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I stiftets herdabrev ”Levan-
de tillsammans med Kristus” 
beskriver biskop Martin 
Modéus hur en grupp för-
samlingsbor i en landsorts-
kyrka går samman för att be 
för bygden och hålla kyrkan 
öppen. I Västra Harg i Vifolka 
församling har man gjort 
verklighet av biskopens 
vision.

– Jag har egentligen redan öpp-
nat kyrkan och allt är i ordning, 
säger Anette Ottosson. Men det är 
klart, om du vill kan vi låtsas att 
den inte är öppen ännu! 

Anette tillhör byalaget, en av de 
fyra olika organisationer som de-
lat upp ansvaret för Västra Hargs 
kyrka mellan sig. Alla tar varsin 
vecka: Byalaget, hembygdsfören-
ingen, idrottsföreningen, och så 
själva kyrkoorganisationen.

Tillsammans med GunBritt Pe-
tersson från hembygdsföreningen 
kliver Anette fram till kyrkporten, 
bärandes på en enorm nyckel – 
nyckeln till kyrkporten. Vi kollar 
att nyckeln passar och det gör den 
förstås. Sedan går vi in i den höga, 
vackra kyrkan. Vi passerar gäst-
boken; Anette och GunBritt kon-
staterar att ett nytt namn tillkom-
mit under gårdagen.

– Det kommer nästan alltid 
någon ny person. Jag har sett folk 
köra förbi, se skylten att kyrkan 
är öppen, vända här nere i väg-
korset, komma tillbaka och gå in!

Vi går ner i ena hörnet av kyr-
kan, där mekanismen för kyrk-
klockorna finns. På insidan av 
dörren hänger en instruktion 

med en bön av biskop Martin. 
Anette trycker igång klockan. 
Den ljuder och vi läser tyst:

Tack för vår kyrka och för Väs-
tra Harg. (Se hela bönen nedan!)

Att läsa bönen i sin helhet tar 
ungefär två minuter och när den 
tiden gått stänger Annette av 
klockan igen. Hon tar fram en 
vattenkanna och vattnar altar-
blommorna och tänder ljus. Se-
dan går vi över till församlings-
hemmet tvärsöver vägen.

NU ÄR Maria Larsson från Västra 
Hargs IF med oss och hennes son 
Viktor. Församlingsherde Sara 
Olofsson har dukat upp till mor-
gonkaffe med smörgås, ost och 

sylt från Filippinerna. Hon berät-
tar:

– Idén till detta rullande sche-
ma kom upp på sockenrådet. Vi 
kände ett behov av att ha kyrkan 
öppen på sommaren, men visste 
inte hur det skulle ordnas. Då var 
det du Anette som kom på att vi 
kunde dela upp det sinsemellan.

– Ja, Maria var med också, sä-
ger Anette.

SCHEMAT LÖPER över sommaren, 
det är då behovet är som störst.

Alla enas om att detta gör att 
fler kan komma och besöka kyr-
kan. Vi brer nya smörgåsar och 
Anette nämner en kvinna som 
kom förbi. Hennes far var präst i 

Västra Harg i hela 29 år. Samtalet 
spinner vidare, handlar om kyr-
kan och bygden förr och nu. Det 
blir tydligt hur viktig kyrkan är 
som samlingspunkt och vilken 
roll samarbetet i bygden spelar 
för gemenskap och liv.

KAFFESTUNDEN ÄR på väg att avslu-
tas, mina tankar går åter till her-
dabrevet och biskop Martins ord 
där:

Låt oss bära våra lokala bö-
neliv utifrån de förutsättningar 
som faktiskt finns. Små grupper 
som till exempel samlas till enkel 
bön och delande av livets berät-
telser på söndagen – eller torsda-
gen – kan vara en fullödig guds-

tjänst. Stora skaror som samlas 
likaså. På somliga ställen kanske 
formerna är lite gammeldags, på 
andra mer moderna. Huvudsaken 
är att där finns en ande av liv och 
gemenskap.

Om alla sådana gudstjänstliv 
växer vet jag inte, men det är fak-
tiskt inte det som är det väsent-
liga. Det är att de lever och att 
människor upplever att alla de tre 
grundrelationerna får plats som 
är det viktiga. Där livet finns, dit 
brukar människor förr eller sena-
re söka sig.

                

Bön av biskop Martin

TACK FÖR VÅR KYRKA och för Västra Harg. Tack 
för denna plats i vårt land, vår värld, vår pla-
net, vårt universum. Ur din hand tar vi emot 
allt gott som du ger oss just här och nu.Tack för 
att vår kyrkas klocka, denna morgon/kväll får 
ringa till bön som påminnelse om din oändliga 
kärlek. Tack för att du är just här, just nu. 

Vi ber för de svårigheter vi ser och för de som 
vi inte ser, för våra grannar och bygdens folk, 

de vi känner och de som är oss obekanta. Tack 
för människors verk och vila här i Västra Harg, 
för bärande och skapande – av var och en efter 
den kraft vi har och den kraft vi har kvar. Tack 
för händer som sträcks ut till hjälp. Tack för trä-
den och de gyllene fälten, för vatten och luft. 

Håll din välsignande hand över allt levande 
och skapat i våra bygder. Hjälp oss som bor här 
att vara helade och stödjande händer åt varan-
dra. Låt vårt verk vara en del av svaret på våra 
böner. Gud, välsigna oss alla.  Amen

När kyrkklockan ringer  
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Nu är det semestrar och arbetet går på sparlåga på många håll. Men kyrkan behöver finnas och 
vara tillgänglig även på sommaren. Att kyrkotillhöriga tar ansvar för arbetsuppgifter är både i 
linje med tankarna i herdabrevet, en avlastning för organisationen, och något som kan leda 
till ökad sammanhållning i bygden.
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Anette Ottosson från byalaget sät-
ter nyckeln i kyrkporten till Västra 
Hargs kyrka. GunBritt Petersson 
kommer från hembygdsföreningen.

Anette Ottosson och GunBritt Petersson startar klockan.
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Bön av Sara Olofsson

MORGON. Sjung klocka sjung ut 
över denna bygd,

att denna dag få bli en dag där 
vi får leva tryggt. Sjung klocka 
sjung för var man, var kvinna och 
vart barn, att solen nu har stigit 
upp och gett oss en ny dag. Där 
vi tillsammans får tjäna Gud, vår 
nästa och varann. 

En dag på denna jord av nåd vi 

fått mot himmelrikets land.

KVÄLL. Sjung klocka sjung. Väl-
signa nattens fred.

Nu solens strålar i väster sakta 
sjunker ned. Sjung klocka sjung 
att natten nu är här. Och bjuder 
oss vila från möda och besvär. Nu 
mörkret lägger sig utöver skog, 
sjö och land. Nu får vi alla vila 
tryggt i skydd av Jesu namn.


