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Drömmar...
Ord är spännande. De väcker många gånger olika tankar, stämningar och 
känslor hos oss. Vad väcker ordet ”drömmar” hos dig? 

För någon kanske ”drömmar” mest handlar om verklighetsflykt, att 
fastna i det som är orealistiskt. Drömmaren står i motsats till realisten som 
förhåller sig till verkligheten sådan den faktiskt är.

Men drömmar handlar kanske ännu mer om att inte köra fast i det som 
är just nu. Men att få kontakt med sin djupaste längtan. Att sträcka sig mot 
det vi hoppas och vill kunna se bli verklighet. Dessutom vet vi att nattsöm-
nens drömmar är av avgörande betydelser för vår bearbetning av livet och 
för vår mentala hälsa. Utan drömmar kan vi inte leva.

2020 kommer att gå till historien som ett år som handlat om restriktio-
ner, begränsningar, ensamhet, sjukdom och död. Men mitt i allt detta som 
just nu omger oss, får vi inte ge upp hoppet om något större och bättre. 
Därför får vi inte sluta drömma.

Drömmen är en nära släkting till hoppet. När kristen tro lyfter fram hop-
pet betyder det inte att allt redan fungerar och är precis så som vi önskar. 
Snarare handlar det om att vi sträcker oss mot något större. Det kristna 
hoppet är ett trotsigt hopp, där vi bärs av hoppet trots att det just nu ser 
ut som det gör.

Därför får vi inte sluta att drömma, hoppas och längta. När samtiden 
tynger oss blir det ännu viktigare att vi kan formulera en vision av det ge-
mensamma goda, det sanna och sköna, allt det som är värt att sträva efter. 
”I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, 
vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då 
väntar vi uthålligt”. (Rom 8:24-25)

Foto: Arleen Wiese/Unsplash
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På Örgrytes sommarcafé vävs dröm-
mar, kakor och gemenskap samman. 
För bagaren Evan är församlingen 
som en familj. Hans dröm är att få 
fortsätta baka och att kunna hjälpa 
dem som har det svårt.

På innergården vid Örgryte försam-
lingshem känns svalkan under para-
disäppelträdet och parasollen behaglig 
denna soliga sensommardag. Under 
hela sommaren har här varit café på 
torsdagarna, ett efterlängtat andnings-
hål då mycket annat varit stängt. Gäs-
terna kommer in några i taget, anvisas 
en plats för att hålla avståndet och blir 
serverade kaffe och kaffebröd. Många 
är 70+. Det märks att caféet är upp-
skattat. Det ligger en förväntan i luften: 
Vilka kommer idag – och vad blir det 
för gott fika? 

– Det betyder mycket att det är öp-
pet, att kunna komma och prata med 
någon. Många ställen har stängt, menar 
Siv Atlestam. 

Hon är här med sin man Ulf. De är 
aktiva i kyrkan, både i Svenska kyrkan 
och Equmeniakyrkan. De bor nära och 
har lätt att komma hit. Deras sommar 
har varit bra överlag, trots restriktioner. 

– Vi har ett sommarställe och har 
kunnat träffa släkt och barn. Där finns 
trädgård så vi kan sitta ute, så vi är 
bortskämda på så sätt. Men jag har 
inte kunnat besöka min systerson eller 
gå och simma på Valhallabadet som jag 
brukar. Vi åker heller inte kommunalt, 
säger Ulf.

Det är viktigt att hålla igång även i 
dessa tider, tycker bordsgrannen Siv 
Rabe Pajnert. Hon följer gympan på TV 
och brukar också gå till gudstjänsten på 
söndagen i Örgryte nya kyrka. Kyrkan 
är stor och det går bra att hålla avstånd 
där. Men det vanliga kyrkkaffet efteråt 
har varit inställt. 

– Det är jättebra att vi kan nyttja den 
här innergården på torsdagarna istället! 
Här kan vi samlas, vi som träffas i kyr-
kan, menar hon.

Runt parasollerna och borden står 
blommor i krukor. I träden hänger amplar 
med petunior och palettblad och skapar 
medelhavstrivsel. Om en stund ska det 
också firas mässa här på innergården. 
På tallriken ligger hembakt, bakat av 
Örgrytes egen bagare Evan. Han håller 
ställningarna i köket och kommer ut och 
serverar så att gästerna kan sitta kvar. 

Evan kommer från Irak. Han har varit 
i Sverige i 10 år och arbetstränat i Ör-
gryte församling nu i snart tre år. I Irak 
arbetade han som frisör, med festdeko-
rationer och lite som dj. 

– Men när jag var liten var jag ofta 
med min mamma i köket. Jag älskade 
att hjälpa till där, att laga mat och baka, 

berättar Evan, när vi ses några dagar 
senare vid caféköket. 

I ugnen gräddas kanelgifflar och Evan 
passar plåtarna. Under våren har han 
fyllt frysarna när mycket verksamhet 
stått på vänt. Att det nu är mer folk i 
rörelse och att hans bakverk får upp-
skattas mer direkt trivs han med.

Det var här i Sverige som bakningen 
blev huvudsysslan. I Bergsjöns kök lärde 
han sig att baka tårtor. Och när han 
kom till Örgryte församling hjälpte då-
varande diakonen honom att hitta olika 
svenska recept.

– Jag gillar att baka allt! Men jag gil-
lar inte att följa recept. Säger de att de 
önskar kolakakor går jag in och söker på 
youtube!

Evan går mycket på känsla när han 
bakar – han vet vad som fungerar. 
Och jag, som vid bakning är slav under 
recept, kan inte undgå att bli impone-
rad. Han visar mig sitt instagramkonto 
med bilder på sina bakverk. Vi skrollar 
ned bland chokladtårtor och småka-

kor – och så jordgubbstårtan som Evan 
förstått har en särskild ställning hos 
svenskarna på sommaren. När årets 
midsommargudstjänster på äldreboen-
dena i Örgryte inte kunde bli av, bakade 
Evan just jordgubbstårta som försam-
lingen istället levererade dit, med en 
hälsning. 

 
Själv uppskattar Evan både lussekat-
ter och kanelbullar. Vi konstaterar att 
många av mellanösterns kryddor, som 
saffran, kanel och kardemumma, som 
där används i mat, hos oss har fått flyt-
ta in i fikakulturen. Och vi fikar mycket 
mer i Sverige än i Irak.

– Där träffas man och äter mat. Det 
finns inte caféer som här. Där tar man 
en kaffe eller te hemma istället.

I örat dinglar ett litet kors. Evan till-
hörde en kristen minoritet i Irak och 
gick i kyrkan där. Men efter att Sad-
damregimen föll var det svårt att leva 
som kristen i landet, berättar Evan. Vid 
en snabb googling på nätet kan vi läsa 
att Iraks kristna minoritet gått från 1,5 

miljoner till ca 300 000 på 16 år. Här i 
Sverige har han två systrar och en bror. 
Och Örgryte församling har blivit som 
en familj tycker han.

– Jag trivs jättebra med personalen 
och alla som finns här. Prästen Jonathan 
är som min bror – och Anne på försam-
lingsexpeditionen som min mamma!

 
I november går arbetsträningen i 
Örgryte församling ut. Hans hand-
ledare Gerald hoppas att fler kan se 
Evans talang och att han får en chans 
i arbetslivet. I våras var en praktik på 
gång på ett bageri, innan corona satte 
stopp. Evan vill gärna fortsätta med 
bakningen, men känner sig osäker på 
vilka möjligheter som finns. Men får han 
drömma fritt vet han säkert:

– Då skulle jag vilja ha en egen 
restaurang så att jag kan anställa myck-
et folk. Det är många som behöver 
jobb. Jag skulle vilja vara en business-
man så att jag kan ge pengar till Afrika, 
Libanon, Irak… ja människor som har 
det svårt!

