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Innehåll

Det är möjligt
Frihet är en grundläggande drivkraft och många reagerar väl-
digt starkt när de upplever att deras frihet är hotad. Vi vill vara 
fria att göra vad vi vill. Men vad är frihet egentligen? Cecilia 
Jonasson är Sveriges friaste byråkrat och funderar kring frihet. 
Är det verkligen möjligt att vara fri om vi inte lever i samklang 
med miljön? Först när vi inte blundar för det vi gör med jorden 
när vi påverkar klimatet så mycket som vi gör kan vi vara fria. 
 Ibland hör jag människor som kapitulerat inför klimatföränd-
ringarna. Det är för sent. Jag kan ändå inte påverka den globala 
uppvärmningen. Lika bra att skärma av mig och köra på. 
 Jag kan liksom kyrkoherden Fredrik Ivarsson i texten här 
bredvid luta åt att det är för sent. Men jag kan inte sluta hop-
pas på att vi kan mildra klimatförändringens konsekvenser.  Det 
finns mycket vi kan göra. Det finns mycket som Träslövs och 
Varbergs församlingar har gjort och det kan du läsa om längre 
fram. Det finns mycket du och jag kan göra. Om vi väljer att 
prioritera det och är villiga att förändra våra sätt att leva. 

Kent Pettersson
Kommunikatör NR 1

2021
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Hoppet är en rörelse
Är du optimist eller pessimist? En del tar med sig paraplyet 
oavsett väder, för det kan alltid vända till det värre. Medan 
andra packar picknick även om det regnar, för det ordnar 
sig nog. Själv är jag oftast optimist och tänker att det ord-
nar sig. Och de små sakerna i livet brukar faktiskt ordna 
sig. Eller så går det bra ändå.  
 Men när det gäller jordens framtid är jag inte optimist. 
Klimatförändringarna kommer inte att ordna sig, om vi 
inte gör stora insatser för att ändra vårt sätt att leva. Och 
den biologiska mångfalden är en ännu större utmaning än 
klimatet. En miljon arter hotas av utrotning. En miljon. 
Varje art av växter och djur är en unik tråd i livsväven. Om 
en miljon arter försvinner, hur går det då? Vi människor 
tar helt enkelt för mycket plats på jorden, och det är svårt 
att se hur vi ska kunna vända på det.

Jag är inte optimist om 
jordens framtid. Men jag 
vill vara hoppfull. Hoppet 
säger inte att det ordnar sig. 
Hoppet säger att det finns ett 
ljus någonstans, och åt det 
hållet vill jag gå. Hoppet är 
en rörelse, i riktning mot det 
vi hoppas på. Hoppet hittar 
stigar, och om vi är tillräck-
ligt många som går i samma 
riktning blir stigarna en väg.
 Hoppet kan jag välja. 
Ibland kommer hoppet 
oväntat, som en gåva. Men 
eftersom hoppet är en rörelse 
handlar det också om att 
vilja. Att fortsätta gå även 
när vägen är svår att finna. 
Även om ljuset är svagt kan 
jag vända mig mot gryning-

en. Även om mörkret är kompakt, så är själva längtan efter 
ett hopp också en hoppets flämtande låga.

Hur ska hoppet växa? Jag tror vi behöver en gemenskap 
och en berättelse som är större än bara vi själva. Vi behö-
ver andra människor som också hoppas och längtar. Och 
vi behöver hela skapelsens gemenskap, en upplevelse och 
övertygelse om att vi hör samman med allt som lever på 
jorden.
 Se på himlens fåglar, säger Jesus. Se på liljorna på ängen. 
Om vi verkligen ser fåglarna och liljorna, nyckelpigorna 
och ekorrarna, då ser vi också vår rätta plats på jorden. 
Vi är en del av skapelsens stora gemenskap, där livet inte 
handlar om mig och mitt och hur jag ska få allt jag vill ha. 
Den sanna rikedomen är inte vad vi äger, utan vad vi ger. 
Livet är en relation till allt annat som lever.

Bördan kan bli övermäktig 
när vi tänker att vi människor 
måste rädda naturen undan för-
ödelsen. Men om vi vänder på 
det hamnar vi mera rätt. Det är 
naturen som räddar oss, varje 
dag. Maten vi äter och luften vi 
andas kommer från naturen. Vi 
ska bara sluta förstöra naturen, 
det räcker.

Den stora berättelsen om hur 
livet hänger samman och hur vi 
var och en är små stygn i livsvä-
ven, den finns både i vetenska-
pen och i religionen. Vi kan få 
hjälp med perspektivet både av 
en naturfilm om korallreven och 
av Bibelns berättelser om livets 
mening. 

