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därför har du fått denna tidning
Distribution av denna tidning är oadresserad direktre-
klam (ODR). Den tjänsten finns för så kallad icke kom-
mersiell information. Dit hör till exempel information 
från politiska partier och religiösa organisationer. Den 
här typen av information delas ut oavsett om man un-
danbett sig reklam eller inte. Vi vet att varje gång vi de-
lar ut information på det här sätter blir en del glada och 
andra irriterade. Till er som inte vill ha tidningen ber vi 
om ursäkt att vi stör och ber er lägga den i pappers- 
återvinningen. Er andra önskar vi en stunds trevlig läs-
ning.

...å andra sidan...

Ingenting är säkert i dessa 
tider, men en sak är ändå 
helt säker. Vi firar jul även 

i år. Även om allt blir annor-
lunda. 

Vi planerade och hoppades, men den nya 
direktiven från statsministern om att max 
åtta personer får samlas till sammankomster 
grusade alla förhoppningar. Det gäller nu is-
tället att hjälpas åt, att träffa så få som möjligt 
för att stötta sjukvården och minska smitt-
spridningen. Det blir hemsidan som får bli 
vår kanal över helgerna. Med förinspelade 
gudstjänster och musik. Titta in då och då på 
www.svenskakyrkan.se/tjorn.

Så inget julkalendarium i Petrus, men dä-
remot text om varifrån våra jultraditioner 
kommer. Och julevangeliet. Kanske viktiga-
re än någonsin. Läs på sid 12 och framåt. 

Men vi har glädjande nyheter också. Vi öpp-
nar St Mary Tjörn! Som vi hoppas ska blir 
en ny mötesplats i Skärhamn. Vi kommer att 
ha  second hand och café. Läs mer på sid 6. 
Det känns extra roligt att kunna berätta om 
något nytt just i det här numret.

Själv ser jag fram emot en läsjul. Så som det 
brukar vara för mig. Några boktips från mig 
hittar du på sid 18. Dessutom allmänt pepp 
från diakon Gunilla på sid 8.

Jag vill så önska en God Jul. Skicka så många 
sms och julkort du kan så att ingen känner 
sig bortglömd just i år.

Och så kommer ett nytt 
år, Gott Nytt år!, med 
hopp om nya möjlighe-
ter. Det tror och hoppas 
vi på nu. 

 tina augustsson 
 kommunikatör
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johan ernstson 
kyrkoherde

tankar nu - 
för tiden 

”Du som har skapat världen och allt den rymmer, 
du som är Herre över himmel och jord, bor inte i 
tempel som är byggda av människohand.”

Så lyder ett av kyrkohandbokens inlednings-
ord och fortsätter i den gamla versionen: 

”Himlarna och himlarnas himmel rymmer 
dig inte, men här är du, inte långt från någon 
av oss”. 

Det är ord som bär mig i en tid av social dis-
tansering, ofrivillig ensamhet och isolering. 
Gud är inte långt borta, inte långt borta alls. 
Gud är här, närmre än vi anar – Gud finns 
till och med inom oss. Och med det kan vi gå 
vidare och bära hoppet i våra hjärtan. 

Det är klart att vi vill träffas, det är klart att 
vi vill fira gudstjänst fysiskt – mötet är kyr-
kans själva DNA. Men just nu går det inte 
om vi vill leva ansvarsfullt och solidariskt 
med varandra – och om vi vill kunna träffas 
fysiskt inom en snar framtid igen. Vi ska inte 
ses – det är det sorgliga, svåra och tråkiga 

budskapet. Vi får fira gudstjänst hemma nu 
en stund.

Vi har fått en egen kapacitet att göra kloka 
val som jag är övertygad om att Gud med-
verkar i. Att inte träffas är just nu det kloka 
valet. Det kommer andra tider och det nya 
normala, men till dess är det annorlunda.

Men inledningsorden ger hopp – kyrkan 
upphör inte att vara kyrka för detta. Gud är 
alltid Gud och Gud är hos oss. Gud bor inte i 
hus byggda av människohand. Det är levan-
de, stort och verkligt för mig. Gud finns med 
mig hela tiden och i ett perspektiv är hela li-
vet gudstjänst och lovsång – varje stund. Och 
i det får du och jag, vara burna. 

Gud är inte långt borta,  
inte långt borta alls. 

Gud är här, närmre än vi anar – 
Gud finns till och med inom oss.
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Vi får göra så klokt och gott som var och en 
kan. Nu är inte tid att hitta kryphål eller göra 
egna, vida, tolkningar för att ta sig förbi res-
triktioner. Och, vill jag tillägga, nu är heller 
inte tid att peka finger eller dela upp i vi och 
dom. Självklart ska vi hjälpa varandra och 
påminna (och påminnas) om vi glömmer – 
men vi ska samtidigt försöka bära i oss att vi 
måste göra detta i omsorg tillsammans. Inte 
minst för att vi vill och måste kunna vara 
tillsammans också efter pandemin i det nya 
normala.

Alla kan inte göra allt, men var och en kan 
göra något. Jag lever i den hållningen och 
bär med mig sinnesrobönen varje dag. 
Jag gör det för att inte gå under av oro,  
irritation och frustration över det som jag  

faktiskt inte kan påverka. För att orka och 
härda ut vidare…

”Gud ge mig sinnesro att acceptera  
det jag inte kan förändra, 

mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillnaden.”

Så får vi ändå, trots allt, i förväntan vandra 
in emot jul och Guds inträde i världen som 
ett litet barn. Ett barn som förändrat och för-
ändrar världen. 

