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REDAKTÖREN HAR ORDET

Gåvor som ger tillbaka 
och värmer ens hjärta

Ett år när jag fortfarande arbetade som peda-
gog i församlingsverksamhet fick jag följa 
med en kollega och handla julmat till några 
familjer som inte hade det så gott ställt 

ekonomiskt. Vi köpte bland annat köttbullar och 
prinskorvar, mimosa och sillar, risgryn och apelsiner, 
pepparkakor och julgodis – och så till sist något litet 
extra till barnen. Sedan packade vi allt i påsar och så 
kördes det ut till de berörda familjerna. 

Det här är en av de meningsfullaste arbetsuppgif-
ter jag någonsin har utfört. Värmen som spred sig 
i kroppen när man fick vara med och lysa upp någon 
annans julfirande – den går nämligen inte att uppleva 
på något annat sätt. 

I EN HELT ny rapport som presenterar den hittills 
mest heltäckande kartläggningen av Svenska kyrkans 
diakonala verksamhet framkommer det att Svenska 
kyrkans sociala arbete har ett samhällsekonomiskt 
värde på minst 1,5 miljarder kronor. Det motsvarar 
cirka en tjugondel av det statliga stödet till kommun-
sektorn för att stärka välfärden som år 2020 uppgick 
till 29,5 miljarder kronor. Svenska kyrkan bedriver 
diakonal verksamhet över hela landet, för alla åldrar 
och samhällsgrupper, och i rapporten lyfts faktiskt 
Svenska kyrkan Boden och dess diakonala arbete som 
ett gott exempel. Det gör mig som medlem i kyrkan 
glad och tacksam – och naturligtvis väldigt stolt!

Under perioden 28 november–12 december pågår 
insamlingskampanjen ”Julängeln” här i Boden. Då 
kan du skänka en gåva till Bodens Diakonifond, 

och på så sätt vara med och bidra till julklappar och 
 julmat till människor och familjer i utsatta livs-
situationer lokalt här i stan. Ge ditt bidrag via Swish,  
123 508 68 71, eller betala via bank till konto 393-854. 
Märk inbetalningen med Julängel. 

I FJOL BIDROG de insamlade bidragen i Julängelkam-
panjen till att Bodens diakoner kunde stödja cirka 30 
hushåll med julmat och julklappar. Den bidrog också 
med stöd till julklappsutdelning i Rörvikskyrkan och 
2-3 gruppboenden, samt jultallrikar till äldre. 

Att ge av sin tid, eller att skänka ett bidrag, som blir 
till nytta och glädje för någon annan är förmodligen 
den bästa gåva man kan ge. En gåva som ger tillbaka, 
och sprider värme i ens eget hjärta.

Med önskan om en riktigt varm och god jul!

Camilla Arvidsson
Kommunikatör 0921-775 32

camilla.arvidsson@svenskakyrkan.se 

” Värmen som spred sig i kroppen  
när man fick vara med och lysa 
upp någon annans julfirande …
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Något litet extra 
till barnen.
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You raise me up 
av Rolf Løvland och Brendan Graham

  »Skrevs ursprungligen till gruppen 
Secret Gardens album Once in a Red 
Moon (2001). På svenska, Rör vid min 
själ, med Sanna Nielsen eller Håkan 
Sjögren, binder texten samman själens 
och hjärtats längtan efter liv.

Svensk psalm 231: Oänd-
lig nåd (Amazing Grace)

  »En skotsk folkmelodi från slutet av 
1700-talet, gärna framförd på säck-
pipa. En psalm om att leva av tro.

Stad i ljus
av Py Bäckman 

  »Gärna framförd av Tommy Körberg. 
Finns numera även som psalm, nr 830. 
Läs gärna artikeln ”Rockaren som kom 

in i psalmboken”, av Marika Sivertsson 
i Kyrkans tidning nr 40-2021, om du 
har möjlighet. 

En stund på jorden
av och med kompositören och 
 låtskrivaren Laleh. 

  »En låt som verkligen grep tag i själ 
och hjärta när den framfördes i sam-
band med begravningsceremonin 
av de unga människorna som dog 
och skadades i attentatet på Utöya 
2011.

Svensk psalm 730: Må 
din väg gå dig till mötes

  »En irländsk traditionell folkmelodi 
och bön, med text av Per Harling 
(1995), som bland annat handlar om 
att ta farväl av sina barn när de beger 
sig hemifrån för att utforska livet.
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Margit och Harry Hannu,  
förtroendevalda i Svenska kyrkan  
Boden, delar med sig av sin favoritmusik.

5bästa låtarna  
i våra lurar  
just nu

Livsstegen – 12 steg till inre hälsa
  »Livsstegen är prästen och 

författaren Olle Carlssons 
egen tolkning och över-
sättning av de 12 stegen 
som han skrivit tillsam-
mans med sin livskamrat 
Fotiní Carlsson. I boken 
berättar han pedagogiskt 
om varje steg med per-
sonliga exempel ur sitt eget liv och 

avslutar med inspirerande 
tips på egna övningar. 

Livsstegen och de 12 
stegen kan alla människor 
använda sig av – oavsett hur 
stor eller liten livsproble-
matik vi har. Livsstegen har 
inget med kemiskt missbruk 
att göra utan är till för alla 

”normalstörda” människor.

” Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka 
rund. Och tusen, tusen stråla ock på 
himlens djupblå grund.   Svensk psalm 116

webb: 
svenskakyr-
kan.se/boden
Sociala 
 medier: 
 facebook.
com/svenska-
kyrkanboden 
instagram.
com/svenska-
kyrkanboden.
Print:  Varje 
vecka i Bodens 
Gratistidning.
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KÖRSÅNG

Text: Anna Bergström

  »Svenska kyrkan Boden har sedan 
många år ett gott samarbete med 
Björknäsgymnasiets estetprogram 
i Boden. Äntligen får vi, förhopp-
ningsvis, se och höra deras elever 
i kyrkan igen inför julen i deras 
efterlängtade advents- och Lucia-
konserter.

Det gångna coronaåret har 
inneburit märkliga tider, inte bara 
för kyrkobesökarna utan också 
för rösterna som brukar fylla våra 
kyrkor med kulturupplevelser för 

alla sinnen. Då detta skrivs har 
gymnasieskolans estetprogram 
med musikinriktning åter öppnats 
efter ett och ett halvt år med mer 
eller mindre strikta restriktioner 
och hemmastudier. De praktiska 
programmen fick extra svårt att 
bedriva distansundervisning, 
och lösningarna blev många och 
varierande.

FLERA AV ELEVERNA berättar att de 
verkligen har saknat att få sjunga 

tillsammans och inför publik, och 
har väntat på att få komma tillbaka 
till skolan igen. Flera inslag som 
vanligtvis fyller esteternas agenda 
har fått stå tillbaka under året – 
den årliga musikalen var repad 
ända in till premiär då restriktio-
nerna kom. De hann ge två snabbt 
extrainsatta föreställningar kväll-
en innan restriktionerna trädde i 
kraft, sen stängdes allt ner.

– Förra hösten blockläste vi, 
och körde fyra 80-minuterspass 

VAD? Rösterna från musikgymnasiet,  
som brukar fylla våra kyrkor i juletid,  
är tillbaka efter pandemiuppehållet.

2,2 
miljoner

  »Så många 
tittade när 
musikgymna-
siet i Boden 
bjöd på tv-sänd 
Luciamorgon 
från Jukkasjärvi 
förra året.

Äntligen bjuder 
musikeleverna  
på konserter

Foto: GÖRAN GAFVELIN
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körsång utom-
hus varje vecka 
så länge det gick, 
berättar läraren Hans 
Östlund, som tyckte det var 
viktigt att eleverna fick sjunga 
tillsammans på riktigt så länge det 
var möjligt.

Därefter fick de läsa alla teo-
rikurser i dubbelfart hemma. 

I HÖST HAR de fått inleda terminen 
som vanligt och i musikgymna-
siets repetitionssal med läsårets 
avgångsklass står sångglädjen 
högt i tak vid vårt besök. Hans 
Östlund drillar elevernas röster 
till ett finstämt instrument för 
att uppnå total harmoni. Tid av 
samsjungning har gått förlorad, 
men viljan och förmågan är stor. 
(Undertecknad var beredd att 
applådera redan vid uppsjung-
ningen.)

Musikgymnasiet i Boden brukar 
varje år fylla Överluleå kyrka till 
bredden med mycket uppskattade 
konserter vid jul och Lucia. Förra 
året fick i stället hela Sverige njuta 
av Bodens elever vid det tv-sända 
luciafirandet från Jukkasjärvi. 

 Resultatet blev 
2,2 miljoner titta-

re, en tittarstorm av 
positiva hyllningar och 

en riktig höjdpunkt för eleverna 
under deras annorlunda läsår.

– Det var helt overkligt och 
fantastiskt, säger Julia Järnberg, 
en av de tvåor som deltog då och 
går sista året nu.

Att Björknäsgymnasiets 
estetprogram över huvud taget 
hamnade på tv var ingen slump. 
De har ett vida känt gott rykte och 
brukar andra år även stötta upp 
Norrbottens Luciafölje i Luleå 
domkyrka. I år blir det en speci-
allösning utan allmän Luciaom-
röstning, och med Bodens esteter 
i eget Luciatåg även där. 

MUSIKGYMNASIETS adventskonsert 
är också mycket välbesökt, och 
hålls i år kvällen före skolavslut-

ningen inför jullovet – om inga 
nya restriktioner tillkommer 
innan dess.

– Intresset för adventskon-
serten har ökat för varje år de 
senaste 15 åren, konstaterar Hans 
Östlund, som tillsammans med 

kollegan Carina Stenberg 
och eleverna tycker att 

kyrkan är en fantastisk lokal 
att få sjunga i.

– I vår läroplan ingår att 
lära känna traditioner, genrer 

och körtraditioner. För vår 
körverksamhet är kyrkan som 

klippt och skuren. Vi får en 
stämning där som aldrig går att 

få i till exempel Björksalen här 
på skolan, säger Hans Östlund 

vidare.
Även eleverna uppskat-

tar att få använda kyrkan 
i undervisningen, bara ett 

stenkast från skolan.
– För sång och kör är det väldigt 

bra akustik i kyrkan. Effekten av 
till exempel reverb får man ju helt 
gratis där, säger Elias Alm.

