan.se
med namn och adress så är du med i vår utlottning av en årsalmanacka med 
"Herregud & Co" – med uppmuntrande ord och bilder varje dag under ett helt år! 

Fader, Sonen och den 
helige Ande kallas för

Andakt vi firar 
tillsammans

Dialog präst och församling.  
Betyder egentligen "folkets arbete" 

Vit dräkt som prästen bär  
med ett band i midjan

Altarkläde: Ofta vävt eller broderat 
Härlanda kyrka har ett nytt sådant

Den del av kyrkoåret vi är inne i just nu

Nattvardsbröd

Guds gåva till frälsning för människan

Budskap till församlingen

Biskopens stav

En sådan text läses i gudstjänsten, 
från ett brev i Nya testamentet

Slutord i bön

Musikaliskt slut i 
gudstjänsten

Mera pyssel, knep & knåp
finns på vår webb!

Royne M
ercurio/Libris förlag
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Tonspråk - både ord och ton berör
Att musik används för att skapa eller 
förstärka sinnesstämningar, det är 
allmänt känt. Men vad är egentligen 
tonspråk och hur påverkar det 
musikaliska språket oss? För att 
få svar på det så träffade jag Ulf, 
organist i Härlanda församling. 

När man talar om tonspråk har jag all-
tid tänkt på hur musik från olika länder 
eller epoker klingar olika, men tonspråk 
betyder också det som är klangen i ett 
talat språk. Så ska man skilja på språket 
i text och musik, eller hänger de ihop?

– När jag talar om musik tänker jag  
ofta språk, säger Ulf. Hade jag inte blivit 
musiker, så hade jag nog blivit språk-
lärare, tyska och latin var mina språk.   

Musiken och språket hänger ihop och 
skapar sinnesstämning och förstärker 
det man vill förmedla. Det blir särskilt 
tydligt när man ser den verklighet vi 
lever i just nu. I coronatid är den digitala 
mötet i samtal okej men musik fungerar 
inte den vägen. Man förlorar mycket av 
interaktionen och färgerna i tonspråket 
i det digitala mötet.

Som körledare – hur tänker du när du 
väljer musik till din kör, spelar språket 
in?

– Att förmedla texter på språk man 
inte kan, är inte alltid så lätt. Olika språk 
är olika lätta att sjunga på. Svenska 
anses som ett lätt språk i sång, det 
har med tonspråket att göra. Sedan är 
musik ofta bäst att sjunga på original-
språket. 

När man väljer musik är det i första 
hand utifrån den kör man har. Vad klarar 
kören? Jag kan titta tillbaka på körle-
dare jag haft och blivit avskräckt av. 
Det finns de som slipar på perfektion 
intill konsertstart. Det kan skapa en oro 
i kören om att man inte greppat musi-
ken riktigt och då blir inte framförandet 
alltid bra.

Jag tycker att närvaro är viktigare än 
perfektion. Där är Våga sjunga-kören 
ett gott exempel på hur viktig kommu-
nikationen är. Med en bredd i kören, där 
det kan finnas allt från väldigt osäkra 
till väldigt säkra sångare, gäller det att 
vara tydlig för att folk ska våga och att 
de får växa som körsångare.

Om det finns en oro när vi närmar 
oss konsertdags, gäller det att känna 
av stämningen. Det viktigaste är att 
närvaron i det vi ska förmedla finns. Jag 
har hört perfekta framföranden som 
inte berört alls. 

Som musiker introdu-
cerar du psalmsången 
i gudstjänsten. Där har 
du en möjlighet att 
sätta känsla och ka-
raktär på sången som 
kommer. 

– Karaktären på 
psalmen bestäms för-

stås av sammanhanget, om det är en 
relativt okänd psalm då spelar jag ett 
enkelt intro som visar på melodin. Men 
om det är en psalm som församlingen 
kan så kan jag ta ut svängarna.

