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Håll utkik 
efter nästa 

nummer 
kring den

1 september!

Följ med på den ekumeniska resan - till Horred!
Buss avgår från torget i Vara kl 9.00 

Kostnad 250* kr/pers inkl bussresa & mat.
Betala med Swish eller kontanter under resan.

Badplats finns vid Helsjöns folkhögskola!

30 aug 2020

I gemenskap med:
Pingstkyrkan och Missionförsamlingen Ekumeniakyrkan i Vara, Betania i  Edsvära, Salem i Larv, Elim i Vedum och Svenska kyrkan Varabygdens församling

Anmäl före 15 augusti
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Gud är så god!

Program
   9.00  Avresa från torget i Vara
10.15  Stopp för fikapaus12.00  Gudstjänst i Horreds kyrka

13.30  Middag   Helsjöns Folkhögskola  Fri tid för egna aktiviteter,   
  umgänge och middagsvila 15.30  Horreds församlingshem   

  Bibelstudium med   Hasse Andersson 
19.00  Beräknad hemkomst i Vara

AAnnmmäällaann  sseennaasstt  ddeenn  1155  aauugguussttii!!

E-post: varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon: 0512 - 79 72 80 kl 8 – 12 måndag till torsdag

Ange namn, telefonnummer och ev. särskilda behov samt antal 

resande med buss i anmälan. Uppge om resa görs med egen bil. 

*barn under 12 år 150 kr
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Innehåll

REDAKTIONEN
VARAmed! 
är en församlingstidning med utgivningsbevis som ges ut av Varabygdens församling, Svenska kyrkan. Den delas 
ut gratis till hushållen som samhällsinformation och berättar om vad vi gör i Varabygden. Har du tips, synpunkter 
eller vill bidra med innehåll, tar vi gärna del av detta! Kontaktinformation finns på baksidan och på vår hemsida. 
Vi svarar i telefon i mån av tid men säkrast via e-post.
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Kyrkoherde Lovisas tankar
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Ny förskola!

Johannes krönika
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   9.00  Avresa från torget i Vara
10.15  Stopp för fikapaus12.00  Gudstjänst i Horreds kyrka
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Telefon: 0512 - 79 72 80 kl 8 – 12 måndag till torsdag

Ange namn, telefonnummer och ev. särskilda behov samt antal 

resande med buss i anmälan. Uppge om resa görs med egen bil. 
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4 VARAmed!  i Varabygdens församling

Detta nummer av vår tidning handlar om försoning, för-
låtelse, upprättelse. Det är ord som rymmer mycket. Det 

är ord som är typiska för kyrkan och kanske lite svåra att ta 
in. Det är ord som ger liv - om vi lever efter dem och låter vår 
vän Jesus tala genom dem!

Försoning, förlåtelse, upprättelse har med kristendomens 
kärna att göra. Från början var världen en perfekt plats, 
utan ondska och lidande. Men så hände något. En del av 
Guds skapelse vände sig emot Gud och gjorde uppror. Då 
började kampen mellan gott och ont som pågår än idag. Att 
människorna vände sig bort från Gud måste ha gjort honom 
oändligt ledsen men han gav inte upp hoppet. Istället sat-
te han igång universums mest storslagna räddningsaktion: 
han sände sin son till världen.

Guds räddningsplan

Jesus föddes i ett litet stall i Betlehem och det dröjde 30 år 
innan han började gå runt och undervisa om Guds rike och 
berätta varför han hade kommit till jorden. Att Jesus kommit 
för att befria människorna från synden hade de flesta svårt 
att förstå. Många kände sig hotade. Han dömdes till döden 

Kyrkoherde Lovisas tankar...

Kyrkoherde Lovisa Carlsson
Foto: Titti Fabritius

och korsfästes. På påskdagen inträffade det ofattbara: 
Jesus besegrade döden och blev levande igen! Genom 
att Jesus tog på sig alla synder och dog för oss har den 
Onde förlorat greppet. Men den Ondes mål är att låta 
ondskan breda ut sig över världen. Han gör ett grundligt 
arbete och många frågar om Gud verkligen finns? Men 
vi människor fick den Helige Ande i gåva som ska hjälpa 
och vägleda den som tror på Gud, den som vill gå den 
goda och ljusa vägen. 

Vi lever i en värld som på många sätt är just ond. Vi 
människor lever fortfarande med världens bortvändhet 
från Gud. Den ständiga frågan, Teodicéproblemet, har 
filosofer, vardagsgrubblare och fundersamma kristna 
funderat över i alla tider: Hur kan en god Gud tillåta all 
ondska och allt lidande i världen? I dessa tider kommer 
frågor om varför Gud inte gör något åt Coronaviruset? 
Hur kan Gud tillåta att människor dör och blir sjuka? 
Gud har gett oss en fri vilja, vi kan välja att göra både 
gott och ont. Den värld Gud tänkte sig, var en värld där 
vi valde det goda.

Försoningens seger

Att Jesus dog på korset är en seger över ondskan och har 
lett till försoning mellan Gud och människa. Jag läste 
en kort berättelse om en präst som satt och förberedde 
sin långfredagspredikan men saknade inspiration. Hans 
femårige son kom in i rummet och pekade på korset som 
satt på väggen: ”Pappa, är det en nyckel?” Pappan blev 
lite irriterad och svarade: ”Nej, verkligen inte!” Men han 
ändrade sig genast och insåg att det var just det som kor-
set är! Korset är nyckeln till Gudsrikets hemligheter. Det 
blev lätt att skriva predikan. 

Vi är skapade till Guds avbild och Gud vill ha en re-
lation med varje människa. Sen gör vi människor fel 
ibland. Vi syndar med tankar, ord och gärningar som 
det heter på kyrkans språk. Vi älskar inte Gud av hela 
vårt hjärta och inte vår medmänniska heller. Förlåt är 
ett mycket litet ord men det har stor betydelse. Tänk på 
människor som Jesus mötte, de som gjort fel på ett eller 
annat sätt - han förlät dem och sade att de inte skulle gå 
och synda mer. Ångar vi oss och tror på förlåtelsen ord, 
kan vi komma vidare i våra liv och inte fastna i ett felak-
tigt mönster. Likadant är det när vi förlåter varandra. Då 
kan relationer helas. 

Försoningens tjänst

Enligt kristen tro är vi kallade att leva i försoningens 
tjänst. Vad betyder det? Som kristna är vi kallade att 
älska vår medmänniska, till och med våra fiender! Vilka 
nycklar behöver vi för att nå försoning och upprättelse? 
Det kan se olika ut för var och en av oss. Men det vi har 
som gemensam nyckel är korset. 

Jesus dog och uppstod för din och min skull. Guds 
kärlek i Jesus Kristus är starkare än allt ont. Genom 
att leva med Gud och i församlingen tillsammans med 

Korset är 
en nyckel
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Text (red) från ACT Svenska kyrkan 

andra, kan också vi människor tillsammans bekämpa ondska 
och synden omkring oss. Korset ger oss nyckeln för detta livet 
och ända in i evigheten. Olov Hartmans psalm får avsluta min 
önskar om att vi alla ska få upptäcka djupet av Jesu försoning:

”Jesus dog, då dog vi 
alla, halleluja, till att 
utge oss för andra, 

halleluja. Jesus uppstod. 
Också vi, halleluja, uppstod 
då till evigt liv. Halleluja.” 

