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Händer i Örgryte pastorat 
Vår trycksak delas ut som gratistidning till 
alla hushåll i pastoratet. Vi hoppas förstås 
att du hittar något intressant att läsa, 
annars får du gärna lämna den till någon 
som skulle uppskatta den eller lägga den i 
pappersåtervinningen.
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Vill du låta döpa dig eller ditt 
barn? Går ni i bröllopstankar?
Vill du bli medlem?
Välkommen att bli en del av vår 
gemenskap oavsett vem du är. 

Pastorsexpeditionen svarar på frågor 
och hjälper till med bokningar! 

Örgryte pastorat
Pastorsexpeditionen 
Besöksadress: Herrgårdsgatan 2

Öppet: vardagar 09-12, 12.30-16

Postadress: Box 6034, 400 60 Göteborg

E-post: 
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/orgryte
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Jag får ofta den frågan: Vad gör Kyrkan? För dem som tigger … dem som 
drabbas av naturkatastrof… invandrarna… uteliggare… den som är sjuk el-
ler ensam… som trakasseras för sin sexuella läggning… klimatet och den 
globala orättvisan?

Jag blir glad för frågorna som kommer. De vittnar om ett grundläggande 
förtroende för Kyrkans arbete och uppgift i samhället. När mycket verkar 
hopplöst och människor far illa skall Kyrkan stå på de drabbades sida och 
tillsammans med många arbeta för det som är gott. Kyrkan är ett hop-
pets tecken!

Men vem är Kyrkan? Menar man anställda eller förtroendevalda? 
Givetvis är de viktiga. På kommande sidor kan du läsa om uppdraget som 
förtroendevald i Församlingsråd och det viktiga arbete som pastoratets 
diakoner utför.

Men Kyrkan är mycket större än så! Kyrkan är alla människor som delar 
hennes tro och liv. En central text i Kyrkoordningen fångar vad det hand-
lar om: Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna prästadöme 
förenar alla i församlingen… alla har tillsammans ansvar! Alla kyrkotillhö-
riga har tillsammans detta ansvar.

Så frågan faller ofta tillbaka till oss själva. Vad är du själv 
beredd att göra? Hur kan vi motivera och stärka varandra 
att verka för det som är gott? Hur kan vi ta Jesu ord på 
allvar? Hur kan vi öva oss att med Guds barmhärtighet 
möta den som far illa? Så att vi tillsammans kan vara den 
Kyrka som faktiskt gör skillnad för människor!

Martin Lindh
Kyrkoherde i Örgryte pastorat

Vad gör Kyrkan 
egentligen?

Foto:Johannes Frandsen/IKON
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Dags att välja 
Församlingsråd 
2020-2021

I samband med att Örgryte pastorat 
bildades 2018, så infördes församlings-
råden. Dessa förtroendevalda har snart 
gjort den första tvååriga mandatperi-
oden och nu är det dags att nominera 
och välja nya församlingsråd för 2020-
2021. Här följer några röster bland dem 
som är aktiva nu.

Församlingsrådet består av förtroen-
devalda och församlingsherden och 
som ledamot i församlingsrådet så 
blir du en kyrkobesökarnas röst in i 
församlingens arbete för en bra kyrka 
och församlingsherdens kontakt med 
kyrkobesökare. I höst är det val och 
tveka inte om du känner att du vill vara 
med och påverka din kyrka. 

Nisse Lindbom, Härlanda församlingsråd

Församlingen är den primära enheten i 
vår kyrka och församlingsrådet är dess 
styrelse. Allt det som är väsentligt i vår 
församling avhandlas i detta råd och 
därför är det viktigt och ansvarsfullt 
att få arbeta där.

Britta Olinder, Örgryte församlingsråd

Att vara med i församlingsrådet är att 
få vara en samtalspart till församlings-
herden om frågor som rör det inre livet 
i församlingen

Mart Saar, Björkekärrs församlingsråd

Jag har haft förmånen att få sitta 
med i församlingsrådet. Jag kan varmt 
rekommendera att vara med i ett 
församlingsråd. Där får man på mycket 
nära håll vara med och påverka och 
bidra med att utveckla församlingen. 
Inte så mycket kan tänka, men man ska 
inte förakta dom ”små” frågorna. 
Så blir du tillfrågad, säg ja till ett 
spännande uppdrag. Din medverkan 
kan få stor betydelse för Guds rikes 
utbredande. Guds välsignelse över ditt 
beslut.

Nisse Crüsell, Björkekärrs församligsråd
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Nomineringsmöte 
till församlingsråd
Söndag 6/10
Nomineringsmötet sker i kyrkan 
i direkt anslutning till att guds-
tjänsten är slut. 

Gudstjänsten börjar 

kl 10.30 i Björkekärr kyrka

kl 11 i Härlanda kyrka

kl 11 i Sankt Pauli kyrka

kl 11 i Örgryte nya kyrka
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förtroendevalda sitter 
i de fyra församlingsråden i 
Örgryte pastorat just nu.

Termen ”förtroendevald” är 
definierad i Kyrkoordningen 
som ”de personer som vid 
kyrkliga val har utsetts till 
ledamöter, ersättare och 
ordförande i beslutande och 
verkställande organ inom 
Svenska kyrkan” (33 kap. 1§)

Förtroendevald

Församlingsråd - fakta
I ett pastorat med ett gemensamt kyrkoråd, skall det i varje församling finnas 
ett församlingsråd som är den lokala församlingens styrelse. Församlingsrådet 
ska utifrån den egna församlingens förutsättningar och kunskap om lokala för-
hållanden bidra till att gudstjänstlivet och församlingsgemenskapen utvecklas 
och fördjupas. Därför är det av vikt att församlingsrådet består av människor 
som har förankring och intresse att utveckla den egna församlingen.

