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SOMMAREN MED sol, värme och sina långa 
och ljusa nätter är äntligen här. Efter en lång, 
mörk vinter kommer den som en efterlängtad 
och vacker gåva till oss riktiga nordbor varje 
år. Semester, sol och bad, sommarlov och 
samvaro med nära och kära. Eller? 

De flesta vuxna längtar efter sommaren, 
om inte för solen och värmen så för semester 
och ledighet. Efter ett helt år av arbete är det 
skönt att sova ut på morgnarna, slippa för-
pliktelsen att gå till jobbet, att kunna ta dagen 
som den kommer. Men vi vuxna glömmer så 
lätt bort att vi inte är de enda som har käm-
pat på under året. Även barnen har gjort sitt 
”arbete”, antingen på dagis eller så i skolan.

STUDIER VISAR att antalet unga som mår 
dåligt ökar under sommaren. Man kan tycka 
att det borde vara precis tvärt om – barnen är 
ju lediga och hemma med sina föräldrar. Men 
så är det inte alltid. Många barn tillbringar 
stora delar av sommarlovet på dagis och fri-
tids. Vissa för att deras föräldrar inte har råd 
eller möjlighet att vara hemma, och andra för 
att deras föräldrar prioriterat annorlunda. 

Många barn och unga mår också dåligt och 
oroar sig för loven på grund av att de känner 
sig ensamma och för att deras trygga nätverk, 
som skolan, en professionell stödkontakt eller 
kanske fritidsverksamhet, försvinner under 
ett tag. För en del barn är faktiskt skolmiljön 
med kompetenta vuxna, omsorg och lagad 
mat varje dag rentav livsviktig.

För barn är det inte i första hand dyra resor, 
storslagna evenemang och spektakulära 

nöjesfält som behövs för att de ska uppleva 
en härlig sommarledighet. För dem är det 
tid med en närvarande förälder som är det 
allra viktigaste. Barnens sommarlov är deras 
semester, förlagd under den allra härligaste 
tiden på året, de vill precis som vi vuxna till-
bringa den med sina nära och kära. 

HÄR KOMMER ett par förslag på trevliga 
gratis aktiviteter som man kan göra tillsam-
mans (passar även för dig som inte har några 
barn):

 Packa en matsäck och åk till stranden och 
bada.

 Gå ut i skogen, grilla korv och plocka bär 
eller svamp.

 Laga mat eller baka ihop och bjud in till ett 
sommarkalas.

 Övernatta utomhus, i tält eller under bar 
himmel.

 Besök biblioteket. Titta i böcker ihop, och 
läs för varandra.

Trevlig sommar!

Även barn behöver semester

”För en del barn är faktiskt 
skolmiljön med kompetenta 
vuxna, omsorg och lagad 
mat varje dag rentav 
livsviktig.”
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– Det är inte vår uppgift att ha 
åsikter om platsen vi syns på. Vi ska 
vara där folk är, även platser som 
inte vi själva äger. Vi är ju på uni-
versitet, på sjukhus och i fängelser 
också, säger Charlotte Frycklund.

CHARLOTTE FRYCKLUND älskar 
Facebook och ser många vinster med att 

i sin roll som präst kunna möta människor 
och deras behov av kyrkans närhet där, som 
ett komplement till det fysiska kyrkobesöket. 
Eller som ett alternativ för den som inte kan 

eller orkar ta sig till kyrkan. Att kunna ta del 
av en liten kort gudstjänst och lyssna på eller 
sjunga med i någon psalm är kanske bättre än 
ingenting. Framförallt att kyrkan finns där för 
alla, även för de som inte är medlemmar eller 
trogna kyrkobesökare. Som präst kan hon bidra 
i rena kunskapsfrågor och utifrån sin yrkesroll 
möta och ta hand om människor som har det 
svårt på olika sätt. Men också tillföra en präs-
terlig synvinkel på planering och framförhåll-
ning för att följa kyrkoåret i Svenska kyrkans 
officiella ansikte utåt på internet.

Sett ur ett kommunikationsperspektiv är 
Svenska kyrkans Facebooksida ett mycket 
levande forum med flitig närvaro på båda sid-

CHARLOTTE FRYCKLUND är 
sedan 2016 den enda prästen 
i ett team på totalt fyra per-
soner som sköter Svenska 
kyrkans närvaro på Facebook, 
Instagram och Twitter. 

Svenska kyrkan började 
som så många andra använ-
da sociala medier som en 
anslagstavla och arena 
för att synas med sitt 
namn. Men ju mer kyr-
kan fanns på nätet, desto 
fler frågor och följare fick 
de. Charlotte Frycklunds 
inledande halvtidstjänst som 
jourhavande präst, växte till att 
svara på frågor och bistå kyrkans 
kommunikatörer i sociala medier någon gång i 
månaden. Allt oftare kände de att det behövdes 
en präst till vissa frågor. Och följarna förvän-
tade sig att det skulle finnas en präst i kyrkans 
forum. I dag gör hon detta på heltid och hon är 
långt ifrån sysslolös.

Men hur är det egentligen att bedriva kyrka 
och sprida Guds ord på nätet? Är det inte väl-
digt opersonligt och ytligt? Kan det någonsin 
bli kyrka ”på riktigt”?

Kyrkan på nätet

»

Cyberkyrka  
med 72 000 

medlemmar

”Det är inte vår uppgift att 
ha åsikter om platsen vi 
syns på. Vi ska vara där folk 
är, även platser som inte vi 
själva äger.”
Charlotte Frycklund

Daglig kontakt med tusentals församlings medlemmar, 
omedelbar respons under böner nas, psalmernas 
och gudstjänsternas gång och en ständigt pågående 
dialog om livet i stort och smått. Så ser vardagen ut för 

Svenska kyrkans hittills enda heltidsanställda präst 
i kyrkans sociala medier.

 
Charlotte 

Fryklund jobbar 
heltid på sociala 
medier och hon 

är långt ifrån 
sysslolös.

FOTO: MAGNUS 
ARONSON/IKON

FOTO:  
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Kyrkan på nätet

or om skärmarna, där mottagare och sändare 
hela tiden växlar roller. Ett skolexempel på en 
lyckosam interaktiv dialog som många företag 
som jobbar med sociala medier för att nå sin 
målgrupp skulle bli gröna av avund över. Att ha 
så stort tryck på sina sociala medier att det krä-
ver fyra anställda är ganska unikt och visar på 
ett uttalat intresse och behov som finns dygnet 
runt, inte bara under kyrkans högmässa klock-
an elva på söndagar.

Det används en retorik som inte bara ställer 
frågor och ger svar från kyrkans sida, utan 
också tar emot svar från församlingen. Det 
skulle kanske inte fungera att alla ropar rakt ut 
i kyrkan vad de själva har för svar på den fråga 
prästen ställer. Men i ett diskussionsforum på 
Facebook eller Instagram kan varje röst som 
vill komma till tals, och få reflektioner tillbaka 
av både kyrkans representant och andra följare. 
Det skapar ett engagemang och en spännande 
dynamik. 

