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Under våren pågick ett intensivt 
arbete i resekommittén i Slaka-
Nykils pastorat. Ett lämpligt res-
mål skulle hittas. Likaså ett in-
tressant och roligt program med 
inspiration och ny kunskap till 
alla, oavsett profession. Valet föll 
på Hamburg. Där fanns flera kon-
takter som kunde hjälpa till med 
studiebesök och, inte minst vik-
tigt, resan dit gick att göra kli-
matsmart.

Kyrkopedagogik i både teo-
ri och praktik stod på program-
met vid två tillfällen, först i Lunds 
domkyrka och senare i St Kata-
rinenkirche i Hamburg. Här tog 
Inge Hansen, en välkänd profil 
inom kyrkopedagogik, med hela 
gruppen på en pedagogisk vand-
ring där alla sinnen engagerades 
och det också fanns utrymme för 
egna tankar och reflektion.

I OHLSDORF strax utanför Hamburg 
finns Europas största parkkyrko-
gård. Hit åkte en grupp medar-
betare för en guidad tur med fo-
kus på landskapsarkitektur och 
kyrkogårdsarbete.  De övriga be-
sökte Institut für Engagement-

förderung. IFE:s uppdrag är att 
stötta och leda de cirka 16 000 fri-
villiga som är engagerade i den 
evangelisk-lutherska kyrkan i 
Hamburgs pastorat.

NATURLIGTVIS STOD också ett be-
sök i Svenska kyrkan i Hamburg 
på programmet. Hemresan gick 
över Maribo i Danmark där dom-
kyrkan är byggd efter samma rit-

ningar som Vadstena kloster-
kyrka. Här firades mässa enligt 
Svenska Kyrkans ordning innan 
resan hemåt fortsatte. 

DET VAR fyra intensiva dagar, fyll-
da av nya intryck. Lärande och 
inspiration stod i fokus när resan 
planerades och det fanns många 
tankar och idéer med hem i ba-
gaget berättar kyrkoherde Maria 
Åkerström:

– Vad man tar med sig hem be-
ror naturligtvis på vilket uppdrag 
var och en har. Helt klart är att re-
san gett oss alla nya uppslag som 
vi tar med oss i arbetet framöver.  
Hos mig väcktes många tankar 
efter besöket hos IFE. Där blev 

det tydligt vilken tillgång och vil-
ket ansvar det är att ha ideella re-
surser i arbetet och att det kräver 
både en genomtänkt strategi och 
en god miljö att växa och utveck-
las i. Resan blev lyckad på flera 
sätt. Vi har fått inspiration, lärt 

oss nya saker och, inte minst vik-
tigt, vi har gjort det tillsammans. 
Det stärker oss som team, sum-
merar Maria.

MARI LUNDMARK
kommunikatör, Slaka-Nykils pastorat

Nära nog alla medarbetare i Slaka-Nykils pastorat var med på resan till Hamburg. 
 FOTO: MIKAEL HJALMARSSON

Att resa är ett sätt att möta 
andra människor. Resan är 
ett medel för mänskliga 
möten och inte ett mål i sig. 
Möta människor ger ofta 
energi och väcker engage-
mang. 

Det finns några enkla saker att 
tänka på:
● MÅLET MED RESAN. När vi reser i 
församling ska det alltid finnas 
ett tydligt mål. Målsättningen 
ska vara begriplig för vem som 
helst.
● ÖMSESIDIGHET. Reser bara vi 
eller ska vi göra ett utbyte? Det 
är alltid att föredra. Då får vi ta 

emot och vara värdar hemma i 
våra församlingar. Det blir ett 
tydligt möte mellan människor 
och församlingar som ger ener-
gi. 
● KRITISKA FRÅGOR. När vi har en 
tydlig målsättning ska man stäl-
la kritiska frågor till resan. Kan 
vi nå detta mål på annat sätt? Ska 
vi resa i Sverige? Behöver vi resa 
överhuvudtaget?
● TRANSPARENS. Målsättning, ett 
utvecklat program, val av färd-
medel och val av boende ska vara 
transparent. Detta ska vara tyd-
ligt, kunna enkelt motiveras och 
klara en granskning av vem som 
helst. 

● RESA OCH MILJÖ. Se till att resa 
miljösmart. Kolla vilken miljö-
belastning resan innebär. Det 
finns enkla sätt att beräkna be-
lastning från tåg, färja och buss 
på nätet. Flyget är alltid ett sista-
hands-val.
● EGENAVGIFT. Att bidra med en 
egenavgift till en resa rekom-
menderas.
● DOKUMENTERA resan med text 
och bild. Det är bra både för att 
skapa ett minne och för att kun-
na redovisa vad vi har gjort un-
der vår resa.

● RESERAPPORT. Har vi dokumen-
terat resan kan vi enkelt skriva en 
reserapport där vi berättar vad vi 
har gjort under varje program-
punkt. Bifoga reserapporten till 
de fakturor som är kopplade till 
resan. Det underlättar vid even-
tuell granskning av resan. 
● BERÄTTA HEMMA. Vad händer 
när vi kommer hem? Det är lika 
viktigt som förberedelse inför en 
resa. Hur ska vi sprida detta? Hur 
berättar för församlingar, skolor, 
tidningar och radio vad vi har 
varit med om? 

En resa är alltid ett medel för 
att skapa relationer och minnen 
mellan människor. Det handlar 
alltid om församlingens liv och 
om hur en resa kan bidra till att 
bygga församling och ge energi. 
Det är spännande att upptäcka 
att det finns kyrkor och försam-
lingar precis som hemma. Det är 
en styrka att vara kyrka.

FREDRIK OLOFSSON
tidigare internationell samordnare, 

Linköpings stift

Att tänka på kring resan

»Helt klart är att 
resan gett oss alla 
nya uppslag som vi 
tar med oss i arbetet 
framöver.  

RESOR

Lärande och inspiration i Hamburg
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LINKÖPINGS STIFT
”En resa är en mänsklig förflyttning från en plats till en annan. Oftast menar man med ’resa’ att man reser en 
längre sträcka.” Så står det på Wikipedia. Under en resa händer det saker, förhoppningsvis bra  
men ibland dåliga – ”det var en riktig resa” kan man säga om något ansträngande. Men även från  
den sämsta resan finns något att lära sig!

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

Resor till andra orter inom och utom Sverige 
är en vanlig – och ofta viktig – del av 
församlingslivet. I dag rapporterar Kyrkans 
Tidning från Slaka-Nykils pastorats 
Tysklandsresa och får restips av stiftets 
tidigare internationella samordnare.
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