Sammansättning och mandatperiod
Kyrkofullmäktige beslutar om sammansättning och mandatperiod. 
I Örgryte pastorat har beslut tagits om att:
Församlingsrådet ska bestå av sex ledamöter och tre ersättare. 
Dessutom ingår församlingsherden som ledamot på delegation från kyrkoher-
den.
Mandatperioden skall vara två år.

Val av församlingsråd
Kyrkofullmäktige utser församlingsråden.
Varje församling skall själv nominera de personer man önskar skall ingå i försam-
lingsrådet under ett nomineringsmöte och lämna resultatet till valberedning som 
underlag för valarbetet. 

Rätt att nominera och valbarhet
Församlingens röstberättigade medlemmar har rätt att nominera kandidater till 
församlingsrådet. Man kan bara nominera kandidater till det församlingsråd som 
verkar i den församling man är skriven. Men man kan nominera en person till 
församlingsrådet som bor i någon annan av pasoratets församlingar.

Valbar är den som
• är döpt
• tillhör Svenska kyrkan
• har fyllt 18 år senast på valdagen 
• är folkbokförd i någon av pastoratets församlingar

Så går nomineringsmötet till
Den som vill nominera en person till församlingsrådet, skriver det förslagna 
namnet på ett papper och lämnar till den som ansvarar för nomineringsmötet. 
Endast ett förslag per A5-ark kan lämnas in.  Den som vill föreslå flera personer 
lämnar in flera nomineringssedlar.

När nomineringsmötet är avslutat sammanställer den som ansvarar för nomine-
ringsmötet ett protokoll där antalet nominerade och namnen på dessa framgår. 
Detta protokoll överlämnas därefter till valberedningen för Kyrkofullmäktige som 
går vidare i valprocessen.
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Konfirmand

Diakoni
Att göra skillnad

Kristina Bengtsson, diakon i 
Sankt Pauli församling:

Som Diakon arbetar man i kyrkan 
med mycket varierande uppgif-
ter, där allt egentligen handlar om 
3 ord: Se-Bedöma-Handla, vilket 
också betyder att arbetsuppgifterna 
förändras eftersom människor och 
tider förändras.
 
Nu har jag arbetat på samma plats 
ganska många år och har haft förmå-
nen att möta många människor. Möten 
mellan människor gör något med oss, 
ingen går från ett möte mellan två 
personer helt opåverkad. Det är ju ett 
samspel, och livet påverkar oss alla, ena 
dagen har den jag möter kanske svårig-
heter av skilda slag - nästa dag kan det 
vara jag. Många möten och människor 
glömmer man aldrig. Exempel på detta 
är:

Mötet med den gömda flyktingfamil-
jen, som jag träffade regelbundet ett 

tag, som alltid fick mig att med sorg  
känna att vi inte alls levde i samma 
värld. Vi hade barn både hon och jag, 
men blev mina barn sjuka kunde jag 
enkelt ta dem till doktorn, mina barn 
kunde gå ut och leka och hade kom-
pisar… jag kunde gå och handla det 
jag behövde… jag kunde tänka framåt, 
nästa dag, nästa vecka, om 3 år… Jag 
vet hur ögonen lyste på henne när hon 
berättade att hon fått underkläder 
av någon - som var nya! När hon gått 
stod jag där med min välfärd. Jag und-
rar var någonstans i världen de är nu? 

Inger som vid 85 års ålder berättade 
att hennes bästa tid i livet var när hon 
gått i pension. Det bästa kanske inte 
har hänt oss ännu! Härligt att höra i 
sånger, ännu bättre när någon berättar 
ur verkligheten.

90-åringen som pekade på de tomma 
stolarna en bit bort i salen och sa 
- De gamla som brukar sitta där, är inte 
här idag! Och sen tillade, ja, fast jag är 
visst lika gammal! För inom sig kände 
han sig fortfarande ung.

Bertil som var uteliggare och mesta 
tiden bodde på en av stans toaletter 
som alltid ville att vi skulle sjunga ”Han 
har öppnat pärleporten” varje gång han 
kom till vår grupp i församlingshem-
met. Fast Bertil sjöng inte som vi andra, 
han satte in sitt eget namn när vi kom 
till orden: Han har öppnat pärleporten 
så att Bertil får komma in… Det är ju 
det allting handlar om - genom blodet 
har han, Jesus, frälst mig och förklarat 
mig som sin.

I mitt arbete som diakon kan jag ibland 
få göra skillnad, för någon. 
Det kan på så många olika 
sätt. Många gånger är 
diakonens arbete något 
som inte syns utåt. 
Att någon hittar en plats 
att gå till, en grupp att 

vara med i, och i sin tur kanske kan 
göra något för en annan person är 
också att göra skillnad. Så välkommen 
till våra olika mötesplatser. Eller du 
kanske har tid över och vill vara vo-
lontär i Örgryte 
pastorat? 

Annette 
Andreasson, är 
också diakon i 
Sankt Pauli 
församling

Jag arbetar som diakon. 
-Jaha, vad gör du då?
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konfident 
kallas den som möter 

diakonen i samtal. Synonym till 
ordet konfident är ”förtrogen”, 

och handlar om att man 
samtalar i förtroende.

”Allt vad ni vill att människorna ska 
göra för er det ska ni göra för dem”

Matteus 7:12
 

Diakonernas symbol
Diakonerna i Svenska kyrkan känns igen 
på sina diakonemblem i form av ett 
kors omslutet av en cirkel och i mitten 
av korset en duva med en olivkvist i 
näbben. Diakonerna har, liksom präster 
och biskopar, skjortor med en vit krage. 
Diakonernas skjortor är alltid gröna.