Det blir annorlunda, ja, men det blir och det 
bär!
 johan ernstson

kyrkoherde
svenska kyrkan tjörn
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gud finns med i varje steg vi tar, i varje sten vi 
trampar på, längs hela vägen. även om det är 
med tunga steg vi går eller om vägen är extra 
svår.
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i mitten av februari 2021 
öppnar svenska kyrkan 
tjörn sin nya verksam-
het under namnet st mary 
tjörn. den kommer till 
en början att bestå av en  
second hand-affär och ett 
café beläget i rylanders 
gamla lokaler i centrala 
skärhamn, hamngatan 58.

Redan nu pågår arbetet för 
fullt med att iordningställa 
lokalen och planera verk-
samheten.

Syftet med verksamheten är 
att kunna erbjuda platser för 
rehabilitering och arbetsträ-
ning för personer som står 
långt ifrån arbetsmarkna-
den. I och med Corona har 
det blivit ännu svårare för 
människor, som hade svårt 
att få ett ”vanligt” jobb förut 
att hitta ett sammanhang att 
gå till på dagarna. 

öppnar i februari
Tillsammans med en an-
ställd verksamhetsledare, 
ideella från församlingarna 
på ön och anställda i Svenska 
kyrkan ska våra deltagare ha 

hand om verksamheten. Till 
en början planeras att vara 
öppet tre dagar i veckan med 
start i mitten av februari. 

Bokstäverna i St Mary har en 
särskild betydelse -  Menings-
fullhet, Arbetsgemenskap, Re-
habilitering och Yrkesstolthet. 
St finns med för att visa att 
det är en kyrklig verksam-
het och det finns liknande 
St Mary-verksamheter runt 
om i Sverige. 

stor erfarenhet
I Svenska kyrkan har vi 
stor erfarenhet av att möta 
människor i utsatta situatio-
ner och erbjuda samtalsstöd 
för deltagarna som kommer 
till oss.  Förutom att erbjuda 
möjligheter till arbetsträning 
är det självklart viktigt att vi 
kan erbjuda Tjörnborna en 
mötesplats dit man kan kom-
ma och sitta en stund över en 
kopp kaffe och hitta någon 
att prata med. Detta tillsam-
mans med att vi uppmuntrar 
till återbruk och att ta tillvara 
jordens resurser genom att 
handla second hand känns 
viktigt i vårt samhälle i dag.

Planeringen för den här 
verksamheten har pågått i 
flera år, och nu äntligen har 
alla bitar fallit på plats! Det 
har krävts mycket arbete och 
förankring för att förändra 
det diakonala arbetet i kyr-
kan. Det har vi gott av nu 
när vi kan starta, för vi har 
en stabil grund att stå på. 
Kyrkofullmäktige besluta-
de om budget till projektet 
i början av november och 
bara dagar senare skrev vi 

VI ÖPPNAR  
ST MARY TJÖRN

st mary

Meningsfullhet 
Arbetsgemenskap
Rehabilitering
Yrkesstolthet

ST finns med för att visa att 
det är en kyrklig verksamhet.

Det finns liknande verk-
samheter under namnet 
St Mary, runt om i Sverige. 
Bland annat i Lindesberg, 

Mora  och Köping. 
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hyreskontrakt för lokalerna 
på minst tre år. Under de här 
åren kommer vi också söka 
finansiering genom projekt-
medel från olika håll och 
tanken är att verksamheten 
ska bära sig själv efter pro-
jekttiden.

samarbetsplaner
I framtiden finns planer på 
att utveckla verksamheten 
till att även innefatta t.ex. 
catering och odling tillsam-
mans med Egnahemsfabri-
ken i Svanvik.
 maria eriksson
 diakon svenska  kyrkan tjörn

 

skänk till oss!
Vi behöver möbler och inredning. 
Vill du skänka saker som kan tänkas 
fungera i en affär/ett café, så tar vi 
gärna emot det redan nu! 
Kontakta någon av diakonerna, se 
ovan. 

vi söker ideella medarbetare!
Vi kommer att behöva ideella medarbetare som hjäl-
per till i verksamheten. Vill du bidra med din tid? 
Inga förkunskaper krävs. 
Vill du vara med i vårt team eller vill veta mer om 
verksamheten, kontakta någon av diakonerna:
Gunilla Gustafsson tel 0733-230514 
Maria Eriksson tel 0733-230515

välkommen in när du ser att någon är i lokalen även om vi inte öppnat officiellt!
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johan ernstson, maria eriksson, gunilla gustafsson och mona 
hermansson väntar med spänning på att st mary tjörn öppnar.
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Alla har nog hört uttrycket någon 
gång. Kanske vet inte alla att det 
myntades av Nils Poppe i filmen 
med samma namn. Jag kan se Pop-

pe framför mig och hans glada, energiska 
person. Filmen gjordes 1943, alltså mitt un-
der pågående krig. Här var full beredskap 
och oron var nog ganska stor. Hela andra 
världskriget är ett enda stort trauma för hela 
världen. Ungefär 55- 60 miljoner människor 
dog, 25 miljoner av dessa var soldater, resten 
civila. Det är så otroligt höga siffror så man 
kan inte förstå det! Idag bor vi drygt 27 mil-
joner i hela Norden. 

en ny motståndare
Idag lever vi också i ett slags krig. Vi är i 
krig mot ett virus! Knappt 1,5 miljoner 
människor har dött i världen av Covid- 19 
(som vi vet…). Det är viruset som är mot-
ståndaren, inte Anders Tegnell, festande 
ungdomar, Stefan Löfven eller Folkhäl-
somyndigheten. 