Även om man inte har en relation till 
kyrkan och dess musik, så har många 
relationer till musiken – även om man 
inte tänker att det är kyrkomusik. Men 
känslan av en full kyrka som sjunger 
”Nu tändas…” är mäktig. Eller "Dagen är 
kommen..." Då kan jag få ta i, och vet 
att musiken och texten lyfter varandra. 
Det är en häftig känsla.

En del psalmer och melodier är ju 
väldigt slitstarka. Jag vet inte hur 
många begravningar jag har spelat på 
och hur många gånger jag spelat Blott 
en dag men fortfarande kan jag få en 
aha-upplevelse när jag spelar den, för 
texten och musiken betyder något där 
och då för dem som samlats. 

Samma sak gäller julmusik i övrigt, 
hur många gånger har jag inte sjungit 
eller dirigerat Otto Olssons Advent, och 
den lyfter fortfarande. Förklädd Gud, 
där finns nycklarna – det får aldrig blir 
teatraliskt, utan är rakt, enkelt och med 
närvaro.

Vad lyssnar du själv på för musik?
– Jag är operanörd, där kommer det 

sceniska också till, alla bitar ihop sam-
verkar. När jag bara lyssnar på musik 
blir det nästan alltid instrumentalt. Det 
känns mer avslappnat, med musik och 
text måste jag lyssna mer aktivt.

Du går in på ditt sista år i tjänst, och 
har många musikminnen tillbaka i tiden. 
Vad har du gjort under dessa år och 
vad skulle du vilja göra?

ulf lindström Organist sedan 13 
år i Härlanda församling. Började sin 
musikaliska bana som instrumen-
talist i orkester innan det blev orgel 
som huvudinstrument. Körledare 
för Härlanda Oratoriekör och tidi-
gare även Våga sjungakören. 

text och foto: helena sandström
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Tonspråk - både ord och ton berör

”Jag tycker att 
närvaro är viktigare 
än perfektion

– Starka konsertupplevelser är bland 
annat när jag sjöng med Torsten Nilsson 
i Stockholm. Radiosymfonikerna spe-
lade och Oskars motettkör sjöng. Hän-
dels Messias i Storkyrkan i Stockholm, 
har jag lyssnat till kanske 15 gånger, 
men känslan var fantastisk varje gång.

Jag har gjort mycket, tycker om allt 
från italiensk musik som Vivaldi till Wie-
nerklassikerna, gärna romantisk musik 
till exempel Cherubinis Requiem. Och 
det har blivit en del engelsk körmusik 
också.

I höst skulle vi ha gjort oratoriet Pau-
lus av Mendelssohn Bartholdy med kör, 
orkester och solister, men så blev det 
inte… Den har jag aldrig gjort, och det 
blir tyvärr inte av.

Kören har fått träffas i mindre en-
sembler, och kortare stunder. Och 
visst känns det trist att inte få sjunga 
julkonsert i år. Men förhoppningsvis 
ska vi kunna framföra något verk innan 
pensionen nästa höst! Och även om jag 
slutar min tjänst så kommer jag fort-
sätta spela. 

Så avslutar Ulf med att sätta sig vid 
pianot och spelar. Vackert och med 
mycket närvaro.
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Våra kyrkor håller öppet i advent och jul för dig som 
vill be, tända ljus och få en stunds lugn och ro. Här finns 
också någon att prata med ifall du känner dig ensam. 
Vill du ringa eller prata med någon i telefon eller digitalt 
hittar du mer information på nästa uppslag. 

björkekärrs kyrka
Tisdagar 12-14

Torsdagar 13-15

Sön- och helgdagar 12-14

härlanda kyrka
Mån-fre 9-17

Lör-sön 10-16 

I kyrkan finns utställning, barnpyssel och våra musiker  
spelar här dagligen. Med reservation för att kyrkan kan  
vara stängd för begravning eller annan verksamhet. 

