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utmaningarnas tid
Sommaren visar sig i skrivande stund 
från sin allra bästa sida.
Samtidigt lever vi i en märklig tid.
Vi kan känna oro inför mycket men 
vem kunde ana detta scenario – en 
pandemi som inte kan kontrolleras och 
som kräver att vi håller avstånd och 
begränsar gemenskapen med dem vi 
har kära. 
I kyrkan har vi under våren ”ställt om” 
och denna omställning har nu börjat
bli vardag. Vi har vidare noterat en på-
taglig längtan efter sammanhang där 
oro, längtan och sorg får uttryckas i 
bön och fördjupande samtal.
Många följer också kyrkans digitala 
sändningar och vi är därför glädjande 
nog många som delar både veckans 
och söndagens gudstjänstgemenskap.
I det diakonala uppdraget har vidare 
nya behov trätt fram. Medarbetare 
har under våren hjälpt äldre att handla 
och uträtta apoteksärenden. Ivern att 
starta höstens ordinarie verksamhet 
är stor och vårt hopp är att detta ska 
kunna bli verklighet. Vi i kyrkan längtar 
efter att snart få ses igen!
Ja, även om vi lever med utmaningar 
så förblir ”hoppet” kyrkans outtrött-
liga budskap. Låt oss gemensamt-
försöka hålla fast vid detta och leva i 
övertygelsen om att Gud delar både 
vår oro och vår glädje, en Gud som 
aldrig någonsin överger oss, som lyss-
nar, tröstar och som ger ny kraft!

Ingrid Knutsson Starck
kyrkoherde

Tack Olle!
Olle Persson kommer under hösten avsluta sin anställ-
ning som kantor i vårt pastorat p g a pensionering.
Han har under många år varit en självklar del av det 
musikaliska livet i pastoratet och också varit en upp-
skattad medarbetare.
Tack Olle för ditt engagemang inom det musikaliska 
området men också för din villighet att ställa upp när 
det har behövts hjälp. Olle kommer till del att finnas 
med i vår verksamhet även under hösten men då som 
vikarie. 
Vi önskar Dig allt gott i framtiden!

Tack Kerstin!
Kerstin har efter flera års tjänstgöring i olika roller nu läm-
nat vårt medarbetarlag. Hon har under de senaste åren varit 
bokningsansvarig och haft rollen som assistent på pastorats-
expeditionen. Med trygg hand har Kerstin bokat dop, begrav-
ningar och vigslar och tillsett att alla inblandade fått kännedom 
om kommande uppdrag. Även Kerstin går nu i pension och vi 
tackar Dig för den tid som du varit en del av vårt arbetslag och 
önskar Dig samtidigt allt gott som nybliven pensionär.

Välkommen Olivia!
Olivia Petersson Merkel har nu efterträtt Kerstin på 
pastoratsexpeditionen som assistent och är den som du 
först får tala med då du ringer till växelnumret.
Olivia har tidigare tjänstgjort som säsongsanställd 
vaktmästare under flera år och har god kännedom om 
vårt pastorat.
Vi önskar nu att Olivia ska trivas med oss och med sitt 
nya uppdrag!

Tack & välkommen!
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Tack & välkommen!

Välkommen Marcus!
Vi har också glädjen att välkomna Marcus Alvgrim som 
ny kantor i pastoratet. Marcus har nyligen avslutat sina 
studier på Oskarshamns folkhögskola och tillträder 
tjänsten den 29 juni.
Marcus! Vi hoppas att du ska trivas med såväl uppdra-
get och de sammanhang som du kommer att verka i.
Vi önskar dig Guds välsignelse i ditt nya och viktiga 
uppdrag!

Tack Monica!
Monica Åberg avslutade sin tjänst som kyrkvakt-
mästare den 1 maj och även hon har nu valt att gå i 
pension. 
Monica har haft ett särskilt ansvar för Lessebo be-
gravningsplats vilken har skötts med både omsorg och 
god kunskap. Församlingen har också mött Monica i 
olika gudstjänstsammanhang. 
Monica! Med tydlighet och värme har du mött både 
medarbetare och församlingsbor samtidigt som du 
tillsett och förberett gudstjänster och förrättningar på 
ett föredömligt sätt.   
Vi önskar nu Monica många härliga år som aktiv 
pensionär.