Diakoni 
är medmänsklig omsorg, 
grundad i Kristi kärlek, 
uttryckt i kyrkans liv, 
och vill genom barmhärtighet och 
solidaritet möta människor i utsatta 
livssituationer.

Sveriges kristna råd 2014

Fondansökningar
2 ggr/år hjälper vi diakoner i pastoratet till med 
att fylla i fondansökningar. En del av ansökning-
arna ger resultat och fonden betalar ut pengar till 
någon med långvarigt låga inkomster. Tänk en sån 
stor skillnad det kan bli!

Stödsamtal
Genom samtal kan man ibland också få göra 
skillnad, genom att bryta isolering, att vara någon 
som lyssnar, en utomstående som man måste 
formulera sig inför, bara det kan ibland göra att 
någon kommer fram till vilka val man skall göra 
i sitt liv. Samtalen kan ske på expeditionen, vid 
hembesök eller sjukbesök. När du vill möta någon 
av oss i samtal, är det bäst att boka tid via telefon 
eller via mail. Vi har tystnadsplikt och samtal i ett 
enskilt rum. Sjukhudiakonerna arbetar bland både 
patienter, anhöriga och anställda på sjukhuset.

Ordna mötesplatser
I våra verksamheter verkar diakonin väldigt brett. 
Via soppluncher, gemenskapssamlingar, diakonik-
retsar, arbetskretsar och försäljningar, bibelgrupp, 
studiekvällar, resor, barn- och vuxengrupper mö-
ter vi människor i olika åldrar och livssituationer.

Samverkan med externa grupper och 
andra församlingar
Vi samverkar med ASIH (avancerad sjukvård i 
hemmet), krisgrupper mm. Samverkan i projekt 
finns också med andra församlingar.

Gudstjänster
Diakonerna medverkar också i församlingarnas 
gudstjänster och andakter av olika slag.

Diakonernas arbetsuppgifter
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Helene Ericsson, diakon i 
Härlanda församling:

Jag besökte en familj för några veckor 
sedan. Familjen har sex barn mellan åtta 
och 18 år. De har bott i Sverige i sju 
år. Alla barnen pratar flytande svenska, 
med en tydlig göteborgsdialekt, och är 
duktiga i skolan. 

Äldsta killen drömmer om att bli snick-
are, ett av mellanbarnen vill bli kirurg 
och yngsta har just släppt tanken på 
att bli bilmekaniker som pappa och ska 
istället bli delfinskötare på Kolmården. 
De har många tankar och drömmar om 
framtiden de här barnen. Om arbeten. 
Framtiden. Kompisar. Likar på insta. 
Kärlek. De drömmer och hoppas så där 
som barn och tonåringar gör. 

Allra mest drömmer och hoppas de 
på papper. Rätt papper. De papper 
som skulle göra att alla andra dröm-
mar skulle vara möjliga. De papper som 
skulle göra så att mamma inte grät av 

Ett hembesök
oro varje kväll och de inte var rädda för 
att pappa inte ska komma hem när han 
går ut. De papper som skulle göra att 
de inte behövde vara rädda för att åka 
till sjukhuset med öroninflammationer 
eller en arm som gått ur led på lekplat-
sen. Att de hade hela skor och varma 
jackor till vintern. Som skulle göra att
de inte behövde somna hungriga så 
många kvällar.  De papper som det står 
Uppehållstillstånd på.

När en av tjejerna visar mig en glittrig 
tröja som ligger i en garderob slås jag 
av hur mycket kläder de har. Jag frågar 
den 16-åriga tjejen hur de kan ha så 
mycket kläder när de inte har pengar till 
mat och hon förklarar för mig det som 
jag kanske egentligen redan vet. Kläder 
är inte så svårt att få tag i. Det finns ett 
stort överflöd och många gratisstäl-
len och en hel del secondhandaffärer 
som ger bort kläder om en har en lapp 
från någon kyrka. Men det är tröjor, 
koftor och leggings, sommarjackor. Det 
som inte går att få tag i är jeans, skor, 
vinterkläder och underkläder. Hon visar 
mig sin hylla. Hon har säkert ett dus-
sin tröjor och linnen, men bara två par 
trosor, ingen bh och några få sockar. 
Hon berättar att alla barnen tvättar sina 
underkläder varje kväll för att ha rena 
nästa dag och hänger dem på ett snöre 
i köket eller lägger dem på elementen. 
Hon och hennes syster har samma 
skostorlek, och de turas om att ha det 

enda paret hela skor i den storleken. 
Den andra får ta de trasiga varannan 
dag. Förra vintern hade hon tre trö-
jor under sin sommarjacka. Men hon 
tycker att det är värre för de små bar-
nen för de måste vara ute på rasterna 
och hennes yngsta syskon hade bara 
sneakers hela förra vintern. 

Jag behöver låna toaletten. Ett av 
barnen visar mig, men precis när jag 
skall stänga dörren säger hon ”Vänta”, 
springer iväg och kommer tillbaks med 
lite toapapper. Jag frågar om de inte 
har det på toaletten och hon säger att 
varje barn i familjen är ansvarig för att 
ta med så mycket toapapper hem från 
skolan så det räcker till nästa skoldag. 
Det är alldeles för dyrt för att köpa. 