– Folk känner sig hemma vid sina skärmar 
och vågar lägga ut saker där på ett annat sätt än 
de skulle göra i kyrkan. Jag tycker det är starkt 
att många är så personliga, säger Charlotte.

Men närvaron kräver en konstant kontroll 
på kommentarsfälten så det inte skrivs olämp-
liga eller kränkande saker, att tonen är trevlig 
och att ingen blir för utlämnande. Då flyttas 
dialogen till ett privat forum. Att vara flera 
medarbetare som kan rådgöra med varandra i 
hur olika frågor ska tacklas är också en fördel.

–  Vi kan även fungera som en sluss till vidare 
hjälp när vi ser att det kan behövas. Till diakon 
i personens hemförsamling till exempel, för-
klarar Charlotte.

OM FÖLJARSKARAN på Facebook ska ses som 
en församling har Charlotte Frycklund en 
gigantisk församling på 72 000 personer, en 
siffra som stiger för varje vecka, med enbart 
personer som själva väljer att komma hit.

Svenska kyrkan gör flera inlägg i veckan. 
Varje inlägg kan få hundratals svar och tusen-
tals gillamarkeringar. Inläggen består av dagli-
ga små betraktelser som kopplar samman vår 
tid med bibliska budskap. Allt från pollentid 
och betydelsen av ”prosit”, till ”vad vill du be 
för”, tips på musiklista under fastan, och tolk-
ningar av innebörden i trosbekännelsens olika 
delar. En vanlig bönekväll har nästan 400 kom-
mentarer i kommentarsfältet. Störst genom-
slag hade det aprilskämt som handlade om att 
avveckla kyrkkaffet av tidsskäl. Det kammade 
hem 10 000 gillamarkeringar, 3 400 kommen-
tarer och 2 000 delningar över hela Sverige. 
Och en väldig massa skratt.

Tre gånger per termin görs livesända guds-
tjänster på Facebook.

 – Det är en gudstjänst på max 5–6 minuter. 
Man får verkligen fokusera på sitt budskap och 
vad man vill säga. Det roliga med det är att jag 
ser hur folk ber i kommentarsfältet. Nya böner 

kommer hela tiden. Det är ett enormt gensvar. 
Vi kan också lyfta in och be för saker som folk 
skriver om där. Man ser också tydligt exakt var 
och när man tappar åhörarna, det kan man inte 
i kyrkan på samma sätt, de reser sig ju knappast 
och går ut.

De har också sett att det fungerar bra att läg-
ga in något fysiskt moment som ljuständning, 
välsignelsen, en bibeltext och gärna en sång. På 
Facebook finns även den slutna gruppen ”Jesus 
sade”, som består av ”bara” 500 personer. 

– Helst skulle jag vilja ha många mindre dis-
kussionsgrupper, men än är vi inte där, säger 
Charlotte.

På Instagram krävs ännu kortare och mer 
kärnfulla insatser.

– Där får en predikan vara max 30 sekun-
der, och en film 15. Men vi använder mycket 
Instagram stories, förklarar Charlotte.

För den som inte är bevandrad i Instagrams 
värld är stories en serie av bilder eller filmer, 
som kan direktsändas eller visas under kort tid, 
eller läggas till ett överskådligt arkiv som höjd-
punkter. Här finns till exempel en serie med 
bibelord. I Instagramflödet i övrigt kan vi bland 
annat följa en av Svenska kyrkans medlemmar 
under en vecka, det läggs ut korta välsignelser, 
inslag från Svenska kyrkan i utlandet, upp-
maningar om att berätta om personer i Bibeln 
som följarna tycker har betytt mycket, och det 
sjungs och spelas psalmer i kortare inlägg.

–  Svåraste platsen att bedriva 
kyrka på är Twitter. Där är det 
en mycket hårdare ton, så där har vi fått jobba 
mycket, säger Charlotte.

FÖRUTOM LIVESÄNDNINGARNA och flera 
inlägg i veckan i alla kanaler innebär arbetet 
som nätpräst också planering av inlägg, den 
lite längre texten ”tankar inför helgen”, pre-
dikningar och däremellan närvaro i forumen. 
Charlotte har valt att lägga en timme varje dag 
av sin arbetstid på kvällstid då flest människor 
är uppkopplade. Till sin hjälp då hon är ledig 
finns också ett tiotal än så länge ideellt arbe-
tande präster från olika stift.

Charlotte kan sakna vissa delar från det tra-
ditionella präst- och församlingsarbetet som 
hon har haft i många år tidigare. 

– Mest saknar jag nog konfirmanderna. Men 
jag får så mycket annat. Att i ett inlägg om 
”Kristus är uppstånden” få se svarskommenta-
rer med ”Ja, Han är sannerligen uppstånden”, 
precis som i den fysiska kyrkans påskmässa, 
är ett exempel. Att tvingas väga sina ord och 
vara tydlig med sitt budskap utan att kunna 
använda kroppsspråk är också lärorikt, menar 
Charlotte.

Hon talar med värme om att se andra föl-
jares medmänsklighet i kommentarerna. När 
någon till exempel skriver att han eller hon 
inte orkar be för något alls, kommer snabbt 
svar från andra, ”då ber jag för dig”.  Eller den 
kärlek hon känner när hela dataskärmen fylls 
med hjärtan under en predikan. 

– Det största med att finnas på sociala medi-
er är att vi kommer rakt in i människors liv när 
något händer. Vi kan prata direkt, och finnas 
med i realtid. Vi kan beröras och beröra och 
mötas som medmänniskor – alltid i ljuset av 
Guds nåd och våra egna skärmar.

ANNA BERGSTRÖM
nordskribenten@gmail.com

»

”Vi kan beröras och 
beröra och mötas som 
medmänniskor – alltid i 
ljuset av Guds nåd och våra 
egna skärmar.”

Charlotte Frycklund
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Charlotte bloggar 
fiktiva samtal  
med Gud
 
Charlotte Frycklund har en egen 
blogg, ”Hörru Gud”, på Svenska 
kyrkans bloggportal. Här för hon 
hypotetiska samtal med Gud och 
personer i Bibeln som hon fattat 
lite extra tycke för.

Och sedan förändrades 
livet för alltid

E
n gång, i det dimmiga spann av 
tid som rör sig mellan myt och 
sanning, ska jag och Gud vandra 
över de himmelska vidderna och 

jag ska få ställa en av de riktigt klassiska 
frågorna till Gud.

Jag: Är du beredd?
Gud: Alltid redo.
Jag: Du måste svara ja eller nej.
Gud: … eh… Ja.
Jag: Efter att jag har ställt frågan så klart.
Gud: Jag vet. Efter att du har ställt frågan 

ska jag svara ja eller nej.
Jag: OK. Kan du göra en så tung sten att 

du inte själv kan lyfta den?
Gud: Ja. Jag kan göra allting.
Jag: Aha! Men då kan du ju inte lyfta den 

stenen? För då är den ju så stor att du inte 
kan lyfta den?