DET BLIR ETT hektiskt men säkert 
mycket roligt år för esteterna. 
Elias och klasskompisarna Julia 
Järnberg och Julia Frööjd är alla 
taggade inför ett riktigt musikår 
som final på gymnasietiden. De 
förklarar att de har valt det här 
programmet just av kärleken till 
musiken. Alla tre ingår också i ett 
band som de har på fritiden, med 
målet att det ska leva vidare även 
efter studenten. 

Vi önskar dem alla lycka till 
i framtiden men först hoppas vi 
att vi får säga på återseende vid 
Lucia och advent, tillsammans 
med alla bodensare som saknat 
deras fina konserter.

” För sång och kör är det väldigt bra akustik 
i kyrkan. Effekten av till exempel reverb 
får man ju helt gratis där.  
Elias Alm

Nu är musikeleverna 
 samlade i helklass  
igen och kan träna 
tillsammans. 

Foto: ANNA 
 BERGSTRÖM
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  »Livsstegen är ett unikt själv-
hjälpsprogram utifrån prästen 
och författaren Olle Carlssons bok 
Livsstegen – 12 steg till inre hälsa, 
och kommer att ledas av diakon 
Rickard Fjällström och försam-
lingsassistent Maria Olofsson från 
Svenska kyrkan här i Boden.

Det behöver inte vara stora 
livsavgörande problem. Livsste-
gen passar för alla, även dig som 
har mindre vardagsproblem och 
känner att en förändring kan vara 
på sin plats. Och det är fullt möjligt 
att gå kursen flera gånger eller att 
lägga till nya saker att bearbeta un-
der resans gång. Innan kursstarten 
får du fylla i en deklaration över 
ditt aktuella psykiska mående.

Boken Livsstegen finns att köpa 
till självkostnadspris, men kan 

även lånas. Den finns även som 
ljudbok och nedladdningsbar 
e-bok. 

– Men jag rekommenderar att 
skaffa ett eget fysiskt exemplar 
av boken för att kunna anteckna 
och stryka under i, säger Maria 
Olofsson, vis av erfarenhet.

Det bjuds på fika och kursen är 
helt kostnadsfri. Man möts under 
en och en halv timme på tisdags-
kvällar. En halvtimme efter fikat 
hålls sedan en öppen kvällsandakt 
där deltagarna i kursen är välkom-
na, men den är även öppen för alla 
andra som vill vara med.

METODEN Livsstegen bygger på 
Anonyma Alkoholisters tolv steg, 
ett väl beprövat verktyg för att 
bryta missbruk, som här har be-

arbetats för att gälla utmaningar i 
allmänhet. Ett unikt, nytt själv-
hjälpsprogram med rötter i tidlös 
andlig visdom, som hjälper oss att 
växa och komma vidare i livet. 

Tolvstegsprogrammets rötter 
går tillbaka till tidig kristen klos-
tertradition. I början av 1900-talet 
utvecklade den lutherske pastorn 
Frank Buchman Oxfordgrupprö-
relsen som byggde på sju steg för 
livsförändring baserat på Bergs-
predikan i Bibeln. Det var utifrån 
detta som Anonyma alkoholister 
startades 1935 i Ohio. 

LIVSSTEGEN BÖRJADE utvecklas 
av prästen Olle Carlsson, då han 
arbetade med tolvstegsmetoden 
på 1980-talet, och har fortsatt att 
utvecklas i Katarina församling 
i Stockholm och finns i dag över 
hela landet. I Katarina, där använ-
der man också tidigare, erfarna, 
deltagare som ledare. Något som 
det även planeras för i Boden.

Livsstegen är inte en terapi-
grupp, utan en självhjälpsgrupp, 

LIVSKUNSKAP

Tidlösa steg  
i ny riktning

Text: Johan E Skoglund

” Du behöver inte ha en tro eller 
vara medlem i Svenska kyrkan 
för att gå kursen.  Rickard Fjällström.

I höst startades ett nytt koncept i Församlings-
gården. Det heter Livsstegen och riktar sig till 
alla som vill utvecklas och söker en varaktig 
 livsförändring. Kyrkfönstret besökte ett upp-
startsmöte för att få veta mer.
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som består av max tio deltagare 
och två ledare. Inför varje träff lä-
ser deltagarna ett kapitel ur boken. 
Var och en i gruppen bearbetar en 
specifik utmaning i sitt eget liv och 
delar sin livsberättelse. Ledarna 
håller i ramarna men medverkar 
också i själva delningarna precis 
som de andra. Träffarna sker 12 
gånger och det är viktigt att försö-
ka vara med alla gånger. 

DET FINNS NÅGRA förhållningsreg-
ler i Livsstegsgruppen: Vi avbryter 
eller kommenterar inte varandra. 
Vi pratar om oss själva, och i jag-
form. Vi ger inte varandra råd. Vi 
fördelar tiden så att alla får kom-
ma till tals. Allt som sägs i gruppen 
stannar i gruppen. 

Alla medverkande får en gång 
förbereda sin livsberättelse. Den 
ska vara nedskriven, och högst 20 

minuter lång när den läses upp för 
gruppen. 