När jag är tillbaks frågar jag tjejerna 
hur det är med andra hygienprodukter, 
de har så långt hår alla fyra. En av dem 
börjar gråta, för hon vill så gärna ha sitt 
långa hår, men det gör så ont att borsta 
ut det när hon måste tvätta det med 
tvål. Äldsta tjejen berättar hur hon flera 
dagar i veckan har med sig en tom 50 
cl petflaska till skolan och fyller den 
med tvål från skoltoaletten och att alla 
i familjen använder det när de duschar. 
Även till hårtvätt. Fast ibland kan en 
låna riktigt schampo av någon kom-
pis efter gympan, säga att en glömt. 
Kanske till och med få balsam. Och tvål 
som luktar blommor. Jag frågar hur de 
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gör när de har mens och de rycker på 
axlarna. ”Stannar hemma några dagar. 
Går till skolsyster ibland och får bindor, 
fast man får bara tre stycken. Använder 
massa toapapper. Klipper en bit från 
en plastpåse och en tjock handduk och 
tejpar ihop.” 

Mamman ropar från köket och vi äter 
tillsammans. Vi sitter på golvet i det 
största av de två rummen. Samma rum 
som fem av barnen sover i. Madrasser-
na och filtarna ligger staplade i ett hörn. 
Jag frågar vad maten heter men de 
skrattar när jag försöker säga namnet. 
Men det är något med spenat och tunn 
deg. Väldigt gott. 

Efter maten försvinner barnen och jag 
pratar lite med föräldrarna. Lyssnar på 
dem när de berättar om hur duktiga 
barnen är i skolan. Att ett av dem fick 
ett diplom för Bästa kompis på förra 
avslutningen. På hur äldsta sonen har 
skaffat en flickvän och hur trevlig hon 
är och hur ledsamt det är att de aldrig 
kan träffas hemma hos dem. Men att 
det blir lite mer mat åt alla när han 
sover hos henne. På hur svårt det är att 
få ihop pengar till hyra. 

De betalar många tusen i månaden för 
45 kvadratmeter och enda sättet att få 
pengar är att gå runt i olika kyrkor och 
välgörenhetsorganisationer. De försö-
ker skämta om det, men jag ser oron 
och rädslan. För vad händer om de inte 

får ihop till hyran nästa månad? Om 
någon kyrka inte längre kan hjälpa? Då 
måste de flytta igen. I år har de flyttar 
tre gånger hittills. Oron för barnens 
skolgång. De vet ju att skolan är enda 
vägen till ett bättre liv än vad de fick. 
Mamman gick i skolan i fem år i landet 
de flydde från. Pappan började arbeta 
när han var 11 år. 

När jag säger hej då och lämnar dem 
följer äldsta tjejen med mig en bit till 
bussen. När vi är utom synhåll frågar 
hon med bortvänd blick om hon kan få 
20 kronor. Hennes lillasyster fyller nio 
år nästa vecka och önskar sig glittriga 
hårsnoddar från H&M.

Jag tänker en hel del på vägen hem. 
På hur det kan vara så att det finns ett 
överflöd av kläder men att en måste 
tvätta håret med tvål från skoltoalet-
ten. På hur en 14-åring kan ha ett 
dussin tröjor men ingen vinterjacka. På 
hur en kan drömma om att bli delfin-
skötare på Kolmården fast det inte alltid 
finns mat när en är hungrig. På glittriga 
hårsnoddar för 20 kronor. 

Men mest av allt tänker 
jag på papper.

Maria Löfdahl, är 
också diakon i 
Härlanda 
församling

Sammanlagt 

1.497 
kontakter med människor som 
behövde samtal, råd och stöd 

möjliggjordes under 2018 i 
pastoratets fyra församlingar

och

7.710 
samtal genomfördes av 

personalen i sjukhuskyrkan på 
Östra sjukhuset

Det är möjligt 
för oss att hjälpa 

för att du är medlem.
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Jag vill hjälpa människor 
hitta livskraften

Att få vara en livboj

Annika Källström, diakon i Örgryte 
församling:

Alla döpta är kallade till dia-
koni. Alla behövs och alla kan 
ge det.

Diakoner fanns redan i urkyr-
kan där de bl.a. höll ordning 
vid bordet, fördelade rättvist 
så att det räckte även till dem som satt 
längst ute vid bordsändarna.

Vår förebild, inspiratör och kraftkälla 
i arbetet är Jesus. Han gav sig själv i 
tjänst för andra. Han levde och lärde så 
att ord och handling hörde ihop.
När Jesus mötte människor ställde 
han frågan ”Vad kan jag göra för Dig?” 
Så vill också vi som diakoner lyssna in 
behoven och sedan göra insatsen.

Någon har sagt: ”Diakoni är när händer 
öppnas, ögon ser, öron hör och möten 
sker.” (Kärlek lagd i våra händer.)
Diakoni handlar om att tjäna varandra, 

visa omsorg om varandra och ha ett 
gott bemötande mot alla. Vi är alla ska-
pade till Guds avbild oändligt värdefulla 
under hela vårt liv, i Guds ögon. Det 
gäller för oss i vår församling, i vårt 
pastorat, i vår stad, i vårt land och i vår 
värld. 

Som diakon vill jag försöka hjälpa 
människor till ett så gott liv som det 

är möjligt, att hjälpa dem att hitta 
livskraften.

Livets svårigheter finns överallt och där 
vi minst kan ana det kan behoven vara 
som störst. Genom att ordna mötes-
platser för människor i livets olika 
situationer, med rum och ramar vill vi 
hjälpa människor att få vara i samman-
hang och möten så att ensamhet och 
isolering bryts. Här finns plats att upp-
täcka medmänniskan och få kontakt 
med diakon och kyrkans personal. Vi vill 
skapa helande miljöer så att människor 
trivs och vågar öppna sig för varandra. 

