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Svenska kyrkan var närva-
rande på många sätt på 
Mänskliga Rättighetsdagar-
na, MR-dagarna, på Konsert 
och Kongress i Linköping den 
14-16 november – i år med 
temat ”rätten till hälsa”. 
    – Här har vi en självklar roll 
och en uppgift, säger stifts-
direktor Pether Nordin.

Svenska kyrkan är en av huvud-
arrangörerna till MR-dagarna 
och i samarbete mellan stiftet 
och domkyrkopastoratet beman-
nades en monter inne på mäss-
området där andra organisatio-
ner samt allmänhet hade möjlig-
het att ställa frågor och samtala. 
Dessutom deltog representanter 
för Svenska kyrkan i en rad olika 
seminarier och samtal.

Anders Facks och Frida Carls-
son höll ett seminarium om sui-
cidprevention och ungas psykis-
ka ohälsa.

– När vi pratar om unga och 
psykisk ohälsa kan det bli så att 
man ibland fastnar i en diskus-
sion om vad som är psykisk ohäl-
sa och vad som ”hör till livet och 
är svårt att hantera”, sade Frida 
Carlsson.

– Det är då viktigt att vi inte 
vrider på perspektivet så att vi 
lägger ansvaret på ungdomen. 
Om personen hamnar i en livs-
situation som den inte har verk-
tyg att hantera, även om det är en 
situation som de flesta drabbas 
av, så är det kanske ännu mer de 
vuxnas ansvar att fundera på var-

för ungdomar inte fått de verktyg 
de behöver för att klara av det.

Anders fyllde i:
– Förr i tiden krävdes en stark 

kropp för att klara livet. Ibland får 
man i dag höra att vi behöver en 
stark hjärna. Medan kroppen inte 
utsätts för så stora påfrestningar i 
de flesta jobb.

– Att vara begränsad i kroppen 
var förr den stora faran. I dag är 
det snarare att vara begränsad på 
grund av psykiska diagnoser som 
är den stora skräcken.

De båda redogjorde sedan 

bland annat för sitt arbete med 
första hjälpen för psykisk hälsa, 
något som väckte stort intresse i 
publiken.

I ANDRA seminarier där Svens-
ka kyrkan var med talades bland 
annat om barns rätt till att leva i 
existentiell trygghet. Barnkon-
ventionen blir lag i Sverige 2020, 
och då uppstår frågan hur Sve-
rige ska säkerställa att barnet får 
sin rätt till andlig utveckling till-
godosedd med tanke på att Sve-
rige är ett av världens mest seku-

lariserade länder, där den andliga 
dimensionen inom den person-
liga utvecklingen endast har fått 
utrymme i den privata sfären. 
I barnkonventionen artikel 27 
står det att ”Konventionsstater-
na erkänner rätten för varje barn 
till den levnadsstandard som 
krävs för barnets psykiska, and-
liga, moraliska och sociala ut-
veckling”. Domkyrkopastoratets 
kommunikationschef Helena Se-
derström ledde ett samtal mellan 
prästen Maria Klasson Sundin, 
politikern Elias Aguirre, och för-

skolechefen Pia Strömqvist.
Växjö stifts biskop Fredrik 

Modéus var på plats och deltog i 
ett samtal om rätten till existen-
tiell hälsa. ACT Svenska kyrkan 
ordnade ett seminarium som led-
des av journalisten Marika Grieh-
sel om människors gemensamma 
förmåga att resa sig ur allvarliga 
kriser. Stiftets klimathandläggare 
Frida Gårdmo talade om klimatet 
och dess andliga dimensioner.

UTE PÅ konferensgolvet förde Bi-
skop Martin Modéus och Ma-
ria Nogenmyr, sjukhuspräst på 
Linköpings universitetssjukhus, 
samtal om andlig hälsa med Kris-
ter Björkegren, regiondirektör i 
Östergötland.

– Vi skulle önska att den and-
liga vården bejakades mer inom 
sjukvården, sa biskop Martin 
Modéus och gav ett konkret ex-
empel:

– Det kan handla om utbild-
ning av personalen så att den när 
de möter patienter eller anhöriga 
med andliga spörsmål ser sjuk-
huskyrkan som en resurs.

Med i samtalet var också Eivor 
Blomqvist, landets enda samord-
nare för andliga vård och som ar-
betar på Region Jönköpings län.

– En sådan samordnare skulle 
vi verkligen önska också här i Re-
gion Östergötland, sa Maria No-
genmyr.
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Biskop Martin Modéus och sjukhuspräst Maria Nogenmyr i samtal med Krister Björkegren, regiondirektör 
i Östergötland.  FOTO: KATARINA SANDSTRÖM BLYME

– Då har Gustaf Wingren-säll-
skapet sin årliga större träff. I 
samband med vårt styrelse- 

möte erbjuder vi föreläsning-
ar och samtal om Wingrens tex-
ter och teologi. Det ligger i för-
längningen av sällskapets syfte 
att hantera Gustaf Wingrens upp-
hovsrätt och teologi.

Varför är Gustaf Wingren rele-
vant i dag?

– Han är dagsaktuell efter-
som bokförlaget Artos ger ut hans 
”Människa och kristen” i nyut-

gåva. Wingrens skapelsete logi 
är också en Kristusteologi, men 
man utgår från det vardagli-
ga, det som människor kommer 
med i vardagen. Bengt Kristens-
son Uggla säger att Wingrens teo-
logi aldrig varit så aktuell som nu 
– han var före sin tid. Tanken på 
skapelsen som något genuint gott 
är något viktigt i dessa klimatti-
der. Men även förlåtelse.

Vad erbjuds i år?
– Det handlar om föreläsning-

ar av biskop emeritus Erik Aure-
lius och biskop Sören Dalevi, med 
titlarna ”Gustaf Wingren som bi-
belteolog” och ”Vad kan dagens 
kyrka lära av Irenaeus och Luth-
er?”. Väldigt intressanta ämnen.

Är detta bara för teologer av 
facket eller kan det intressera en 
bredare krets?

– Absolut en bredare krets, båda 
föreläsarna talar på en engageran-
de sätt som når ut. Välkomna!

MAX WAHLUND

HALLÅ DÄR…

…Jonny Karlsson

...sekreterare i Gustaf Win-
gren-sällskapets styrelse

Vad händer  
 2 december?

MR-DAGARNA

Alla har rätt att leva  
i existentiell hälsa och trygghet
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Under MR-dagarna har jag diskuterat med mina kolleger om uttrycket ”existentiell” är att föredra 
framför ”andlig”, exempelvis i uttrycket ”existentiell/andlig hälsa”. Kanske oväsentligt – men ord är 
mäktiga, glöm inte att kyrkan splittrades över ett iota år 325. Vilket ord föredrar du? Skicka ett  
mejl till mig på adressen här nedanför. 

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

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

●● Tid: måndag den 2 decem-
ber 2019 kl 15-18

●● Plats: Gamla domprostgår-
den, Storgatan 47 i Linköping 
(ingång från Borggårdsgatan)

●● Ingen anmälan eller kostnad

FAKTA 

Gustaf Wingren- 
sällskapets träff


