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REDAKTÖREN HAR ORDET

En annorlunda vår och sommar övergår 
nu i en annorlunda höst. Covid-19 sprids 
fortfarande i flera delar av Sverige och Folk-
hälsomyndigheten uppmanar oss därför att 

fortsätta hålla avstånd och ha få nära kontakter för 
att minska smittspridningen. Det finns nämligen stor 
risk för en ny spridning under hösten om våra kon-
takter ökar. Det här påverkar så klart Svenska kyrkan 
i Bodens verksamhet även framöver, framför allt för 
de personer som tillhör en riskgrupp.

MEN TROTS DET finns det mycket positivt att ta del av 
i höst. I september går exempelvis startskottet för 
kören Exodus jubileumsfirande. Skribent Joakim 
Nordlund har träffat körledare Lena Engvall och någ-
ra av körmedlemmarna för en öppenhjärtig intervju. 
I artikeln ”Gemenskap byggd på sång och musik” får 
vi en liten inblick i de 20 år som har passerat sedan 
kören bildades år 2000, och hur den pågående pan-
demin har påverkat körens möjligheter att fortsätta 
träffas och sjunga.

Hösten brukar även markera inledningen på årets 
konfirmandarbete. I mitten på augusti konfirmerades 
fjolårets kull i tre specialanpassade konfirmations-
mässor utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndig-
heten har satt upp. Men redan nu är vi också igång 
med nästa års kull. En grupp har till och med redan 
varit på läger i Kvikkjokk. På sidorna 28-29 hittar du 
ett uppslag med fokus på just konfirmation – kanske 
har du en ungdom där hemma som är nyfiken på att 
hänga med? 

MAN KAN OCKSÅ reflektera över vad som faktiskt är 
annorlunda eller onormalt numera. I sin text ”På 
spaning efter normalitet” funderar kyrkoherde Hans 
 Johansson på om kanske en del av de förändringar i 
vårt levnadssätt som coronapandemin har fört med 
sig borde vara vårt normala sätt att leva och förhålla 
oss till vår omvärld på. Vi längtar alla så efter att få 
återgå till det normala, men vad är egentligen nor-
malt? Och vem avgör i så fall det? Det tål att tänka på.

Detta och mycket annat som jag hoppas kommer 
att intressera dig hittar du i detta höstnummer av 
Kyrkfönstret – trevlig läsning!

Camilla Arvidsson
Kommunikatör 

0921–775 32
camilla.arvidsson@svenskakyrkan.se 

” Vi längtar alla så efter att få 
återgå till det normala, men vad 
är egentligen normalt? 

Nu går vi mot en 
 annorlunda höst

  »Välkommen  
till din försam
lings tidining 
i ny skrud! Vi 
hoppas att du 
ska uppskatta 
den nya for
men, men ändå 
känna igen dig.  
Trevlig läsning!
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Kyrkstugorna  
i Boden 
i höstskrud.
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”  Sannerligen, vad ni har gjort för någon av 
dessa minsta som är mina bröder, det har ni 
gjort för mig. Matteusevangeliet 25:40
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  »En global pandemi kräver globala 
lösningar. I en kris som drabbar 
oss alla i olika utsträckning blir det 
tydligare än någonsin att vi lever 
under samma himmel, men att våra 
villkor för att bekämpa pandemin 
ser väldigt olika ut. 

Coronaviruset skapar kaos 
i stora delar av världen och 
människor som lever i utsatthet 
drabbas hårdast. Smittspridning-
en i samhällen med få resurser och 
dåligt rustad sjukvård kommer att 
få katastrofala följder. 

De senaste månaderna har Act 
Svenska kyrkan i nära samråd 
med partner sett över hur de 
verksamheter vi stödjer påverkas 
av coronaepidemin. Tillsammans 
har vi gått igenom vad som kan 

göras för att minimera smitt-
spridning, stödja insatser för att 
hantera sjuka och för att kunna 
fortsätta det långsiktiga utveck-
lingssamarbetet under olika 
restriktioner.

 Tillsammans kan vi sprida 
medmänsklighet och hopp!

Act Svenska kyrkan uppmanar nu  
till gåvor för insatser som:

  »Dela ut tvål och rengöringsmedel till 
skolor i Sydsudan.

  »Stödja barn och ungdomar som 
drabbas av stängda skolor i flykting
läger i Kenya.

  »Sprida information om viruset på 
 olika språk i flyktingläger i Myanmar.

  »Dela ut matpaket till palestinska 
familjer som förlorat sin inkomst  
i  Betlehem.

Kriser hanteras  
bäst gemensamt 

GUDSTJÄNST 
I DET FRIA

  »För andra året i 
rad arrangerade 
Mikaelskyrkans 
vänner i somras en 
friluftsgudstjänst 
på Nygårn i Heden.  

”I Sverige 
tror vi att 
vi avskaffat 
 döden”,  säger 
Philip de 
Croy, thana-
tolog.

Foto: MARCUS 
GUSTAFSSON

VISSTE 
DU ATT...

  » ... du kan 
swisha en 
gåva till Act 
Svenska kyr
kan: 900 1223.

? Foto:  
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VUXENKÖRER

  »I höst är det exakt 20 år sedan 
Exodus bildades. Lena Engvall 
som har lett kören sedan starten 
talar om en stark gemenskap. 

