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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...

Dan före dan före dan före… Många dagar 
kvar till julafton, men tiden går snabbt. 

Särskilt när det är mycket man vill hinna med. 
Vi i kyrkan behåller våra vanliga traditioner i 
advent och jul, med Levande julkrubba i Valla 
kyrka och mycket julmusik, både i gudstjäns-
ter och i konserter. Du hittar vårt gedigna pro-
gram för advent och jul på sid 16 och framåt. 

För mig är alltid Första advent speciell. Jag 
älskar att tillsammans med en fullsatt kyrka 

klämma in i de kända psalmerna Bereden väg 
för Herran och Hosianna Davids son. Det är 
något med traditioner. Det skapar en grund, ett 
språk, en mening. Det skapar oss, det skapar 
mig. Vad händer när vi tar bort det som i gene-
rationer format oss? I Sverige var Svenska kyr-
kan fram till 2000 en statskyrka, och nu deltar 
färre i gudstjänster och kyrkliga handlingar. Vi 
lever mitt i ett sekulariserat land, och vad hän-
der när vi samtidigt tappar språket och vi för-
lorar kontakt med det djupa i oss? Kyrkoherde 
Johan pratar om det i sin text på (sid 4-5) och 
i en längre intervju med Martin Lönnebo kom-
mer detta också in i samtalet (sid  6 och framåt).  

Jag har en dröm. Jag vill någon gång få åka 
till Israel och uppleva alla de platser som 

vi läser om i Bibeln, inte minst i julevangeliet. 
Herdarnas äng där änglarna sjöng och plat-
sen för stallet, det som nu är en födelsekyr-
kan. Och i det här numret berättar Susanne 
Lavén om just det här, efter sitt besök i Israel 
och Palestina (sid 24-27). Och min dröm lever 
kvar! När jag en gång kommer dit är jag sä-
ker på att mitt språk fördjupas och det blir än 
lättare att sjunga med i Hosianna Davids son. 

Glöm inte att andas 
nu när vi kliver in 

i julstressen på allvar! 

 tina augustsson
 kommunikatör
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Du kan hämta PETRUS i närmaste kyrka på 
Tjörn eller på pastorsexpeditionen. 
Under 2020 kommer Petrus till alla huhåll på 
Tjörn vid fyra tillfällen. 

Vi samarbetar med Sensus i 
nästan alla våra verksamheter.

sid 6 porträtt martin lönnebo

Fo
to

: S
us

an
ne

 L
av

én

sid 14 det är advent

sid 24 en resa som sätter spår

Fo
to

: M
ag

nu
s 

A
ro

ns
on

 I
K

O
N

Fo
to

: E
m

an
ue

l E
ri

ks
so

n



4 PETRUS 4/2019

johan ernstson 
kyrkoherde

tankar nu - 
för tiden 

”sekulariseringen är en myt! religionen är 
som vädret – den finns”, sa björn wiman, 
kulturchef på dn, när han mötte stiftets 
kyrkoherdar häromsistens. 

Jag fastnade för detta då jag själv, sedan 
länge, har tänkt lite i samma banor. Re-
ligion finns – det är inte sekularisering vi 

ser och upplever. Utan det är brist på språk 
för det existentiella, det utanför, det större 

och livstolkande som det handlar om. Vi har 
drabbats av en religiös minnesförlust! Orden är 
borta.

Orden finns inte och kanske hänger det sam-
man med att vi också saknar närkontakten 
med de bibliska och livstolkande berättelserna. 
I någon mån handlar det om glömska, men i 
lika stor utsträckning om en slags övertro på 
att människan kan förklara allt och är sig själv 
nog. Vi tror att vi moderna nutidsmänniskor 
klarar oss bra och att vi bemästrar allt. Men 
det är inte sant!

Det är inte sant överhuvud taget! Människan 

behöver ett språk för det som vi kanske kan 
kalla mysteriet. Liv, födelse, död och samman-
hanget utanför det fysiskt gripbara. Ett språk 
som behöver återerövras.

Intressant är att Björn Wiman tar upp detta i 
ett föredrag kring klimathotet och därmed gör 
det tydligt att den frågan primärt är en existen-
tiell fråga – inget annat. En fråga större än oss 
som också behöver det språket. Vidare är det 
intressant hur Wiman i flera anekdoter spårar 
ett bibliskt språk, en biblisk kontext, utan att 
de som använder sig av detta har en aning om 
detsamma.

”Vi tror att vi moderna nu-

tidsmänniskor klarar oss 

bra och att vi bemästrar allt. 

Men det är inte sant!”
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johan ernstson 
kyrkoherde

Sekulariseringsmyten, som jag absolut tror är 
just en myt, pekar på behovet att hitta tillbaka 
till orden för en verklighet vi alla lever i när-
kontakt med, men sällan klarar av att beskriva. 
Det kanske är svårt – men likafullt nödvändigt!

Det är nödvändigt att åter fylla gamla begrepp 
för det gudomliga med innehåll och låta dessa 
leva i samtalet. Men det är lika nödvändigt att 
hitta nya begrepp, ord och uttryck som talar 
in i en ny tid. Som kan gestalta utan de gamla 
ordens ibland stora belastning och förutfattade 
förståelse.

Enda sättet, tror jag, är att vi pratar mer med 
varandra. Inte så mycket om väder och vind, 

utan mer om just livet, innersidan, döden, fö-
delsen och mysteriet! Där får vi formulera oss 
igen och igen i ett livsviktigt arbete.

Och varför inte börja nu – med mysteriet snart 
gestaltat inför våra ögon, genom en Gud som 
blir människa av kött och blod i ett litet barn 
som ska leda oss.

Ett välsignat år 2020 önskar jag - fyllt av ett 
sprakande och skapande språk!
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Vad händer med oss själva, i samtalet med andra och i samhället i stort när vi förlorar en  
dimension av språket, när orden inte längre finns kvar för att uttrycka det existentiella?
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att liksom hålla i 
guds mantelfåll 
”När jag var liten och ung levde jag på dröm-

mar lika mycket som på gröt och palt. 
Men drömmarnas kläder förändras med åren, 
de blir omsydda så de passar livets möjligheter 

och omöjligheter.”

Två meningar i Martin Lönnebos 
outsägligt vackra bok Grundgläd-
jen, texter om liv, tro och hopp. En 
bok som Martin skriver när han och 

hustrun Britt-Louise ska flytta från radhuset i  
Linköping där de bott i tjugotvå år. När de ska 
släppa taget om mycket som inte kommer få 
plats och lämna en trädgård fylld med skönhet 
och konst.

Martin skriver vidare:

”Första vintern efter skolan, den snöiga när 
jag skulle fylla 14 år, drömde jag om att en 
dag få utbilda mig till signalmekaniker för 
flygplan…. Drömmar kan bli sanna. Jag blev 
signalmekaniker, men i den högtflygande an-
dens värld. Jag har lagt märke till att böckerna 
jag nu skriver på gamla dagar är instruktions-
böcker för själens vård och reparation och jag 
övar mig i signaltjänst. Arbetsmarknaden är 
strålande. Det är så många själar som krång-
lar och det är svårt att få tydlig kontakt med 
målet.”

Jag läser boken som förberedelse för en intervju 
om lärande. Denne biskop emeritus som skapat 
frälsarkransen, introducerat ljusbäraren i våra 
protestantiska kyrkor, skrivit trettiotalet böck-

er, lett TV-gudstjänster, medverkat flertalet 
gånger på Se Människanscenen på Bokmässan 
i Göteborg och som ofta beskrivs som en av 
vår tids mystiker. Född utanför Skellefteå 1930, 
yngst bland åtta barn.

– Vad vill du prata om, undrar Martin, när jag 
ringer för att fråga om jag får komma på besök. 
Om djup och yta, svarar jag. Om vi har svårare 
med djupet än när du var liten. Om det går att 
lära sig att hitta djupet.
– Om det talar jag gärna, svarar Martin.

svårare med djupet nu
Herrskapet Lönnebo må vara gamla, men har 
funnit sig väl tillrätta i ett nytt hus i centrala 
Linköping. Inga trappor eller trösklar, välpla-
nerat kök, arbetsrum och sköna läsfåtöljer.