Välkommen Magnus!
Vi hälsar Magnus Petersson varmt välkommen som 
kyrkvaktmästare i vårt pastorat.
Magnus har under några år varit begravningsentrepre-
nör, en god erfarenhet att ha som kyrkvaktmästare, 
då man också i denna roll möter sörjande i samband 
med begravningar och gravsättningar.
Vi hoppas nu att du ska trivas i ditt nya uppdrag och i 
vårt medarbetarlag.

Den 25 mars var en glädjens dag för 
pastoratet. Vi fick då besked att stiftssty-
relsen hade fastställt kyrkofullmäktiges 
beslut att Lessebo-Hovmantorps pas-
torat ska ombildas från ett fyrförsam-
lingspastorat till en församling. Lessebo, 
Hovmantorp, Ljuder och Ekeberga 
församlingar kommer att ombildas till 
en ny församling med namnet ”Lessebo 
församling”.

Förändringen träder formellt i kraft 1 
januari 2021 men arbetet har redan på-
börjats, framförallt blir det synligt i vår 
gudstjänstplanering. Arbetet med orga-
nisationsförändringen har pågått under 
flera år och många har varit delaktiga i 
de olika beslut som tagits.

Ett nytt måldokument har också for-
mulerats; en s.k. församlingsinstruktion 
och den kommer att lämnas in till dom-
kapitlet under hösten för godkännande.

Det går inte att ta miste på den glädje 
som många av oss känner inför detta ef-
terlängtade beslut. Vi ser att nya möjlig-
heter öppnar sig för att vidareutveckla 
gudstjänstlivet men också församlings-
verksamheten under veckorna. 

Ingrid Knutsson Starck
kyrkoherde

4 1 blir 



6 | Källan Nr 2-3 2020 | 7

NYTT FRÅN PASTORATETNYTT FRÅN PASTORATET NYTT FRÅN PASTORATETNYTT FRÅN PASTORATET

vår hemsida hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/
lessebo-hovmantorp

och vår facebook finns här:
www.facebook.com/
lessebo.hovmantorp

nu också på instagram:
@lesseboforsamling
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"Gamla och unga,
låtom oss sjunga:
Ära åt Herren Gud!
aaaa aaaa aaaaaa
ljuder de orden,
änglarnas glädjebud."

lösningen till korsordet i källan nr 1 2020

Hämta ditt ex av häftet om sommaröppna 
kyrkor i någon av våra kyrkor!
Perfekta hemestertips för stora och små!

#svenskakyrkanställerom
Utgivningen av Källan ser inte ut som den 
brukar. Vårens nummer kom inte ut och 
detta nummer som du håller i din hand sak-
nar såväl kalendarium som församlingssi-
dor. Förklaringen står förstås att finna i den 
rådande situationen med Corona  pandemin. 
När inget är som det brukar och förutsätt-
ningar ändras i en hast är det bättre att ta 
allt dag för dag än att göra upp långsiktiga 
planer som inte går att fullfölja.

Men hur ska du som läsare veta vad som 
händer i församlingarna? Vi annonserar 
digitalt på facebook och i Smålandsposten. 
I våra kyrkor och på anslagstavlor runt om 
i kommunen sätts det upp affischer varje 
månad. Dessa månadsblad kan du också få 
dig tillskickat, antingen via mail eller vanlig 
post. Hör av dig till pastorsexpeditionen på 
tel 0478 344 00 så ordnar vi det!

Fira veckomässa i Skruvs kapell under sommaren!
Varje måndag under juni, juli och augusti kl 18.00 firas en enkel mässa i Skruvs kapell.
Det finns enskilda kalkar (särkalkar) för varje nattvardsfirare.
Välkommen!

Pastoratsexpeditionens telefontider
0478-344 00
Måndag-tisdag kl 8-12
Onsdag kl 13-16
Torsdag-fredag kl 8-12



Kyrkans roll i 
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Plötsligt blir livet synligt. Det där som är på 
riktigt. Som vilar en liten bit under lagret 
av rutiner, bortom vardagens slentrianmäs-
sighet. 