Gud: Jo. Jag kan lyfta den.
Jag: Men jag sade ju… alltså: Om du kan 

göra en så stor sten att du inte kan lyfta den, 
kan du ju inte lyfta på stenen?

Gud: Du verkar verkligen väldigt överty-
gad om att du har rätt. Men ändå är svaret 
Jo.

Jag: Jag sade ju att det var en ja-el-
ler-nej-fråga.

Gud: Och svaret är JA!
Jag: Men också nej.
Gud: Nej.
Jag: Jag ska förklara. Du säger att du KAN 

göra en så stor sten att du inte kan lyfta den.
Gud: Ja.
Jag: Och sedan går du ändå och lyfter på 

den där stenen!
Gud: Just det.
Jag: MEN! Det går ju inte. Det var ju det 

som var premissen.
Gud: Jag är Gud. Jag kan allt. Och! Jag 

talar alltid sanning.
Jag: Just det. Så alltså: Kan du göra en 

sten som är så stor och tung att du inte 
kan lyfta den?

Gud: Ja.

Jag: Så då kan du inte lyfta på stenen?
Gud: Jo.
Jag: Jag ger upp.
Gud: Men jag ger aldrig upp.
Jag: Jag tror att du typ tänker så här: ”Jag 

kan göra vad jag vill. Så jag KAN göra en 
så stor sten att jag inte kan lyfta den. Men 
grejen är att jag VILL inte det, för jag vill typ 
kunna lyfta alla stenar. ”

Gud: Nej, så var det inte.
Jag: Var det inte?
Gud: Nej, jag var tvungen att lyfta på den.
Jag: Så det finns typ en så stor sten att du 

inte kan lyfta den?
Gud: Fanns iallafall.
Jag: Vad hände med den?
Gud: Jag lyfte på den.
Jag: ARGH! (Tystnad)
Gud: Din fråga var, om jag minns rätt, 

”Kan du Gud, i all din allsmäktighet, göra en 
så stor sten att du inte kan lyfta på den?”

Jag: Ja. Och tung sten.
Gud: Just så.
Jag: OK.
Gud: Och mitt svar är: Det har jag redan 

gjort.
Jag: Va? När?
Gud: När jag gjorde stenen är kanske inte 

så intressant? Det viktiga är när jag inte kun-
de lyfta på den.

Jag: När var det då?
Gud: När jag var död.
Jag: När du var död.
Gud: Ja. Exakt. De lade mig i en grav och 

rullade för en sten. En sten så tung att det 
inte räckte med en person för att rulla dit 
den. Och jag kunde inte heller lyfta undan 
den. Dels för att jag var död, så klart.

Jag: Så klart.
Gud: Och också för att jag inte hade orkat. 

Jesus hade inte orkat. Jesus var en människa 
med människors styrka. Kunde inte rulla 
undan stenen. Jag kunde inte flytta den.

Jag: Ah.
Gud: Men sedan tog jag bort den.
Jag: Det är här jag inte riktigt kan följa 

med i logiken.
Gud: Jesus dog. Men dödsriket kunde inte 

hålla honom. Kärleken kan aldrig dö. Så de 
var tvungna att släppa ut honom.

Jag: Men stenen då?
Gud: Jag tog bort den.
Jag: HURDÅ?
Gud: Tja. Jag vill inte skryta men… jag är 

Gud.
Jag: Så du bara… men Jesus var ju 

männis— men alltså…
Gud: Jag tog bort den, bara. Inga detaljer 

behövs.
Jag: Och sedan då?
Gud: Och sedan förändrades livet för 

alltid.
Jag: För att du gjorde en sten som var så 

tung att du inte själv kunde lyfta den.
Gud: Just det. Och sedan tog jag bort den. 

(Tystnad)
Jag: Det konstiga är att när jag har pratat 

med dig ett tag verkar allt det här logiskt.
Gud: Det konstiga är att när jag har pra-

tat med dig ett tag verkar nästan alltid du 
logisk.

Jag: Jag vet inte vad jag ska säga.
Gud: Det kan jag väl ändå inte tänka mig 

att det är sant? (Tystnad)
Jag: Tack för att du gjorde den där stenen.
Gud: Och för att jag lyfte bort den.
Jag: Det med.
Gud: För annars skulle vi inte ha det här 

samtalet.
Jag: Det hade ju i sådana fall varit en 

omistlig förlust för världslitteraturen.
Gud: En omistlig förlust. Det låter krång-

ligt.
Jag: Som en olyftbar sten som någon lyf-

ter.
Gud: Typ så, ja.
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Följ gärna Svenska kyrkan  
i de sociala medierna:

facebook.com/svenskakyrkan/
facebook.com/svenskakyrkaniboden/

FÖLJ OSS PÅ  
SOCIALA MEDIER
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BEVÄPNAD  
med oblater  

och nattvardsvin
försvunnit eller gått vilse, någon gång i sam-
band med en trafikolycka, och som hjälp vid 
översvämningar. Andra vänner och kollegor 
har hjälpt till vid stora snöfall, stormar då 
vägar blivit oframkomliga, eller vid evakue-
ringar av olika skäl. Några har deltagit i jak-
ten på ubåtar, eller funnits med vid insatser 
som aldrig nått offentligheten. 

En av de största insatserna för hemvärnet 
genomfördes under 2018, året då vi fick rap-
porter om skogsbränder var och varannan 
dag. Skogsbränderna växte utom kontroll, 
och det övriga samhället kunde inte längre 
klara av att släcka med bara ordinarie rädd-

ningstjänst. Under 2018 bidrog hem-
värnet med över 220 000 tim-

mar till stöd för att bekämpa 
bränderna – några av alla 

de timmarna bidrog 
jag med, cirka 40, 

då jag var i tjänst 
i samband med 
skogsbranden i 
Jokkmokk. 

VARFÖR GÖR 
jag då detta? Det 
handlar inte om 

bekvämlighet, 
eller om att välja 

den enkla vägen. Inte 
heller handlar det om 

glamorösa uppdrag i de 
fina salongerna, eller dyra 

hotellnätter och en fin frukost. 
För mig handlar det ytterst om att 

fullfölja ett av de uppdrag jag har som präst 
och människa: att dela mina församlingsbors 
verklighet, att vara en tjänare tillsammans 
med många andra som också tjänar på sitt 
sätt. Kanske skulle man kunna säga att det 
handlar om att få möjlighet att verkligen göra 
skillnad, skillnad för andra människor, för 
dem jag inte ens känner. 

Vem av oss skulle inte önska att andra sök-

S
enast i slutet av mars klädde jag på 
mig uniformen, M/90, och packade 
stridspackning, trosspackning och 
kontrollerade gasmasken inför en av 

alla militärövningar som pågick runt om i 
Norrbotten. Många andra runt om i landet 
gör regelbundet precis samma förberedelser 
för att de aktivt har valt att vara frivilliga i 
en eller annan frivilligorganisation som är 
knuten till försvarsmakten och det militära 
försvaret. 

