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martin lindh, kyrkoherde

Bilden på framsidan:
Mia Warging och Eva Nordblom var 
två av de tolv svenska deltagarna 
på resan med Kvinnor för mission till 
Zimbabwe. 

foto: karolina olofsson

Syftet med oss som svarar 
i telefonen är att vara en 
medmänniska. Vi är inte 
professionella hjälpare utan
”vanliga människor”. 

hans på kyrkans jourtjänst, s. 4

”Den längsta resan är
resan inåt...”

Det kända citatet från Dag Hammar-
skjölds postumt utgivna ”Vägmär-

ken” rymmer en djup visdom. Världen 
förändras ständigt och den tekniska ut-
vecklingen är enorm. Men vi som män-
niskor är desamma som vi alltid varit. I 
en värld där vi blir allt mer globala och 
allt skall gå snabbare är det lätt att tap-
pa bort sig själv. Vi kan enkelt resa en 
vecka till Thailands stränder, men orkar 
vi med resan inåt?

Programserien Den stora tystnaden 
sändes på SVT under augusti. Den 
skildrade hur några ”vanliga” britter 
under några dagar levde med i tystna-
den i ett kloster i England. Först var 
tystnaden skrämmande. Efterhand bör-
jade de på ett nytt sätt att lyssna inåt, till 
sin egen längtan och sorg. Sådant som 
i åratal varit undanträngt kom upp till 
ytan. I samtal fick flera av dem hjälp att 
sluta fly för att istället hitta tillbaka till 
sig själva. I den upptäckten kunde de 
åter finna Gud.

Den längsta resan är resan inåt. På 
sidorna som följer pekar vi på några 
möjligheter att göra denna resa. Som 
kristen församling är vi inte ett resebo-
lag i vanlig mening. Men vi vill stödja 
människor att orka och våga göra den 
långa resan inåt. Erfarenheten visar att 
det goda samtalet, tillsammans med en 
lyssnande medvandrare, är en god hjälp 
på den vägen. 

 
Dagens kyrka: Sankt Halvards kyrka
Sankt Halvards kyrka i Ytterby byggdes troligen under 1100-talet. Det är bland 
annat stilen på en sten med två uthuggna människoansikten i det nordvästra hör-
net av muren som talar för denna datering. Enligt traditionen föreställer bilderna 
helgonet Halvard och en kvinna som han utan framgång försökte rädda undan 
hennes följeslagare. Halvard var av norsk kungasläkt och blev efter sin död Oslos  
skyddshelgon. Sägnen säger att det var han som en gång lät bygga denna kyrka, 
därav namnet. År 1872 byggdes den nuvarande kyrkan i Ytterby och då auktio-
nerades tak och bänkar från den gamla kyrkan ut. Dopfunten, votivskeppet samt 
krucifixet och Maria på altaret flyttades till den nya kyrkan. Sankt Halvards kyrka 
fick däremot förfalla som ruin och idag är det en vacker och fridfull plats vid 
kyrkogården. 

Under sommaren 2011 har ruinen varit stängd för renovering, men är nu åter 
öppen för besökande. Kontakta pastorsexpeditionen om du är intresserad av att 
boka Sankt Halvard under 2012, telefon 0303-377000..

Sankt Halvards kyrka är idag en ruin och ett
 vackert utflyktsmål intill kyrkogården i Ytterby. 

foto: karolina olofsson
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Gun Svensson är psykoterapeut på 
Sankt Lukas mottagning i Backa. 
Hon har funderat mycket kring 

samtalets betydelse. 
– När vi pratar bara med oss själva 

finns en risk att vi inte pratar färdigt. Ett 
möte med en annan person blir då bety-
delsefullt, för när jag ska förklara något 
viktigt för någon annan förklarar jag det 
samtidigt för mig själv, säger Gun.

Att få sätta ord på tankarna gör att 
vi förstår dem bättre. Men det betyder 
också mycket bara att få bli sedd och 
bli bekräftad. Vi känner oss mindre en-
samma. Knutarna inombords mjuknar. 

– Om man delar svårigheter så har de 
tendens att minska. Men man kan också 
säga att om man delar glädje så har den 
tendens att öka, säger Gun.

”Det goda samtalet” är en ofta an-
vänd term idag, och när jag träffar Gun 
passar jag på att fråga vad hon tycker 
kännetecknar ett gott samtal. Hon ger 
ingen modell för hur ett sådant samtal 
går till, utan vill hellre tala om de effek-
ter som ett gott samtal ger:

– Jag känner mig sedd, hörd och lyss-
nad på och jag får tala till punkt. Sam-
talet ger en god eftersmak och kan leda 
mig vidare. Samtalet ger mig också styr-
ka och kraft till att ta nya tag.

Samtalet kan vara kort och vardagligt 
eller långt där vi reder ut något. Tiden 
är också viktig. En del samtal kommer 
i precis rätt tid och kan leda till stora 
förändringar, medan andra inte gör det.