”Det betyder 
mycket att det är 
öppet, att komma 
hit och prata med 
någon.

text och foto: karolina braun

Kakor och drömmar

”Jag gillar att baka 
allt. Men jag gillar 
inte att följa recept.
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Älskade kyrkkaffe!
Brödundret. Jesus delar med hjälp av en pojke och tolv lärjungar ut fem bröd ch två fiskar till 
flera tusen människor efter en lång predikan.

Första registrerade kaffeimporten till Sverige. Ett halvt kilo lossas i Göteborgs hamn och 
är tänkt att användas som medicin. Okänd adressat.

Järnspisen lanseras brett och förändrar sättet att tillreda mat i hemmet. Nu blir det 
möjligt att baka ofta – och färskt – och vetebrödet gör sitt intåg.  

Snart bryter även väckelserörelsen fram i landet. Men det är långt att ta sig till mis-
sionshusen till en början. Folket är ofta frusna och hungriga vid ankomsten. Därför börjar 
man snart installera kaminer och servera varm dryck med något enkelt ätbart till. De 
sedan länge viktiga mötena på kyrkbacken, där både stora frågor och skvaller avhandlas, 
flyttar nu inomhus.

Ordet kyrkkaffe dyker för första gången upp i skrift men kan förstås ha använts i 
dagligt tal tidigare. Till en början är kyrkkaffet ofta en privat tillställning där man efter 
gudstjänsten inbjuds hem till en bekant, eller kanske till prästgården. Med tiden utveck-
las kyrkkaffet till församlingens angelägenhet där alla gudstjänstfirare inbjuds till de nya 
församlingshemmen och där ofta frivilliga står för brödbak och servering. Vid kyrkkaffet 
finns tillfälle att både reflektera över predikan och få uppleva gemenskap. 

Efter kriget publiceras receptet på ”Kyrkkaffekaka” i boken Gott bröd och nya kakor. 
Det är ett vetebröd i långpanna som innehåller inte mindre än 525 gram smör och 575 
gram socker - ett uttryck för längtan efter livets goda igen.

Sackeus startas av Diakonia, Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen med syftet att 
genom handel med små producenter i utvecklingsländer förbättra levnadsvillkoren för 
människor i tredje världen. 

Varumärket Kyrkkaffe skapas i samarbete mellan Svenska kyrkan och Sackeus och 
förses med KRAV-märket och den nya produktcertifieringen Rättvisemärkt (senare 
Fairtrade). 

Kyrka för Rättvisemärkt lanseras i Sverige efter en idé från Storbritannien.

Coronapandemin sätter stopp för vanligt gudstjänstfirande, liksom även kyrkkaffen. 
Men liksom gudstjänsterna hittar in digitalt flyttar kaffegemenskapen också in på digitala 
forum. Många upptäcker att även om man inte kan dela samma kaffe eller fikabröd – kan 
man ändå dela gemenskap. 

text & foto: karolina braun. tipstack: anna braw, wikipedia m.m.
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historiska milstolpar ”Kyrkkaffet är 
en fest – en 
försmak av det 
stora kalaset i 
himlen. 

                  anna braw

Boken Kyrkkaffe från 2004 där du var 
redaktör fick ju ett stort gensvar och 
fick flera uppföljare. Vad var det som 
gjorde att du själv började intressera 
dig för just kyrkkaffe?
– Det talades om en stor receptboks-
boom i början av 2000-talet, och 
jag var helt emot att förlaget där jag 
arbetade skulle rusa in – jag tyckte 
att det fanns så mycket som var mer 
angeläget. Men bara några sekunder 
efter att jag hade sagt det på mötet 
sa jag, utan att tänka: ”men kyrk-
kaffe!”. På ett ögonblick förstod jag 
att en kyrkkaffebok måste göras. Det 
är kulturhistoria, mathistoria, kyrko-
historia och samhällsbyggande i ett 
– och dessutom något som pågår och 
utvecklas. Det har hänt mycket sedan 
boken kom, inte minst att många av 
de lite äldre kvinnor som skrev vackra 
handskrivna brev med recept till mig 
inte orkar ta ansvaret längre eller till 
och med har dött, så att församlingarna 
måste rekrytera nya frivilliga eller hitta 
andra lösningar. De ideella kyrkkaf-
fearbetarnas berättelser blev en stor del 
av boken, och det känns som ett stort 
förtroende att ha fått skapa utrymme 
för det de ville säga och bjuda på.

Vad skulle du säga att kyrkkaffet be-
tyder för människor?
– Det kan säkert vara mycket olika, 
men när jag höll på med den första 
boken sa en av mina körvänner, Erik: 
”Att gå i kyrkan utan att gå på kyrk-
kaffe är som att bada utan att doppa 
huvudet!” Och när jag höll på med en 
av de senare böckerna sa en diakon 
som heter Sara: ”I gudstjänsten sitter 
vi vända framåt, allihop, men om vi 
stannar efteråt och äter något ser vi 
varandra också.” Det verkar som om 

något att dricka och äta fungerar lite
avväpnande – det är lättare att börja 
prata om det finns något sådant. 
Ibland har jag själv smitit utan att gå 
in på kyrkkaffet, och det är tydligt för 
mig att då blir det annorlunda, mer en 
gudstjänst för min skull än ett försam-
lingsliv tillsammans. Det är klart att 
man inte måste vara med precis jämt, 
men jag skulle tro att i en församling 
där kyrkkaffet fungerar bra finns det 
också förutsättningar för ett stort och 
brett engagemang i gudstjänst, un-
dervisning, diakoni och mission efter-
som människor är vana att välkomna 
varandra, ta vara på varandra och 
intressera sig för varandra. 

Dagens coronatid har ju ändrat för-
utsättningarna för gudstjänst. Vi har 
sett digitala gudstjänster – men hur är 
det med digitala kyrkkaffen? 
– I Kalmar där jag jobbar nu har det 
dykt upp försök med ett slags chatt-
grupper efter gudstjänsten, och för en 
del kan det säkert fylla delvis samma 
funktion. Men många är ovana vid att 
uttrycka sig i skrift, eller ovana vid tek-
nik, eller ovana att prata utan att se ett 
ansikte. Så coronakyrkkaffe måste nog 
bli en rad olika initiativ för att ingen ska 
bli sittande bortglömd någonstans.

Hej Anna Braw

Många församlingsbor kan vittna om Evans 
goda fika i Örgryte. Och i somras bjöds 
de boende på ett äldreboende på Evans 
jordgubbstårta. Hans egna favoriter är bl.a. 
kanelbullar och lussekatter och när han 
fick uppdraget att baka till en framsida av 
denna tidning föll valet på chokladtårta. 
Han följer helst inte recept utan hämtar sin 
inspiration på youtube.

Foto: M
agnus A

ronson
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Jenny och Daniel bor sedan några år i 
Göteborg, då Daniel fick ett kontrakt 
på GöteborgsOperan. När vi träffas 
vid Härlanda kyrka pratar vi om för-
ändringar och om drömmar som blev 
något annat. Vad hände?

– Det var en tisdag då mailboxen 
fylldes av avbokningar. Allt ställdes in. 
Jag fick säga upp mitt kontor. Det blev 
helt stilla, berättar Jenny.

– Operans föreställningar ställdes 
in, det blev väldigt tyst i huset, säger 
Daniel.

Hur påverkade detta er tillvaro?
– Jag har försökt hålla igång hela ti-

den, promenerat och rört på mig myck-
et i naturen, säger Jenny. Man har fått 
ett annat tidsperspektiv och en lugnare 
rytm. Dessutom har jag lärt mig att ha 
konsultationer via Zoom och försöker 
hitta nya arbetskonstellationer. Jag har 
till och med pratat med min frisör om 
att göra något tillsammans, men jag vet 
inte riktigt vad än, men... 

– Repetitioner fortsätter på operan 
i väntan på att få spela föreställningar 
på något sätt igen, säger Daniel. Vi har 
bl.a. sjungit från Eggers balkong, och 
gjort några inspelningar digitalt som 
sänts på Operans hemsida som små ap-
titretare. Ensemblen fortsätter repetera 
och håller modet uppe trots att det är 
osäkert när man kan börja spela igen. 
För min egen del har ju även andra upp-
drag som solist vid kyrkokonserter och 
som körledare hos ett studieförbund 
också upphört. Men jag har ett kon-

trakt och en anställning så viss trygghet 
finns det ändå.

