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därför har du fått denna tidning
Distribution av denna tidning är oadresserad di-
rektreklam (ODR). Den tjänsten får Posten säl-
ja för så kallad icke kommersiell information. Dit 
hör till exempel information från politiska partier 
och religiösa organisationer. Den här typen av 
information delas ut oavsett om man undanbett 
sig reklam eller inte. Vi vet att varje gång vi delar 
ut information på det här sätter blir en del glada 
och andra irriterade. Till er som inte vill ha tidning-
en ber vi om ursäkt att vi stör och ber er lägga 
den i pappersåtervinningen. Er andra önskar vi en 
stunds trevlig läsning.

...å andra sidan...

Planeringskalender och mötesbokningar, vi 
försöker styra upp så väl middagsinköpen 

som vår arbetsdagar. Jag är en listmakare av 
rang och visualiserar inför nya utmaningar. 
Försöker tänka ut hur allt ska bli. Försöker sty-
ra upp så väl omgivning som livet. Jag vet att 
jag inte är ensam om det. Det händer att det går 
riktigt bra, men så sker något som ställer allt 
på ända. För livet är oförutsägbart och alltsom- 
oftast blir det inte alls som man tänkt. Både i stort 
som i smått. Det här numret av Petrus handlar 
på olika sätt om när livet inte följer givna ramar. 

Vi möter Bodil Kristiansson som älskar sitt 
jobb som fritidsledare, men i sitt arbete 

även möter barn, unga och familjer som lever 
i en verklighet som ingen vill tänka sig. Även 
vårt Ungdomsprojekt rör sig i samma spektra, 
där vi stöttar barn och unga som av olika an-
ledningar möter svårigheter, som känner sig en-
samma i sin verklighet, en verklighet få av oss 
andra vet något om och ibland inte ens vill se. 

Eller  när vi läser nyheter eller följer trådar i 
sociala medier. Vi tror på det som står, men 

får i efterhand veta att det var ”fake news.” 
Vem är avsändare? Och vad finns bakom bild-
en? Verkligheten kan visa sig finnas i olika ver-
sioner,  vilket är temat för vårens Amen-samtal.  

Så drabbades vi inom Svenska kyrkan Tjörn 
när vi efter nyårshelgen möttes av nyheten 

att vår kollega Agneta gått bort. En given per-
son kring fikaborden är plötsligt inte längre 
där. Livet händer och vi tvingas att acceptera 
det. Jag tycker temat för den i dagarna påbörja-
de fastekampanjen från Svenska kyrkans inter-

nationella arbete är bra 
och slående, för även 
om vi lever under sam-
ma himmel, har sam-
ma rättigheter så ser 
verkligheten olika ut. 
 

 tina augustsson
 kommunikatör
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johan ernstson 
kyrkoherde

tankar nu - 
för tiden 

vemod, är tillsammans med vardag, två 
av de viktigaste begrepp jag känner. båda 
talar om saker som jag tror vi lite flyr, 
skyggar för eller ser över axeln. men båda 
begreppen benämner det som bär tillvaron. 
det som flytt, men format mig, och det 
som existerar precis här och nu. 

Jag tror, någonstans, på vemodet som livsbä-
rare. Jag behöver tillvarons mollackord för att 
bromsa in och fundera. Vemodets vishet ger per-
spektiv.  Vemodet får mig att tänka inåt, minnas 
och reflektera över saker som passerat. 

Vemodet påminner mig om att jag lever, just 
precis därför att jag har levat. Allt det som 
passerat – av glädje, sorg och vardag – allt det 
måste processas in i mig. Bli en del av mig och 
min tillvaro. Där gör vemodet jobbet!

I  fastetiden, eftertankens och begrun-
dans tid innan påsken, mår jag gott. I 

det dova dunklet, där glam och yta lite får 
vika undan, där när tiden får lov att stan-
na upp inför livets vidunderlighet och in-
nersida – där känner jag mig hemmastadd. 

Det blir jordnära, verkligt och konkret – en bra 
och stadig grund inför det oförklarligt fantas-
tiska i livet självt och i påskens uppståndelse 
och löfte. Allt det som jag aldrig till fullo kan 
greppa, men ändå alltid måste brottas med och 
oupphörligt försöka fånga.

När jag var liten grabb stod vi en kväll, 
pappa och jag, vid åkerkanten hemma. 

Pappa böjde sig ner och tog en rejäl näve med 

”Jag lärde mig aldrig att läsa 

jord, min pappa hann aldrig 

lära mig det. Men jag tänker 

ofta på den där vardagskvällen 

hemma vid åkerkanten med ve-

modig glädje i mitt inre.”
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johan ernstson 
kyrkoherde

jord (han hade stora händer) och kramade 
den. Sen öppnade han handen och jorden föll 
ut i hans handflata. Av hur den föll ut kun-
de han läsa och avgöra jordens beskaffenhet 
på många vis. En kunskap förvärvad i gene-
rationer och utvecklad av lång erfarenhet.

Så tittade han på mig och sa: Jag kan plöja 
jorden. Harva och gödsla. Så i rätt tid. Vältra 
och följa allt som sker. Nu för tiden kan jag till 
och med vattna om det skulle behövas. Jag kan 
göra nästan allt för att få en bra skörd. Men, 
sa han, jag kan inte få fröet att gro. Det kan 
bara Gud.

Jag lärde mig aldrig att läsa jord, min pap-
pa hann aldrig lära mig det. Men jag tän-

ker ofta på den där vardagskvällen hemma 

vid åkerkanten med vemodig glädje i mitt 
inre. Och så tänker jag att vardagen gömmer 
mysteriet, bara vi letar. Det är för oss att hit-
ta det och vemodet hjälper oss att avtäcka, 
att se, det där innersta vi ständigt söker.

”Gud har i sin fotografiateljé 
ett mörkrum som heter Getsemane. 

Där växer det klara bilder fram, 
 för den som är lugn och allvarsam.” 

getsemane

 ur samlingen Goggels av Nils Ferlin

Foto: Magnus Aronson/IKON
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bodil står alltid 
på barnens sida
det finns ett driv i bodil 
kristiansson. ett driv fram-
åt, för barnens bästa och 
för att värna samtalet och 
mötet. en kollega beskriver 
henne som eldsjäl och att 
hon är barnens vän. 

Kollegans kommentar gör 
henne lite förlägen och hon 
kommenterar snabbt att hon 
aldrig skulle säga så om sig 
själv. För hon är blygsam. 
Hon vill inte ta plats, mer än 
när det handlar om att prata 
om barnen. Det är ingen falsk 
blygsamhet när hon säger att 
hon älskar sitt jobb. 
– Jag är nöjd där jag hamnat i 
livet, jag är på rätt plats. 

gled in i jobbet
Hon beskriver det själv som 
att hon gled in i att jobba 
inom Svenska kyrkan. Det 
var runt 1992 då hon åter-
vänt till barndomens Tjörn 
för att bilda familj. Jobbet 
vid skrivbordet på ett kontor 
i Göteborg lämnade hon utan 
att känna saknad. Först blev 
det ett sommarvikariat som 
kyrkvaktmästare i Stenkyrka 
församling, därefter hoppade 
hon in som timvikarie inom 
barnverksamheten i de oli-
ka församlingarna, för att till 
slut bli fast i Valla församling. 
Och det är något hon inte ång-
rar. Flera olika fortbildningar 
genom åren, den som stöd-

gruppsledare återkommer hon 
till vid flera tillfällen, många 
genom Göteborgs stift, har lett 
henne till att idag jobba halv-
tid inom Livbojens verksamhet 
och halvtid i Valla församling, 
främst inom familjearbetet. 

mötet det viktigaste
– Jag är en pratmänniska, jag 
tror på samtalet och att det 
gör gott för alla, säger hon.

Det är mötet med barnen som 
är det viktigaste, och att se alla 
barn, inte bara de som tar mest 
plats eller de som söker bekräf-
telse. 
– Jag har lätt för att få kontakt 
med barn. Det har jag nog all-
tid haft, även när jag själv var 
ung.

Att inte svika något barn är 
en oerhört viktig uppgift, att 
ta på största allvar. Även om 
hon också poängterar att det 
är svårt att tycka om alla barn, 
det måste man vara öppen 
med inom arbetslaget. Därför 

är det också självklart att man 
är flera som jobbar tillsam-
mans i barngrupperna, så att 
det alltid finns någon som bar-
nen kan knyta an till. 

Genom arbetet på Livbojen 
möter du barn och ungdomar 
som har det svårt, kanske lever 
i en kontext med missbruk och 
våld, hur gör du för att inte ta 
med dig problemen hem?
– Det hjälper mig att veta att 
även det lilla man gör för ett 
barn, gör stor skillnad. Sedan 
handlar det om att inte bli för-
färad av det man får höra utan 
stanna kvar och lyssna. 

Hon säger också att de har en 
bra struktur inom arbetslaget 
och hjälper varandra, när nå-
got händer så delar de med sig. 