Lovisa Carlsson, kyrkoherde

Foto: Jesper W
ahlström

 / Ikon

Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

svenskakyrkan.se/act

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån

Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

VI LEVER ALLA UNDER 
SAMMA HIMMEL

ACT arbetar med genusrättvisa som en nyckel!

Act Svenska kyrkan verkar sedan många år i 
Centralamerika. Tillsammans med kyrkor och organisa-
tioner som Centro Bartolomé de las Casas, sker ett envetet 
arbete för att människor ska kunna leva i trygghet, vär-
dighet och rättvisa i Centralamerika. Genusrättvisa och 
jämställdhet är viktiga nycklar för att nå dit. Arbetet sker 
utifrån ett brett perspektiv som inkluderar kvinnor, män, 
ungdomar och barn. 

Positiva resultat

Larry Madrigal arbetar med genusrättvisa för att skapa 
nya förutsättningar. Den rådande machokulturen bidrar 
till extrem fattigdom, organiserad brottsligheten och stora 

inkomstklyftor till det utbredda våldet. Larry menar att 
det finns väldigt mycket kvar att göra, men han ser en 
förvandling hos många av dem han möter.

Till en början anser många män att genusrättvisa inte 
har med dem och deras liv att göra, inte ens med kvin-
norna i deras närmaste närhet. Men allteftersom inser 
de flesta att det är dem själva som spelar huvudrollen, 
och många väljer att ta en aktiv roll för att stötta kvin-
norna i sin närmaste omgivning. Och han möter också 
många kvinnor som tagit kontroll över sina liv genom 
att börja fatta egna beslut.

När en kvinna börjar fatta sina egna beslut blir hon en 
mäktig kvinna. Hon blir en kvinna som är stolt över sin 
kultur, sitt liv och sin familj. Det finns ingenting som gör 
mig mer passionerad.

Larry Madrigal, Centralamerika, ACT 
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Inom sjukvården är man medveten om sambandet mel-
lan bitterhet och fysisk ohälsa. Det psykiska lidande det 

innebär att bära på oförsonlighet och bitterhet har man 
i USA fört statistik över. Så mycket som 90% av ohälsan 
tros ha sin rot i ett bittert sinnelag och man vet att det kan 
motverka tillfrisknande vid sjukdom av olika slag. Det 
uppstår psykosomatisk ohälsa, vilket man i Sverige har 
uppskattat utgöra så mycket som 65-85% av all ohälsa. 

Hur många gånger ska jag förlåta?

Att leva med hat och agg mot människor är påfrestande, 
inte bara för andra, utan alltså även för den egna hälsan. 
Bibeln talar om ett samband: ”Sinnesfrid ger kroppen häl-
sa, lidelse är röta i benen.” Ordspråksboken 14:30 (Bibel 
2000). Även Jesus hade något att säga till Petrus om saken. 
I Matteus evangelium kapitel 18 ser vi Petrus fråga Jesus:

”Herre, hur många gånger 
skall min broder kunna 
göra orätt mot mig och 

ändå få förlåtelse av mig? 
Så mycket som 

sju gånger?”
Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju 
gånger.” Det var en utmaning, förstår vi av lärjungarna.

Tills skulden är betald - eller?

Jesus förklarade saken genom att tala om en transaktion 
och betalning av en skuld. ”Därför är det med himmelri-
ket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. 
När han började granskningen förde man in en som var 
skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde 
betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsam-
mans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att 

skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bön-
föll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då 
kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå 
och efterskänkte hans skuld.” 

Den som inte kan betala då?

Vad Jesus menar blir tydligare när vi läser vidare: ”Men när 
tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare, som 
var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om 
strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den 
andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall 
jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sät-
ta honom i fängelse tills skulden var betald. 

När de andra tjänarna såg vad som hände tog de myck-
et illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då 
kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag 
efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde 
du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag 
mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta 
hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min 
himmelske fader göra med var och en av er som inte av upp-
riktigt hjärta förlåter sin broder.”

Hur gör vi när någon står i skuld?

Jesus svarar alltså Petrus med liknelsen om den obarmhär-
tige tjänaren. Efter att ha fått en skuld efterskänkt, vilken 
det skulle ha tagit en livstid att betala tillbaka, vägrade han 
förlåta en medtjänare som var skyldig 100 dagslöner. 

Detta handlar om hur vi ser på andras oförrätter emot 
oss. Jesus jämför detta med vår syndaskuld till Gud. Men 
Gud efterskänker ju oss all skuld när vi ber om det? 

Förlåtelsens väg

Vad innebär det att välja att förlåta någon som gjort något 
ont emot oss? Förlåtelse såsom det beskrivs i Matteus brev, 
handlar om att efterskänka en skuld någon har till oss.  Vi 
kan avstå ifrån att kräva tillbaka. Istället finns förlåtelsens 
väg där vi kan vara nådefulla, såsom Gud har varit mot oss. 
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Det förändrar inte det som skett, inget blir ogjort och 
kanske förändras inte relationerna. Men det befriar oss 
från att låsas fast vid hat, bitterhet och agg emot andra. 

Pappan som söp bort sin familj

Hur kan förlåtelse förändra nära relationer som gått 
förlorade? Ett exempel har en kvinna vi kallar Anneli. 
Hennes pappa ägnade sig aldrig åt henne som barn. Inga 
glada lekar, skratt eller kramar. Hennes föräldrar visade 
aldrig någon kärlek sinsemellan. När Anneli var i ton-
åren började pappan missbruka alkohol. Äktenskapet 
slutade med skilsmässa. 

Mamman hade alltid varit kärleksfull mot Anneli och 
tagit väl hand om henne. Men förhållandet till pappan 
gjorde Annelis barndom mörk. Hon hade fått höra att 
pappan önskat sig en pojke istället. Om hon bara hade 
varit en son, skulle denne kunna ta över familjeföretaget. 
Tydligen räknade han inte med att en kvinna skulle duga 
för uppdraget. Efter föräldrarnas skilsmässa tog Anneli 
helt avstånd från sin far och mådde sen mycket dåligt. 
Under en tioårsperiod träffades de nästan aldrig. 

När Gud får gripa in

Tiden gick och saker hände i Annelis liv. Hon upplevde 
efter en tid att Gud ville att hon skulle ta kontakt med sin 
pappa för att förlåta honom för vad han gjort emot henne.  
Hon var mycket rädd när hon en dag åkte till honom,  för 
han  hade varit våldsam emot henne tidigare. Men hon li-
tade på att hon hade Gud med sig i detta och gav sig iväg.

Det blev ett gott samtal. Anneli bad sin pappa om för-
låtelse för att hon inte hade brytt sig om honom på så lång 
tid. De satt och talade med varandra som de aldrig gjort 
förut, som två gamla vänner. Anneli fattade ett beslut: 
hon efterskänkte sin pappa den skuld av försummelse 
och kärlekslöshet han hade till sin dotter. I gengäld med-
gav han att han genom sina handlingar gett upphov till 
en obetalbar skuld och skada som inte skulle bli ogjord. 