– Det som är jobbigast är ju den här 
ovissheten – när tar det slut? Det som 
sliter är när det inte finns ett slutdatum.

Har ni fått några nya erfarenheter och 
insikter och vad tror ni kommer att 
bestå över tid?

– Jag har kommit fram till att opera 
inte passar lika bra digitalt. En ope-
rasångare är utbildad att sjunga utan 
mikrofon, och behöver rymden och 
scenen. Och att det är en stor ap-
parat att ändra säsongens program. 
Spelschemat är lagt för lång tid framåt 
och det är svårt att stuva om. Det 

kan kännas tröstlöst när man lagt ner 
mycket tid för att lära sig en roll att en 
uppsättning inte bara skjuts upp utan 
läggs ner helt. Då behöver man mycket 
vilja för att orka ta nya tag. 

– Egentligen skulle man vilja börja 
om från början med ett blankt blad och 
bara lyfta tillbaka det man vill ha i livet 
i stort, säger Jenny. När vi nu har levt 
restriktivt på vissa sätt och hittat andra 
sätt att leva – vilka delar vill vi behålla? 
Vad måste vi ta tillbaka? Plötsligt har 

vi kunnat träffa vänner för att jobbka-
lendern är tom! Det är positivt. Att i 
stunden kunna bestämma att grilla med 
vänner upp på Getryggen, det är enkelt 
och värt mycket.  

Vad tror ni kommer att förändras i 
samhället? 

– I många religioner finns det en gud 
som är både livgivare- och förstörel-
segud, det är liv och död, det kommer 
man inte ifrån. Vissa saker måste rasa, 
så att vi tvingas hitta nya vägar och 
lösningar, säger Daniel. Det gör ont när 
det brister, men om inte vi ställts inför 
detta kaos hade vi heller inte skapat 
förändringar. Mycket kommer nog att 
vara annorlunda framöver, hur det 
kommer att se ut med affärer i stan, 
hur vi handlar, hur vi arbetar etc. Digi-
talt har mycket tagit ett stort kliv in i 
framtiden på kort tid.

– Vad som händer på lång sikt är 
svårt att säga. När samhället får sämre 
ekonomi och viktiga funktioner går på 
knäna – vad har då kulturlivet att sätta 
emot polisen, vården och skolan? En 
sämre ekonomi måste ju påverka även 
kulturhusen i förlängningen. Jag tror 
att vi kommer att se en förändring där. 
Kanske blir det ett gemensamt kultur-
hus för opera, musik och teater? 

– Kulturarbetare måste nog börja 
tänka mer affärsmässigt vad gäller 
samarbeten med till exempel med pri-
vata aktörer så som idrottsvärlden gör 
idag, tänker Jenny. 

– Det är nog så att avsaknad av kul-
turevenemang skulle vara vanskligt, 

men det är väl det att man saknar kon 
först när båset är tomt, tror Daniel. 
Men det är en stor grupp som arbetar i 
den här sektorn som behöver hitta nya 
vägar att nå ut.

– Kanske sångare och musiker som 
besöker skolor? funderar Jenny.

– Absolut, jag har vikarierat som lä-
rare ibland mellan spelperioder, berättar 
Daniel. Barn och ungdomar frågar alltid 
mycket om sång. Att uppleva opera live 
är ju inte alla förunnat. 

– Frågan är när man får börja hälsa 
på varandra igen, genom att skaka hand 
eller kramas? Det kommer att finnas en 
tid när det kan bli ett obekvämt mel-
lanting, när man är osäker om man ska 

eller inte. Samtidigt är den där hand-
skakningen så viktig, säger Jenny. Det 
är en ceremoni som är naturlig för oss. 

Jag föreslår att det kanske blir när vi 
får se Stefan Löfven och Anders Tegnell 
skaka hand för att visa att nu är det 
fritt fram som det släpper. 

– Det måste nog komma ett tydligt 
dekret uppifrån – att nu är det ok att 
skaka hand, säger Daniel.

Har drömmarna förändrats med tiden?
– Jag vill gärna fortsätta jobba i Gö-

teborg, vi trivs bra här, och hoppas på 
förnyat kontrakt.

– Förhoppningen är att det blir en 
nystart och ett uppsving, säger Jenny. 

Jag har faktiskt fått en ny dröm under 
pandemin – jag vill köpa en folkabuss! 
Då skulle vi kunna åka iväg, vandra lite 
på något ställe där vi stannar och sova i 
bilen. Jag skulle till och med kunna jobba 
från bilen om det är så. Det öppnar för 
många nya sätt att hantera vardag och 
arbetsliv. Det finns oändliga möjlighe-
ter!

Efter samtalet ser jag framför mig hur 
Jenny jobbar från bussen som för henne 
och Daniel dit de vill. Kanske bussen 
stannar vid något torg, Daniel sjunger 
en aria ut Barberaren från Sevilla sam-
tidigt som frisören klipper kunder bred-
vid? 

Egentligen skulle man vilja 
börja om från början text och foto: helena sandström

”Om vi inte ställts 
inför kaos hade  
vi inte skapat 
förändringar

Jenny Jernberg Ralphsson och Daniel Ralphsson bor i Strömmensberg, i Härlanda församling. Jenny arbetar som chefscoach, 
skådespelerska och retoriker. Daniel är tenorsolist på GöteborgsOperan och dyker ibland upp som solist vid kyrkokonserter. 
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Volontären Sofia vill ge de romska 
barnen i Rumänien framtidstro. Men 
när coronapandemin kom sattes 
mycket av arbetet på paus.
– Det är verkligen så att den som 
redan är utsatt nu blivit ännu mer 
utsatt, säger Sofia. 

Det är en varm augustidag och ter-
minsstart. Skolor och jobb börjar om 
igen. Det också en omstart för Sofia 
Karlsson. När jag träffar henne vid 
Sankt Pauli kyrka ska hon om några 
dagar få åka tillbaka till sitt volontär-
jobb i Rumänien genom organisationen 
Networks. Där hann hon arbeta med 
romska barn i en fattig del av staden 
Arad i 3,5 år, innan coronapandemin 
kom. I mars fick hon packa sina väskor 
och resa hem. 

– Jag saknar mina barn jättemycket 
och det kändes hemskt att lämna. Allt 

gick så snabbt och jag hann inte ens 
säga hejdå. När jag åkte trodde jag att 
jag skulle vara tillbaka senast i maj, men 
så blev det ju inte, berättar Sofia.

I Rumänien har skolorna varit stängda 
hela våren. Undervisning har kunnat 
fortsätta online – men för den som 
saknar internetuppkoppling, dator och 
läskunniga föräldrar är steget gigan-
tiskt.

– Ingen har väl tyckt det varit roligt 
med corona, men det är verkligen så att 
den som redan är utsatt nu blivit ännu 
mer utsatt. 

De romska barnen som vanligtvis får 
kämpa hårt med skolan har i vår varit 
helt utan skolgång och hamnat efter 
ännu mer. Deras föräldrar som kanske 
försörjer sig på enkla dagjobb har fått 
sina inkomster indragna. När Rumä-
nien helt stängde ner var man också 

tvungen att ha med sig en lapp när man 
gick ut med namn och adress på affä-
ren man skulle besöka, berättar Sofia.

– Många vuxna romer kan varken 
läsa eller skriva – då är det inte lätt! 

Vad Sofia känner till har ingen av 
romerna i området blivit smittade av 
covid-19 ännu, vilket är tur. Här skulle 
smittan snabbt ta fart då många bor 
5-10 personer i ett rum, med flera 
generationer tillsammans. Många har 
ett dåligt immunförsvar och dessutom 
dåliga luftvägar då de eldar inomhus. 
Romerna är illa sedda bland rumänerna i 
övrigt och många undviker dem – kan-
ske är det orsaken att de hittills klarat 
sig från smittan, tror Sofia.