Att till exempel komma ensam till en 
gemenskapssamling, få kontakt vid 
bordet och tar följe med någon hem 
eller när en person som brukar gå på 
samlingar i kyrkan går och ringer på 
grannens dörr, han som just blivit änk-
ling, och tar med honom till samlingen. 
Det är diakoni i praktik.

En konfident uttryckte det som om 
mötet med mig är som att 
simma mot en livboj, det kan 
kännas gott att få vara en 
medmänniskas livboj.

Som diakon har vi en kraftkäl-
la att tillgå i arbetet och det 
är bönen, både för oss själva 

och för andra.

I Örgryte församling finns 
också diakonen 
Maria 
Carlstedt
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Jag vill berätta om min första vecka i 
Björkekärrs församling, där jag är vi-
karierande diakon sedan oktober förra 
året:
Det här hände en torsdag eftermiddag, 
klockan började närma sig fyra och det 
var snart dags att åka hem. Då fick jag 
ett samtal från en person som hade 
hamnat i en svår situation. Jag lyssnade 
på vad hen berättade och tog beslutet 
att låta hen komma till mottagning. 
Diakonen ska alltid vara där nöden är 
störst. 

Konfidenten kom in och satte sig ner 
och verkade vara i obalans. Jag frågade 
efter hens ID-kort den hade hen glömt 
hos en bekant. Jag gled mer och mer 
in i hens känsla och märkte inte att jag 
gjorde någonting som jag inte brukade 
göra i andra tillfälle. Jag lyssnade in 
hens berättelse och behov. Vårt möte 
slutade med att hen fick ett present-
kort på Willys. Konfidenten behövde 
köpa medicin från apoteket. Då åkte 
vi till Redbergsplatsen så att jag kunde 
hämta pengar från mitt eget konto och 
ger hen pengarna till att lösa ut medi-
cinen. Sen lovade hen skicka kvittona 
till mig så att jag kunde får pengarna 
tillbaks. Kvittona har jag fortfarande 
inte sett till.
  
Vad kan vi lära av våra misstag i job-
bet? Jag hade haft en känsla tidigare 
av att ingen skulle kunna blåsa mig i 
ekonomiska ärenden. Det här fallet 
fick mig att skratta åt mig själv och 
efteråt blev jag tacksam att jag fått 
komma ner på jorden, och förstått mitt 
högmod. 

Vi räknar ihop 

21.896 
besök i församlingarnas öppna 

verksamheter för vuxna: 
gemenskapssamlingar, 

soppluncher och andra grupper 
under 2018

810 
personer, både patienter och 

anställda, mötte sjukhuskyrkan på 
Östra sjukhuset i olika typer av

grupper under förra året.
 

Det är möjligt för oss att mötas 
för att du är medlem.

Att jobba med människor är mitt kall 
och det är många som ställt frågan: 
Hur orkar du? 

Att jobba i egen kraft betyder att man 
frågar inte om råd från Gud utan kör 
sitt eget race. Hade jag gjort det då 
hade jag inte orkat med arbetet och då 
hade saker och ting i arbetet inte burit 
frukt. Men jag är en sökare och söker 
dem som har kommit bort, det har ju 
hänt att vilsna människor har kommit 
till mottagningen och gått härifrån 
med kunskap att nu har jag hittat 
vägen hem. 

Berättelsens människa kanske en 
vacker dag kommer till insikt att diako-
nen i Björkekärr som hjälpte till menade 
väl och trodde på hen. Och jag gjorde 
precis som det står i vigningslöftena: 
Diakonin ska hjälpa alla oavsett religion, 
nationalitet... 

En äldre diakon i Finland gav mig råd: 
Du måste tror på dem fast du inte tror 
på dem.

Mitt rättesnöre är bibelstället i Filip-
perbrevet 4:13: Allt förmår jag genom 
Honom som ger mig kraft. Idag ställer 
jag frågan till Jesus: vad skulle du göra 
med personen?

Matias Juopperi, 
är vikarierande 
diakon i 
Björkekärrs 
församling 

Rätt eller fel
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En förälder jag har mött i några samtal 
under den tid som barnet vårdades 
på Barnkliniken på Östra sjukhuset sa: 
”Det är så skönt att få möta dig i detta 
rum. Här får jag stanna upp och se mig 
omkring innan jag försöker gå vidare. 
Det blir som ett övergångställe som 
hjälper mig framåt.”
 
På sjukhuset möter jag som sjukhusdia-
kon människor som är med om att de-
ras liv inte blivit som de tänkt sig. Livet 
är skört och sårbart och ibland tar det 

svåra vändningar. Det sker sådant vi 
inte rår över eller kan förstå. När något 
händer som inte får hända. Något som 
är så omfattande och omvälvande att 
vi tänker att det vi har varit med om 
borde få det vanliga livet att stanna. 
Vi befinner oss som i en glasbubbla, 
en overklighetskänsla uppstår. De kan 
drabba oss när vi själv eller någon vi 
står nära blir allvarligt sjuk eller någon 
dör. Eller när vi upplever en livskris och 
våra framtidsutsikter förändras. Ofta 

orkar vi då inte hålla skyddsnätet uppe 
och frågorna om mening och samman-
hang blir synliga. 
 
I det avskalade och ärliga samtalet kan 
vi mötas och de svåra existentiella frå-
gorna får ställas om liv och död. Varför 
just jag? Vad är meningen med detta? 
Hur ska jag kunna komma vidare? Finns 
det något liv efter detta? Hur kunde 
det bli så här?
 