sankt pauli kyrka
Onsdagar 12.30-17

Torsdagar 13-17

Söndagar 12.15-17.45

skårs kyrka
Söndagar 12-15

Onsdagar 13-16

örgryte gamla kyrka
Torsdagar 14.30-16 

i samband med själaringning kl 15

örgryte nya kyrka
Söndagar 12-15 

Torsdagar 17-18

Öppna kyrkor  
   i advent och jul     

Virtuell 
rundvandring
Har du inte möjlighet att 
besöka kyrkan? Nu kan du göra 
en virtuell rundvandring i våra 
kyrkor. Vi finns på Googlemaps 
streetview och på webben: 

svenskakyrkan.se/orgryteMax 

8 
personer  
i kyrkan

Foto: Karolina Braun
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Öppna kyrkor  
   i advent och jul     

Digitala gudstjänster
björkekärrs församling 
Livesänd gudstjänst söndag kl 10.30. 
På Björkekärrs youtubekanal hittar 
du också inspelade gudstjänster, 
lovsångsstunder, Söndagsklubben m.m.
youtube.com/bjorkekarrskyrka

härlanda församling 
Digitala gudstjänster vissa söndagar kl 
11 på Facebook. Här lägger vi också ut 
hälsningar inför helgen m.m.  
facebook.com/harlanda.forsamling

sankt pauli församling 
Direktsända gudstjänster på webben: 
Högmässa söndag kl 11 
Gudstjänst torsdag kl 12
www.sanktpauli.se

I närradion:  
Morgonbön mån, tis, tors kl 8.30  
Sammandrag från söndagens högmässa 
onsdag 20.30. Andakt söndag 20.30
Närradio 94.9 MHz

På webben och på vår facebook skriver 
vi regelbundet hälsningar
facebook.com/sanktpauliforsamling

örgryte församling
Livesänd gudstjänst söndag kl 11 samt 
reflexmässa från Örgryte nya kyrka 
torsdag kl 18.
facebook.com/orgryteforsamling

Musik
lunchmusik onsdag kl 12 från  
Sankt Pauli kyrka och

adventsmusik söndagarna i Advent  
kl 18 från Sankt Pauli kyrka
www.sanktpauli.se

julkalender med musikklipp 
Musikaliska pärlor från Härlanda kyrka:
facebook.com/harlanda.forsamling

För barn och unga
söndagsklubben 
Söndagsskola och pyssel med Cecilia 
Reimal, pedagog i Björkekärr. Söndagar:
youtube.com/bjorkekarrskyrka

@härlandahangout
Chattforum för barn och unga. 
Pedagog Sofia Stensby i Härlanda 
tillgänglig varje tisdag 17-20. 
Kontaktuppgifter Instagram/Snapchat: 
HarlandaH_Sofia. Läs mer på s. 4.

För mer info om barn- och ungdoms-
grupper, kontakta din församling.

Frivilligcentralen Knuten
digital bokcirkel
Vi läser en bok och samtalar kring det 
vi har upplevt digitalt. Just nu läser vi 
boken "Förundranseffekten". Vi startar 
gärna fler bokcirklar!

digital filmklubb Vi ser en film 
tillsammans och möts digitalt för 
samtal. 

För mer information, kontakta 
Frivilligcentralen, tel 031-731 80 36 eller 
731 80 37. frivilligknuten@gmail.com

Bibel och samtal
vandring mot ljuset
Vi läser Peter Halldorfs julfastebok 
"Vandring mot ljuset" - en följeslagare 
genom advent och jul. Varje dag 
får du en kort bibeltext och tankar 
att reflektera över. Boken finns att 
köpa till reducerat pris, 100 kr, swish 
1236139083. 

Gruppen träffas digitalt via Zoom 
onsdagar kl 19.30-20.30. Support finns 
att få. 

