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Ibland går det fort när denna sida ska färdigställas – för fort. Förra veckan handlade det om Hults kyrka som 
undertecknad i hastigheten placerade i såväl Aspelands och Södra Vedbo pastorat, vilket uppmärksamma 
läsare noterade. Kyrkan finns visserligen överallt, men bilokalitet är förbehållen vissa helgon. Hults kyrka 
står stadigt i Södra Vedbo.
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Våren tar sig sakta framåt 
och närmar sig snart som-
mar. Coronakrisen har blivit 
vardag. Stiftets 101 försam-
lingar har börjat hitta 
arbetsformer som fungerar. 
Stiftssidan åkte ut och 
tittade till ett par corona-
anpassade evenemang: 
Pingvinen Pilos uppträdande 
för en förskola i Östra Ryd, 
och en konfirmationsguds-
tjänst i Ljungs kyrka i Vreta 
kloster.

”Pilo! Pilo! Pilo!” Det är ingen 
tvekan om vem som är stjärnan 
hos barnen på Öppna förskolan 
i Östra Ryd. Pingvinen må vara 
okänd i så gott som hela världen, 
men här är Pilo en världsstjärna. 
Uppbackad av sitt tremannaband 
från församlingen ger Pilo jär-
net på traktorflaket. Ett par me-
ter bort – men bakom ett sta-
ket – är förskolans gård propp-

full av förskolebarn som sjunger 
med, viftar med armarna, nju-
ter i fulla drag men även ropar 
kommentarer mellan låtarna: 
”Du är ingen riktig pingvin, du är 
en människa! Jag ser dina hän-
der!”

Det är helt korrekt iakttaget. 
Pilo är i själva verket barn- och 
ungdomspedagog Jennie Ras-
mussen, och hon har på kort tid 
etablerat denna pingvin som en 
självklar stjärna här omkring. 
När man ser Pilo går tankarna lätt 
till 70-talets barnprogram som 
hade ett budskap – här handlar 
det om att vara snäll och ta hand 
om varandra. 

OCH BARNEN har fattat det, eller så 
visste de det redan från början. 
Efter en stund uppför Pilo med 
vänner en liten sketch, där ”dom 
som bestämmer” tar en fotboll 
från Pilo och bestämmer att ping-
vinen inte ska få spela. Snabbt 
kommer tips från några barn: ”Ni 

får bli vänner!” Smart lösning!
Efteråt får Kyrkans Tidning en 

pratstund med några av barnen.

Vad är det roligaste med Pilo?

Nova, 5 år: ”Att vara 
med henne”. 
Julia, 3: ”Att blåsa 
bubblor”. 
Majken, 6: ”Att han 
kommer hit”.

Otto, 1 år, har ingen kommen-
tar, men verkar nöjd.

 ● ● ●
Några dagar senare åker stifts-

sidan ut igen, åt ett annat håll. 
Då är det dags för konfirmation i 
Ljungs kyrka i Vreta klosters för-
samling. Gränsen på 50 perso-
ner måste hållas, helst med mar-
ginal. Därför blir det 12 konfir-
mander i två olika gudstjänster. 
Med de närmaste anhöriga blir 

det knappt 30 personer i kyrkan 
i vardera gudstjänst. Det ser lite 
lustigt ut att de fåtaliga besökarna 
sätter sig tätt ihop i olika grupper, 
men förklaringen är enkel: var-
je liten grupp är en konfirmands 
närmaste familj. De sitter nära 
varandra hemma, det vore kon-
stigt om de inte gjorde det även 
här.

KONFIRMANDERNA HAR själva fått 
vara med och utforma gudstjäns-
ten och det märks. Ingångsmusi-
ken är en orgelbearbetning av en 
Avicii-låt. Sedan kommer ”Här-
lig är jorden”, ”Du vet väl om 
att du är värdefull”, Ingemar Jo-
hanssons ”Du är en bön”, frikyr-
koklassikern ”Min Jesus” innan 
gudstjänsten avslutas med ännu 
en orgelbearbetning, denna gång 
av Lady Gagas och Bradley Coo-
pers superhit ”Shallow”.

Efter konfirmationen samlas 
alla utanför kyrkan för att ta bil-
der. En av prästerna konstaterar:

– Det känns märkligt att vi är 
så få.

Konfirmationen brukar vara 
ett av de tillfällen då kyrkorna 
fylls. Så är det inte riktigt nu. Men 
det går ändå att hålla gudstjäns-
ten – bara det är en framgång.

ÖVRIGA 26 konfirmander som va-
rit med i de så kallade veckogrup-
perna har valt att konfirmeras i 
augusti vid två olika gudstjäns-
ter, berättar prästen Theresia Öst-
erlund. Det totala antalet kon-
firmander under året är ungefär 
som vanligt. Konfirmandträffar-
na sattes på paus under mars och 
april, men de som nu konfirme-
ras har kunnat ses de senaste tre 
veckorna. 

Kyrkan har inte ställt in. Men 
hon har ställt om.

text och foto: 
MAX WAHLUND

Pingvinen Pilo glädjer barnen  
och konfirmation med avstånd

ARBETSFORMER SOM FUNGERAR:

Pingvinen Pilo med från 
vänster Otto, 1 år, Maj-
ken, 6, Julia, 3, Nova, 5.

 

Aron Häll med hunden Indi gillar att få komma på syster Noras konfirmation.


