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Martin Lindh
Kyrkoherde i Örgryte pastorat

Jorden sörjer!
Någon gång på 1970-talet passerade vi en gräns. Det var då vi började överutnyttja 
de resurser som vår jord kan ge. Istället för att leva i vördnad och vårda skapelsen 
som bibeln lär oss, präglas vi i allt större utsträckning av ett materialistiskt för-
hållningssätt. Vi ser jorden och dess rikedomar som råvarutillgångar som vi kan 
exploatera och utnyttja för att uppnå maximal vinning och välfärd. Men idag börjar 
vi bli allt mer medvetna om det ohållbara i vår överkonsumtion och att vi måste 
hitta tillbaka till en livsstil som är långsiktigt hållbar.

Korsveirörelsen fångar detta i några korta meningar: Lev enklare! Vi lever i en tid 
som tynger ner oss. Våra fotspår på jorden har blivit stora och tunga. Vi trampar 
ner den fattiges åker, tömmer havet och ödelägger jorden. Konsumtionskulturen 
talar till vår rädsla och vår girighet. Den äter sig in i vår självbild med sina lycko-
drömmar. Den fyller vår tid med intryck och tömmer den på närvaro. Vi förförs till 
att bekänna att det är det vi äger som ger liv. Vi tror på pengarna och tröstar oss 
med Gud. Att leva enklare innebär att låta det viktigaste komma först. Det är att 
inte nöja sig med det som är för litet. Vi kallas till att ge upp de små tryggheterna 
för den stora, det ytliga för det som består.

I våra fyra församlingar vill vi göra det vi kan för att bidra till en nödvändig 
förändring. I vårt viktigaste måldokument skriver vi: Vi vill verka för hållbarhet 
genom social rättvisa och miljöarbete. Vår strävan ska vara att i all verksamhet och 
förvaltning minimera kyrkans ekologiska fotavtryck och en orättfärdig fördelning 
av jordens tillgångar.

Men vilka är ”vi” i texten? Är det kyrkans anställda? Eller förtroendevalda? Kyr-
kan är så många fler. Det är alla döpta och troende. Alla som är en del av kyrkans 
gemenskap. Inom Örgryte pastorat tillhör över 33.000 människor Svenska kyrkan. 
Det blir ett stort ”vi”. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Foto: Louis M
aniquet/U

nsplash.com
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MatRätt MatRätt gerger 
värdighet
MatRätt, Göteborgs första ”social 
supermarket” har nyss slagit upp 
dörrarna när denna tidning kommer 
ut. Jag stämde träff med Samuel 
Haugstvedt, projektledare för Mat-
Rätt, mitt uppe i de sista veckornas 
förberedelser.

Vi träffas i den gamla ICA-butiken på 
Flatås torg. Butiken luktar målarfärg 
och fläktarna till kyldiskarna surrar, men 
lokalerna börjar så sakteliga hitta for-
men av en mataffär igen. Elektriker hål-
ler på att dra ledningar för att få igång 
kylrum och frysar. Projektets chaufför 
håller på att tömma ett lager på annat 
håll och förråden fylls på allteftersom.

– Inom ett par dagar kommer mjölk-
kylen att byggas klar, berättar Samuel, 
när vi går mellan hyllorna som än så 
länge gapar tomma. Han är väldigt glad 
för butiksinredningen, som kommer 
från en gammal Willysbutik, och extra 
glad att personal från samma ställe kom 
och hjälpte till att bära in den och mon-
tera upp hyllor och bord. Vi passerar 
blivande kök, lunchrum och mötesrum. 
När vi sätter oss på det lilla kontoret 

ber jag honom berätta om arbetet med 
MatRätt. 

Sverige har varit sen på bollen när 
det gäller social supermarkets. Ute 
i Europa har det funnits på flera håll 
sedan 80-talet. Och om man tittar på 
exempelvis Frankrike som har infört 
förbud mot att slänga användbar mat, 
så har sådana här verksamheter funnits 
länge. Matmissionen drivs av Stock-
holms stadsmission sedan flera år. Det 
slog väl ut och det såddes ett frö att en 
liknande affär skulle öppna i Göteborg. 
Tanken är att butiken ska bära sig själv 
på ganska kort tid.

– Tankarna har funnits hos Rädd-
ningsmissionen i Göteborg under 
några år, men inte förrän i oktober 2019 
bestämde man att projektet skulle 
antingen läggas ner eller dras igång i 
full fart. 

Samuel har tidigare arbetat som 
projektledare inom helt andra typer av 
verksamheter. En dag kände han att det 
var dags för något annat, så han sade 
upp sig från sin fasta tjänst utan att ha 
något nytt klart. 

– Det var då de ringde från Rädd-
ningsmissionen och undrade om jag var 
intresserad av att projektleda arbetet 
med MatRätt. Jag tror det fanns en 
mening med att det var detta jag skulle 
göra. Så den 14 oktober bestämdes att 
om vi fick klart med finansieringen för 
att dra igång innan november månads 
slut, så skulle vi satsa. Insamlingen gick 
bättre än vi hade hoppats på. Målet var 
att samla in 1,2 miljoner, men vi fick ihop 
drygt 1,5. Dessutom fick vi butiksinred-
ningen till skänks. Så i december togs 
beslutet: vi kör!

 
Då var det dags att leta efter lokal. 
Den behövde vara godkänd för butiks-
verksamhet, ha bra lagerutrymmen, 
och vara tillgänglig för den som reser 
med kollektivtrafik. 

– Faktum är att jag såg den här loka-
len stå tom redan för ett par år sedan, 
men då hade vi ingen användning för 
den. När jag nu kom igång med det här 
projektet påmindes jag och åkte hit. 
Lappen om ”Lokal uthyres” stod kvar 
på dörren! Nu har vi fått ett rivnings-
kontrakt, det finns en detaljplan för att 

text och foto: helena sandström
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bygga nytt, men åtminstone tre år får 
vi vara här, säger Samuel.

 
Sedan dess har det varit full fart; 
lokalerna anpassas till verksamheten, 
lager fylls på, volontärer anlitas, både 
för att bygga, städa och förarbeta inför 
öppningen, men också för att vara 
med och arbeta i verksamheten. Fyra 
anställda och ett antal personer som ar-
betstränar kommer att finnas i butiken, 
på lagret och i köket bakom butiken där 
det lagas mat till dem som arbetar här.

När denna tidning kommer ut har 
MatRätt precis haft invigning och 
ruljangsen är igång. I samband med det 
är det dags för Samuel att tacka för sig 
och gå till nya projekt. Han lämnar dock 
med den goda känslan av ett projekt 
som gått fantastiskt bra. 

– Om jag jämför med projekt 
jag haft i tidigare jobb så har 
detta känts bra hela vägen. 
Och i samband med att 
finansieringen gick så bra 
fick vi tidigt ett kvitto att 
vi var på rätt väg. 

Han lämnar ansvaret för 
MatRätt till butikschefen 
Ida-Lina och Nadja, som 
samordnar arbetsträningen, 
och som tillsammans med 
kollegor, volontärer och övrig 
personal finns där för att bidra 
till att göra tillvaron mer hållbar 
för oss alla, på så många olika sätt.

Ta hand om matsvinnet 
Vi kan hjälpa där grossister och leverantörer ligger på 
för stora lager, eller där butiker inte säljer allt de har i 
sitt lager när bäst före-datumen närmar sig, eller för 
att förpackningen fått ny design och den gamla ut-

gått. Det innebär att vad som finns 
i affären kan variera från dag till 

dag beroende på vad man får 
från sina leverantörer. 

Bekämpa  
matfattigdomen 

Alla får handla här, men varorna 
kommer att ha två prislappar, en 

för vanliga konsumenter och en för medlem-
mar. Den som har svårt att få ekonomin att 
gå ihop kan bli medlem och får då handla till 
ett lägre pris. Det här är ett värdigt sätt att 

gå och handla utan att exkluderas i valet av 
varor, vilket kan stärka självkänslan när 

livet ter sig tufft och utanförskapet 
känns överväldigande. 