Det lilla, vardagliga mötet kan ibland 
bli det stora och viktiga. När vi har mött 
någon vi känner på affären eller någon 
har ringt – så berättar vi ofta om det för 
andra. Likaså kan det oväntade mötet 
med någon vi inte känner bli betydelse-
fullt, till exempel när vi får hjälp av en 
främling på gatan. Gun ser också att ca-
fékulturen blivit allt viktigare.

– Många får inte ihop livspusslet, kän-
ner krav och stressar. Då är det bra att 
få sitta tillsammans, hålla om sin varma 
kaffekopp och få berätta hur det är. Jag 
tror de flesta går från fikat lugnare. 

Att vara en god lyssnare är inte all-
tid så lätt. När någon anförtror oss sina 
problem kan vi känna krav att vi måste 
hjälpa dem att lösa problemen. 

– Är man osäker på vad som förvän-
tas är det bäst att fråga: ”Vill du nu att 
jag ska hjälpa dig med det här?” Eller 
kanske ännu hellre: ”Hur kan du gå vi-
dare med det här?”, menar Gun. 

Det finns en fara i att vara för snabb 
till att hitta lösningar åt den andre. Of-
tast fungerar de lösningarna inte heller. 

– Enda undantaget är om personen 
verkligen far illa eller kanske brukar för 
mycket droger eller alkohol. Då kan vi 
vi vara konkreta och uppmana perso-
nen att söka hjälp.

I hennes roll som psykoterapeut 
handlar det framför allt om att lyssna 
och hjälpa konfidenterna till att hitta 
sin egen väg framåt. 

– En del människor jag möter är lås-

ta i konfliktsituationer och vågar inte 
möta den person som konflikten gäller. 
Då kan de få ”provprata” med mig och 
pröva orden. Sedan kanske jag säger: 
”Vad skulle hända om du sa detta till 
den här personen?”. 

Sankt Lukas-mottagningen drivs uti-
från en kristen värdegrund, men den 
psykoterapi de erbjuder sker utifrån 
traditionell modell.

– Psykoterapi handlar om den egna 
personens utveckling. Det kan handla 
om att försona sig med saker som har 
varit svåra i livet eller bryta ett destruk-
tivt mönster. Till hjälp har vi ett antal 
psykoterapeutiska metoder. 

Psykoterapin arbetar inte med de 
speciella verktyg som finns i kyrkans 
själavård, där bön, bibelläsning och 
gudstjänst kan vara ett inslag och där 
det andliga får större utrymme. Gun ger 
ofta handledning för präster och diako-
ner i kyrkan och vill betona att det finns 
en stor resurs i församlingarna, som 
många kanske inte vet om. Särskilt när 
livet gungar och vännerna inte räcker 
till kan den lokala församlingens präs-
ter och diakoner vara till stor hjälp. 

– I Kungälv och Ytterby finns det 
många som är vana och duktiga i att 
leda samtal. Tillsammans med dem kan 
man få sitta ned, sortera, reagera och 
bearbeta. De kan också hänvisa vidare 
till annan profession om det behövs..

www.sanktlukas.se

”Samtalet 
ger en god 
eftersmak”
Ibland går vi och bär på saker och 
kanske ältar dem för oss själva. När 
vi äntligen vågar inviga någon annan 
i dem, märker vi hur skönt det är. 
Det lättar, bara att få prata om det. 

text & foto: karolina olofsson  
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Lyssnare 
på Kyrkans 
Jourtjänst

Relationsproblem, ångest eller 
bara ett behov av att få prata med 
någon. På Kyrkans Jourtjänst i 
Göteborg finns alltid frivilliga på 
plats för att svara i jourtelefonen. 
Och alla är välkomna att ringa.

text & foto: karolina olofsson  

Hans är en av de ca 70 frivilliga 
som gör en frivilliginsats på Kyr-
kans Jourtjänst. Hans har varit 

medjour i sju år, ett beslut han fattade 
efter att ha sett annons i tidningen.

– Jag är intresserad av människor i 
största allmänhet, men ville också göra 
en insats. En del åker till Afrika, men 
det passade mig bättre att göra någon-
ting här hemma. Barnen var utflugna 
och jag hade mer tid. Nu är jag dess-
utom pensionär.

Hans bor i Göteborg, men vill inte 
att efternamnet ska stå i tidningen. Inte 
för att han skäms över sin uppgift – 
tvärtom är han väldigt stolt – men det 
är meningen att de som svarar ska vara 
anonyma, precis som att de som ringer 
till jourtelefonen också får vara det. 

– Syftet med oss som svarar i telefo-
nen är att vara en medmänniska. Vi är 
inte professionella hjälpare utan ”van-
liga människor”, men först måste alla gå 
igenom en kurs.