Under andra världskriget, närmare be-
stämt 1941, sjösattes kampanjen ”En svensk  
Tiger”. Syftet var att göra svenskarna upp-
märksamma på att man behövde vara lojal 
mot Sverige och inte läcka känsliga uppgif-
ter till fientliga makter. Redan då satte allt-
så Sverige tillit till invånarnas lojalitet och 
solidaritet. Kanske var inte alla förtjusta i 
Sveriges neutralitetspolitik. Det var säkert 
många som hade andra åsikter om hur landet 
skulle skötas och säkert yttrade sig högljutt. 
Det handlar inte om att hålla tyst om allt el-
ler att hålla med om allt. Det handlar om att 
när det gäller enas vi och står samman. Li-
kadant gäller nu! Vi gillar förstås inte att vi 
inte får kramas men nu har dom flesta av oss 
åtminstone tillgång till kaffe och smör. Kan-

ske skulle vi behöva en liknande slogan i dag! 
Vi kanske ska utlysa en tävling? ”En svensk  
tackar när du backar!” Till exempel.

omsorg och solidaritet
Jag tänker att vi tar oss genom kriser, med 
omsorg om varandra och solidaritet. Soli-
daritet betyder förresten ”Sammanhållning 
mellan människor inom en grupp, klass, nation 
eller i hela världen med beredskap för inbördes 
hjälp.”(NE) Det handlar alltså inte om att vara 
helt överens utan om att ställa upp för varan-
dra när det gäller. 

Vi är så klart oroade allihop, en del över sina 
arbeten, en del över sin hälsa, eller någon 
annans hälsa. En del sörjer människor dom 
förlorat i Covid-19 eller av andra orsaker. 
Många, både unga och gamla, lider av en-
samhet och isolering. Hur viktigt är det då 
inte att vi hjälps åt att hålla hoppet uppe!?

en inställningsfråga
Vi behöver påminna oss och bli medvetna 
om hur vi uttrycker oss! Om vi fortsätter att 
prata om hur eländigt allt är eller om vi ut-
trycker tacksamhet och glädje över det som 
faktiskt fungerar? Vi kan välja, antingen är 
vi med och förstärker känslan av elände eller 
så förstärker vi människors känsla av hopp-
fullhet. 

Nu menar jag förstås inte att man inte får ut-
trycka sin oro eller sin sorg! Det är ju jätte- 
viktigt att man gör! Jag menar att vi alla mås-

tappa inte sugen
- världen är full av tappade sugar! 

”En svensk tackar 
när du backar!”
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te bli medvetna. Det finns så otroligt mycket 
att vara tacksam över i vår omgivning. Fåg-
lar som kvittrar, årstidens växlingar, platser 
att längta till, mat på bordet, tak över huvu-
det, att Sverige har bra sjukvård med mera. 
Ja, alla får väl göra sin egen lista och nu är 
det dags att göra det! Jag hör hur eländet blir 
ett mantra och det sänker och drar oss ner. 
Nu är tid att hitta det som drar oss upp!

Tänk om alla inte bara av solidaritet håller 
avstånd i affären utan också tar ansvar för 
att hjälpa varandra att hålla hoppet uppe, att 
härda ut! Låt oss fokusera på det vi har, det 
som fungerar och det som är gott! 

hör av dig
Förresten! Vilken gåva 
att det finns datorer, 
telefoner och katter! 

Hör gärna av dig om du vill prata en 
stund!
 gunilla gustafsson
 diakon svenska  kyrkan tjörn
 0733-230514
 gunilla.e.gustafsson@svenskakyrkan.se

”Vi kan välja, 
antingen är vi med och 
förstärker känslan av 

elände eller så förstärker 
vi människors 

känsla av hoppfullhet.”

MIN EGEN TACKSAMHETSLISTA:

*
*
*
*
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FÅ SAMTALSSTÖD HOS OSS

du kan prata om allt
Samtal med en präst eller en diakon i Svens-
ka kyrkan kallar vi ofta för själavårdssam-
tal. För präster och diakoner är tron på 
Gud självklar, men du behöver inte tillhöra 
Svenska kyrkan eller vara troende. Du får 
– men behöver inte – prata om Gud, läsa  
Bibeln eller be när du talar med en präst eller 
diakon. Och det ingår i prästers och diakon-
ers arbetsuppgifter att ha samtal, så du stör 
aldrig. De har dessutom tystnadsplikt och du 
kan vara anonym.

Oftast sker samtalen personligen i ett möte, 
men nu när vi har pågående pandemi försö-
ker vi mötas på annat sätt, digitalt eller per 
telefon. Tillsammans hittar vi ett sätt som 
passar oss. 

Svenska kyrkan Tjörns präster och diakoner 
nås via telefon och mejl. Du hittar kontakt-
uppgifter på svenskakyrkan.se/tjorn/perso-
nal-kontakt

Jourhavande präst är en 
samhällstjänst som du når 
den tid på dygnet när många 
andra verksamheter är stäng-
da. Samtala på telefon, chatta 
eller skriv e-post. Prästen du 
talar med har tystnadsplikt.  
Nås via nödnummer 112 alla 
dagar mellan 17.00 till 6.00. 
Nås också via mejl eller chatt (se hemsida)

Jourhavande präst har utökat bemanningen 
på grund av Coronapandemin.
svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Hos Kyrkans SOS får du tala med en med-
människa som lyssnar. Det är en person som 
är volontär och som har tystnadsplikt. Du 
kan ringa till SOS-telefonen, 0771-800 650, 
eller skriva till SOS-brevlådan. Telefonen är 
öppen vardagar kl. 13-21 och lördag-sön-
dag-helgdag kl. 16-21. Du får vara anonym 
om du vill. 
www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos

när livet är svårt kan du behöva prata med någon. hör av dig till oss när du vill prata 
med en präst eller en diakon. du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyr-
kan, och det kostar ingenting. vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation. ingen 
fråga är för liten, konstig eller för svår. 