...vår 
rätta 
plats 

på 
jorden.
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 Själv återvänder jag ofta till Bibelns första sida, där det 
poetiskt berättas om hur Gud skapar alla arter av växter 
och djur och gläder sig över allt som myllrar och vimlar 
på jorden. Människans roll är att vara Guds avbild, och 
därmed också glädja sig över myllret av liv. Gud välsignar 
alla levande varelser och säger till dem att uppfylla jorden. 
Vi är välsignade med liv, och med ett myller av levande 
varelser att dela jorden med. Som Guds avbild får vi vara 
en välsignelse för andra på jorden, och ge plats åt livet som 
myllrar och vimlar.
 När jag bläddrar till Bibelns sista sida läser jag om hur 
himlen landar på jorden och allt blir helt igen. Den him-
melska staden landar på jorden och i staden finns livets 
träd med blad som är läkemedel för folken. Detta är bilder, 
inte en dokumentär från framtiden. Men bilderna hjälper 
hoppet att få fäste. Det går att föreställa sig en framtid 
där alla tårar ska torkas, och där staden och trädet, män-

niskans civilisation och naturen, får plats tillsammans på 
jorden. 

Det spelar nog inte så stor roll om vi är optimister eller 
pessimister. Alla behöver vi hopp om framtiden. Hoppet 
är inte en sorglös tanke om att allt kommer att ordna sig. 
Hoppet är en rörelse. Vi får vända oss mot ljuset och röra 
oss i den riktning som vi hoppas på. Vi är inte ensamma. 
Vi är en del av skapelsens stora gemenskap och Guds 
välsignelse bär oss. Låt oss gå tillsammans, så att stigarna 
blir en väg. Låt oss vara en välsignelse för varandra och för 
jorden.

Fredrik Ivarsson
Kyrkoherde i Varbergs församling

Alla behöver 
vi hopp om 
framtiden.
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Ofrivillig fasta
När min äldsta dotter (nu 16 år) var 8 månader, började jag veckopendla till 

Lund, för mitt sista år innan prästvigningen. Jag hade inte ens slutat amma och 

hjärta och kropp värkte. Jag levde på limpa och mjukost, det fanns ingen TV 

där jag bodde och det enda man kunde använda mobilen till på den tiden var 

att ringa och spela Snake. Jag minns att jag tänkte: Detta är öken Gud! Detta är 

min fasta! Det var ett av de tuffaste åren i mitt liv, samtidigt ett viktigt år. Jag 

fick verkligen tid för skolan och att förbereda mig inför min prästtjänst. 

Jag tänker att vi alla hamnar i dessa tider av öken och fasta titt som tätt. Den 

som tränar vet ju att inför en viktig match eller tävling behöver man förbereda 

sig, äta rätt, sova ordentligt, säga nej till både trevligheter och godsaker. Samma 

sak inför en tenta eller ett prov. Graviditeter är för många en öken av illamående 

och månader utan kaffe och brieost. 

Jag tycker att vårt kyrkoår så fint gestaltar och levandegör frälsningshistorien, 

men också livets skeden. Livet följer sällan kyrkoåret, men kyrkoåret följer på 

många sätt livet. Oftast infaller inte långfredag just när våra liv är mörker, och 

påskdagen är inte alltid toppen, eller pingstdagen så hänryckande. Men vi bär 

livserfarenheter av dessa känslor i våra kroppar och kan leva oss in i kyrkoårets 

texter och psalmer. Eller tvärt om. Att långfredagens: ”Min Gud, min Gud var-

för…?” ekar i oss när livet rasar, som en påminnelse om att Jesus själv har varit 

där. Lika så i våra tider av fasta. När jag låg där på min säng i Lund, ensam med 

mjölkstockning och åt mina mjukostmackor, långt från hem och familj var det 

fastans berättelser och böner som bar. 

Detta året har varit en lång fasta. Vi har hållit avstånd länge och missat mycket. 

Och vi får hålla ut ett tag till ser det ut som. Men jag tror på nytt liv och ser 

fram emot att få möta våren och er i Varbergs församling. Jag 

är otroligt tacksam att jag ska få möjligheten att vara präst 

och fira gudstjänst och livet med er i både fasta och fest.

Magdalena Landin

Präst i Varbergs församling
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Varbergs församling har förändrat mycket för att minska 
avtrycket på klimatet och miljön. 
 – När jag började här för drygt tio år sedan togs det inte 
mycket hänsyn till miljön, säger Fredrick Hallman. 
 Då började han arbeta som kyrkogårdsingenjör men är 
numera kyrkogårdschef och ansvarig för arbetet på kyr-
kogårdarna och inom begravningsverksamheten. Fredrick 
arbetar mycket för att förändra rutiner och utrustning så 

att miljön och klimatet vinner på det.  
 – Svenska kyrkan ska verkligen föregå med ett gott 
exempel i de här frågorna. Vi har ju fått beslut i kyrkorådet 
och kyrkofullmäktige att de här investeringarna ska priori-
teras. Vi har en flerårsbudget på miljonbelopp som handlar 
om detta, förklarar Fredrick. 
 En av de första förändringarna som skedde på kyrko-
gårdarna är också väldigt synlig för alla som passerar. Det 

var bytet av anläggningar för sortering av skräp på 
församlingens två kyrkogårdar, Sankt Jörgens kyr-
korgård och Östra kyrkogården. 
 – Dom kom ungefär 2014. Innan dess fanns det 
bara en plåttunna för skräp och en för kompost. 
Då byttes det till fyra kärl på varje plats, förklarar 
Fredrick. 