  – Vi är lite som en familj, säger 
hon. 

Hon tar plats vid den stora vita 
flygeln i församlingsgården, rättar 
till några notblad och sedan fylls 
rummet med musik. I 20 års tid 
har Lena Engvall lett den kör som 
hon också var med om att starta 
i september 2000. Och hon talar 
med värme om de år som har gått. 

– Det är en glädje att få 
göra det här. Genom åren har 
vi också svetsats samman så i 

dag är körmedlemmarna även 
mina väninnor. Jag kan slappna 

av och vara mig själv och det är 
väldigt skönt, säger hon. 

Mellan sångerna hinner de 

småprata lite innan det är dags för 
nästa stycke. Anna-Kari Eklund 
har varit med i hela 17 år och hon 
säger att musiken och sången är 
viktig för henne. Vänskapen, skrat-
ten och samvaron är ändå det som 
hon främst anger som anledning 
till varför hon har varit samma kör 
trogen under så lång tid. 

– Vi har också gått igenom tunga 
tider. Människor som vi har lärt 
känna i kören som har drabbats av 
sorg, och också medlemmar som 
har avlidit. Då har den här gemen-
skapen varit viktig. Vi har funnits 
här för varandra, säger hon. 

NÄR KÖREN STARTADE var det en 
blandad kör med både män och 
kvinnor. De senaste femton åren 
har det däremot varit en renodlad 
damkör.

– Det föll sig naturligt eftersom 
flera av männen slutade. Och så 
har det också fortsatt. Nu sjunger 
vi två- eller trestämmigt istället, 
säger Lena Engvall. 

Tanken när Exodus startade 
var att sjunga modern musik där 
gospeln samtidigt fick ha en cen-
tral plats. Så har det också fort-

Text & foto: Joakim Nordlund 

Gemenskap 
byggd på sång 
och musik

VAD? Kören Exodus firar  
20 år i höst

” Man måste ju tänka  
i nya banor när läget 
är som det är.  
Lena Engvall, körledare 

satt. Genom åren har det blivit en 
rad uppträdanden med artister 
som Roger Pontare, Magnus 
Carlsson, Tommy Nilsson och Py 
Bäckman. 

– Det är så svårt att lyfta fram 
något speciellt minne. De är så 
många. Den här kören har gett och 
ger mig så mycket, säger Anna- 
Lena Johansson som har varit 
med i 18 år. 

Anna-Kari Eklund nickar in-
stämmande: 

– Jamen så är det. Vi har så 
många minnen tillsammans. 

I egenskap av musikalisk ledare 
är det Lena som presenterar nya 
sånger för gruppen. Hon har lärt 
sig vad som funkar – och vad som 
inte funkar. 
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?
VISSTE  
DU ATT...

  » ... kören 
 Exodus upp-
trätt med 
artister som 
Roger  Pontare, 
Magnus Carls-
son, Tommy 
Nilsson och  
Py Bäckman?

– Lena är jätteduktig på att välja, 
intygar Anna-Kari Eklund. 

Är det något som de verkligen 
inte gillar så är det så pass högt i 
tak att körmedlemmarna säger det. 

 – Man får ju en känsla för det 
här, att välja musik. Det är ändå 
inte allt som jag lägger fram som vi 
går vidare med. Det är också skönt 
att vi är så trygga med varandra att 
vi kan säga om det är något som vi 
inte gillar, säger Lena Engvall.

SAMTIDIGT HAR VÅREN och som-
maren varit en märklig tid också 
för Exodus. Pandemin, som har 
tagit så många liv och samtidigt 
lamslagit delar av ekonomin, har 
även tvingat kören att förändra 
sättet att mötas och umgås på. Det 

har givetvis påverkat all körverk-
samhet i Svenska kyrkan i Boden, 
men Exodus har ändå fortsatt att 
träffas och öva tillsammans. 

  Eftersom medlemmarna i kö-
ren är mellan 20 och 65 år, så ingår 
de inte direkt i riskgruppen för 
covid-19. Det är därför den enda 
kyrkokören här i Boden som är 
verksam under coronapandemin, 
berättar Lena. 

Istället för konserter inför stora 
folksamlingar har de hittat andra 
vägar att nå ut till församlings-
borna. 

 – Man måste ju tänka i nya 
banor när läget är som det är. Här 
använder vi den moderna tekni-
ken för att så många som möjligt 
ska kunna lyssna, fortsätter hon. 

De livesänder ofta nu, och kon-
serterna går att följa via Svenska 
kyrkan i Bodens Facebooksida 
eller länkar på hemsidan. 

Till höstens jubileumsfirande 
är planen att anordna två musik-
kaféer, där de inleder i Mariakyr-
kan den 24 septem-
ber för att sedan 
fortsätta i Matt-
euskyrkan den  
5 november. 

– Vi vill ju kunna 
besöka så många 
platser som möjligt. 
Det finns planer på att även åka till 
Gunnarsbyn och Harads, berättar 
Exodus körledare. 

Sedan fylls församlingsgårdens 
stora sal åter med musik.  

Anna-Lena 
 Johansson 
(mitten) har 
sjungit med 
Exo dus i hela 
18 år. Till 
hösten kan 
hon och de 
 andra i kören 
fira 20-års-
jubiléum. 