Under kursen får deltagarna bland 

annat öva på rollspel, vilket Hans tycker 
är jätteviktigt. Om de sedan bedöms 
lämpliga för uppgiften går de vidare. 
Första gångerna de sitter i jouren har 
de en handledare med sig. Deltagarna 
får även fortsatt träffa en handledare 
en gång om året och dessutom blir det 
grupphandledning tre gånger per ter-
min. Då bearbetar de i grupp några 
olika samtal och situationer de upplevt.

– Grupphandledningen är väldigt 
viktig, tycker Hans. Framför allt när 
man är ny. På grupphandledningen 
märker man att man inte är ensam om 
att få svåra samtal, och här kan vi stäm-
ma av dem tillsammans.  

Svåra samtal dyker upp. Men det är 
inte så många självmordssamtal som 
Hans trodde innan han började. Hans 
har kanske varit med om 3-4 sådana 
samtal under sina sju år. 

– Vi har några som ringer varje dag. 
Då kan det vara svårt att hitta proble-
met just idag. Men vi har en begräns-
ning att prata med samma person max 
en gång per pass.

Väldigt många är ensamma, berättar 
Hans. För andra kan det vara fysisk eller 
psykisk smärta som är problemet. Det 
kan också vara dödsfall, en upplevelse 
eller kris som gjort dem oroliga. Vid jul 
ringer extra många, likaså skapar kata-
strofer extra oro, så var det till exempel i 

samband med tsunamin.
– För mig handlar det om att lyssna, 

ge respons och ge fördjupningsfrågor. 
Jag kan inte lösa någons problem, men 
jag försöker ge nya infallsvinklar på 
problemet. Men om jag märker att det 
är något akut och att de behöver träffa 
någon kan jag hänvisa till expeditionen; 
att de ringer och bokar tid med någon 
av våra psykoterapeuter.

Att få höra en röst kan vara det som 
gör att man orkar leva vidare. 

– Men man behöver inte ha något 
problem, vem som helst kan ringa, sä-
ger Hans. Det enda vi inte tar emot är 
sexsamtal eller samtal med ingående 
politiska diskussioner. Då brukar jag 
försöka erbjuda dem att prata om något 
annat, men det är inte alltid det går. 

För Hans är det viktigt att kunna vara 
personlig, men inte privat.

– En del ondgör sig över samhället 
och vill ha medhåll. Då gäller det för 
mig att bolla tillbaka. Samtidigt kan jag 
inte vara neutral in absurdum, då är jag 
ingen människa.

Några samtal kommer in på tro och 
andliga frågor. En del vill ha förbön, nå-
gon höra något ord från Bibeln. De som 
jobbar på Kyrkans Jourtjänst ska om-
fatta det kristna budskapet, och det är 
också grunden för hela verksamheten. 

– Men jag talar aldrig om ”hur det är”. 
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Livet är inte friktionsfritt och det 
kan vara svårt att hitta sin väg. Då 
kan själavårdssamtalet vara en vik-
tig plats för reflektion, där vi vågar 
möta oss själva.

text: marie pervik  

Jag försöker ju bara att ta mig från A 
till B och göra lite ärenden på vägen!”. 

En person uttryckte så bra vad det är att 
vara människa och att uppleva att det 
emellanåt är svårt att få till livet så som 
man tänkt sig. 

Att leva är inte friktionsfritt oavsett 
vad vi har för mål och ambitioner i li-
vet. Kollisionerna sker mellan både mig 
och människor och inom mig. Ibland 
tycker jag att mina önskemål inte är så 
högt satta och ändå så når jag inte hela 
vägen fram.

Själavård handlar mycket om att hitta 
min väg. Men kanske måste jag först 
börja med att se och bli medveten om 
vilken väg jag är på just nu och kanske 
varför.

Att leva är att ställa frågor. Frågor 
till livet och frågor om livet. Det är tan-
kar om vad som är meningsfullt, tankar 
om att mötas, att skiljas, att älska, om 
begär och om begränsningar. 

I själavårdssamtalet vill vi öppna upp 
för dessa frågor. Frågorna behöver inte 

springa ur någon kris utan livet självt 
ställer frågor till oss. Vi behöver lämna 
tid och utrymme för att möta detta. Vår 
kristna kontext ger också möjlighet att 
prata kring tro och tvivel.

Kanske behöver vi få prata om sådant 
som vi inte kunnat prata om innan, 
bara funderat över. 

Samtalet, mötet, är där det händer. 
Orden, språket, gör att man flyttar ut 
det tänkta från kroppen. Man får ett 
avstånd som gör att man får möjlighet 
att reflektera runt det, tänka nya tankar 
och utvecklas. Det du har att tala om – 
det är viktigt..

Jag vill inte starta en debatt. Om någon 
frågar mig om jag är kristen svarar jag 
ja. Men sen kan vi hjälpa åt att svara på 
frågan ”Vem är Gud”, säger Hans. 