MARIA OLOFSSON ÄR både utbildad 
socialpedagog och samtalstera-
peut. Något hon hoppas kan vara 

till stor nytta som kursledare. 
– Jag har själv läst 
boken och gått kursen 
två gånger, och sedan 
en ledar utbildning i 
Stockholm. 

Maria hoppas att kurs-
deltagarna ska få samma 

nytta av kursen som hon. Intresset 
för livsförändring ser hon som 
något positivt och hon hoppas 
att kyrkan kan vara en hjälpande 
kraft för människor som behöver 
en knuff i rätt riktning. 

– Livstegen bygger i grunden 
på klassiska kristna värderingar, 
andlig rådgivning och vägledning, 
fast det är paketerat på ett nytt 
sätt. Det är inte religiöst, utan ett 
andligt självhjälpsprogram och 
du behöver inte ha en tro eller 
vara medlem i Svenska kyrkan för 
att gå kursen. Jag gillar verkligen 
självhjälpskonceptet. Att få dela 
tankar, känslor, glädje och utma-
ningar tillsammans med andra 
har hjälpt, och hjälper fortfaran-
de, mig att få bättre balans i livet 
och att utveckla min tro och tillit, 
säger Rickard Fjällström.

Framöver planeras för fler kur-
ser, även på dagtid. Livsstegen är 
här för att stanna.

Kursen är helt kostnadsfri, och deltagarna bjuds på fika.  Foto: MAGNUS ARONSON

1Maktlöshet. 
Jag har ett 

problem. Vad 
behöver jag 
hjälp med?

2Tillit. Jag 
öppnar mig 

för en kraft 
starkare än min 
egen. Vem kan 
hjälpa mig?

3Överläm-
nande. Jag 

tar emot den 
hjälp jag kan få. 
Vad kan jag ta 
emot?

4Självrann-
sakan. Jag 

sätter ord på 
mitt liv. Vem är 
jag?

5Bekännelse. 
Jag säger 

som det är. 
Vilken är min 
livsberättelse?

6Vila. Jag tar 
det lugnt. 

Hur återhämtar 
jag mig?

7  Fullkom-
lighet. Jag 

ber om mod att 
vara den jag är. 
Vad behöver jag 
acceptera?

8Försoning. 
Jag låter 

mina  relationer 
läkas. Vad behö-
ver bli helt igen?

9Gottgörel-
se. Jag gör 

rätt för mig. Hur 
kan jag gott-
göra?

10 Tack-
samhet. 

Jag tar vara på 
mitt liv. Vad har 
jag att tacka 
för?

11 Bön. Jag 
lyssnar till 

mitt hjärta. Hur 
får jag vägled-
ning?

12 Medkäns-
la. Jag har 

någonting att 
ge. Vad vill jag ge 
vidare?

DE 12 
STEGEN Livsstegen är inte en 

terapi grupp, utan en 
självhjälpsgrupp, där 
var och en bearbetar 
en specifik utmaning  
i sitt eget liv. 

Foto: JOHANNES FRANDSEN
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Du som är 
medlem 
i Svenska 
kyrkan gör 
 julen bättre 
för andra.

Foto: KRISTIN 
 LIDELL

KYRKOHERDEN HAR ORDET

Julen är inte firande för alla 
– men den kan bli fin ändå 
När julaftonskvällen närmar sig juldagen 

och firandet är över. Då när barnen lagt sig, 
eller man just kommit hem från barn och 
barnbarn, kan i varje fall jag stanna upp 

inför julens egentliga syfte. 
Om man skulle fråga människor vad julen hand-

lar om, eller vad som är viktigast med julen, skulle 
 svaren med all säkerhet bli olika. Kanske är det 
julklapparna, eller möjligheten att få vara med sina 
närmaste för någon. För någon annan är det jul-
maten, eller att få göra hemmet fint inför helgen. 
Ytterligare någon skulle förhoppningsvis lyfta fram 
att det är då vi minns att Jesus föddes, att det är vad 
julen handlar om. 

Julfirandets orsak och grund hittar vi självklart 
i det faktum att Jesu födelse har placerats på den 
mörkaste tiden under året. När allt är som mörkast 
tänder Gud ett hoppets ljus, stjär-
nan över Betlehem, och man skulle 
kunna säga att Jesus själv är en 
julgåva till mänskligheten. För ge-
nom att Gud låter Jesus födas som 
en av oss, ger Gud oss en möjlighet 
att följa honom, och genom Jesu 
död och uppståndelse få del av det 
eviga livet. 

I DAGENS SAMHÄLLE finns det många 
som inte får någon julklapp. De 
som inte har någon i sitt liv, att var-
ken ge eller få julklappar av. De som 
inte har råd för att deras resurser behövs för att över-
leva. Vem tänker på dem? Och så finns det människor 
som inte har förmånen att vara tillsammans med sina 
nära och kära under julen. Även om vi kanske inte 
alltid tänker på det så är det många som arbetar och 
håller igång samhället medan vi andra är lediga. Sjö-
farten, polisen, räddningstjänsten och  ambulansen, 
Försvarsmakten, sjukvården, äldreomsorgen och 
hemtjänsten, kriminalvården, elbolagen och snö-
röjningen, socialtjänsten och alla som arbetar med 
transporter av gods eller människor. Ja, listan skulle 
kunna göras lång och omfattande. Här skulle vi även 
kunna räkna in de som gör en insats i kyrkan!