återseenden
Det är roligt att följa de riktigt 
små barnens utveckling och 
nu har hon dessutom jobbat 
så länge i barnverksamheten 
på Tjörn att de barn hon en 
gång hade i kyrkans barntim-
mar, nu kommer till dagens 
Liten och stor med sina egna 
små barn. 

Vad lär barnen dig?
– Fantasi så klart, de har en 
naturlig öppenhet och natur-
lighet. I samtal har de finur-
liga svar och förklaringar, de 
formulerar sig på ett sått som 

”Det hjälper mig 
att veta att även 
det lilla man gör 
för ett barn, gör 
stor skillnad.”
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vi vuxna har tappat bort. Det 
kan vara en befrielse. 

Förutom jobbet består livet 
mycket av umgänge med famil-
jen, att röra på sig, inte minst 
springa i skogen. På vintrarna 
blir det gärna skidåkning med-
an båten får tid på sommaren. 
Musikintresset har alltid fun-
nits där, något hon delar med 
sina båda bröder, Torsten och 
Håkan, som också jobbar i 
Svenska kyrkan Tjörn. 

aktiv i ungdomskör
Från att ha varit med i olika 
barnverksamheter inom kyr-
kan som barn, inte minst aktiv 
i flera körer, så blev det ett up-

pehåll tills hon flyttade tillba-
ka till Tjörn.

– Jag släppte aldrig tron men 
jag ville inte konfirmeras när 
jag var 14 år, men jag med 
tiden när jag jobbat i försam-
lingen ett tag att jag var konfir-
merad, men inte på papperet.

Hon samtalade om det här 
med konfirmation med präst-
en Jan-Åke Larsson i försam-
lingen, och innan han gick 
i pension tog hon steget, att 
konfirmera sig som vuxen. Det 
var för två år sedan. 
 – Det var SÅ roligt. Vi var 
en grupp på tre personer och 
hade intressanta samtal uti-

från vart livet tagit oss. Jag re-
kommenderar det varmt! Och 
för mig passade det mycket 
bättre, jag behövde hitta mig 
själv och kunna samtal om li-
vet med visst perspektiv. Det 
kunde jag inte som 14-åring.

barnens vän
Och hon verkar leva i nuet. 
Tycker det är härligt att ha 
passerat 50 och att gå till 
jobbet varje dag. Drivet finns 
kvar, inte minst att fortsätta 
lära sig. Hon går en fortbild-
ning under våren, Att stödja 
barn i sorg. Själv har hon lan-
dat, som barnens vän i Svens-
ka kyrkan Tjörn. 
 tina augustsson

Bodil Kristiansson där hon egentligen inte alls trivs, vid skrivbordet. Det är ute i verksamheten 
hon vill möta barnen, eller möta dem i samtalet.  
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Vi driver ett 
Ungdomsprojekt 
under vintern smyger vi 
igång en diakonal fritids-
gård i myggenäs. ett pro-
jekt som mynnat ut ur er-
farenheterna från svenska 
kyrkans mångåriga enga-
gemang i stödgruppsverk-
samheten livbojen. 

– Det är en fritidsgård, där vi 
vill öppna upp för ungdomar-
na på deras villkor, men grun-
den är samma som Livbojens 
säger projektledare Per-Ivar 
Östmann, det är en rättighet 
att må bra, även när andra 
runt omkring inte gör det.

Per-Ivar är i grunden fritids-
ledare och har arbetat många 
år med ungdomar inom både 
kyrka och kommun. Han 
poängterar att det här är ett 
gränsöverskridande arbete i 
församlingen, något som är 
ovanligt. Länge har arbete 
med och för ungdomar setts 
som en pedagogisk uppgift, 
men ungdomsprojektet har sin 
utgångspunkt i diakonin. Att 
möta människor där de befin-
ner sig i sina liv, sina bekym-
mer och svårigheter och erbju-
da stöd vidare framåt. 

– Det är svårt för att det på 
sätt och vis är nytt, för att det 
inte riktigt har funnits tidiga-
re, även om alla tycker det är 
viktigt, det är också en utma-

ning på grund av att ämnet, 
barn och ungas utsatthet är 
jobbigt att förhålla sig till, inte 
minst när det kommer nära.

en öppen verksamhet
Ungdomsprojektet är en öp-
pen verksamhet och vänder 
sig till alla ungdomar, till ex-
empel de barn och unga som 
allt för väl vet hur det kan vara 
att leva i ett sammanhang som 
tar mycket energi; oro för fa-
miljemedlemmars missbruk el-
ler psykiska ohälsa, eller att det 
är väldigt rörigt och osäkert 
på grund av separation eller 
skilsmässa. Då kan en plats för 
återhämtning och gemenskap 
med andra vara ett fint stöd.  
Något som inte är självklart att 
hitta för ungdomar idag. 

– Idag vet vi att vuxnas miss-
bruk eller psykiska ohälsa, är 
problematisk för alla runt om-
kring, inte minst för barnen, vi 
vet att tankar och frågeställ-
ningar kring den egna famil-
jens tillkortakommanden och 
bekymmer nästan alltid blir till 
hemligheter som man inte rik-
tigt vet om man får prata om 
eller inte. Vi vet också att det 
gäller sådant som vi vuxna inte 
ser på lika dramatiskt som bar-
nen gör t.ex. en separation eller 
en utmattningsdepression eller 
annat som leder till förändring-
ar i barn och ungas vardag. 

Per-Ivar vittnar om att det 
finns ett stort behov, vi möts 
t.ex. ofta av rubriker om att 
ohälsotalen bland unga stiger, 
och att ungdomar nu generellt 
är mer stressade. I de fall man 
försöker nå barn och unga 
med stöd och råd så är det 
ofta lättare att nå yngre barn, 
de under tolv, det är också fler 
av de något yngre som hittar 
in i stödgrupperna inom Liv-
bojens verksamheter. 

vanliga ungdomar
Därför vänder sig ungdoms-
projektet till dem som är på väg 
att bli tonåring eller varit det 
ett tag och som kanske tvekar 
inför att gå in i en stödgrupp. 
– Det är viktigt att vi också 
förstår att barn och ungdomar 
som nämns när vi pratar om 
Livbojen och ungdomsprojek-
tet är helt vanliga, de har sam-
ma behov som alla andra, det 
som skiljer är att erfarenhet-
erna av att livet kan innehålla 
slitsamma och tunga saker. 
Den diakonala öppna verk- 
samheten ska vara en plats där 
det blir på  ett annat sätt, blir 
en plats som finns där man har 
rätt att må bra och vara glad 
trots att det hänt, och kanske 
kommer hända igen.

Barn och ungdomar ska inte 
behöva gå omkring och ha 
ont i magen, åtminstone inte 
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Vi driver ett 
Ungdomsprojekt 

ensamma, i det längre per-
spektivet så är det inte bra för 
någon. 
– Det här är problem som vi 
inte kan laga, men vi kan vara 
intresserade och visa att vi vill 
lyssna och vågar höra. Vi vin-
ner så oerhört mycket om vi ser 
och lyssnar på barn och unga.

bryta tystnaden
Per-Ivar poängterar att vi vux-
na sällan är bra förebilder när 
det kommer till att hantera 
ohälsa eller problem. Vi ska-
par istället ofta en tystnads-
kultur, eller skämtar bort våra 
problem.
– Väldigt många barn och unga 
vittnar om en ensamhetskänsla 
och att inte veta vart man kan 
vända sig för att prata om så-
dant man undrar över.

På måndagskvällarna i Myg-
genäs är förhoppningen att 
det ska bli annorlunda när 
ungdomar själva är huvudper-
sonerna. Här får de vara och 
påverka sitt sammanhang ut-
ifrån vad de behöver och står 
i, oavsett orsak. Personal finns 
för att möta och stötta i det 
som behövs, och slussa vidare 
om det är nödvändigt. Under 
måndagskvällarna finns plats 
både för allvarliga samtal om 
livet, barn och ungas rättig-
heter som roligheter i största 
allmänhet.  

synliggöra och sprida
Ungdomsprojektet handlar 
också om att synliggöra.  Det 
är viktigt lyfta frågan kring 
ungdomars situation vidare in 
i olika sammanhang, att peka 

på problem och möjligheter. 
Svenska kyrkan Tjörn finns 
utifrån projektet till exempel 
med i ett utbildningsarbete 
inom Göteborgs stift för att 
sprida kunskap och erfaren-
heter om stöd till barn i ut-
satthet till andra församlingar 
inom Svenska kyrkan.
 
Projektet har  pågått ett tag, 
under förarbetet har en kart-
läggning gjorts för att ta reda 
på fakta kring ungdomars si-
tuation. Nu startar även den 
praktiska delen där måndags-
kvällarna står i fokus, där vi 
i samverkan med Livbojen 
och andra hoppas kunna göra 
skillnad.
 tina augustsson
Läs mer om stödgruppsverksam-
heten Livbojen på www.tjorn.se

Ungdomsprojektet vill lyfta ungdomars situation, dit alla är lika välkomna. 
Bilden är inte tagen på Svenska kyrkan Tjörn.  