Dagens pass börjar kl 17. Då ska Hans 
först, tillsammans med en kollega, titta 
igenom frågor och svar i SOS Brevlådan 
– ett ganska nytt tillskott på Kyrkans 
Jourtjänst. Det är en webbtjänst där 
man kan skriva in sin fråga. Än så länge 
är det inte så många brev som kommer, 
och de som skriver har ofta ett specifikt 
problem eller fråga att ta upp.

– Här ligger utmaningen att formule-
rar sig så att man stöttar istället för att 
stöta bort. Man får inte uttrycka sig för 
försiktigt, men inte heller för provoce-
rande, säger Hans. 

Mellan 18 och 22 väntar sedan jourte-
lefonen. Flest ringer på kvällen, så då är 
de upp till tre personer som svarar. Som 
frivillig gör man minst två pass i måna-
den, minst ett nattpass per termin och 
minst en storhelg per år. Varje pass är 
på fem timmar. Det är bra att inte göra 
för mycket, tror Hans. Samtidigt som 
arbetet tar en del kraft ger det också 
mycket tillbaka.

– Det är en härlig atmosfär här och 
det känns bra att komma hit till fina 
lokaler och kunna fokusera helt på 
uppgiften. Uppgiften är också väldigt 
utvecklande för en själv. Man lär sig 
oerhört mycket av att prata med andra 
och av handledningen man får. Även 
om det kan kännas tungt ibland känns 
det väldigt tillfredsställande efter ett bra 
samtal..

Själavård: 
Att hitta 
min väg

Vill du ha någon 
att tala med? 
Kyrkans präster och diakoner vill 
finnas till för dig. Du är välkom-
men som du är, med dina tankar. 
Vi för inga journaler och vi har 
tystnadsplikt.

Ring vår växel 0303-377000
eller besök vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/kungalv

För kontakt med Sjukhus-
kyrkan på Kungälvs sjukhus, 
ring 0303-98835

foto: sigvard möller 

Lyssnare!
Det behövs fler frivilliga till 
jourtelefonen. Är du en av dem? 
Ring 031-739 10 50 så får du 
veta mer.

Hjälp?
Att dela det svåra med någon 
gör skillnad. Ring 031-800 650 
eller skriv till SOS-brevlådan på 
www.kyrkansjourtjanst.se
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Street Mission är en skara frivilligt 
engagerade från kyrkorna som 
varannan lördag vill skapa en trygg 
mötesplats i Kungälvsnatten – där 
man också får lov att samtala på 
djupet. 

text: karolina olofsson

Lönelördag och sen kväll i centrala 
Kungälv. Regnet strilar ner 
– ändå trotsar många väd-

ret för en utekväll. För mig är 
det en speciell lördag: Jag har 
tagit följe med Street Mission. 
Vi står skyddade under taket 
vid SE-banken, en upplyst plats 
där de röda streetmissionjackorna syns 
bra. Tomas, Stina, Henry, Lotta, Hå-
kan och fyra andra är här för att bjuda 
på fika, men också erbjuda någon att 
prata med för den som söker det. En 
bil sladdar högljutt några varv i rondel-
len. Två medelålders män vill gärna ha 
kaffe innan de går hem och de vill gärna 
betala en hundring, trots att vi bjuder: 
”Det är ni värda”. Stora taxibilar stannar 
och släpper av folk, mestadels ungdo-
mar. Några går förbi, men rätt många 
stannar och frågar ”Vilka är ni?” och 
”Varför gör ni det här?”, medan de tar 
för sig av kladdmuffins, hembakta bul-
lar och kex. En mobil ringer:

– Var är ni någonstans? Nej, kom hit 
istället. Röda korset bjuder på fika. Jaså 
är det kyrkorna i Kungälv? Det är ju 
ännu tyngre!

Medan vissa nöjer sig med fika och 
småprat, blir andra stannande en halv-
timme eller mer för ett djupare samtal. 

– Hur visste du att du var kristen? 
Hur kändes det inom dig? frågar en.

– Jag tror på en övre makt, men inte 
på Jesus. Men allt är så bra ordnat, så 
det måste vara någon som har gjort det, 
säger en annan.

Jag förvånas av hur många det är 
som faktiskt vill prata om tro, och hur 
snabbt frågorna kommer. Men det vita 
korset på jackryggarna är också en stark 
symbol, det öppnar upp för samtal tycks 
det. Flera ungdomar brottas med frågan 
om de tror eller inte – andra har varit 
med om något svårt i livet och behöver 
egentligen hellre någon att prata med 
just nu, än att gå ut och festa.  

Tomas från Missionskyrkan säger att 
det oftast blir djupare samtal med killar. 

De är mer nyfikna och har lättare för 
att stanna till, medan tjejerna oftare går 
förbi.

– En del är vetgiriga och vill disku-
tera, medan andra bara tycker det är 
häftigt att vi finns, säger Tomas. 