Försoningens dag

Den försoning som Anneli och hennes pappa fick uppleva 
resulterade i att han blev nykter. Pappan slutade dricka 
sprit och hade då varit alkoholiserad i 15 år. När han fick 

möta Guds nåd och kärlek genom sin dotter, fick han kraft att 
säga nej till spriten. Flera år senare, strax innan han dog, kunde 
han också bejaka sin tro på en kärleksfull Gud. Han kunde lita 
på kärleken igen när Jesus tog hans skuld. 

Försoning påverkar våra relationer och vårt andliga liv. Vi 
ser det i bönen ”Vår Fader” där vi säger att vi också ”förlåter 
dem som står i skuld till oss.” Att då bära på ilska och hysa agg 
emot andra människor blir motsägelsefullt. Vi binder ris åt vår 
egen rygg och binder även andra i den tunga bördan det inne-
bär att leva med oförsonligt sinnelag, i stort som smått.

Det går att förlåta även om  känslorna bär emot. Det är första 
steget mot att också kunna närma sig en hälsosam försoning. 
Vi måste inte. Vi ges möjligheten att gå nådens väg.   

TEXT : Titti Fabritius
FOTO: Mariano Nocetti
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Gudstjänst - med eller utan mässa 

Gudstjänster med en rubrik som innehåller ordet ”mässa” be-
tyder att det firas nattvard. Annars är det en gudstjänst utan 
nattvard. Varje gudstjänst har en grundstruktur som består 
av: Samling, Ordet, Måltiden (om mässa) och Sändningen.
Gudstjänsten kan i sin utformning påminna om högmässan 
men är utan nattvard. Den kan innehålla färre fasta moment 
och med särskilt inriktning som t.ex. familjegudstjänster 
eller med ett särskilt tema. För julotta och långfredagsguds-
tjänst gäller en särskild ordning.

Högmässa Högmässan är den vanligaste formen för 
gudstjänst i Svenska kyrkans församlingar. Högmässa kan 
vara söndagens huvudgudstjänst då det delas bröd och vin 
i nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter och predikan som 
har med söndagens tema och innehåll att göra. Vi sjunger 
psalmer och ber för oss själva, andra människor och allt 
som finns i hjärtat.

Mässa 

Mässa är en gudstjänst med nattvard men med färre mo-
ment än vad högmässan har. Det är vanligt att mässa hålls 
på vardagar som exempelvis morgon- eller kvällsmässa. Den 
kan också firas som temamässa där ett särskilt tema kan 
gestaltas i sånger och texter. Det finns särskild ordning för 
t.ex. påsknattsmässa och sjukkommunion.

Sjukkommunion 

Sjukkommunion är en mässa som kan firas på en plats 
där någon som inte har möjligt att komma till gudstjänst i 
kyrkan befinner sig. Gudstjänsten kan ha flera eller färre 
moment anpassat till den sjukes hälsotillstånd.

Musikgudstjänst 

På en musikgudstjänst är förstås musiken det centrala. 
Den kan innehålla solister, körer, större körverk eller ge-
mensam psalmsång. Förutom att det är mycket musik är 
det också någon andakt som knyter an till temat i musiken 
eller söndagens tema samt någon bön.

Friluftsgudstjänst 

Friluftsgudstjänster firas som en vanlig gudstjänst fast ut-
omhus i Guds fria natur vid tilltalande väderlek. Det kan 
bjudas på fika eller så tar man med sig egen fikakorg.

Andra gudstjänstformer 

Ceremoniella gudstjänster är sådan som hålls vid dop, 
konfirmation, vigsel och begravning. Det som karaktäri-
serar dessa gudstjänster är att de knyter an till särskilda 
händelser i människors liv. I dessa gudstjänster ingår ock-
så psalmer, bibelläsningar, predikan och förbön.

Gudstjänst 
     & mässa..?

  

TEXT & FOTO: Titti Fabritius
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Kyrkan har haft vissa kontroverser med midsommarfi-
rande i historien. Bakgrunden är det hedniska offerfi-

randet med midsommarblot. Men tiderna förändrades. På 
1300-talet sökte Skoklosters nunnor tillstånd att anordna 
folkliga fester vid midsommar. Anledningen var att få bukt 
med det stökiga folkliga firandet som bland annat innebar 
dans på kyrkogårdar, kyrkstölder och nidvisor. Det ledde till 
att ärkebiskop Johannes i Lund år 1425 förbjöd midsommar-
vakor och ville ersätta det med Johannes döparens dag. 

Midsommarafton 

Det är ingen helgdag men vi firar sommaren, de långa dagar-
na och de ljusa nätterna av glädje över att kyla och mörker 
försvunnit! Idag har kyrkan en egen tradition i firandet.

Midsommardagen

På midsommardagen fokuserar vi inom kyrkan på miljön 
och naturen omkring oss. Då får vi tänka igenom vad vi kan 
ta ansvar för och vi kan glädjas åt Guds gåvor. Hur vi ska ta 
hand om den skapelse som Gud anförtrott oss, är en viktig 
fråga att fundera och be över. Guds goda vill vi bevara!

Johannes döparens dag

Johannes döparen föddes enligt Lukasevangeliet sex må-
nader före Jesus. Därför firades Johannes döparens dag och 
midsommardagen under många år den 24 juni. Från och 
med 2003 firas Johannes döparens dag däremot på söndagen 
efter midsommardagen.

Berättelsen om Johannes döparen börjar hos Sakarias och 
hans hustru Elisabeth som var gamla och barnlösa. Men en 
ängel kom med beskedet att de skulle få ett barn och ge ho-
nom namnet Johannes: ”Gud är nådig”. Johannes förberedde 
sen människor på att Jesus skulle komma. Han uppmanade 
dem att be om förlåtelse för sina synder och göra rätt.

Han döpte även Jesus, se Matteusevangeliet 3:13-14. 
Johannes hamnade i fängelse för att han kritiserade kejsaren 
Herodes Antipas kärleksaffärer och äktenskap med sin brors 
fru. Johannes halshöggs och huvudet bars fram på ett fat un-
der en fest efter att frun genom sin dotter Salome begärt det. 
En mörk berättelse som dock ledde fram till ljuset i Kristus! 

Vad vet du omVad vet du om 

midsommar?midsommar?
Gudstjänst 
     & mässa..?

Källor: https://www.svenskakyrkan.se/johannes-doparens-dag
Bibeln och  ”Våra högtider”av Ingemar Unge (2001)

Midsommarstången kallas ibland för 
majstång. Ordet ”maja” betyder ”att 
klä något med gröna blad”. Små mid-
sommarstänger fanns i kyrkorna förr.

FO
TO

: P
ix

ab
ay
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Bygden i 
gränslandet

Larv har varit en viktig bygd i gränslandet mellan skogs-
bygderna i söder och ”slätta” i norr sedan stenåldern. En 

kyrka har funnits i Larv sedan medeltiden och ny kyrka 
byggdes 1865 utifrån ett lokalt engagemang. En obruten ge-
menskap har bevarats genom att engagemanget för bygden 
har varit stark. Än i dag är boende i Larv mycket engagerade 
i ett aktivt föreningsliv och håller samman för sin bygds fort-
levnad.