En av skillnaderna är att jag även packar 
ner fältandaktsböcker, nattvardsutrustning, 
oblater och nattvardsvin. På sätt och vis är ju 
det den centrala utrustningen för en präst vid 
sidan av bibel och stola. 

UNDER UPPVÄXTEN i Boden på 70- och 
80-talet var försvaret en självklar del av 
stadsbilden och även en av de stora arbets-
givarna som sysselsatte många av mina vän-
ners föräldrar. Om man dessutom var aktiv 
i någon idrottsförening upptäckte man att 
många av ledarna och de aktiva var officerare 
med militär bakgrund. 

Efter prästvigningen uppkom en möjlighet 
för mig att engagera mig som präst i försva-
ret, så för snart 20 år sedan tog jag kontakt 
med en av de präster som då arbetade vid I 19 
i Boden. Hemvärnet var vid den tiden under 
modernisering. Allt fler som inte behövdes i 
krigsorganisationen gick med i hemvärnet, 
och medelåldern började sjunka. Jag gick 
med, och genomgick säkerhetskontroller och 
andra intervjuer innan jag fick min befatt-
ning. Men det var inte som präst, eftersom 
den rollen inte ännu fanns i organisationen 
vid den tiden. 

ÄNDÅ VAR det just som präst jag kom att 
användas. Inför övningar eller efter en insats 
samlades plutonen, kompaniet eller hela 
bataljonen för att delta i korum, som är en 
gudstjänst i fält. Uppbyggnaden av krisplaner 
och hur man som människa reagerar i kris, 

vid dödsfall och vid svårighe-
ter var något som jag fick 
vara med och bygga upp 
och utveckla. Först 
efter några år fick 
jag den plats och 
den roll som jag 
har i dag – präst i 
hemvärnsbatal-
jonen som svarar 
för Lule och Pite 
älvdalar. 

Ytterst sett 
handlar allt som 
hemvärnet gör om att 
förbereda sig och öva 
sig i att försvara Sverige, 
vår demokrati och vår rätt 
att välja att leva på det sätt som 
vi själva vill. Det handlar om att med det 
yttersta medlen freda vårt land mot främ-
mande makters inflytande och övertagande. 
Den förberedelsen gör att vår gemenskap 
blir sammansvetsad, och att de relationer vi 
utvecklar i många stycken är relationer som 
bär när vi möter svårigheter och utmaningar. 

UNDER SNART 20 år har jag fått vara med om 
en rad skarpa insatser; eftersök då människor 

Präst i hemvärnet

”Det är män och kvinnor 
som offrar lediga dagar, 
nätter eller kvällar för att 
göra en insats. Ibland är 
det semestern som får bidra 
till insatsen. I stället för 
stranden, solsken och glass, 
blir det frystorkat, dålig 
sömn och svettiga kläder.” 

Hans Johansson, 
kyrkoherde 
i Boden och präst 
i hemvärnet.
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”En av de största insatserna för hemvärnet genomfördes under 2018, året då vi fick rapporter om skogsbränder var och varannan dag”, skriver 
kyrkoherde Hans Johansson.

te efter vår anhöriga som försvunnit eller inte 
kommit hem? Och när vattnet stiger, vem vill 
inte ha hjälp med fördämningar? Eller hjälp 
med släckning när bränderna närmar sig vårt 
hem? Och vilka är det då som kommer till vår 
hjälp? 

Jo, det är de ideella. Det är de verkligt ideella 
som kommer till allas vår hjälp. Inte de som 
vinner på att få extra ersättning, utan snarare 
de som går med förlust för att de hjälper till. 
Det är män och kvinnor som offrar lediga 
dagar, nätter eller kvällar för att göra en insats. 
Ibland är det semestern som får bidra till insat-
sen. I stället för stranden, solsken och glass, blir 
det frystorkat, dålig sömn och svettiga kläder. 

SOM PRÄST i hemvärnet får man många kon-
takter. Man får inblick i människors liv, delar 
glädjen och sorgen över det som inte blivit 

som man tänkt eller önskat. Ibland får man 
möta den verklighet som är ond och innebär 
dödsfall. Då fylls mångas, och även mina, 
ögon med tårar. 

Någon gång har jag tänkt att det är just det 
här som är prästlivets centra: att dela, gråta 
och skratta tillsammans med dem som delar 
samma verklighet som en själv. Att sedan få 
tolka och förkunna Guds kärlek och nåd till 
dem som offrar tid och kraft för att hjälpa 
andra, det är nåd, verklig nåd. Jag ser det som 
en förmån att få vara präst i och för 12 Hem-
värnsbataljonen. 

JAG VILL avsluta med att be för vår sommar: 
•••

Herre, låt sommaren som kommer bli en som-
mar fylld med det som är lagom. Lagom värme, 
lagom nederbörd, lagom blåsigt, och framför 

allt inga bränder som förstör. Jag ber för alla 
som ändå ställer upp, de som är beredda att 
lämna det bekväma för att göra skillnad för 
sin nästa som de inte känner. Jag ber för alla 
verkligt ideella – de som inte förväntar sig egen 
vinning för sin insats, de som offrar egen tid för 
andras väl. Jag vill be för ledare inom idrotten 
som vecka efter vecka står till förfogande för 
barns och ungas idrottande, för de besökande 
från besöksgrupper som ger en glädjestund för 
de som annars inte fått något besök. 
Välsigna alla goda verk, alla som ger av sig 
själva för andra, och välsigna vårt pastorat och 
våra församlingar. Amen. 

HANS JOHANSSON 
Din kyrkoherde i Boden och  

präst i 12 Hemvärnsbataljonen 
hans.johansson@svenskakyrkan.se



8 juni 2019

Detta gäller för begravning av djur i Bodens kommun

SÄLLSKAPSDJUR SOM katt, hund och 
andra smådjur, får begravas i din egen 
trädgård. Har du ingen egen trädgård men 
har tillstånd av markägaren att begrava på 
annans mark är det också tillåtet. 

För att det inte ska uppstå problem bör 
du gräva så pass djupt att det inte kan ge 
vittring så att andra djur kan hitta kroppen. 

Håll avstånd till vattentäkter, vattendrag 
och diken. Du ska också veta att djuret inte 
bär på någon smitta.

Aska från sällskapsdjur
 Aska från kremerade sällskapsdjur får 

spridas eller grävas ner ytligt i din egen 
trädgård eller om du har tillstånd på 
annans mark. Tänk på att om djuret har 
avlivats hos veterinär kan det innehålla 
ämnen som inte får spridas vid grundvat-
ten eller vattendrag. 

Större djur
  För större djur som hästar, kor med flera 

finns särskilda regler. Det finns möjlighet 
att få begrava t ex en häst på egen mark om 
det görs på en plats som kommunen god-
känner. 

Via veterinären
 Många väljer att ta hjälp av veterinär i 

slutskedet av djurets liv. Efter att djuret har 
fått somna in kan du välja att ta djuret med 
dig hem, eller att få det kremerat. Om du 
väljer kremering finns allmän kremering, 
eller separat. 