Stina håller med:
– Det är väldigt olika ”kvalitet” på 

samtalen. Men det är viktigt att prata 
med alla som stannar till, också för oss 

själva. Det är en härlig upplevelse att 
finnas utanför kyrkan!

Street Mission är ute varannan 
lördag. De frivilligt engagerade är 
aktiva i Pingstkyrkan, Missionskyr-
kan och Svenska kyrkan och de för-

söker att alltid vara blandade åldrar och 
blandat män/kvinnor. De engagerade 
sätter upp sig på olika pass, ofta en gång 
i månaden. Henry och hans fru Lotta är 
däremot här varje gång. Till vardags går 
de i Pingstkyrkan. Barnen har blivit sto-
ra och de har tid, men det märks också 
att de brinner för att möta ungdomar. 

– Det kommer kanske 100-150 perso-
ner hit en vanlig kväll. Av dessa får vi 
kanske 15-20 bra samtal. Men om jag 
bara får ett bra samtal så är den kvällen 
räddad tycker jag, säger Henry och for-
sätter: 

– Vi får också väldigt många tragiska 
samtal. De berättar saker de har varit 

Samtal i Kungälvsnatten

”En del är vetgiriga och vill 
diskutera, medan andra bara 

tycker det är häftigt att vi finns”
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med om. En del säger att de vill ta livet 
av sig. Då kan det vara svårt att somna 
sen på kvällen. Jag och min fru får först 
ofta prata med varandra om vad vi varit 
med om. 

När inte ungdomar kommer till kyr-
kan får kyrkan komma till dem, är nå-
got av en utgångspunkt för Street Mis-
sion. Håkan har varit med sen i våras. 
För honom är det viktigt att få berätta 
om Jesus. Håkan var själv borta från 
kyrkan i många år och när jag frågar 
honom om han själv levt busliv i Kung-
älv, nickar han försiktigt. I vuxen ålder 
hittade han tillbaka och Kastalakyrkan 
har blivit en plats där han känner sig 
hemma. Den upplevelsen vill han gärna 
att fler ska få känna. 

– Men jag försöker undvika att nästla 
mig in i för djupa akademiska frågor. Is-
tället berättar jag om mina upplevelser. 
För mig är det alltför många saker som 
stämt med bönen för att det ska kunna 
vara en slump. Många är nyfikna och 
man vet aldrig vad man sår för frö. 

Samtidigt som Street Mission vill vara 
missionerande vill de också möta varje 
människa med respekt. Innan de går 
ut samlas de i Pingstkyrkans källare för 
att be för kvällen. Då ber de om hjälp 
att se varje person med Jesu ögon; att 
se bortom de masker de bär och möta 

dem med kärlek. På stan sen inleder de 
inte själva samtal om tro, men svarar på 
frågor. På bordet finns en del biblar och 
små böcker som de kan dela ut, men 
först om någon önskar det.

Mitt bland många trassliga männis-
koöden finns också glädjeämnen. Det 
lyser i Henrys ögon när han berättar om 
en händelse runt Lucia. 

– Det kom ett gäng killar som tyckte 
att vi skulle sjunga ”Hosianna”. Och de 
stämde upp en sång och vi fick sjunga 
ihop. Efteråt tyckte de att vi skulle be 
Fader vår. Det var ärligt, inget narr och 
jag tyckte det var så mysigt!

Flera av dem som stannar vid Street 
Missions bord har varit här ofta och 
hejar glatt. En av dem är Rickard som 
får en stor kram av Henry. Sen vill Rick-
ard att Henry provar hans hiphopkeps, 
medan Rickard får Henrys enklare vita 
i utbyte. Jag slås av vilken skön atmos-
fär det är vid Street Mission-bordet. De 
engagerade visar verklig omsorg och 
initiativet är uppskattat. Snart börjar 
klockan närma sig ett. Trots att jag bör-
jar känna av värk i fötter och rygg av att 
stå, vill jag inte riktigt gå hem. Och för 
Street-Missiongänget väntar ytterligare 
en dryg timme innan det är dags att 
packa ihop lådorna för denna gång..

Street Mission 
bjuder in till 
ekumeniskt möte 
i Kungälv
text: street mission i kungälv

Gud vill att alla människor ska bli 
frälsta och lära känna honom, och 

Han har valt att använda oss människor 
att sprida det glada budskapet: att vägen 
till himlen och ett evigt liv går genom 
tron på Jesus. Det är ett uppdrag för var 
och en av oss, som själva har gjort den 
erfarenheten, att i ord och handling leva 
ut det kristna kärleksbudskapet. Gud 
har en särskild kallelse till dig, liten el-
ler stor, där du med dina gåvor och er-
farenheter får bli till välsignelse för dina 
medmänniskor.

Missa inte tillfället när inspiratörerna 
Hans Weichbrodt och Lennart Henrics-
son, från OAS-rörelsen, kommer till 
Kungälv den 9 oktober.. 