Foto: JOAKIM 
 NORDLUND

Foto: LARS 
 RINDESKOG
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  »Ann Bark Lindgren lockades till 
Edeforsbygden av barn och barn
barn. Som nyinflyttad pensionär 
i en ny by gick Anns väg till nya 
intressen via den lokala vävstugan. 
Där har hon och Maya Brünner 
under ett års tid vävt en stola till 
en prästvigning i Stockholm.

Alla vägar bär till Harads, det är 
ett uttryck som vi hör titt som tätt. 
Det kan även Ann Bark Lindgren 

skriva under på. När 
hennes dotter med 
familj flyttade hit 
från södra Sverige, 
flyttade ganska 
snart även Ann 
och hennes make 
Lennart efter för 
tre år sedan. Att de 
finns nära barn och 
barnbarn i vardagen 
betyder mycket för 
familjens alla gene
rationer. Dessutom 
trivs de i en vacker 
bygd där de snabbt 

blev engagerade i byns förenings
liv. En bekant tog med Ann till 
Hembygdsföreningens vävstuga. 

– Jag hade aldrig vävt i hela 
mitt liv men de visade mig och jag 
tyckte det var så roligt. Nästan lite 
som meditation, säger Ann.

VÄVSTUGAN BLEV EN viktig mötes
plats där hon lärde känna både 
människor och bygden. Hem
bygdsföreningen har 19 vävstolar 
och även ett snickeri i sina lokaler. 
Två dagar i veckan träffades upp 
till 17 damer där för att väva och 
fika tillsammans, övrig tid har alla 
tillgång till att vara där när de vill. 

– Stämningen här i vävstugan 
är otroligt positiv. Det är sådan 
gemenskap, högt till tak och alla 
hjälper alla, säger Ann.

Här fick hon snabbt nya vänner. 
En av dem kom att bli en extra vik
tig kontakt när Ann fick en mycket 
speciell förfrågan.

– En släkting och nära vän till 
oss höll på att läsa till präst. När 
hon hörde att jag väver undrade 
hon om inte jag kunde väva en 
stola till hennes prästvigning.

Stolan är det långa band som 
präster och diakoner bär över ax
larna i kyrkan. Stolan symboli serar 
Kristi ok och ska påminna prästen 
om den tunga uppgift han eller hon 
har. Den ska även symbolisera det 
hopp och förtroende som försam
lingen har lagt på prästens axlar.

– Jag visste ju inget om mönster 
eller vad jag hade sagt ja till, jag 
visste inte ens vad en stola var, 
skrattar Ann.

MEN HON TOG sig an uppdraget och 
insåg att det kunde vara klokt, för 
att inte säga nödvändigt, att ta nå
gon av sina vävkompisar till hjälp. 
Att bara sätta upp en väv kräver 
minst två personer. Att dessutom 
få till en stola kräver både förmåga 
och tålamod. Valet föll på Maya 
Brünner.

– Alla här är duktiga, men jag såg 
att hon var väldigt duktig. Så jag 
sa ”Maya, kan du bli min mentor”, 
förklarar Ann.

Maya är också inflyttad i trakten, 
från Nederländerna till lilla Mört
berg utanför Harads. Även hon 
hade funnit gemenskapen i vävstu
gan. Maya nappade på erbjudandet 

HANTVERK I HARADS

Prästen Kata
rina  Lindgren 
bar den 
special  gjorda 
stolan från 
 Harads vid 
prästvigningen 
i Stockholms 
storkyrka. 

Foto: PRIVAT

Här vävs stolor 
och ny vänskap

Text & foto: Anna Bergström



och under det år som de arbetade 
tillsammans med stolan växte en 
fin vänskap fram som har fortsatt 
även sedan stolan blev klar.

Den blivande prästen Katarina 
Lindgren önskade färger.

– Stolan ska följa kyrkoårets 
färger och fungera lite som en livs
väv. På prästvigningen ska stolan 
vara vit. Men jag ville ha en stola 
som jag kan använda så mycket 
som möjligt. Så jag önskade en vit 
botten med trådar av guld, blått/
lila, rött och grönt. Den blev väl
digt fin, säger Katarina Lindgren, 
nu pastorsadjunkt i Adolf Fredriks 
församling.

Sida vid sida löste Ann och 
Maya de frågor som dök upp under 
arbetets gång. De har provat, mätt 
och testat tillsammans. Efter att 
vävmomentet var i hamn skulle det 
också sys. Det föll på Mayas lott.

– Utan henne hade jag inte kla
rat det, säger Ann.

I SOMRAS VAR planen att stolan 
skulle överlämnas personligen 
av Ann inför prästvigningen i 
Storkyrkan i Stockholm där hon 
också skulle närvara. Tyvärr satte 
coronatiderna stopp för resplaner
na och Ann fick motvilligt skicka 
den med posten och själv stanna 
hemma i Norrbotten. 

– Men det känns väldigt roligt 
och hedrande att ha fått göra det 
här, konstaterar Ann.

Katarina Lindgren å sin sida är 
väldigt nöjd med sin handgjorda 
stola som skapades utifrån hennes 
egna önskemål. 

– Jag är väldigt imponerad av 
deras arbete och tacksam över att 
de gjorde det här, säger hon.
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” Jag visste inte vad jag 
hade sagt ja till, jag 
visste inte ens vad en 
stola var.