Arbetsträning
Att arbeta i affären kan vara en 
hjälp på vägen ut i arbetslivet 
för den som behöver extra 
stöd. 

läs mer: 
@matrattgbg
raddningsmissionen.se/matratt

Örgryte pastorat bidrar 
till Räddningsmissionens arbete 

under 2020 med 70 000 kronor 
till verksamheten.

Tre hållbarhetsmål för 

social supermarket

Samuel 
Haugstvedt, 
projektledare för 
MatRätt



6

Ännu är det mest kala kvistar och torra 
löv som tittar fram i odlingslådorna vid 
klockstapeln. Men när solen och vär-
men kommer åter ska besökaren mötas 
av både färgglad blomsterprakt och 
väldoftande örter.

– Allt började med att vi ville utveck-
la miljön runt Härlanda kyrka. Här finns 
mycket yta och vi vill att folk som bor i 
området ska få njuta av parken och att 
området ska få leva.

Det berättar Malin Boqvist i Härlanda 
församling. Många har mött henne 
i rollen som rytmikpedagog för de 
minsta i bl.a. öppna förskolan, men hon 
har många strängar på sin lyra. Intres-
set för miljö och hållbarhetsfrågor delar 
hon med flera i församlingen. De tio 
odlingslådorna vid klockstapeln hade 
från början syftet att boende i områ-
det som saknar odlingsmöjlighet skulle 
kunna boka en låda för en säsong. Idag 
är odlingen ett steg på vägen mot ökad 
hållbarhet i församlingen.  

– Snittblommor produceras överlag 
på ett icke hållbart sätt. Vi har sedan 
en längre tid bestämt att församlingen 
ska välja ekologiska och fairtrade-
märkta varor i första hand, men det är 
inte alltid vi får tag i det. Altarblommor 
ska exempelvis följa kyrkans liturgiska 
färger. Därför har vi nu som mål att 
vara självförsörjande på blommor under 
säsong, berättar Malin.

Blomsterplanteringen sjösattes förra 
våren, och den föll väl ut. Förutom 
blommor till altaret och andra dekora-
tioner i kyrkan uppmanades även präs-
ter och diakoner att ta med sig blom-
mor vid hembesök.

– Vi tänkte att detta kanske skulle 
bara vara en liten del, men det blev 
väldigt uppskattat, menar Malin.

Förra året anlades även en bloms-
teräng under parollen ”Operation rädda 
bina”. Bin är livsviktiga för vår matpro-
duktion, men blir samtidigt allt färre. 
Inte minst i stadsmiljö saknas ängs-
blommor som bina behöver.

På väg mot  
En grönare  
kyrka
Att odla till glädje för både människor och bin är en 
utgångspunkt för Härlanda församlings egen odling. 
Målet är att bli självförsörjande på snittblommor 
under sommartid och att odlingen kan vara en del i 
församlingens väg mot en mer hållbar kyrka. 

text: karolina braun
foto: malin boqvist, karolina braun/härlanda församling
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I kyrkans örtagård kommer kryddor 
som timjan, salvia, lavendel och orega-
no så småningom växa fram. Försam-
lingsvärden Kerstin Ödman visar mig en 
karta över planteringen som sitter på 
anslagstavlan i personalens lunchrum.

– Kryddorna kan vi bl.a. använda 
i sopplunchen. Det är också fint att 
dekorera borden med en kryddbukett. 
Rosa fingerört är till exempel väldigt 
vacker, menar Kerstin. 

Alla får inte plocka av det församling-
en odlar – men alla som vill får gärna 
hjälpa till. På en församlingsdag i maj är 
det dags för grävning och jordförbätt-
ring och så ska träet i lådorna bytas ut 
till lärkträ som är mer hållbart. I år ska 
också fler eterneller sås som ska bli till 

blomsterkransar att sälja på höstens 
Världens barn-marknad. 

Odlarglädje och skapelsekärlek heter 
en utbildning på Helsjöns folkhögskola 
som Malin nyligen avslutat. 

– Jag gillar att kursen innehåll prak-
tisk kunskap om odling, men också 
perspektivet att det handlar om Guds 
skapelse; Hur förvaltar vi den på bästa 
sätt? Det spelar roll hur vi lever, be-
handlar varandra och tar hand om jor-
den. Kursens olika avsnitt är väldigt ta-
lande: Skapelsen är något vi ska njuta av, 
fördela rättvist, förundras över, förvalta, 
hoppas i, jubla över och ta lärdom av.

Att slå sig själv för bröstet eller 
komma med pekpinnar åt andra är inte 
syftet med församlingens odlingssats-

ning. Istället hoppas Malin och de andra 
kunna inspirera och uppmuntra. 

– Vi har bara påbörjat en vandring. 
Det finns mycket kvar, också för oss 
i Härlanda. Men med små steg i taget 
kan vi komma en bit längre fram, avslu-
tar Malin. 

Naturens läkande kraft på människan 
vittnar forskning om. Kanske blir det 
som mest tydligt för den som lider 
av utmattning. Detta tar Grön Rehab 
inom Regionhälsan fasta på. 

text: karolina braun

För elva år sedan anlades örtagården 
vid Härlanda kyrka. Deltagarna i Grön 
Rehab fick redan från början till 
uppgift att sköta den. Idag hyr 
Grön Rehab även två koloni-
lotter i Kristinedal vid Härlanda 
kyrkoruin.

– Gruppen träffas tre gånger 
i veckan under en 12-veckors-
period. Grön Rehab kan vara 
ett sista steg i den medicinska 
rehabiliteringen innan man går 
vidare till arbetsträning, berät-
tar Anna-Lena Wendelhag.

Hon är fysioterapeut och le-
der gruppen tillsammans med 
arbetsterapeut Eva Jakobsson 
och Camilla Ceder som är so-

cionom och kurator. Deras olika yrkes-
kompetenser bidrar till ett helhetsper-
spektiv. Varje vecka får deltagarna tid 
till reflektion och samtal, tid att få vara 
i nuet och uppleva omgivningen med 
sina sinnen, tid att lära sig att lyssna på 
kroppen och också tid att arbeta prak-
tiskt. När vädret tillåter är de utomhus. 
Är de inne kan det istället bli tovning, 
stickning eller broderi.

– Människan mår bra av att 
vistas i naturen, vare sig det är 
trädgårdar eller vild natur. Stress-
nivåerna i kroppen sjunker efter-
som naturens intryck är inte nå-
got som vi behöver hantera eller 
fatta beslut om. Det blir en vila 
för hjärnan, berättar Camilla.

– Att ha händerna i jorden 
väcker också positiva hormoner. I 
dagens samhälle säger man att vi 
har ett stort huvud men en liten 
kropp. Vi ska vara så intellektuella 
och har tappat hantverket, menar 
Eva.

– Att se något växa som jag själv har 
sått är positivt. Samtidigt kan det ock-
så lära mig saker om mig själv. Ibland 
kommer det jag sått inte upp. Vi kan 
inte styra naturen. Därför är odlingen 
också ett sätt att hantera egna mot-
gångar, säger Anna-Lena. 

Att få följa deltagarnas utveckling, 
den positiva bekräftelsen de får och de 
varierande uppgifterna är det som Eva, 
Anna-Lena och Camilla trivs mest med. 

Grön Rehab vänder sig till den som är 
heltidssjukskriven med nedsatt arbets-
förmåga. Man kan själv göra en intres-
seanmälan hos Regionhälsan.

Naturen och den hållbara människan

Läkande grönska i Härlanda Örtagård.

Malin Boqvist
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”

BERGSJÖN

Bergsjön och Örgryte
i ENVIST samarbete

Idag ska vi sjunga 
regelbundna verb

– Välkomna! Idag ska vi sjunga regel-
bundna verb, hälsar Jan som håller i 
sången med sin gitarr till hjälp, ackom-
panjerad av Agne på trombon. 