Det är många anställda och ideella i kyrkan som 
före och under julhelgen bidrar med tid, kraft och 

engagemang för att göra julfirandet möjligt för andra 
människor, och som skänker julefrid till hem där 
friden annars inte skulle infinna sig. Matkuponger 
delas ut genom kollekter till Bodens Diakonifond. 
 Organisationen Hela Människan – RIA Oasen i 
Boden öppnar dörrarna för dem som inte har något 
annat julfirande att komma till. 

Präster har besökt, och är fortsatt beredda att 
besöka, de som är häktade och sitter i fängelse. Sjuk-
huskyrkans personal finns på plats, nu liksom alla 
andra dagar, beredda att vara med den som vill ha en 

stunds samtal och lite gemenskap. 
Därtill kommer alla de gudstjäns-
ter, för såväl stora som små, där vi 
kan fira tillsammans, och där alla 
som vill är välkomna. 

ALLT DETTA ÄR möjligt tack vare dig! 
Det är du som medlem i Svenska 
kyrkan som gör det möjligt för 
människor att få fira en jul som 
de annars inte hade fått uppleva. 
Du bidrar till att göra livet bättre 
för andra, och ditt medlemskap 
är ett sätt för dig att ge en julklapp 

till någon du inte känner, eller ens känner till. Och 
kanske är det just det julen verkligen handlar om 
– att ge vidare för att livet ska bli lite bättre för någon 
annan:

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig 
och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog 
hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag 
var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni 
besökte mig… Sannerligen, vad ni har gjort för någon 
av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort 
för mig. (Matteusevangeliet 25:35–36, 40b)

Hans Johansson
Kyrkoherde, Boden

” När allt är som mörkast tänder 
Gud ett hoppets ljus.
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Valresultatet i Boden
Nu är den slutliga samman-
räkningen av kyrkovalet klar 
i Svenska kyrkan Boden. 17,64 
procent av de röstberättigade 
i Boden valde att rösta i valet 
till kyrkofullmäktige.

  »I kyrkofullmäktige tappar Kyrk-
ans Väl i Bodens pastorat (KviBP) 

två mandat till den nya nomine-
ringsgruppen Bodenalternativet 
i Bodens pastorat (BBp), som 
därmed tar två mandat. 

För övriga  nomineringsgrupper 
är mandatfördelningen där emot 
oförändrad från kyrkovalet 2017.

– Vi har märkt att möjligheten 

att förtidsrösta nyttjats av fler i år, 
precis som vi också hoppades för 
att minska risken för smittsprid-
ning under själva val dagen. Det 
visar att det är viktigt att göra sin 
röst hörd, även i en pandemi, säger 
Åsa Björkman,  valansvarig i Luleå 
stift.

KYRKOVALET

!
LÄS MER!

  »Mer infor-
mation hittar 
du på www.
svenskakyrkan.
se/kyrkoval/
valresultat. 

RÖST- OCH MANDATFÖRDELNING
  »Siffror från kyrkovalet 2017 inom parentes. 

Parti     Antal röster Procent  Mandat
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (s) 1 377 (1 569) 47,27 (46,17) 13 (13)
Kyrkans Väl i Bodens pastorat  404 (777)  13,87 (22,87) 4 (6)
Centerpartiet (c)    345 (433)  11,84 (12,74) 3 (3) 
Bodenalternativet i Bodens pastorat (BBp) 223 (-)  7,66 (-)  2 (-) 
Borgerligt alternativ (BorgA)  249 (201)  8,55 (5,92) 2 (2)
Sverigedemokraterna (SD)  176 (254)  6,04 (7,47) 2 (2)
Frimodig Kyrka (Fk)   139 (164)  4,77 (4,83) 1 (1)

RÖSTREDOVISNING
Valdeltagande: 17,64 % (19,31 %) 
Röstberättigade: 16 939
Summa giltiga röster: 2913
Summa ogiltiga röster: 75
Summa angivna röster: 2988



VINTERN 202126

INTERVJUN

VEM? Johan Öqvist, ny 
verksamhetsledare 
för Hela Människan 
– RIA Oasen i Boden:

” Jag tror att jag har ett uppdrag här. Och jag 
tror att Gud har en plan för mig här i Boden. 

En plats med 
värme, kärlek 
och närvaro

Text & foto: Joakim Nordlund

  »De sista matgästerna har gått 
och de diskade kastrullerna har 
precis ställts in i köksskåpen. 
Det är här i Johanneskyrkan på 
Sveafältet som Hela Människan 
– RIA Oasen har sina nya lokaler. 
Och den nye verksamhetsledaren 
 Johan Öqvist hälsar välkommen 
på en härligt klingande göte-
borgska. 

– Visst är det fint här, säger han 
och visar med handen. 

I de här lokalerna står dörrarna 
öppna för alla typer av människor 
– inte minst i jultid. 

– Jag tror att vi spelar en stor 
roll. Vi är en plats dit människor 

kan få komma och bli en del av en 
gemenskap, säger Johan Öqvist. 