Organisationen Networks har funnits i 
Rumänien sedan 1996. Det är en kristen 
organisation som tar emot volontärer 
från olika samfund och länder, däribland 

Sverige. För Sofia väcktes intresset 
under gymnasietiden på LM Engströms, 
där eleverna på skolan stöttar organisa-
tionen genom olika insamlingar. I trean 
fick hon själv möjlighet att resa ned och 
efter studenten ville hon pröva på att 
vara volontär.

– För Networks är det viktigt att be-
driva hjälp till självhjälp. Där är utbild-
ning en viktig del. Många av romerna 
har aldrig varit utanför sitt område i 
staden. De känner inte till sina rättighe-
ter eller vad utbildning kan ge. De tror 
att det liv de lever är det enda som är 
möjligt för dem, så självkänslan är väl-
digt låg, berättar Sofia.

Networks bedriver både förskola, 
läxhjälp och ett stödprogram för de 
ungdomar som går vidare till gymna-
siet. Dessutom driver de ett företag 
som utbildar och anställer vuxna och 
har även visst krisstöd när läget är 
akut. Arbetet är möjligt tack vare gåvor 
från privatpersoner och församlingar, 
där Sankt Pauli församling är en av 
givarna. Sofia har mer eller mindre vuxit 
upp i församlingen och att ha stöttning 
på hemmaplan känns väldigt bra, tycker 
Sofia.  

Sofia arbetar i läxhjälpen. I Rumänien 
råder skolplikt, men man måste själv 
betala skolmaterial och gå propert 
klädd, och det är ett hinder. 

– Många romska barn droppar av när 
de måste hjälpa till att passa småsys-
kon, hämta vatten eller samla skrot. 
Föräldrarna har själva ofta dåliga erfa-
renheter av skolan. Därför finns ingen 
som pushar på och hjälper barnen. Det 
kan vi göra i läxhjälpen, menar Sofia. 

Kanske kommer det att ta någon ge-
neration innan det sker en förändring i 
stort, men Sofia, som följt barnen i flera 
år, ser ändå en positiv utveckling. 

”För barnen önskar 
jag framtidstro. 
Att de kan stå med 
raka ryggar och 
säga ”jag är bra.”

– Det är häftigt att se hur barn som 
först inte kunde sitta stilla på stolen nu 
sitter och läser – och kanske hjälper 
sina småsyskon att läsa. På så vis är det 
lyxigt att jobba med barn; varje sak de 
lär sig är ett steg vidare. De växer på 
längden när de märker att de faktiskt 
klarar det! säger Sofia.

När Sofia pratar om barnen blänker 
det till i ögonen och det märks att hon 
ser fram emot resan. Ändå är det med 
lite blandade känslor. I Rumänien ökar 
nu covid-19-fallen och hon vill själv inte 
hamna på sjukhus i landet. Hon har en 
försäkring som gäller 45 dagar. Den 
brukar vanligtvis gå att förlänga, men 
denna gång måste hon antagligen resa 
hem när dagarna är slut. 

– Samtidigt är jag inte turist. Jag kan 
språket, har ett hem och vänner där, så 
jag är inte helt utlämnad. 

I höst öppnar skolorna i Rumänien 
igen, men det råder fortfarande res-
triktioner. Max 3 personer får vistas i 
samma rum – ett utmaning för Net-
works som redan nu har brist på lokaler. 
Men att i alla fall kunna sätta igång igen 
är positivt, tycker Sofia. 

Vilka drömmar har hon då för framti-
den? undrar jag.

– För barnen önskar jag framtidstro. 
Att de kan stå med raka ryggar och 
säga: ”Jag är bra”. Jag önskar att de ska 
få veta hur älskade av Gud de är, att 
trots att ingen annan står upp för dem 
som romer, så är Gud alltid med dem.
Samtidigt ser jag sådan styrka i barnen, 
som jag knappt kan förstå. De kämpar 
för livet varje dag!

Vad hon själv ska bli i framtiden vet 
hon inte. Kanske socionom eller diakon. 
Klart är att hon vill fortsätta kämpa för 
rättvisa i världen. 

– När jag hjälper barnen lär jag mig 
själv väldigt mycket. Att jobba med 
barn är kanske det tuffaste man kan 
göra, men också det mest fantastiska!

Sofia vill ge barnen
    framtidstro text: karolina braun

foto: networks/karolina braun
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Drömma måste vi alla göra, an-
nars skulle vi stagnera. Att drömma 
och föreställa sig någonting annat 
än det som är för handen hör till att 
vara människa. Drömmen kan förstås 
vara passiviserande verklighetsflykt 
men drömmen kan också vara en 
språngbräda till förändring. ”I have a 
dream”/”Jag har en dröm”. Denna fras 
upprepar Martin Luther King Jr. om och 
om igen i världens mest berömda tal, 
talet som han höll vid Lincoln Memorial 
i Washington D.C. 1963. Över 250 000 
människor hade samlats för att lyssna 
på honom. Drömmen var drömmen 
om jämlikhet, om att människor inte 
längre skulle diskrimineras på grund av 
sin hudfärg. För Martin Luther King och 
hans medkämpar inom den nordame-
rikanska medborgarrättsrörelsen var 
detta en dröm som gav dem mod, kraft 
och hopp: mod till att härda ut i vidriga 
förhållanden i tro på en bättre framtid, 
kraft till att aktivt men fredligt arbeta 
för en förändring och hopp om att en 
förändring var på väg. 

En dröm som skall kunna ge kraft till 
kamp, mod att härda ut och inte ge upp 
och hopp om att en förändring faktiskt 
är möjlig behöver vara förankrad i ett 
värde och i vissheten om det omistliga i 
detta värde. För Kings del handlade det 
om föreställningen om och tron på alla 
människors lika värde och värdighet, 
oavsett hudfärg. Denna dröm ledde till 
en mäktig rörelse – medborgarrätts-
rörelsen. Där den drog fram blev ing-
enting längre sig likt (även om mycket 
återstår att göra).

Men drömmar kan också vara av an-
nat slag. De kan vara ”upp i det blå”. 
Det är inte ovanligt att drömmar fung-

erar som en stunds verklighetsflykt 
och ingenting mer. Det måste inte vara 
fel med en stunds verklighetsflykt. 
Ibland är det just det vi behöver. Men 
verklighetsflykt har aldrig åstadkommit 
någon förändring. Om drömmar skall 
vara konstruktiva behöver de ha något 
slags verklighetsförankring – även om 
många i 1960-talets USA kanske trodde 
att lika rättigheter för färgade männ-
iskor inte var möjligt, inte var alls verk-
lighetsförankrat. En mycket vanlig dröm 
är numera drömmen om den stora lot-
terivinsten, som i ett slag skall ge mig 
allt jag vill ha. I George Orwells roman 
1984 är det lotterier som makthavarna 
använder för att passivisera folket, 

så att de inte kommer på idén att 
göra uppror och beröva makthavarna 
deras positioner och deras privilegier. I 
stället för att kräva rättvisa och frihet 
drömmer folk om den stora vinsten. 
Frågan är om inte spelandet också i vårt 
västerland har blivit ett folkets opium. 
Drömmarna blir härigenom ynkliga, 
materialistiska och egoistiska. Sna-
rare än att sporra till att åstadkomma 
förändring får dessa drömmar oss att 
bara sitta ner och vänta, hoppas och bli 
besvikna.