   Sean-Paul Sartre lär ha sagt att frans-
männen aldrig har varit så fria som när de 
var ockuperade av nazisterna. Kanske gör 
coronapandemin det lättare för oss att ana 
vad han försöker säga med sin paradox. 
När valmöjligheterna begränsas av yttre 
omständigheter ställs den mänskliga friheten 
på sin spets. Vad vill jag egentligen göra av 
min tid på jorden? Vilka värden är jag inte 
beredd att kompromissa med? Vilken slags 
människa vill jag vara när jag ställs inför 
tillvarons mest skrämmande element?

   När vardagslunkens trygghet välts omkull 
och vi ställs inför allvarliga existentiella hot, 
då tvingas vi att fatta egna beslut utan hjälp 
av rådande normer och regler. Normerna 
och reglerna är ju en del av just den trygghet 
som har välts omkull. Den sortens frihet åt-
njuter vi sällan när allt fungerar som det ska.

   Flera statsöverhuvuden, däribland Storbri-
tanniens premiärminister Boris Johnson och 
Frankrikes president Emmanuel Macron, 
har inför hotet av coronapandemin prokla-
merat att deras respektive länder befinner 
sig i krig. Måhända en smula melodrama-
tiskt. Men i den mån vi intuitivt kan tilläm-
pa Sartres poäng på vår situation är kanske 
inte liknelsen alldeles långsökt.   

   Vad händer i kyrkan i dessa tider? Hur 
har denna märkliga vår påverkat pastoratets 
arbete?
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   Kyrkoherde Ingrid Knutsson Stark sitter 
på sitt kontor och tänker tillbaka på hur 
det började. Det är mindre än ett halvår 
sedan kinesiska myndigheter på nyårsafton 
rapporterade till WHO om ett nytt virus i 
coronafamiljen som senare fick namnet sars-
cov-2 och som får människor att insjukna 
i en ny sjukdom som skulle få namnet 
covid-19. Mindre än ett halvår, men ändå 
märkligt avlägset.

– Ingen visste något. Det var bara att luta 
sig mot folkhälsomyndigheten. Vi var tidiga 
med att pausa verksamheter men också 
tidiga med att börja livesända gudstjänster. 
Även om biskopen under våren har skickat 
ut många förslag och direktiv så har viruset 
också gett ett mandat att tänka efter eget 
huvud. Inom arbetslaget och bland ideella 
flödar det över av kreativitet och idéer. 

   All barnverksamhet, alla körer och all 
övrig verk-
samhet 
som inte är 
gudstjänster 
har varit in-
ställda sedan 
i mars. Även 
gudstjänster-
na har sett 
annorlunda 
ut. Kyrkan 
vill ogärna 
hindra 
människor 
från att 

samlas till gudstjänst, men det har uppma-
nats till att hellre följa gudstjänstlivet via 
livesändingar på facebook eller instagram än 

att komma rent 
fysiskt till kyr-
korummet. Men 
det har visat sig 
att många bär på 
en längtan efter 
att faktiskt mötas 
just i kyrkans 
byggnader. En 
längtan som 
framträder 
extra tydligt i 
orostider. Att 
få sjunga och be 

tillsammans, att få släppa sin skärm och låta 
andligheten ske IRL, det fysiskt konkreta i 
bröd och vin. Ingrid citerar en församlings-
bo: ”Vi är inte längre kyrka om vi inte får 
fira nattvard.”  

   Små initiativ har vuxit fram efter ned-
stängningarna. Sådär lite i smyg. Fast med 
medvetet hålla-avstånd-sprita-händerna-
hälsa-med-bugning-istället-för-kram-tänk. 
Ungdomsgruppen började ses igen på ons-
dagarna efter några tafatta försök att träffas 
på nätet. En avskalad bönestund i Lessebo 
kyrka med Taizésånger tog form en gång 
i veckan och har blivit en viktig hållpunkt 
för ett tiotal personer. Ungefär lika många 
samlas en gång i veckan i Skruvs kapell för 
ett enkelt nattvardsfirande. Celebrerande 
präst har med sig en bricka med små glas. 
Varje kommunikant får vinet upphällt i ett 
eget glas.