Jag har följt med Gerald, försam-
lingspedagog i Örgryte församling, 
tillsammans med några volontärer från 
Örgryte församling till Bergsjöns kyrka 
för att medverka i språk-
verkstaden, som inleds 
med ”Sjunga språket”. 
Genom att sjunga efter 
en försångare i enkla 
melodier så lär deltagarna 
sig ord och hur de böjs. 

Första sången är en välkomstsång 
och där vi som är med för första 
gången presenteras med våra namn. 
Alla blir sedda och hälsas välkomna, och 

Jan anstränger sig för att uttala nam-
nen korrekt. Denna gång är det två nya 
volontärer samt ett par nya besökare. 

Sedan följer sånger där vi lär oss böja 
verb på ett lättsamt sätt. Tidigare har 
deltagarna också gjort egna verser på 
temat integration som vi sedan sjunger. 

Efter 40 minuter avbryter vi för fika. 
Samtidigt delar vi 
upp oss i mindre 
samtalgrupper. 
För dem som 
har svårt att 
veta vilket bord 

de ska gå till, hjälper diakon AnnSofie 
och volontärerna till. Idag ska samta-
let handla om månaden mars – vad 
händer i Sverige i mars, finns det några 
helgdagar, vad händer med väder och 

natur? Samtalet kring borden tar fart. 
Parallellt med bordssamtalen bildar en 
grupp kvinnor en textilgrupp som träf-
fas i ett eget rum. De har undervisning 
samtidigt som de arbetar med textila 
återbruk av olika slag. 

Medan Jan plockar ner gitarren pas-
sar jag på att prata med honom. Han 
berättar att han delar uppdraget med 
sin kollega Andreas, och att de kommer 
från Räddningsmissionens verksamhet. 
Han berättar att han blev tillfrågad om 
att vikariera 2011, men tyckte inte att 
detta var något för honom. Men han 
blev övertalad – och är fortfarande 
kvar.

– Det har gett mig så mycket till-
baka, säger han. Detta är en fantastisk 
verksamhet.

text & foto: helena sandström
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läs mer:
www.svenskakyrkan.se/Envis
www.sjungspraket.se

Vill du hjälpa till i Läxhjälpen?
Läs mer på vår hemsida hur du går tillväga!

ENVIS – ett samarbete
Språkverkstaden är bara en del av ett 
integrationsarbete under namnet ENVIS 
(En väg in i det svenska samhället). Det 
är flera samverkanspartners; Helsjöns 
folkhögskola, församlingarna i Bergsjön, 
Kortedala och Örgryte, samt Eriks-
hjälpen i Kortedala. Det är ett arbete 
med målet att ge individen de bästa 
möjliga förutsättningarna att växa och 
gå vidare, ut i arbetslivet, till fortsatta 
studier eller med annan meningsfull 
sysselsättning.

Under fikat får jag en pratstund med 
AnnSofie, diakon i Bergsjöns församling. 
Hon berättar om när Chris, dåvarande 
diakon i Örgryte församling, ringde 
efter flyktingströmmen 2015 och  
undrade om de kunde vara till hjälp för 
Bergsjön. Chris hade volontärer som 
ville göra något, men ingen verksam-
het i hemförsamlingen och för AnnSofie 
var det tvärtom. Här fanns många, 
både nyanlända och de som funnits i 
Sverige 10-15 år, som behövde stöd. Så 
det blev ett lyckat möte. Så sedan 2016 
är volontärerna från Örgryte en del av 
stöttningen vid språkverkstaden på 
onsdagar.

Samverkan av godo åt flera håll
Örgrytevolontären Annika berättar om 
åren hon arbetat som SFI-lärare och de 
möten som satt stora avtryck i hennes 
liv. 

– När frågan kom om att medverka 
i arbetet i Bergsjöns församling så var 
svaret självklart. Naturligtvis åker vi dit 
där vi behövs! säger Annika.

Hon bär en jacka sydd av en av 
kvinnorna i textilverkstaden. Jackan är 
sydd av återbrukade jeans och jag blir 
imponerad av broderiet på ryggen.

– En steglits, säger Annika. Visst är 
den vacker. Jag har fått flera kommen-
tarer och frågor om man kan beställa 
jackor. Det här var den första som 
gjordes.

AnnSofie berättar att kvinnorna i 
textilgruppen är fantastiska med att 
återbruka och brodera och att de bjöds 
in till julmarknaden i Skår i julas, där de 
var med och sålde sina alster. Det är 
en upplevelse när det blir ett utbyte åt 
bägge håll. Volontärernas arbete i Berg-
sjön och kvinnornas besök i Örgryte.

Det bedrivs också läxhjälp två gånger 
i veckan tillsammans med Föräldrarådet 
och i samverkan med Familjebostäder 
och Göteborgs Stad. Men där saknar 
man volontärer.

– Skriv gärna det, att vi behöver 
hjälp, säger AnnSofie. Vi behöver hjälp 
att undervisa både barn och vuxna. De 
står i kö för att få komma till oss. Det 
finns så många som behöver vår hjälp.
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Fysiologer menar att om man 
andas rätt och använder sin röst 
fritt får det vissa följdverkningar:
• höjd lungkapacitet
• sänkt blodtryck
• minskad halt av stresshormoner
• högre endorfinproduktion
• bättre koncentrationsförmåga

Det är en avkoppling att ha körkväl-
larna, den sociala samvaron, att 
sjunga och skapa musik tillsammans. 
Att sång ska vara bra för hälsan, det 
har väl inte undgått någon? 

På måndagskvällar övar kören VOiCES 
i Sankt Pauli församlingshem. Det är en 
blandad kör med drygt 35 medlemmar 
som leds av en av församlingens  tre 
musiker Lena Eriksson. Just nu sitter 
kören och övar inför framförandet av 
Kärlekens sigill, en kantat i folmusikton 
skriven av Hans Kennemark och Irma 
Schultz. Den gångna helgen hade de 
en heldag tillsammans med en kör från 
Starrkärr, då Hans Kennemark själv 
ledde repetitionen. Lena berättar att 
körsångarna var lyriska över dagen. 
Särskilt spännande var det då kören 
tidigare inte sjungit folkmusik av detta 
slag.

Jag hur länge kören funnits, och Lena 
vänder sig till en av männen:

Och så blir man 
gladare!

– Carsten, hur länge sedan var det ni 
började?

Carsten berättar att han tillsammans 
med några andra föräldrar gick med 
sina barn i babyrytmik 2004, och att 
Ingegerd Anderzén, som ledde rytmi-
ken, drog igång en föräldrakör. 2005 
fick hon storhetsvansinne berättar 
Carsten och gjorde en ”riktig” kör av 
det, och sedan 2006 är det Lena som 
leder kören. Kören sjunger en blandad 
repertoar.

Jag berättar att vi skriver om hållbar-
het av olika slag och vill lyfta hållbarhe-
ten som sången ger. Jag frågar Carsten 
om vad som är bra med kören.

– Jag kommer hit efter jobbet och 
även om jag är trött så piggnar jag 
till. Dessutom måste jag koncentrera 
mig på sången så jag kan inte tänka på  
jobbet. Det är en avkoppling samtidigt 
som jag koncentrerar mig på något 
annat. 

På frågan om vad han tyckte om 
helgen de precis haft, svarar han att 
var han imponerad av Hans Kennemark. 
Han visade sig vara en mycket ödmjuk 
musiker som tog sig tid att öva ordent-
ligt med dem. 

Jag undrar också om hur det är med 
den sociala biten. När man sjungit så 
länge ihop, hur är det med att träffas 
utanför kören?

– Jodå, åtminstone vi killar träffas. Vi 
försöker äta oss runt olika hamburger-
ställen, och ibland blir det en öl också. 
Dessutom har jag hittat en golfpartner!

Eftersom Carsten är en av dem som 
varit med längst, undrar jag om det 
finns någon ny i kören. Carsten pekar 
på Henrik.

– Han är ny, men han har lite ont, 
säger han med ett leende.