Kanske att vi istället borde hjälpas åt 
att odla de stora och ädla drömmarna. 
Vilka värden skulle vi vilja se förverk-
ligade? Kan vi skapa oss bilder – som 
Martin Luther King gjorde i sitt tal – 
av hur det skulle se ut om drömmen 
förverkligades? Hur kan vi dela dessa 
drömmar med varandra? I Bibeln finns 
en dröm som heter duga: drömmen om 
en jord där rättfärdighet råder, en värld 
där ingen kränks eller förtrycks, en 
värld där resurserna förvaltas så att de 
räcker åt alla. Kan vi odla den drömmen, 
bära den med oss, berätta om den, föra 
den vidare

Jag tror också att det är viktigt – 
som i den enorma massrörelse som 
medborgarrättsrörelsen var – att vi 
tillsammans bär denna dröm. Bara om 
vi delar den med varandra kan vi bli 
starka nog att driva fram en förändring, 
så att vi sätter stopp för rovdriften på 
vår jord, sätter stopp för artutrotning 
och klimatkollaps och sätter stopp för 
orättvisor och förtryck. Därför behövs 
kyrkan. Och därför behövs du och jag i 
kyrkan.

Helene Blomqvist
Kyrkorådsordförande i Örgryte pastorat

”Bara om vi delar 
drömmen med 
varandra kan vi bli 
starka nog att driva 
fram en förändring.

Låt oss tillsammans odla de stora

drömmarna

illustration: helena sandström
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Människan lever inte bara i den materiella 
och sociala verkligheten, utan även i en 
mental värld, en inre värld, där det finns 
drömmar, fantasier och förhoppningar, 
liksom minnen av olika slag, rädslor och 
farhågor. Leonard Cohen har skrivit en 
sång där han sjunger om sitt hemliga liv, 
”my secret life”, en bild av det inre, som är 
och bör vara eget och som inte fullt ut går 
att dela med någon annan. Att det finns 
mål och hopp i den inre världen, som har 
samband med det vi gör i yttervärlden – 
arbetar, ägnar oss åt skapande aktiviteter 
eller andra intressen, söker sammanhang 
med andra människor – är en central del 
av att vara människa och att ha ett me-
ningsfullt liv. 

När drömmar och hopp finns närvarande, 
tolkar vi världen på ett ljusare sätt och det 
finns mer kraft och energi när vi behöver 
anstränga oss. Omvänt kan avsaknaden av 
en dröm, när det vi drömt om visar sig vara 
oförenligt med en ny verklighet, förvandla 
världen och även oss själva. Besvikelse och 
resignation minskar lusten och energin. 

I psykiatriskt hänseende kan förlusten av 
hopp leda till depression, ett tillstånd som 
är såväl fysiskt som psykiskt och som 
präglas av inaktivitet, avvikande sömn och 
aptit, och svårigheter att engagera sig i 
livet och andra människor. Människan som 
förlorat hoppet kan behöva tala om förlus-
ten, genomföra ett sorgearbete som kan 
bana väg för att skapa nytt hopp, en ny 
dröm om framtiden.  

Människan övervinner svårigheter genom 
gemenskap, samarbete och genom att 
skapa. Kan vi omvandla isolering, begräns-
ning och rädsla till något nytt? Vad kan vi 
lära oss av prövningen och ta med oss i 
fortsättningen av våra liv? Att vi talar med 
varandra och stödjer varandra, söker ef-
ter utveckling eller nya möjligheter, är bra 
sätt att ta sig an ohälsan som pandemin 
orsakar. Att värna om våra vänskaper och 
sociala kontakter, och till och med söka 
nya, kanske sträcka ut en hand till någon 
som vi inte känner så väl men som vi tror 
kan behöva vår hjälp, tror jag har ett stort 
värde för båda parter. Att hålla sig fysiskt 
aktiv så gott det går brukar också lyftas 
fram som hälsobefrämjande. 

Vad gör det med oss 
när drömmen går i kras?

Varningstecken som vi bör vara upp-
märksamma på är till exempel om söm-
nen inte fungerar, om vi visar avvikelser 
i vårt beteende i riktning irritabilitet 
eller ilska, om vi inte förmår äta eller 
vårda oss själva som vanligt, eller fast-
nar i påträngande, besvärande tankar 
av olika slag. Om sådana symtom är 
mycket starkt påtagliga eller håller i sig 
längre än några veckor bör vi söka hjälp.

Johannes Nordholm 
Psykolog, verksamhetssamordnare 

Psykiatri Affektiva, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jag vill anknyta till det Johannes Nord-
holm skriver om de olika verkligheter 
vi lever i och hur de kan kommunicera 
med varandra. Hur vi behöver ta oss an 
både de yttre och de inre tecknen.
I Sjukhuskyrkan träffar vi människor 
som på något sätt blivit avbrutna i sitt 
levande. Något har hänt; en förlust av 
en närstående, av den egna hälsan, 
framtiden är oviss och ny.

När vi skakas om kan det kännas som 
hela världen krymper, att jag stängs in i 
oro, sorg, vrede, olika fysiska och psy-
kiska symtom. Det är helt naturligt och 
samtidigt skrämmande, för det känns 
som jag förlorar mig själv också.

Det finns människor som vill sörja 
och reagera genom att dra sig undan 
mänsklig samvaro. De har kanske till-
gång till naturen, musiken, litteraturen, 
till en Gudsrelation.

De flesta av oss behöver en eller 
flera medvandrare för att hitta vidare 
igen. Vi behöver dela upplevelserna, 
sätta ord på dem, bottna i en annan 
människas närvaro.

Det är möjligt att söka hjälp även nu.
Pandemins regler om social distanse-
ring, som borde hetat fysisk distanse-
ring, har ändrat på ramarna för detta. 
Men ringer du sjukhuskyrkans expedi-
tion kan du boka samtal i samtalsrum 

eller på avdelning. Med skydd om 
nödvändigt, annars säkerhetsavstånd. 
Vi tar promenadsamtal utomhus, där vi 
kan tala utan att bli störda, ibland möts 
vi i digitala samtal eller telefonsamtal.
Vi har Livsåskådningsgrupper på Ak-
tivitetshus och sorgegrupp när man 
förlorat någon i suicid. Allting går att 
genomföra säkert.

Det kan ta tid att hitta livsgnistan igen, 
att åter känna dofter och livsglädje. 
Vem väcker ditt hopp?

En patient, tvångsintagen på en 
psykiatriavdelning, uttryckte det så 
vackert: "Sjukhuset ser ut som en fab- 
rik och det är det också. Det är en 
kärleksfabrik, där vi alla arbetar på att 
bli friskare."

Och så är det; vi gör detta tillsam-
mans. Välkommen att ringa sjukhus-
kyrkan eller din hemförsamling.

Birgitta Fält, psykolog, 
Sjukhuskyrkan, Östra sjukhuset

johannes nordholm

Symbolen för sjukhuskyrkan:
Livskraften i den avbrutna stjälken 
vänds inåt, nedåt, men vad får den 
att åter vända, att hitta ett nytt 
förlopp och blomning?

De flesta av oss behöver 
en medvandrare

”Människan som 
förlorar hoppet kan 
behöva tala om 
förlusten, genomföra 
ett sorgearbete.

Foto: Thomas Dumortier/Unsplash
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När Dulce Ahlberg blev arbetslös 
öppnades istället dörrarna för ett 
engagemang för Stadsmissionen 
och S:t Johanneskyrkans öppna 
verksamhet.  
– Jag får en sådan enorm glädje 
över att sådana här ställen faktiskt 
existerar, menar Dulce. 

Det är lunchdags och människor står i 
kö utanför S:t Johanneskyrkan – Stads-
missionens mötesplats för mat och 
gemenskap. Sedan jag var här sist, i de-
cember 2019, har några nya inslag kom-
mit till. Vid entrén möts vi av handsprit 
och ett bärbart tvättställ med en pump. 
Likaså räknar en person nu alla som går 
in och ut, eftersom vi får vara max 50 
personer i kyrkan samtidigt. 

– Men titta så fint de har byggt här 
omkring; nu kan man också sitta ute, 
säger Dulce Ahlberg när vi träffas. 

Hon visar mig de nybyggda altan-

däcken som möjliggjort fler platser 
utomhus. Idag hänger dock regnet i 
luften och vi går in.