   En del dop och vigslar har skjutits på 
framtiden. Men kreativa lösningar finns för 
de som inte vill ställa in sitt bröllop även om 
det samlar fler en femtio personer. Vid en 
vigsel i en av pastoratets kyrkor samlades 
49 personer i kyrkan och resterande gäster 
satt i en intilliggande byggnad och följde en 
livestreaming. 

   För många äldre som tagit uppmaningen 
om karantän på allvar har livet blivit väldigt 
annorlunda. Komminister Ulla Carlson har 
ringt till omkring 70 personer, varav hon 
lärt känna många under sitt arbete med Leva 
vidare-grupper under ett antal år i Lessebo. 
För den som lever själv i karantän är ett tele-
fonsamtal det minsta man kan göra, tänkte 
Ulla.
– Det har 
bara varit 
positiva 
reaktioner. 
Många 
känner sig 
ensamma 
och instäng-
da och blir 
glada över 
att få prata 
lite. En kvin-
na berättade 
hela sin livshistoria i telefon, säger hon.

   Ulla har fortfarande kontakt med fyra, fem 
personer varje vecka över telefon. 

   Att kyrkan har en viktig andlig och social 
funktion har blivit mer synligt för många 
just för att den plötsligt försvinner eller 
begränsas. Men även betydelsen av kyrkans 
diakonala insatser i samhället har blivit tyd-
liga. Mat och mediciner körs ut av anställda 
och frivilliga till ett tiotal personer varje 
vecka som sitter i karantän. Det är möjligt 
att det behovet kan komma att växa under 
sommaren. Toppen av smittkurvan må ha 
nåtts i Stockholmsregionen, men den ökar 
alltjämt i Kronobergs län. Redan från början 
av pandemin har kommunen hänvisat 
till kyrkan för hjälp med hemkörning av 
förnödenheter. 
– Vi måste ge oss in där det behövs, säger 
Ingrid Knutsson Stark.

   Kronoberg ligger än så länge lågt i förhål-
lande till resten av landet i antal insjuknade, 

Kyrkoherde Ingrid Knutsson Starck, 
arkivfoto

Livesändning på facebook

Komminister Ulla Carlson, arkivfoto

-> fortsättning på s. 12
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Vintern och våren i bilder
FOTO:
Magdalena Devall
Pär Gustafsson
Lena Blomquist
Anneli Ahtee

Inspelning av radiogudstjänst i kapellet på Lessebo 
begravningsplats.

Geocaching-förberedelser! Svenska Kyrkans Ungas distriktsårsmöte i Lessebo.

Julspel för skolorna.

Julavslutning på Öppet Hus i Hovmantorp kyrka.

BAKGRUNDSFOTO: 
Samtliga anställda avtackade vaktmästare 
Monica Åberg med en överraskningslunch

Anneli Ahtee på toppen av sin 
karriär? Läs mer på s. 14.
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Värt att bevara

Visst känns det ibland som man förflyt-
tas i tiden när man vandrar runt på en 
kyrkogård? Man läser på gravstenarna, 
ser årtalen för ankomst till jordelivet 
och hädangången från detsamma och 
så strecket som förbinder årtalen och 
som får symbolisera livet däremellan. 
Var det långt, var det kort? Vad fylldes 
det med och var framlevdes det?

Vissa av frågorna har tydliga svar, andra 
får man fantisera sig fram till. Och 
oavsett vilket har alla gravstenar ett 
historiskt värde. Det kan utgöras av ste-
nen i sig, hur den är gjord och av vilket 
material. Eventuella inskriptioner på 
den kan också föranleda intresse. Värdet 
kan också bero på personerna som vilar 
därunder, de kan ha varit intressanta 
som personer eller har de genom sin 
gärning påverkat det lokalhistoriska 
sammanhanget.

Allt detta spelar in när det nu har 
gjorts en kulturhistorisk inventering 

över pastoratets samtliga kyrkogårdar. 
Magdalena Jonsson, antikvarie och 
historiker vid Kalmar läns museum, 
har tillsammans med företrädare för 
våra lokala hembygdsföreningar och 
personal från kyrkogårdsförvaltningen 
gått igenom samtliga gravstenar. Det 
här arbetet har lett fram till ett underlag 
som kyrkogårdsförvaltningen ska utgå 
ifrån i sitt arbete under hösten för att 
till slut bestämma vilka gravstenar som 
ska bevaras, både för sin egen skull men 
också för helheten på kyrkogårdarna. 