Henrik berättar att stelheten beror på 
att han just åkt Vasaloppet. Han kom 
med i kören så sent som i januari efter 
ett antal år med sånguppehåll. Däremot 

text och foto: helena sandström
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har han vuxit upp i gosskör i Linköping 
där han under åren sjöng sig från so-
pran- till basläge, så sången har funnits 
med sedan tidigare. Att han hamnade 
i VOiCES beror på att hans fru börjat 
sjunga efter att deras barn fötts, och 
nu var han sugen på att sjunga igen och 
hakade på. Och på frågan om hur det 
går att sjunga i samma kör när man har 
småbarn, så är svaret lätt.

– Han är 1½ år nu och följer med hit. 
Lagom till fikat brukar vi natta ho-
nom, så sover han under andra halvan 
av repet. Just i kväll är dock farmor 
barnvakt.

Vad tycker då Lena som körledare 
om att få vara en friskvårdare?

– Jag är dödstrött efter körrepet! För 
det mesta är det ändå en sådär skön 
trötthet, som efter t.ex. efter en rejäl 
fysisk ansträngning. Ofta översköljs jag 
av en stor glädje över att få vara ledare 
för denna urtrevliga och duktiga sam-
ling människor. När jag senare går och 
plockar ihop noter och ställer i ordning, 
så sker något slags bearbetning i tan-
karna angående vad som gick bra och 

595
körsångare deltog under 2019 

i pastoratets 25 körer, 
från barn till vuxna

vad jag kunde ha gjort bättre. På 
hemvägen och under natten (!) 
går sedan sångerna oavbrutet på 
repeat i mitt huvud och avstäng-
ningsknappen fungerar inte.

– Jag vill tro att körmedlem-
marna talar sanning när de säger, 
att de är piggare när de går än 
när de kommer till körrepet. 
Kanske fungerar körövningen som ett 
jympapass ungefär, och det är väl här 
hållbarheten kommer in? En viktig del är 
att det vi sjunger är hållbart, både text 
och musik ska ha hög kvalitet, vilket 
alls inte måste betyda att det är svårt. 
En utmanande, tidskrävande och rolig 
del i körarbetet är att leta repertoar. 
Körsången får inte bli ett ”nummer” 
utan anknytning med gudstjänsten 
i övrigt, det ska finnas en tydlig röd 
tråd, och sång- och bibeltexter ska 
hänga samman. Själv kan jag uppleva hur 
ett bibelord kan få en helt ny lyskraft av 
en vacker körsats, och vice versa. Det är 
ingen död materia vi arbetar med utan 
något i högsta grad levande. Jag älskar 
det!
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Hur fastar du? Dela gärna din fasta på sociala 
medier. Du kan också hämta inspiration från 

Örgryte pastorats fastekalender på Facebook:

#tafastapåfastan

Foto: A
lexander M

ils/U
nsplash.com
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Vi satt på café, jag och min vän, när 
samtalet gled in på fastan. Jag blev glad 
och förvånad över att hon, min kära 
vän som aldrig går i kyrkan, kände till 
vilken del av kyrkoåret vi snart skulle 
gå in i. Vad roligt! Hon kanske vill följa 
med på Askonsdagsmässan, tänkte 
jag för mig själv. Men när hon började 
berätta om speciella detox-juicer som 
hon beställt från USA och pratade om 
att hon funderade på att fasta i olika 
omgångar inför ”beach 2020”, insåg jag 
att vi menade olika saker när vi pratade 
om fasta. Olika, men ändå lika. 

Att fasta handlar i grund och botten 
om att avstå från något till förmån för 
något annat och det kan såklart tolkas 
på olika sätt. När vi nu befinner oss i 
den kristna fasteperioden, tiden mellan 
kyrkans två stora högtider; julen och 
påsken, så ges vi en konkret möjlighet 
att fundera på vad vi verkligen vill och 
kanske behöver avstå i våra liv just nu 
till förmån för något annat, eller någon 
annan. Det behöver inte handla om mat 
utan kan handla om helt andra områden 
i tillvaron, som tiden vi ägnar åt sociala 
medier, tv-tittande, konsumtion och 
att sätta skyhöga krav på oss själva. 
Att tillfälligt stänga en dörr kan öppna 
en annan och kanske vetter den åt ett 

nytt, oväntat håll. Kanske får du mer tid 
till samtal med personen mittemot dig 
vid middagsbordet om du lägger undan 
telefonen? Kanske får du upp ögonen 
för gamla plagg i garderoben när du 
undviker att köpa nytt? Kanske upp-
skattar du promenaden till jobbet när 
du låter bilen stå och kanske upptäcker 
du glädjen i att ge av ditt eget överflöd 
till någon som behöver det mer än du 
själv? 

Fastan ger också möjlighet till andlig
förnyelse och kan ses som en inre 
renande process. När detox-juicerna 
rensar kroppen från fysiska gifter kan 
tiden som uppstår när vi ägnar oss åt 
oss själva och kanske sätter oss i bön, 
mediterar eller tar en tyst promenad, 
rensa hjärnan från stress, prestations-
krav och yttre stimulering. När vi till-
låter oss att ”bara vara” utan att bli 
stimulerade, utan att ständigt matas 
med nya intryck från böcker, tidningar 
och digitala kanaler, så får Guds röst 
en ärlig chans att göra sig hörd. Om du 
går runt och undrar varför Gud inte ger 
sig till känna här i världen och i ditt liv 
så är fastan en fantastisk möjlighet att 
hjälpa Gud litegrann på traven. Om Gud 
ska lyckas nå fram till oss i bruset så 
behöver vi tillåta oss gå undan ett slag. 

Vi kan skapa tid, plats och möjlighet för 
ett gudsmöte att bli till. Om vi längtar 
efter Gud så står Gud redan vid vår sida 
och längtar efter att få kontakt. Att då 
aktivt avstå från det som begränsar 
framkomligheten är att säga till Gud 
kom här är jag. Jag längtar efter dig 
också. 

Det fina med fastan är att vi kan tolka 
den olika. Vad årets hashtag ”ta fasta 
på fastan” betyder för dig kan du själv 
fundera på. Hur du vill förvalta tiden 
som ges till dig här och nu är upp till dig 
att avgöra. 

Hur gick det då för min vän och hennes 
juicefasta? Jo, hon ville faktiskt följa 
med på Askonsdagsmässa ändå och 
parallellt med sin detox bestämde hon 
sig för att logga ut från instagram hela 
vägen fram till påsk. Den ena fastan 
utesluter inte den andra. 

Amanda Cardmarker
präst i Örgryte församling 

Fastan ger möjlighet till 
andlig förnyelse
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I en fulltecknad vardag ska relationen 
bara fungera. Men vi behöver ge tid 
för varandra för att relationen ska bli 
hållbar och få vara det trygga rum 
vi längtar till. Friskvårdskursen PREP 
kan ge viktiga nycklar på vägen.

En av vinterns sällsynta snötäckta da-
gar har jag stämt träff med Pehr Vitalis 
och Georgina Torén i Björkekärrs kyrka. 
I sin förra församling arbetade Pehr 
som ledare för PREP, friskvårdskurs för 
parrelationer. I vår har en kurs startat 
också i Björkekärr. .

– PREP står för Preparation and Re-
lationship Education Program. Metoden 
bygger på forskning från USA, som 
är den mest välrenommerade i sam-
manhanget. PREP utrustar paren med 
verktyg för att kunna vårda sin relation, 
förklarar Pehr.

– Det handlar om att hitta och beva-
ra det goda, att fördjupa relationen och 
att utveckla den. Även om det är första 
gången jag leder en PREP-kurs har jag 
använt mig av delar av PREP även i 
parterapi. Det är ett väldigt bra

koncept, menar Georgina, som är legi-
timerad psykoterapeut.

Man behöver inte alls uppleva pro-
blem i relationen för att gå kursen. Det 
handlar som sagt var om friskvård. 
Samtidigt ska relationen inte heller vara 
trasig, understryker Pehr och Georgina.