Info/anmälan: Präst VT Carlheim,  
tel 031-731 80 27 eller  
vt.carlheim@svenskakyrkan.se

söndagens tro och liv
Vi läser, ber och samtalar kring sön-
dagens texter. Ett förutsättningslöst 
samtal och ett bibelstudium för alla; 
troende, intresserade och sökande. 
Gruppen träffas digitalt via Zoom 
onsdagar kl 14-15.30. Support finns att få.

Info/anmälan: Präst VT Carlheim,  
tel 031-731 80 27 eller  
vt.carlheim@svenskakyrkan.se
   
bibelstudium  
med hans-olof hansson
1 Petrusbrevet
youtube.com/orgrytepastorat

bibelstudium  
med daniel bennsten
1 Thessalonikerbrevet 
www.sanktpauli.se

Digital gemenskap

Vi lever i förändringens tid. Följ oss på webben för löpande uppdateringar!
www.svenskakyrkan.se/orgryte

Foto: Jonas Tobin/Ikon
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ICA Munkebäck

Årets viktigaste julklapp 
– mat, kläder och klappar till barnfamiljer i fattigdom
För många barnfamiljer blir det en annorlunda jul i år. Många föräldrar är oroliga för sin 
framtid, vissa har blivit permitterade från sina jobb och vissa förlorat sin anställning. 
Vi ser nu helt nya grupper som söker sig till Stadsmissionen för hjälp, grupper som 
vi inte haft kontakt med innan.

Så skriver Göteborgs Stadsmission inför julen 2020. Deras arbete i pandemitid är ansträngt. 
Flera av möjligheterna att samla in julklappar går i år inte att genomföra. Julklappsvagnen 
ställdes in. Trycket på behövande är större än någonsin, samtidigt som man ska ställa om 
julfirandet så att det fungerar i tider av restriktioner.

Vill du stötta Göteborgs Stadsmissions arbete? 
Besök Stadsmissionens gåvobutik! Här kan du köpa en symbolisk gåva och  
få ett gåvobevis att ge bort i julklapp till den som redan har allt.
www.stadsmissionen.org/julbutik

En kasse julmat
En jul med klassisk julmat är för många 
en självklarhet. Men alla har inte råd med 
ett dignande julbord. I snart tio år har 
Svenska kyrkan och Ica Munkebäck 
haft ett samarbete med julkassar som 
delas ut till människor i utsatthet och 
ekonomiska svårigheter. 

Helene Ericsson, diakon i Härlanda, hur 
går samarbetet till?
– Privatpersoner kan bidra med 200 
kr. Svenska kyrkan och Ica Munkebäck 
bidrar med ytterligare 200 kr vardera. 
Tillsammans blir det en välfylld kasse 
med julmat som Ica Munkebäck packar 
och som personerna kan hämta på 
utlämningsdagen strax före jul. 

Vilka är det som får kassarna?
– Det är människor i utsatthet på olika 
sätt. Det kan vara personer som är 

utförsäkrade eller har försörjningsstöd 
och som har små ekonomiska möjligheter 
att ordna en fin jul. Det kan vara familjer 
och vi har också fattiga pensionärer, 
kvinnor som är änkor och som har en 
väldigt låg pension. 

Hur många kassar delar ni ut i år?
– Det är 60 kassar vilket vi ser motsvarar 
behovet i vårt område. Får vi pengar 
över blir det till presentkort till kläd- och 
leksaksaffärer.

Vad får ni för reaktioner?
– De brukar vara oerhört positiva! De 
som ger tycker att det känns fantastiskt 
att det går oavkortat till något konkret 
som gör gott. De som får utrycker sin 
tacksamhet och glädje med tårar och 
kramar, även om det sistnämnda inte blir i 
år. Jag har aldrig fått en negativ reaktion!

Fotnot: Köpstopp för kassarna var 10 december, men välkommen att bidra ett annat år!
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Någon att tala med?
Ibland behöver man prata med någon utom-
stående om t.ex. vägval i livet, funderingar, 
tvivel eller tro, sorg, eller helt enkelt ha någon 
som lyssnar. Välkommen att boka tid hos  
diakon eller präst. Digitala lösningar kan finnas.. 