VIKTIGA 
KONTAKTUPPGIFTER
svenska kyrkan tjörn
växel 0304-66 00 55 
tjorn.pastorat@
svenskakyrkan.se
kontaktuppgifter 
till våra präster 
och diakoner finns 
på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/tjorn/
personal-kontakt
jourhavande präst:
nödnummer 112
kyrkans sos: 0771-800 650Fo
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Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

BRYT EN
TRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla fl ickors rätt till ett värdigt liv.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
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Vi firar jul för att Jesus föddes. Gud blev en 
människa, föddes liten och värnlös, ett li-
tet barn som redan från början befann sig 
under ett hot. Tanken att Gud med flit gör 
sig maktlös kan verka konstig, men som så 
mycket annat i vår tro handlar det om kärlek.

Gud vill att vi ska älska – men inte av tvång. 
Därför behöver våra hjärtan hitta, och älska, 
Gud. Guds väg till våra hjärtan började med 
mänsklighet – Gud ville bli som vi och blev 
därför en människa, med en människas alla 
begränsningar.

JULEN – NÄR JESUS FÖDDES
På julnatten firar vi Jesus födelse, tillsam-
mans med dem som var med i de bibliska 
berättelserna: herdarna, änglarna, Maria och 
Josef. Läs Julevangeliet på sid 15. 

Huruvida Jesus föddes i ett stall, eller i en 
grotta eller på någon helt annan plats är och 
förblir oklart. Bibeln nämner stallet och lyf-
ter därmed fram Jesus enkelhet – det som 
inte är omgivet av konungars prakt, dyra 
platser och vackra saker. Det är också her-
dar, inte kungar, som först får budskapet av 
änglarna och skyndar till stallet för att glädjas 
åt underverket.

Traditioner har vuxit fram under århundra-
dena. Många av julens traditioner har med 
kristen tro att göra, men inte alla.

VI BÖRJAR FIRA KVÄLLEN FÖRE HELGDAGEN
I Sverige har vi en tradition av att fira helg-
dagsaftnar. Vi börjar till exempel att fira 
julen redan på julafton och midsommar på 
midsommarafton. Det beror på att helgen 
börjar klockan sex kvällen före helgdagen 
enligt gammal tideräkning. I andra länder är 
det vanligare att fira jul 25 december, det vill 
säga på juldagen.

JULKLAPPEN HAR SITT 
URSPRUNG I DE VISE 
MÄNNENS GÅVOR TILL 
JESUS
Vi talar ofta om de tre 
vise männen under ju-
len. De var österländ-
ska stjärntydare som 
hade sett en stjärna, 
som var ett tecken på 
att ett kungabarn hade 
fötts.

Stjärntydarna följde 
stjärnan, som ledde 

DET STRÅLAR 
EN STJÄRNA....
advent och jul är självklarheter i vårt samhälle. en helg med många traditioner. i år 
blir allt annorlunda och här skulle vi haft årets fullspäckade kalendarium över en helg 
vi älskar. men varför firar vi advent och jul – egentligen? och varifrån kommer tradi-
tionerna, med adventsstjärna, tomte och klappar? här får du veta mer.
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dem till Betlehem. Först gick de till palatset 
och träffade Herodes. Han blev upprörd över 
att en annan kung skulle ha fötts, och beslu-
tade därför att låta döda det nyfödda barnet.

Han försökte lura de vise männen att kom-
ma till honom efter besöket hos Jesus, för att 
avslöja var barnet fanns. Stjärntydarna fick 
dock en uppenbarelse i en dröm och valde en 
annan väg hem. I en dröm fick också Josef 
reda på att det fanns ett hot mot Jesus, och 
familjen tvingades fly.

Stjärntydarna fann Jesusbarnet och gav ho-
nom gåvor – guld, rökelse och myrra. På 
trettondedagen, 13 dagar efter jul, firar vi att 
stjärntydarna kom till familjen i stallet.

I vissa traditioner firas presentutdelning på 
trettondedagen.

JULTOMTEN – EN GIVMILD ÄRKEBISKOP
Jultomten i Sverige är en blandning av den 
gamla gårdstomten och en ärkebiskop som 
levde i slutet av 200-talet och som var känd 
för sin givmildhet. Efter sin död helgon-
förklarades han och blev känd som Sankt  
Nikolaus. Hans namnsdag är 6 december.

GRANAR SKYDDA-
DE MOT FARLIG-
HETER
Långt innan det 
blev vanligt med 
julgranar inomhus 
i Sverige ställde 
många granar vid 
ytterdörren. Gra-
narna var kvistade 
och hade bara en 
granruska kvar i 
toppen. Granarna 

Foto: Johannes Frandsen IKON
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var ett tecken på julfrid, men man trodde 
också att de gav ett skydd mot farliga makter.

ADVENTSSTJÄRNAN PÅMINNER OM BETLE-
HEMSSTJÄRNAN
Nu för tiden tänder vi adventsstjärnor, som 
påminner om stjärnan som lyste över Betle-
hem, där Jesus föddes.

Traditionen att pynta med en adventsstjärna 
härstammar från herrnhutismen, en kristen 
väckelserörelse från Tyskland som startade 
på 1700-talet. Vid stora firanden, som för-
sta advent, satte man upp en lysande stjärna 

för att fira. Efter ett tag blev till-
verkningen av stjärnorna en del 
av det årliga julpysslet. Stjärnan 
spreds med herrnhutismens mis-
sionärer och nådde Sverige under 
1910-talet.