– Det är otvivelaktigt så att vi har svårare med 
djupet nu. Den moderna livsstilen är allt mer 
kortsiktigt rationell. Vi lever i en värld som 
kallas konsumismen. På nittonhundratalet bröt 
man sönder samhället och ryckte upp med röt-
terna. Folk flyttade bort från sina ställen där 
de hade sina traditioner och blev rotlösa. Den 
rotlöse har inte kontakt med djupet, utan bara 
ytan. Människor rår inte för det utan det är ut-
vecklingen i stor utsträckning som driver oss.

– Ju mer tekniken utvecklas, ju lättare blir det 
att dölja djupet. Dölja allvaret och ansvaret, 
detta att vara människa. En vanlig modern 
människa har ju inte tid på samma sätt som vi 
hade. Vi vaknade med bön, vi somnade med 
bön. Vi inledde det vi skulle göra med bön, av-

ett samtal med martin lönnebo



PETRUS 4/2019 7

Fo
to

: E
m

an
ue

l E
ri

ks
so

n



8 PETRUS 4/2019

slutade med bön. Vi firade söndag. Vi levde i 
samklang med naturen. Vi levde i en naturlig 
tystad. Den livsrytmen är ju långt från dagens 
rytm, där telefonen ligger på nattygsbordet, 
ständigt uppkopplad. Och lockelsen att köpa 
nytt, trots att det inte behövs. Handla bort rast-
lösheten och rotlösheten?

vem vill tänka på tomheten? 
– Om man slutar tro på den stora meningen 
med livet och att man är i Guds hand, då är det 
tomheten som väntar. Vem vill tänka på tomhe-
ten? Då måste man ju fylla den med något. Det 
är påfallande hur rädda människor är att inte 
hela tiden ha något på gång.

Martins barndom har präglat honom mycket. 
Inte bara det varma västerbottniska talet utan
framförallt förhållningssättet till livet. Föräld-
rarna kämpade för att det skulle finnas mat på 
bordet och kläder på kroppen. Det mesta pro-
ducerades på gården.

2014 promoverades Martin Lönnebo till teo-
logie jubeldoktor vid en stor examensfest på 
Uppsala universitet – då hade han vandrat en 
lång väg från det fattiga livet i Storkågeträsk. 
Det var också i Uppsala som Martin tog initia-
tiv till ett av de hjälpmedel den moderna män- 
niskan idag kan använda för att nå sitt inre.

budskap om försoning
1968 var Martin kaplan i Uppsala domkyrka. 
Kyrkornas världsråd skulle samlas i Uppsala 
och Martin Luther King skulle komma dit och 
tala. Men han sköts ihjäl.

– Jag tänkte att vi måste göra något för att sän-
da ut ett budskap om försoning, berättar Mar-
tin. Då fanns inga ljusbärare i våra kyrkor. Men 
jag ville föra in en ny sed som skulle kunna vara 
en hjälp i bönen. Jag tänkte ett träd med ett 
kors i, vars armar gick ut i de fyra väderstreck-
en för att samla världens folk i försoning.

Invigningsgudstjänsten till Kyrkornas världs-
råd sändes över hela Europa och där invigdes 
ljusbäraren. Patriarker, präster och pastorer 
tände ljus med böner sida vid sida. Det gjor-
de att spridningen av ljusbärare fick bra effekt. 
Idag finns de i kyrkor över hela landet, i våra 
nordiska grannländer och ner över Europa. 
Även införandet av dopljus kom som en följd 
av detta.

Ljusbäraren är en hjälp till bön. Människor 
som inte har några ord kan tända ett ljus.

– Jag har sett hur värdefullt det är i samband
med olyckor att få tända ljus. Och det fung-
erar över alla åldersgränser. Barn har samma 
förutsättningar att tända ljus som äldre. Bön 
är hjärtats samtal med Gud och vi måste hela 
tiden finna vägar för att den tröskeln inte ska 
vara för hög för någon.

finna vägar till sitt inre
I vårt samtal återvänder vi till djupet och ytan. 
Ljusbäraren har otvetydigt varit en hjälp för 
människor att finna vägar till sitt inre. Och dju-
pet behövs. För vi vet inte vad som kommer 
hända om en sekund, även om vårt rationella 
jag tror sig veta.

”Om man slutar tro på den stora meningen
med livet och att man är i Guds hand, då är

det tomheten som väntar.”
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– Om existensens tillkomst kan vårt rationella
jag inte säga någonting om, för allt kan inte 
komma ur ingenting. Ingenting ger ingenting.
Vi lever i ett mirakel, ett mysterium.

Martin Lönnebo har det längsta valspråk kan-
ske någon biskop någonsin haft, taget från
Romarbrevet:

”Oh, vilket djup av rikedom och vishet och 
kunskap hos Gud. Och huru outgrundliga är 
icke hans domar. Outrannsakliga hans vägar. 
Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har 
varit hans rådgivare eller vem har givit honom 
något som han måste återgälda? Av honom, ge-
nom honom och till honom är allting. Honom 
vi ärar i evighet, amen.”

– Där är det väldiga gudomliga mysteriet och
rikedomen, och en liten klick av vetande. Vi
måste veta att vi är omgivna av detta. Att vi

har ett sätt att förhålla oss till det vi inte vet.
Vi har tro, hopp och kärlek. 

– Detta har jag läst av dig, detta har jag hört 
dig säga, säger jag. Så lever du, så påstår du 
att det är. Men hur kan du då lära ut det, om 
nu detta är en nödvändig insikt? Du är ju en 
mystiker och tilltalas av djupet i andras skrifter. 
Men är det en gåva du har fått av Gud, att få 
detta djup? Men vi andra då? Ska vi studera, 
arbeta, be, tjäna, läsa eller bara gå ut i naturen 
och hoppas på det bästa?

betonar relationen
Vårt samtal böljar fram och tillbaka över köks-
bordet i Linköping. Martin värjer sig från att ge 
generella råd och tycker att jag blir för resultat- 
inriktad. Men han vill betona relationen.
– Om de som läser denna text tänker på att de 
ska spegla sig i den människa de möter, med 
kärlek och med lyssnande. Då kommer det att 
uppstå en relation och Gud är relation. Den re-
lationen kan föda djup, den kan skapa djup. 
Jag har upptäckt det själv i min gärning. Det 
jag trodde skulle göra mest effekt var de sto-
ra filosofiska, lärda böcker. Det är klart att de 
böckerna är bra, men den största effekten kan-
ske frälsarkransen ändå ger.
– Att känna på någonting, hålla i någonting, 
liksom hålla i Guds mantelfåll och få en stunds 
tystnad. Inte tänka på det ena och det andra, 
utan tänka på sig själv och Gud och relationen.

frälsarkransens uppkomst
Martin skapade radbandet en 
sommar när han båtluffade i 
Grekland. En storm tvingade 
båten till en ö med bara 47 invånare inklusive 
byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och 
i det rummet började han skissa fram radban-
det. Idag finns Frälsarkransen på tiotusentals 
handleder, i fickor och i väskor med Gudspär-
lan, tystnadspärlorna, jagpärlan, doppärlan, 
ökenpärlan, bekymmerslöshetspärlan, kärlek-
spärlorna, hemlighetspärlorna, nattens pärla, 
uppståndelsepärlan. Den har hjälpt otaliga 
människor till fördjupad bön och innerligare 
Gudskontakt.
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Vi talar en stund om bön. Martin är glad över 
ljusbäraren och frälsarkransen som kan hjälpa 
människor att be, något som är svårt för den 
moderna människan att göra.
– Bön är så mycket, bön behöver inte ens vara 
ord. Luther kallade bönen samtal med Gud och 
det är inte så dumt. Man kan också titta mot 
Gud och han tittar tillbaka. Det är också bön. 
Se på ikonerna, när Kristus ögon följer betrak-
taren.

– Kyrkan kallas kyrka för att det anspelar på 
namnet Kristus, Kristi efterföljare. Kristus var 
en stor bedjare och en förebedjare för oss. Då 
ska också vi söka att vara förebedjare. Någon 
som tänker goda tankar, det är en god sak.

– De riktigt stora bedjarna talar inte så mycket 
om begärsbön, utan mer om tack och gemen-
skap. Det är inte bra i en familj om ett barn 
bara vill ha, vill ha, ska ha, utan istället någon 
gång säger, jag tycker om dig, mamma! 

Är det så du vill betrakta relationen till Gud 
och Kristus, som relationen i en familj?

– Ja, det tycker jag. En familj som man vill att 

den ska vara, där man tar hand om varandra, 
skyddar varandra, har omsorg om varandra. 