Det här kommer rent praktiskt att inne-
bära att väldigt många av de gula skyl-
tarna som är uppsatta på kyrkogårdarna 
kommer att försvinna då gravstenarna 
antingen får en status som kulturhisto-
riskt intressanta eller tas bort. 
– Denna inventering har kyrkogårdsför-
valtningen väntat på. Innan dess har vi 
inte kunnat ta bort återlämnade gravste-
nar, säger Anneli Ahtee som är adminis-
tratör på kyrkogårdsförvaltningen.

Om den pågående kulturinventeringen
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men om kurvan fortsätter stiga under som-
maren så är det inte bara hemkörningsverk-
samheten som behöver utökas. 
– Dödsfallen i covid-19 börjar komma 
hit nu, säger Ingrid. Vi kan vänta oss fler 
begravningar än vanligt denna sommar. 
Prästerna som går på semester är i beredskap 
om sommarvikarierna inte hinner med.

   Kanske har kyrkan ytterligare en funk-
tion i samhället som plötsligt blir synlig för 
många i en tid som denna. När tillvarons 
trygghet hotas blir vi inte bara fria att defi-
niera vilka vi vill vara, som Sartre påpekar. 
Vi har också ett behov av att tillsammans 
göra våra erfarenheter begripliga, att göra 
dem till en del av en större berättelse. 
Kyrkan har burit en sådan större berättelse 
vidare genom historien i två tusen år. Beho-
vet av att få spegla både sin egen personliga 
situation och sin samtid mot en tradition av 
meningsskapande går bortom frågan om vi 
anser oss vara ”kristna” eller ”troende”. Det 
är ett allmänmänskligt existentiellt behov. 

Vi behöver ramar inom vilka vi kan koncep-
tualisera det det vi är med om. Det är alltid 

en utmaning för kyrkan att både stå stadigt 
i sin tradition och samtidigt antyda en väg 
framåt, men den utmaningen är kanske mer 
angelägen än någonsin. Coronaviruset har 
gjort oss uppmärksamma på vår sårbarhet 
på flera väldigt konkreta sätt. Det gör oss 
allvarligt sjuka och det får konsekvenser 
för samhällsekonomin som vi ännu inte ser 
vidden av. Det sker i en tid då klimatföränd-
ringen rör sig som ett mörkt moln i fjärran 
mot oss i vår politiskt splittrade och osäkra 
värld.

– Det ligger en existentiell förändring i bot-
ten av de operativa förändringar vi gör nu. 
Jag tror inte att det är möjligt att gå tillbaka 
till hur det var innan. Det är inte hälsosamt 
att överreagera, men det här är livet. Det 
är under de här villkoren vi lever. Kyrkans 
budskap är att vi bär det här gemensamt och 
någon bär oss, säger Ingrid Knutsson Stark. 

   Att bära och bli buren. Plötsligt blir livet 
glimrande synligt mitt i krisen, mitt i oron.


Av Sofia Devall 
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-> fortsättning från s. 9
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För den som har färdats genom Hov-
mantorp någon gång under den senaste 
månaden kan det knappast ha passerat 
obemärkt att det händer saker runtom-
kring kyrkan. Kyrktornet är omgärdat 
med byggnadsställningar som är täckta 
med blått nät. För att få svar på vad 
som händer letade undertecknad upp 
arbetsledaren på plats, Pär Gustafsson 
från ByggaBo i Växjö.
– Det är framförallt underhåll och viss 
renovering av dörrar, fönster och delar 
av fasaden som vi kommer att göra, 
berättar han. 