ADVENTSLJUSSTAKEN – ETT LJUS FÖR VARJE 
SÖNDAG
Advents l juss taken 
kom till Sverige i slu-
tet av 1800-talet. Ersta 
diakoni i Stockholm 
lade grunden till ad-
ventsljusstaken så som 
vi känner till den idag. 
Där började man tända ljus i en så kallad ad-
ventsgran, en gran smyckad med 28 ljus. Sju 
ljus tändes varje adventssöndag.

Utifrån adventsgranen skapades adventsljus-
staken – en stake med sju ljus för varje dag 
i veckan under advent och en ljusstake med 
fyra ljus för varje söndag i advent.

Ibland försvinner julens budskap i all 
stress och alla måsten. Längtar du efter 
att fira en lugn och klimatsmart jul, som 
inte kostar mer än du har råd med?

Stilla natt, heliga natt! Allt är frid. Stjärnan blid 
skiner på barnet i stallets strå och de vakande 
fromma två. Kristus till jorden är kommen, oss 
är en frälsare född. Psalm 114

Tänk att det faktiskt går att minska sitt kli-
matavtryck under årets mest kommersiella 
period. Och att samtidigt få tid för vila och 
reflektion och kanske för att umgås med an-
dra människor. I år blir vi på grund av rå-
dande läge i världen dessutom tvingade att 
tänka i nya spår när vi inte kan göra precis 
som vi alltid har gjort. Men kanske kan det 

bli bra ändå? Kanske får vi tid till att reflek-
tera kring våra liv på ett nytt sätt. 

Ett första steg kan vara att ge bort en tjänst 
som julklapp, istället för en pryl. Kanske ett 
löfte om att hjälpa någon att röja i källar-
förrådet eller att storstäda. Eller ge bort ett 
bidrag till en organisation som du litar på.  
Act Svenska kyrkan jobbar till ex-
empel för en hållbar värld för alla. Läs 
mer om julkampenjen och  deras arbe-
te på sid 16. De har också en gåvoshop 
där julklappen kommer till nytta för fler:  
gavoshop.svenskakyrkan.se

Om klapparna ändå ska slås in, så fungerar 
tidningspapper bra att återanvända, i stället 
för att köpa nytt presentpapper.

fira en mer hållbar jul



PETRUS 4/2020 15

Fo
to

: K
ri

st
in

 L
id

el
l I

K
O

N

V id den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var 
den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att 
skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav 

sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med 
Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
 
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade 
honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
 
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och 
Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. 
Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, 
han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en 
krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden 
åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt."
 
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem 
och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det 
nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 
Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och 
herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade 
sagts dem. 
 LUKASEVANGELIET 2:1-20

Julevangeliet
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bryt en tradition
– för alla flickors rätt till ett värdigt liv

act svenska kyrkan

flickor utsätts för diskriminering och 
orättvisor, bara för att de är flickor. i 
flera delar av världen anses flickor min-
dre värda än pojkar. 

Miljontals flickor saknar egna identitets-
handlingar, vilket innebär att de bland annat 
inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I 
många länder får de inte äga land eller ärva 
egendom. Därmed hamnar de i beroende-
ställning och får svårt att påverka sin egen si-
tuation. Rätten att erkännas som person på-
verkar tillgången till alla övriga rättigheter.
Act Svenska kyrkan stödjer projekt över hela 
världen för att stärka flickors rätt till god häl-
sa, värdighet och makt över sitt eget liv.
 

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner 
som tvångsäktenskap, könsstympning och 
andra övergrepp som drabbar flickor bara för 
att de är flickor.

Den pågående coronakrisen innebär att ännu 
fler flickor och kvinnor utsätts. Arbetslöshet 
och social distansering leder till ökat våld i 
hemmet och fler unga flickor riskerar att gif-
tas bort och bli gravida.

Dessa fem rättigheter är grunden i vårt ar-
bete:
 
1. RÄTTEN TILL SIN KROPP
Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld 
och våld inom familjen är exempel på över-
grepp som flickor utsätts för. Flickors och 
kvinnors kroppar ses i många fall som mäns 

egendom och deras främsta värde kopplas till 
reproduktion. Tidiga graviditeter kan leda 
till svåra skador eller till att flickor inte kan 
eller får gå i skolan. Vi arbetar för flickors 
och kvinnors rätt att bestämma över sina 
egna kroppar. 
 
2. RÄTTEN TILL TRYGGHET OCH FÖRSÖRJNING
Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och 
äga mark och annan egendom påverkar deras 
möjlighet att försörja sig och ha inflytande på 
familjens ekonomi. De är ofta ansvariga för 
att ta hand om barn och utföra oavlönat hus-
hållsarbete, vilket ytterligare begränsar deras 
möjligheter att utbilda sig eller arbeta utanför 
hemmet. Vi arbetar för att stärka kvinnors 
tillgång till ekonomisk och social trygghet. 
 
3. RÄTTEN TILL MAT 
Allt fler människor i världen kan äta sig mät-
ta. Men stora grupper får inte del av fram-
stegen och fortfarande är var åttonde männ-
iska undernärd. Oftast är denna människa en 
flicka eller kvinna. I vissa kulturer är det tra-
dition att mammor och systrar äter sist efter 
det att män och bröder har ätit. Vi arbetar för 
allas rätt till mat.
 
4. RÄTTEN TILL HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Flickor får sämre vård och omsorg än poj-
kar, trots att de löper högre risk att utsättas 
för sjukdomar på grund av undernäring, dis-
kriminering och könsrelaterat våld. I många 
delar av världen får flickor inte tillgång till 
sexualupplysning och preventivmedel och 
kan inte skydda sig mot könssjukdomar och 
oönskade graviditeter. Mens är ofta tabube-
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lagt och skamligt. Genom uppsökande hälso-
arbete i utsatta områden kan fler flickor ges 
den hälsokunskap och vård de har rätt till. 
 