Mindre städning ökar mångfald
En annan förändring är borttagningen av löv på 
kyrkogårdarna och andra gräsytor. Förr städades det 
oftare och i princip alla nedfallna löv togs bort. 
 – Nu låter vi en del löv ligga kvar för att främja 
mångfalden och spara energi, säger Fredrick. Allt vi 
tar upp blir till eget material i komposthögen. 
 Givetvis kan man tycka att det ser snyggare och 
mer städat ut om det inte finns gamla nedblåsta löv på 
gräset men det handlar om en prioritering och att göra 
smarta val. Maskarna gillar löv som ligger kvar och 
ser till att äta upp löven och ut kommer finfin gödning 
för gräsmattan. Alldeles enkelt och energibesparande. 

På grund av människors val förändras klimatet snabbare än någonsin. Den globala medeltemperaturen ökar, 
biologiska mångfalden minskar och närmiljön förstörs på många platser. Om vi tänker i nya banor och gör andra 
prioriteringar är en förändring möjlig. 
 Träslövs och Varbergs församlingar arbetar på samma sätt för att minska det ekologiska fotavtrycket. 

När klimatet och miljön prioriteras

Vintervila: Batterier i olika storlekar ligger redo för att tas i bruk när 
säsongen för grönarbete börjar. Stora batterier som är som ryggsäckar 
och mindre att ha i bältet. 
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Fossilfritt
Även i församlingens arbete att bli fossilfri handlar det om 
att göra smarta val. 
   – När jag började här var det en väldigt gammal ma-
skinpark med maskiner som drevs av bensin och diesel och 
spydde ut illaluktande avgaser Alla de där gamla maski-
nerna är borta nu. 
 De flesta mindre maskinerna har bytts ut mot eldrivna 
motsvarigheter. Batterier i olika storlekar ligger färdig-
laddade i ett rum på verkstaden. Det finns stora batterier 
som man bär som ryggsäckar och mindre batterier som 
kan sättas direkt i en del maskiner eller bära i bältet. En 
smart lösning är att samma batteri kan användas till olika 
maskiner. Eldrift minskar inte bara utsläppen av koldioxid, 
det underlättar också för kyrkogårdsarbetarna som slipper 

de tunga bensindrivna redskapen och avgaserna. Fredrick 
berättar att det finns några enskilda bensindrivna maski-
ner kvar, bland annat en mindre åkgräsklippare. 

Genomtänkt och smart omställning
– En del bränslemotorer finns kvar för det är inte försvar-
bart att byta ut utrustning som fungerar mot nyproduce-
rade eldrivna alternativ. Själva produktionen har också en 
stor påverkan på miljö och klimat. 
 I vagnhallen med solceller på taket står en stor traktor 
som används för tunga arbeten och transporter. I nuläget 
finns det inga likvärdiga alternativ med eldrift så den finns 
kvar och går på diesel. 
  – Det är en helt fossilfri diesel som produceras av slakte-
riavfall och restprodukter från naturen. 

Kraft från ovan: Fredrick Hallman är kyrkogårdschef i 
Varbergs församling och är väldigt glad över solcellerna 
på vagnhallen. De producerar ungefär lika mycket el som 
kyrkogårdsförvaltningen i Varbergs församling konsumerar. 
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 På släpet som är kopplat till traktorn står en mindre 
grävmaskin. Fredrick räknar lite på totalvikten av det 
där och det blir upp mot fem ton och då kan det bli ännu 
tyngre last ibland. 
 – Den där grävmaskinen går på diesel men så fort den 
blir sämre och måste bytas ut kommer det att bli en med 
eldrift, berättar Fredrick. 
 Personbilar, skåpbil och pickup drivs också med samma 
fossilfria diesel, och en bil som mest används av vakt-
mästarna för att köra material mellan olika kyrkor och 
byggnader har just bytts ut mot en elbil. Alla bilar som blir 
dåliga och byts ut kommer få elfordon som ersättare. 