Det här är inte första gången som 
ByggaBo gör arbeten åt pastoratet. De 
har bland annat gjort målningsarbeten 
på barnverksamhetslokalen Regnbågen 
i Hovmantorp, renoverat muren runt 
kyrkan i Lessebo och åtgärdat läckande 
tak på sockenstugan i Kosta. Men det 

här är första gången de tar sig an ett 
större projekt på en kyrka. 
– Det är ett spännande projekt, helt 
klart! I arbetslaget finns det personer 
med lång erfarenhet av att renovera 
kyrkor och det känns betryggande. Vi 
har också en god dialog med Samuel 
Palmblad, byggnadsantikvarie på Kul-
turparken Småland, säger Pär.

Koppartaket på 
kyrktornet

Självklart målas det 
med linoljefärg

Ett litet fönster, 
färdigskrapat och 
redo för målning

Teddy har 13 års 
erfarenhet av reno-
vering av kyrkor

Kyrkklockans visare, 
nedplockade och 
grundmålade

Tre-fyra personer kommer att arbeta 
under hela sommaren och fram till tidig 
höst och byggnadsställningarna kommer 
att flyttas runt kyrkan allteftersom man 
blir klar. Sista september ska allt vara 
helt färdigt och då är samtliga dörrar 
målade, flertalet fönster likaså. Putsade 
ytor där färg har släppt är målade och de 
fuktskadade innerhörnen på korsarmar-
na är renoverade.  Även hål i kyrkans 
tak kommer att vara reparerade.

– Kom så får du klättra upp till taket på 
tornet, uppmanar Pär mig och med ett 
visst inre motstånd påbörjar jag uppstig-
ningen. Att småprata lite med bygg-
nadsarbetarna på vägen upp tog udden 
av det värsta obehaget, och Pärs lugna 
stämma bakom mig ingav trygghet och 
väl uppe på taket insåg jag att det var 
helt klart värt det för att få ta en selfie 
vid korset! (Se mittuppslaget för resultatet!)

gud håller 
ställningarna
och ByggaBo gör jobbet

TEXT & FOTO: Anneli Ahtee Pär Gustafsson, delägare och arbetsledare på ByggaBo



Nr 2-3 2020 | 17

DRÖM

ÄR JU
JUNI

STÄLLT ÅT SIDAN

FÖRT
OVÄSEN

FALLA
PÅ

LÄPPEN

AVKOK

VÄN

FOR-
DON

KAN FOG-
DE TA I

KONFES-
SION

KNAPP-
NÅLS-

BLOMMA
FÖRR

MER AKTUELL
I JUL ÄN I JULI

SAM-
VÄLDE

DEN ÄR NÅGOT
STÖRRE ÄN

KRICKAN FINKAN

EN AV
MÄNNEN

I BO-
LAGET

LYSTRAR
VI TILL

RENRAD

FLÖDE LILJE-
VÄXT

KAJA

NUNNE-
SLÖJAPORTERTING

VISDOMENS GUD
I MESOPOTAMIEN
ANGE-
NÄM

NYHETS-
BYRÅ

FRANK
FRANK

DEN
SUGER
SÄGS
DET

SES MED AD

RUTI-
NERAD

MITT I
OPINION

HELGAD
DEN HÖR-
DE PET-

RUS GALA

KALLA-
DES JO-
NA RE-
SA TILL

KNUT-
PUNKT

BÖN

KNIPA

EN AV
VÄRLD-

ENS
ÄLDSTA
STÄDER

HENNES
DAG IN-
FALLER
I JULI

MI-
RIAMS
BROR

BLIR
HAN SOM
GJORDE

MÅL

KAN
SOMMAR-

SOLEN

SLANG
FÖR

TUSEN-
LAPPAR

HASP

UTVALT
FOLK

TAR SIG
TON

GÖR KARL
OGIFT

VET VÄL
VAR

SKÅPET
SKA STÅ?