Detta kan omsättas i hur kyrkan ska vara. Hon 
ska vara den som tar hand om de grundläggan-
de behoven hos människan, behoven av till-
hörighet, gemenskap, att någon ser, att någon 
lyssnar, utan att döma, att någon vill räcka mig 
en hand.

änglar omkring oss
Martin skriver också om änglar, som kan vara 
till hjälp. Han menar att de är ett uttryck för 
Guds närvaro, för Guds handlande.
– Vi vill ju inte vara ensamma, så därför får vi 
ha lite änglar omkring oss, säger Martin med 
ett litet skratt.

Men tror du att du har en liten skyddsängel 
som följt dig genom livet och nu står beskyd-
dande bakom dig?

– Nja, ordagrant tror jag det ju inte … men var-
för inte … Vi behöver ord för allting.

Det lilla bokförlaget Silentium Skrifter ger ut 
litteratur av såväl 300-talstänkare som samtida 
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teologer. På sin hemsida skriver de om Martin 
Lönnebos senaste bok, som kom ut i våras:

”Enhetens språk består av det avslutande ka-
pitlet i Religionens fem språk från 1975, den 
bok som framstår som kronan på ett av vår tids 
stora andliga författarskap. Kanske ett av de 
väldigaste försök som gjorts i nutiden att ska-
pa en trons och det kristna livets syntes. Allt 
det Martin Lönnebo därefter skrivit är i en 
mening kommentarer till, för att inte tala om 
vägledning utifrån, den ”summa” som Religi-
onens fem språk utgör. Det är just detta språk 
som fått sin enklaste och därmed mest geniala 
gestalt i den numera berömda Frälsarkransen, 
spridd och brukad i många länder.”

Martin berättar om sitt försök att tolka religi-
onens väsen. Om det första språket han kallar 
erfarenhetens språk.

– Det språket ger oss hjälp att uppleva det mys-
teriösa i skapelsen, i naturen, födelsen, döden. 
Vi får med oss de kristna traditionerna, berät-
telser som kan förmedla människans erfarenhet 
av livet och av det gudomliga. Det språket är 
väldigt hotat nu genom vår livsstil.

handling är också religiöst
– Det andra språket är handlingens språk, men 
vi har en sådan ytlig definition av ordet hand-
ling. Vi glömmer bort att handling också är 
religiöst. I bibeln är handlingen det viktigaste. 
Säg inte bara Herre, Herre utan gör vår faders 
vilja, står det.
– Om man använder begreppet så, då är vi i 
Sverige ett av världens mest religiösa folk,  
istället för det minst religiösa. Och handlingens 
språk är det viktigaste området.
– Det tredje språket är kultens språk, guds-
tjänsten, sakramenten. Det är ett språk som är 
i gungning nu och det är sorgligt för kultens 
språk upprätthåller de båda första språken. Jag 
tror inte vi kan hålla stånd med handlingens 
språk om vi inte har kulten. Då blir allt till salu. 
Varför ska man då göra något för sin nästa? 
Tänk på dig själv.

– Det fjärde är lärans språk och det är ett hjälp-
språk till religionen, en slags grammatik runt 
trädgården, inte blomman själv.

– Det femte språket är enhetens språk där man 
kan tala alla de här språken i harmoni. 

Är det du som hittat på detta sätt att tolka reli-
gionens väsen?

– Ja, det har jag, säger signalmekanikern från 
Storkågeträsk, och det glittrar i de varma, bru-
na ögonen. Det är jag väldigt glad för, jag tyck-
er det är en bra distinktion.
 agneta riddar

Texten har tidigare varit publicerad i Korsväg 
nummer 3 2019. Korsväg delas ut till alla an-
ställda, förtroendevalda och ideella medarbeta-
re i Göteborgs och Karlstads stift.

 

fakta martin lönnebo
Född 1930 i Storkågeträsk, Västerbotten. 
Prästvigdes 1954. Har varit domkyrkokap-
lan i Uppsala och domprost i Härnösand. Han 
valdes till biskop i Linköpings stift 1980 och 
blev emeritus 1995.

Känd för att ha skapat Frälsarkransen och 
för att han var med och införde ljusbärare 
i svenska kyrkor (vilket också skrevs om i 
förra numret av Petrus).
Han har skrivet många böcker. Ett urval:

pärlälven: andligt pärlfiske (2019)

grundglädjen : texter om 
liv, tro och hopp (2017)

bönens trädgård (2011)

Tillsammans med Stefan Edman har Martin 
Lönnebo gett ut:
jordens och själens överlevnad: en 
brevväxling. 
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Ett diakonalt ungdoms-
projekt -vi ska vara där för barnens skull! 

efter många goda samtal 
och funderingar sjösatte 
svenska kyrkan tjörn våren 
2017 ett treårigt diakonalt 
ungdomsprojekt. Det har 
handlat om att identifiera 
och kartlägga hur svenska 
kyrkan tjörn kan möta och 
stödja barn och ungdomar 
i ”utanförskap” och om hur 
vi på bästa sätt ska kunna 
agera i den kunskapen. 

Det diakonala ungdomsprojek-
tet såg tidigt, och ser fortsatt, 
behoven i det som vi kommit 
att kalla ”glappet”. Alltså de 
barn och unga som faller mel-
lan stolarna där skola, social- 
tjänst och samhällets olika stöd- 
funktioner inte förmår att agera 
av olika skäl. Men där vi som 
kyrka – i samarbete med sam-
hället/Tjörns kommun – har 
möjlighet till förebyggande ar-
bete. Alla spaningar pekade tyd-
ligt åt det hållet –  här behöver vi 
finnas och möta upp. 

ganska snart växte fyra 
huvudlinjer fram som blev  
projektets prioriteringar:
1. Information och utbildning 
– ett ”kunskapslyft”. Här har 
vi funnits mitt i vår egen verk-
samhet, och även varit en viktig 
drivande del i Göteborgs stifts 
utbildning kring barn och ung-
as utsatthet. Medvetenheten i 
vår egen organisation har höjts.

2. Ökat fokus på arbetet som 
bedrivs i Livbojen – samtals-
grupper för barn och unga i ut-
satthet. Här var (och är fortsatt) 
Svenska kyrkan Tjörn beredda 
att ta ett större och tydligare 
ansvar för att utveckla Livbo-
jen. Detta vill vi göra i samar-
bete med Tjörns kommun som 
tyvärr hittills har valt en annan 
väg och istället lagt ner befintlig 
Livbojsverksamhet, åtminstone 
tills vidare…

3. En satsning på en öppen verk-
samhet för målgruppen. Den 
skulle kunna fungera som sluss 
in och ur Livbojens gruppverk-
samhet. Den delen är igång och 
finns i dag på måndagskvällar i 
Myggenäs – men tyvärr utan en 
Livbojskontakt. (se ovan)

4. Opinionsarbete och närvaro i 
det offentliga samtalet. Här har 
Svenska kyrkan Tjörn i högsta 

grad varit aktiva, mycket på 
grund av Tjörns kommuns so-
cialnämnds beslut att inte fort-
sätta det vi menar viktiga sam-
arbetet eller ens Livbojsarbetet.

avslutas till årsskiftet
Ungdomsprojektet avslutas nu 
2019* – men medvetenheten 
och kunskapen som projektet 
bidragit med, har format oss 
mer än vi tror och lever na-
turligtvis kvar i det vi är som 
Svenska kyrkan Tjörn. Kvar 
lever också arbetet att möta 
unga i en diakonal öppen verk-
samhet som nu är etablerad och 
kvar lever kampen för att åter 
kunna möta unga i Livbojens 
olika stödgruppssammanhang.  
Vi måste kämpa för varenda 
unge!
 johan ernstson 

*Slutrapporten kommer att pre-
senteras under våren 2020.
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I juni 2018 röstade en majoritet i Sveriges riksdag 
för förslaget att införa FN:s barnkonvention som 
svensk lag. Den träder i kraft 1 januari 2020. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar och 
här nedan presenteras ett urval. Den antogs ur-
sprungligen av FN 1989 och nästan alla länder i 
världen har förbundit sig att förverkliga den. 

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är väg-
ledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 
6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. 
När man läser alla övriga artiklar ska man läsa 
dem med grundprinciperna ”som glasögon”.