Vid allmän kremering tar kliniken hand 
om kroppen och ser till att den bränns. 
Separat kremering innebär att kroppen 
hanteras separat hela vägen. Askan samlas 
i en urna som du får tillbaka och kan begra-
va, sprida eller ta hem.

Minneslund för djur
  För oss i Bodens kommun finns närmaste 

godkända minneslund för djur i Gam-
melstad. Djursjukhuset Evidensia i Gam-
melstad utför kremering av djur och min-
neslunden ligger i närheten av sjukhuset. 
Där kan du välja både separat kremering 
och få med dig askan hem i en egen urna, 
eller att lämna ditt djur till kremering och 
låta dem sprida eller gräva ner askan i lun-
den. I minneslunden finns möjlighet att sit-
ta ner, tända ett ljus och att lämna blommor. 

Avgiften för att begrava sitt 
djur här är en engångs-
kostnad som ska täcka 
skötseln av platsen. 
Djursjukhuset ansvarar 
för all skötsel och tar 
bort vissna blommor, 
nedbrunna ljus mm. 

Begravning av husdjur

Till minne  
av en nära  
djurvän

A
tt ge sitt husdjur en värdig begrav-
ning och kunna besöka graven är 
viktigt för många. Men var får du 
begrava din trogna fyrbenta vän? 

Får du sprida stoftet på kyrkogården? Eller 
begrava där du själv ska ha din sista vila?

Vad som är tillåtet gällande begravning av 
djur varierar mellan olika län och kommuner. 
Vissa kommuner tillåter att du begraver hus-
djur, både inom och utanför tätbebyggt områ-
de. I andra kommuner är det helt förbjudet 
att gräva ner djurkroppar.

  – Vi får frågan då och då, och det är väldigt 
tydliga regler för vad som gäller på en vanlig 
kyrkogård. Inga djur och ingen aska från 
djur får begravas här, förklarar Ingvar Öberg, 
kyrkogårdsansvarig inom Svenska kyrkan i 
Boden.

ANNA BERGSTRÖM
nordskribenten@gmail.com

FOTO:  ANNA BERGSTRÖM
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I din 
egen  trädgård 
får du begrava 

 familjens fyrbenta små 
vänner. Du får också  sprida 

aska från ett kremerat små-
djur på din egen mark,  eller 

annans om du har till-
stånd, dock inte nära 

vattentäkt eller 
vattendrag.
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H
ildegard var ett annorlunda barn: 
hon var sjuklig, hade visioner 
och var dessutom nummer tio i 
barnaskaran. Kanske spelade allt 

detta in när föräldrarna beslöt att lämna hen-
ne till kyrkan, för att hon skulle få sin fostran 
i ett kloster.

Hildegard föddes 1098 som tionde bar-
net i en tysk adelsfamilj. Hildegard var som 
barn svag och sjuklig och fick därför endast 
nödtorftig utbildning i hemmet. Föräldrarna 
beslöt att det bästa för Hildegard vore att få 
leva sitt liv i Guds hägn. När hon var åtta år 
lämnades hon i den unga Jutta av Sponheims 
vård, och 1112 flyttade de unga flickorna in 
i en klosterliknande gemenskap intill ett 
munkkloster på Disibodenberg. Klostret 
hade börjat byggas bara några år tidigare och 
systrarna hade antagligen ett hus utanför 
klostermuren, helt avskilt från munkarna. 
Gemenskapen utvecklades så småningom till 
ett riktigt nunnekloster, där Hildegard efter 
Juttas död blev abbedissa. Samtidig stod syst-
rarna juridiskt och ekonomiskt under mun-
karnas ledning. 

HILDEGARD HADE sedan sin tidiga barndom 
uppenbarelser. Vid 42 års ålder fick hon i 
en stor vision en uppmaning att skriva ner 
allt hon såg och hörde. I motsats till andra 
medeltida visionärer, till exempel heliga Bir-
gitta, fick hon sina visioner i vaket tillstånd, 
alltså inte i någon form av trans eller extas, 
utan i full medvetenhet. Hon samlade sina 
uppenbarelser i boken Scivias, Känn vägarna. 
Hildegards allmänna erkännande kom i och 
med att hon inbjöds till synoden i Trier 1147. 
Hon fick där officiell tillåtelse av påve Euge-
nius III att publicera sina visioner, vilket även 
stärkte hennes politiska betydelse. Nu börja-
de Hildegards berömmelse.

Efter en tid bestämde Hildegard sig för att 
lämna Disibodenberg för att grunda ett eget 
och självständigt benediktinkloster. Efter 
stort motstånd från munkklostret fick hon 
omkring år 1150 tillstånd att bygga ett eget 
kloster för sina nunnor på Rupertsberg, mitt 

emot Bingen. Klostret i Bingen fick under 
Hildegards tid stort anseende, och många 
besökare som ville ta del av hennes läkekonst 
och hennes klokhet, men också hennes för-
måga att genom handpåläggelse bota både 
fysiskt och psykiskt sjuka. Med tiden var de 
så många nunnor att en filial för fattiga kvin-
nor inrättades i ett före detta Augustinerklos-
ter år 1165. 

TROTS ATT Hildegard hela livet led av svag 
hälsa och smärtor hann hon uträtta förvå-
nansvärt mycket. Hon var bildad och väldigt 
mångsidig. Hennes verk omfattar religion, 
etik, dikter, filosofi, mystik, medicin, musik 
och kosmologi. Hon författade en samling 
kyrkliga sånger och musikstycken, samt ett 
liturgiskt drama. På Rupertsberg skrev Hil-
degard även två stora uppenbarelseböcker, 
Boken om livets förtjänster och Om Guds 
verk. Hennes starka intresse för naturen och 
för läkekonst resulterade i verken Physica 
och Causae et Curae.

Under sin levnad var Hildegard en av 

Europas mest inflytelserika personer, och 
brevväxlade med påvar, furstar och det 
samtida helgonet Bernhard av Clairvaux. 
Som abbedissa och framstående predikant 
gjorde hon predikoresor till södra Tyskland 
och Frankrike, och skrev nio böcker i ämnen 
som teologi, medicin och fysiologi. Till sin 
hjälp hade hon under många år en munk från 
Disibodenberg som hette Volmar, som hjälpte 
henne med såväl nedtecknandet som förbätt-
randet av hennes latin. Han följde också med 
till Rupertsberg, där han verkade som präst 
för systrarna. 

HILDEGARD DOG i Bingen den 17 september 
1179, vilket också är den dag som hon än idag 
firas på. Efter Hildegards död förlorade klost-
ret sin betydelse och redan 1259 var det på 
grund av fejder och röveri så gott som över-
givet. Hildegard blev helgonförklarad först 
år 2012. Samma år utnämndes hon som den 
fjärde kvinnan i historien till kyrkolärare. 