Självförsörjande på el
– Kyrkogårdsförvaltningen i Varbergs församling är i prin-
cip självförsörjande på el i nuläget, säger Fredrick. 
 När det byggdes en ny vagnhall 2018 satte man solceller 
på taket. Vissa månader blir det överskott som skickas ut 
på elnätet och mörka månader köps det in el. I miljögrup-
pen har man idéer på att sätta upp solceller på fler bygg-
nader och kanske att sätta upp laddstolpar på parkeringen 
som ska vara tillgängliga för alla som vill ladda sin bil. 
När Apelvikshöjds kyrka byggdes om för ett par år sedan 
sattes det solceller på taket och Varbergs församling äger 
andelar i vindkraft så det blir en hel del egen el. Resten av 
elen som köps in är också fossilfri. 
 – I den långsiktiga planen för Träslövs församling ingår 
att sätta upp ännu mer solceller och vi undersöker möj-
ligheten köpa in oss i vindkraft, berättar Bo Eriksson, 
kyrkogårdsföreståndare. 
 Det handlar inte bara om att producera mer el utan 
också om att minska förbrukningen. All utrustning i de 
båda församlingarna som blir gammal ersätts av klimats-
marta alternativ och det finns en långsiktig plan för det. 
Transporter och inköp samordnas också. 

Återvinning och lokalproducerat
– Vi vill inte gynna långa transporter och av den anled-
ningen har vi gått över till lokala producenter av blommor 

och granris. Allt som finns lokalt köper vi in där. Vi vill 
inte vara med i den här kedjan av långa transporter, säger 
Fredrick Hallman. 
 Gamla gravstenar återanvänds så mycket det går. En del 
ges bort gratis till de som vill använda en gammal grav-
sten. Stenarna måste slipas om, men vi slipper de långa 
transporter som nya gravstenar ofta innebär. 

Surdegar
Tyvärr finns det en del gamla surdegar kvar från historier 
som det är svårt att göra något åt på kort sikt. Som att 
krematoriets ugn drivs med naturgas och ett byte där är 
svårt att genomföra i nuläget. Dels har utrustningen flera 
år kvar av sin livslängd samt att ett byte skulle kosta 25-30 
miljoner kronor. Värmesystemet i Varbergs kyrka är en 
stor energitjuv genom sin direktverkande el. Ett byte mot 
vattenburen fjärrvärme skulle kräva stora ingrepp och lig-
ger långt fram i tiden. 

Batteribilar: Alla kortare transporter av personal och mindre 
utrustning på och mellan kyrkogårdarna sker med små elbilar. De är 
nästan ljudlösa och släpper inte ut några avgaser. 
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Biologisk mångfald
– Klimatet och miljön går ju hand i hand. Vi arbetar på att 
få in mer pollinerande insekter och fåglar, säger Fredrick 
Hallman, kyrkogårdschef i Varbergs församling. 
 På kyrkogården finns det insektshotell och 250 fågelhol-
kar som lagas och görs rent när det är nödvändigt. 
 – På vintern lägger vi ut halmbalar i buskagen så att 
sländor kan övervintra och vi har satt upp bikupor på 
Sankt Jörgens kyrkogård. Bin är en viktig pollinerare och 
en bristvara i den svenska miljön idag så därför har vi 
satsat på det. 

 Närmiljön för människor, djur och insekter har också 
blivit bättre genom att det inte används några bekämp-
ningsmedel mot ogräs eller insekter. 
 Träslövs församling hade också planer på att skaffa 
bikupor förra året, men det blev inte så. 
 – Han vi skulle få dem av hade bisjuka hos sina bin så 
han hade inga över. Vi hoppas det kommer i år, säger Bo 
Eriksson, kyrkogårdsföreståndare i Träslövs församling. 

En lång lista
Listan på miljö- och klimatförbättrande åtgärder kan göras 
lång och mer saker kommer att ske. Några fler exempel är 
att alla måltider i församlingens regi ska vara helt köttfria 
samt att inga resor i tjänsten sker med flyg. 

Färdplan för Träslövs församling
Träslövs församling har gjort upp en plan för åtgärder 

som ska genomföras för att bli mer klimatneutrala. En 
solcellsanlänggning blev klar förra året och fler är på gång. 
Uppvärmning med hjälp av olja har nästan fasats ut helt, 
en del utrustning har blivit ersatt med eldrivna alternativ 
och de fasas ut allt eftersom. Församlingens elförbrukning 
har minskat med 15 % sedan 2017, ogräsbekämpning sker 
med hetvatten och arbetet pågår hela tiden. 
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Vill du bli fri? Fri från något eller fri till något? Tänk om det är 
så att du kan uppleva frihet först när du inte längre blundar för 
ditt sammanhang? Om frihet hör ihop med samspelet mellan 
människor, miljö och klimat?
Cecilia Jonasson tror att det är så. 
 – Vilken typ av frihet skulle vi tala om ifall vi inte placerade 
den enskilda individen i centrum? Om vi skulle ha livet i stort 
som främsta fokus, med utgångspunkt i att jorden lever och att 
allt och alla påverkar varandra. Vad skulle hända då? funderar 
Cecilia. 
 Fiskarna som simmar på gardinen bakom Cecilia är större än 
fiskebåtarna och surfarna i det blå vattnet mellan öarna.  