En levande gemenskap

Larvs FK samarbetar med Varabygdens församling i Klass-
fotbollen. Det har varit ett årligt arrangemang med över 1000 
barn från fyra kommuner som träffas och spelar fotboll. De 

Livfullt Livfullt 
    Larv Larv 
    med kyrkan     med kyrkan 

          i centrum   i centrum 

Simon Ljungman Band med sång av Emilia Larsson.
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rättvisemärkta fotbollar som används, har skänkts av 
Varabygdens församling. Evenemangsgruppen i försam-
lingen brukar också vara på plats med lekar och informa-
tion om sina aktiviteter.

Hembygdsföreningen i Larv samarbetar på flera 
sätt med Varabygdens församling, bland annat med 
Valborgsfirande på Bäsinge kulle och midsommarfirande 
vid församlingshemmet. 

I Larv finns också Salemförsamlingen som firar eku-
meniska gudstjänster tillsammans med Varabygdens för-
samling och har även ett samarbete med ledare i scout-
verksamheten m.m.

Glädjande satsningar

För boende i Larv togs beskedet att Varabygdens försam-
ling ska bygga en ny förskola i Larv med stor glädje. Likaså 
ska kommunens grundskola renoveras inom kort. Sådana 
saker stärker på alla sätt en liten ort som Larv. Det ger oss 
som vill bo i en gammal bygd framtidstro. 

Sammanhållningen satt på prov

Under 2018 inträffade en händelse som kunde ha fått ka-
tastrofala följder. Larvs FKs lokal Hedensborg utsattes för 

en anlagd brand. Detta kunde varit slutet för en anrik fot-
bollsförening. Sammanhållningen utsattes för ett test och 
bestod provet: med gemensamma krafter och hjälp från 
många håll, kunde lokalerna återinvigas och är nu ännu 
mer ändamålsenliga. Denna uppslutning i kriser visar hur 
en god sammanhållning i en bygd är livskvalitet!

Larv bjuder in framtiden

Larvaborna önskar även för framtiden kan vara en viktig 
del i Varabygdens församling. Vi kan tillsammans stärka 
kyrkogemenskapen genom att upprätthålla engagemanget 
i de lokala kyrkorna. Med kyrkan som ett nav kan hela 
Varabygden fortsätta stärka sina gemenskaper till glädje 
för alla. 

På grund av coronaviruset kanske många tillställningar 
påverkas i år. Men när läget blir bättre önskar vi i Larv 
alla församlingsbor i Varabygden välkomna att ta del av 
gemenskapen! Kanske gå på en ekumenisk gudstjänst i 
Salemförsamlingen? Eller en musikgudstjänst i Larvs 
kyrka som är så rymlig? Kanske som deltagare i någon 
motionsgrupp i Larvs FKs regi eller bara njuta av Guds 
vackra natur på en vandring  i den vackra bygden?

TEXT & FOTO: Tony Larsson

Sammansvetsat gäng vid lövad stång: Tony Larsson, Ove Johansson, Mikael Nytomt, Gabriel Larsson, Håkan Johansson och Lennart Gidstedt.
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GudstjänsterGudstjänster
Lördag 6 juni
10.00-13.00 Jung, Fridhem Nationaldagsbön

Söndag 7 juni
Heliga trefaldighets dag
10.00 Vara kyrka Högmässa
19.00 Skarstads kyrka Gudstjänst

Söndag 14 juni
1:a söndagen efter trefaldighet
10.00 Vara kyrka Gudstjänst
14.00 Bitterna, Prästlundsparken 
 Friluftsgudstjänst
14.00 Tråvad, Tomternas park 
 Friluftsgudstjänst
19.00 Ryda kyrka Gudstjänst

Lördag 20 juni 
Midsommardagen
11.00 Österbitterna Ödekyrkogård 
 Friluftsgudstjänst

Söndag 21 juni
Den helige Johannes döparens dag
10.00 Vara kyrka Högmässa
14.00 Edsvära, Kroken 
 Ekumenisk friluftsgudstjänst
14.00 Längjums kyrkogård 
 Friluftsgudstjänst
16.00 Arentorp, Sommarhemmet 
 Ekumenisk friluftsgudstjänst

Söndag 28 juni
3:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Slädene kyrka Högmässa
14.00 Kvänum, Oltorp 
 Friluftsgudstjänst
14.00 S Lundby nya kyrkogård 
 Friluftsgudstjänst
19.00 Vara kyrka Gudstjänst med musik

Söndag 5 juli
4:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Vara kyrka Högmässa
19.00 Larvs kyrka Gudstjänst

Söndag 12 juli 
Apostladagen
10.00 S Kedums kyrka Högmässa
14.00 Fyrunga, Ordenshuset 
 Friluftsgudstjänst
14.00 Vedum, Hornborga bygdegård 
 Friluftsgudstjänst
19.00 Vara kyrka Sinnesrogudstjänst

Söndag 19 juli
6:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Vara kyrka Gudstjänst
14.00 Sparlösa, Blåbandslokalen 
 Friluftsgudstjänst
19.00 Längjums kyrka Mässa

Söndag 26 juli
Kristi förklarings dag
10.30 Edsvära, Betania Högtidsgudstjänst
14.00 N Vånga, Humlaledet 
 Friluftsgudstjänst
14.00 Skarstad, Hembygdstorpet 
 Friluftsgudstjänst
19.00 Vara kyrka Gudstjänst med musik 

Söndag 2 augusti
8:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Vara kyrka Högmässa
14.00 Jung, Fornstugorna 
 Friluftsgudstjänst
16.00 Huttla kvarn 
 Friluftsgudstjänst
19.00 Larvs kyrka Gudstjänst

Söndag 9 augusti
9:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Kvänums kyrka Högmässa
14.00 Larv, Ryds hembygdsgård 
 Friluftsgudstjänst
16.00 Tumleberg, Järnvägsparken 
 Ekumenisk friluftsgudstjänst
19.00 Vara kyrka Sinnesrogudstjänst

Lördag 15 augusti
16.00 Öttum, Hembygdsgården 
 Friluftsgudstjänst

Matteus 18:20
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Söndag 16 augusti
10:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Vara kyrka Gudstjänst
14.00 Slädene, Marknadsplatsen 
 Friluftsgudstjänst
19.00 Vedums kyrka Mässa

Söndag 23 augusti
11:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Levene kyrka Högmässa
10.00 S Kedums kyrka Gudstjänst
19.00 Längjums kyrka Gudstjänst
19.00 Vara kyrka Gudstjänst med musik

Torsdag 27 augusti
19.00 Larvs kyrka Lovsångsmässa

Söndag 30 augusti
12:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Vara kyrka Högmässa
19.00 Elings kyrka Gudstjänst

Angivna tider med reservation för ändringar efter tryck. 

”Så älskade Gud  
världen att han gav 

den sin ende son, för 
att de som tror på ho-
nom inte skall gå un-
der utan ha evigt liv. 