Foto: Magnus Aronson/IKON
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För fem år sedan skrev 
jag en krönika för Dia-
konibloggen, titeln var 
”Att få träffa de andra” 
och texten handlade om 
det jag då hade sorterat 
och behandlat inom mig när 
jag såg tillbaka på nästan 
tjugofem år av arbete som 
fritidsledare,  de senare 
tio åren i Svenska kyrkan 
i samarbete med kommun 
och region.

Stödgruppsverksamheten för 
barn och unga vars dagliga liv 
präglats av vuxnas, ofta för-
äldrarnas, missbruk, psykiska 
ohälsa, våld, omsorgsbrister, 
separationer och allt man kan 
tänka sig i dess kölvatten, gav 
mig insikter om mig själv och 
min omvärld som jag troligtvis 
haft svårt att hitta annars.

Jag drog då slutsatsen att det 
allra största och finaste med 

det arbetet varit att vi fått hjäl-
pa till att bryta den ensamhet 
och isolering barnen och ung-
domarna befunnit sig i, mitt i 
ett på ytan välfungerande och 
omhändertagande samhälle. I 
princip alla de jag pratat med 
och mött på olika sätt vittna-
de nämligen om samma sak: 
det viktigaste av allt var att 
de fått träffa varandra, den 
plattform som stödgruppen er-
bjöd visade sig fungera på ett 
sätt jag inte riktigt förväntat 

mig. Kraften i att den ofrivil-
liga ensamheten bröts var så 
stark att det mesta bleknade 
vid dess sida, att det på många 
sätt var begreppet diakoni 
som förklarades för mig där 
och då förstod jag först senare.

Hittills under mitt yrkesliv 
har jag arbetat i ungefär 

samma geografiska område, 
det betyder att jag ofta träffar 
människor jag haft att göra 
med i yrket, barn som blivit 
ungdomar, ungdomar som bli-
vit vuxna, som blivit föräldrar. 
Jag har varit på både konfirma-
tion, studentexamen, bröllop, 
dop och begravning som jag 
inte skulle varit på om det inte 
varit för mitt jobb.  Arbetet i 
stödgrupperna har utmanat 
mig mer än något annat i mitt 
yrkesliv. Det har i stunder gett 
en enorm tillfredställelse av att 
ha varit betydelsefull för andra 
och lika ofta en nästan despe-
rat känsla av att inte räcka till. 
Ibland kan jag känna mig full-
ständigt handlingsförlamad 
när jag reflekterar över vad 
alla dessa barn och ungdomar 
lärt mig, eftersom det samti-
digt är så frustrerande att det 
sätt vi skruvat ihop vårt sam-
hälle på gör att den kunskapen 
inte är särskilt efterfrågad. 

Det handlar nämligen om 
smärtsamt många barn och 
ungdomar och den smärtan 

skyr vi, det är en av de stora 
lärdomarna. Det handlar ock-
så om hur vi ser på barn och 
unga, eller egentligen om hur 
vårt gemensamma samhälle 
ser på barn och unga, deras 
ensamhet, deras oro, deras 
rädsla och deras vardag.

Läraren och forskaren Elza 
Dunkels har skapat ett ord 
som beskriver när vi ser på 
barns rättigheter och vardag 
som något som är skilt från 
vuxnas rättigheter och vardag. 
Så förfaller vi ofta åt det hon 
kallar för juvenism, att vi helt 
enkelt väljer att se barn som 
en grupp som inte har samma 
rättigheter som vuxna. Att de 
saknar makt över sin vardag 
gör att de ofta tvingas utstå ett 
vardagsliv som vi vuxna aldrig 
skulle acceptera för egen del. 

Juvenismen är en sorts 
strukturell diskriminering 

av barn och ungdomar, där 
effekten blir att vi kan väl-
ja att inte lyssna på dem, vi 
kan till och med välja att inte 
ens fråga dem vad de tycker 
och tänker, just för att de är 
barn. Det betyder inte att vi 
vill att barn ska ha det dåligt, 
eller att vi är onda. Det be-
tyder att vi lever i ett system 
där de utmaningar barn ställs 
inför dagligen inte märks i 
förhållande till hur många 
de är jämfört med oss vuxna.

Krönika: Per-Ivar Östmann

De är vi
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Det här leder också till att 
det stöd som ändå finns 

blir nyckfullt, är du ett barn 
eller en tonåring som sliter 
dagligen med att förhålla dig 
till exempelvis en vuxens miss-
bruksproblematik så kan du ha 
tur och bo på en ort där stödet 
finns, eller så råkar du finnas 
där ingen letar efter dig. Att er-
bjuda barn och unga stöd, råd, 
uppmuntran och sammanhang 
i dessa frågor anses nämligen 
inte så pass viktigt att vårt 
samhälle gemensamt tar ansvar 
för det. Det finns alltså ingen 
lag som säger att till exempel 
en kommun måste erbjuda 
stödgruppsverksamhet och de 
som avstår från det gör såle-
des inte något fel rent tekniskt.

För mig blir hela det upplägget 
ett resultat av just juvenism, 
från början till slut. Särskilt 
med alla de berättelser jag fått 

till mig om hur viktig stödgrup-
pen är, och för all del även fri-
tidsgården varit för så många. 

När jag ibland hör talas om 
eller erfar att man anting-

en tar bort eller minskar dessa 
(i princip alltid relativt små) 
satsningar på olika platser så 
går det tvärt emot vad jag lärt 
mig av alla de brukare jag mött. 
Jag förvånas över beslutsfatta-
res oförmåga att se hur kon-
traproduktivt det är. Samhället 
har tvärtom allt att vinna på 
att både permanenta, utveckla 
och bredda detta arbete, alla 
förlorar på att vi inte drar nyt-
ta av den erfarenhet som finns.

Varje människa får ett liv, det 
enda livet innehåller en barn-
dom, den barndomen ligger 
sedan till grund för resten av 
det enda liv vi får. Det är full-
ständigt rimligt att vi gör allt 

vi kan för att alla skall få en 
så bra barndom som det nå-
gonsin är möjligt, oavsett var 
man råkar bo, hur besvärlig 
ens familj är eller hur illa man 
passar in i det för tillfället rå-
dande samhällssystemet.

Därför behöver jag skri-
va den här krönikan, 

den är ett diakonalt upp-
drag från barnen och ung-
domarna vi inte letar efter. 

Vi, kyrkan, kommunen, plat-
sen och sammanhanget vi ut-
gör måste ta hand om varan-
dra och vi måste lägga kraft 
och tid på att se och höra de 
som saknar makt och inte har 
så starka röster. De är vi.

Läs mer av Elza Dunkels på 
forskningsbloggen 
www. kulturer.net

Med ungdomsprojektet vill vi skapa ett hopp för ungdomar och en plats där de får vara precis 
som de är. 
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amen
VERSIONER AV VERKLIGHETEN

Min, din, vår, deras verklighet 
– skiljer de sig åt eller är de 
likadana? Att kategorisera är 
en grundläggande mekanism 
hos människan, men verklig-
heten är sällan svart eller vit 
och låter sig inte alltid delas 
upp så enkelt. Kan vi tala om 
en faktisk verklighet eller står 
den bara att finna i betrakta-
rens ögon? 

De senaste åren har begrep-
pet “fake news” blivit vida 
utbrett, där desinformation 
sprids med uppfattningen om 
att vara verklighet. Men, om 
nu upplevelsen av verklighe-
ten är subjektiv, finns det då 
även alternativa fakta? Eller är 
verkligheten och dess sanning 
objektiv?

Vid sidan av detta har även 
många bilder dykt upp utan-
för sina originalsammanhang, 
för att som ett “bildbevis” be-
skriva någonting som inte har 
hänt. Men speglar fotografier 
någonsin verkligheten precis 
så som den är? När en foto-
graf väljer ett perspektiv, ute-
sluts ju också ett annat. Hur 
ska man förhålla sig till detta? 

I den mängd av information 
som delas på nätet och i socia-

la medier kan det idag bli svårt 
att veta vad man ska tro eller 
inte. Hur kan man navigera i 
detta och får man verkligen 

skriva vad som helst? I vårens 
Amensamtal diskutera vi verk-
ligheten och sanningens roll i 
vår samtid.

estradsamtal kring samhälls- och existentiella frågor med inbjudna gäster på nordis-
ka akvarellmuseet i skärhamn. i vårens samtalsserie vill vi diskutera verkligheten och 
sanningens roll i vår samtid.