Sveriges friaste byråkrat 
I soffan sitter ett annat verk som kan tvinga in dig i ett ständigt 
pågående konstprojekt genom sin blotta närvaro. Sveriges friaste 
byråkrat, ett dialogiskt konstverk eller en social skulptur, var 
från början en anställning på Frihetsförmedlingen. Uppdraget 
var att motverka ekonomism och löneslaveri samt undersöka 
frihetens innebörd i samtiden. Själva anställningen tog slut i no-
vember 2019 men konstnärerna Lars Noväng och John Hunting-
ton överlät titeln till Cecilia som därmed fortsätter vara Sveriges 
friaste byråkrat även nu när finansieringen och tjänsten är slut. 
Nu är hon anställd som konstkoordinator i Varbergs kommun 
vilket ger ännu fler infall i begreppet frihet som hon fortsätter att 
undersöka. 
 Med ett öra i samtidsdebatten försöker hon vända på de själv-
klara sätten att resonera, för det behöver inte vara som det alltid 
har varit. 
  – Vad skulle hända om vi la samma vikt vid begreppet fri-
het som vid begreppet arbete? Den frågan har hela tiden varit 
utgångspunkten för Frihetsförmedlingens verksamhet, berättar 
Cecilia. 
 Det handlar mycket om frihet i dagens samhälle och frihet har 
ett skimmer av lycka över sig. Frihet att drömma och göra det 
man vill. Men vid närmare efterforskning blir det tydligt att fri-

När vi söker frihet
och finner varandra

Byråkrat: Möt 
Cecilia Jonasson, 
det pågående 
samtidsundersökande 
konstverket Sveriges 
friaste byråkrat.
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het väldigt ofta i praktiken tycks handla om individens fri-
het att konsumera. Att arbeta, för att bidra till ekonomisk 
tillväxt och kunna köpa sig sin frihet. I det sammanhanget 
blir individen degraderad till en kugge i maskineriet kring 
produktion och konsumtion. 

Kapade känselspröt
Utan att bli partipolitisk vill hon ändå fundera kring om 
individen verkligen är fri i arbets- och konkurrenssam-
hällets frenetiska jakt på maximering, ökad konsumtion, 
större lycka och evig tillväxt. 
 – En av de största insikterna jag tycker mig ha fått gäl-
lande frihet handlar om hur den hänger ihop med ansvar: 
Den fria människan är den som förmår svara an på sin 
omvärld. Jag kan inte bli fri om jag inte kan stanna upp, 
blicka åt sidorna och möta hela min värld. Med både det 
som är svårt och det som är härligt. Men vi sitter som 
bekant fast i ett ekorrhjul, och det spinner dessutom allt 
fortare, vilket leder till en slags fartblindhet. 
 Cecilia håller upp händerna kring huvudet för att illus-
trera hur vi på något sätt är avskärmade från det runt oss. 
Omgivningen skapar känslor i oss som vi antingen måste 
kunna hantera eller annars tvingas vi avskärma oss och fly. 
Informationsöverflödet, stressen och allt det där under-
medvetna som trycker på.
 – Där blir vi istället tvingade att kapa känselspröten och 
kapa relationerna till allt runt oss. 

Leva i samklang med 
omgivningen 
När vi inte kan möta vår omvärld 
och inte förmår känna alla dimen-
sioner av oss själva är vi inte längre 
fria, vi är begränsade till ett litet 
spektrum av att vara människa. 
Cecilia tror att vi alla känner det här 
i förhållande till klimatet. 
  – Det finns något våldsamt att leva 
i världen utan att vara i kontakt med 

den. Att vara fri tror jag är att stå i resonans med världen. 
Men den typen av bara-varande-i-världen, den har vi inte 
skapat strukturer för att värna om. 

Konsten är hjälparen 
– Det är därför jag tror att konst och omställning hör ihop. 
Konstnärliga uttryck har en direkt förmåga att öppna upp 
och skapa nya kontaktytor som ställer oss i relation till både 
oss själva och omvärlden på nya sätt. Konsten väcker liv i 
andra värden än de ekonomistiska och påminner oss om att 
andra perspektiv, andra system, en annan politik, är möjlig. 
 Att just konsten har den möjligheten beror bland annat 
på att den inte har ett kommersiellt intresse när den sam-
spelar med människan. Konst kan vara ett träd, konst kan 
vara mötet som sker mellan två människor, konst skapas 
tillsammans med betraktaren. Den gör inte betraktaren 
till en pjäs i ett maskineri utan individen utmanas att agera 
och bli medskapare. 