När vi människor hamnar i utsatta 
situationer så frågar vi inte efter svar 

kan ses som ett övergångställe
Samtalet 
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på frågorna utan efter närvaro. Att då 
få prata av sig, dela och sätta ord på 
tankar och känslor, är läkande. Då kan 
ett samtal få bli ett övergångsställe. 
Ett markerat område där allt det van-
liga måste stanna upp en stund och ge 
plats, utrymme för det som har hänt. 
I samtalet kan nya insikter både om 
oss själva och andra komma fram och 
bli den hjälp vi behöver för att komma 
vidare.   

Som sjukhusdiakon har jag inga färdiga 
svar men jag kan lyssna och tillsam-
mans får vi reflekterar över det som 
har hänt och den situation som perso-
nen befinner sig i.

Under en och samma arbetsdag på 
sjukhuset får jag många gånger upp-
leva hur livet svänger från glädje och 
trygghet till djupaste sorg och förtviv-
lan. Skrattet och gråten finns nära var-
andra. Ibland är det inte så dramatiskt, 
men det kan ändå finnas behov av att 
få mötas och samtala med någon. Kan-
ske blir samtalet det övergångsställe 
som behövs för att gå vidare i livet.

Gull-Marie Jangbring Mare
Sjukhusdiakon på Östra sjukhuset

På Östra sjukhuset arbetar också 
Johan Möller som sjukhusdiakon

Nytt namn - samma verksamhet
Från september 2019 är Kyrkans SOS det nya namnet på Svenska kyrkans ideella 
jourverksamhet, som årligen besvarar 20.000 telefonsamtal och 3.000 digitala 
brev.

I Jourtelefonen och SOS-brevlådan blir du bemött med förståelse, respekt och 
acceptans, oavsett vem du är, hur du har det, oavsett t.ex sexuell läggning eller 
trosuppfattning. Vår uppgift är att lyssna till det svåra, att ge stöd och tröst utan 
att tvinga på dig våra egna råd eller lösningar. Det viktiga är vad du har för behov 
av att prata eller skriva om, inte vad vi själva tycker och tänker.

Jourtelefonen, 031-800 650, är öppen vardagar 13-21 och lördag, söndag och 
helgdag 16-21 varje dag, året om.

Vill du skriva väljer du webbtjänsten SOS-brevlådan
www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos

Du kan vara så anonym du vill i såväl Jourtelefonen som SOS-brevlådan. De som 
svarar är volontärer, utvalda och utbildade för uppgiften. Volontärerna är alltid 
anonyma och har tystnadsplikt.

Jourhavande präst
Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar 
med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar 
och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jour-
havande präst via telefon, digitalt brev eller chat.

Ring 112 och fråga efter Jourhavande präst
som tar emot samtal alla dagar 21-06. Du kan ringa om 
du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam.

Du kan också nå jourhavande präst om du befinner dig i 
utlandet. Telefonnumret är då +46-10 490 45 91. 
Öppet alla dagar 21-06 (svensk tid). Notera att samtal 
från utlandet inte är gratis och syns på din telefonräkning.

Skriva eller chatta
Chatten är öppen söndag-torsdag kl 20-24. Du kan 
också skriva till den digitala brevlådan. Mer info hittar du 
på: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast



14

Alla helgons dag och alla själars dag
Allhelgonahelgen består av två kyrkliga helgdagar: alla helgons dag och alla själars 
dag. Historiskt har vi skilt mellan att minnas helgonens liv och att minnas våra när-
ståendes liv, men rent teologiskt är det ingen skillnad: Vi är alla heliga, tack vare att 
Jesus har räddat oss.

Helgen präglas av att ljusen lyser på våra kyrkogårdar. De lyser upp mörkret och 
påminner oss om Guds ljus, som räddar oss från döden, som visar oss på förlåtel-
sens väg och som ger oss ett himmelskt hopp.

Alla helgons dag är en helgdag och den firas alltid den lördag som infaller mellan 
31 oktober och 6 november. Alla själars dag firas dagen efter alla helgons dag, på 
söndagen. Då minns och hedrar vi våra döda närstående. 

Foto: Marcus Ibanez/IKON
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Saknad och sorg
I allhelgonatid öppnar kyrkan för barn, ungdomar och vuxna för att ge möjlighet att reflektera 
kring saknad, sorg och hopp. Det finns läshörna, fika, lekskåp, möjlighet till ljusvandring och 
personal från kyrkan på plats. 
Torsdag 24/10 kl 15.00-18.50 i Härlanda kyrka

Leva vidare-grupp
För dig som under det senaste halvåret har förlorat någon närstående. För mer information, 
kontakta Eva Gripenby, präst i Härlanda församling.

Musik och gudstjänst i allhelgonatid
Stilla musik i allhelgonatid, Erland Hildén 
Fredag 1/11 kl 16.00 i Örgryte gamla kyrka

”Han kallar mig vid namn” - Minnesgudstjänst med kören VOiCES
Vi önskar att sorg och saknad den här kvällen ska få övergå i trygg förvissning om att ingen är 
glömd av Gud. Detta vill vi förmedla genom stilla körmusik och innerliga texter.
Lördag 2/11 kl 18.00 i Sankt Pauli kyrka

Minnesgudstjänst
Lördag 2/11 kl 18.00 i Björkekärrs kyrka

Minnesgudstjänst
Söndag 3/11 kl 11.00 i Härlanda kyrka

Musik- och minnesgudstjänst 
Örgryte kyrkokör, instrumentalister och solister, dirigent: Erland Hildén
Söndag 3/11 kl 18.00 i Skårs kyrka