I JOHANNESKYRKAN FINNS ett kök 
och en matsal i anslutning till 
kyrkorummet. Där får man nu 
plats med hela 50 matgäster, och 
samtidigt finns det möjlighet att 
ta in fler än så om man använder 
själva kyrkan. 

– Det är många utstötta som 
kan komma hit, men vi har också 
många volontärer som kommer 
hit för att få ett sammanhang. Man 
sitter kanske hemma själv när 
barnen är utflugna, och det känns 
lite ensamt och dystert. Här kan 

man vara tillsammans i stället. Det 
blir ett ömsesidigt firande av jul, 
säger han. 

Han längtar också efter en riktig 
jul igen där människor kan träffas 
rent fysiskt. 

– Vi serverar julmat, inte bara 
på julafton, utan också in på det 
nya året. Här ska man finna värme 
och ljus, kärlek och närvaro, säger 
han leende och ser sig omkring 
i rummet. 

Hela Människan – RIA Oasen har nu hunnit bo in 
sig i Johanneskyrkan. Sedan drygt ett år tillbaka 
leds verksamheten av Johan Öqvist. Han hopp-
as att alla som vill ska kunna träffas där och fira 
både advent och jul tillsammans. 

Johan Öqvist berättar att 
de som kommer till Hela 
Människan – RIA Oasen 
ofta är människor som av 
en eller annan anledning 
är i någon form av utanför-
skap. Samtidigt poängterar 
han att alla är välkomna dit. 
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RIA OASEN BYTTE namn till Hela 
Människan för drygt 20 år sedan, 
men eftersom verksamheten i Bo-
den fortfarande är känd som RIA 
Oasen får det namnet hänga med. 

– Men Hela Människan är det 
nya namnet, och vi behöver också 
använda det för det speglar mer 
vad vi gör i dag. Vi jobbar mer 
med hela människan jämfört med 
tidigare när vi hade tyngdpunkt på 
missbrukare, berättar han.

När Hela Människan – RIA 
 Oasen sökte en ny verksamhets-
chef i Boden nappade han direkt. 

– Det stod verkligen mitt namn 
på den annonsen. Jag blev väldigt 
lockad, säger han. 

Nu är han bodensare och trivs 
med det. 

– Jag tror att jag har ett upp-
drag här. Och jag tror att Gud har 
en plan för mig här i Boden. Jag 
skulle väldigt gärna vilja avsluta 

mina yrkesverksamma år här. Jag 
fyller snart 62 och tänker väl hålla 
på tills jag fyller 67, säger han och 
ler vänligt. 

JOHANNESKYRKAN ÄR EN del av 
Equmeniakyrkan som, sedan tio 
år tillbaka, är en sammanslagning 
av Metodistkyrkan, Baptistkyrkan 
och Missionskyrkan. 

– Vi trivs verkligen i de här 
lokalerna. Både vi och våra gäster 
tycker att det är en klar förbättring 
mot tidigare. Framför allt var det 
så att lokalen vi hade innan var un-
dermålig i flera dimensioner. Där 
fanns bara tio platser i serveringen 
så vi var även trångbodda, säger 
han.

Han vill också skapa en De-
la-butik i Boden. Det är ett namn 
som Hela Människan använder 
och det är en så kallad social 
supermarket eller, fritt översatt, 
social matvarubutik. Där tar man 
hand om matsvinnet och ser till att 
det kommer till nytta. Det handlar 
om matsvinn från butiker, tillver-
kare och grossister. Det här skulle 
i sådana fall bli den första i sitt slag 
i Norrbotten. 

– Vi har en stor matfattigdom 
i Sverige. De som har det sämst 
ställt äter också sämst. De har inte 
pengar till mat, och när man äter 
så äter man undermåligt. Kan vi 
göra det möjligt för de som har 
det sämst att köpa bra mat så har 
vi gjort någonting bra. Att kunna 
handla, men kanske bara till en 
tredjedel av vad det normalt skulle 
kosta, säger han.

50 
personer

  »Så många 
människor 
ryms i mat-
salen i Johan-
neskyrkan.

Nina Shirzad 
kom till Sverige 
från Afghanis-
tan 2019. Hon 
ansvarar bland 
annat för ord-
ningen i second 
hand-butiken 
i Johannes-
kyrkans källare. 
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BARN & UNGA

Lena leder 
lärlingar 
vid orgeln

Text & foto: Anna Bergström

Visste du att en del av kyrko-
musikernas yrke också inne-
bär elevverksamhet? Svenska 
kyrkan Bodens organist Lena 
Stenlund har i dagsläget fem 
elever. Äldst är Wille Dahl som 
går på gymnasiet.

  »Om du hör att det spelas orgel-
musik i kyrkan en vanlig vardag 
utan något aviserat på program-
met kan det vara Wille Dahl som 
är inne och tränar i kyrkan. Han är 
musikaliskt intresserad och spelar 
sedan tidigare saxofon.

– Jag blev intresserad av orgel 
helt enkelt. Det är trevligt att få 
spela på ett så ovanligt instrument. 
Mest inspirerande är att det går att 

göra så mycket. Trumpet, stråkar, 
basun, fagott, säger Wille, och 
demonstrerar orgeln likt en hel 
orkester under hans fingrar.