Tystnadsplikt 
Samtalet sker under tystnadsplikt. Vi för inga 
journaler. Bra att veta är att präst har total 
tystnadsplikt. Diakon har tystnadsplikt 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. 

Kontakta oss
Telefon: 031-731 80 40. Fråga efter präst eller 
diakon. Mer information finns på webben. Här 
kan du få hjälp att hitta din församling och hitta 
direktnummer till personal:
svenskakyrkan.se/orgryte/samtal-och-stod

Andra bra nummer
Jourhavande präst
Telefon: 112. Fråga efter Jourhavande präst. 
Öppet alla dagar kl 17-06.

Kyrkans SOS
Tala med en medmänniska. 
Telefon 0771-800 650 
Öppet vardagar kl 13-21, helgdagar kl 16-21.
SOS-brevlåda: sos.svenskakyrkan.se

Palveleva Puhelin
Svenska kyrkans finskspråkiga själavård. 
Telefon: 020-26 25 00.  
Öppet alla kvällar kl 21-24.

Samtalsjour för döva
Stödlinje via bildtelefon, du når den via
svenskakyrkan@ectalk.se. 
Öppet mån 10-16, ons 10-19 och fre 10-16

Sorgen efter att en närstående gått bort kan ta sig många olika 
uttryck. Att få samtala med andra i en liknande situation kan 
vara en hjälp i sorgen. Du är välkommen att utan kostnad vara 
med i en samtalsgrupp om sorg – en kravlös gemenskap där det 
finns plats för dig, din sorg och dina tankar. 

För dig som förlorat en närstående
Församlingarna i Örgryte pastorat inbjuder gemensamt till samtals-
grupp om sorg. Vi tar emot löpande anmälningar – gruppen startar 
när vi är minst fyra deltagare och när omständigheterna med coro-
napandemin tillåter. Då träffas vi fem gånger varannan vecka.

Vill du veta mer eller anmäla dig? 
Kontakta diakon Annette Andreasson, tel 031-731 58 49 eller
annette.andreasson@svenskakyrkan.se

När en närstående har tagit sitt liv
Det finns också en samtalsgrupp för dig med en närstående som har 
tagit sitt liv. Ledare är Anders Elfström, pastor, och Louise Marmkvist, 
diakon, från Sjukhuskyrkan. Vi träffas sex torsdagar kl 18-19.30 under 
våren 2021 i Haga församlingshem. Gruppen startar när vi är sex delta-
gare och när omständigheterna med coronapandemin tillåter.

Anmälan senast 29/1 2021 till
Anders Elfström, tel 0734-29 04 99, anders.elfstrom@vgregion.se

om sorg

Samtalsgrupp
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Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. 
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och andra övergrepp. Vi lever 
alla under samma himmel och har samma rät-
tigheter. Men beroende på var vi föds, eller 
vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. 

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under 
julen, vår största kristna högtid. Traditioner är invanda seder 
och bruk, språk och värderingar som förs vidare från genera-
tion till generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, 
oavsett var i världen vi lever. 

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, köns-
stympning och andra övergrepp drabbar många flickor 
runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort, 
en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka och kvinna utsätts 
för våld under sitt liv – bara för att de är flickor. Skadliga 
sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och kvinnor 
makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!

Som kyrka har vi särskilt ansvar
I många länder har människor större förtroende för religiösa 
ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det av-
görande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis
tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp. Act Svens-
ka kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra re-
ligiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett 
om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället. 

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. 
Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner! 

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett 
värdigt liv. Swisha din gåva till julinsamlingen: 
900 1223

TACK!

Julinsamlingen 2020  

Bryt en tradition

Foto: Jesper W
ahlström

/Ikon