Duruflés Requiem
Sankt Pauli vokalensemble under ledning av Mathias Harms framför Duruflés Requiem tillsam-
mans med Mikael Holmlund vid orgeln. 
Söndag 3/11 kl 18.00 i Sankt Pauli kyrka

Sinnesrokväll
Under allhelgonahelgen ges tid att reflektera över döden. Vi har olika erfarenheter av den, men 
den drabbar oss, berör och är en del av livet. Denna kväll ser vi ”Hachiko en vän för livet” – en 
film av Lasse Hallström som är en sann historia om tro, tillgivenhet och odödlig kärlek.
Söndag 3/11 kl 18.00 i Härlanda kyrka 17.30 Sinnesrocafé, ca 19.40 Sinnesrogudstjänst.
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Hösten
i våra församlingar

Ny gudstjänsttid
i Björkekärrs kyrka
Från och med 1 september firar vi våra 
söndagsgudstjänster kl 10.30.
Varannan söndag är det högmässa och 
varannan söndag firar vi mässa där vi 
följer en bibelbok under första delen av 
terminen.

Björkekärrs församling
Konfirmand 
i Björkekärr - det finns 
platser kvar
Det finns fortfarande plats för dig i vår 
konfirmandgrupp. Så välkommen att 
prova om detta är något för dig. Risken 
finns att du kommer trivas riktigt bra 
och få nya vänner för livet!
www.svenskakyrkan.se/orgryte/kon-
firmand-2019/2020

Körsångare sökes till
Gospelkören Inspirit
Inspirit är en församlingskör med 
blandade åldrar. Vi sjunger både i för-
samlingens gudstjänster och gör egna 
konserter.

Att sjunga Gospel innebär mycket! 
Man får t.ex. lära känna en svängig, 
medryckande och berörande form av 
musik med ett glatt budskap (gospel 
betyder glatt budskap  - evangelium)
Tillsammans ges också möjligheten att 
lära känna den kristna tron. 

Kören övar på onsdagar kl 19-21 i 
Björkekärrs kyrka. Ledare Jan Jidsten.
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Sinnesrokväll 
Min resa genom mörkret till 
självläkning och hälsa! 
Välkommen på en inspirationsföreläs-
ning om en resa genom mörkret där 
Terese berättar delar av sin självbio-
grafiska historia och sina erfarenheter 
av att ha levt med psykisk ohälsa som 
depression, social fobi och ångestpro-
blematik i sin ungdom.
Söndag 22/9 i Härlanda kyrka
17.30 Sinnesrocafé 
18.00 Föredrag
Ca 19.40 Sinnesrogudstjänst

Församlingsdagar
Inför Världens Barn
Varmt välkommen att vara med och 
skapa till marknaden, inspireras och 
dela gemenskap. 
Söndag 29/9 Församlingsdagen börjar 
med gudstjänst i kyrkan kl 11.00. 
Ingen anmälan.

Tema Regnbågsnyckeln
Under hösten 2019 genomgår Härlan-
da församling hbtq-märkningen Regn-
bågsnyckeln för en mer inkluderande 
kyrka. Varmt välkommen att vara med 
och ta del av processen. 
Söndag 17/11 Församlingsdagen börjar 
med Regnbågsmässa i kyrkan kl 11.00. 
Ingen anmälan.

Världens barngala
Frida Engström, sångsolist (Christine i 
Fantomen på operan), Curt-Eric 
Holmqvist, kapellmästare och musiker, 
Härlanda Barnkör I & II, Diskant- och 
Gosskör, Flickkör, Discantus och Voces. 
Stråkkvartett. Dirigenter: Birgitta 
Mannerström-Molin och David Molin. 
Biljetter säljs via ticketmaster.se
Härlanda kyrka
Lördag 5/10 
Kl 15.00 Marknad  
Kl 18.00 Världens barngala 

Orgelkonsert
Ulf Lindström, orgel. Visning av orgeln 
och presentation av kvällens program 
kl. 17.00
Söndag 13/10 kl 18.00 Härlanda kyrka

Mozarts Requiem
Härlanda kammarkör tillsammans med 
orkester ur Göteborgs symfoniker. 
Dirigent: David Molin 
Söndag 20/10 kl 16.00 & 18.00 i Här-
landa kyrka

Gitarr & lyrik
Peter Johansson, gitarr. Lyrikgruppen.
Söndag 27/10 kl 18.00 Härlanda kyrka

 

Min familj
En dag i Härlanda församling
Kl 9-10 Frukost
Kl 10-12 Föreläsning

Faderskapstestet 

- Från ultraljud till skärmförbud

Skärmtid, kallprat, babysim, vaknätter, 
tvivel, gräl, ett oändligt antal gröt-
klämmisar och livets största kärleksaf-
fär. Att vara förälder är allt detta och 
väldigt mycket mer. Och aldrig blir 
det lika tydligt som under föräldrale-
digheten. Det här slogs journalisterna 
Emanuel Karlsten och Rasmus Persson 
av när de blev pappalediga. 

Kl 13-15 Drop-in-dop

Välkommen till fest och glädje! Vi 
bjuder in dig som vill döpa ditt barn till 
drop-in-dop i härlanda kyrka. Vi fixar 
det praktiska, även dopkalaset, så kan 
ni ägna er åt varandra och högtiden. 
För mer information om hur det går till 
och om dopet, läs på hemsidan.
Lördag 26/10 i Härlanda kyrka

Körsångare sökes till
Våga sjunga-kören
En kör för dig som inte har sjungit tidi-
gare eller som behöver hjälp att komma 
igång igen. Vi vill vara en kör för alla, 
oavsett förkunskaper. 
Övning onsdagar kl 19.00-20.30 i 
Härlanda församlingshem, ledare: 
Erika Bomb.