KÄLLA: WIKIPEDIA

Skulptur av 
Hildegard 
från Bingen av 
konstnär Karl-
heinz Oswald.
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av Bingen
– kvinnligt  
universalgeni
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Konfirmation

Slitstark rit  
som håller 

med i. Under terminen har ungdomarna haft 
3–4 träffar på församlingsgården, några fler 
om de har valt det kortare lägret. Lägren hålls 
på lägergården Strömsund, utanför Råneå. 
Anna tar fram ett schema. Varje dag innehåll-
er morgon- och kvällsbön samt olika aktivi-
teter och diskussioner. En grupp kan bestå 
av mellan 20 och 50 deltagare. I varje grupp 
finns också ett antal ungdomsledare som själ-
va konfirmerats för något år sedan. De mer 
djupa diskussionerna sker i mindre grupper 
som ungdomsledarna delvis leder.

Har man behov av en mindre grupp på 
grund av till exempel ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder så går det att ordna. För den 
som vill genomföra exempelvis en fotbolls-
konfirmation eller seglarkonfirmation går det 
bra att ansöka till en annan församling som 
erbjuder detta. I Boden hoppas man på att 
kunna erbjuda en inriktning mot natur och 
klimat framöver. Vill man som okonfirmerad 
vuxen konfirmera sig, så går naturligtvis det 
också bra. Då deltar man i en samtalsgrupp 
som leds av en präst. Om man som vuxen inte 
är döpt och sedan väljer att döpa sig så räknas 
detta också som en konfirmation.

ATT KONFIRMERA sig kostar inget. Delta-
garna får en konfirmationsbibel vid starten, 
och en frälsarkrans (en sorts bönearmband) 
när de konfirmeras. Frälsarkransen är också 
något som de använder sig av och jobbar med 
under konfirmationstiden. 

Konfirmationslägren riktar sig i första 

 ANNA NILSON tar emot i sitt arbetsrum på 
församlingsgården.

– Vet du, jag har sysslat med konfirma-
tioner sedan jag var 15 år, säger Anna och 
berättar om sin egen resa från konfirmand till 
präst. 

– Jag hamnade först i en konfirmandgrupp 
som inte passade mig. Efter önskemål tillät 
prästen, som sedan blev min konfirmations-
präst, mig att byta till en annan grupp. Den 
var egentligen fullbokad, men hon gjorde ett 
undantag. Där trivdes jag så bra att jag fort-
satte som ungdomsledare direkt efter kon-
firmationen. Hade detta inte hänt hade jag 
kanske inte varit präst i dag.

ÄNDA SEDAN Anna kom till Boden för fem 
år sedan så har hon jobbat med konfirmand-
grupper och undervisning. 

– Vi är alltid ett team bestående av präst, 
diakon och församlingspedagog som jobbar 
med konfirmationen. I Svenska kyrkan i 
Boden är det församlingspedagogen Anna 

Karlsson som är huvudansvarig för hela kon-
firmandarbetet. 

I år har de två konfirmandgrupper med 
varsitt team. Den ena åker på ett femdagars-
läger i augusti och den andra, där Anna Nils-
son är präst, åker iväg tio dagar nu i början 
av sommaren. Konfirmationen sker i juli och 
i augusti beroende på vilken grupp man är 

Konfirmation kommer av latinets confirmatio 
som betyder bekräftelse, bekräftelse av dopet. 
Hur ser det ut med konfirmation inom Svenska 
kyrkan i Boden år 2019? Kyrkfönstret stämde träff 
med prästen Anna Nilson för att få veta mer.

Konfirma
tionslägren 

i Strömsund 
är gratis och 
 brukar ofta 

hyllas.

Överluleå kyrka brukar vara fullsatt vid 
 konfirmationsmässorna.
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hand till 15-åringar. Om man inte är döpt så 
måste detta ske innan man kan konfirmeras. 
Även om man har varit med på lägren och 
deltagit i konfirmationsundervisningen mås-
te man inte sedan konfirmera sig i kyrkan. 
Anna Nilsson säger att många ungdomar i dag 
har ett intresse av att diskutera etiska frågor. 
De frågorna är eviga. Även filmer används när 
så passar för att få ingång diskussioner. Och 
i Ungpsalm, den psalmbok man använder, så 
finns många tänkvärda texter att sjunga och 
reflektera kring. De brukar även använda spe-
let Kahoot, som är en sorts digital frågesport 
med varierande teman.  

INNAN MAN konfirmeras ska konfirmanden 
ha besökt tio gudstjänster, varav en till jul 

och en till påsk. Det går bra med gudstjänster 
på andra orter om man reser. Även bröllop, 
dop och begravningsgudstjänster räknas. Det 
är inte obligatoriskt att hjälpa till vid någon 
gudstjänst, men Anna bjuder in sina konfir-
mander till en gudstjänst som hon själv leder 
och där kan de exempelvis hjälpa till med att 
ta upp kollekt.

Konfirmationen avslutas med en konfir-
mationsmässa där själva konfirmationsriten 
sker. Det är en vanlig söndagsgudstjänst som 
vem som helst får besöka, och det brukar vara 
fullt i kyrkan. Konfirmanderna har på sig vita 
kåpor som kyrkan lånar ut. Två dagar innan 
har man haft en avslutande fest i församlings-
gården, där konfirmanderna har visat och 
berättat för sina föräldrar vad de har lärt sig 

Bilder: 
Konfirmation 2  

Stor bild
Strömsund 1  

Mindre bild
Konfirmation 1  Mindre 

bild
Strömsund 2  

Mindre bild

under undervisningen, följt av ett gemensamt 
tårtkalas. 
Varför ska man konfirmeras?  

– För att ge sig själv tid att stanna upp och 
fundera över de stora frågorna i livet, att 
tillsammans med andra få tänka kring detta 
att vara människa och vilken värld vi lever 
i. Ungdomarna får testa något nytt, och lära 
känna kyrkan, Gud och vad Gud vill med oss 
människor. Gud har sagt ja till oss, och här 
får vi en chans att säga ja till Gud. Att träffa 
nya vänner, att våga utmana sig själv med 
nya erfarenheter och att prova på något nytt, 
avslutar Anna Nilsson.

JOHAN E. SKOGLUND
johan.skoglund@amsab.org

Under konfirmationsläsningen får ungdomarna träffa nya vänner och utmana sig själva med nya erfarenheter.

Låter det spännande med 
 konfirmation? Läs mer på: 

www.svenskakyrkan.se/boden/ 
konfirmation

... eller kontakta Anna Karlsson på: 
anna.karlsson@svenskakyrkan.se

 
Telefon: 0921-775 31 

VILL DU 
VETA MER?
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Nya namnet 
ska sätta  internationellt  
arbete på kartan

DEN 5 MAJ i år blev startskottet för en lång
siktig satsning på att göra det internationella 
arbetet inom Svenska kyrkan mer känt. Verk
samheten förblir densamma, och vi kommer 
att fortsätta försvara människors rättigheter 
och värdighet runt om i världen. 