Kyrkoherde Johan Ernstson i ett Amensamtal  Foto: Carina Etander Rimborg 

med Bera Nordal från våren 2017.  

amen
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 19.00
7 mars Åsa Wikforss
28 mars Paul Hansen
9 maj Fredrik Holmberg

Fri entre. Begränsat antal platser. Vatten Restaurang & Kafe 
har öppet före och efter programmet.

Samtalsledare är Johan Ernstson, kyrkoherde. 
Samtalen arrangeras av Svenska kyrkan Tjörn, Tjörns kom-
mun, studieförbundet Sensus och Nordiska Akvarellmuseet.
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paul hansen 28 mars
Paul Hansen är bildjournalist på Dagens Nyheter. Hans ar-
bete tar honom runt knuten och runt jorden, där han med 
penna och kamera försöker spegla de människor och historier 
han möter. 

2017 blev han nominerad till Stora Journalistpriset och hans 
bok Being There har blivit dubbelt prisbelönt av Svenska 
Publishingpriset. 

Han har även bland annat blivit vald till Sveriges bästa press-
fotograf åtta gånger. 

åsa wikforss 7 mars
Åsa Wikforss är professor i Teoretisk filosofi vid Stockholms 
Universitet. Hon inriktar sig framförallt på språk- och med-
vetandefilosofi men också teorier kring kunskap. 

År 2017 släpptes hennes bok Alternativa fakta – om kun-
skapen och dess fiender. I denna diskuterar hon fakta och 
kunskapsresistens. Varför väljer människor att inte lyssna 
på kunskap som står i strid med den egna världsbilden? Vil-
ka psykologiska mekanismer ligger bakom detta och kan vi 
motverka dem? Åsa Wikforss bok har uppmärksammats i 
flera nyhetsmedier och hon har diskuterat fenomenet i före-
läsningar, radio och TV. 

I juni 2018 invaldes Åsa Wikforss även som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademiens klass 
10, klassen för humaniora, för framstående förtjänst inom vetenskap.

fredrik holmberg 9 maj
Fredrik Holmberg är utbildad lärare för grundskolan och 
gymnasiet. 1992 startade han Filmpedagogerna Folkets Bio, 
som arbetar med filmpedagogik och medie- och informations-
kunnighet, med fokus på värderingar och demokrati. Film-
pedagogernas verksamhet har berättelsen som nav. Utgångs-
punkten är att allt är berättelser och att vi alla är berättare. 

Idag efterfrågar skolor och utbildningar utbildning i käll-
kritik. Vad kan man tro på? Vad är god information? I sam-
band med detta har Fredrik Holmberg skapat läromedel i 
samarbete med Konsumentverket och Myndighet för skolut-
veckling. Tillsammans med Filmpedagogerna föreläser han 
även på gymnasieskolor om värderingar. 
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enligt kristen tradition börjar fastan 
idag, på askonsdagen. det handlar om 
att avstå från något – för att vinna nå-
got annat. 

De flesta förknippar säkert fasta med att avstå 
från mat, det är ett sätt, men inte det enda. Det 
går att avstå från något som tar tid och ener-
gi, för att få tid över till eftertanke, reflektion 
och bön. Tid för att komma närmare Gud. De 
finns de som väljer att avstå från Facebook el-
ler alkohol. 

Det kan också handla om att avstå från något 
för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå 
till någon som behöver dem bättre än du gör, 
vilket är tanken med Fastekampanjen. Läs mer 
på sid 22 och framåt. 

Det hindrar inte att 
den kristna fastan är 

motsatsen till själv-
förverkligande. Faste- 

tidens mål är själv-
förglömmelse.

 kristina lindh

årets största fasta i kristendomen är tiden före påsk. Den börjar 40 dagar före påsk 
och avslutas på påskafton. Den börjar på askonsdagen, den börjar idag 6 mars.

FASTETID

… Det jag vill, det gör jag inte, 
men det jag avskyr, det gör jag… 

Romarbrevet 7:15

Fasteutmaningar: begränsa din tid vid datorn eller låt bli att slänga mat. eller kanske väljer du 
något helt annat? Utmana dig själv, dina närmaste och dina vänner.

Krönikan som följer är 
tidigare publicerad i Kyr-
kokalendern 2018-2019, 
utgiven av Verbum.
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Fastan - ännu en del av 
livsstilssamhället?
Hur ser det senkapitalistiska livsidealet 

ut? Många vill likna det vid Roms sista 
dagar. Ett skamlöst frosseri i varor och njut-
ning, där det man önskar endast är ett klick 
bort och där weekendresan till Milano ses 
som nödvändig för att härda ut en hel termin. 

Guldkant kallas de, vanorna som bryter var-
dagslunken. De kan vara storslagna: ett exklu-
sivt restaurangbesök. De kan vara småskaliga: 
en blombukett från Ica. Gemensamt är idén om 
att det vanliga livet inte är gott nog och att jag 
innerst inne är värd att unna mig. 

Men om man vrider blicken bara några 
grader syns andra bilder. En ransone-

ringskultur som omfattar upplevelser, kroppar 
och hem. Köpmönster rannsakas. Trasigt lagas. 
Gammalt säljs vidare. Downshifting är termen 
för den som går ner i arbetstid för ett liv i ökad en-
kelhet och närvaro. Senaste fenomenet på avstå-
endefronten kallas hemester; att stanna hemma 
på sommaren och upptäcka närmiljöns värden. 

Den fysiska späkningen ska vi bara inte tala 
om. Sedan decennier är kroppen i fokus för en 
ständigt tilltagande tränings- och hälsoindustri, 
synlig i allt från yoga- och mindfulnessfär till 
pärlbandet av skräddarsydda dieter.

Frågan är hur kyrkans fasta landar i en samtid 
som redan konceptualiserat inte bara frosseriet 
utan även avståendet. Blir fastan bara ännu en 
del av livsstilssamhället eller är den något an-
nat? I så fall vad?

Två ord kan fungera som vägled-
ning. Orden ringar in de ömma punk-

ter som fastan synliggör och är en hjälp 
för att förklara fastans kritiska potential. 
Det första ordet är individualism. Vår del av 
världen hyllar den enskilda människan, inte 

kollektivet. Att klara sig på egen hand ses som 
tecken på mognad. Fastan stör denna inbill-
ning. För det är en inbillning, både i politiskt 
och existentiellt perspektiv. Genom att avstå 
påminner jag mig själv om hur min resursan-
vändning har direkt bäring på hela skapelsen, 
oavsett om det rör sig om miljöförstörande 
koldioxidutsläpp eller en barnarbetare i Bang-
ladesh. Livet är i konstant relation hur ensam 
jag för tillfället än känner mig. 

Hela min tillvaro bärs av andra. Den kristna 
fastan utmanar inte bara samtidens själv-

ständighetsparadigm utan också den besläktade 
idén om valfrihet. Till skillnad från de sekulära 
späkningskonceptens budskap om att vi kan få 
den kropp och karriär vi vill, trotsar den kristna 
fastan föreställningen om att vi skapar oss själva. 

Det andra ordet som hjälper oss förstå fastan 
är status. De lika vitt skilda som aktuella för-
sakelsefenomenen har en gemensam nämnare: 
de används för att visa upp utövaren. En bild 
från quinoalunchen på Instagram. En statusrad 
om boot camp-passet på Facebook. Ja, även 
altruistiska handlingar - som att ge av sin tid 
till flyktingen eller av sin plånbok till tiggaren 
– blir en uppvisning som höjer mig över andra.

Nog kan även andlighet användas som scen. 
Det hindrar inte att den kristna fastan är 

motsatsen till självförverkligande. Fastetidens 
mål är självförglömmelse. Att lämna det bekräf-
telsebegär som så starkt präglar den digitala var-
dagen och att för en begränsad period gestalta 
en lika självklar som provocerande tanke, näm-
ligen den att varje människa är lika mycket värd.
 kristina lindh

Kristina Lindh är kulturjournalist med förflu-
tet på Kyrkans Tidning och syns regelbundet 
bland annat i tidningen Vi och på SvD Kultur.
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kalendarium för påsken
kyrkorna på tjörn

skärtorsdag 18 april
kl. 11:00 skolhuset på härön  
Gudstjänst.  Håkan Burman.
kl. 19:00  klädesholmens kyrka
Skärtorsdagsmässa. Janåke Hansson. 
kl. 19:00  klövedals kyrka
Skärtorsdagsmässa. Håkan Burman.
kl. 19:00  skärhamns kyrka
Skärtorsdagsmässa. Jaana Pollari Lindström. 
Konfirmanderna medverkar. 
kl. 19:00  valla kyrka
Skärtorsdagsmässa. Malin Ringfelter.

