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Läs mer:
Ung i den världsvida kyrkan och
biskop Susanne
kommer på besök

Händer under
februari och
mars i din
församling

”Var mig en
skyddande Gud
och en fast
klippa”

Ung i den världsvida kyrkan
År 2016 får Julia Carlsson chansen att delta i ett internationellt utbytesprogram
genom det som tidigare hette Svenska kyrkans internationella arbete och som idag
heter Act Svenska kyrkan, det ska visa sig bli ett fantastiskt minne – ett minne för
livet.
Innan Julia åker vet hon inte så mycket om organisationen Act Svenska kyrkan, hon tror mest de samlar in
pengar till hjälparbete. Hon är en av arton personer i
Sverige mellan 18 och 30 år, som får möjlighet att åka
via kyrkans organisation ”Ung i den världsvida kyrkan”.
Julia vill resa på ett schysst och bra sätt och inte bara
uppleva landet som turist, så organisationen passar
henne bra. Om det inte vore för hennes engagemang
i Svenska kyrkan sedan hon var liten tror inte Julia att
hon hade känt till att denna möjlighet fanns. Det är fem
länder som kyrkan samarbetar med och för Julias och
hennes kompis del blir det en tre månader lång vistelse
i Sydafrika.
Äventyret startar i Johannesburg och efter några dagar
åker de vidare för att bo hemma hos framförallt två
olika värdfamiljer på två olika ställen i Sydafrika, Hlabisa
och Rustenburg. Familjerna är medelklassfamiljer, den
ena bor på landsbygden och den andra i en medelstor stad. Julia berättar att resan är ett religions- och
kulturutbytesprogram genom den Lutherska kyrkan och
hon deltar i vardagslivet ihop med värdfamiljerna för att
utbyta tankar och erfarenheter. Hon får följa familjerna
på jobbet, i församlingen och genom olika studiebesök
på t.ex. skolor och sjukhus. Det som slår henne framförallt är den otroliga gästfriheten och att man aldrig
känner sig i vägen.
– Vi var bjudna på så många fester och kalas och tre
bröllop på tre månader, berättar Julia. På frågan om
vilka som är hennes starkaste minnen från resan svarar
hon – alla relationer. – Det kanske låter klyschigt men
man kände sig så otroligt välkommen! Sedan har vi alla
konstiga kulturkrockar på ett kul sätt, fortsätter hon.
– Det var en gång som vi åt hönsfötter, inget dom äter
hela tiden, men dom ville visa några av sina extrema

grejer. – Vi hade väldigt kul när vi jämförde våra kulturer
och traditioner på olika sätt.
Julia säger att det är fantastiskt att fått uppleva den
kristna kulturen och naturen i Sydafrika men förstår att
hon bara sett en ytterst liten del, och att hon skulle vilja
få komma tillbaka för att uppleva mycket mer och fler
kulturer. Hon har också fått vänner i familjerna som hon
fortfarande håller kontakten med och som hon gärna
skulle vilja hälsa på igen.
Julia är intresserad av frågor som rör människors rättigheter och möjligheter vilket gjort att hon idag läser
Globala studier på Göteborgs universitet. Hon är mycket
engagerad i freds- och ickevåldsfrågor och vill i framtiden få jobba med politisk påverkan. Hon ser erfarenheten från resan till Sydafrika som väldigt lärorik.
– Skulle du rekommendera andra att åka iväg?
– Ja, det skulle jag absolut verkligen göra, säger Julia.
– Var det en bra tid att åka precis efter gymnasiet
som du gjorde?
– Jag tror att upplevelsen blir olika beroende på var
man åker och hur mycket erfarenhet man har med
sig. För min del var det väldigt bra att åka direkt efter
gymnasiet, men jag vet av erfarenhet från de jag delade
resan med att man kan få en lika fin upplevelse även om
man är lite äldre.
Sydafrika finns inte längre med som värdland vilket Julia
tycker är synd och hon hoppas på att det ska komma
tillbaka. Men det är fortfarande lika många som sänds
ut varje år, så hon tycker absolut att du som är mellan
18 och 30 år gammal, ska ta chansen.
Text: Mats Svedberg. Foto: privat
Namn:Julia Carlsson
Ålder:22
Bor: Göteborg men uppväxt i Kinna
Yrke: Studerar Globala studier på Göteborgs universitet

Biskop Susanne
kommer på besök
Onsdagen den 25 mars kommer biskop
Susanne Rappmann på besök till Kinds pastorat.
Under dagen möter hon anställda och förtroendevalda och på kvällen inbjuds församlingsborna till en
gudstjänst med samling efteråt.
En biskops huvuduppgift är att se. Ordet biskop kommer från
det grekiska ordet epískopos, som betyder den som ’ser över’.
Biskopen ska se till församlingarna i stiftet, och verka för att
de ska fungera som goda platser, där människor får möta
varandra och Gud.
Ett sätt för biskopen att se församlingarna är att besöka dem
och möta de som bor och verkar där. I Kyrkoordningen står
det att biskopen ska ha tillsyn över och visitera församlingarna. I begreppet tillsyn ligger också uppdraget att ge stöd och
uppmuntran, råd och inspiration, samt en inbjudan till att vidga
perspektiv och till fördjupning.
Gammal tradition
Visitationer är en gammal tradition. Redan i Bibeln berättas
om hur aposteln Paulus gjorde missionsresor då han besökte
de kristna församlingarna i nuvarande Turkiet. Genom omsorg,
uppmuntran och förmaning ville Paulus stödja församlingarna
i deras uppdrag och påminna om samhörigheten med varandra.
– Jag ser mycket fram mot att få komma till Kinds pastorat på
besök, säger biskop Susanne. För mig är det en stor glädje att
få möta er församlingsbor, anställda och förtroendevalda. Det
lär mig mycket om vilka glädjeämnen och utmaningar församlingarna i stiftet lever med idag.
Avslutas med högmässa
En biskopsvisitation i Göteborgs stift sträcker sig över tre
dagar. Den första dagen kallas ”prostens dag”, då kontraktsprosten på biskopens uppdrag för samtal om bland annat
församlingens omvärldsanalys. Under biskopens dag blir det
samtal kring församlingens grundläggande uppgift; att fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och
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Biskop Susanne Rappmann besöker Kinds pastorat..