Dulce är volontär för Stadsmissionen 
sedan i april. När pandemin kom kunde 
volontärerna som tillhörde en riskgrupp 
inte längre komma och det blev ett 
stort behov att snabbt kunna fylla på 
med nya volontärer. Dulce är en av dem 
som nappade.

– Jag har alltid tyckt om Stadsmis-
sionen och anmälde mitt intresse redan 
för några år sedan. Men då fanns inte 
något akut behov. De önskade också 
kontinuitet och det fungerade inte för 
mig som jobbade heltid och hade svårt 
att skriva upp mig för en viss dag. Men 
i april kom en ny förfrågan. Läget var 
akut och nu gick det bra att komma när 
som helst, berättar Dulce.

Först hjälpte Dulce till med matkas-
seutdelningen. Hon sorterade, packade 

och hjälpte också till att dela ut kas-
sarna.

–  När vi åkte runt märkte jag hur 
svårt många har det. Många sitter i sina 
lägenheter under svåra omständighe-
ter; de har inte ens ett ställe som det 
här att gå till, säger Dulce och syftar på 
Johanneskyrkan. 

Vanligtvis driver Dulce ljuskonstfes-
tivalen Island of Light på Smögen som 
hon är konstnärlig ledare för. Det är en 
internationellt känd festival som brukar 
gå av stapeln i september varje år. 

– Under hela våren jobbade vi med 
programmet och vi avvaktade för att 
se om Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer skulle ändras. När de inte 
gjorde det, och då festivalen brukar 
locka 40 000 besökare, bestämde vi 
oss för att ställa in.

Dulce blev arbetslös och hade plöts-
ligt mycket tid över. Idag jobbar hon 

som volontär i Johanneskyrkan på hel-
gerna, för att få tid att söka jobb under 
veckorna. Men när vi stämmer träff är 
det onsdag. Pannbiff eller vegetariska 
biffar för 25 kronor står på menyn och 
Dulce passar på att äta. Vi får ta en 
nummerlapp och placerar oss sedan på 
de angivna platserna. Men Dulce har 
svårt att hinna få i sig något – hon har 
mycket att berätta.  

– Det här stället är så fantastiskt! 
Här spelar din bakgrund inte någon 
roll. Ingen frågar efter bankkonto el-
ler referenser. Ibland kan man läsa om 
andra verksamheter att ”här möter vi 
människor i ögonhöjd”, men så märker 
man att det inte riktigt är så i praktiken. 
Men här i Johanneskyrkan är det verk-
ligen så! Här är alla lika. Det borde vara 
en självklarhet överallt i samhället, men 
så är det inte, konstaterar Dulce.

– Och ser du: människor trivs, fort-
sätter hon och visar med en gest runt 
borden att det här är ett ställe där man 
får sitta ned i lugn och ro. 

Som ansvarig för Island of Light 
har hon kontakt med både föreningar, 
skolor, företag och volontärer. Hon vet 
vilken organisation det krävs för att få 
det att flyta. Och som volontär i Johan-
neskyrkan känner hon sig trygg – det 
finns en bra organisation bakom henne 
som gör det enkelt för henne att ut-
föra sin uppgift. Även om rollerna nu är 
omvända ser hon en hel del paralleller. 
Tanken med festivalen är att den ska 
vara öppen för alla och uppmuntra till 
delaktighet – och så är det även här. 
Dessutom finns här utrymme för andra 
värden än de till synes mest basala.

– Vi är inte bara muskler utan vi be-
höver alla näring. Och kultur, musik, och 
skönhet är näring för vårt psyke. Får 
vi inte det hamnar vi lätt i depression. 
Corona har fått oss att just upptäcka 
att kulturen behövs – det är ingen lyx, 
inget extra, utan ett grundbehov för att 
överleva! 

När besökarna går ut från festiva-
len går de därifrån med ett förändrat 
sinne, menar Dulce. Ljuset och naturen 
har påverkat dem. Likaså tror hon att 
upplevelsen av själva kyrkorummet i 
S:t Johanneskyrkan påverkar gästerna 
– liksom den gemenskap, omsorg och 
verksamhet som finns här. Och på nå-
got sätt vill hon kunna förena de båda 
världarna. Att gästerna i S:t Johannes-
kyrkan ska få ta del i och uppleva festi-
valen nästa gång den blir av.

– Och är inte någon dröm utan 
jag ska verkligen göra det, under-
stryker Dulce bestämt.

Under vårt samtal har det fi-
rats gudstjänst och spelats musik 
bakom draperiet i kyrkans främre 
del. När klockan är kvart i två bör-
jar några köa vid kassan. Lunchen 
är slut och den som önskar kan 
få med sig en matlåda eller annat 
gott. Att maten kommer från olika 
näringsidkare och är ett sätt att 
rädda bra mat som annars skulle 
slängas tycker Dulce är viktigt att 
lyfta fram. 

– Det är så härligt att se någon 
kanske välja en hel tårta för att ta 
med sig och dela med någon som 
inte är här, spånar hon. 

Snart ringer en klocka och en röst 
hojtar ”dags att kamma sig och gå 
på toa!”. Att vara den som får tala 
om att det stänger är inte Dulces fa-
voritsyssla som volontär.  Under våren 
och sommaren har öppettiderna varit 
mer begränsade, men nu i höst utökas 
de igen och fler grupper kommer igång. 
För behoven är stora, menar Dulce. 
Fler mötesplatser som Johanneskyrkan 
skulle behövas i Göteborg.  

– Jag får en sådan enorm glädje över 
att sådana här ställen faktiskt existerar! 
Och det gör mig glad att kunna bidra 
med något, sammanfattar hon.

Att ta på sig volontärtröjan skapar tydlighet. 
– När jag har tröjan på mig betyder det att 
jag inte kan fatta något beslut, utan jag får 
hänvisa till dem som bestämmer. Det är en 
trygghet, säger Dulce. 

”Det här stället är 
så fantastiskt. Här 
spelar din bakgrund 
inte någon roll. 

En plats där 
alla är lika 
text och foto: karolina braun
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Ett gott framtidshopp är att under hela livet bevara en för-
undran över Skapelsens små och oansenliga detaljer. Att vi 
ser med öppna sinnen och bejakar förmågan att häpna, när 
vi upptäcker storheten i det lilla. Det vore väl underbart om 
vi kunde bevara barnet inom oss och fortsätta att fascine-
ras av skapelsens under! 

Om vi finner en kopparödla röra sig stilla i solskenet på 
marken kan vi stanna upp i förundran! Den ser ut som en 
orm, men är ett ryggradsdjur utan ben. Ödlan har väl ut-
vecklade ögon och till och med ögonlock! Den kan blinka!

 Lyfter vi blicken från marken högt upp i skyn blinkar 
stjärnor på natthimlen. ”Blinka lilla stjärna där…” sjunger vi. 
En av stjärnbilderna heter Ormbäraren. Den har 10 huvud-
stjärnor har jag läst. De blinkar svagt med sitt milda ljus i 
augustinatten. Polstjärnan däremot lyser häpnadsveckande 
starkt vilken natt som helst under hela året! 

Carl von Linnes uppmaning på 1700-talet: ” Omnia mirari 
etiam tritissima” är latin och betyder ”Förundras över allt, 
även det mest vardagliga”. Det passar bra att tänka så ock-
så för oss i dag och att ha en dröm om att hela livet kunna 
fortsätta att fascineras över tillvarons alla under! 

 Att vårda den gudomligt sinnrikt sammansatta skapelsen 
och förundras över livet ger framtidshopp, ja, att leva i Tro, 
Hopp och Kärlek! I en bykyrka i Frankrike finns en liten tavla 
med texten där det står i översättning till svenska: 

TRON – glädjen över att vara funnen av Gud 
HOPPET- glädjen över att vara älskad av Gud
KÄRLEKEN – glädjen över att ge Guds kärlek vidare.