– Alla par borde gå den här kursen! 
När jag och min fru själva gick kursen 
upplevde jag det som väldigt lyxigt att 
få den här tiden för varandra. Ofta tar 
vi relationen för given. Precis som att vi 
tankar bilen eller klipper gräset så ska 
relationen bara funka, men så är det 
inte, vi behöver ge den tid, menar Pehr.

Börjar med förälskelsen
Under en PREP-träff samtalar man med 
varandra i par och gör olika övningar. 
Ingenting behöver sägas i storgrupp. 
PREP ska inbjuda till en trygg miljö. 
Däremot finns möjlighet att dela re-
flektioner eller goda erfarenheter för 
andra, om man vill. Under vårens kurs 
träffas paren vid sex tillfällen och olika 
teman tas upp varje gång.

– Kursen börjar med förälskelsen. 
Vad var det som gjorde att vi föll för 

varandra? Att gå tillbaka till de min-
nena är positivt för relationen. Det är 
inte alltid vi pratar om det vi uppskattar 
hos den andre. I kursen tar vi också upp 
skillnaden mellan förälskelse, kärlek och 
vänskap, berättar Georgina.

Timeout i konflikten
Konflikter är ett annat tema och nå-
got som alla par går igenom. Här finns 
några varningssignaler att vara upp-
märksam på. 

– Ofta tar vi för givet att den andre 
vet vem man är, men så är det inte. När 
vi börjar nedvärdera den andre eller inte 
tar den på allvar är en varningssignal, 
säger Georgina.

När konflikterna tenderar att trappas 
upp mer och mer, när vi har negativa 
förhandstolkningar eller när någon ofta 
smiter undan är andra varningssignaler 
att ta fasta på. Att kunna bryta konflik-
ten innan den blir destruktiv är viktigt.

– Ett bra sätt är att ta timeout. När 
vi är trötta och mitt i det orkar vi inte ta 
oss genom konflikten. Då är det bättre 
att säga: Vi tar det på lördag, efter 
frukosten, när vi är mätta och utvilade. 

         nycklar till 
En hållbar relation

Foto: M
arkus Spiske/U

nsplash.com

text: karolina braun
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”
Den metoden har jag också använt med 
mina barn, berättar Georgina.

Kommunicera med talpinne
Ett annan bra metod paren i PREP-
kursen får ta del av är Tala-lyssna-
metoden. Det är en systematisk metod 
att använda just när man har svårt att 
kommunicera med varandra. Här talar 
man utifrån sig själv och sina upplevda 
känslor istället för ett mer anklagande 
du-perspektiv. Pehr och Georgina de-
monstrerar genom att ge mig en kaffe-
sked som en talking stick eller talpinne. 
Talpinnen ska vara ett föremål, men det 
går bra vilket som helst.

– När du har skeden är det bara du 
som får prata och jag, som den andre 
parten, ska lyssna.  När du ger talpin-
nen till mig är det min tur att återge 
det du har berättat. Sen får du bekräfta 
att det jag uppfattat var rätt. Med den 
här metoden känner man sig verkligen 
hörd, menar Georgina.

Den dyrbara tiden 
Att vi ska ta tid för varandra är något vi 
ofta hör, men inte alltid tar till oss av. 

– Kanske handlar förklaringen ”vi 
växte ifrån varandra” om att vi helt en-
kelt inte gav oss tid för varandra, fun-
derar Pehr. Här har jag själv hämtat en 
bra hållregel från pastorn Peter Halldorf 
som också kan fungera för relationer. Vi 
behöver ge varandra en halvtimme om 
dagen, en halv dag i veckan och en halv 
vecka i halvåret. Vi lyckas kanske inte 
alltid leva upp till det, men det kan vara 
en ambition.

När vardagen är fulltecknad gör just 
bristen på tid sig påmind. Stress har 
därför tillkommit i PREP-materialet 
som en egen del. Att våga visa sig svag 
för den andre och vara öppen med det 
man upplever som jobbigt kan mot-
verka stressen tror Georgina.

– Här är det viktigt att komma ihåg 
att ”jag har lovat dig mitt hjärta och 
lovat att vara med dig”. Att få känna 
förtrolighet och att den andre är med 
och bär - det skapar trygghet. 

Kyrkan och kärleken
PREP är religiöst obunden och har ingen 
koppling till kyrkan. Ändå är det ofta 

just kyrkor som arrangerar PREP-
kursen. 

– PREP liknar mycket av det som 
kyrkan alltid har pratat om. Den kristna 
tron uppmanar oss till kärlek. Att vi som 
kyrka får vara en positiv helande kraft 
i samhället är en viktig sida av tron. 
Förlåtelse och försoning är centrala 
begrepp i kristen tro, men också viktigt 
i parrelationen: Att kunna säga förlåt 
när man har gjort fel, ställa till rätta och 
försonas. 

Georgina håller med.
– Kärlekens budskap är något vi be-

höver sprida mer i vår tid.
Och fler PREP-tillfällen lär det bli. 

Björkekärrs församling har en ambition 
att erbjuda en kurs per termin. 

mer om prep:
PREP-kurser i Sverige erbjuds  
genom studieförbundet Sensus.  
Läs mer på  
www.prep.se     www.sensus.se

Att få känna 
förtrolighet och 
att den andre är 
med och bär - det 
skapar trygghet

Georgina och Pehr vill sprida kärlek i vår tid.
Foto: Karolina Braun.
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Precis som kanariefågeln var först 
att upptäcka den giftiga gasen i gru-
van, är det de fattigaste länderna 
som först drabbas av klimatföränd-
ringarna. Lite utanför rampljuset job-
bar världens kyrkor för klimaträtt-
visa och en långsiktigt hållbar värld. 

Henrik Grape är handläggare för hållbar 
utveckling i Svenska kyrkan, men är just 
nu utlånad på 100 procent för att leda 
klimatarbetet inom Kyrkornas Världs-
råd, där 350 kyrkor ingår från över 
100 länder och med ca en halv miljard 
medlemmar. Svenska kyrkan och andra 
kyrkor engagerade sig tidigt i hållbar-
hetsfrågor. Vad kan kyrkor bidra med i 
det arbetet?

– Omställningen till en mer hållbar 
utveckling fokuserar ofta på tekniska 
lösningar. Men vi måste också ställa 
om hur vi tänker och lever som män-
niskor. Hur skapar vi en rättvis hållbar-
het, möjligt också för dem som lever i 
utvecklingsländer? Där har kyrkan lång 

erfarenhet av att arbeta långsiktigt på 
plats i många delar av världen. Men 
frågan kommer också nära oss själva 
på hemmaplan. Vi själva måste ändra 
vår livsstil och minska vårt avtryck för 
att ge utrymme för andras möjlighet till 
ett drägligt liv. Medan andra parter kan 
påverka mer när det gäller utsläppsni-
våer, är kyrkorna en viktig samtalspart 
när det gäller just rättvisefrågor och 
långsiktigheten, menar Henrik.

Klimatmötet i Madrid 
När jag ringer upp honom sitter han 
hemma i Skara. Dagliga videokonfe-
renser och en hel del nödvändiga resor 
till Genève och andra platser i världen 
präglar vardagen. Påverkansarbete är 
fokus i hans tjänst. Han har själv del-
tagit vid alla klimatkonferenser utom 
en sen 2006. Nu i december var han i 
Madrid, som han också skrivit om i sin 
blogg ”Hållbara tankar”. Gjorde mötet 
någon nytta? 
 

– Parisavtalet var en framgång där 
man satte upp ett viktigt ramverk, men 
innehållet var för svagt för att vi ska 
klara 2-gradersmålet. Mötet i Madrid 
var ett tekniskt möte där man skulle 
rätta till det sista, men mycket sköts 
fram till nästa möte som blir i år i Glas-
gow. Att förhandlingarna stannar upp 
ibland beror till stor del på det politiska 
läget i världen. Att mäta och övervaka 
klimatminskningar är väldigt svårt i 
auktoritära länder, till exempel. 