Kraftparet frihet och kärlek 
Cecilia provtänker gärna utifrån det som skapas under 
samtalens gång. Lite som det pågående konstverk Sveriges 
friaste byråkrat är. 
 – Jag tror att frihet och kärlek hänger ihop. Jag kan 
känna mig fri om jag har ett öppet hjärta. Frihet och 
kärlek. De är ett kraftpar, kanske till och med varandras 
förutsättningar, funderar hon.
 Sedan vill hon undersöka det lite mer innan hon går 

vidare i det resonemanget. Det är just 
den där undersökningen av livets villkor 
som Cecilia vill uppmuntra alla till. 
När vi stannar upp och tillåter oss att 
reflektera kan vi kanske lättare få syn på 
både varandra och möjligheter att skapa 
bättre förutsättningar för en mental 
omställning. Och för livet i stort. Utan 
liv, absolut ingen frihet! Luddigt och 
obestämt, men det är kanske så det är. 
Livet. Friheten. 

– Den fria människan är den som 
förmår svara an på sin omvärld. 

Jag kan inte bli fri om jag inte kan 
stanna upp, blicka åt sidorna och 

möta hela min värld.



Vår tids största humanitära kris  
– just därför är det dags att tänka om
Aldrig har så många människor i världen varit beroende 
av humanitär nödhjälp. Och aldrig har siffrorna ökat så 
dramatiskt under bara ett år som under 2020. ”Business 
as usual” kommer inte att räcka efter ett år där ingenting 
längre är som vanligt.
 Vissa siffror får en att stanna upp och vackla till. Som 
att var tionde minut dör ett barn under 5 år i Jemen av or-
saker som är helt och hållet möjliga att förhindra, som till 

exempel svält. Det betyder ett barn precis när du började 
läsa den här texten, och ett barn till precis när du slutat.

Den extrema fattigdomen ökar 
2020 var året då extrem fattigdom som en konsekvens av 
coronapandemin ökade igen, efter att ha minskat stadigt i 
22 år i rad. Nu kan uppemot 270 miljoner människor kom-
ma att hamna i akut hungersnöd. Det var året då motsva-
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rande en halv miljard heltidsjobb förlorades och då 91 % 
av världens samtliga elever drabbades av skolstängningar. 
Det var också året då antalet som drabbades av naturka-
tastrofer fortsatte öka efter det varmaste decenniet någon-
sin uppmätt, samtidigt som världens väpnade konflikter 
fortsätter med oförändrad intensitet. Det högsta priset för 
händelserna under det senaste året bärs av barnen.  
 Är det något som 2020 har visat oss är det dels hur olika 
globala utmaningar samverkar och förstärker varandra un-
der en global krissituation, dels hur svaret på utmaningar-
na måste hittas i lokalt arbete uppbackat av global solidari-
tet. För att nå dit måste vi flytta både makt och resurser till 
de människor som lever i de mest utsatta miljöerna.

Måste stärka lokala organisationer
Vi måste stärka det förebyggande arbetet, rusta individer 
och samhällen för att kunna stå mot katastrofer bättre 
och samordna långsiktiga, fredsbyggande och humanitära 
insatser. Och de som ska planera, prioritera och genomföra 
insatserna bör så långt som möjligt vara lokalbefolkning-
arna och de lokala organisationerna själva. Det är de som 
finns på plats före, under och efter en kris, som oftast har 
både närvaron och tilliten i samhället, och det är deras 
insatser och arbete som är avgörande både för att hantera 
varje särskild krissituation, och för att försöka förhindra 
återkommande kriser.

Hopp finns
Hopp finns, inte minst i hur unga människor världen över 
trots skolstängningar, ökad arbetslöshet och ökad utsatt-
het för våld gått samman och lett både sociala och huma-
nitära insatser under pandemin. De har varit volontärer på 

Gåvor som förändrar
Prisexempel:
100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.
200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt.
305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma.
330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp.
500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger.
920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt.
1 445 kr kan stödja en hushållerska som förlorat sitt arbete under coronapandemin.

hälsokliniker och soppkök, de har startat digitala kampan-
jer och samarbeten och de har höjt sina röster för rättvis 
maktfördelning, demokrati och arbete för klimatet. Det 
visar också hur lokala initiativ kunnat ta mer plats under 
ett år när många internationella organisationer tvingats 
hem under lockdowns, och hur central lokal aktivism är 
för att samhällen ska fungera under en kris. 

Viktiga hembesök
Med stor uppfinningsrikedom har många av våra partner 
hittat nya vägar att hjälpa. I Sydafrika, där antalet dödade 
kvinnor per år är bland de högsta i världen, har både 
hunger och våld i hemmet ökat under pandemin. När vår 
partner från ACT-alliansen delar ut matpaket läggs i pake-
ten även information om var våldsutsatta kan vända sig för 
att få hjälp. Genom att hembesök för att lämna matpaket 
görs, får man även en inblick i hur situation i hemmet ser 
ut, utan att peka ut någon som utsatt för våld.