Gunilla Sjögren 
Göteborg den 1 september 2020

Framtidshopp 

Gunilla Sjögrens bok Sakralt och profant, utgiven på Bokome förlag.
Här får vi följa Gunillas konstnärsliv i berättelser, måleri och textil.  
För dig som är intresserad av textil och broderi är detta en färgsprakande bok med många 
fina tankar och kluriga anekdoter som vävs in i skapandet av detaljrika bilder.
Är du intresserad av att se några av Gunillas verk i verkligheten, så finns hon 
representerad i Skårs kyrka, församlingshemmen i Örgryte, Härlanda och Sankt Pauli.
 

Ps 89:16 "Saligt det folk som vet vad jubel är"
Väven hänger i Örgryte församlingshem

Foto: Håkan Berg

Martin Lindblad är ny församlingsherde 
i Härlanda församling sedan augusti. 
Han kommer närmast från en tjänst 
som kyrkoherde i Västra Frölunda 
pastorat och har sedan prästvigningen 
1994 varit präst i olika församlingar i 
Göteborgs stift 

Vad var det som gjorde att du sökte dig 
till Härlanda?
– Härlanda har ett gott renommé i sta-
den och jag känner ett stort förtroende 
för ledningen och för dem som verkar 
här. Jag hade varit i Härlanda kyrka 
förut, men sedan jag började har arki-
tekturen verkligen drabbat mig. Det är 
verkligen ett kyrkorum att ta vara på. 
Som barn i Stenungsund gick jag själv i 
en kyrka som också var modern, kanske 
är det därför jag tilltalas av det.

– Det händer också mycket positivt 
i Härlanda, här finns mycket god verk-
samhet. Jag är själv körsångare och här 
finns en uppsjö av körer och musik för 
alla åldrar till exempel. Jag hade stora 
förväntningar innan jag började – men 
nu har de blivit ännu större! 

Vad har du för drömmar för Härlanda 
församling?
– Jag har en dröm att människor i 
Härlanda ska hitta till kyrkan, både till 
vardag och helg. När Härlanda försam-
ling bildades var det en församling utan 
kyrka. Idag har vi en kyrka där det finns 
plats för fler. Kyrkan behövs för att vi 
i vår tid behöver hopp och livsmod. 
Det får vi tillsammans söka och ge till 
varandra. Och det hänger förstås inte 
bara på mig, det ligger en ömsesidig-
het i det. Jag vill också fortsätta värna 
Härlandas vilja att vara en kyrka som 
välkomnar alla, vilket manifesteras när 
vi nu får Regnbågsnyckeln.

Regnbågsmässa med mottagande av 
Regnbågsnyckeln sker i Härlanda kyrka 
söndag 20/9 kl 11.00. Då invigs också 
Härlandas nya antependium;  
ett tredelat altarstycke 
med broderier från 
aktiva i församlingen 
och som du kunde läsa 
om i Händer i våras. 

Martin Lindblad
             ny herde i Härlanda

”Kyrkan behövs 
för att vi i vår tid 
behöver hopp och 
livsmod.

Förtroendevald  i Örgryte pastorat?
Svenska kyrkan är en folkkyrka och styrs av dess medlemmar. Om ett år  
är det dags för kyrkoval och behovet av nya aktiva förtroendevalda är stort.  
Om du vill vara med att utveckla pastoratet och församlingarna, ta kontakt med 
någon av nomineringsgrupperna. På vår hemsida hittar du information om vilka 
grupper som finns representerade idag med kontaktuppgifter. Du kan också läsa 
mer om vad det innebär att vara förtroendevald i Svenska kyrkan. 

www.svenskakyrkan.se/orgryte/fortroendevald
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onsdagsgemenskap  
- härlanda
Välkomna till gemenskap vid Härlanda 
kyrka kl 12 varje onsdag. Här kan du 
välja på två aktiviteter: Promenad med 
liten guidning på Östra kyrkogården 
eller boule/annat sällskapsspel på 
kyrkplan. Vi avslutar tillsammans med 
en tanke för dagen. Ingen anmälan, 
alla är välkomna! Och välj kläder efter 
väder eftersom vi är ute i ur och skur!

mötesplats - skårs kyrka
Varannan onsdag (ojämna veckor) kl 
12-15 är kyrkan öppen med möjlighet 
till en stilla stund och ljuständning. Fika 
serveras utomhus. Du kan komma och 
gå som det passar dig. Andakt kl 14.

mötesplats  
- örgryte församlingshem
Varannan onsdag (jämna veckor) kl 12-
15. Vi sitter på innergården när vädret 
tillåter. Fika serveras utomhus. Du kan 
komma och gå som det passar dig. 
Andakt kl 14.

digital sopplunch
Soppluncherna i Örgryte kommer 
inte att bli av i höst, men vi planerar 
ett nytt inslag där vi ändå kan dela 
måltidsgemenskapen tillsammans. Varje 
vecka publicerar vi ett sopprecept på 
facebook. Sök på Örgryte församling. 

Tips i en  
annorlunda vardag

En ny höst i kyrkan
Hösten har börjat och i kyrkan har vi försiktigt påbörjat grupper och verksam-
het igen. Örgryte pastorat följer rådande restriktioner och vi anpassar oss till 
de förändringar som sker. I korthet kan det innebära att stora grupper kan få 
dela upp sig i mindre, att vissa grupper fått byta lokal eller träffas utomhus, att 
andra grupper får anpassa eller ändra tiden. Ytterligare andra grupper kan vara 
fortsatt inställda. 

Viktigt att komma ihåg är att vi alla måste hjälpas åt att följa rekommenda-
tionerna. Det betyder att du ska stanna hemma vid sjukdomssymtom av 
omsorg om andras hälsa. Tillhör du en riskgrupp bör du fortsatt stanna 
hemma av omsorg av din egen hälsa, eller välja sådana sammanhang som är 
särskilt anpassade. Med det sagt: Välkommen till en höst i kyrkan!

Vardagsgemenskap

Funderar ni på dop, vigsel eller begravning?
Tveka inte att kontakta oss så bokar vi en tid. Vi lyssnar på de frågor 
och funderingar som ni har. Våra kyrkor är möjliga att boka, men med 
restriktioner. I skrivande stund är det dock inte möjligt att boka lokal 
för minnestund eller dopkaffe. Följ oss på webben för uppdaterad 
information. För bokning, kontakta pastorsexpeditionen. 

markus dag för dag
Vill du vara med och läsa bibeln till-
sammans med andra i höst? Vi läser 
Markusevangeliet och delar våra tankar 
digitalt med varandra. Så här gör du för 
att vara med: Gå med i facebookgrup-
pen "Vi som läser bibeln ihop - Markus". 
Här publiceras ett stycke ur Markus-
evangliet varje dag under 92 dagar. Du 
får också en kommentar till bibeltexten 
från boken "Markus dag för dag", ut-
given av Bibeln idag. I gruppen kan du 
sedan skriva frågor, funderingar eller 
dela med dig. Varje torsdag deltar också 
präst Björn Larsson och diakon Kristina 
Bengtsson i Sankt Pauli församling i 
samtalet. Välkommen att vara med!

lunchlovsång
Sugen på att sjunga lovsång? Varje 
måndag och onsdag samlas vi i Björke-
kärrs kyrka kl 12 för en stunds lovsång i 
vardagen. Du är välkommen att sjunga 
med eller lyssna! Måndag och onsdag 
är Björkekärrs kyrka dessutom öppen 
kl 11-14 för dig som önskar en stunds 
stillhet. 

kristen djupmeditation
Kristen djupmeditation är en stund 
för stillhet, att föras mot centrum 
och komma till ro. Varje torsdag är du 
välkommen i Härlanda kyrka. En kort 
introduktion för dig som är ny startar kl 
19. Från 19.15 är det drop-in till gitarr-
musik innan vi kl 19.30 går in i stillheten. 
Varmt välkommen!

lectio divina
Lectio Divina är en möjlighet att sam-
tala kring en bibeltext och fundera över 
den tillsammans utifrån våra egna liv. 
Vi träffas i Härlanda kyrka onsdagar 
kl 18.30 och inleder med mässa. Inga 
särskilda förkunskaper behövs, alla väl-
komna!

orgelfestival
Den 9-18 oktober äger Göteborgs in-
ternationella orgelfestival rum. Föreläs-
ningar och minikonserter ges i Örgryte 
nya kyrka och församlingshem. Antal 
platser är anpassade efter rådande 
restriktioner - och det går att följa med 
digitalt. Läs mer på organacadamy.se

pilgrimsvandring
Välkommen med på pilgrimsvandring i 
pastoratet lördag 17 oktober. Vi vandrar 
ca 11 km mellan kyrkorna i pastoratet 
och startar kl 10 vid Örgryte nya kyrka 
och avslutar ca kl 16 vid Sankt Pauli 
kyrka. Välj kläder efter väder och ta 
med matsäck och vatten. Vi gör stopp 
vid alla kyrkor och har andakt vid några 
av dem. Välkommen att vandra med - 
inte minst du som kanske är nyinflyttad 
eller nyfiken på kyrkorna i området. 