Ty Gud sände inte sin 
son till världen för att 

döma världen utan  
för att världen skulle 

räddas genom honom”

Joh 3:16-17

Församlingshemmet i Kvänum. Foto: Titti Fabritius

PILGRIMSVANDRINGAR
Onsdagar 18.00-20.00
3 juni Elings kyrka
20.00 Stillhet inför natten i kyrkan

10 juni Vara kyrka
20.00 Stillhet inför natten i kyrkan

17 juni Kvänums kyrka
20.00 Stillhet inför natten i kyrkan

24 juni Sparlösa kyrka
20.00 Stillhet inför natten i kyrkan

GUDSTJÄNST FIRAS VARJE söndag. Den 
som går till kyrkan kan med förtroende 
vända sig till vår personal för vägledning 
i både andliga och praktiska frågor. Varmt 
välkommen!
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Gabriela Bosnjakovic. FOTO: Martin Frick
This image is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Utifrån temat ”försoning och förlåtelse” rör sig intervjun 
med Gabriela Bosnjakovic, kommunalråd i Vara kom-

mun, snabbt ifrån ett personligt plan till att omfatta hela 
samhället. Hon talar om vikten att ”rannsaka sig själv”. För 
att kunna förstå varandras förutsättningar och ambitioner 
är det viktigt att kunna leva i ett försonligt samhällsklimat, 
menar hon. 

Gabriela, som har arbetat inom Svenska kyrkan, visar 
tydligt att hon har med sig förmågan till självreflektion. 
Hon ställer den i relation till andra; behovet av att rannsaka 
sig själv ser hon även hos andra människor hon möter, inte 
minst då hon som vald politiker måste fatta beslut som inte 
alltid faller i god jord hos alla. 

”Vi måste som kommun tänka på helheten. Ofta handlar 
det om att basera sina beslut utifrån en mer komplicerad 
bakgrund än de flesta är medvetna om. Varje liten handling 
kan få större konsekvenser än vad man kan föreställa sig.”   
    ”

Människors frustration kan ta sig många uttryck som 
inte är så genomtänkta och det får konsekvenser, menar 
Gabriela.  Dels vad gäller känslan av arbetsro och trygg-
het för personalen, men det kryper också in på ett mer 
personligt plan. 

”Hur är det med självreflektionen, undrar jag ibland? 
Rannsakar man sig själv eller passerar allting obemärkt 
när man släpper ut sin ilska helt obehärskat över andra?”  

Lyssna och förlåta

Gabriela betonar på olika sätt vikten av att vara en lyss-
nande människa, även om är väldigt talför själv under 
intervjun. Det kan bero på att ämnet engagerar. Men det 
lyser också igenom en övergripande passion för sitt upp-
drag genom hela samtalet. En reflekterande person.  
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Det svåraste ordet?

Hon talar om att vi behöver lyssna inåt och åt båda håll för 
att finna ett gemensamt bästa. Vi kommer att tala om hur 
man då kan återupprättas om man tappat humöret och 
har gått över gränsen? 

”Jag tänker att ordet ’förlåt’ måste betyda något! Att åt-
minstone be om ursäkt. Det går att höra av sig senare när 
ilskan runnit av och förklara varför man blev så arg. Då 
ger man också andra en möjlighet att få en djupare förstå-
else och man kan lära sig något mer av varandra.”

Men betyder ordet förlåt något längre? Är det inte bara 
något man säger? Många uttrycker att ordet har tappat sin 
innebörd för att det ändå inte har någon praktisk betydel-
se. För kommunalrådet betyder ord väldigt mycket och är 
centralt för Gabriela Bosnjakovic som politiker.

”Förlåt måste betyda något! Det finns inget annat ord 
i ordlistan och ord betyder något.” hävdar hon bestämt.

Konsekvenser

Alla blir förstås arga ibland och det kan vara befogat och 
leda till något gott. Men frågar vi oss varför? Om jag ofta 
har en hög stressnivå och ofta reagerar med ilska: kanske 
är inte orsaken att jag ständigt hamnar i situationer då jag 
”måste skälla ut någon” enbart att ”alla andra är så dumma 
och fattar så dåliga beslut”? Man kan vara så uppstressad 
att man överreagerar, bara tycker en massa saker utan att 
säkert veta. 

”Jag menar verkligen inte att människor inte ska få 
tycka och ha åsikter. Vi har och ska ha demokrati! Allas 
åsikt räknas. Men det behövs eftertänksamhet innan man 
reagerar, mer förståelse och vetande än tyckande många 
gånger, för världen har blivit så komplex.”

Gabriela pendlar mellan individen och samhället, mel-
lan det personliga planet och den offentliga professionen, 
medan hon talar. Hon trevar sig fram och väljer till slut att 
mer diskutera ämnet utifrån sin profession, ur ett med-
mänskligt och empatiskt perspektiv.

”Ibland känns det som att människor har tappat till-
liten till myndigheter, till stabila institutioner som bär 
upp samhället och gör det tryggt. I många yrken som till 
exempel lärare eller polis, har man en roll och en funktion 
i det yrket. Men ilskan riktar sig mot dem personligen.”

Vem kan jag lita på?

Vi kommer in på förtroende och tillit. Människor kan ju 
ha upplevt att myndigheterna har svikit dem och förtro-
endet kan vara ifrågasatt på grund av det. Så hur förvaltar 
man sitt förtroendekapital som ledare? Gabriela tycker 
att frågan är svår och mångfacetterad. Förtroende är nå-
got man måste förvalta och bygga upp, säger hon direkt. 
Ledare måste våga fatta beslut som är bäst ur ett helhets-
perspektiv, även om det innebär att någon enskild inte 
blir nöjd. Hon ser mot fönsterväggen på kontoret. 

”Jag tittar ofta ut genom fönstret mot torget. Där kör en 
människa någon i rullstol, och jag tänker att där finns de 
människor vi har ansvar för! En människa som hjälper en an-
nan, en vårdare som säkert gått många steg redan idag. Därför 
tar jag gärna mig tid för att tala med människor i vardagen. ”

Kyrkans samhällsfunktion

Utifrån sin bakgrund i kyrkan har Gabriela erfarenhet ifrån 
vad kyrkor, ideella och föreningsliv gör för ett samhälle. 

”Jag betalar gärna mitt medlemskap i kyrkan därför att jag 
vet vilken enorm skillnad det gör! Hur diakoniverksamheten 
går in där kommunen tar slut, hur barn- och ungdomsledarna 
tar sig an våra barn med krafter som vi aldrig skulle kunna 
finansiera. Dessa bygger upp människor!” säger Gabriela.

Hon tycker att kyrkan borde tala om detta mycket mer, vad 
den betyder rent praktiskt för att hålla ihop ett samhälle. 
För det är vad det handlar om, att skapa tillit i personliga 
möten, säger hon. Då kan man få erfara att de går att lita på 
människor.

”De personliga mötena tar tid, den extra lilla stunden vi ger 
varandra skapar tillit, och det är kyrkan fantastiskt bra på! 
Men människor som inte känner till det, kan behöva utmana 
sina egna föreställningar om vad kyrkan är för en organisa-
tion egentligen.” 

Bygga för framtiden

Vi har i dagens samhälle så många kanaler att uttrycka oss och 
vi fyller dem med mängder med information. Men människor 
får aldrig nog, säger Gabriela med ett uppgivet leende. Vi ver-
kar öka aggressiviteten i sociala medier på ett sätt som riske-
rar att skapa ett mycket destruktivt samhälle, menar hon. 

”Vad beror det på? Varför litar vi inte på varandra? Varför 
tror vi att alla har en ond agenda? De flesta människor vill väl. 
Men det verkar som att allt måste ifrågasättas?”