Kastalakyrkan 9 oktober
program
14-15  Inspiration och undervisning  
 för aktiva och intresserade  
 SMiK:are med Hans
 Weichbrodt
14-15  Inspiration och undervisning 
 för barnledare med Lennart            
               Henricsson (plats: Nordmar-
 kens fritidsgård)
15.15- Gratis lunch och kaffe för 
16.15  deltagarna (anmälan senast 
 12/10 streetmissionikungalv
 @yahoo.se)
17-19 ”Sök din personliga kallelse”  
 ekumeniskt möte med Hans  
 Weichbrodt. Musiker: 
 Johanna Kalin med team.
17-19 ”Jag, Jesus och mina kompi- 
 sar”, barnmöte med Lennart 
 Henricsson (plats: Nordmar-
 kens fritidsgård)
19-20  Fika serveras från Street-  
 Missiontältet på kyrktorget.

www.streetmissionkungalv.se
        

Rickard hälsar ofta på Henry vid Street Mission-bordet (bilden till vänster). Här finns 
både gratis bullar, kaffe och kex och en möjlighet till samtal. foto: karolina olofsson
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Tolv kvinnor från Sverige fick i 
somras möta kvinnor i Zimbabwe, 
genom Svenska kyrkans organisa-
tion ”Kvinnor för mission”. Det blev 
ett möte om tro och liv – trots en 
vardag som skiljer sig mycket åt.

Det är med spänd förväntan jag 
anländer till staden Bulawayo i 
juli, tillsammans med elva andra 

kvinnor, flera från Kungälvstrakten. På 
andra sidan immigration och tull vän-
tar S.M. Dube, biskop för Evangelisk-
lutherska kyrkan, som tillsammans med 
sin fru Effina hälsar oss hjärtligt väl-
komna till Zimbabwe. Här väntar också 
den 12-sitsiga minibuss som ska kom-
ma att bli en trång, men trivsam vän 
på vår resa. Vi åker genom Bulawayos 
torra vinterklimat och röklukt från el-
dar kilar in genom bussfönstren. Dagen 
därpå ska vi träffa första kvinnogrup-
pen. Vi har bestämt oss för att använda 
Frälsarkransen – ett svenskt armband 
med pärlor med olika betydelser – som 
utgångspunkt i våra samtal om tro och 
livsfrågor. Alla kvinnor ska få göra ett 
eget armband och första kvällen på lod-
gen blir späckad med förberedelser.  

Samtal runt pärlorna
”Praise God, Halleluja, Praise God, 
Amen”… Minibussen har tagit oss ge-

nom stan, förbi marknader och gatu-
försäljare, till kyrkans ungdomscenter 
i Njube. Medan kvinnor i lila och grå 
dräkter droppar in stämmer någon upp 
sången med handklapp och marackas. 
Det är en enkel sång som skapar härlig 
stämning och vi svenskar fyller snart i. 
Efter en namnpresentation är det dags 
att sätta igång med pärlor. Det här är 
något nytt för dem, inte något van-
ligt bibelstudium. En viss tveksamhet 
märks till en början, men när samtalet 
kommer igång kring pärlorna börjar 
det lysa i ögonen och många vill delge 
sina tankar. 

I min grupp pratar vi särskilt om tyst-
nadspärlorna, sex pärlor i armbandet 
som påminner oss om hur viktigt det 
är att regelbundet söka tystnaden för att 
lättare kunna lyssna till Gud. Jag berät-
tar om hur det är i Sverige, att många 
stressar och flyr tystnaden. När det inte 
är arbete ska det ofta vara underhåll-
ning. Här i Zimbabwe märker jag ett 
betydande lugnare tempo, men de zim-
babwiska kvinnorna verkar ändå kän-
na igen sig: vardagen fylls ofta med så 
mycket obetydligt.

– Jag brukar passa på att be när jag 
är ute och kör bil, berättar mrs Moyo. 
Då har jag en stund för mig själv. Jag är 
också med i en grupp där vi ringer till 
varandra på natten. Då, när allt är tyst 

och stilla går vi upp och ber en stund. 
Vi ber ensamma, men är samtidigt till-
sammans. 

Svårigheter och glädjeämnen
Våra samtal med kvinnorna fortsätter 
vid flera tillfällen under de två veckor 
vi vistas i landet. Vi träffar både äldre 
och yngre kvinnor, ofta med småbarnen 
i knät. Frälsarkransen gör succé och 
snart börjar vårt pärlförråd att ta slut. 
Kanske uppskattas armbandet så myck-
et för att det är så konkret: Det rymmer 
både livets glädjeämnen; som i kärleks-
pärlorna och bekymmerslöshetspärlan, 
men också de svåra stunderna, i öken-
pärlan och nattpärlan. 

