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ATT VARA FÖRTROENDEVALD:

”Svenska kyrkan ska ta emot alla”

Ingela Rälg sitter i kyrko
rådet och i kyrkofullmäktige
i Aspelands pastorat. I
arbetslivet är hon HR-gene
ralist (ansvarig för personal
frågor) i Högsby kommun,
som ligger strax söder om
stiftsgränsen till Växjö.
– Min väg till kyrkopolitiken
grundar sig i att jag aktivt valt att
stanna kvar som medlem i svenska kyrkan och förena de kristna
värderingarna med mina politiska värderingar, säger Ingela.
– Jag bryr mig om allas lika
värde. Svenska kyrkan ska vara
en öppen kyrka som verkligen
tar emot alla, en varm kyrka med
andliga arrangemang där det inte
ska kosta något att delta i kyrkans
aktiviteter. En annan sak som är
viktig för mig, som pysslar med
personalfrågor, är att se till att
kyrkan är en god arbetsgivare till
sina anställda.
Varför är det viktigt att rösta i
kyrkovalet?

– Det är viktigt att påverka vad
det är för en kyrka man vill ha.
Många säger att kyrkan inte har
något med politik att göra, men
samtidigt handlar det om att på
ett demokratiskt sätt styra upp en
så stor organisation som kyrkan
ändå är.
– Vi har en jättegod samverkan i Aspeland mellan flera olika listor, och då kan man kanske undra varför man ska rösta på
den ena eller andra? Jag tycker att
det handlar om var man har sin
värdegrund. Det är viktigt att slå
vakt om det kyrkan står för.
Du är ju expert på personalfrågor,
är de utmanande i Aspeland?

– Ja, det är svårt att rekrytera,
det märker jag ju av även i mitt
yrke i kommunen. Det gäller de
flesta välfärdsyrken och akademiska yrken ute på landsbygden
överhuvud taget. Speciellt svårt
är det med yrken som kräver en
specifik utbildning och kompetens. Ofta får man någon nyexaminerad från en större stad, men
den försvinner sedan till en anställning i hemstaden så fort en
sådan dyker upp.
Hur löser man det där?

– Det är inte det lättaste. Just
nu har vi två diakoner, så välför-

Ingela Rälg jobbar med personalfrågor både i yrket och i kyrkorådet. Att få bra personal som är beredd att stanna är en av de svåraste och
viktigaste uppgifterna för den kyrka som ligger utanför storstäderna, menar hon. 
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Vi har en jättegod
samverkan i Aspeland
mellan flera olika
listor, och då kan man
kanske undra varför
man ska rösta på den
ena eller andra? Jag
tycker att det handlar
om var man har sin
värdegrund.
Ingela Rälg.

sörjda har vi nog aldrig varit. Vi
har dragit ner på antalet gudstjänster, och det beror till viss del
på personalförsörjningsfrågan.
Det är lite därför som jag är så väldigt förtjust i dessa digitalt sända
gudstjänster. Det ger en annan
tillgänglighet från kyrkans håll.
– Gudstjänst klockan 11 på söndagar grundar sig i att bondesamhället och industrisamhället var
uppbyggt så. Hur gör man då bäst
på 2000-talet för att kunna nå ut
och vara tillgänglig? Man kanske
bör fundera på om man kan använda andra former, som digitala gudstjänster. När coronan har
blåst över kanske man kan fundera över om kyrkan kan ha gudstjänster på andra tider eller hur
man bäst når ut till församlingsborna. Musikgudstjänster är ju
mycket uppskattat, där man får
en god upplevelse av kyrkan.
– Men
rekryteringsfrågan
handlar om att människor vill
jobba hos en god arbetsgivare.
Ryktet om en sådan sprider sig.

Och då menar jag inte bara att en
god arbetsgivare är sjyst och har
goda förmåner, utan att man känner att det är en församling som
utvecklas, är lite ”på” och inte sitter på händerna.
Är Aspeland ett pastorat med så
dana församlingar?

– Ja, jag tycker att det har hänt
ganska mycket positivt i vårt pastorat på sistone.
Kan du berätta lite om dig själv?

– Jag har bott i Hultsfred sedan början av 1980-talet. Mitt yrkesliv består av en start i äldreomsorgen vilket jag trivdes med,
men så småningom blev jag nyfiken på att göra något annat, och
då blev det PA-programmet.
Hur ser din relation till Gud ut?

– Jag känner mig trygg i min
tro, det är inte något jag egentligen ifrågasätter. Däremot är jag
inte en så aktiv kyrkobesökare.
Det blir mest vid jul, påsk och

musikgudstjänster. Om jag är ute
och reser går jag gärna in i en kyrka för att tända ett ljus och vara
med mina tankar en stund.
Har du haft med dig tron sedan
barnsben eller har den kommit
på senare år?

– Den har jag nog utvecklat på
egen hand tror jag, jag har kanske inte sökt så djupt men ändå
tagit ställning på något sätt. Speciellt när mina barn föddes uppkom frågan om de skulle döpas.
Där behövde jag ta ställning och
fråga mig själv varför jag ville att
de skulle döpas. Där började mina
funderingar.
Är det viktigt med tro i det kyrko
politiska arbetet?

– Ja, jag tror att det är en förutsättning.

MAX WAHLUND

●● Fotnot: En version av denna

text har varit publicerad i Aspelands pastorats tidning Liv 1/2021.