•artikel 2 handlar om alla barns lika värde och 
rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
• artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör 
barn i första hand ska beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa. Vad som är barnets bästa 
måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska 
tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
• artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, 
överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte 
bara om barnets fysiska hälsa utan också om 
den andliga, moraliska, psykiska och sociala 
utvecklingen.
• artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och 
uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 
frågor som berör honom eller henne. När åsik-
terna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder 
och mognad.

några övriga artiklar
• artikel 1 Ett barn – det är varje människa 
under 18 år.
•artikel 28–29 Barnet har rätt till gratis grund-
skoleutbildning. 
• artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Text från Barnombudsmannen och  
Rädda barnen. 

Nu när ungdomsprojektet avslutas, slutar 
också per-ivar östmann i svenska kyrkan 
tjörn. han har varit projektledare under 
de tre år som projektet pågått. 

Vad har du själv lärt dig under 
de här åren?
– Att det finns ett lika stort be-
hov av kyrkans diakonala om-
sorg för barn och unga oavsett 
ifall de bor i stad, småstad el-
ler på landsbygd. Behoven kan 
se annorlunda ut, men beho-
vet är lika stort.

Sedan snart ett år finns Fritidsgården Myggenäs, 
som kommer att leva vidare på måndagskvällar-
na. Hit kommer barn från hela Tjörn för att bara 
vara. De kan umgås, samtala eller spela spel. Till 
exempel. Här får de möjlighet att i en trygg miljö 
reflektera över sin situation. 
–Det finns mycket ofrivillig ensamhet, det finns 
barn och unga som bär mycket på sina axlar. 

Hur ska vi som vuxna kunna hjälpa barn?
–Våga fråga, våga lyssna, våga höra, våga stan-
na. Vi behöver visa oss som vuxna, gång på gång. 
Vuxna har ofta ett problemlösningsfokus, här 
finns problem som ofta inte kan lösas, i alla fall 
inte snabbt. Då handlar det mer om att vara med 
och bära på en frustrerande situation. 

Vad är du mest nöjd med?
– Dels att vi från Tjörns pastorat haft en stor och 
viktig del i Göteborgs stifts utbildning kring barn 
och ungdomars utsatthet. Sedan har måndags-
kvällarna varit fantastiska, att få vara med och se 
när ensamhet bryts. Det är heligt. 
 tina augustsson
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Advent rymmer både tro och 
traditioner. Under julen firar 
vi att Gud blev människa. En 
natt för 2 000 år sedan föddes 
Jesus i ett stall i Betlehem. Bi-
beln berättar att det var Gud 
som föddes som människa, ef-
tersom Gud ville komma när-
mare mänskligheten.

ADVENTSSTJÄRNORNA PÅ-
MINNER OM BETLEHEMS-
STJÄRNAN
Adventsstjärnorna som ly-
ser i många fönster påminner 
om stjärnan som lyste ovan-

för stallet i  
Betlehem där 
Jesus föd-
des. Det be- 
rättas nämli-
gen, att när 

han föddes tändes en stjärna 
på himlen.

TÄNDA LJUS LYSTE UPP 
DEN MÖRKA VÄGEN
De adventsljusstakar vi har i 
våra fönster har inte någon 
koppling till Bibeln. De kom-
mer i stället av en gammal 
tradition, då folk tände ljus 

i fönstren på juldagens mor-
gon. Det gjorde man för att 
lysa upp vägen för dem som 
gick eller åkte till julottan, den 
gudstjänst som börjar tidigt, 
innan solen har gått upp.    

Fröjda dej, det är advent!
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ADVENT

har du tänt din adventsstjärna och börjat förbereda dig inför julen? kanske redan bakat 
pepparkakor och kommer att gå i kykran på första advent för att sjunga bereden väg för 
herran. aventstiden är en glad tid när vi väntar på att fira att jesus föddes. Ordet advent 
betyder ankomst – vi väntar på någon som ska komma.
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FÖRSTA ADVENT: 
JESUS KOMMER 
MED FRED
Bibeltexterna för 
första advent hand-
lar om glädje och 
fest i Jerusalem.  
Folket hade länge varit förtryckta av romar-
na, som hade makten, men nu hade de hört att 
det väntades en ny kung. Äntligen skulle den 
nya kungen komma! Folket hade säkert många 
föreställningar om hur flott den nya kungen 
skulle vara och hur festligt han skulle resa in i 
Jerusalem. Men den kung som visade sig vara 
Jesus red in i staden på en åsna och han talade 
om fred och frid. 

De sjöng Hosianna, som betyder ”rädda oss”, 
en hälsningsfras som ofta användes på bibelns 
tid när man mötte kungen. I kyrkan sjunger vi 
fortfarande Hosianna, för vi hälsar Jesus väl-
kommen.  

Läs kyrkoårets bibeltexter för första advent: 
gamla testamentet: sakarja 9:9-10
epistel: uppenbarelseboken 5:1-5
evangelium: matteusevangeliet 21:1-9
psaltarpsalm: ps 24 
tema: ett nådens år

ANDRA ADVENT: VAD GUDS RIKE ÄR
Den andra söndagen i ad-
vent berättar bibeltexterna 
om Guds rike, vilket är nå-
got helt annat än de riken 
– länder – som finns i vår 
synliga värld. Guds rike har 
inga gränser eller hinder. Det 
är i stället ett osynligt rike som kan finnas inom 
oss och vår värld. 

Medan människor med vapen kan försvara 
åsikter och landgränser, talar Guds rike om 
den kärlek som kan och vill förändra. Det är en 
kärlek som blir större och större ju mer vi ger 
av den och ju mer vi får ta emot.

Läs kyrkoårets bibeltexter för andra advent
gamla testamentet: jeremia 33:14-16
epistel: hebreerbrevet  10:32-39
evangelium: markusevangeliet 1:14-15
psaltarpsalm: ps 85:9-14
tema: guds rike är nära

TREDJE ADVENT: 
NÅGON VISAR VÄGEN
Den tredje söndagen i 
advent berättar bibel- 
texterna om Johannes 
Döparen. Ibland be-
hövs det människor som går före och som vi-
sar andra vägen. En sådan människa var Jesus 
kusin, Johannes, han som också kallades Jo-
hannes Döparen. Han brann för att människor 
skulle omvända sig, döpas och förändras som 
människor. Johannes banade väg för Jesus, och 
människorna fylldes av förväntan.

Läs kyrkoårets bibeltexter för tredje advent:
gamla testamentet: jesaja 40:1-8
epistel: galaterbrevet  3:21-29
evangelium: lukasevangeliet 3:1-15
psaltarpsalm: ps 146:3-9
tema: bana väg för herren

FJÄRDE ADVENT: MARIA FÅR UPPDRAGET 
ATT BLI MAMMA TILL GUDS SON
Maria var en ung kvinna 
som fick besök av ängeln 
Gabriel. Gabriel sa till Maria 
att hon inte skulle vara rädd 
och berättade för henne att 
hon skulle bli mamma till 
Jesus – Guds son. Nu börjar 
ett nytt kapitel för mänsklig-
heten. Gud blir människa och föds som ett litet 
barn in i vår värld.

Läs kyrkoårets bibeltexter för fjärde advent:
gamla testamentet: jesaja 52:7-10
epistel: 2 korinthierbrevet  1:17-22
evangelium: lukasevangeliet 1:39-45
psaltarpsalm: ps 145:8-13
tema: herrens moder
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DET HÄNDER I VÅRA 
KYRKOR I ADVENT OCH JUL
torsdag 28 november
härön i skolhuset
15.30 Gudstjänst. Håkan Burman. 
skärhamns kyrka
18.30 Spa för själen.

lördag 30 november
rönnängs församlingshem
13.30 Adventsbasar
Lotterier och kaffeservering. Till förmån för 
Stadsmissionens julfirande i Göteborg

1 december första advent
klövedals kyrka 
11.00 Högmässa. Håkan  
Burman. Klövedals kyrkokör.
rönnängs kyrka
11.00 Gudstjänst små & stora. Janåke Hansson.
Rönnängs kyrkokör och barnkörerna. 
stenkyrka kyrka
11.00 Högmässa. Jaana Pollari Lindström. 
Stenkyrka kyrkokör. Kyrkkaffe.
valla kyrka  
11.00 Gudstjänst små & stora. Malin Ringfelter.  
Barnkör och Valla kyrkokör.
klädesholmens kyrka
18.00  Gudstjänst. Janåke Hansson.  
Klädesholmens kyrkokör och Notdraget. 
skärhamns kyrka
18.00 Musikgudstjänst. Jaana Pollari Lindström.  
Qvinnoväsen. Glöggmingel från 17.00. 

måndag 2 december
skärhamns kyrka
19.00 Julkonsert med Joy Voice. 

onsdag 4 december 
skärhamns kyrka
18.00 Julavslutning för alla verksamheter. Lucia-
tåg och julpsalmer. Festlig fika.

torsdag 5 december
skärhamns kyrka
18.30 Kvällsmässa i vardagen. Jaana Pollari  
Lindström. Fika från 17.30.