Ann Bark 
Lindgren tog 
sig an upp
draget att un
der ett års tid 
väva en stola 
med vävkom
pisen Maya 
Brünners 
hjälp. 
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Oj, vad vi längtar efter det normala. Jag, och 
många med mig, vill ju ha det så där som vi 
alltid tycker oss ha haft det. Inte minst nu 
när vi har levt annorlunda sedan pandemin 

drabbade världen i början på året. 
Men vad är det som är normalt? 

Har sommaren varit normal eller 
är det normalt på arbetet nu när 
hösten kommit och semestrarna 
är slut? Är det normalt i kyrkan 
och på konfirmandlägren som 
äntligen blev av? 

För tänk om… Tänk om det 
normala är det vi upplever nu och 
det som tidigare fyllde våra liv är 
det som är onormalt? Ta detta med 
resor. Vi svenskar är ett resande 
folk. Men är det normalt att bara 
spontant åka till Stockholm över 
helgen för mindre pengar än vad det kostar att åka 
buss till Umeå? Är det normalt att ha en eller två se-
mesterveckor under året för att kunna åka på charter 
till Sydeuropa eller Asien? Som barn minns jag att det 
där med resor inte var något man tog lätt på. En som-
marresa till släkten i södra Sverige var inget spontant, 
utan välplanerat och väl inpassat i semestern. I år har 
vi också rest, men många med mig har rest i närom-
rådet, och sett och upplevt områden som vi för ett år 
sedan inte skulle ha brytt oss om. Vi har kanske rest 
i fantasin genom böcker och andra berättelser litet 
mer än normalt, men oj, vilka upptäckter vi därmed 
har gjort. 

OCH SEDAN DETTA med att hjälpa varandra, med hand-
ling och skötsel av gräsmattor och blommor. Vi har 
vant oss vid att det normala är att det är något var och 
en får sköta själv. Och orkar man inte så får man väl 
köpa tjänsten eller flytta närmare centrum, bort från 
villan med gräsmatta. Under våren och sommaren 
har det normala varit att vi som är yngre har haft möj-
lighet att hjälpa våra äldre. Vi har handlat, hört av oss 
oftare, hjälp till med trädgården och helt enkelt tagit 
oss tid. Normalt sett hade vi ju inte haft den tiden. 
Den hade istället varit uppbokad med annat som vi 
normalt hade varit tvungna att göra före allt det som 
vi borde ha gjort redan före pandemin. 

Detsamma gäller matlagningen och samvaron 
kring matbordet. Om jag blickar tillbaka på det se-
naste halvåret så har vi i vår familj förändrat hur och 
vad vi handlar. Det känns viktigt att vi har en produk-
tion av livsmedel inom vårt lands gränser. Det känns 
normalt att välja närodlat, svenskt, och normalt att 

KYRKOHERDEN HAR ORDET

På spaning efter normalitet
det faktiskt inte alltid finns allt det där man skulle 
vilja ha. Jag har lagt ner mer tid på att laga mat från 
grunden, kanske inte långkok, men i vart fall med 
rena råvaror. Det har tagit mer tid än normalt, men 

just nu är det normala att jag har 
lite extra tid att lägga på tillagning-
en av det vi ställer fram på bordet. 
Faktum är att vi även har suttit lite 
längre tillsammans som familj när 
vi ätit. Förhoppningsvis för att det 
har varit trevligt, men också för att 
tiden har funnits när många andra 
aktiviteter har varit inställda. 

Med facit i hand är svaret på 
frågan om vad som är normalt 
och vad som hör till det onormala 
kanske inte så självklart. Kanske 
är det dessutom så att vi har makt 
att själva definiera vad som borde 

vara normalt i våra liv och därmed även välja den 
normaliteten framför en annan. 

SÅ, TÄNK OM vi för första gången på länge har fått upp-
leva en alldeles normal sommar och en helt normal 
semester? Att vi för första gången på lång tid har haft 
tid med det som är verkligt viktigt i livet? Tänk om vi 
har fått uppleva saker som kommer att påverka oss 
och våra barns värderingar kring vad som är normalt 
framöver? En sträng av igenkänning slogs an i mig 
kring vad som är riktigt viktigt. Och om hur man kan 
uppleva det normalt att mestadels vara hemikring 
och hjälpa dem man älskar och håller av, och att få 
dela mat och dryck tillsammans med dem. 

Men så längtar jag också efter att slippa ha en 
fiende mitt ibland oss. Ett virus och en sjukdom, som 
tvingar oss att sitta långt ifrån varandra. En fiende 
som gör att vi inte får ta i hand eller krama om varan-
dra. Jag längtar efter normalitet inom idrotten med 
tävlingar och evenemang där tusentals kan samlas 
och glädjas tillsammans. 

Oj, vad vi längtar efter det normala – vad det nu kan 
betyda att ha det normalt.

Hans Johansson
Din kyrkoherde i Boden

hans.johansson@svenskakyrkan.se

” Tänk om vi för första gången på 
länge har fått uppleva en alldeles 
normal sommar?

Många med 
mig har rest i 
närområdet, 
och sett och 
upplevt om-
råden som vi 
för ett år se-
dan inte skul-
le ha brytt 
oss om.