Nödvändigt med gemensamma insatser
Vi har fått lära oss att vi inte kan ta för givet att utveck-
lingen går åt rätt håll. Men vi vet att vi kan vända ut-
vecklingen. Det ger hopp! Men det är inte självklart att vi 
kommer lyckas, för det har aldrig varit svårare. Det som 
krävs är gemensamma insatser, medvetna och tuffa beslut 
och att vi uppfyller löftena om mer resurser i händerna på 
de människor som drabbas av katastrofer. Genom din gåva 
kan vi komma längre.

Henrik Fröjmark
Act Svenska kyrkan

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.UNDER SAMMA HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.
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Träslövs församling
Vi kommer att fortsätta med live-guds-
tjänster samt utdelande av nattvarden 
efter högmässan i Träslövsläge kyrka 
11:15-11:40. Gudstjänsterna i Träslöv 
öppnas så snart det är möjligt. 
För Live-sändningar, gå in på Facebook: 
https://www.facebook.com/TraslovsFor-
samling

Söndag 7 mars, 3 i fastan
10:00  Gudstjänst, livesänds digitalt

Söndag 14 mars, Midfastosöndagen
10:00  Högmässa, livesänds digitalt

Söndag 21 mars, Jungfru Marie bebådelse
10:00  Gudstjänst, livesänds digitalt

Söndag 28 mars, palmsöndagen
10:00  Högmässa, livesänds digitalt

Måndag-onsdag 29-31 mars
18:30  Passionsgudstjänst med musik, 
 livesänds digitalt

Torsdag 1 april, skärtorsdag
18:30  Skärtorsdagsmässa, 
 livesänds digitalt

Fredag 2 april, långfredag
10:00  Långfredagsgudstjänst, 
 livesänds digitalt

Söndag 4 april, påskdagen
10:00  Högmässa, livesänds digitalt

Måndag 5 april, annandag påsk
18:00  Mässa, livesänds digitalt

Söndag 11 april, 2 i påsktiden
10:00 Gudstjänst, livesänds digitalt

Söndag 18 april, 3 i påsktiden
10:00  Högmässa, livesänds digitalt

Söndag 25 april 4 i påsktiden
10:00  Gudstjänst, livesänds digitalt

Söndag 2 maj 5 i påsktiden
10:00  Högmässa, livesänds digitalt

Söndag 9 maj Bönsöndagen
10:00  Gudstjänst, livesänds digitalt

Torsdag 13 maj Kristihimmelsfärdsdag
8:00  Gökotta, livesänds digitalt

Söndag 16 maj Sön f pingst
10:00  Högmässa, livesänds digitalt

Söndag 23 maj Pingstdag
10:00  Högmässa, livesänds digitalt

Söndag 30 maj Heliga Trefaldigh
10:00 Gudstjänst, livesänds digitalt

Söndag 6 juni 1 e trefaldighet
10:00  Högmässa, livesänds digitalt

Söndag 13 juni 2 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst, livesänds digitalt

Söndag 20 juni 3 e trefaldighet
10:00  Högmässa, livesänds digitalt
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Församlingens expedition
Vill du besöka församlingens expedition 
under förmiddagen måndag-fredag, vän-
ligen ring före på telefon 0340-20 10 30.

Kort och ljus
Välkomna till försäljning av kort och 
ljus till förmån av ACT Svenska kyrkans 
fasteinsamling. Träslövsläge församling-
hem torsdagar 13:00-16:00. 
Tänk på att hålla avstånd. 

Vardagsandakt LIVE
Varje onsdag 15:30 via  
www.facebook.com/TraslovsForsamling

Enskilt samtal
Ring och boka tid med den du önskar 
träffa. Våra telefonnummer är, 
Präster:  
Ola Bjervås 0340-20 10 32 
Kalle Svensson 0340-20 10 33  
Jacob Stille 0340-20 10 34, 
Diakon: Camilla Nordh 0340-20 10 35

Ge er ut - Vårpromenader 
Det finns möjligheter att gå vårpromena-
der för alla åldrar i Träslöv och Träslövs-
läge. Med start från våra församlingshem 
går promenaden via olika stationer där du 
får ta del av olika uppdrag eller budskap. 
Promenaden är alltid öppen med nya 
teman varje fredag. För mer information 
ha koll på Facebook och Instagram.
Kontaktperson:  
sissi.folkesson@svenskakyrkan.se

Körverksamhet
Sångfåglarna 5-7 år 
Korallerna 8-12 år 
Kontaktperson: Monica Bengtsson  
0340-20 10 40

Octava Gospel 
Kontaktperson: Zacke Holmdahl Sjöberg 
0340-20 10 46

Kyrkokören 
Kontaktperson: Johanna Detert  
0340-20 10 39

Öppna kyrkor
Kyrkorna är öppna 9:00-16:00 varje dag. 
Välkommen in för att tända ljus, lägga 
en lapp i förbönslådan eller sitta ner en 
stund.