Det nya förbundet
Skärtorsdagen är 
en glädjedag då 
den första natt-
varden. instiftades 
Det har blivit en 
symbolhandling 
och tradition att 
efter mässan klä 
av altaret som en 
förberedelse för 
Jesu korsfästelse och begravningsdag. 

liturgisk färg: vit

texter:
Gamla testamentet: Jeremia 31:31-34
Epistel: Hebreerbrevet 10:12-18
Evangelium: Johannes 13:1-17

långfredag 19 april
kl. 11:00  rönnängs kyrka
Långfredagsgudstjänst. Janåke Hansson. 
kl. 11:00  stenkyrka kyrka
Långfredagsgudstjänst. Stenkyrka kyrkokör.  
Jaana Pollari Lindström. 
kl. 11:00  valla kyrka
Långfredagsgudstjänst. Malin Ringfelter.
kl. 15:00  klövedals kyrka
Långfredagsgudstjänst. Håkan Burman. 
kl. 17:00  klädesholmens kyrka   
Långfredagsgudstjänst. Janåke Hansson. 

Korset 
Långfredagen är Jesu 
dödsdag. Det sätter sin 
prägel på hela guds-
tjänsten. Nattvard firas 
inte. Altaret är avklätt 
och där finns inga ljus. 
Krucifixet, Jesus på kor-
set, kan omges av törne och fem röda rosor, som 
symboliserar Jesus fem sår. 

Liturgisk färg: svart

Texter:
Gamla testamentet: Jesaja 53:1-12
Epistel: Hebreerbrevet 10:19-25
Evangelium: Johannes 19:17-37

johannespassionen med valla kyrkokör
Under ledning av Barbro Wiskari
palmsöndagen den 14 april i valla kyrka kl 18.00 
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 Se vår kalender för aktuell information
Reservation för ändringar och felskrivning.
www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

annandag påsk 22 april
11:00 stenkyrka kyrka
Högmässa. Håkan Burman.
Den som vill kan vara med och pilgrimsvand-
ra efter högmässan. Vi startar ca kl.12.00 vid 
kyrkan och går ca 6 km, en vandring mestadels 
på väg. Klassad som lätt vandring och vi beräknar 
vara tillbaka till Stenkyrka ca kl.15.30. Temat är 
Emmausvandringen (läs mer på sid 19 och fram-
åt) – medtag egen matsäck vi kommer att göra 
ett lite längre stopp för att kunna äta.
Frågor till Anne-Marie Axelsson 0733-230534

Möte med den upp-
ståndne
Annandagens uppgift är 
att föra ut budskapet om 
den uppståndne. Texterna 
handlar om att det inte 
alltid är så lätt att känna igen Gud, men att Gud 
finns överallt och vill att vi ska berätta det. På 
altaret syns sex ljus och påskliljor.

Liturgisk färg: vit

Texter:
Gamla testamentet: 5 mosebok 18:15-18
Epistel: Kolosserbrevet 3:1-4
Evangelium: Lukas 24:36-49

påskdagen 21 april
kl. 11:00  klövedals kyrka
Högmässa.  Håkan Burman. 
kl. 11:00  rönnängs kyrka
Högmässa. Janåke Hansson.
kl. 11:00  skärhamns kyrka
Högmässa. Stenkyrka kyrkokör. Anna Boese, 
cello och Torbjörn Lövgren, flöjt. Jaana Pollari 
Lindström.
kl. 11:00  valla kyrka
Mässa med små och stora.
Malin Ringfelter.

Kristus är uppstånden
Påskdagen är högtidernas högtid! Under  
påsknatten får vi 
ropa ut att Jesus är 
uppstånden. Vi klär 
åter altaret och tän-
der påskljuset. För 
utan uppståndelsen 
ingen kristen kyrka. 
Livet besegrar dö-
den på tillvarons alla plan. På altaret syns sex 
ljus och påskliljor. 

Liturgisk färg: vit

Texter:
Gamla testamentet: Jona 2:1-11
Epistel: Apostlagärningarna 13:32-37 
Evangelium: Johannes 20:1-18
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DÄRFÖR FIRAR VI PÅSK!

Veckan före påsk kallas för 
Stilla veckan eller Passions-
veckan. Det är den sista veck-
an i fastan och dagarna innan 
Jesus korsfästs.

palmsöndagen
Palmsöndagen är en glädjens 
dag där vi firar Jesus intåg i Je-
rusalem under människornas 
hyllningar. Samtidigt visste 
Jesus vilket lidande som låg 
framför honom. Under denna 
dag kan vi därför tänka på 
svåra uppgifter som vi ibland 
måste genomföra.

Bibeltexterna handlar om när 
Jesus rider in i Jerusalem på en 
åsna. Då togs han emot som 
en kung av folket som viftade 
med palmblad av glädje och 
sjöng Hosianna.

skärtorsdagen
Torsdagen under stilla veckan 
kallas för skärtorsdagen. Då 
äter Jesus för sista gången till-
sammans med sina lärjungar. 
Medan de äter säger Jesus till 
de tolv lärjungarna att de ska 
fortsätta att bryta bröd och 
dricka vin tillsammans även 
när han inte finns ibland dem. 
Gör det till minne av mig, sä-
ger Jesus. Detta är den allra 
första nattvarden. 

Den här kvällen är förebilden 

för kyrkor i hela världen var-
je gång de firar nattvard med 
bröd och vin.

Senare på natten, när Jesus och 
hans lärjungar har samlats i 
Getsemane trädgård, grips Je-
sus av de romerska soldaterna.
Det är en av lärjungarna, Ju-
das, som förråder Jesus. Han 
får 30 silvermynt för att av-
slöja vem Jesus är. Judas visar 
soldaterna vem Jesus är genom 
att ge honom en kyss. 

När människor firar nattvard, 
ända sedan den första nattvar-
den, blir vi indragna i Jesus 
död och uppståndelse. Guds 
närvaro blir verklighet. Präs-
ten säger ”Kristi kropp för 
dig utgiven, Kristi blod för dig 
utgjutet.” Det handlar om att 
Gud lovar att ge oss förlåtelse 
och evigt liv. Vi får gå ut i var-
dagen med ny kraft. 

långfredagen
Efter att Jesus gripits på nat-

ten av de romerska soldaterna 
förs han till förhör hos Pontius 
Pilatus. Denne fattar beslutet 
att Jesus ska dömas till döden. 
Anledningen är att Jesus har 
gjort anspråk på att kalla sig 
judarnas kung.

Jesus får själv bära sitt kors 
till Golgata, en kulle utan-
för staden, där han korsfästs 
bredvid två rövare. Rövarna 
bredvid Jesus hånar honom 
och ber honom hjälpa sig själv 
och dem, om han nu är Gud 
son. En av rövarna ber också 
Jesus att tänka på honom om 
det skulle vara så att hans Gud 
hjälper. Jesus säger då att han 
redan idag ska vara med ho-
nom i paradiset. 

När Jesus dör berättas att 
mörkret faller över jorden och 
Jesus ber till Gud med orden 
ur Psaltaren 22: ”Min Gud, 
min Gud varför har du över-
givit mig?”

När Jesus ger upp andan och 
dör skakar jorden. Soldaterna 
som vaktar korset sticker ett 
svärd i Jesu sida för att kon-
statera att han är död. En av 
lärjungarna tog sedan ner Jesu 
kropp, lindade den med linne-
bindlar och kryddor och lade 
honom i en grav i närheten av 
platsen där han korsfästs.

påsken firar vi för att minnas att jesus dog och uppstod för vår skull, för alla 
människors skull – vi firar segern över döden och kärlekens vinst. påsken är kyr-
kans största helg. 

”Kristi kropp för 
dig utgiven, 

Kristi blod för dig 
utgjutet.”
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Under gudstjänsterna på lång-
fredagen är det stilla och all-
varligt i kyrkan. 

påskdagen
När en grupp kvinnor kommer 
till Jesus grav är stenen bortrul-
lad och hans kropp är inte där. 
Jesus har uppstått från döden. 
Han har dött för människorna. 
Genom att han dog får männ-
iskorna nu evigt liv. 

Alla evangelisterna berättar 
om påskdagen men på olika 
sätt.  Alla berättar om att det 
är kvinnorna som först kom-
mer till graven och upptäcker 
att den är tom. Kvinnorna fylls 
både av rädsla, glädje, de dar-
rar och är utom sig, men de be-
rättar för lärjungarna om vad 
de har upplevt.

Genom att Jesus uppstår visar 

Gud att det onda vi gör och 
som sker hela tiden är bese-
grat. På påskdagen firar vi att 
allt det som tynger vår värld, 
allt som hindrar livet, allt som 
stänger till våra hjärtan och 
stänger ute livet, rullas bort. 
Det rullas bort precis som 
stenen framför Jesus grav var 
bortrullad. Det är centrum i 
kristen tro. 

På påskdagens morgon eller 
förmiddag firar vi att Jesus har 
uppstått. Det är en glad guds-
tjänst. I kyrkan tänder vi ett 
stort påskljus som symbol för 
att ljuset har besegrat mörk-
ret. Påskljuset är sedan tänt i 
varje gudstjänst fram till Kristi 
himmelsfärds dag. 

annandag påsk
Jesus visar sig för alla lärjung-
ar på olika sätt. Deras reak-

tioner är också olika. Några 
tvivlar på att det är verklighet, 
någon vill se bevis. Men oav-
sett deras reaktioner stannar 
Jesus hos dem och delar deras 
tillvaro.