Om misstron växer i samhället, hur kan vi skapa tillit? 
Gabriela återgår till det personliga ansvaret, att vi alla har ett 
eget ansvar för vad vi gör mot vår nästa. Men även att vi måste 
ta ansvar för vad vi slänger i knäet på andra, för vi kan inte 
säkert veta hur det landar där. 

”Min generella uppfattning är att vi inte ska hålla på att 
jaga varandra. Det föder stress och rädsla. Till slut vågar man 
knappt göra sitt jobb, fatta beslut och blir osäker över varje 
liten detalj. Diskussionerna med chefen handlar allt mer om 
petitesser istället för att tryggt vila i sin kompetens. Hur kan 
vi komma vidare från ett sånt beteende?” funderar Gabriela.

”Om vi kan skilja på sakfråga och person, förstå skillnaden 
mellan den privata och offentliga rollen samt tänka mer på 
allas bästa, då kan vi hålla ihop i samhället.”

En modern och praktisk tolkning av den gyllene regeln.

 
TEXT: Titti Fabritius   
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MötesplatserMötesplatser
  

Har du barn eller barnbarn och 
gillar att skriva eller teckna? 
Gör ett häfte att ge bort med 
roligt pyssel du hittat på! Gör 
läs- och skrivövningar, målarbok 
och berätta om dina minnen!

Har du aldrig bakat bröd? Ring någon och 
be om recept och instruktioner.

Sällskap och nytta i ett slag!

Ett gammalt 
fotoalbum kan 
berätta mycket!
Har du något
bort glömt i förrå-
den? Vilka är det? 
Fråga mormor idag!

Lär dig virka!

Spela för dina grannar, kanske?
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LLiitteenn  &&  SSttoorr  
ii  VVaarraabbyyggddeennss  fföörrssaammlliinngg!!

LLeevveennee  
fföörrssaammlliinnggsshheemm

OOnnssddaaggaarr::  9.30-11.30 

Sångstund ca. 11.00

FFiikkaa: 20:-/vuxen 
Barn gratis

KKoonnttaakktt::
007733--3377  3333  002244

ÖÖppppeenn
vveerrkkssaammhheett  fföörr  
bbaarrnn  mmeedd  
vvuuxxeenn!!
0-100 år

Ingen anmälan! 

BBöörrjjaarr  vv..  44    22002200

””LLiitteenn  &&  SSttoorr  ii  
VVaarraabbyyggddeennss  fföörrssaammlliinngg””

VVaarraa  
fföörrssaammlliinnggsshheemm

MMåånnddaaggaarr: 9.30–11.30 
Fredagar: 9.30–11.30

Sångstund: ca. 10.00 

Fika: 20:-/vuxen 
Barn gratis

Kontakt: 
Linda 007733--3377  3333  002222

VVeedduummss  
fföörrssaammlliinnggsshheemm

MMåånnddaaggaarr::  9.30–11.30 

Sångstund: ca. 10.00

Fika: 20:-/vuxen 
Barn gratis

Kontakt:
Sara 007733--3377  3333  002266

KKvväännuummss  
fföörrssaammlliinnggsshheemm

OOnnssddaaggaarr::  9.30–11.30 

Sångstund : ca 10.15

FFiikkaa: 20:-/vuxen 
Barn gratis

KKoonnttaakktt::
Ellen 007733--3377  3333  002255

ALLT ÄR JÄTTEGRATIS!

App StoreGoogle Play

Föränderliga, förunderliga tider som ständigt uppdate-
ras - häng med i vad som faktiskt händer via Kyrkguiden 
med senaste aktuell information om våra verksamheter! 

Skanna och ladda ner appen via QR-koderna här nedan:

Kyrkguiden

 

- särskilt Guds nåd
Många ändringar om framflyttat och inställt har 
gått ut via Liten & Stor i Varabygden på Facebook 
och Kyrkguiden m.m under denna ovanliga vår. 

För Messy Church och övriga barn-/familjesam-
mankomster kan vi hålla informationen aktuell 
genom främst appen Kyrkguiden, hemsidans ka-
lenderfunktion och Facebook. Det goda med viru-
seländet har varit att vi funnit nya vägar att hänga 
ihop - trots allt!  

Gå gärna in på vår hemsida och titta under rub-
riken ”Kyrkan på webben”. Där finns länkar till 
kyrkans digitala resurser för alla åldrar. 

Tills vi ses mer som vanligt igen har vi:

Kallt huvud - varmt hjärta - rena händer!

 

 
Följ oss på Facebook!

Liten & Stor i Varabygdens församling

 
 

HöSTSTART V 36START HT V 36



18 VARAmed!  i Varabygdens församling

 
 

Jonas åker  

till jobbet till jobbet i kyrkan

Att leda barn och unga är det viktigaste man kan jobba 
med, tycker Jonas. Han brinner i och för sig för mycket. 

Allt ifrån sina 40 kilo välsorterade legobitar med 64 kom-
pletta modeller, sin motorcykel och röda jänkare till kon-
firmationsläger, Bibeln och ungdomar. Bredden i intressen 
återspeglas i engagemanget för människor, särskilt unga, 
som han menar behöver få rättvisa chanser att utvecklas. 

”Att få se unga människor hitta en tro, upptäcka me-
ningen med sitt liv och ta vara på det – det är det bästa som 
finns!” säger Jonas och ser ut över åkrarna i Fyrunga där vi 
sitter mot en faluröd vägg i solen.

Gud ska ha äran

Han verkar veta vad han vill med sitt arbete. Han vill upp-
muntra människor att vara sig själva och tillåta andra att 
också vara det. Jonas betonar vikten av att skapa en fri at-
mosfär där människor kan utvecklas och finna sin väg till 
Gud. I arbetet med barn och ungdomar i Varabygdens för-
samling träffar han förstås många människor. De uttrycker 
ofta att det han och kollegorna gör på ett positivt sätt har 
påverkat deras liv. Jonas säger att Gud ska ha äran. 

”Det är Gud som bygger upp människor 
och så kan också samhället byggas upp.”
 

Frihet och förändring

Han döljer inte sin tro utan är frimodig med att berätta att 
han är kristen. Ibland får han frågan även i kyrkan om han 
är ”en sån där väldigt kristen kristen?” Jonas skrattar och 
funderar högt. Det kanske han är? Han tror på att vara tyd-
lig med var han står och tror på. Men han betonar igen att 
det är samma frihet han vill att andra också ska ha, att de 
ska kunna stå för vad de tror på även om det är något annat.

 Ska man påverka människor? Unga människor kämpar 
ofta med sin självbild på olika sätt. Och människor kan ha 
beteenden som är destruktiva. Men då behövs verkligen 
en förändring, säger Jonas. Hur kan man förändras? Kan 
Gud göra så att människor förändras? Jonas nämner för-
bön som ett sätt och berättar om ett minnesvärt avtryck.   

”I Sverige bygger så mycket på individen. Men när jag var 
på missionsresa i Ukraina mötte vi en situation där många 
män misshandlade sina kvinnor och barn. Vi gjorde inget 
särskilt tyckte vi, inte mycktet mer än talade om detta i för-
samlingen och bad för situationen. Efter en tid blev vi kon-
taktade av pastorn som berättade att männen hade blivit så 
berörda att de slutat att slå. Det vi hade gjort egentligen, var 
att tydligt visa på Guds kärlek till alla.”