Foto: PIQSELS
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YRKEN I SVENSKA KYRKAN

KYRKOMUSIKER
»Inom Svenska kyrkan arbetar många präster, diakoner, kyrko musiker 
och församlingspedagoger. Men vad gör en diakon  egent ligen? Och hur 
blir man kyrkomusiker? 
»I en serie artiklar kommer vi nu att få stifta närmare bekantskap med 
Svenska kyrkans fyra profilyrken: diakon, präst, kyrkomusiker och för-
samlingspedagog.

DEL3
Foto: ALEX GIACOMINI/IKON
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YRKEN I SVENSKA KYRKAN

Julia Magnusson, 
 kyrkomusiker:

VEM?

Att spela orgel är 
som att  organisera 
en hel orkester

  »När vi träffas har Julia Magnus-
son nyligen lett en utomhusandakt 
på ett äldreboende. Kyrkomusiker 
får nämligen precis som präster och 
diakoner leda andakter, vilket Julia 
tycker är väldigt roligt. Men till 
skillnad från de två tidigare yrkena i 
vår artikelserie kan du inte se på en 
person att den är kyrkomusiker. 

– Vi får klä oss hur vi vill, men tar 
givetvis hänsyn till hur folk vill ha 
det vid olika ceremonier, säger hon. 

Julia Magnusson, född och 
uppvuxen i Pajala, har fått kyrko-
musiken med sig i blodet. Hennes 
mamma var kantor under upp-
växten i staden på 1990-talet. På 
gymnasiet blev det estetisk linje 
och Julia prövade redan då att leda 
barnkör i kyrkan. Sedan utbildade 
hon sig till, och jobbade även som, 
undersköterska innan hon 2009 
började på kantorsutbildningen på 

Mellan sels folkhögskola i meller-
sta Norrland. 

Men annat kom emellan, som 
man och barn, så det dröjde till 
2017 innan hon återupptog sina 
studier. Förra året fick hon äntli-
gen sin kantorsexamen. 

JULIA BOR IDAG i Sävast med sin 
familj och är kyrkomusiker i Mika-
elskyrkan i Hamptjärnmoran och 
Edefors kyrka i Harads. Förutom 
alla instrument på jobbet har hon 
även instrument hemma, som 
digital orgel och piano. 

– Det är skönt att kunna öva 
hemma om barnen till exempel 
blir sjuka. Det är en del helgarbete 
men då kan du istället ta ledigt på 
vardagar och umgås med familjen. 
Och musikerna i de olika kyrkorna 
hjälps åt och täcker upp för varan-
dra om någon behöver vara ledig.

Som inflyttad Pajalabo känner 
Julia att besökarna i ”hennes” två 
kyrkor verkligen har tagit emot 
henne med öppna armar. 

– Min man är från Boden och 
här vill jag stanna och fortsätta 
möta alla intressanta människor. 

” Orgeln har fantastiska 
möjligheter att spela 
allt från Bach till Abba.

Just mötet med olika människor 
som hon får sjunga och spela med 
tycker Julia är det bästa med sitt 
yrkesval. 

Körsång skapar gemenskap och 
glädje! Att sjunga i kör är både 
roligt och har positiva hälsoeffek-
ter. I dagens samhälle där stress 
ofta utgör en hälsofara hjälper 
körsång till att sänka blodtrycket 
och stressnivåerna i kroppen. 
Utmaningen är att välja rätt reper-
toar med hänsyn till de olika viljor 
som ofta finns kring vilken musik 
som ska sjungas i kyrkan och dess 
körer. I Harads har man därför två 
vuxenkörer med olika inriktning-
ar. En seniorkör som sjunger tra-
ditionellt och på svenska, medan 
den andra kören även sjunger lite 
modernare tongångar med bland 
annat gospel på engelska.

BÅDE I HARADS och i Hamptjärn-
moran leder Julia också barnkö-
rer, en för 3–6-åringar, och en för 
7–12-åringar. De brukar medverka 
vid gudstjänster och andra eve-
nemang. Mötet med barnen är ett 
stort glädjeämne i arbetet. Där är 

Text: Johan E Skoglund  Foto: Camilla Arvidsson
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det mycket prestigelös sångglädje, 
och man får leka fram musiken 
med barnen. Ytterligare kontakt 
med olika barngrupper får Julia 
när skolornas elever besöker kyr-
korna, vid exempelvis påsk och jul. 
En mycket uppskattad tradition. 

I Harads där Migrationsverket 
har ett boende har både barn- och 
vuxenkörerna även berikats med 
medlemmar som har sina rötter 
i andra länder, vilket är väldigt 
roligt.

En hel del av kyrkomusiken föl-
jer kyrkoåret, och vid exempelvis 
jul och påsk är musikvalet ofta väl-
kända psalmer och sånger. Inför 
en gudstjänst hjälps musikern och 
prästen och andra som ska med-
verka åt med musikvalet. Men vid 
bröllop, dop och begravningar vill 
de inblandade oftast själva vara 
med och välja musik. Det blir mer 
och mer vanligt med poplåtar. 

– En del har jag inte hört förut, 
men det mesta går att ordna bara 
det finns lite framförhållning, 
säger Julia entusiastiskt. 

– Att spela orgel är som att orga-
nisera en hel orkester ensam, och 

Ett yrke med 
musikalisk 
spännvidd

  »Lockas du av musikens många 
uttryck i gudstjänster, konserter, 
instrument eller sång? Vill du vara 
ledare i Svenska kyrkans största 
frivilligverksamhet – körer för 
stora och små? Är du intresserad 
av pedagogik och möten med 
människor i både glädje och sorg? 
Gillar du att spela orgel?