PARTI-
BOK-
STAV

DECKAR-
MARIA

HÖRS
ROSA I
HAGEN
ELAK

SEGER-
TECKEN

BBOOKK
2002

PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Skogens grenar glittrar,
och aaa aaaaaaaa aaa
fåglarna, som kvittrar,
sjunger: Gud är god,
Gud är god."
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d Under läsåret som gått har vi haft 12 unga ledare, 
som är med i barn- eller konfirmandgrupper, i ung-
domskören eller är kyrkvärdar.
De allra flesta av dessa ungdomar följer stiftets 
program ”Ung & kallad”, som innebär att de utbildas 
kontinuerligt i bland annat; ledarskap, bibel– 
kunskap, andaktsmetodik, lekmetodik, barnrätts-
konventionen och anti-diskriminering. Bilderna 
nedan är från januari i år då de åkte på utbildning 
på Tallnäs stiftsgård, tillsammans med sjuttio andra 
ungdomar från Växjö stift.
I maj skulle flera av dem åkt med på biskopens 
resa till Tyskland, tillsammans med cirka 80 andra 
ungdomar från stiftet men resan blev under rådande 
omständigheter förstås inställd.
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korsord Att spendera en solig sommardag under ett parasoll med ett glas saft och 
ett korsord, låter inte det bra? Varsågod, vi serverar här det sistnämnda 
och resten får du ordna med själv! Lösningen får du i nästa nummer!
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VI På omvägar hör jag att en bekant 
har gått bort. Jag kände hen inte så väl, 
men det sticker ändå i magen när jag 
tänker på att samhället inte fanns där 
– varken i början av livet, då hen hade 
behövt det. Eller i slutet. På tv ser jag 
hur en annan, för mej okänd, persons 
död aldrig utreds för att han missbru-
kat. Tv-programmet vill utreda om det 
egentligen handlade om ett mord. Jag 
tänker på min bekant.

Jag tänker på alla personer jag mött 
genom livet, som använt alkohol eller 
droger för att göra livet drägligt. Under 
olika perioder under min tonår öppnade 
min familj upp vårt hem och det bodde 
några personer i rummet intill mitt. 
Hemlösa, för att de använde alkohol 
eller droger. Några av dem lever fortfa-
rande, några har dött.

Under min tid som vikarierande 
behandlingsassistent mötte jag glittran-

Vissas död utreds inte. Men ingen av 
dessa vissa är någonsin ”dem”. Det är vi.

GUD, ge oss kyrkor 
som är mer djärva än på sin vakt, 
som inte bara är en trygghet för de hotade 
utan också utmanar de alltför trygga, 
som inte bara älskar världen 
utan också kräver rättvisa, 
som inte tiger still 
när folket ber att någon upphäver sin röst, 
som inte bara går förbi 
när en sårad mänsklighet väntar att bli 
helad, 
som inte bara samlar oss till gudstjänst 
utan också sänder oss som vittnen, 
som följer Kristus 
även när vägen leder till ett kors. 
Till allt detta bär vi fram oss själva 
i namnet av Den som i kärlek gav sitt liv 
för oss. 
Amen.



de ögon som hoppades på framtiden, 
framtiden utan alkohol och droger.

Ibland blir jag stolt över min kyrka. 
Över vårt envisa arbete för personer-
na jag mött. Ibland blir jag trött, när 
personal utan kunskap har oförmåga att 
locka till liv. Ibland blir jag bitter, när 
medarbetare säger ”missbrukarna” eller 
”de psykiskt sjuka”. Jag önskar stilla; 
måtte livet drabba dej. Så du förstår 
att de där andra du pratar om skulle ha 
kunnat vara du.

När livet drabbar en är en inte lika 
snabb på att kalla människor för ”dem”. 
Du förstår, de där andra – de du pratar 
om, de är här. Jag är här och jag vet 
hemligheter om flera i rummet som gör 
att jag aldrig skulle få för mej att påstå 
att det existerar några andra. Vi är vi. 
Vissa av oss sitter här, vissa av oss sitter 
på en parkbänk. Vissa sover i rummet 
bredvid. Vissa är på behandlingshem. 

DET ÄR
”DOM”
SOM ÄR

Vår komminister Magdalena Devall träffar du 
inte bara på här i vårt pastorat, hon syns och 
hörs ofta i många andra sammanhang. Ett av 
dessa är Sveriges Radio P1:s Morgonandakter. 
Morgonandakterna är tankar och reflektioner 
som delas utifrån ett andligt perspektiv.

Här får du läsa en av Magdalenas morgonan-
dakter. Den sändes 9 november 2018 och finns 
att lyssna på igen på Sveriges Radios hemsida:  
sverigesradio.se/morgonandakten

TEXT: Magdalena Devall | FOTO: Anneli Ahtee
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