Förlust och skada 
Biståndsdelen är en annan svårlöst 
fråga, berättar Henrik, där många rika 
länder inte gärna vill bidra till det som 
kallas ”Loss and damage” – förlust och 
skada till följd av klimatförändringarna.

– Vi har mycket kontakt med kyr-
korna på öarna i Söderhavet. Öarna 
är låglänta och känsliga för havsnivå-
höjningar. Folket upplever också allt 
kraftigare stormar och cykloner till följd 
av klimatförändringarna. Förlusten av 

&
Kyrkan 
  Klimatet
    Kanariefågeln

text: karolina braun

Foto: M
artyn Seddon/U

nsplash.com
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mark när de måste flytta är inte enbart 
monetär. Att deras begravda förfäder 
hamnar under vatten kan inte ersättas. 
De länderna är ett exempel på kana-
riefågeln i gruvan; den som känner av 
gaserna först. Vi alla kommer att drab-
bas av klimatförändringarna, men det 
är de som bidragit minst till dem som 
får ta smällen först. 

Hållbarhetsmålen
FN:s 17 hållbarhetsmål Agenda 2030 
som kom 2015 är ambitiösa. Här finns 
inte bara viktiga miljömål – det handlar 
också om social och ekonomisk hållbar-
het. År 2030 ska det t.ex. inte finnas 
någon fattigdom eller hunger i världen. 
Tror du att vi kommer att klara målen?

– Troligtvis inte alla, men erfarenheter 
från milleniemålen visar att vi kanske 
ändå kommer ganska nära. Alla mål re-
laterar till varandra och just klimatmålet 
har stor inverkan på de andra målen. 
Det är det också mest bråttom med. 

Politiken och individen 
Individens handlingar har länge varit 
i fokus i klimatfrågan, man pratar om 
flygskam t.ex. Hur ser du på det?

– Det har varit för stor tyngd på indivi-
den. Det är förstås viktigt vad vi själva 
gör eller undviker. Men vi behöver 
politiska spelregler så att det blir lätt-
are för oss som individer att välja rätt. 
När politiska beslut kommer till stånd 
blir det också förändring, även om det 
kan vara motstånd i början. Se bara på 
glödlamporna – där tyckte många att 
det skulle bli hemskt att bli av med det 
vackra ljuset. I och med EU-förordning-
en försvann glödlamporna från mark-
naden. Hade förordningen inte blivit av 
hade affärsidkare fortsatt velat tjäna 
pengar på dem. Idag är de flesta nöjda 
över den minskade elräkningen.

Hållbarhet i Svenska kyrkan 
Hur jobbar Svenska kyrkan nationellt 
med hållbarhetsfrågor?

– Sedan 90-talet finns ett arbete med 
miljödiplomering inom Svenska kyrkan. 
Där har Göteborgs stift varit ledande 
och allt fler församlingar använder 
miljödiplomeringen som ett verktyg. 
Kyrkomötet har också beslutat att 
Svenska kyrkan ska vara klimatneutralt 
till 2030. År 2014 kom ett biskopsbrev 
om klimatet, som också uppda-
terades ifjol. Det har ytterligare 
ökat medvetenheten. År 2014 
var Svenska kyrkan också först 
bland kyrkor i världen med total 
avinvestering, vilket innebär att 
vi inte investerar i fossila företag. 
Tittar man globalt är faktiskt reli-
giösa organisationer den största 
andelen bland dem som avinves-
terar från fossila företag. Vi har 
inte de största pengarna, men vi 
har de flesta aktörerna.

Tro och upprättelse 
Till sist, varför är det viktigt för 
dig att kyrkan engagerar sig för 
miljön och hållbarhetsfrågor?

– Att vi ska vårda skapelsen är 
något vi ofta hänvisar till. Men 
min tanke är också att kyrkan 
och teologin alltid har funderat 
kring vad det innebär att vara 
människan på den här jorden. Vi 
har gått från att ha liten påver-
kan på jorden till den som har 
allra störst påverkan på jordens framtid. 
Kristen tro handlar om förlåtelse och 
upprättelse – och vår jord behöver 
också upprättelse. I en tid av allt större 
polarisering som leder till ställningskrig 
måste vi välja en väg av förståelse, 
samtal och dialog. Det gäller i högsta 
grad klimatfrågan. Och skulle vi inte 
säga något alls i de här frågorna, ja då 
skulle vi svika vår uppgift som kyrka.

läs mer:
Henrik Grapes blogg Hållbara tankar
blogg.svenskakyrkan.se/hallbar

Svenska kyrkan och Agenda 2030 
svenskakyrkan.se/agenda2030

Biskopsbrevet om klimatet 2019 
svenskakyrkan.se/klimatbrevet

Bilden ovan: Henrik Grape, Kyrkornas 
världsråd, talar på en presskonferans om 
en interreligiös deklaration under COP25 i 
Madrid, december 2019. 

Bilden nedan: ACT-alliansen, Lutherska 
världsförbundet och Kyrkornas världsråd, 
där Svenska kyrkan ingår, demonstrerar för 
klimaträttvisa.

Foto: Albin Hillert.
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Härlandas nya antependium kän-
netecknas av mångfald, där varje 
tygbit fått ett avtryck genom ett 
personligt broderi.

Det är måndag förmiddag och dags 
för Härlandakretsen att samlas. Tre 
tygstycken i regnbågens färger är upp-
lagda på bordet. Vid en närmare titt ser 
jag att varje stycke är uppbyggda av 
mindre romber i ett mönster. På varje 
romb finns ett handbroderat ord eller 
en bild, ton i ton. Ett hjärta, en fågel, 
ett Kristuskors… Mångfald, hbtq, Fader 
vår är något av det min blick faller på. 
Tillsammans ska det bli ett nytt ante-
pendium* till Härlanda kyrka.

– Idén väcktes förra våren när det 
blev klart att Härlanda församling skulle 
gå igenom Regnbågsnyckeln. Det kom-
mer att invigas i maj när vi tar emot 
Regnbågsnyckeln och ska användas vid 

kyrkans regnbågsmässor, berättar Ag-
neta Ladström.

Agneta sitter i församlingsrådet och 
har deltagit i utbildningen för Regn-
bågsnyckeln. I processen ingår bland 
annat utbildning i normer och hbtq för 
att kunna bli en mer inkluderande kyrka. 
Sedan i våras har både personal och 
frivilliga församlingsmedlemmar, såsom 
körsångare, föräldrar i öppna förskolan 
och deltagarare i Härlandakretsen, kun-
nat ta med sig en liten romb av tyg att 
brodera på.

– Det har stått oss helt fritt att bro-
dera det vi själva vill, säger Agneta.

Eftersom sömnad är ett stort intres-
se hos Agneta har hon fått ansvaret att 
sy ihop alla bitar. Mönstret går i sick-
sack på sidodelarna och stjärnformer på 
mittdelen. Det var förre församlings-

de
la

r 
av

text & foto: karolina braun

Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning för 
församlingar. Den visar att förtroendevalda 
och medarbetare genomgått processmodell 
Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande 
kyrka och att församlingen har viljan att 
arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. 

Elisabeth och Agneta i Härlandakretsen 
betraktar det nya antependiet som 
snart är klart. Mönstret är inspirerat 
från golvet i Härlanda kyrka.
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herden Erik Gyll som fick idén till 
mönstret från golvet i Härlanda kyr-
ka. Nu är framstyckena hopsydda och 
bara kanter och bakstycken återstår. 
Flera i Härlandakretsen har hjälpt till 
att brodera. Intresset är nu stort att 
hitta sina egna delar.

– Det har varit jätteroligt att sy 
och spännande att få se resultatet, 
tycker Inger Johansson, en av delta-
garna i Härlandakretsen. Hon hittar 
strax sina solar, ett träd och ordet 
kärlek i rött. 

Återbruk har präglat tillverkningen. 
Linnetyget är till största delen  in-
handlat på second hand. Likaså är 
broderigarnet skänkt eller hittat i 
församlingens gömmor.