Barn- och familjeverksamhet 
Se hemsidan  
www.svenskakyrkan.se/traslov

På gång
Det kommer en del verksamheter under 
våren som bokcirkel om miljö och teologi 
samt en retreatdag. 

Mer information
Håll utkik i Varbergsposten, infobladet 
som ligger i våra kyrkor, och internet.
www.svenskakyrkan.se/traslov
www.facebook.com/TraslovsForsamling 
Instagram @traslovsforsamling 

Livsspegel: Kärlekspärlan, Nattens pärla och Gudspärlan är tre av pärlorna i Frälsarkransen. De speglar 
omgivningen och finns i Träslövs kyrka. Stora glaspärlor som är placerade i kyrkorummet och har en text med hjälp 
för den inre vandringen. Vi kan inte fira gudstjänst tillsammans i kyrkorummet, men du kan gå dit och vara med 
Gud och dig själv i stillhet. Kyrkan är öppen alla dagar 9:00-16:00. 
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Aktuell information
Här finns inget kalendarium. Det är för 
att regler och rekommendationer ändras 
och det är bättre att du tittar i kanaler 
som uppdateras löpande. Använd appen 
Kyrkguiden eller hemsidan www.svenska-
kyrkan.se/varberg. Där är kalendariet 
alltid uppdaterat och aktuellt. Eller titta i 
Varbergsposten. 

Diakonimottagning
I diakonimottagningen kan du som lever i 
en utsatt ekonomisk situation få råd och 
stöd. 
 Tisdagar 10:00-11:30 och torsdagar 
13:00-14:30 i församlingshemmet på 
Sveagatan 24. 

Livesändningar
Vi får ju inte samlas fler än åtta perso-
ner i nuläget. Det kan dock ändras innan 
den här tidningen delas ut. Men oavsett 
vilket kommer Varbergs församling att 
fortsätta att livesända gudsjänster. Det 
sker i nuläget på församlingens sida på 
Facebook.  
www.facebook.com/Varbergsförsamling

Samtal och hembesök
Att bli lyssnad till i förtroende och med 
acceptans kan lindra, göra det svåra 
lättare att uthärda och ge hopp om vägar 
framåt. Vi människor behöver få möjlighet 
att uttrycka känslor och prata om livet. 
 Präster och diakoner i Svenska kyrkan 
har tystnadsplikt och vem som helst kan 
ta kontakt för ett samtal. All kontakt med 
präster och diakoner är kostnadsfri.
 Om du behöver samtal eller besök i 
ditt hem på grund av att du har svårt att 
ta dig ut, kan någon av våra präster eller 
diakoner göra hembesök.
Se www.svenskakyrkan.se/varberg för 
telefonnummer till präster och diakoner 
eller ring expeditionen 0340-81 300. 

Kyrkoval
I september har du som är medlem i 
Svenska kyrkan din chans att vara med 
och påverka vem som ska bestämma över 
kyrkan på olika nivåer. Nationellt, stift och 
församling. 
 Mer information om kyrkovalet kom-
mer längre fram under året. Men du kan 
ju börja på att fundera redan nu på vem 
du tycker ska sitta i kyrkomötet, stifts-
fullmäktige och kyrkoråd. 

Påsklandskapet
Konstnärinnan Ulla Frick från Billinge i 
Skåne han skapat vårt påsklandskap. Hon 
började göra lerfigurer när hon arbetade 
som söndagsskolelärare för att barnen 
lättare skulle förstå påskens berättelse 
om de hade något att titta på. Varje figur 
har en egen karaktär, ett eget uttryck.
 De olika scenerna står framställda i 
Varbergs kyrka veckorna 11-17.

Psalmböcker och 
gudstjänstagendor
Det kan vara lite lurigt att följa med i 
gudstjänsterna som livesänds utan att ha 
tillgång till agenda eller psalmbok. Det 
går att låna psalmbok och agenda från 
Varbergs församling. Kontakta präst be-
roende på vilken kyrka det handlar om. 

Varbergs kyrka:  
Rebecca Kullenberg,0340-81 315, 
rebecca.kullenberg@svenskakyrkan.se

Apelvikshöjds kyrka:
Martin Jonsson, 0340-81 313, 
martin.jonsson@svenskakyrkan.se

Varbergs församling

Varbergs församling
www.facebook.com/varbergsforsamling

@varbergsforsamling

Sök efter Varbergs församling
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Uppståndelse: På påskdagen gick några lärjungar till Jesu 
grav. De möttes av en tom grav. Jesu kropp var inte där. 
En ängel sa till dem att Jesus hade uppstått från de döda. 
 Ofta är det svårt för oss att tro att det hänt 
bokstavligen, men tänk om det är sant? 
 Det här är en av stationerna i påskvandringen som 
finns uppställd i Varbergs kyrka veckorna 11-17.



Var med
En tidning för Träslövs  
och Varbergs församlingar

UNDER SAMMA
HIMMEL

Foto: D
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