På annandag påsk hör vi flera 
berättelser om hur den upp-
ståndne Jesus visar sig för lär-
jungarna. En av berättelserna 
kallas för Emmausvandringen. 
Det handlar om två lärjungar 
som är på väg bort från Jeru-
salem och allt som hänt där 
under de sista dagarna. De går 
och samtalar på vägen, så som 
vi går genom livet och samta-
lar om glädje och sorg och allt 
däremellan. Plötsligt slår nå-
gon följe med dem. De förstår 
först inte vem han är.

Det är Jesus som slår följe med 
dem, både som främling och 
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vän. Han frågar lärjungarna: 
Vad är det ni går och talar 
med varandra om? 

Lärjungarna berättar hela sin 
berättelse för främlingen om 
vad de varit med om. Jesus 
lyssnar till dem och går med 
dem. Återigen visar Gud sin 
uppmärksamhet på människo-
livet och sin delaktighet i det.

Det är då det vänder. När de 
är nästan framme vid byn Em-
maus ber de honom att stanna 
hos dem och äta tillsammans 
med dem. Det är där de förstår 
vem han är, han som sätter sig 
ner och äter. Den de först inte 
känner igen, men som de nu 
förstår är Jesus.
Den uppstånde Kristus kanske 

inte visar sig som vi förväntar 
oss. Han lever i vardagens situ-
ationer. Det kan vara där sam-
tal blir ett samtal om livet. Det 
kan vara där hoppet och gläd-
jen väcks eller där hans närva-
ro blir till stöd och kraft.

Annandagens budskap är att 
den uppståndne Kristus går 
vid vår sida på vägen och de-
lar vår vardag. Den uppstånd-
ne Kristus visar att Gud är en 
levande Gud, inte alltid igen-
kännbar. En främling men på 
samma gång en välbekant vän.

Texten om påsken är hämtad 
från Svenskakyrkan.se.

DÄRFÖR FIRAR VI 
PÅ OLIKA DATUM?

Påsken infaller på olika 
datum från år till år men 
alltid mellan den 22:a 
mars och 25:e april. Påsk-
dagen räknas ut i relation 
till vårdagjämningen som 
är den dag på året där dag 
och natt är lika långa. 

Den exakta regeln fast-
ställdes på ett kyrkomö-
te i Nicaea år 325, Då 
beslöts  att påskdagen är 
den första söndagen, efter 
den första fullmånen, efter 
vårdagjämningen. 

Graven är tom och Jesus lever. Påskdagens glada budskap! Foto: Albin Hillert IKON
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PÅSKEN FIRAS PÅ PÅSKAFTON
I Sverige firar vi påskhelgens stora fest på påsk-
afton, trots att helgen egentligen inte infaller för-
rän på söndagen. Det beror på att vi i Sverige 
oftare firar ”aftnar” än de verkliga helgdagarna 
eftersom man förr i tiden räknade att den nya 
dagen började kl. 18 kvällen innan. På påskaf-
ton dukar vi påskbordet och sätter in påskris, 
gärna med urblåsta ägg som prydnad. 

PÅSKMATEN
På påskbordet har vi saker som sill, Janssons 
frestelse, lax, godis, påskmust och självklart 
ägg. Att äta lamm på påskafton eller påskdagen 
är en förhållandevis ny tradition i Sverige men 
kommer från en mycket gammal judisk tradi-
tion (andra Moseboken, kapitel tolv). 

Traditionen är också kopplad till ”påskalam-
met” som Jesus och lärljungarna var samlade 
för att äta på skärtorsdagens kväll.

PÅSKÄGGET
Få maträtter är så starkt förknip-
pade med en högtid som ägg är 
förknippat med påsken. Det finns 
flera orsaker till att vi äter mycket 
ägg under påsken. Ägg är en gam-
mal symbol för liv, därför passar det bra med 
ägg när vi firar att Jesus uppstått från döden. 
Genom det hårda skalet, en symbol för graven, 
bryter Kristi nya liv fram. 

Men påskens äggtradition har också en praktisk 
anledning. Tidigare var det många som inte åt 
ägg under fastetiden före påsk. När fastan var 
slut var det vår, en tid på året när hönorna börjat 
värpa och det fanns mycket ägg så då fick man 
passa på att njuta. Det godisfyllda påskägg som 
vi idag ger till varandra är alltså en djup symbol 
i modern tappning.

PÅSKPYNT OCH PÅSKENS FÄRGER
Att vi symboliserar färgen gult med påsk är an-
tagligen även det kopplat till äggen, eller rättare 
sagt kycklingarna som kommer från dem. Även 
höns, tuppar och fjädrar i glada färger, som pry-
der både påskkort och bonader, har ju starka 
kopplingar till just ägget. 
Att måla ägg under påsk är en rolig aktivitet för 

både stora och små. 
Men man kan också 
koka äggen tillsam-
mans med olika saker 
som rödbetor, lökskal 
eller kaffesump för att 
färga dem. De färgade 
äggen kan man använ-
da för både dekora-
tion och ägglekar.

När man ska duka 
fram påskbordet är det 

vanligast att välja mellan två färger på bordsdu-
ken. Om man vill välja den kyrkliga traditionen 
så ska duken vara vit som är glädjens färg, men 
många brukar också välja en gul duk som enligt 
den folkliga traditionen har blivit påskens färg.

Vill man göra lite extra fint så kan man låta en 
bukett med påskliljor pryda bordet. Likaså ett 
påskris med färgglada urblåsta ägg. Påskriset är 
från början en påminnelse om hur Jesus plåga-
des när han korsfästes, men idag används det 
som dekoration för att det är fint.

HUR FIRAR MAN PÅSK?
Det finns många olika sätt att fira påsken på. Här har vi samlat några av påskens traditioner som 
du kan hämta inspiration ifrån. Se dessutom kalendariet för vad som händer i våra kyrkor under 
påskhelgen på sid 16. 
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efter tolv år i flykting-
lägret har flerbarnsmam-
man nadiwas hopp om att 
komma därifrån falnat, 
men livsglöden har inte 
brunnit ut. Med hjälp av en 
spargrupp har hon star-
tat en mataffär och hennes 
omsorger räcker även för 
mohammed - ett av många 
föräldralösa barn.

Nadiwas make arresterades 
och fängslades av regimen i 
deras hemland i östra Afrika. 
Varför hennes man sattes i 
fängelse vet hon inte. Hon vet 
inte heller var han hålls fången 
eller om han överhuvudtaget 
lever. Hon vet bara att hon och 
barnen inte kunde vara kvar i 
landet. De tvingades fly till 
Kenya, och placerades i flyk-
tinglägret Kakuma, där de nu 
bott i över tolv år.

– Vi är här för att vi inte har 
någon annanstans att bo. Vi 
har fått skydd här men det är 
inte säkert. Det är en kamp 
varje dag, säger Nadiwa.

lönen räcker inte till
– Maten räcker inte, pengar-
na räcker inte. Jag går långt 
till fots varje dag till jobbet 
men jag tjänar mindre än 500 
kronor per månad. Ena mån-
aden köper jag skor åt ett av 

barnen, nästa månad till nästa 
barn, och när alla fått skor be-
höver den första nya skor igen.

– En dag för drygt fem år sedan 
kom en ung kvinna från Na-
diwas hemland till lägret med 
sin femåriga son Muhammed. 
Kvinnan berättade för Nadiwa 
att hon inte var välkommen 
hem till sin familj eftersom 
hon var ogift när barnet föd-
des. Hon hade rest till Nairobi 
för att leta efter pappan till sin 
son, men eftersom hon befann 
sig illegalt i Kenya förflyttades 
hon mot sin vilja till Kakuma 
flyktingläger.

lämnade sin son
– Jag försökte hjälpa dem, de 
fick bo hos mig och jag sa till 
henne att eftersom hon kunde 
laga mat så kunde hon skaf-
fa ett jobb och tjäna pengar. 
Hon jobbade i tre månader 
och sparade pengarna. Sedan 
stack hon. Hon lämnade sin 
egen son! Om jag skulle träf-
fa henne idag skulle jag ha så 
många frågor. Vad kan vara 
anledningen till att lämna sitt 
eget barn!?