Mer information om vår verksamhet
Alla aktuella tider för gudstjänster och verksamheter hittar du på vår webb. 
Du kan också prenumerera på kalendarium för respektive församling. 

Webb: www.svenskakyrkan.se/orgryte
Telefon: 031-731 80 40
E-post: orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Foto: Magnus Aronson/Ikon

stilla dag - vid källan
En källa är en plats där man kan hämta 
friskt vatten. Det är också en bild för 
att söka sig till den andliga källan. Den-
na Stilla dag samlas vi vid källan, som i 
bokstavlig mening, är kyrkans funt. Här 
finns plats för djupmeditation, enskilda 
samtal, måltider, gitarrmusik, andakt 
och mässa. Det är endags-retreat som 
ger dig plats och tid att bara få vara, att 
skapa andrum och ge tid för reflektion. 

Härlanda kyrka lördag 17 oktober kl 
9-16.30. Kostnad: 150 kr för måltider 
och material. Anmäl dig senast 5/10 till 
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
 

frivilligcentralen öppen
Nu har Frivilligcentralen på Råstensga-
tan 4 i Kålltorp öppnat igen och flera 
grupper kommit igång. Gratisbutiken 
är också på gång att öppna - mer info 
kommer. Vi vill undvika trängsel och 
är därför försiktiga med drop-in. Ring 
gärna om du vill veta mer om vad som 
är på gång:  
Anne Marie Blom 0737-73 88 83  
Cathy Kristersson 0722-05 41 61 
frivilligknuten@gmail.com 
Följ Frivilligcentralen på Facebook:  
@MiK-Knuten. 
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Act Svenska kyrkans profilprojekt för Världens barn 2020 är utbildnings-
satsningen LWF Education i Rakhine i Myanmar, där coronapandemin inne-
burit extra utmaningar. Lärare har fått bidra i arbetet med att förebygga och 
förhindra smittspridning. En viktig del har även varit att sprida kunskap om 
covid-19 och hur viruset sprids samt tillgodse att det finns möjligheter att 
hålla god handygien. 

Men det långsiktiga arbetet har samtidigt kunnat fortgå med fokus på 
utbildning för de många rohingyer som lever som internflyktingar under svåra 
förhållanden i lägret. 

Intresset för utbildningen är stort. I dag går drygt 5 000 barn i de skolor 
som Världens barns projekt stöttar och lärarna har fått viktig utbildning om 
barns behov och rättigheter samt hur de upptäcker barn med symptom på 
stress och trauma.

– Innan lärarna fick den här undervisningen var det nog inte alla som tänkte 
på att barnen verkligen skulle må bra. Somliga slog barnen, berättar Moha-
mad, en av de första lärarna som fick utbildning genom Act Svenska kyrkan 
och en lön han kan leva på.

Utbildningsnivån är låg bland flyktingarna i lägret, eftersom tillgången 
på skolor varit eftersatt under decennier. Rohingyerna har länge varit en av 
Myanmars mest diskriminerade grupper. I lägret får många barn och ungdo-
mar för första gången i livet en chans att gå i riktig skola. Många har levt i 
flyktinglägret ända sedan flyktingvågen 2012, när byar brändes ner och många 
tvingades fly. Hälften av alla är barn. 

DET HÄR RÄCKER PENGARNA TILL (CIRKAPRISER):

30 kr Skolböcker för en elev i årskurs 1 
60 kr Ryggsäck med pennor, papper och anteckningsbok
70 kr Skolmaterial och pennor till en elev
250 kr Undervisningsmaterial för en lärare 
870 kr Hygienkit med bland annat digitaltermometer, andningsmasker,  
 handsprit, tvål m.m. Två kit per klass har delats ut.

BARNS RÄTTIGHETER 
STÄNGER INTE NER GÅ IN PÅ VARLDENSBARN.SE
FOTO: JESPER ANHEDE

En framtidsdröm 
     för Världens barn

*
När livet kör ihop sig, när du känner oro eller drabbas av kris…
Samtal
Ibland behöver man prata med någon utom-
stående om tex vägval i livet, funderingar, 
tvivel eller tro, sorg, eller helt enkelt ha 
någon som lyssnar. Välkommen att boka tid 
hos diakon eller präst.

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
I höst blir det ingen fondträff, du är istäl-
let välkommen att kontakta en diakon i din 
församling för hjälp att söka fonder. 

Kontakt 
Mer information och kontaktuppgifter finns 
på svenskakyrkan.se/orgryte/samtal-och-
stod. Du kan också ringa på 031-731 80 40.

Foto: Kristin Lidell/Ikon

Att sträcka sig mot det vi hoppas och vill blir verklighet • Vilka delar vill vi behålla? • 
För barnen önskar jag framtidstro • Jag har en dröm • Människan övervinner svårigheter 
genom gemenskap, samarbete och genom att skapa • Man har tillgång till naturen, 
musiken, litteraturen, en Gudsrelation • Kultur, musik och skönhet är näring för vårt 
psyke • Förundras över allt, även det mest vardagliga

Vad drömmer du om?

Verklighet och vardag förändrades abrupt, för vissa mer än 
för andra. Här i tidningen kan vi läsa om tankar och drömmar, 
vad man saknat och vad man längtar efter att få tillbaka. 
Men där finns också nya lärdomar vi vill behålla i framtiden.

Men vad drömmer du om? Vill du dela med dig av tankar 
och bilder kring hopp och längtan inför framtiden?  
Du kanske har skrivit en dikt, målat en tavla, har en bön eller 
tanke tagit ett foto som visar din längtan, din dröm? Skicka till 
oss, så gör vi en digital utställning som vi delar i höst. 

Maila ditt bidrag till 
orgryte.kommunikation@svenskakyrkan.se

I samband med att du lämnar ditt bidrag godkänner du att Örgryte 
pastorat publicerar ditt verk i en digital utställning. Vi förbehåller 
oss att inte hantera och publicera bilder och texter som väcker 
anstöt och bryter mot Svenska kyrkans värderingar.

Foto: Jon Tyson, M
arc Schaefer, O

w
en Beard, Priscilla du Prez/U

nsplash
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Fördjupning

Gudstjänst

Körer och musikUpptäck  
Örgryte pastorat!
Vandra runt i din hemmiljö och ta hjälp av mobilen för att veta mer 
om kyrkorna i Örgryte pastorat. Du kan vandra på egen hand, med 
en vän eller med familjen. Gå hela sträckan (ca 13 km) på en gång - 
eller välj ett avstånd som passar just dig.  

På varje kyrkas anslagstavla finns ett anslag med QR-kod. Använd 
dessa för att få veta mer fakta om kyrkan, en pilgrimstanke för 
reflektion under vägen och en upptäckaruppgift för barnen.  
Välkommen in i kyrkan när den är öppen!

Läs mer  
svenskakyrkan.se/orgryte/vandra

Vill du ha en karta i pappersformat, 
kontakta oss så skickar vi! 
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se    
031-731 80 40