– Det nya namnet ska göra det lättare för 
människor att förstå vilka vi är, vad vi gör 
och vad vi står för. Under de kommande åren 
behöver vi arbeta intensivt för att det viktiga 
arbete som vi gör ska bli mer känt. Det behövs 
för att öka engagemang, kunskap och insam
ling, så att vi kan utveckla partner relationer 
och tillsammans försvara människors värdig
het och rättigheter runt om i världen, säger 
Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

TILLSAMMANS MED kyrkor och organisa
tioner arbetar Act Svenska kyrkan liksom 
tidigare mot fattigdom, förtryck och orättvi

Som kristna är vi övertygade om att varje människa har 
rättigheter och är oändligt värdefull. Därför har vi ett 
självklart uppdrag att arbeta också internationellt. Det har 
vi sedan 2008 gjort under benämningen Svenska kyrkans 
internationella arbete. I maj 
bytte vi emellertid namn  
till Act Svenska kyrkan. 

Act Svenska kyrkan

sor samt långsiktigt med att stödja kyrkliga 
ledare. 

– Vår inspiration är en livsbejakande tro, 
som sätter människors lika värde och rättig
heter i centrum för allt arbete, säger Erik 
Lysén. 

ATT VARA kyrka är en styrka i sammanhang
et. Samarbetet med ACTalliansen, ett nät
verk med över 150 kyrkor och trosbaserade 
utvecklingsaktörer, gör det möjligt att arbeta 
effektivt och långsiktigt med utvecklings
samarbeten samt att ha en stark påverkans
röst i exempelvis jämställdhetsfrågor.

 – På många platser är kyrkan en viktig 
normbildare och påverkar bland annat synen 
på kvinnors och mäns roll i samhället. Därför 
har kyrkor en unik möjlighet att driva frågor 
för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det 
är en styrka att vara kyrka, säger Erik Lysén.

 
”Det nya 

namnet ska 
göra det lättare för 

människor att förstå 
vilka vi är, vad vi gör 
och vad vi står för.” 

Erik Lysén, chef för  
Act Svenska kyrkan

FOTO: KAT PALASI
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Act Svenska kyrkan är tro  genom 
handling. Vi arbetar  långsiktigt 

mot fattigdom, förtryck och 
orättvisor. Och bärs av visionen 

om en växande folkrörelse. 
FOTO: KAT PALASI

Varför byter Svenska kyrkans 
internationella arbete namn till 
Act Svenska kyrkan?

– Den nuvarande avsända-
ren – då vi kombinerar Svenska 
kyrkan, internationellt arbete och 
ACT alliansen – är för krånglig. 
Många upplever att vårt arbete 
är meningsfullt, men de kommer 
inte ihåg vilka vi är. Kännedomen 
om det viktiga arbetet vi utför 
är för låg, vilket är ett stort pro-
blem. Vi behöver växa, för att öka 
insamlingsresultaten och enga-
gemanget. Det är avgörande för 
att vi ska kunna fortsätta stötta 
våra internationella partners och 
försvara människors rättigheter 
och värdighet runt om i världen.

Vad står Act Svenska kyrkan för?
– Act betyder agera. Guds 

kärlek utmanar var och en av oss 
att visa omtanke och ta ansvar 
för varandra, bidra till ett bätt-
re samhälle och en ekologiskt 
hållbar miljö. I Jesu efterföljd är 
vi kallade att agera och stå upp 
för tron om att vi alla är skapade 

till Guds avbild. Kopplingen finns 
också till ACT-alliansen. Tillsam-
mans i den världsvida kyrkan når 
vi människor som andra har svårt 
att nå. Vi tror att kyrkan är kallad 
att visa på Guds kärlek till alla 
människor, när vi agerar tillsam-
mans som delar av Kristi kropp 
blir den kärleken synlig och leder 
till förändring i människors liv. 

Hur påverkas verksamheten av 
namnbytet?

– Act Svenska kyrkan kommer 
att göra samma saker som det 
som idag benämns Svenska 
kyrkans internationella arbete. 
Det omfattar all verksamhet som 
styrs av den strategiska planen 
för Svenska kyrkans nuvarande 
internationella arbete, det vill 
säga stöd till teologisk utbildning, 
humanitärt katastrofarbete, lång-
siktigt diakonalt biståndsarbete 
och påverkansarbete.

Hur har processen gått till?
– Beslutet att bli Act Svenska 

kyrkan har föregåtts av en gedi-

gen och noggrann process som 
pågått under lång tid. Det har 
gjorts kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar med grupper 
både inom och utanför kyrkan. 
Det internationella rådet har varit 
djupt engagerade i frågan under 
de senaste åren och där har 
också frivilligrörelsen varit repre-
senterade genom hela processen 
och befunnit sig mitt i proces-
sens hjärta.   

Men, kostar inte det här mycket 
pengar? 

– Jo, det kommer 
det att göra. 

Kyrkostyrelsen har avsatt 10 mil-
joner per år i tre år för att stärka 
vår synlighet. Det innebär att de 
pengarna inte tas från insamlade 
medel. Men man ska också veta 
att de flesta insamlingsorgani-
sationerna lägger betydligt mer 
pengar på att synas i olika medier. 
Vi är en organisation som lägger 
väldigt lite på marknadsföring 
med tanke på de summor vi 
samlar in, vilket är mycket tack 
vare stiftens och församlingarnas 
arbete. 

Källa: Act Svenska  
kyrkan

Frågor och svar om namnbytet

Gud, tack för sommaren.
Låt den slå sitt ljusa valv

över våra liv, som en katedral
som påminner om dig,
som skapar och ger liv.

Tack för sommaren.
Låt den medföra rekrea- 
tion i våra liv, nyskapelse,  

återställelse och förnyelse.
Låt våra liv bli till en katedral

som påminner om dig,
du vårt ursprung och  

vårt mål.
Amen

BÖN FÖR  
SOMMAREN
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MÅNGA PYNTAR och fixar kring gravarna 
inför vintern. Men mycket blir också kvar 
på gravarna när våren kommer. Visset ris. 
Utbrunna lyktor och marschaller. Prydnads
saker som har placerats på snön utanför grav
platsen. Stenar. Vindspel.

Om ingen tar bort grejerna så gör kyrko
gårdspersonalen det på våren.

 – Vi plockar bort lyktor och saker som står 
utanför graven och även bakom stenen. Det 
är väldigt vanligt med dekorationsstenar med 
texter på och de kan ligga lite här och var och 
riskerar att förstöras, eller förstöra när vi klip
per och trimmar gräset runt gravarna under 
sommaren, förklarar kyrkogårdsföreståndare 
Ingvar Öberg, som verkligen uppmanar alla att 
ta bort sakerna utanför blomlådan vid graven 
om de är rädda om sina saker. 

Det som lämnats kvar, men sedan plockats 
bort av personalen, förvaras en tid i vaktmäs
teriet och finns att hämta där. Men allra bäst 
är såklart om du själv städar graven som du 
ansvarar för och ser till att det du vill pryda 
den med finns så långt innanför kanten att det 
inte är i vägen vid trimning eller gräsklipp
ning. 