8 december andra advent
skärhamns efs
9.30 Gudstjänst med söndagssko-
lans julavslutning. Julfrukost. 
skärhamns kyrka
11.00 Allsångsgudstjänst i Advent tillsammans 
med Stenkyrka kyrkokör. Jaana Pollari Lindström.  
klädesholmens kyrka
11.00 Högmässa EFS. Janåke Hansson. Sång och 
musik: Notdraget och Korsdraget.
valla kyrka och församlingshem
14.00-17.00 Levande julkrubba. Se sid 19 för 
information om anmälan med mera. 
åstols missionshus  
14.00 Gudstjänst. Egon Aronsson.  
klövedals kyrka
17.00  Högmässa. Johan Ernstson.  
rönnängs  kyrka 
17.00 Gudstjänst. Janåke Hansson. 

torsdag 12 december 
skärhamns kyrka  
18.30 Spa för själen.

fredag 13 december
rönnängs kyrka
18.00 Luciafirande. Barn från verk-
samheterna medverkar i luciatåg. 
valla kyrka
19.00 Luciagudstjänst med Tjörns ungdomskör. 
Insamling till Act Svenska kyrkans julinsamling.

lördag 14 december
klövedals kyrka
17.00 Onsdagskören sjunger julsånger under 
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ledning av Eivor Jansson. Instrumentalister. 

15 december tredje advent
 klövedals kyrka
11.00 Högmässa. Jaana Pollari 
Lindström.  
rönnängs kyrka  
11.00  Högmässa. Gisela Hellström. 
stenkyrka kyrka 
11. 00 Gudstjänst. Avslutning för barngrupperna 
i Kyrkans Hus. Festlig kyrkfika. Håkan Burman.
valla kyrka
11.00 Högmässa. Malin Ringfelter.
klädesholmens kyrka
17.00 Gudstjänst EFS. Håkan Burman. Sång: Lin-
néa Jensnäs Agorastos och Johan Olofsson.

torsdag 19 december
rönnängs kyrka 
19.00 Vi sjunger in julen med Rönnängs kyrkokör 
och Klädesholmens kyrkokör. Janåke Hansson. 

lördag 21 december
valla kyrka 
18.00 Christmas Carols. Gudstjänst enligt 
engelsk tradition med växelsång mellan kör och 
församling. Valla kyrkokör, Karin Birgersson, orgel. 
Malin Ringfelter.

22 december fjärde advent
klädesholmens kyrka 
11.00 Högmässa. Janåke Hansson. 
klövedals kyrka
11.00 Högmässa. Håkan Burman.  
skärhamns kyrka
11.00 Högmässa. Malin Ringfelter.
åstols missionshus
14.00 Musikgudstjänst. Janåke Hansson. Julens 
sånger med Josephine Wikström och vänner.
valla kyrka 
17.00 Högmässa. Malin Ringfelter. 

24 december julafton
klövedals kyrka  
11.00 Traditionellt julspel med medverkan av 
församlingens körer & solister. Håkan Burman.  

valla kyrka
17.00 Julbön. Malin Ringfelter. Körsång.
klädesholmens kyrka
23.00 Midnattsmässa. Janåke Hansson.  
Klädesholmens kyrkokör. 
skärhamns kyrka  
23.00 Midnattsmässa. Jaana 
Pollari Lindström. Sång: Johan 
Olofsson

25 december juldagen 
klövedals kyrka  
7.00 Julotta. Håkan Burman. Klövedals  
kyrkokören.
stenkyrka kyrka
7.00  Julotta. Jaana Pollari Lindström. Stenkyrka 
kyrkokör.
valla kyrka  
7.00 Julotta. Malin Ringfelter. Valla kyrkokör.
rönnängs kyrka  
7.15 Julotta. Janåke Hansson. Rönnängs kyrkokör. 
klövedals äldreboende
8.30 Julotta. Håkan Burman. Klövedals kyrkokör.
Lilldals äldreboende  
9.00 Julotta. Malin Ringfelter. Valla kyrkokör.
Tubberödshus
9.00 Julotta. Jaana Pollari Lindström.  
kvarnbacken
10.00 Julotta. Janåke Hansson. Rönnängs kyrkokör.
blekets kyrka
11.00 Julotta. Jaana Pollari Lindström.

26 december annandag jul
rönnängs kyrka  
11.00 Högmässa. Janåke Hansson. Öppen Jul i 
församlingshemmet efter mässan med tomtegröt 
och skinkmacka. Allsång och kaffe med dopp.  

söndag 29 december
stenkyrka kyrka 
11.00 Högmässa. Håkan Burman.
valla kyrka  
11.00 Högmässa. Malin Ringfelter. 
klädesholmens kyrka  
17.00 Musikgudstjänst EFS. Musik i julens tecken 
med kören Concor. 

Med reservation för ändringar och felskrivning. Se www.svenskakyrkan.se/tjorn 
och våra annonser i ST-tidningen samt Annonsnytt. 
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nyårsafton 31 december
klövedals kyrka  
15.00 Nyårsbön. Johan Ernstson. 
Sång: Johan Olofsson.
klädesholmens kyrka  
17.00 Ekumenisk nyårsbön. Johan 
Ernstson och Joacim Gabre. 

nyårsdagen 1 januari
klövedals kyrka  
11.00 Högmässa. Håkan Burman. 
kärhamns kyrka 
17.00 Högmässa. Håkan Burman.  

söndag 5 januari
klädesholmens kyrka  
11.00 Högmässa. Janåke Hansson. 
klövedals kyrka  
11.00  Högmässa. Johan Ernstson. 
valla kyrka  
11.00 Högmässa. Jaana Pollari Lindström.  
åstols missionshus
14.00 Gudstjänst. Janåke Hansson.
stenkyrka kyrka  
17.00 Gudstjänst. Jaana Pollari Lindström.

6 januari trettondedag jul
klövedals kyrka  
11.00 Högmässa. Malin Ringfelter.
rönnängs kyrka  
11.00 Högmässa. Janåke Hansson.
skärhamns kyrka  
17.00 Gudstjänst. Jaana Pollari Lindström.
valla kyrka 
17.00 Musikgudstjänst Det strålar en stjärna. 
Sofia Haglund, cello och sång, Susanna Ceder-
berg, piano och sång, Barbro Wiskari, orgel och 
sång. Malin Ringfelter.

ADVENT & JUL

JULGEMENSKAP

5 december
rönnängs församlingshem 
12.20 Jullunch. Kostnad 100 kr.  
Anmälan till Katrin Sörbris 0733- 
230 516, senast 28 november. Vi 
inleder med Andrarum i kyrkan 12.00 
för den som vill. 

11 december
klädesholmens församlingshem 
12.00 Jullunch. Anmälan till Katrin 
Sörbris 0733- 230 516.

12 december
valla församlingshem 
13.00 Gemenskapsträff med musik-
program Jul i vårt hus. Julsmörgås, 
kaffe och kaka, 20 kr. 

5 januari
kyrkans hus
14.00 Julfest med enklare mat och 
underhållning av Lars-Erik Peterson. 
Anmälan senast 3/1 till: 
Maria Eriksson, 0733-230 515, 
maria.eriksson1@svenskakyrkan.se. 
Ange ev specialkost. Begränsat antal 
platser. 

FOTO: JESPER W
AHLSTRÖ

M / IKO
NFÖR ALLA FLICKORS RÄTT 

TILL ETT VÄRDIGT LIV
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Levande julkrubba -  
en tradition i Valla kyrka

 ADVENT & JUL

riktiga får, änglakör och ett levande je-
susbarn. levande julkrubba i valla kyrka 
gör skäl för namnet. (fast oftast spelas 
jesusbarnet av en docka). 

Paret Lars-Inge och Brita Girdland har varit 
med vid alla tillfällen sedan starten. Minst tolv 
gånger har de spelat grönsakhandlarparet som 
står stationerade inne i kyrkan. Bredvid hönor-
na och kaninerna. 