Att vara kyrkomusiker är ett 
spännande yrke med stor musika-
lisk spännvidd. Det ger möjlighet 
att undervisa, utforma konserter 
och musikgudstjänster, och att 
arbeta med körer och instrumen-
talmusik. 

Som kyrkomusiker förvaltar 
man ett rikt kulturarv tillsam-
mans med modern, nyskapande 
musik. Orgeln är kyrkomusikerns 
främsta uttrycksmedel, men det 
finns utrymme för en mångfald av 
musikaliska uttryck.

Att spela i gudstjänster av alla 
de slag är själva rytmen i en kyr-
komusikers uppgifter. Dop, vigslar 
och begravningar går från dur till 
moll och innefattar olika musik-
genrer. Kontakter med människor 
i livets alla tänkbara skeden är en 
del av vardagen.

Kyrkomusiker möter 
människor i alla åldrar. Som diri-
gent och körledare kan man arbeta 
med både de små barnen och med 
professionella körmedlemmar. 
I konfirmandarbetet finns ofta 
kyrkomusikern med − ungdom-
skultur och musik hör ihop. Det 
ger kyrkomusikern ett ansvar och 
en möjlighet att vara pedagog och 
ledare samtidigt som man samar-
betar med kyrkans anställda och 
frivilliga. Källa: svenskakyrkan.se

  »För att bli kyrkomusiker 
behöver du avlägga Svens-
ka kyrkans kyrkomusiker-
examen. Den består av 
tre delar: fackutbildning i 
kyrkomusik, stiftsförlagda 
utbildningsmoment och 

pastoralteologisk utbild-
ning för kyrkomusiker. 

Läs mer: 
www.svenskakyrkan.se/
utbildningsinstitutet/
att-bli-kyrkomusiker

SÅ BLIR DU KYRKOMUSIKER

den har fantastiska möjligheter att 
spela det mesta, allt från Bach till 
Abba! 

JULIA OCH DE övriga kyrkomusi-
kerna i Svenska kyrkan Boden 
träffas regelbundet för att dryfta 
gemensamma frågor. Samma sak 
gäller för arbetslagen i de olika 
kyrkorna. Om det finns behov kan 
man få hjälp med själavård. Och 
vill man vidareutbilda sig finns det 
fortsättningskurser att gå. Julia 
har exempelvis läst fristående kur-
ser på musikhögskolan i Piteå. 

En annan viktig del av yrket 
är instrumentvård. Rörverket i 
orgeln måste stämmas och fläkten 
till motorn smörjas. Akustiska 
pianon ska också stämmas och ses 
efter, men då bokar kyrkomusi-
kern in en utbildad pianostämma-
re som ser över instrumentet.

På frågan om livet som kyrko-
musiker blev som hon hade tänkt 
sig svarar Julia ett tvärsäkert nej: 

– Det blev mycket roligare än 
vad jag någonsin hade kunnat tän-
ka mig! Så gillar du sång och musik 
är kyrkomusiker ett givet val.v

FAKTA 
OM...
... kantors
utbildningen 
på Mellan sels 
folkhögskola 
i mellersta 
Norrland:

  »De stude-
rande kan läsa 
antingen 2,5 
år på heltid 
eller 5 år på 
halvfart.  

  »Innan antag-
ningen görs 
inträdesprov 
på orgel, pia-
no, körledning, 
sång och 
musikteori. 
Sedan läser 
de musik-
studerande 
dessa ämnen, 
samt en pas-
toralteologisk 
utbildning. 

  »På Mellan-
sel finns två 
inriktningar på 
kantorsutbild-
ningen, afro 
och klassisk. 
Vill du istället 
bli organist 
måste du läsa 
en akademisk 
utbildning.

För den som 
gillar sång 
och musik är 
kyrkomusiker 
ett givet val, 
tycker Julia 
Magnusson. 

Foto:  
GETTY 
 IMAGES



Varför ska jag  
konfirmera mig?
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KONFIRMATION

Du vet väl om 
att du är vär-
defull. Att du 
är viktig här 
och nu. Att 
du är älskad 
för din egen 
skull. För 
ingen annan 
är som du.
Svensk  
psalm 791

PSALMEN

  »Ordet konfirmation betyder be-
kräftelse och i kyrkan står det för 
att du hör ihop med Gud genom 
dopet och att just du är värdefull 
och viktig. Men du behöver inte 
vara döpt för att börja i en konfir-
mandgrupp. Många konfirmander 
döps under sin konfirmandtid, 
med föräldrarnas samtycke. 

Konfirmationstiden leds av 
präster, diakoner, pedagoger, mu-
siker och unga ledare från kyrkan, 
och de är nyfikna på dig och vad 
du funderar på. Inga frågor eller 
funderingar om tro eller livet är 

dumma eller konstiga. Du kan 
fråga om vad du vill.

KONFIRMATIONSGUDSTJÄNSTEN är 
avslutningen på konfirmandtiden 
och det är då den faktiska kon-
firmationen sker. I gudstjänsten 
bekräftas dopets löfte om att Gud 
går med dig som är konfirmand 
vidare genom livet. 

Vid konfirmationsgudstjänsten 
bärs en vit kåpa som du får låna 
av kyrkan. Kåpan är en symbol för 
den långa dopklänningen, som nu 
har blivit lagom lång. 