Och de zimbabwiska kvinnorna har 
fått gå igenom många prövningar de 
senaste åren. Många har drabbats av 
dödsfall i familjen, var femte vuxen 
bär på hiv-viruset och medellivsläng-
den ligger nu på 39 år. Zimbabwierna 
har sett sitt blomstrande land förfalla. 
År 2008 sprang inflationen iväg, alla 
sparpengar var inte värda någonting, 
och bristen på mat var akut. Idag, när 
amerikansk dollar och sydafrikanska 
rand införts som valuta, börjar det bli 
bättre, men fortfarande är arbetslöshe-
ten skriande hög. Många är beroende av 
pengar från släktingar i Sydafrika och 
andra länder. Och även för kvinnor som 

Möte med 
kvinnor i Zimbabwe
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lyckats studera, kan det vara svårt att få 
jobb. Ändå möts vi av hopp och glädje 
hos kvinnorna vi möter. Vi besöker en 
kakbagerska i hennes hem. På väggen 
hänger bilder från hennes examen inom 
IT. Nu tar hon upp beställningar och 
bakar kakor och tårtor i sitt eget kök. Vi 
träffar också en lärare som drygar ut in-
komsterna som ”kycklingfarmerska”. Vi 
får se hennes kycklingar och hon berät-
tar stolt att hon slaktar 100 i veckan som 
hon säljer för 7 dollar styck till affären. 

”Låt oss hjälpa varandra”
De sista dagarna tillbringar vi på Ma-
nama Mission – en gammal svensk mis-
sionskoloni ute på landet i södra Zim-
babwe. När vi närmar oss byts asfaltsvä-
gen till tvättbräda och vi är ganska möra 
när vi kommer fram. Vi ska vara med 
på lutherska kyrkans årliga ”revival”, ett 
slags kyrkokonferans, men vi vill också 
passa på att besöka Svenska kyrkans 
projekt Thusanang. Det blir också ett 
återseende för Ing-Marie Svenning från 
Tjuvkil, en av oss i gruppen, som arbe-
tat här några år som missonär. 

Agneta Jürisoo möter oss och berät-
tar om Thusanang – som betyder ”Låt 
oss hjälpa varandra”. Volontärverksam-
het i form av att ge vård och praktisk 
hjälp i hemmet hos aidssjuka utgör 
basen i verksamheten. Mer än 200 vo-

lontärer besöker sjuka i ett stort område 
i landets södra delar. Agneta och hen-
nes fyra anställda ger också ubildning 
om hiv/aids i skolor och i byar och på 
Manama-området. De försöker också 
hjälpa till med skolavgifter för särskilt 
utsatta barn. Många barn har föräldrar 
som dött eller lämnat landet och bor 
med morföräldrar eller själva. Att gå 
i skolan är inte gratis, och även skolu-
niform måste bekostas. Tyvärr är det 
sämre med Thusanangs ekonomi de se-
naste åren, så det är inte alla barn som 
Thusanang kan hjälpa, berättar Agneta. 
Numera är det bara Svenska kyrkan 
som ger pengar till projektet, sedan 
flera andra organisationer har avslutat 
sina tidsbegränsade åtaganden. 

Vi får sedan en rundtur på kyrkans 
sjukhus och får träffa gravida kvinnor 
från byarna runt om, som rest hit i för-
väg med sina anhöriga för att kunna 
vara nära sjukhuset när det väl är dags. 
På området finns enkla spisar där famil-
jerna kan laga sadza – basfödan i form 
av majsgröt. 

Snart är det dags för vår hemresa, vi 
avslutar vår tid i Manama med en här-
lig gudstjänst i Manamas kyrka, som ser 
typiskt svensk ut. Vi har många härliga 
minnen med oss, samtidigt som vi ock-
så blickar fram emot ett möte i Sverige 
med några av kvinnorna..

Kvinnor för mission
Karolina Olofsson var en av tolv deltagare 
på Kvinnor för missions resa till Zimbabwe.

Vashandiri
Kvinnogruppen i Evangelisk-lutherska 
kyrkan kallas Vashandiri. Ordet betyder 
tjänare eller arbetare på shona. Förutom 
att regelbundet träffas för möten syr de 
och gör andra hantverk, samt besöker 
patienter på sjukhuset. Det är frivilligt 
att gå med och många är stolta över sina 
uniformer som markerar att alla är lika 
inför Kristus.

Sadza
I Manama tillagar gravida och deras 
anhöriga majsgröten sadza på enkla spisar 
på sjukhusområdet.

Frälsarkransen 
– en livboj i vardagen
Frälsarkransen består av arton pärlor 
med olika betydelser. Armbandet är 
en sammanfattning av kristen tro och 
kan vara en hjälp i vardagen för bön 
och meditation. Pärlorna är: Guds-
pärlan, Tystnadspärlorna (6), Jagpär-
lan, Doppärlan, Ökenpärlan, Bekym-
merslöshetspärlan, Kärlekspärlorna 
(2), Hemlighetspärlorna (3) Nattens 
pärla och Uppståndelsepärlan. Fräl-
sarkransen har satts ihop av tidigare 
biskopen Martin Lönnebo och nu 
sprids armbandet runt om i världen. 