Wille berättar att han går hit 
så ofta han kan och har nära från 
skolan. Är det bara ledigt så får 
han vara där när han vill.

ÖVERLULEÅ KYRKAS orgel är en 
mäktig pjäs, en av de bästa i norra 
Sverige. Den senaste versionen är 
byggd av Grönlunds orgelbyggeri 
1983, men fasaden är ända från 
1800-talet. Delar på orgeln är 
byggda av skolläraren och kantorn 
Nils Oskar Alm. Den  nuvarande 
orgeln har 56 stämmor, tre 
 manualer samt pedaler, och var 
den första orgeln i Sverige med ett 
datoriserat system. I dag har den 
möjlighet till flera tusen digitala 
kombinationer.

I dag råder det brist på kyrko-
musiker i Sverige och för att öka 
intresset för yrket uppmanas orga-
nisterna att ta emot elever. Genom 
att väcka intresset hos unga är 

”   Den yngsta började 
redan vid sex års ålder. 
Då med pedalhöjare  
för att nå ner.  
Lena Stenlund

Wille Dahl är en av orga-
nisten Lena Stenlunds 
orgelelever. De ses en 
gång i veckan och där-
emellan får Wille träna 
när han vill i kyrkan så 
länge det är ledigt.
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Bodens  kyrkorgel 
är en unik pjäs 
och bakom 
 fasaden från 
1800- talet  
gömmer sig  
en hel  orkester.

förhoppningen att fånga upp fler 
förmågor som vill satsa på yrket.

– Det är jätteroligt att ha elever, 
tycker Lena Stenlund, som har 
totalt fem elever, varav den yngsta 
började redan vid sex års ålder. Då 
med pedalhöjare för att nå ner.

WILLE BÖRJADE för två år  sedan. 
I somras sommarjobbade han 
även som musikpraktikant 
i  kyrkan. Inför varje gudstjänst 
fick han uppgifter, allt från 
 liturgiska moment till musik-
insatser.

Han har också haft orgelvisning 
både för sin klass och för konfir-
mandgrupper.

– Det betyder mycket att ung-
domar får se en person i sin egen 
ålder här och höra honom berätta. 
En del kan nog ha lite fördomar. 
Kyrkan i dag behöver kyrko-
musiker med bredd, säger Lena 
Stenlund.

På kyrkans repertoar finns allt 
från klassiska psalmer och filmmu-
sik till schlager och tv-spelsmusik. 
Kyrkomusikern får ofta också ta 
emot önskemelodier till bröllop, 
begravningar och dop med mera.

Wille har inte bestämt sig för 
vad han ska studera vidare till 
än men han fortsätter gärna att 
träna på orgeln och att hjälpa till 
i kyrkan.

  »Orgeln är världens största 
musikinstrument. 

  »Svenska kyrkan vill öka intresset för 
yrket kyrkomusiker, för kyrkorgeln och 
för orgelmusik. Under de närmsta tio 
åren behöver Svenska kyrkan ytter-
ligare omkring 700 kyrkomusiker, 
både kantorer och organister.  

  »Orgeln har stor betydelse för musi-
ken i Svenska kyrkans gudstjänster, 
som konsertinstrument och som 
bärare av en kristen europeisk musik-
tradition.

  »Sverige är världens orgeltätaste land 
per capita. Här finns 3 400 unika orglar. 
 Källa: Svenska kyrkan

ORGELN

!
PROVA PÅ
Är du intres-
serad av att 
ta lektioner 
i orgel, piano 
eller sång?

  »  Kontakta 
Lena Stenlund 
0921-775 44.
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Legenden om Lucia – om alla 
flickors rätt till ett värdigt liv
Legenden om helgonet Lucia 
bär på många viktiga budskap. 
Ett budskap handlar om att 
en flicka ska få säga ja till det 
hon själv vill. En flicka har rätt 
till sin egen kropp och sitt eget 
liv. Hon ska kunna skriva sin 
egen historia.

Berättelsen om Lucia är en be-
rättelse om förfärliga övergrepp. 
Lucia blev bortlovad för att gifta 
sig redan som ung flicka. När hon 
övertalade sin mor att bryta för-
lovningen, straffades hon genom 
tortyr och sedan till ett liv på 
bordell. Hon uppges då ha sagt att 
eftersom hon inte gav sig frivilligt 
skulle hennes kyskhet bestå. 

Lucias motstånd väckte stor 
ilska hos omgivningen. Enligt 
vissa berättelser stack de ett svärd 
genom hennes hals, enligt andra 
stack de ut hennes ögon. Oavsett 
vilket våld hon utsattes för, så är 
en sak säker: Lucia straffades hårt 
för att hon trotsade samhällets 
normer.

RUNTOM I VÄRLDEN utsätts flickor 
än i dag för samma typ av över-
grepp som Lucia utsattes för. 
Tvångsgifte, könsstympning, sexu-
ellt våld och våld inom familjen är 
exempel på vanliga övergrepp mot 
flickor. Varje dag könsstympas 
över 10"000 flickor. Varje dag gifts 
över 30"000 flickor bort. 