1Äventyrskonfa. Gillar du även-
tyr? Fjällvandra, paddla kanot, åka 

skoter, fiska, testa linbana och andra 
strapatser? Då är äventyrskonfa något 
för dig!

2Sommarkonfa. På Strömsunds-
hemmet lär vi känna varandra och 

Gud, vi badar, leker och firar gudstjänst 
tillsammans i en underbar miljö. 

3Aktivitetskonfa. Vill du kombine-
ra ditt intresse för gaming, musik, 

motorer eller sport med konfirmation? 
Då ska du välja aktivitetskonfa!

4Konfirmation i liten grupp. Pas-
sar dig som känner dig hemma i en 

mindre grupp med regelbundna träffar 
som anpassas utifrån dina och övriga 
gruppmedlemmars behov.

ÅRETS KONFA-ALTERNATIV I BODEN
VILL DU 
VETA MER?

  »Mer informa-
tions finns på 
vår hemsida:  
svenskakyrkan.
se/boden/ 
konfirmation

Ett minne för livet, menar vissa. Något man inte  
bör missa, säger andra. Varje år väljer över 
30 000 tonåringar att konfirmera sig  
i Svenska kyrkan. 

?
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I en annan tid  
i en annan värld,
inte långt från 
den här,
den öppnar sig 
inom mig
när jag anar 
vem du är.
Olle Ideström

Måste jag vara på ett visst 

sätt för att få konfirme-

ras?
– Nej, vi har alla rätt att 

vara precis som vi är och 

komma till kyrkan med våra 

egna tankar, funderingar 

och frågor, och våra egna 

bilder av vem Gud är. 

 Mikael, präst

Ska du konfirmera dig?– Jag tror det. Jag vill veta hur de (kristna) får ihop det. Jag ska ifrågasät-ta allt de säger.  Emil, 14 år

Varför blev du konfirmandledare?
– Från det första ögonblicket insåg 

jag att den kyrkliga verksamheten 
och att vara konfirmandledare var 
något genuint och äkta. Det fanns 
ingen oklarhet för mig om att jag 
skulle bli ledare, och det är ett beslut 
jag aldrig kommer ångra. Att få ta 
del av något större än sig själv i en 
organisation där gemenskap och 
sammanhållning värderas högt är 
ovärderligt. Johan, 3-årsledare

Varför valde du att konfirmera 

dig nu som vuxen?

– För mig var konfirmationen 

en bekräftelse av dopet och ett 

tydliggörande av att jag är kris-

ten. Det är aldrig för sent att låta 

konfirmera sig om man känner 

att det är något som saknas. 

Därför rekommenderar jag andra 

i vuxen ålder att genomföra det. 

 Christer, 58 år

Varför är konfirmation en så viktig 

del av Svenska kyrkans verksamhet?

– Jesus har sagt att vi ska döpa och 

lära. Konfirmationstiden är för konfir-

manderna en möjlighet att själva under-

söka och se vad Gud, tron och kyrkan 

kan betyda i deras liv. Vi som jobbar med 

konfirmanderna får följa dem på deras 

livsvandring under några månader, och 

vara ett stöd och en hjälp i livets stora 

frågor. För några blir konfirmationstiden 

livsviktig och något som de bär med sig 

resten av livet. Hans, kyrkoherde

DIKTEN

Vad har konfirmationen betytt 
för dig?

– Konfirmationen var för mig startskottet på en resa jag fortfa-
rande gör, och på relationer som 
jag fortfarande har. Jag fick lära känna mig själv djupare, jag lärde 

känna vänner som jag fortfarande 
umgås med, samt fick på ett tydligt 
vis skapa en personlig relation till 
Gud vilket jag inte hade gjort innan 
konfirmationen.  Erik, 28 år

Foto: ALEX GIACOMINI/IKON
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KYRKOGÅRDAR

Varje år görs en genomgång av 
alla gravar, en så kallad gravsyn, 
på Sveriges alla kyrkogårdar.  
I Boden utförs gravsynen i 
augusti. Här kan du läsa mer om 
vad det är, och varför det görs.

  »Det finns många åsikter om gra-
var. En del ringer till församlings-
expeditionen och klagar på att det 
ser illa ut på andras gravar. Andra 
tycker att graven är en privat an-
gelägenhet som ingen annan ska 
lägga sig i hur den sköts. En del vill 
ha stilrent och strikt. Andra vill ha 
mycket prydnader. Vissa tycker att 
det är för jobbigt känslomässigt att 
besöka graven. Andra bearbetar 
sin sorg med att tillbringa mycket 
tid vid graven.

För att reda ut begreppen för 
vad som gäller gravskötsel rent 
lag- och faktamässigt så är hu-
vudmannen för begravningsverk-
samheten, det vill säga Svenska 
kyrkan, enligt begravningslagen 
skyldig att se till begravningsplat-
sernas skick. Men det är sedan 
gravrättsinnehavaren som är 
ansvarig för att sköta graven. Det 

innebär att Svenska kyrkan måste 
se över samtliga gravar regelbun-
det, meddela gravrättsinnehavare 
om åtgärder måste göras, och följa 
upp att de sedan har gjorts. 