5. RÄTTEN TILL UTBILDNING
Fattigdom och traditionella, kulturella och 
religiösa normer bidrar till att många famil-
jer inte prioriterar skolgång för sina döttrar. 
Utbildning kan ge kunskap om rättigheter 
och ökar möjligheterna att kunna navigera i 
och påverka samhället. Vi arbetar för flickors 
rätt till utbildning för att de ska ha möjlighet 
till egen inkomst och ökad makt över sitt liv.   

OM ACT 
SVENSKA 
KYRKAN
• Drivs av 
tron att alla 
människor har 
lika värde.

• Arbetar för alla människors rätt till mat, 
försörjning, trygghet, utbildning, hälsa 
och tro.

• Finns ofta på plats redan innan katastro-
fen inträffar – och stannar kvar efteråt.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

BRYT EN TRADITION

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra 
övergrepp. Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för 
alla fl ickors rätt till ett värdigt liv.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.
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ett av mina största intres-
sen är litteratur. att få sit-
ta en stund med en god bok 
är en högtidsstund för mig. 
och det är vad jag brukar 
förgylla lediga dagar med 
kring jul, att läsa. i år inget 
undantag!

Nyligen läste jag boken Den 
stora Humleresan av Dave 
Goulson. Jag lånade den på 
biblioteket. Jag brukar gå 
planlöst omkring en stund 
utan att leta efter något sär-
skilt, så också denna gång 
och så stod den där. Som 

om det var meningen att jag 
skulle läsa boken. 

humlor gör nytta
Det har ju uppmärksam-
mats flitigt de senaste åren 
om bin och humlors stora 
betydelse i naturen. Utan 
dem ingen pollinering, och 
därmed inget liv. Den sto-
ra humleresan är i samma 
anda. Vi får följa med den 
brittiske biologiprofessorn 
på jakt efter okända humlor 
och får längs vägen förkla-
ring över dess betydelse och 
hur vi människor egentli-

gen påverkar vår natur. Allt 
skildrat med entusiasm och 
en hel del humor. Dessutom 
tänkvärt.

en handelsvara
Jag hade ingen aning om att 
dessa insekter är handelsva-
ror! Människan förflyttar 
(och tar betalt för det) bin 
och humlor över hela värl-
den eftersom vissa arter är 
särskilt bra på att pollinera 
vissa växter. Som tomater. 
Därför utbreder sig nu euro-
peiska arter över större delar 
av världen, tex i Argenti-

EN HUMLERESA - 
läsupplevelse med humor och insi(e)kt
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tips på 
förströelse i jul
vår tid är nu
svt och svtplay
Fyra nya avsnitt som utspelar 
sig året 1951. Första avsnittet 
sänds 25 december i SVT 1. För 
oss som sett TV-serien är det-
ta mellan säsong 1 och 2. För er 
som ännu inte sett denna svens-
ka serie full av intriger, kärlek och 
familjeliv i tidstypiska dåtids- 
miljöer, i och kring en restaurang i 
Stockholm, finns alla säsonger nu 
att se på SVT Play. 

en katts resedagbok
av hiro arikawa
En bok om vän-
skap och livet, 
och en hyllning 
till de små ting 
som ofta skän-
ker oss störst 
glädje. Så be-
skrivs boken. Jag 
grät när jag läste de sista mening-
arna. 

Huvudpersonen är en katt, Nana, 
som tas med ut på olika resor 
för att träffa sin husse Satorus 
vänner. Många av vännerna har 
Satoru inte sett på länge, det blir 
kära återseenden och tillbaka-
blickar på livet. Men varför ska 
Nana följa med? Till slut förstår 
Nana och sanningen är inte alltid 
så man vill att den ska vara…

konsten att 
fördärva sitt 
liv - eller inte. 
av stefan einhorn
En bok jag  jag 
ser fram emot att 
läsa under julen. 
Vad ska du läsa?

na, och slår ut de inhemska 
arterna. I Argentina finns 
(eller fanns – Dave hitta-
de aldrig något exemplar) 
förr en stor humla, i storlek 
som en mindre fågel. Den 
skulle göra mig vettskrämd 
eftersom jag inte är någon 
beundrare av det surrandet 
som humlorna gör upphov 
till. Kan bara tänka mig att 
här pratar vi ljud! Däremot 
är det fascinerande med en 
så stor humla, eftersom inte 
ens de minsta humlorna en-
ligt fysikens alla lagar ska 
kunna flyga. Hur är det då 
möjligt för en jättehumla? På 
grund av mänsklig påverkan 
är den nu på väg att dö ut. 
Kanske är den redan utdöd. 

en stor artrikedom
Boken tog oss också med till 
Ecuador. Ett land jag inte 
tänkt särskilt mycket på, nu 
vill jag typ åka dit direkt! Här 
finns en artrikedom av djur 
som fascinerar! Tex 317 oli-
ka däggdjursarter, i Sverige 
finns ca 75. I Ecuador finns 
460 olika groddjursarter 
medan vi har 11. Dessa be-
höver jag dock inte bekanta 
mig med i någon större ut-
sträckning, räcker gott med 
våra 11, däremot beundrar 
jag gärna deras 4500 olika 
fjärilsarter. I boken bor Dave 
i naturreservatet Santa Lucia 
som bildats av lokala ortsbor 
för att förhindra skövling 
av regnskogen, och därmed 
också ge skydd för många 
olika djur. Men det är nog 
hans beskrivning av alla de 
olika kolibrierna som sjung-
er för dem varje dag som 

gör att jag vill åka dit. (Och 
så hittade jag så kopplingen 
till jul, Lucia och kolibrier – 
för det är nog fler än jag som 
kopplar kolibrier till julafto-
nens eftermiddagar…)

vi stör och förstör
Även om boken är inriktad 
på jakt efter humlor, beskrivs 
många andra djur och växter. 
Och hur vi människor stör 
och förstör. Vi får också följa 
med på det omvända, när vi 
försöker ställa saker till rätta 
igen. Även om jag tagit Syd-
amerika som exempel här, så 
är de flesta platser som be-
skrivs från Storbritannien.