Nadiwa tittar med sorgsna 
ögon på Muhammed, som står 
tyst och stilla i dörröppningen 
till deras hem.
 – Jag trodde först att hon 

skulle komma tillbaka. Men 
jag visste inte vad jag skulle 
göra med Muhammed. Han 
kunde inte sitta ensam i mitt 
hem medan jag gick till job-
bet. Så jag tog med honom till 
LVFs barnskyddsgrupp och sa 
att han måste gå i skolan. Men 
de sa att han behövde en fos-
terförälder som kunde skriva 
pappren och ta hand om ho-
nom.
– Mina barn ville inte att jag 
skulle skriva pappren. De sa 
till mig: ”Nej – gör det inte! Vi 
vill inte vara kvar här i tolv år 
tills han blir myndig!” Men jag 
kunde inte lämna bort honom, 
han hade ingen annan än mig. 
Jag frågade vad hans mormor 
och morfar hette, men han sa 
bara ”mormor och morfar”, 
han kunde inte namnet på nå-
gon i sin familj. Han var så li-
ten.

fosterföräldrar
Ensamma barn i Kakuma flyk-
tingläger behöver en fosterför-
älder. I första hand placeras 
barn hos släktingar, men om 
det inte finns någon de känner 
så försöker LVF hitta lämpli-
ga fosterföräldrar bland dem 
med samma nationalitet. Det 
kan vara svårt att finna någon 
lämplig familj som är redo att 
ta sig an ytterligare ett barn i 
en redan utsatt situation med 

”Jag kunde inte 
lämna bort honom”

fastekampanjen 2019
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brist på mat, husrum och 
pengar. LVF organiserar stöd-
grupper för fosterföräldrar-
na så de kan hjälpa varandra 
genom samtal och gemensamt 
sparande.

startade mataffär
Nadiwa berättar om hur hon 
genom spargruppen lyckades 
starta en egen mataffär.
– Jag frågade en vän som säljer 
frukt om jag kunde få numret 
till leverantören. Sen pratade 
jag med alla i mitt bostadsom-
råde och sa att de skulle spa-
ra pengar för att snart finns 
frukt och grönsaker att köpa. I 
spargruppen ger alla 100 kro-
nor varje månad och turen går 
runt att få pengarna. När det 
blev min tur att få 700 kronor 
ringde jag och beställde pota-

tis, tomater och bananer. Och 
maten kom! Då kunde jag säl-
ja och beställa mer igen och så 
har det fortsatt. Det blir inga 
pengar över men det räcker så 
att jag och barnen kan äta bra 
mat varje vecka.
 
Nadiwa plockar bland toma-
terna inne i sin lilla affär. Hen-
nes äldsta dotter tänder kolug-
nen utanför och sätter på en 
stor gryta med olja. Det ska bli 
pommes frites att sälja. Mu-
hammed går in och byter om 
från sin skoluniform för att gå 
på fotbollsträning, arrangerad 
av LVFs ungdomssektion. Han 
gillar att spela fotboll och Na-
diwa säger att det är den enda 
gång hon ser honom glad. 

Hon säger att han haft det 

svårt, men att hon tycker att 
hon ser en ljusning – att han 
börjar acceptera henne.

– Han sa till mig att om han 
får åka härifrån så vill han åka 
med mig. Livet i flyktinglägret 
går vidare, vardagen rullar på. 

Hoppet om att komma däri-
från har falnat i takt med åren 
som passerat. Men Nadiwa 
ger sina barn uppmuntrande 
blickar och konstaterar:

– Gud gav mig det här livet. 
Och Gud gav mig de här bar-
nen att ta hand om.
 susanna olivin
 Svenska kyrkans
  internationella arbete

LVF: Lutherska världsförbundet

Foto: Jesper Wahlström

 ”Gud gav 
mig det här 
livet. Och 
Gud gav 
mig de här 
barnen att 
ta hand 
om.”

Nadiwa med sin fosterson Muhammed i flyktinglägret Kakuma i Kenya. 
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I maj blir vi Act Svenska kyrkan. Redan idag arbetar Svenska 
kyrkans internationella arbete inom ACT-alliansen, en av värl-
dens största biståndsallianser. Det är en sammanslutning av 
mer än 150 kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer 
över hela världen. ACT står fär Action by Churches Together 
och jobbar tillsammans för internationell diakoni samt med 
humanitärt arbete och påverkansarbete. Tillsammans i den 
världsvida kyrkan når vi människor som andra har svårt att nå.

135 miljoner människor är i akut 
behov av humanitärt stöd 
En siffra svår att förstå, men bakom den finns 
människor som fått sin trygghet sönderslagen 
av krig, våld och naturkatastrofer. Svenska kyr-
kans internationella arbete stödjer humanitära 
insatser över hela världen. De gåvor vi samlar 
in används där behoven är som störst. För de 
drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, 
sorg och utsatthet. Tillsammans kan vi rädda 
liv – och bidra till hopp och värdighet.

humanitärt stöd som ser till hela 
människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder 
miljoner människors tillvaro. Att rädda liv och 
lindra nöd är alltid högsta prioritet när kata-
strofen är ett faktum.  De som drabbas hårdast 
är de som från början har minst resurser eller 
saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internatio-
nella arbete stödjer katastrofinsatser över hela 
världen. 

filmkväll i kyrkans hus
Den 4 april kl 18.30 visar vi dokumentären Om du kommer 
härifrån av Marika Griesel i Kyrkans Hus, Kållekärr. Den hand-
lar om människor som lever i flyktinglängret Kakuma i Kenya.
Förutom film blir det också information om pågående faste-
kampanj: Samma himmel. Samma rättigheter. Men verklige- 
heten ser olika ut.

Fastekampanjen 2019 pågår fram till 14 april och fokuserar på det humanitära arbetet 
för människor som drabbats av konflikt eller katastrof. Swisha ditt bidrag till 900 1223

TACK alla som genom 
kollekt och gåvor bidrog 
med nästan 60 000 
kronor från oss på Svenska 
kyrkan Tjörn till julkam-
panjen En flicka är född! 

Dessutom tillkommer alla 
de gåvor som skänkts 
genom swish direkt till 
julkampanjen.

Ditt bidrag gör skillnad!

samma himmel. samma rättigheter. 
men verkligheten ser olika ut
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För cirka två år sedan skrev jag ett por-
trätt på Agneta Sandahl. Det blev ett 

porträtt av en människa, hårdare drab-
bad än de allra flesta. En man som dog, an-
dra personliga tragedier, och en sjukdom så 
svår att det inte alls hade varit underligt om 
den slagit ner henne i skorna fullständigt.

När jag träffade henne, satt hon i rullstol – men 
hon reste sig igen, Bokstavligen och bildligt.  
Den gången, liksom så många gånger tidigare.
Men så, i början av det nya året, tog det ändå 
slut. Agneta dog hemma i sin säng. Större kraf-
ter än dem hon kunde behärska, avslutade till 
slut det jordiska livet för en av de tappraste och 
mest positiva människor jag har mött i min dag.

Hur hon kunde behålla sitt goda hu-
mör, sin nyfikenhet och sin tro, det är i 

långa stycken fantastiskt märkligt. För se 
på detta: en förträngning i ryggen, reuma-
tism i stort sett hela kroppen, bägge fötter-
na stelopererade, bägge knäna bytta, bägge 
höfterna likaså. Samma sak med höger arm-
båge och höger axel – vänster axel på gång. 

Så såg det fysiskt ut för Agneta – och det är 
klart att den som såg henne, insåg att hon hade 
ont, att det tog emot, att livet inte var enkelt. 

– Fast när jag mår dåligt, sjunger jag, förklara-
de hon för mig. Jag har sett henne skrattande 
rulla fram på sin kontorsstol mellan fikarum-
met och sin arbetsplats på pastorsexpeditionen. 
Hur orkar hon, det tänkte jag mer än en gång.

Hennes svar var att man helt enkelt inte 
kan sätta sig före. Och att hennes Gud-

stro hjälpte henne. Den gången visste hon 

inte riktigt hur hon skulle kunna kom-
ma tillbaka till jobbet. Men tillbaka kom 
hon. Agneta Sandahl kom alltid tillbaka.
På facebook beskrev hon sina dagar – hur det 
var att vakna på morgonen och finna att en fot 
inte fungerade, men också hur roligt det var när 
hon skickat iväg brev till föräldrar som bjöds 
in att döpa sitt barn. Hur roligt hon hade på 
jobbet. 

Kring kaffebordet när det talades om arbetet, 
men också om ett av hennes favoritämnen – 
släktforskningen.

– Jag har datorn full av Schagerlindare, Strack-
åsare och Stockevikare, sa hon den gången. 
Många var de sena kvällar och nätter hon till-
bringade vid datorn. Stor var glädjen när hon 
kunde berätta om saker hon hittat, saker hon 
kommit fram till.

Hon berättade också gärna om sin 
körsång. Sista gången jag träffade hen-

ne var just i kyrkan där kören medverka-
de. Hon satt ofta när de andra medlemmar-
na stod, men gav sig, det gjorde hon inte. 

På kyrkans expedition arbetade hon i fyrtio 
år och var inne på sin femte kyrkoherde – hur 
många komministrar som passerat, låter sig 
svårligen räknas. 

Jag är glad och tacksam att jag fick räk-
na mig som en av hennes vänner. Hon fat-

tas oss, sa prästen Jaana Pollari Lindström 
vid den gudstjänst som tillägnades Agneta.