Julkrubban spelas upp för skolbarn, konfir-
mandgrupperna och för allmänheten söndag 
andra advent. Till den allmäna visningen ska 
man anmäla sig. (Se grön ruta) 

– Det här är en riktigt trevlig grej att göra, säger 
Brita över kaffet i det hemtrevliga köket.
– Och är mycket uppskattat, säger Lars-Inge.

sjunger och spelar
De har aldrig själva sett julspelet i Valla kyr-
ka eftersom de varit trogna sina roller i alla år. 
Replikerna kan de numera utantill. Lars-Inge 
spelar dessutom även gitarr och så sjunger de 
tillsammans Grönsakshandlarvisan. 

Det enda som kan ställa till det är när grupper-
na kommer i otakt och det blir väntan mellan 
stationerna. Då får man improvisera lite. 

– Och så brukar jag varje år utropa ”nu igen” 
när förfrågan om ny medverkan kommer. Ti-
den går så fort, det känns alltid som om det var 
förra veckan vi spelade och så har det redan 
gått ett år, säger Lars-Inge. 

en ideell insats
Att vara en del av julspelet är ett sätt att vara 
ideell medarbetare i Svenska kyrkan Tjörn.

Det skulle inte heller vara möjligt att genom-
föra julkrubban om inte frivilliga ställde upp. 
Lars-Inge och Brita blev tillfrågade av Barbro 
Wiskari eftersom de även sjunger med i Valla 
kyrkokör. De är ursprunligen inte från Tjörn 
utan flyttade hit 2003, till huset som funnits i 
Lars-Inges släkts ägo sedan länge. 
– Tack vare kyrkan har vi lärt känna många 
trevliga människor här på Tjörn, konstaterar 
Brita och Lars-Inge håller med. 

 tina augustsson

vill du se julkrubban i Valla kyrka?
8 december  blir det sex föreställningar för all-
mänheten mellan 14.00-17.00. Start varje halv-
timme, 20 personer per grupp. Anmäl dig till 
Bodil Kristiansson, 0733-230 536. 
Kaffe serveras i församlingshemmet. 
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Brita och Lars-Inge Girdland hemma i köket,  
i år får ni se dem igen i julkrubban i Valla.
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”Allt vad vi vill att planeten ska göra 
för oss, ska vi göra mot planeten”
stefan edman var i höstas på 
besök i klövedals försam-
lingshem och pratade kli-
mat. inbjudna var personal 
från olika församlingar 
inom Svenska kyrkan. 

Stefan Edman är biolog, före-
läsare och författare och har 
rötter på Klädesholmen. Han 
har skrivit flera böcker om  
Bohuslän, han har även skri-
vit tillsammans med Martin  
Lönnebo och skrivit både om 
existentiella frågor och om ve-
tenskapliga. Han var med i ar-
betet kring det första Biskops-
brevet om klimat 2014.  

Klimatfrågan är en existenti-
ell fråga och en tidlös uppgift 
för kyrkan enligt Stefan.  Han 
pratade om 7 F för klimatmed-
vetenhet och klimatarbete. 

förundran
Över jorden och över skapel-
sen. Livslust och ödmjukhet. 
Ta upp en hand jord, i den 
finns 2 miljarder bakterier! 

förskräckelse
Skadorna! Det har alltid fun-
nits klimatförändringar men 
de senaste 150 åren finns för-
ändringar som bara har en 
förklaring enligt forskningen = 
människans påverkan. 

förståelse
Kunskap om att något måste 

göras och förändras. I stort 
som i smått. 

förlåtelse
Vi måste försonas med jorden 
och med oss själva.  

förändring
Tänka nytt både som  enskilda 
människor och som samhälle. 

förnöjsamhet
Istället för det kommersiella 
överflödet, vad ger guldkant 
på tillvaron? Det bästa är gra-
tis i form av upplevelser i na-
turen och att vara tillsammans 
med dem vi tycker om. Odla 
förnöjsamhet! I det kommer-
siella finns en ständig strävan 
efter bekräftelse – att vara 
kristen bär budskapet Du är 
älskad som du är, den enda 
bekräftelse  vi behöver! 

förtröstan
Vi är räddade genom hoppet! 

Stefan Edman konstaterar att 
Svenska kyrkan är en viktig 
kugge i klimatarbetet:

• finns överallt och är nära 
människor

• har hög trovärdighet
• bra personal och bra för-

troendevalda
• har egendomar där vi kan 

visa vad vi står för. Så som 
vi gör på Tjörn när vi in-
stallerar solpaneler. 

Här följer förslag på julklap-
par signerat Stefan Edman, 
ursprungligen framtagna för 
församlingstidningen i Ljung-
skile. Det går att återvinna på 
många olika sätt!
 Noterat  av Tina Augustsson

Generellt gäller enligt Stefan: De som har stor plånbok står för 
stora utsläpp. De som har liten plånbok står för små utsläpp.
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second hand-klappar
Självklart bra för att spara resurser och miljö.

böcker, teater- och konsertbiljetter
Kittlande upplevelsegåvor med mindre klimatpåverkan.

julmåltider med viltkött, ekologisk skinka, fisk och mycket grönt
Helt vegetariska måltider har minst klimatpåverkan. Älg, rådjur, vildfångad fisk har 
relativt liten påverkan. Vill du ha nötkött på bordet, välj svenskt/bohuslänskt natur- 
beteskött från djur som håller vårt landskap öppet och vackert.

kosmetika och tandkräm utan mikroplaster
Mikroplaster skadar havets plankton, fiskar och fåglar. Välj Svanenmärkta varor. Eller kolla 
själv på innehållsdeklarationerna – och undvik produkter som innehåller polyeten, poly-
propylen och andra ämnen med namn som börjar på poly. 

miljövänliga kläder – nej tack till fleece. Rätt val av textilklappar är viktigt. Fleecetrö-
jan innehåller mikroplaster.

fågelholk
Robust julklapp som främjar den biologiska mångfalden där du bor 
eller har sommarstuga. Varför inte också en fladdermusholk?

elcykel
En trevlig och nyttig gåva med effekter på både klimat och kondition.

ge genom gåvoshop
Act Svenska kyrkan, Röda korset och miljöorganisationerna har massor av angelägna pro-
jekt att stötta. Ge en gåva som fler har glädje av. 

solceller på ditt villatak
Kul att göra sin egen helt klimatvänliga el med 
solpaneler som blivit 70 procent billigare på 
fem år. 

elbil
Grundplåt till bilen du i sinom tid ersätter din 
dieselbil med. Tills dess – älska också tåget och 
bussen.

Snabblista på GRÖNA klappar!
à la Stefan Edman
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JULKAMPANJ ACT SVENSKA KYRKAN

L
egenden om helgonet Lu-
cia bär på många viktiga 
budskap. Ett budskap 
handlar om att en flicka 
ska få säga ja till det hon 

själv vill. En flicka har rätt till sin 
egen kropp och sitt eget liv. Hon ska 
kunna skriva sin egen historia. 
Berättelsen om Lucia är en berättel-
se om förfärliga övergrepp. Lucia 
blev bortlovad för att gifta sig redan 
som ung flicka. När hon övertala-
de sin mor att bryta förlovningen, 
straffades hon genom tortyr och sedan till ett 
liv på bordell. Hon uppges då ha sagt att ef-
tersom hon inte gav sig frivilligt skulle hennes 
kyskhet bestå. 

Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgiv-
ningen. Enligt vissa berättelser stack de ett 
svärd genom hennes hals, enligt andra stack de 
ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon utsat-
tes för, så är en sak säker: Lucia straffades hårt 
för att hon trotsade samhällets normer.

flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än idag för 
samma typ av övergrepp som Lucia utsattes 
för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld 
och våld inom familjen är exempel på vanliga 
övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas 
över 10 000 flickor. Varje dag blir över 30 000 
flickor bortgifta. 

Flickor får tidigt ta hand om barn 
och tvingas utföra oavlönat hus-
hållsarbete, vilket begränsar de-
ras möjligheter att utbilda sig och 
skaffa sig en egen försörjning. 
Flickors och kvinnors kroppar ses 
i många fall som mäns egendom. I 
vissa samhällen har kvinnor ingen 
rätt att äga mark eller egendom, 
ingen rätt att ha eget bankkonto 
och ingen rätt att rösta. Beroende-
ställningen leder till stor ohälsa.

act Svenska kyrkan gör skillnad
Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan 
ett unikt nätverk i samhällen där religiösa led-
are har stort inflytande över människors liv och 
vardag. Det ger möjlighet att påverka kränkan-
de normer och diskriminerande familjelagstift-
ning. När kyrkor tar ställning emot exempelvis 
könsstympning och barnäktenskap, kan en för-
ändring ske i samhället. 