Guds kärlek förändrar

Att möta Guds kärlek och förlåtelse upprättar människor. 
Får vi vara med om detta kan hela samhället förändras. Det 
var självklart i Ukraina. Jonas erfarenhet är att individu-
alismen i Sverige delvis har drivit oss bort ifrån att räkna 
med en närvarande och aktiv Gud i kyrkans gemenskaper.

”Jag tror att vi behöver bli tydligare, frimodigare. Inte 
tona ner det kristna budskapet så att inget blir kvar. Vi be-
höver fördjupa oss mer i vad Gud kan lära oss än att försöka 
leda varandra utan Gud.” tänker Jonas.

Utmaningen

Jonas är inte rädd för att utmana människor han möter. 
Men så blev han också själv ordentligt utmanad som ung. 
Det var hans konfirmationspräst som ställde honom inför 
ett avgörande beslut då han var 14 år. 
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Jonas åker  

till jobbet till jobbet i kyrkan

”Vill du leva i denna tro och ge den till andra?” frågade 
prästen. ”Jag vågade inte svara högt men i mitt hjärta sa det 
bara ’Ja!’ och där har jag blivit kvar. Jag ville se om det hål-
ler och det har det gjort i över 20 år nu.”

Sedan dess har konfirmandarbetet varit hans livsupp-
gift. Många av hans tidigare konfirmander har med tiden 
även blivit personliga vänner. 

Personliga utmaningar

Det är inte bara tvivlare eller tron som Jonas bjuder på en 
utmaning, utan även sig själv. Han talar om att saker mås-
te få mogna fram och att man behöver lämna människor 
ibland att finna sin tid och sin väg. Då behövs tro på Guds 
verk i dem. Som när han plötsligt bestämde sig för att ta 
tag i rädslan för att åka motorcykel på grund av en tidigare 
vurpa. Han ville känna sig fri från rädslan och mötte den.

”Innan jag fyller 30 ska jag ha motorcykelkörkort, bestäm-
de jag mig för. Jag ville utmana mig på det området. Så jag tog 
körkortet och köpte en Honda CBX 750!”

Plymouth och framtidshopp

När Jonas åker ut med sin Plymouth Fury -65:a blänker den 
röda plåten i solskenet och håret rufsas runt i vinddraget. För 
tillfället är den nedmonterad för total genomgång och reno-
vering, inget har lämnats åt slumpen eller sitt öde. De vita 
skinnsätena är urtagna och inredningen ligger uppradad ut-
anför bilen. Någon del är trasig och ska bytas. 

Jonas gillar att vårda och ta hand om, inte bara låta saker 
förfalla. I motorrummet är det förstå också skinande rent. 
Under sommaren rullar kärran runt med en man som dröm-
mer om att få se ungdomar vara trygga i sin tro, lita på sig 
själva och vara beredda att ta hand om framtiden för vårt land.  

TEXT & FOTO: Titti Fabritius

Jonas Gustavsson
Barn- & ungdomsledare i Varabygdens 

församling med ansvar för konfirmander
 

Antal varv med jorden: 35
På tallriken ligger helst: Skaldjur
I TV-rutan syns: Svenska deckare
Hemlig hobby (ca 40 kg): Lego 

Bästa bibelbok: Johannesevangeliet

Joh 12:47
Om någon hör mina ord men 
inte tar vara på dem, så dömer 
inte jag honom, ty jag har inte 
kommit för att döma världen 
utan för att rädda världen. 
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Kyrkogårds- och 
fastighetsförvaltningen 
Några bilder från invigningen av våra nya lokaler den 1 

mars! Vi firade gudstjänst i maskinhallen och åt smör-
gåstårta i övre salen. Sen kom solen efter rusket! Vi finns allt-
så på Ventilgatan 6 med allt som behövs för att ta väl hand om 
alla våra kyrkor och kyrkogårdar samt begravningsärenden. 

Kyrkoherde Lovisa klipper bandet!

”Någonting 
smaskigt...” 

som Reine Toth 
talade om.

Regn ger skörd!

Lycka till från 
Hüllert Maskin AB
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Nya 
avtackade

För vår nya Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning har 
vi fått ett administrativt tillskott: Anna Jonsson, kyr-

kogårdsadministratör! Det är Anna du möter för ärenden 
som rör gravrätter, begravningar m.m.  vid Kyrkogårds- 
och fastighetsförvaltningen på Ventilgatan 6 i Vara. 

Anna är uppväxt i Södra Lundby och är aktiv scout se-
dan barnsben, känd för dem som ”alltid är redo” i Vedum. 
Nu brinner hon för att betjäna alla som söker hjälp i be-
gravningsfrågor. Och hon älskar ordning och reda!

Anna tycker om att arbeta med människor och vill 
vara noggrann med detaljerna i de möten hon ställs inför 
i sitt nya yrke. Tidigare arbetade Anna på Hüllert Maskin 
AB i 12 år men tog chansen att få vara med och bygga upp 
något från grunden hos oss.

Hemma i Nossebro finns familj med två bonusbarn 
i vuxen ålder och fritiden ägnas åt scoutlivet  - förstås! 
Varmt välkommen önskar vi dig, Anna! 

Anna Jonsson, administratör
Foto: Titti Fabritius

VARMT VÄLKOMNA 
alla fantastiska medarbetare! 

 
 

  
 

 
 

 

Stort tack!

Lennart Andersson, kyrkogårdsarbetare
Tack och lycka till med livet som glad pensionär!

Lena Assmundsgård, kyrkogårdsarbetare
Tack för väl utfört arbete på våra kyrkogårdar!

Åsa Johansson, förskollärare
Varmt tack för din omsorg om barnen! Lycka till!
 
Jerker Magnusson, kyrkvaktmästare
Tack för väl utfört arbete och lycka till i framtiden!

Frida Skoog, rektor
Dina insatser på förskolan blev en grund för  framtiden. 
Lycka till i nästa uppdrag!

Yvonne Svahn, kyrkogårdsarbetare
Tack för väl utfört arbete på våra kyrkogårdar!

Foto: Unsplash

”Herre, tänk på att jag troget 
och av hela mitt hjärta har 

hållit mig till dig. Jag har gjort 
det som är gott i dina ögon.”

Jes 38:3

Några av våra trofasta och hängivna
kollegor går vidare till nya utmaningar!

VÅR PERSONAL ÄR vår främsta tillgång. 
Vi både får och skickar vidare värdefulla 
erfarenheter genom medarbetare. Tack!
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Det är ett efterlängtat beslut för många, även om det inte 
var helt enkelt att landa i frågan. Men nu står det klart att 

första spadtaget tas i höst på kyrkans mark i Larv! Inflyttning 
är beräknad till efter årsskiftet 2021. Kyrkoherde Lovisa 
Carlsson förklarar att alternativet till slut hängde på att man 
skulle bli tvungen att lägga ner verksamheten i Larv. Men då 
hade det även drabbat Vedum, eftersom församlingen inte 
skulle kunna driva en så liten enhet.

En utvecklande miljö och organisation

De nya lokalerna kommer att anpassas för att ge en god pe-
dagogisk överblick och skapa positiva utrymmen för barnen 
att utvecklas. För personalen blir det också en mycket god 
arbetsmiljö. Med nybyggnationen ges möjligheten att både ta 
ett ansvar för verksamheten, men också visa omsorg i hand-
ling. Materialval och planlösning ska ge en hälsosam miljö att 
vistas i för både barnen och personalen. Lokalerna beräknas 
rymma upp till 40 barn och planlösningen ska främja den pe-
dagogiska verksamheten på ett helt annat sätt än tidigare.