ENLIGT BEGRAVNINGSLAGEN är huvudman
nen för begravningsverksamheten, det vill 
säga Svenska kyrkan, ansvarig för begrav
ningsplatsernas skick. För att ingen bort
glömd grav ska bli vanvårdad, eller misspryda 
begravningsplatsen för andra, görs därför en 
årlig gravsyn. Detta görs på alla kyrkogårdar i 
landet, så även här i Boden, Harads och Gun
narsbyn.

Gravsynen görs av kyrkogårdsansvariga 
tillsammans med de förtroendevalda i kyr
korådet. Granskningen görs i år i augusti och 
utifrån ett antal kriterier. Allt dokumenteras 
och där det behövs fotograferas det. Protokol
len sparas i flera år så de kan se om saker som 
påpekats åtgärdas. 

 – Det handlar inte om att det inte får vara 
lite ogräs eller vissna blommor på en grav. Vi 
tittar mer på ”har någon varit här det senaste 
året”. För att den ska klassas som vanvårdad 
krävs att den inte har setts till på lång tid, för

klarar Ingvar Öberg, kyrkogårdsansvarig.
De gravar som anses behöva ses över får en 

vänlig uppmaning via brev. Om ingen föränd
ring sker kommer en tydligare påminnelse. Ett 
sista skede är att graven kan återtas av kyrkan.

 – Det är ganska vanligt att det planteras på 
våren men sen står graven utan skötsel 
resten av året, säger Ingvar 
Öberg.

Kyrkans kanslister lägger 
varje år också mycket tid 
på att spåra gravrätts
innehavare där det 
saknas uppgifter, eller 
där tidigare ägare har 
avlidit.

– Det finns en del 
som inte ens vet om 
att de har ansvar för 
en grav, och blir väl
digt tacksamma när vi 
hör av oss.

Bor du långt bort eller inte 
känner att du har tid att sköta 
om graven eller gravarna du 
har ansvar för, på det sätt som 
du skulle önska, så finns det 
hjälp. Dels finns det privata 
företag som åtar sig gravsköt
sel; att tända ljus på högtids
dagar, plantera och hålla fint. 
Många bokar också gravvård 
genom kyrkan. 

I ÅR KOMMER alla kyrkans plan
tor från Vittjärvs trädgård, som 
Edefors församling har anlitat 

och varit mycket nöjda med sedan tidigare.
– Så nu tar vi plantor därifrån till alla våra 

kyrkogårdar, förklarar Ingvar Öberg.
Till kyrkans planteringar finns flera plante

ringsalternativ att välja mellan och de vattnar 
regelbundet.

–  Absolut bäst och finast tycker jag per
sonligen att det är med dahlior. 

De står hela sommaren och 
håller bra i både sol och 

regn, säger Ingvar Öberg.
För mer information 

om bokning av vatt
ning och plantering, 
kontakta försam
lingsexpeditionerna 
i Boden, Gunnarsbyn 
eller Harads.

ANNA BERGSTRÖM
nordskribenten 

@gmail.com

”Det finns en del 
som inte ens vet om 
att de har ansvar 
för en grav, och blir 
väldigt tacksamma 
när vi hör av oss.”

Ingvar Öberg, 
 kyrkogårdsföreståndare

Gravvård 
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Den 25 maj hölls en gemensam 
kyrkogårdsdag för kyrkogårdarna i 
Boden. Tanken var att bjuda in till att 
städa och fixa på gravarna och samtidigt 
ha all personal i tjänst för att hjälpa till 
och träffas.

Sedan den tragiska olyckan i södra 
Sverige 2011, där en 8-årig flicka fick 

en lös gravsten över sig och omkom, görs 
återkommande översyn av gravstenarna på 
kyrkogårdarna. Detta kommer att genom-

föras i Boden i sommar. Gravrättsinnehavare 
som behöver åtgärda stenarna kommer att 

underrättas. Där stenarna är så lösa att 
de kan medföra omedelbar fara läggs 

de ner på marken. Detta görs för 
allas säkerhet på kyrko-

gården. 

ÖVERSYN

Det finns möjlighet att 
beställa  gravskötsel 
 genom kyrkan eller 
 genom privata företag. 

FOTO: MICHAEL HJELT/IKONStäddag på 
kyrkogården



MIN TELEFON har krånglat en tid, jag har 
försökt ta reda på vad det är, sökt på nätet, 
ändrat i inställningar men den har ändå 
levt sitt eget liv – jag får ingen kontroll. Till 
slut ringde jag supporten, hela mitt liv är i 
telefonen, jag vill ju kunna lita på den. Den 
måste funka utan krångel eller obehagliga 
överraskningar. 

Så jag ringde Markus, eller det var i alla 
fall han som svarade på supporten. Jag 
fick beskriva mitt problem. Jag gjorde 
allt han sa men ingenting verkade hjälpa. 
Sen säger han att han måste koppla in en 
senior så jag får prata med Lukas. Lukas 
låter väldigt ung för att vara en senior, men 
Lukas är ändå länken till att få min telefon 

att  fungera. Blint litar jag på Lukas ord och 
vips är innehållet i min telefon på väg till en 
ingenjör som ska reda ut vad för fel som är 
galet. I total tillit följer jag och gör som jag 
blir tillsagd utan någon större efter tanke. 
Ja, vad ska jag annars göra? Jag har ju 
bevisligen inte kunskapen själv. Jag måste 
lita på någon annan för jag vill ha någon 
sorts koll på min tillvaro, må så vara i form 
av en telefon. 

VAD ÄR DET som gör att jag så lätt lämnar 
något så viktigt till någon jag inte känner 

men att jag har så svårt att lämna över mitt 
liv i Guds händer? För vad kan jag styra i 
mitt liv egentligen? Jag inbillar mig gärna 
att jag har koll men vet ju egentligen att 
kontroll bara är en illusion. Jag vill på rik-
tigt leva mer i tillit. Jag vill kunna säga som 
Maria i Lukasevangeliet: ”Jag är Herrens 
tjänarinna. Må det ske med mig som du har 
sagt.” 

Men hur gör vi för att finna vardagsled-
ningen och vardagstilliten? Var hör vi Guds 
röst? Hur lämnar vi över? För mig blir den 
här telefonhändelsen en vardagsledning, 
den får mig att tänka större och djupare 
kring livet i helhet. 

TELEFONEN DÅ? Ja, den lever fortfarande 
sitt eget liv – men jag har slutat fixa och 
trixa och tro att jag kan påverka den – och 
nu har jag ju lämnat över och tar det för vad 
det blir.

CHRISTIAN APPELSVED

När min telefon krånglar lägger jag 
mitt i liv i händerna på en person 
som jag aldrig har sett. Vågar jag lita 
lika mycket på Gud?

och telefonTillit

32 juni 2019

”Blint litar jag på Lukas 
ord och vips är innehållet 
i min telefon på väg till en 
ingenjör som ska reda ut 
vad för fel som är galet.”
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