 
*Antependium = Altartyg

Härlanda för-
samling tar emot 
märkningen 
Regnbågsnyckeln 
söndag 3 maj kl 11 
i Härlanda kyrka.

När Härlandakretsen träffas sätts 
händer i bruk för att göra skillnad för 
människor som har det svårt. Även om 
många delar handarbetsintresset, är 
det inte nödvändigt att kunna sy eller 
sticka för att vara med. Kaffe och ge-
menskap är lika viktigt. 

På bordet idag är smörgåsar och 
hembakad kaka uppdukade. Elisabeth 
Lunneryd åker hit från Partille. Hon kom 
med i kyrkan här genom en tovnings-
kurs och har fortsatt vara med.

– Det har blivit mer och mer enga-
gemang för mig här. Handarbete är min 
hobby. Här är också en trevlig gemen-
skap där man får prata en stund, säger 
Elisabeth. 

Idag handlar samtalet om sopsor-
tering och skatten på plastpåsar. Flera 
brukar ta med sig egna påsar till af-
fären. Agneta visar upp en handvirkad 
påse som man kan väga frukt i. Kanske 
kan detta vara något för kommande 
försäljningar, spånas det runt bordet. 

Härlandakretsen stöttar flera hjälp-
projekt, bland annat Östhjälpens pro-
jekt Donaudeltat som verkar bland fat-

tiga kvinnor i Rumänien. Där överger en 
del kvinnor sitt barn efter födseln då de 
inte har råd med kläder till barnet. Pro-
jektet har därför börjat med babypaket 
som mammorna får på BB – och Här-
landakretsen är med och skickar kläder 
till paketen.  

– Babypaketen gör att fler nu tar 
hand om sina barn. Det är roligt att 
kunna bidra och det är också skönt att 
ha något för händerna, säger Agneta 
och får medhåll från övriga.

Fler händer önskas gärna till Härlanda-
kretsen. Och vill man inte handarbeta 
kan man hjälpa till på försäljningar, bidra 
med kreativa idéer – eller bara komma 
för gemenskapens skull.

Härlandakretsen
Varannan måndag kl 11-13
i Härlanda församlingshem

Skårs kyrkas arbetskrets
Måndagar kl 12-14 i Skårs kyrka

Örgryte diakonikrets
Tisdagar kl 12.30-14.30 
i Örgryte församlingshem

Händer som gör skillnad

vä
lk

o
m

m
en

 m
ed

!

49
personer deltog i pastoratets tre 
arbetskretsar under 2019, som 
alla arbetar för olika välgörande 

ändamål.

text & foto: karolina braun
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9/4 skärtorsdagen
björkekärrs kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa, Pehr 
Vitalis, Linda Payerl

härlanda kyrka
09.00 Skärtorsdagsmässa, Josefine 
Rubenson, Ulf Lindström
15.00 Familjegudstjänst, Josefine 
Rubenson, Ulf Lindström, Malin Boqvist. 
En påskgudstjänst för barn och vuxna 
med fika och gemenskap efteråt.
18.30 Skärtorsdagsmässa med 
Agapemåltid, Lars Hjort, Ulf 
Lindström, Maria Löfdahl

sankt pauli kyrka
18.30 Skärtorsdagsmässa, Björn 
Nilsson, Björn Larsson, Daniel Bennsten
Damkör ur Kyrkokören medverkar.

örgryte gamla kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa, Vivianne 
Wetterling, Claes-Göran Lundgren

örgryte nya kyrka
12.00 Skärtorsdagsmässa, Jonathan 
Andersson, Erland Hildén

10/4 långfredagen
björkekärrs kyrka
10.30 Långfredagsgudstjänst, Ragnar 
Olinder, Linda Payerl

härlanda kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst, Eva 
Gripenby, David Molin

sankt pauli kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst, Martin 
Lindh, Mikael Holmlund. Sankt Pauli 
vokalensemble sjunger.

skårs kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst, Hans-
Olof Hansson, Claes-Göran Lundgren, 
Petra Hellquist, violoncell

11/4 påskafton
härlanda kyrka
23.30 Påsknattsmässa, Eva Gripenby, 
David Molin

sankt pauli kyrka
22.30 Påsknattsmässa, Björn Larsson, 
Mikael Holmlund

örgryte gamla kyrka
23.30 Påsknattsmässa, Anna Märta 
Leijon, Stina Persson, Petra Hellquist, 
cello

12/4 påskdagen
björkekärrs kyrka
10.30 Högmässa, Ragnar Olinder, Pehr 
Vitalis, Linda Payerl, Jan Jidsten

härlanda kyrka
11.00 Påskdagsmässa med påskfest, 
Josefine Rubenson, Lars Hjort, Ann 
Björkman Norling, Ulf Lindström 
m.fl. Oratoriekören. Påskfest hålls i 
församlingshemmet.

sankt pauli kyrka
11.00 Högmässa, Björn Nilsson, 
Mikael Holmlund. Kören VOiCES och 
kyrkokören sjunger.

örgryte nya kyrka
11.00 Högmässa, Martin Lindh, 
Amanda Cardmarker, Erland Hildén, 
Örgryte kyrkokör

Gudstjänster
i påsktid
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13/4 annandag påsk
björkekärrs kyrka
10.30 Högmässa, Pehr Vitalis, Jan 
Jidsten

härlanda kyrka
11.00 Annandagsmässa, Josefine 
Rubenson, David Molin

sankt pauli kyrka
11.00 Högmässa, ”Möte med den 
uppståndne” Daniel Bennsten, Ingrid 
Melltorp

skårs kyrka
11.00 Emmausmässa, Jonathan 
Andersson, Erland Hildén

22/3 
sankt pauli kyrka 18.00 
Kärlekens sigill Hans Kennemarks 
folkmusikinspirerade fastekantat.Körerna 
VocAle, Starrkärr och VOiCES från Sankt 
Pauli ledda av Sabina Nilsson och Lena 
Eriksson

skårs kyrka 18.00 
Mariamusik Örgryte damkör, Örgryte 
vocalis, Mia Wallander, solosång, Simon 
Konkoli, orgel, Claes-Göran Lundgren, 
piano och körledning

29/3 
härlanda kyrka 18.00 
Buxtehude: Membra Jesu Nostri 
Härlanda Kammarkör, Wasa Barock, 
solister ur kören, David Molin, dirigent

örgryte nya kyrka 18.00 
Go Bach to sleep Lars Storm spelar 
några av J. S. Bachs allra vackraste orgel-
verk. En stund för dig som vill slappna av, 
vila och kanske till och med slumra in en 
stund på kyrkbänken. Det finns ragg-
sockor, filt och kudde. 

5/4 
härlanda kyrka 18.00 
Bach: Johannespassionen Härlanda
Voces, Wasa Barock, Anna Maria Friman, 
sopran, Maria Forsström, alt, Mats Carls-
son, evangelist/tenor, Ove Gotting, bas/
Pilatus, Gustav Rohman, Kristus. Gabriel 
Bania, konsertmästare. Dirigent: David 
Molin. Biljetter via Ticketmaster och i entrén. 

örgryte nya kyrka 19.00 
Rossini: Stabat Mater Örgryte kyrkokör, 
Guldhedskyrkans kammarkör, orkester 
från  GöteborgsOperan, Linnéa Sjösvärd 
sopran, Mari Lindbäck alt, Glenn Kjellberg 
tenor, Mats Persson bas. Tapani Stenros 
konsertmästare & Erland Hildén dirigent 

”Dina händer är fulla 
av blommor, vem 
var det du tänkte 
att ge dem till?