Vilken roll har vi som 
människor? I boken och i 
många andra sammanhang 
tycker jag det känns som vi 
allt oftare tar på oss rollen 
som styrande och bestäm-
mande. Vi bygger murar-
mellan folk och underbygger 
medmänsklighet. Kortsikti-
ga lösningar och avkastning 
får dominera. Vi vårdar vare 
sig vår gemensamma natur 
eller oss själva. Det är nu vi 
har tid att tänka efter. Och 
böcker kan få oss att göra 
just det. Men agerar vi?  
 tina augustsson 
 kommunikatör

Boken är 
utgiven på 

Volante förlag. 
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Med Kristus som grund ska Svenska kyrkan  
Tjörn vara en gemenskap som bär och ger  

livsmod i vardag, helg och högtid.
 

 Svenska kyrkan Tjörns vision

   följ oss på instagram

@svenskakyrkantjorn
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välfyllt bokbord i rönnängs församlingshem. 
liknande bokbord finns i flera av våra andra kyrkor  
och församlingshem.

JULROSOR
Det finns 21 arter inom 
julrossläktet. De odlas 
ofta i trädgårdar, fram-
för allt för att de blom-
mar under vinter och 
tidig vår. Det är en tålig 
blomma som tål kylan. 

Det finns flera myter 
kring julrosorna. Julro-
sen (Helleborus niger) sägs 
ha fått sitt namn efter-
som den första gången 
växte i snön där tårar 
från en ung flicka hade fallit. Hon grät för att hon inte 
hade någon gåva till Jesusbarnet i Betlehem. 
 Källa: Wikipedia

 Foto: Josefin Casteryd IKON

göteborgs stift 400 år
Under 2020 fyllde vårt stift år. Hela 
400 år. Ett firande som kom av sig 
något kan man säga.
 
Göteborgs stift har rötter i tre 
länder: Danmark, Norge och Sverige. 
Danmark lämnade Halland till 
svenskarna i pant 1645. Efter fre-
den i Roskilde 1658 fick Norge 
lämna Bohuslän till Sverige. Tret-
tiofem år senare fick stiftet sin nu-
varande geografiska utbredning. 

Idag har stiftet 177 församlingar 
och 69 kyrkoherdar. 

De senaste fem biskoparna i  
Göteborgs stift. 
2018- Susanne Rappmann
2011-2018  Per Eckerdal
2003-2011 Carl Axel Aurelius
1991-2003 Lars Eckerdal
1970-1991 Bertil Gärtner

stöd vår diakonikassa
Rätt swishnummer: 123 644 27 48, 
eller via bankgiro 764-1657. 
Ange diakonikassa. 
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vad är kyrkovalet?
Kyrkovalet är egentligen tre 
olika val: till kyrkofullmäk-
tige, till stiftsfullmäktige och 
till kyrkomötet. Det är de be-
slutande organ som styr för-
samlingen eller pastoratet, 
stiftet och Svenska kyrkan på 
nationell nivå. Det motsva-
rar ungefär kommun, region 
och riksdag. 

vad röstar man på?
De grupper som ställer upp 
i kyrkovalet kallas för no-
mineringsgrupper. I likhet 
med politiska partier har de 
program, ideologiska och 
teologiska inriktningar och 
önskemål kring vad Svenska 
kyrkan ska arbeta mer eller 
mindre med. 

vad krävs för att bli kandi-
dat?
Du som vill ställa upp i kyr-
kovalet måste:
• tillhöra Svenska kyrkan.
• vara döpt i Svenska kyr-

kan eller annat kristet 
samfund, eller tidigare 
ha varit förtroendevald i 
Svenska kyrkan.

• fylla 18 år senast på val-
dagen.

• vara kyrkobokförd i det 
område valet gäller.

vill du vara med och göra 
skillnad? då kan ett upp-
drag som förtroendevald i 
svenska kyrkan vara något 
för dig! vi går till val 19 sep-
tember nästa år och förbe-
redelserna  är igång.

Du som är engagerad i Svens-
ka kyrkan kan ställa upp som 
kandidat i kyrkovalet. Skulle 
du bli invald får du vara med 
och bestämma vad kyrkan 
ska satsa sina pengar på. 

Karin Perers är ordföran-
de för kyrkomötet, Svenska 
kyrkans högsta beslutan-
de organ. Hon tycker att de 
kandidater som väljs in i kyr-
kovalet ska representera de 
breda grupperna av kyrko-
tillhöriga. 
– Svenska kyrkan behöver 
förtroendevalda med olika 
erfarenheter. Det är då vi kan 
bilda goda lag tillsammans.

lust att dela med sig
Du som funderar på att stäl-
la upp i kyrkovalet behöver 
vara förankrad både i din tro 
och i kyrkan. Du ska ha lust 
att dela med dig av det som 
du brinner för. Däremot be-
höver du inte kunna bidra 
i teologiska samtal. Karin 
tycker att det ska du bara 
göra om du känner dig be-
kväm med det: 
– Det räcker med att du har 
ditt engagemang i och för 
kyrkan. Kyrkan bär tron 

åt oss alla. Vi duger som vi 
är. Det är Svenska kyrkans 
människosyn! 

De viktigaste uppgifterna för 
dem som blir invalda som lo-
kala kyrkopolitiker är att be-
stämma om kyrkans pengar 
och verksamhet. 

