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BISKOPEN GUIDAR I DOMKYRKAN. Det var ett fullspäckat program 
för biskop Martin Modéus förra veckan. Mellan klimatmiddag och 
stiftsfullmäktige hann han trycka in en guidad tur i domkyrkan för 
de cirka 70 generaldirektörer som var samlade för överläggning-
ar i Linköping. Biskopen redogjorde för kyrkans historia, pekade ut 
symbolik och förklarade sammanhang i Sveriges näst största kate-
dral medan cheferna för bland andra Jämställdhetsmyndigheten, 
Allmänna reklamationsnämnden och Statens haverikommission 
lyssnade intresserat.

– En fascinerande tur. Det mest tanke-
väckande är att en kyrka aldrig blir fär-
dig, sade Kemikalieinspektionens ny-
tillträdde generaldirektör Per Ängquist 
(bilden).
Finns det någon likhet mellan kyrkans 

och Kemikalieinspektionens arbete?
– Hm… Ja. Att vårda skapelsen!
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– Den var jätterolig! Jag fick sit-
ta bredvid biskopen, det var väl-
digt fint! Fokus låg på klimat, vi 
var 60-70 personer, mest från 
inuti stiftet men en del utifrån 
också. Representanter från ci-
vilsamhälle, kyrka, näringsliv 
med mera. Jag fick prata om na-
turens rättigheter och ser verkli-
gen kyrkan som en föregångare. 
Idén om naturens rättigheter är 

så mycket tyngre än bara klimat-
frågan. 
   Martin hade främst talat om 
klimatet på kyrkomötet, det är 
viktigt men bara en del. Natu-
rens rättigheter är en existen-
tiell fråga, och det har kyrkan 
erfarenhet av! Det är fint att se 
att kyrkan ligger längst fram i 
att utmana en antropocentrisk 
världsbild.

Du har blivit WWF:s miljöhjälte? 
Vad betyder det?

– Haha! Att jag fick träffa 
kungen och få ett diplom. Det 
var i kategorin biologisk mång-
fald – i övrigt utnämndes Greta 
Thunberg och sångaren Magnus 
Carlson från Weeping Willows. 
Det är ett uppmärksammande 
av arbetet jag och hela nätverket 
om naturens rättigheter gjort. 

Hur står det till annars?
– Väldigt bra tack! Just nu är 

jag så tagen av kyrkomötets be-
slut om att satsa på undervis-
ning och även inkludera klimat 
och frågor om naturens rättig-
heter i undervisningen. Det får 
betydelse för hela naturens-rät-
tigheter-rörelsen. Det kan man 
förmedla till FN-initiativet som 
jobbar med de här frågorna.

Vad väntar härnäst?
– Vi har bland annat bör-

jat arbeta med Vätterns rättig-
heter. Vad skulle det betyda om 
sjön Vättern hade egna rättighe-
ter? Det är ett projekt tillsam-
mans med Chalmers där vi tittar 
på det. 

År 2020 blir ett viktigt år för 
naturvården globalt. Så många 
arter är på väg att utrotas. Ska vi 
stoppa detta krävs en samhälls-
förändring – till exempel genom 
idén om naturens rättigheter, 
och vi vill samla stöd för en de-
klaration. Kyrkornas Världsråd 
arbetar med detta och det finns 
en stark rörelse inom kyrkan i 
dessa frågor. Det är uppmunt-
rande. 
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Efter uppmärksammandet 
av Ulla-Britta Ragnarsdotter 
i KT nummer 43 blev redak-
tionen kontaktad av Irma 
Axén från Motala församling, 
som ville få några rader 
publicerade om diakon Karin 
Hagvil som slutar sin anställ-
ning där den sista januari. 

Vissa människor ger inspiration 
bara genom sitt sätt att vara. Ka-
rin har för mig varit en av dem. 
Jag har haft förmånen att känna 
henne i cirka 10 år.

När det känts motigt ibland har 
jag tänkt: Jag får ju träffa Karin 
någon dag framöver, och det har 
genast känts bättre.

Karin har hjälpt och stöttat 
många människor genom åren. 
Flyktingar och ensamkommande 
pojkar, hon har tolkat på läkarbe-
sök, hämtat barn till ensamstå-
ende mammor, samlat in pengar 
när nöden varit stor.

Hon har gjort hembesök hos 
ensamma människor, åkt hem 
med gröt på julafton till någon 
som hon visste satt ensam. Karin 
har inlett många kreativa akti-
viteter i Charlottenborgskyrkan: 
”Måla livet”-grupp, sticka- och 
sygrupp med invandrarkvinnor, 
minipilgrimsvandringar, pil-
grimsvandring till Vinnerstad 
kyrka varje försommar, endags-
retreat varje år. Hon har lett guds-
tjänster när det saknats präst.

Karin är glad, optimistisk och 
uppmuntrande – något alltmer 
sällan förekommande i vår tid, 
tycker jag. Hon har brytt sig om 
dem som inte tillhör det etable-
rade kyrkfolket, de som inte hör 
till... Hon kan prata med någon 
som ligger på en parksoffa: ”En 
av dessa mina minsta”…

Vi har haft för mig meningsful-
la samtal om andliga frågor, om 
livet och döden, om kyrkan. Hon 
har alltid stått upp för sina åsikter 
och spridit sin ljusa tro.

Jag är glad att ha fått möta Karin.

IRMA AXÉN
medlem i Motala församling

”Karin har  
hjälpt så många”

Karin Hagvil (t v) och Irma Axén. 
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LINKÖPINGS STIFT
Det var roligt att höra biskopen guida i domkyrkan – och ännu roligare att se hela myndighets- 
Sveriges chefer stå andäktiga och lyssna. Vi behöver vår historia, vi behöver våra traditioner. I vår 
genomrationaliserade tillvaro har kyrkan en mycket viktig roll.
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HALLÅ DÄR…

…Pella Thiel

... WWF:s miljöhjälte 2019 och 
en av gästerna på biskopens 

klimatmiddag förra veckan.
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Hur var  
middagen?
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