Integrering och vidareutveckling
En önskan om att också för framtiden kunna integrera för-
samlingsverksamheten i ett mer aktivt samarbete, för att kun-
na hjälpa varandra i arbetet kring att skapa en barnvänlig och 
trygg miljö, finns med. Tidigare rektor Frida Skoog upplevde 
ett behov av att kunna brygga verksamheten mellan förskolan 
och barn- och ungdomsverksamheten, en önskan som även 
kommit från vårdnadshavare. Men ambitionerna har legat 

på is, mycket på grund av att lokalerna inte har fungerat 
optimalt. Genom att mer kompetens knyts till barnen, 
kommer det inte bara dem tillgodo, utan blir även indi-
rekt ett bättre stöd för vårdnadshavarnas föräldraskap. 
De pedagogiska ambitionerna får också en bättre chans 
att förverkligas, med barnens ord: ”Se - barnens grop!”

 
Nybyggnad på kyrkans mark

Under hösten 2019 togs anbuden in. Efter några juste-
ringar i planritningen vann Vara Entreprenad upphand-
lingen med ett anbud på ca 15 miljoner kronor. Avsatt 
byggplats för den nya förskolan blir kyrkans mark 
nedanför församlingshemmet. För handlingar och pro-
tokollsutdrag (KF §4 2020-03-17) kan man kontakta 
kyrkorådets sekreterare Maria Hedbrant (kontaktinfor-
mation på tidningens baksida) via mail eller telefon så 
kan du få del av informationen.

 TEXT & FOTO : Titti Fabritius

”Låt barnen komma 
hit till mig och hindra 

dem inte: Guds rike till-
hör sådana som de.”

FÖRSTA SPADTAGEN: Förväntansfulla spadtag grävde ”Barnens grop” där nya förskolan ska byggas!

Ny förskola!
EFTER BESLUT I Kyrkofullmäktige den 17 mars stod det klart: Ja till ny förskola!
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Johannes krönika...

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet 
Foto: Titti Fabritius

När dessa rader skrivs går stora delar av mänsklig verk-
samhet på sparlåga. Orsaken är som alla vet ett virus mera 
känt som Corona, vilket betyder ”krona”. 

Mänskligheten har under 1000-tals år drabbats av en 
mängd olika farsoter. Vi behöver inte fördjupa oss i vilka 
farsoter som svept över jorden eller vilken skada de gjort. 
Men vi kan konstatera att ett litet virus, som knappt är 
synligt ens i ett mikroskop, snabbt kan göra slut på både 
liv och företagande. 

Vi måste förändras

När ljuset i änden av tunneln når oss som kämpar i mörk-
ret, kommer vi genast att åter börja planera för att få fart 
på våra liv igen. Vi vill på snabbaste sätt komma tillbaka 
till hur det var innan eländet sköljde över oss. 

Men innan vi ger järnet tillbaka på spåret med full fart, 
kanske vi bör fundera över vad vi kan göra bättre? 

Är vi nöjda med att utarmningen av våra naturresurser 
fortgår i en allt snabbare takt? Eller att vapenindustrin har 
gyllene dagar med ”försvarsutrustningar” som är allt mer 
sofistikerade? 

Om vi inte ens försöker att förändras, kommer vi att fort-
sätta med att rusta för att riva ner för någon annan. Moder 
Jord gråter över detta.

En annan framtid möjlig?

Men tänk om varje individ kunde erbjudas möjligheten 
att skapa sin egen framtid? Ges möjligheten att ta ansvar 
för sig själv i relation till sin omgivning? Tänk om det egna 
ansvaret mot sig själv och sin nästa kan kombineras i över-
gripande syn på hur framtiden skall formas - som alla står 
bakom? 

Detta scenario är idag tyvärr en utopi. Ett exempel på den 
mänskliga protektionismen, är att länderna inom EU inte 
vill hjälpa varandra med ansiktsskydd och andra väsentliga 
redskap för att få stopp på virusattacken. Fortsätter vi på 
denna väg, är utsikterna för mänskligheten inte så goda. Att 
spinna vidare i dessa tankar skulle kunna bli till en bok, lika 
tjock som trilogin om svenskarnas utvandring till Amerika.

”Jesus Kristus 
är kronan på verket!”

 
Lärdomar och ett annat Rike

Jag hoppas att nu när sommaren är här, att det blir lättare  
att se framtiden an med tillförsikt för var och en av oss. 
Inom Varabygdens församling försöker vi ta lärdom av det 
faktum, att förutsättningar snabbt kan förändras och att 
väldigt få saker är beständiga. Det vi vet, som en del av den 
världsvida kristna kyrkan, är att vi arbetar för är en makt 
som står över allt världsligt. 

Oavsett vad vi hittar på för dumheter har Jesus Kristus 
koll på oss. Om jag då som individ försöker att vara en god 
medmänniska och ser på min omgivning med förståen-
de och goda ögon, då vet jag att mina egenskaper kommer 
att bli en tillgång i det Rike som styrs av vår Herre: Jesus 
Kristus är kronan på det verket!

Johannes Lundén, ordf kyrkorådet

Coronan på 
verket?



Varsågod!
VARAmed! är vår församlingstidning 
från Varabygdens församling. 
 
Tidningen är gratis för alla. 

Om utdelning uteblivit eller fler  
önskas finns tidningar att hämta vid 
våra församlingshem eller på kansliet.

Vi hoppas att det du läser ska ge lust  
att vara med!

Kontakta oss!
VARABYGDENS FÖRSAMLING

Växeltelefon: 0512-79 72 00 

E-post: 
varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
 
Hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/vara

Postadress:
Varabygdens församling
Box 124
534 22 VARA

FÖRSAMLINGSKANSLIET 
Direkttelefon: 0512-79 72 80

Besöksadress: Sveagatan 7, VARA
För administrativa frågor som rör försam-
lingsverksamheten, lokalbokning eller  
bokning av kyrkliga handlingar.

Öppet för besök 
måndag, tisdag och torsdag kl 9-12
Telefonsamtal
måndag - torsdag kl 9 - 12

KYRKOGÅRDS- & 
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Direkttelefon: 0512-79 72 90

Besöksadress: Ventilgatan 6, Vara
För ärenden rörande våra kyrkogårdar, 
fastigheter och begravningsverksamhet.

Öppet för besök samt telefontid
måndag, onsdag -  fredag kl 8 - 12 
tisdagar kl 13-15

KYRKOHERDE  
Telefon: 0512-79 72 01
Kyrkoherde Lovisa Carlsson är arbets-
ledande präst och chef i församlingen.

JOURHAVANDE PRÄST 
Telefon: 112
Akutjour öppen kl 21–06 alla dagar. 

Naums kyrka. Foto: Titti Fabritius
Foto: Ikon

V gkyrkorna i 
Naum och Skarstad 

Naum 

Skarstad
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Covid-19 
information 

Vi ställer om!
Våra kyrkor står 

troget kvar - även om 
sommarens Vägkyrkor får pausa i år.
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