6-8/4 
örgryte gamla kyrka 19.00 
Musik och meditation
Måndag Claes-Göran Lundgren, orgel 
Tisdag Erland Hildén, orgel
Onsdag Stina Persson, orgel

10/4 
härlanda kyrka 18.00 
Pergolesi: Stabat Mater Härlanda
Flickkör, Maria Palmqvist, mezzosopran, 
barockensemble, Birgitta Mannerström-
Molin, dirigent. David Molin, orgel

sankt pauli kyrka 18.00 
Långfredagsmusik ”Fader, förlåt dem” 
Sankt Pauli vokalensemble under ledning 
av Mathias Harms

örgryte nya kyrka 19.00 
Långfredagsmusik med verk av 
Pergolesi, O. Olsson, Bach, Mozart, 
Massenet och A. Loyd-Webber, Helena 
Ek sång, Natasha Georgiadou violin, 
Erland Hildén piano och orgel

19/4 
härlanda kyrka 18.00 
Gitarr & lyrik Peter Johansson, gitarr, 
Lyrikgruppen.

26/4 
härlanda kyrka 11.00 
Schubert: Deutsche Messe 
Söndagsmässa. Medverkan av Härlanda 
Oratoriekör under ledning av Ulf Lind-
ström.

sankt pauli kyrka 18.00 
Stenhammar och Mozart Kiyo Wada 
och Mikael Holmlund i samspel, piano och 
orgel. Stenhammars pianokonsert nr 2 i 
d-moll och Mozarts pianokonsert nr 24 i 
c-moll på programmet.

Musik i vår
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Omställningsgrupp  
ställ om din gata!
Öppna träffar med olika teman om hur 
man kan ställa om lokalt i kvarter och 
grannskap för ökad hållbarhet. Vad 
kan vi göra individuellt eller i grupp i 
vardagen? Vi träffas, äter, fikar och 
diskuterar. Som inspiration använder vi 
Studiefrämjandets material Ställ om din 
gata! Onsdagar kl 19-21, jämna veckor.

Studiecirkel 
klimat- och miljöpåverkan  
- vad kan vi göra?
Tillsammans studerar vi klimat- och 
miljöfrågor utifrån forskning och pratar 
om hur vi kan påverka och vilka val 
vi har. Välkommen att lära, diskutera 
och agera! Start söndag 22/3 kl 15-17. 
Därefter träffas vi varannan söndag 
t.o.m. 17/5. Studieplanen utgår från Ett 
hållbart liv från Studiefrämjandet.  
Anmälan till Georgina Torén,  
georgina_toren@hotmail.com.  

gratisbutiken
Second Handbutik, där allt är gratis! 
Kom och fynda på onsdagar kl 16-18 
och lördagar kl 10-12. Du kan också 
lämna in kläder och prylar till butiken!

solikyl
Solidariskt kylskåp där du kan hämta 
mat som annars skulle slängas. Maten 
kommer från affärer, restauranger och 
privatpersoner. Solikyl kontrollerar 
maten och ser till att kylen hålls fräsch. 
Läs mer på www.solikyl.se

gröna matlaget 
En fredag i månaden kl 17.00. Vi turas 
om att laga vegetarisk mat, äter och 
inspireras tillsammans. Anmälan krävs, 
frivilligknuten@gmail.com
tel. 0737-73 88 83

Axplock

2021 firar Göteborg 400 år 
Då kommer det att bli en ekumenisk fest i stan. Just nu planeras den och 
mycket annat, och du kan följa utvecklingen och läsa mer om visionen på  
www.hjartagoteborg.se.

En enad kyrka för en helad stad 
Vi är många som när drömmen om en helad stad. Jag tror att en enad kyrka 
är nyckeln till stadens helande. Kraften i en enad kyrka är ingen ny tanke. Den 
bodde hos vår frälsare, hos kyrkofäderna och mödrarna. Den har knackat på 
dörren i varje generation av kyrkan sedan dess. Pingsten 2021 vill vi vara med 
och dela den visionen med många fler.

Urban Ringbäck, ordförande Hjärta Göteborg

Tema Hållbarhet  
Frivilligcentralen Knuten  
Råstensgatan 4 i Kålltorp

hållbarhetsdag  
tema återbruk 
Söndag 22 mars inleds hållbarhetsda-
gen i Härlanda kyrka med söndags-
mässa kl 11, följt av våffelfika. Från kl 
13.00 kan du prova på aktiviteter som:  
Återbrukspyssel - pyssla inför påsk,  
för alla åldrar  
Sashiko - laga dina jeans med inspira-
tion från japansk hantverkstradition
Fixa cykeln - Ta med cykeln och fixa 
den inför säsongen
Kristen djupmeditation.
Utställning pågår även under dagen. 

Senare blir det också Sinnesrokväll 
med café från 17.30, därefter föredrag 
kl 18.00 Hur går det med utveckli-
nen mot en hållbar framtid? Fredrik 
Warberg från Tidsverkstaden föreläser 
utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. 
Sinnesrogudstjänst kl 19.50.

pilgrimsmässa & vandring
Söndag 10 maj är du välkommen till 
pilgrimsmässa kl 11 i Härlanda kyrka. 
Efter mässan serveras kyrkkaffe 
med smörgås och därefter har 
du möjlighet att vara med på en 
vandring med pilgrimstanke. Vi åker i 
bilar till Sävedalen och utgår därifrån 
och vandrar i Delsjöterrängen. Rejäla 
skor, oömma kläder, vatten och 
matsäck behöver du ta med dig. Vi 
beräknas vara tillbaka mellan kl 16 
och 17. Anmäl gärna intresse till Anna 
Märta Leijon så vi vet hur  
många bilar som behövs:  
anna.marta.leijon@ 
svenskakyrkan.se
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”

 
Tips på vad du kan 

göra med tidningen 
när du läst den

Diakonerna 
informerar
Samtal 
Ibland behöver man prata med 
någon utomstående om tex vägval 
i livet, funderingar, tvivel eller tro, 
sorg, eller helt enkelt ha någon som 
lyssnar. Välkommen att boka tid hos 
diakon eller präst. 

Präst har total tystnadsplikt. 
Diakon har tystnadsplikt utom när 
personen själv avsäger sig den, när 
barn far illa eller när diakonen ska 
vittna under ed i domstol.

Fondträffar 
Ett par gånger per år har vi fond-
träffar där vi kan hjälpa dig att söka 
fonder. Nästa fondträff blir till hös-
ten. Läs mer på vår hemsida.

Kontakt 
Du hittar våra kontaktuppgifter på 
respektive församlings hemsida.
Vet du inte vilken församling du till-
hör? Ta kontakt med pastorsexpedi-
tionen, så får du hjälp att hitta rätt.
031-731 80 40.

Information om 
församlingarnas 
verksamheter
Våra församlingar har månadsblad 
och/eller terminsinformation om 
gudstjänster och verksamheter. Vill 
du ha information digitalt eller via 
brev så hör av dig till expeditionen 
så ordnar vi det! 

3

Fina papperspärlor, pappersaskar eller 
en fin hängande mobil? Kreativiteten har 
ingen gräns - kanske har du också egna 

idéer?! För utförligare beskrivning, gå in på 
svenskakyrkan.se/orgryte. Och du: Du kan 

alltid ge bort tidningen till en vän!

”Det tillhör kristen övertygelse att den individuella drömmen inte räcker för 
att skapa ett meningsfullt liv. Livets mening finner vi i gemen-
skap, delande och solidaritet. Klimatkrisen skakar om oss. 
Den ger också möjlighet till förnyad gemenskap med 
människor över tid och rum, med naturen och med 
Skaparen.

Ur Biskopsbrevet om Klimatet 2019

Gud har skapat världen och Han älskar sin skapelse. Han 
har också gett oss människor uppdraget att förvalta jorden 
men vi är samtidigt en del av själva skapelsen. Ansvaret att värna skapelsen 
vilar på hela samhället och därför också kyrkan, för oss i form av Örgryte 
pastorat. I denna uppgift har varje församling och varje enskild människa en 
särskild plats och ett särskilt ansvar.

Vi vill verka för hållbarhet genom social rättvisa och miljöarbete. Vår strävan 
ska vara att i all verksamhet och förvaltning minimera kyrkans ekologiska 
fotavtryck och en orättfärdig fördelning av jordens tillgångar.

Ur Örgryte pastorats miljöpolicy, antagen 2020
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FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ
MODETS 
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

svenskakyrkan.se/act
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