Kyrkovalet är viktigt efter-
som Svenska kyrkan är en 
demokratisk folkkyrka och 
beroende av människors en-
gagemang. I kyrkovalet har 
du och andra en möjlighet att 
påverka.

I vårt pastorat, Svenska kyr-
kan Tjörn, har vi sedan valet 
2017 haft fyra olika nomine-
ringsgrupper i våra styrande 
organ: Socialdemokraterna, 
Centern, Framtidens kyrka 
och Sverigedemokraterna. 
Inför det nya valet kan du 
kontakta någon av dessa, el-
ler bilda en ny nominerings-
grupp. 

Ställ upp i kyrkovalet
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stenkyrka kyrka
stenkyrkovägen 30, 471 93 kållekärr 
Det finns några parkeringsplatser utanför kyr-
kan. Det finns fler p-platser nere vid kyrkogården 
(ca 100 m) och vid Billströmska folkhögskolan.
hållplats stenkyrka kyrka eller 
billströmska folkhögskolan.

skärhamns kyrka och församlingsgård 
kyrkvägen 8B, 471 32 skärhamn
Det finns i princip inga parkeringsplatser uppe 
vid kyrkan. Parkera vid fd Sagabiografen.
hållplats skärhamn norra eller 
skärhamns torg.

valla kyrka och församlingshem
valla kyrkväg 31, 471 72 hjälteby
kråkedalsvägen 43, 471 72 hjälteby
Det finns parkeringsplatser mellan kyrkan och 
församlingshemmet
hållplats valla kyrka.

åstols missionhus
gullheden 3, 471 44 åstol
Ta färjan från Rönnäng. Parkera bilen vid 
parkeringen i Stansvik vid Tjörns ishall.

övergårdsvägen 39, höviksnäs
Valla församlings lägenhet i Höviksnäs.

för att hitta kollektivtrafiken se 
Västtrafiks webbsida reseplaneraren. 
http://reseplanerare.vasttrafik.se/

svenska kyrkan tjörn,  
pastorsexpeditionen

hamngatan 17, 471 32 skärhamn
telefon växel: 0304 66 00 55
tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tjorn
hållplats skärhamns torg

blekets kyrka
kapellvägen 5, 471 96 bleket
Det finns några parkeringsplatser utanför kyrkan. 
hållplats blekets skola.

dyröns efs-kyrka
hamnvägen 27, 471 43 dyrön 
Ta färjan från Rönnäng. Parkera bilen vid 
parkeringen i Stansvik vid Tjörns ishall.

häröns skolhus
Parkera vid Linneviken, vid infarten till Kyrkesund. 
Gå cirka 400 meter till färjeläget. Det går inte att 
parkera vid färjan. Ta färjan (tidtabell) från Kyr-
kesund och promenera till skolhuset (ca 200 m.).

kyrkans hus i kållekärr
svenborgsvägen 4, 471 94 kållekärr
Det finns en parkeringsplats 50 meter från huset.
hållplats kållekärr.

klädesholmens kyrka och församlingshem
kyrkvägen 10, 471 51 klädesholmen
Det finns några få parkeringsplatser utanför 
kyrkan och församlingshemmet. 
hållplats klädesholmen östra.

klövedals kyrka och församlingshem
kyrkofjäll 224, 471 92 klövedal
Det finns parkeringsplatser mellan kyrkan och 
församlingshemmet. 
hållplats klövedal tådås.

myggenäs församlingsgård 
antilopvägen,  471 61 myggenäs 
Det finns parkeringsplatser utanför.
hållplats myggenäs centrum.

rönnängs kyrka och församlingshem
kyrkvägen 26, 471 41 rönnäng
Det finns parkeringsplatser utanför 
församlingshemmet.
hållplats rönnängs brygga ca 700 m till kyrkan.
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Namn:_________________________________________________

Adress: ________________________________________________

skicka in lösning till: 
Svenska kyrkan Tjörn, Hamngatan 17,  
471 32 Skärhamn.

Eller mejla orden från de gulmarkerade rader-
na till tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se 
Märk med ”Korsord”. Tävlingen pågår till 15 januari. 

Vinnare till förra krysset, som gratule-
rats med var sin blomstercheck är:
• Margareta Källövik, Skärhamn
• Inger Karlsson, Fagerfjäll
• Vivi Fredriksson, Trollhättan
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kyrka genom hela livet
det är kyrkoavgiften som gör det möjligt för oss att bedriva vår 
verksamhet.

tack vare dig som medlem kan vi:
• finnas för människor i livets alla skeden
• arbeta för människor i utsatta situationer
• fira gudstjänster både vardagar och söndagar
• ha samtalsstöd
• skapa gemenskapsträffar för äldre
• bedriva ett rikt musikliv med körer och musiker
• ha kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar 

kan mötas
• underhålla våra kyrkobyggnader
• finnas för dop, vigsel och begravning
• dela tro och liv i samtal och möten
• ha konfirmandgrupper och ungdomsgrupper

vi tackar alla medlemmar i svenska kyrkan tjörn som gör det 
möjligt för oss att bedriva verksamhet för barn, unga och gamla. 
som gör det möjligt för oss att stötta och dela såväl skratt som 
gråt. inte minst viktigt i dessa tider. 

är du inte redan medlem? kontakta pastorsexpeditionen  
0304-66 00 55 så hjälper vi dig. 

vi längtar tills vi kan bedriva all vår verksamhet som vanligt 
igen. fram tills dess möts vi över telefon och i våra böner. titta 
in på hemsidan för att se våra digitala gudstjänster och musik- 
andakter. 

www.svenskakyrkan.se/tjorn