mission. På den avslutande tredje dagen firas högmässa som
leds av kontraktsprosten som sammanfattar de två dagarnas
möten och samtal i församlingen.
Hoppfullt valspråk
Biskop Susanne vigdes till biskop i Göteborgs stift i mars
2018, efter att ha varit präst i stiftet i 26 år. När hon valdes
till biskop var hon kyrkoherde i Mölndals pastorat. 2005 disputerade hon på en avhandling som är en teologisk reflektion
kring funktionshinder. Som sitt valspråk har biskop Susanne
valt: ”Vår Gud bär sår”.
– Tron på en Gud som bär egna och andras sår hör till det
mest hoppfulla jag vet, och hopp tror jag att vår tid behöver,
säger biskop Susanne. Vi behöver hopp som kämpande människor men också som kyrka. Genom valspråket vill jag inspirera
till att våga dela sårbarhet, tro på försoningens möjlighet och
omsätta tron i praktisk handling.
Text: Torgny Lindén. Foto: Kristin Lidel

UTBYTESPROGRAM:

UNG I DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN

är vår kyrkas missions- och biståndsorganisation. Namnet act är nytt
sedan maj 2019. Det har två betydelser, dels uppmanar det oss till
att agera för allas lika rätt till mat, trygghet och jämlikhet, alla vi som
lever under samma himmel. Dels är namnet en förkortning av Action
by churches together, vilket betyder att vi samarbetar med många
kyrkor världen över. Det gör att act är på plats när katastrofer inträffar och kan snabbt se vad som behövs. Det gör också att långsiktiga
projekt kan upprätthållas när människor i lokala kyrkor tar ansvar.

Välkommen att söka till Act Svenska kyrkans utbytesprogram för
unga vuxna 18–30 år. Du får dela vardagslivet, och engagera dig
i kyrkan och samhället under tre månader i Costa Rica, Filippinerna
eller Tanzania.

I Göteborgs stift finns rådet för act i Svenska kyrkan, en styrelse som
ordnar inspirationsdagar vår och höst för dem som vill engagera sig i
sin församling.

Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/act/utbyte

Vill du veta mer kan du läsa mer på svenskakyrkan.se/act eller
höra av dig till Annika Lindman, 0325-61 21 33 som är ledamot av
act-rådet i Göteborgs stift.

Sista ansökningsdag för utbytesprogrammet
är 15 mars varje år för kommande höst.

”Var mig en skyddande Gud och en fast klippa”
Så heter det i Psalt. 31:3-4. De två första orden
har fått ge det latinska namnet åt Fastlagssöndagen Esto mihi, var mig. Utan den närvaron,
som vi får öva oss i genom att utan ansträngning och utan krav hos Gud, inte för att bli si eller
för att bli så, för att bli lugna och trygga
eller hjälpsamma och glada. Utan för att
vara hos Gud. En närvaro frikopplad och bortkopplad från alla
”för att”. Vi kanske har erfarenhet av
att vara tillsammans utan något
syfte. Gud kanske längtar efter oss
på det sättet, att vi ska vara nära
Gud för Guds egen skull. Det är Gud
som gett oss denna längtan i oss, att
vara hos någon för själva varandet.
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Nu finns vårens program ute!
Du hittar det här:
svenskakyrkan.se/kind
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"Det flödar
		 Glädje!"

Söndag den 26 april kl 14.30-19.00
i Tranemo kyrka och församlingshem.
VÄLKOMMEN till en dag med inspiration
för ditt engagemang
i Svenska kyrkan i Kind
Gäst: Tomas Sjödin

Kärlekens väg handlar om att våga bibehålla sin
integritet och att våga se ”den andre”.
Men det får följder: glädje, befrielse – och kors.
Välkommen med på Kärlekens väg önskar jag dig.

Mer information om hur du anmäler dig
kommer snart.

Patric Cerny, kyrkoherde

INFORMATION FRÅN BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
Gravskötsel
Nu finns en ny prislista för 2020 vad gäller gravskötsel för Kinds pastorat.
Vid beställning av gravskötsel eller vid frågor är du välkommen att vända dig till:
Gravskötselexpeditionen: 0325-61 20 03
kinds.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Klockaregatan 2, 512 54 Svenljunga
Öppettider:
Måndag-torsdag kl 09.00-12.00, 13.00-14.00
		
Fredagar kl 09.00-12.00
		Avvikelser kan förekomma
LÄS MER PÅ: svenskakyrkan.se/kind/begravningsverksamheten
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