GRAVSYNEN UTFÖRS AV kyrkogårds-
ansvariga och förtroendevalda från 
kyrkorådet. Arbetet med att titta 
över pastoratets alla sju tusen gra-
var tar flera dagar, ibland veckor. 
Gravsynen består av ett antal punk-
ter som dokumenteras med note-
ringar, och vid behov foton, som 
sparas för att kunna följa upp nästa 
år. Detta för att det inte ska bygga 
på allmänt tyckande, utan faktiska 
kriterier som är desamma för alla 
som har ansvar över en grav.

För att klassas som en miss-
skött grav krävs dock flera år utan 
tillsyn, och att det tydligt syns att 
ingen har gjort något på graven på 
väldigt länge. 

De gravrättsinnehavare vars 
gravar anses behöva ses över får 
en första vänlig uppmaning via 
brev. Om ingen förändring sker 
kommer en tydligare påminnelse. 

Ett sista skede är att graven kan 
återtas av kyrkan.

ÄVEN GRAVSTENEN ÄR gravrättsin-
nehavarens ansvar att sköta, men 
kyrkans ansvar är att se till att 
platsen är säker. Efter en tragisk 
olycka där ett barn omkom efter 
att ha fått en gravsten över sig 
på en kyrkogård i södra Sverige 
skärptes tillsynen på lutande 
och lösa gravstenar. På Bodens, 
Gunnarsbyns och Harads kyrko-
gårdar kontrolleras gravstenarna 
regelbundet, och de stenar som 
anses medföra risk för att falla 
läggs ner för att ingen ska kunna 
skadas. Även i dessa fall meddelas 
gravrättsinnehavaren som är skyl-
dig att se till att stenen dubbas och 
förankras enligt gällande krav. 

VIA BÅDE KYRKAN och privata 
aktörer kan du som gravrättsin-
nehavare få hjälp med plantering 
och vattning av graven. Gällande 
gravstenar och dubbning finns 
stenhuggerier att anlita.

Anna Bergström

  »Årlig gravsyn

SÅ GÅR 
DET TILL

  »Gravrätts
innehavare till 
gravar som 
tydligt inte har 
skötts på flera 
år kontaktas 
brevledes efter 
gravsynen och 
tidigare påtalat 
behov av åtgärd 
följs upp.

För mer 
 information 
om gravskötsel 
och gravsyn: 
Kontakta 
församlings
expeditionen på  
0921–77 500.

Årlig gravsyn i augusti
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Varje år genomför de 
kyrkogårdsansvariga 
tillsammans med för
troendevalda i kyrko
rådet gravsyn på alla 
kyrko gårdar.
Foto: JENNY SIGEMAN/IKON
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PPSSAALLMMEENN
"Låt gulna varje blad på kvist,
låt falna varje strå;
Guds rika nåd, det vet jag visst,
den aaaaaaa aa aaaa ."

!
GRATTIS!
Vi gratulerar 
vinnarna i det 
senaste kors-
ordet: 

  »Rune Bergs
trand i Ubbyn

  »Åse Engström 
på Åkargränd 

  »Ingrid Bon
desson Sahlin i 
Ubbyn 

Sänd in lösningen till:  
Församlings expeditionen 
Strandplan 25  
961 34 Boden 
Vi vill ha ditt svar senast  
den 26 oktober.

  »De tre först öppnade rätta 
lösningarna vinner en present
check till en kyrklunch. 

  »Vinnarna får besked per post, 
och sina namn publicerade i 
nästa nummer av Kyrkfönstret.

GÖR SÅ HÄR
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KRÖNIKA

Om jag skulle likna Johannes döparen vid 
något skrifttecken så skulle jag likna ho-
nom vid ett komma. Han var efterlängtad 
av sina föräldrar, som kommat i en allt för 

lång mening. Precis som kommat är en del av det som 
kommer före och efter i meningen, så var han både 
en del av den gamla profettraditionen och den som 
banade väg för det nya budskapet. 

Han stack även ut så som ett komma gör bland alla 
bokstäver, men var inte den som skulle vara i fokus, 
utan det skulle den som kom efter honom vara. Vilket 
han nöjde sig med, han nöjde sig med att fylla sin roll 
och leva på sitt vis. 

MEN TROTS ATT Johannes döparen mest kan liknas vid 
ett komma, och inte ett stort A som står i centrum, så 
har vi i kyrkan firat hans födelsedag i hundratals år. 
På sätt och vis känns detta som något som är typiskt 
kristet, att vända upp och ner på saker och ting. Att 
inte lyfta fram och fira en profet som kan liknas vid ett 

Ett komma i historien
stort A, utan i stället lyfta fram och fira den profet som 
kan liknas vid det lilla kommat. Att lyfta fram den pro-
fet som annars så lätt skulle kunna tryckas åt sidan.

HÄR ÄR DET en nåd för oss alla att komma ihåg 
i en värld, som ständigt säger att vi ska vara 
något annat – så som smalare, vackrare eller 
mer framgångsrik. Påtryckningar vilka kan få 

oss att känna oss själva som små komman, som 
oviktiga. Att om vi troget vågar vara oss själva, likt 

kommat Johannes döparen, så är vi nog sådana fö-
rebilder som vår Herre skulle lyfta fram som värda 
att fira. 

Erik Ziewersson

” Johannes  döparen stack ut så 
som ett komma gör bland alla 
bokstäver.

Foto: 
 GETTY 
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