Flickor får tidigt ta hand om 
barn och utföra oavlönat hushålls-
arbete, vilket begränsar deras möj-
ligheter att utbilda sig och skaffa 
sig en egen försörjning. Flickors 
och kvinnors kroppar ses i många 
fall som mäns egendom. I vissa 
samhällen har kvinnor ingen rätt 
att äga mark eller egendom, ingen 
rätt att ha eget bankkonto och 

ingen rätt att rösta. Beroendeställ-
ningen leder till stor ohälsa.

SOM TROSBASERAD AKTÖR har Act 
Svenska kyrkan ett unikt nätverk 
i samhällen där religiösa ledare 
har stort inflytande över människ-
ors liv och vardag. Det ger möjlig-
het att påverka kränkande normer 
och diskriminerande familjelag-
stiftning. När kyrkor tar ställning 
emot exempelvis könsstympning 
och barnäktenskap, kan en föränd-
ring ske i samhället. 

Act Svenska kyrkan arbetar 
tillsammans med lokala krafter för 
att långsiktigt förändra. Det hand-
lar om utbildning kring farorna 
med könsstympning, påverkan för 
att förbjuda barnäktenskap och 

projekt för att flickor ska tillåtas 
gå i skolan. Det handlar om att 
bryta tabun som rör jämställdhet 
och sexualitet och stå upp för alla 
människors lika värde. 

KANSKE ÄR DET just Lucias kamp 
för sitt liv, sin kropp och sin vär-
dighet som gjort att vi i dag firar 
henne med en stor ljushögtid. Att 
vi låter Lucia bli en symbol för 
ljuset i mörkret. Legenden om 
Lucia kan ses som en påminnelse 
om att värna alla flickors rätt att få 
bestämma över sina egna kroppar 
och kunna göra egna val. Tillsam-
mans genom Act Svenska kyrkan 
kan vi ge fler flickor möjlighet att 
ta makten över sina egna liv. 

Act Svenska kyrkan

Lucia är en 
symbol för 
ljus i mörkret.

Foto: JESPER 
WAHLSTRÖM

VISSTE  
DU ATT...

  » ... vid våra 
julkonserter 
i år kommer 
vi att samla in 
pengar till Act 
Svenska kyr-
kan – För varje 
flickas rätt till 
ett värdigt liv!

INSAMLING

!
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PPSSAALLMMEENN
"Du barn som låg i krubban
vill aaaa aaaaaaaa aaa .
Vem följer nu din stjärna?
Vem öppnar sina kistor
i ljus av stjärnans glöd?"

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

  »Maria Gonza-
lez, Britt Marie 
Ögren och Hans 
Forssten.

Sänd in lösningen till:  
Församlings expeditionen 
Strandplan 25  
961 34 Boden 
Vi vill ha ditt svar senast  
den 9 januari.

  »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

Foto: GETTY IMAGES
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KULTUR

Sjung med glädje  
till Guds ära!
27 november kl 18.00 i Rörvikskyrkan

  »Medverkande: Rörvikskyrkans kör och orkester, solister, 
musikelever, under ledning av Kjell Sandberg – orgel, piano. 

Adventsmys
27 november kl 18.00 i Matteuskyrkan

  »Medverkande: Göran Lindgren med flera.

Julton
28 november kl 16.00 i Överluleå kyrka

  »Medverkande: Körer från Boden.

Musik i adventstid
1 december kl 12.15–12.45 i Överluleå kyrka

  »Medverkande: Musikerna i Svenska kyrkan Boden.

Julkonsert med Britta Bergström  
& Kerstin Ryhed 
4 december kl 18.00 i Överluleå kyrka

  »Medverkande: Britta Bergström och 
Kerstin Ryhed,  tillsammans med kör från 
Boden.

Julkonsert med  
kören Chorisma
12 december kl 18.00 i Mariakyrkan

  »Medverkande: Kören Chorisma under ledning av Magnus 
Toresson, Andreas Printz – ackompanjemang.

Luciahögtid med  
Musikgymnasiet
13 december kl 19.00 i Överluleå kyrka

  »Medverkande: Elever och lärare från Musikgymnasiet 
i Boden.

Vi sjunger in julen
15 december kl 18.30 i Gunnarsbyns  
församlingshem

  »Medverkande: Lena Engvall och Anna Karlsson.

Kauneimmat joululaulut 
15 december kl 18.30 i Mariakyrkan

  »Medverkande: Niklas Thornéus, Mariana Uvemo, 
 Eveliina Joensuu. 

Julcafé 
18 december kl 18.00 i Mariakyrkan

  »Medverkande: Kören Sävast Singers, Mariakyrkans 
 barnkör samt solister.

Adventskonsert med  
Musikgymnasiet
21 december kl 19.00 i Överluleå kyrka

  »Medverkande: Elever och lärare från Musikgymnasiet 
i Boden.

Vi sjunger in julen
22 december kl 18.00 i Edefors kyrka

  »Medverkande: Edefors kyrkokör, solister, under ledning av 
Andreas Printz.

Musik i jultid
29 december kl 12.15–12.45 i Överluleå kyrka

  »Medverkande: Musikerna i Svenska kyrkan Boden.

MUSIK I JULETID

!
LÄS MER!

  »Reportaget 
Efterlängtade 
konserter med 
musikelever  
sid 4–5.

Foto: GETTYS IMAGES