Och det gör hon verkligen.
 Bengtåke Carlson

till minne av agneta sandahl

Vi är många som är berörda över Agnetas bortgång. Hon var given i många olika sammanhang, 
inte minst som ett nav och kommer därför att bli saknad men också ihågkommen. Här följer 
ett minnesord av Bengtåke Carlson. Texten har tidigare varit publicerad i Lokaltidningen STO. 
Petrus tackar för att vi fick lov att återanvända texten.
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Bilden är hämtad från Agnetas facebooksida. Där skrev hon så gott som dagligen en liten redo-
görelse för hur hennes dag varit. Det fanns alltid något att glädja sig åt! 
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personalnytt
birgitta aurell keczán har slutat sin tjänst som organist i 
stenkyrka församling och svenska kyrkan tjörn efter trettio år. 
förutom sedvanligt församlingsarbete har hon varit körledare 
för stenkyrka kyrkokör. 

– Det är så oändligt mycket som hänt under 30 år! Så många möten, 
så många gudstjänster, så många konserter och musikupplevelser av 
olika slag. Det är stort att få beröra en människas innersta med hjälp 
av musik vare sig det skett medan kyrkan varit sprängfylld av besöka-
re under en julkonsert eller i ett mindre men innerligt sammanhang. 
Just dessa möten där jag sett att min musik berört hjärtan och själar 
är dyrbara ögonblick att bära med sig i det fortsatta yrkeslivet som 
kyrkomusiker i Färgelanda församling, säger Birgitta. 

birigtta avtackades i högmässan i stenkyrka kyrka den 13 januari. 
Vi önskar Birgitta lycka till med nya tjänsten och tack för din tid 
här hos oss. 

linda lindblad har fått ny tjänst som präst och 
lämnar sitt uppdrag här hos oss på svenska kyrkan 
tjörn. linda har varit en del av arbetslaget i klöve-
dals församling samt varit en del i vårt arbete med 
pilgrimsvandringar.
vi önskar linda lycka till i fortsatta yrkeslivet och 
tack för din tid här hos oss.  
linda blir avtackad i högmässan i klövedals kyrka den 
12 maj. 

marina nilsson avslutade sin tjänst som musikpedagog 
hos oss på svenska kyrkan tjörn i mitten av februari. 
marina har främst haft verksamhet i kyrkans hus i 
kållekärr samt jobbat med konfirmander. vi önskar 
marina lycka till i fortsatta yrkeslivet och tack för din 
tid här hos oss.
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agneta sandahl till minne 
kyrkoskrivare svenska kyrkan tjörn

Vi stänger ner pastorsexpeditionen för att fira jul 
och nyår. Först i början av januari kommer alla 
vara på plats igen, efter helgdagar och uttagna 
semesterdagar. Ledigheten kommer för de flesta 
av oss lägligt. Firande av olika slag och lite av-
koppling på det. Sedan skulle allt rulla på som 
vanligt igen. Trodde vi då. 
Nu vet vi annorlunda. Ett av rummen står fortfa-
rande tomt. Agneta kom aldrig tillbaka. Hon avled 
hemma i sin säng. Det beskedet väntade oss när 
vi började vårt nya arbetsår, på expeditionen och 
inom hela Svenska Kyrkan Tjörn. 
Agneta var självklar, hade jobbat i kyrkan hela sitt 
yrkesliv, hade varit med om allt kändes det som. 
Hon delade gärna med sig av sina historier om hur 
allt en gång varit, och hon älskade verkligen sitt 
jobb, sin kyrka och sin musik. 
Det gör något med en arbetsplats när någon för-
svinner. Det skapar ett tomrum, men också en 
närhet. Vi delar något som skalar av, som kommer 
närmare inpå vilka vi innerst inne är. Vi har jobbat 
olika länge tillsammans med Agneta, så klart på-
verkar även det hur vi sörjer och saknar, men Ag-
neta lämnade ingen oberörd. Hon tog sin plats på 
ett rättmätigt sätt, hon var given. Det vet jag som 
bara hann jobba tillsammans med henne i knappt 
två månader. 
Ett porträtt på bordet, ett tänt ljus, en samling un-
der själaringningen. Samtal, minnen. Begravning. 
Sakta skapar vi nya rutiner, för att vi måste, men 
Agneta lämnar mer än ett tomt rum efter sig, en 
epok är över.
 Tina Augustsson

gunilla trolle vikarierar fram 
till sommaren som musiker i 
svenska kyrikan tjörn, främst i 
stenkyrka församling. hon har 
även hand om stenkyrka kyr-
kokör. 

håkan burman vikarierar fram 
till sommaren som präst i svens-
ka kyrkan tjörn, främst i klöve-
dals församling.
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stenkyrka kyrka
stenkyrkovägen 30, 471 93 kållekärr 
Det finns några parkeringsplatser utanför kyr-
kan. Det finns fler p-platser nere vid kyrkogår-
den (ca 100 m) och vid Billströmska folkhög-
skolan.
hållplats stenkyrka kyrka eller 
billströmska folkhögskolan.

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

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

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

övergårdsvägen 39, höviksnäs
Valla församlings lägenhet i Höviksnäs.

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

svenska kyrkan tjörn,  
pastorsexpeditionen
hamngatan 17, 471 32 skärhamn
telefon växel: 0304 66 00 55
öppet mån-tors 9-12 samt 13-16, fre 9-12
tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tjorn
hållplats skärhamns torg

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

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

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

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

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

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

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

rönnängs kyrka och församlingshem.
kyrkvägen 26, 471 41 rönnäng
Det finns parkeringsplatser utanför 
församlingshemmet.
hållplats rönnängs brygga ca 700 m till kyrkan
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PPSSAALLMMEENN
”Han som skapar universum,
som satt lagarna för allt,
delar med en åsna husrum,
tar ett hjälplöst barns gestalt,
vilar i en modersfamn.
Jesus Kristus är hans namn .”

skicka in lösning till: 
Svenska kyrkan Tjörn, 
Hamngatan 17, 471 32 Skärhamn. 
Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tävlingen pågår till 23 april 2019. 
Glöm inte att ange ditt namn och adress.

Förra kryssets vinnare, som gratulerats med var 
sin blomstercheck är:
• Bo Karlsson, Hjälteby
• Elinor Hambjörk, Klövedal
• Bengt Wallner, Västerås
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earth hour startade 2007
Earth Hour startade för drygt tio år sedan, som en enkel symbolhandling för klimatet. Då var 
manifestationen liten, men med åren har den vuxit och nu engagerar den varje år hundratals 
miljoner människor i allt fler länder. Förra året deltog 188 länder och territorier! 

Vi släcker fortfarande lamporna under en timme, som en signal till politikerna att ta krafttag 
för klimatet – men alla som deltar gör också mycket, mycket mer.

Earth Hour  är världens största miljömanifestation. den har vuxit från symbolhandling till 
en rörelse som engagerar människor, företag och städer över världen sedan starten i Sydney i 
Australien. Släck ner ljuset du också den 30 mars kl 20.30 eller kom till Valla kyrka på konsert!

Earth hour-konsert 
Akustisk konsert i skenet av levande ljus

Kammarkören Vox Magna  och Susanna Palmgren med vänner

Valla kyrka lördag 30 mars kl 20.30

hej susanna palmgren,
du är musiker i Svenska kyrka 
Tjörn och körledare för den 
Göteborgsbaserade Kammar-
kören Vox Magna, Berätta lite 
kort om Earth hour-konser-
ten?–
– Det blir en helt akustisk 
konsert, framförd av kören och några instru-
mentalister. Det blir diktläsning och vi kommer 
också att använda oss av tystnaden under kon-
serten. Det är alldeles för sällan vi får tillfälle 
att stanna upp och tänka efter. Det börjar med 
att vi ringer i kyrkklockorna halv nio och se-
dan släcker vi ner. 
Hur kom du på idén till den här konserten?
– Jag fick tanken efter att ha läst i boken Ett 
hållbart liv och sedan föll bitarna på plats. Jag 

och kören är så glada över det här. För oss är 
det viktigt är göra något mer av vår musik, vi 
vill bjuda in till rummet, dela något med publi-
ken och förmedla något ytterligare än bara fin 
musik, därför känns det perfekt för oss 
Hur passar Earth hour och Svenska kyrkan ihop?
– Det blir praktisk kristendom kan man säga. 
Vi behöver värna om varandra och om jorden. 
Och här får vi en stund tillsammans med ett 
budskap. 
På viket sätt kan vi använda musiken/konsten i 
miljöarbetet, hur hänger det ihop?
– Det skapar möten som aldrig annars skulle 
ha uppstått. Musiken och kulturen är en re-
surs att använda, den väcker känslor, den är 
levande och berör. För mig personligen har det 
aldrig varit nog med bara ”vacker musik”, det 
måste sättas in ett större sammanhang.  