Härlanda
församling
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Studiekvällar
Kristus i Moseböckerna
Daniel Bennsten och Björn Nilsson leder 
under hösten bibelstudier på detta 
spännande tema. I berättelsen om Em-
mausvandrarna står det om Jesus ”med 
början hos Mose och alla profeterna 
förklarade han för dem vad som står 
om honom överallt i skrifterna”.
Välkommen på upptäcktsfärd i Mose-
böckerna!
Onsdagar kl 19.15-20.30 i Pauligården 
(Mässa 18.30)

Gemenskapssamling 
17/9 Resa i Bohuslän
24/9 Bokprat - Kiki Pettersson
Tisdagar kl 11.00 i Pauligården

Peter och Vargen 
– musiksaga för barn 
Vi får besök av en dramapedagog med 
musiker som framför en musiksaga för 
barn. Peter och vargen är en symfoni-
saga av Sergei Prokofjev som här fram-
förs av Kristina Sturk och organisterna 
Lars Storm och Mikael Holmlund. Barn 
och föräldrar välkomna!  
Vi ses på orgelläktaren i Sankt Pauli 
kyrka onsdag 25/9 kl 17.00  

Sankt Pauli församling
Minikyrka 
för barn i förskoleåldern. 
Ljud- och ljusupplevelser, sång, bön och 
Bibelberättelse, fika och lek!
Fredag 27/9 kl 10.10 i Pauligården

Sakrala mästerverk 
Göteborgs Manskör
Sakrala Mästerverk utgör Göteborgs 
Manskörs första konsertproduktion. 
Under Mathias Harms ledning presen-
teras ett urval av de allra vackraste 
pärlorna ur den stora musikskatten av 
sakral musik komponerad för manskör.
Lördag 12/10 kl 15.00 i Sankt Pauli 
kyrka 

Singet dem Herrn!
Ett program med musik av Hein-
rich Schütz tillsammans med Sankt 
Pauli kyrkokör, medlemmar i Svenska 
Schütz-sällskapet, stråkkvartett och 
blåsare. Heinrich Schütz (1585-1672), 
reformationens första stora komponist, 
har sagts vara Tysklands dominerande 
musikerpersonlighet under 1600-ta-
let. Det blir ett program bestående av 
körmotetter och psaltarpsalmer samt 
några psalmer för församlingen att 
sjunga med i.
Lördag 26/10 kl 18.00 i Sankt Pauli 
kyrka
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Föreläsning med 
Jonas Jonson 
Biskop emeritus Jonas Jonson talar
kring sin nyutkomna bok 
Missionärerna. Under åren 1874-1974 
sände Svenska kyrkan ut sammanlagt 
814 missionärer till Afrika och Asien. 
Örgryte församlingshem
Torsdag 26/9 kl 19.00 

Gemenskapssamling
Birgittas klosterplaner
Luca Cesarini, Italienkännare och präst 
föreläser
18/9 kl 13.00 i Örgryte församlings-
hem

Det okända Västra Nordstan 
- med spännande historia
Anita Cullberg, Göteborgsguide
25/9 kl 13.00 i Skårs kyrka

Örgryte
församling

Körsångare sökes till
Örgryte kyrkokör
Körvana krävs, framför allt söker vi nu 
altar och tenorer. Kommande program: 
Mozartmässa, nyskrivet Juloratorium, 
Rossinis Stabat Mater och en körresa 
till Grekland

Kontakta: Erland Hildén, 
erland.hilden@svenskakyrkan.se eller 
ring 0702-84 16 44

Kören övar på onsdagar kl 19-21.30 i 
Örgryte församlingshem. 

Körkonsert
Linde Bergslags kammarkör, Hjulsjö- 
och Hällefors Kyrkokörer, ledning Anna 
Florin Schmidt. Ackompanjatör Erland 
Hildén. Fri entré
Lördag 14/9 kl 17.00 i Örgryte nya 
kyrka

Mässa för alla
Senaste årets dopbarn i Örgryte får ta 
emot sin dopfisk och en present från 
församlingen
Söndag 13/10 kl 11.00 i Örgryte nya 
kyrka

Orgelfestival 
i Örgryte nya kyrka
Konsert: Åsa och Carl Unander-Scha-
rin, Hans Davidsson, stråkensemble. 
Dans, orgel och stråkar. Entreavgift 
100 kr/ 80 kr
Lördag 12/10 kl 19.00

Konsert: Kimberly Marshall (Barock-
orgeln) Johannes Landgren (Willisor-
geln), Schola Gothia med Ulrike Heider. 
Entreavgift 100 kr/80 kr
Tisdag 15/10 kl 19.00

Deltagarnas konsert. (båda orglarna) 
Fri entré
Fredag 18/10 kl 16.00

Konsert  Hans-Ola Ericsson (Uruppfö-
rande) Sten Sandell, Per Anders Nilsson 
m.fl. Orgel och elektronik. Entreavgift 
100 kr/80 kr
Lördag 19/10 kl 19.00-22.00. 

Orgelfestivalhögmässa  
BACH-mässa för orgel samt annan 
musik av Erland Hildén
Söndag 20/10 kl 11.00
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Denna dag är full av tårar 
då askan återuppstår 

den anklagade människan för att dömas.
Skona därför denna, o Gud, 

o gode Herre Jesu!
Giv dem vila! 

Amen!

Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus

Huic ergo parce Deus
Pie Jesu, Jesu Domine

Dona eis requiem
Amen

(ur Mozarts Requiem)

Fo
to

: P
ris

ci
lla

 d
u 

Pr
ee

z/
un

sp
la

sh