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med 
lokala krafter för att långsiktigt förändra. Det 
handlar om utbildning kring farorna med köns-
stympning, påverkan för att förbjuda barnäk-
tenskap och projekt för att flickor ska tillåtas 
gå i skolan. Det handlar om att bryta tabun 
som rör jämställdhet och sexualitet och stå upp 
för alla människors lika värde. 

om alla flickors rätt 
till ett värdigt liv

legenden om lucia
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 JULKAMPANJ ACT SVENSKA KYRKAN

legenden om lucia ger hopp 
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin 
kropp och sin värdighet som gjort att vi idag 
firar henne med en stor ljushögtid. Att vi låter 
Lucia bli en symbol för ljuset i mörkret. Legen-
den om Lucia kan ses som en påminnelse om 
att värna alla flickors rätt att få bestämma över 
sina egna kroppar och kunna göra egna val. 
Genom Act Svenska kyrkan kan vi tillsammans 
ge fler flickor möjlighet att ta makten över sina 
egna liv. 
 susanna olivin

se kalender sid 16 för våra luciaevenemang.

Luciatåg är en av våra fina jultraditioner. Legenden om Lucia kan ses som en påminnelse om att 
värna alla flickors rätt att få bestämma över sina egna kroppar och kunna göra egna val. 
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fakta julkampanj
Miljontals flickor i världen lever under för-
tyck och utsätts för hot, våld och övergrepp 
– bara för att de är flickor. Vi kan aldrig  
acceptera att fattigdom och normer ger flick-
or sämre förutsättningar för ett värdigt liv.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära in-
satser och projekt över hela världen för att 
stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, 
värdighet och makt över sitt eget liv. I julin-
samlingen – som startar vid första advent 
och pågår till trettondag jul – kan du vara 
med i kampen för varje flickas rätt att kunna 
påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv 
få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger 
rätten att bestämma över sin egen kropp.

vi lever alla under samma himmel och 
har samma rättigheter. swisha din jul-
gåva till 900 1223. tack!
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herdar som vaktar sina får 
på en äng när änglarna bär 
budet om att en frälsare 
fötts. ängen i min fantasi ser 
ut som en svensk sommar-
äng och därför blir det ett 
uppvaknande när jag står på 
det som heter beit sahour, 
Betlehem, (herdarnas äng) 
och ser böljande kullar 
och ett ganska torrt land-
skap framför mig. 

Rent logiskt vet jag att det inte 
ska vara en svensk sommaräng 
men ordet äng har en viss be-

tydelse för mig. När det förs- 
ta intrycket lagt sig går det att 
ta till sig berättelsen och land-
skapet. Förutom kullarna ser 
man staketet som skiljer den 
Palestinska autonomin från  
Israel. Staketet som både stäng-
er inne och ute människor. 

Det var en fantastisk upplevel-
se att få besöka Israel och den 
Palestinska autonomin till-
sammans med ett 20-tal andra 
personer och en kunnig rese-
ledare från Göteborgs univer-
sitet. Att besöka platser som 

jag har hört talas om sedan jag 
var liten var en underbar käns-
la och att få vandra på ställ-
en där människor i tusentals 
år vandrat före mig gör tan-
ken svindlande. Den känslan 
borde vara samma hemma i  
Sverige men den får en extra 
dimension när man kommer 
till så historiska platser som 
man gör i Israel. 

se i verkligheten
Vi bodde fyra dagar i  
Betlehem och fick åka ge-
nom checkpoints för att bl.a. 

susanne lavén om sin resa till israel

”JAG KOM HEM MED FLER  
FRÅGOR ÄN SVAR”

Israelisk bosättning utanför Beit Sahour på  
Västbanken, 2007.
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komma in till Jerusalem. Det 
man ser på tv är plötsligt 
verkligt. Muren har tillkom-
mit för att skydda Jerusalem 
men samtidigt stänger den ute 
människor som måste stå i kö 
för att komma till sina arbeten 
inne i Israel. Frågan om muren 
och stängslet är komplicerad 
och det finns inte ett svar utan 
många beroende på vilket per-
spektiv man väljer att ha. 

skolbesök
Första dagen tillbringade vi i 
Betlehem med bl.a. besök på 
Sira-skolan. En skola för elev-
er med läs- och skrivsvårighe-
ter. Eleverna brukar gå där i 
ca tre år innan de går tillbaka 
till den statliga skolan. På sko-
lan går både kristna och mus-
limska barn. Eleverna har all 
undervisning tillsammans, för-
utom religion då de muslimska 
eleverna får undervisning i  
Koranen medan de kristna 
eleverna får undervisning i 
kristendom. Eleverna på sko-
lan lyckas så väl att lärarut-
bildningen i Betlehem skickar 
de blivande lärarna på stu-
diebesök till Sira-skolan och 
många vill göra sin praktik 
där. Skolan drivs av stiftelsen 
Swedish International Relief 
Association.

julkrubbor i massor
Efter det intressanta skolbe-
söket åkte vi till ett träsnideri 
där vi fick en guidad visning 
av verkstaden och sedan lock-
ades vi in i affären för att köpa 
sniderierna. Kameler, giraffer, 
den heliga familjen men fram-
för allt julkrubbor fanns det i 
mängd. En del maskinsmidda, 

andra handsmidda. I bagaget 
hem fanns naturligtvis en jul-
krubba. Vinsten från affären 
går till de kristna palestinierna 
som lever i Betlehem. 

Naturligtvis är det så att 
många saker kretsar kring 
det kristna julbudskapet i  
Betlehem. En kyrka heter t.ex. 
The Evangelical Lutheran 
Christmas Church och jule-
vangeliet är alltid närvarande 

i Betlehem. Både när det gäller 
namn men också souvenirer 
i olika former. Många saker 
är turistanpassat men bakom 
prålet finns en äkthet.

tre olika kyrkor
Det är roligt att ha besökt Fö-
delsekyrkan även om det för 
min del är alldeles för prå-
ligt och väldigt olikt stallet/
grottan som Jesus föddes i. 
Kyrkan består av tre kyrkor: 

Herdarnas äng utanför Betlehem är långt ifrån en grönskande 
svensk sommaräng. Här fick herdarnas veta: Guds son är 
född!
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en Katolsk kyrka, en Syrisk  
Ortodox kyrka och en Arme-
nisk Ortodox kyrka. Alla kyr-
korna firar gudstjänster och 
vårdar kryptan där det sägs att 
Jesus föddes. Till kryptan som 
ligger en trappa ner var det 
lång kö så vi fick inte möjlig-
het att gå ner och titta men för 
mig spelar inte det någon roll. 
Spelar det någon roll om Jesus 
föddes där eller en kilometer 
bort? Inte för mig.

historiska platser 
Vi besökte de stora historiska 
platserna som Golgata, Upp-
ståndelsekyrkan, Västra muren 
(Klagomuren), Qumran, Naza-
reth, Genesarets sjö m.m. Men 
de platser som gjorde störst 
intryck på mig var Magdala 
och Golanhöjderna. Magdala 

började grävas ut först i mitten 
av 2000-talet, när det fanns 
önskemål om att få bygga på 
platsen vilket ledde till man 
först hittade en synagoga och 
sedan en stad. I staden hade 
man sysslat med fisksalteri 
och det finns dokumenterade 
texter som säger att en mindre 
mängd av fisken som saltades 
i Magdala fraktades ända till 
Rom där fisken var berömd. 
Idag finns det en nybyggd kyr-
ka på platsen med en altartav-
la som är ett stort fönster mot 
Genesarets sjö. Framför fönst-
ret finns det en fiskebåt och 
på masten hänger ett vitt tyg-
stycke  som symboliserar Jesu 
svepning. En otroligt vacker 
altartavla.

När jag växte upp under sjut-

tiotalet hörde jag ofta på tv 
om Golanhöjderna och att det 
var krig. Jag var för liten för att 
förstå vad det innebar men ord- 
et Golanhöjderna  etsade sig 
fast i mitt minne. 

golanhöjderna
Därför var det en speciell 
känsla att få åka upp på Go-
lan och se hur det såg ut. Vi 
besökte bl.a. en del av gränsen 
till Syrien. Det vi såg från höj-
den där vi stod var ett vackert 
landskap och då skar det till i 
hjärtat när jag vet att det finns 
människor i Syrien som lider 
enormt mycket. Det kommer 
väldigt nära och tankarna på 
vad jag kan göra dyker upp.

Sista eftermiddagen tillbringa-
de vi i Hadera vid Medelhavet 

En altartavla att minnas i en kyrka  
i Magdala. 
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där vi badade och reflektera-
de över allt vi upplevt under 
veckan. Det var skönt att få 
avsluta på det sättet och till-
sammans kunna sitta ner och 
prata om upplevelserna innan 
vi satte oss på flyget hem.

Att befinna sig i Israel och den 
Palestinska autonomin är som 
att befinna sig i en historisk 
och politisk torktumlare vilket 
gör att jag kom hem med fler 
frågor än svar. Israel är värt 
att besöka och jag längtar till-
baka. Tillbaka till Beit Sahour 
och kullarna som i min fantasi 
var en svensk sommaräng.

text och foto
susanne lavén

Susanne är ordförande i  
Klövedals församlingsråd 

och är med i Svenska kyrkan 
Tjörns internationella grupp. 

Resan gjordes under våren 
2019.

Svenska kyrkan arbetar för fred  
mellan Israel och Palestina
i israel och palestina arbetar act svenska kyrkan för  
dialog mellan kristna, judar och muslimer. vi arbetar 
för en rättvis fred mellan parterna, ger långsiktigt stöd 
och i perioder katastrofhjälp. 
Svenska kyrkan arbetar på uppmaning av lokala kristna kyr-
kor och andra samarbetspartners i Palestina, Israel och i Mel-
lanöstern. Vi anser att mänskliga rättigheter och internationell 
rätt måste utgöra grunden för en fredlig och rättvis lösning av 
konflikten. 

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkan-i- 
israel-och-palestina

Träsniderier. 
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pastorsexpeditionens öppettider jul och nyår
torsdag 19 december 9-12
fredag 20 december 9-12
Måndag 23 december 9-12 
24-26 december stängt
fredag 27 december 9-12
måndag 30 december 9-12
31 december och 1 januari stängt
torsdag 2 januari 9-12, 13-16
fredag 3 januari 9-12
6 januari stängt

du når oss via telefon 0304-66 00 55 samt epost:tjorn.pastorat@
svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tjorn

Med Kristus som grund ska Svenska kyrkan 
Tjörn vara en gemenskap som bär och ger 
livsmod i vardag, helg och högtid.

 Svenska kyrkan Tjörns vision

kyrkoåret börjar 
första advent

Kyrkan har en egen kalender, som kall-
las för kyrkoåret. Kyrkoåret börjar med  
första advent, i väntan på Jesu födelse. 

Viktigaste helgen under kyrkoåret är 
påsken, då Jesus dog och uppstod. Året 
slutar med domssöndagen då temat är 
försoning. 

Alla kyrkoårets högtider har sitt ursprung 
i Bibeln och är de som styr våra största 
årsfester i almanackan. De ger året dess 
rytm med arbete, vila och återhämtning.

rumänieninsamling 
Vi tar emot hela och rena kläder, skor, sängklä-
der, toalettartiklar och leksaker med mera. Du 
hittar oss i källarvåningen under gymmet på 
Signuellvägen i Kållekärr. Den 9 december är 
sista måndagen för insamling för 2019, mellan 
15.00-18.00. Vi öppnar igen 13 januari 2020. 

www.svenskakyrkan.se/tjorn/ 
kladinsamling

så många heter: 
82 731 personer har Maria som tilltalsnamn
5 242 personer har Josef som tilltalsnamn
227 personer har Jesus som tilltalsnamn
 Källa: SCB
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Vill du bli medarbetare i ett sammanhang där 
du och dina talanger kan få plats?                                                                                                                                          

Kom som den du är och hitta en gemenskap där 
människor tillsammans gör gott för någon an-
nan. Det kokas soppa, stolar lagas, barn häm-
tas från skolan, äldre får besök, samtal över en 
kaffekopp med mycket mer görs redan.                                                                                          

rätt person på rätt plats -  
allt efter behov och förmåga.                                                                                                                                         
            
Som ideell medarbetare kommer du att 
få stöttning, utbildning och inspiration, 
till glädje för dig själv och dem du möter.                                                                                                                                           
Du är viktig och ditt engagemang blir verkligen 
uppskattat.

Kontakta gärna någon av samordnarna för ide-
ellt engagemang så talar vi vidare om saken:

valla församling 
Helena Johannesson, 0733-230 571
helena.johannesson@svenskakyrkan.se 
stenkyrka församling 
Gunilla Gustafsson, 0733-230 514
gunilla.g.gustafsson@svenskakyrkan.se
klövedals församling 
Maria Eriksson, 0733-230 515
maria.eriksson1@svenskakyrkan.se
rönnängs församling 
Katrin Sörbris, 0733-230 516
katrin.sorbris@svenskakyrkan.se

Ditt engagemang behövs 
i Svenska kyrkan Tjörn !
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stenkyrka kyrka
stenkyrkovägen 30, 471 93 kållekärr 
Det finns några parkeringsplatser utanför kyr-
kan. Fler p-platser finns vid kyrkogården (ca 
100 m) och vid Billströmska folkhögskolan.
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
(se sid 28 för julhelgernas öppettider)
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 Kyrke- 
sund. 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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skicka in din lösning till: 
Svenska kyrkan Tjörn,  Hamngatan 17, 
471 32 Skärhamn. 

Eller mejla de gulmarkerade orden till: 
tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se. 
Märk med ”Korsord”. Tävlingen pågår till 9 
januari 2020. Glöm inte att namn och adress.

Förra kryssets vinnare, som gratulerats med var 
sin blomstercheck är:
• Ruth Jelmbark, Klädesholmen
• Birgitta Palmgren, Ucklum
• Laila Christensen, Kållekärr
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varje vecka har vi många
aktiviteter för barn och unga! 
i varje församling, över hela tjörn och alla vardagar. Du 
hittar mer information om alla verksamehter på vår hem- 
sida. www.svenskakyrkan.se/tjorn. du kan också ringa 
vår växel och få hjälp eller kontakta en pedagog i respek-
tive församling

måndag
10.00 Liten och Stor, Övergårdsvägen 39
12.50 Förskoleklass i Kyrkans Hus
14.30 Miniorer i Skärhamn
14.30 After School i Rönnäng
14.30 Årskurs 5 i Kyrkans Hus
17.00 Fritidsgård i Myggenäs

tisdag
10.00 Liten och 

stor i Skärhamn
12.50 Årskurs 1 i 
Kyrkans Hus
13.00 Lilla Barn-
kören Myggenäs

14.30 PAX  
Rönnäng

15.00 Stora Barn- 
kören Myggenäs

onsdag
12.50 Årskurs 3 Kyrkans Hus
13.00 Barnkören Havs-stjärnan i 
Rönnäng
14.00 Kör-miniorer i Rönnäng
14.30 Afterschool åk 4-5 i Skärhamn
15.00 Årskurs 6-9 Kyrkans Hus
18.00 Körövning Barnkören Klövedal
18.00 Tjörns Ungdomskör i Kyrkans 
Hus

torsdag
9.30 Kyrkis 
Öppen förskola i 
Rönnäng
12.50 Årskurs 2 i  
Kyrkans Hus
13.00 Lilla 39:an, Övergårdsvägen 39
13.30 Miniminiorer Skärhamn
14.30 Årskurs 4 i Kyrkans Hus
15.00 Stora 39:an, Övergårdsvägen 39
18.00 Ungdomsgrupp i Skärhamn

fredag
9.00 Barntimmar Myggenäs 
9.30 Vuxen-barn grupp i Klövedal
11.00 Liten och stor i Myggenäs
13.00 PAX i Myggenäs

dessutom har vi fyra 
konfirmationsgrup-
per och vi firar re-
gelbundet liten och 
stor-gudstjänster i 
våra kyrkor. 

erika andersson, Valla och Myggenäs
0733-230 535
anne-marie axelsson, Klövedal 
0733-230 534

mari-loise engblom, Rönnäng 0733-230 507 
nina jansson tolonen, Kyrkans Hus  
0733-230 517
lisa säll, Skärhamn 0733-230 532

kontakt pedagog/församlingsassistent