Bilden: Effina Dube är glad över sitt 
frälsarkransarmband. 

text & foto: karolina olofsson  
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I höst blir det en del förändringar i 
barnverksamheten. Några slutar och 
andra börjar, och vi passar på att 
både se bakåt och blicka framåt.

text & foto: karolina olofsson  

För många kungälvsbor är öppna 
förskolan och barntimmarna nära 
förknippade med Gudrun Jarlby. 

När hon nu i sommar gått i pension har 
hon många gånger hunnit ha både bar-
nen och deras föräldrar. 

– Det var väldigt rörande när 
barntimmegruppen hade sin av-
slutning i maj, berättar Gudrun. 
Barnen hade procession in, men 
sedan gick de plötsligt ut, för att 
istället tåga in med en blomster-
korg.

Gudrun började arbeta i kyrkans 
barnverksamhet i Kungälv 1975. Det 
var en omvälvande tid i kyrkan, med 
mycket ny verksamhet under veckorna. 
Efterfrågan på barntimmar var stor, och 
som mest på 80-talet fanns sju barn-
timmegrupper i Kungälvs församling. 
Då kunde dagbarnvårdare gå med bar-
nen till barntimmarna. Idag finns inte 
den möjligheten på samma sätt och nu 
finns därför bara en barntimmegrupp i 
Kungälvs församling. Istället har intres-
set för öppen förskola ökat.

– När det kom på 80-talet tänkte jag 
att detta kunde vara något för kyrkan att 
erbjuda. Jag utbildade mig till förskollä-
rare och hösten -89 startade vi en grupp 
i centrum.

Intresset var stort och det kom många 

barn, då även lite äldre barn. Idag är de 
flesta barn under två år och det har bli-
vit mer fokus på sången.

– Det märks att vi är kyrka på vissa 
sånger vi sjunger, t ex ”Det lilla ljus jag 
har” som har hängt med i alla år, men 
det är också många sånglekar som 
känns igen från förskolan. 

Dopet är utgångspunkten för barn-
verksamheten och det är många barn 
och föräldrar som Gudrun mött på 
dopträffar och vid dop. 

– Dopet ger både föräldrar, faddrar 
och församling ett ansvar att barnen ska 
få växa i sitt dop. Det är stor glädje med 
dopen och vi lägger stor vikt vid det.

Just kontakten med föräldrar och 
skolor tycker Gudrun är viktig för fram-
tiden.

– Jag skulle önska att fler föräldrar 
kände att kyrkan är en plats för dem i 
deras vardag, att de kan få leva sina 
vanliga liv i kyrkan och få vänner här, 
och att kyrkan kan vara en hjälp i svåra 
tider. I kyrkan finns ingen åldersdis-
kriminering och det är fint med um-
gänget över generationerna. Förr hade 
vi ett tag en ”morfar” i öppna förskolan, 
men efter hand är det väl jag som blivit 
en mormorsgestalt, säger Gudrun och 
skrattar. 

Att bli pensionär ser hon på med till-
försikt. Att ha mer frihet när det gäller 
tid och plats är inte fel. Att kunna gå ut 
mitt på dan och hinna se solen längtar 
hon efter. 

– Men jag kommer att sakna arbets-
gemenskapen och alla unga familjer 
och barn. Även om det kan vara trött-
samt ibland ger de tillbaka så mycket i 
form av glädje och energi. 

I höst tar diakon Christina Carlsson 
över stafettpinnen i Kungälvs försam-

ling efter Gudrun. Men steget 
blir inte så långt eftersom hon 
tidigare varit ett känt ansikte 
i barnverksamheten i Ytterby. 
Många kungälvsbor känner igen 
sig, men i Kastala är det ett lite 
nytt koncept.

– Vi erbjuder Torsdagsklubben  för 
barn i förskoleklass upp till årskurs tre. 
Det finns inte så mycket för de åldrarna 
i kyrkan, därför vill vi nå dem. 

Tillsammans med Kristina Sikström 
leder hon gruppen. Barnen hämtas på 
skolan och sen blir det mellanmål, sång, 
lekar, skapandeaktiveter och berättelser 
från Bibeln. 

– Jag vill att det finns ett tydlig barn- 
och familjeperspektiv i kyrkan – det är 
ju de som är framtidens kyrka. Det man 
möts av som barn präglar hela livet.  

Ulrika Algesund är ny diakon med an-
svar för barn och familj i Ytterby i höst. 
Hon kommer närmast från tjänster i 
Timrå utanför Sundsvall och Nykvarn i 
Södertälje, men har också varit föräld-

”Dopet ger både föräldrar, faddrar 
och församling ett ansvar att 
barnen ska få växa i sitt dop.”

Med fokus på barn och familj
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Piet Bakkum, kyrkogårdsarbe-
tare och något av kyrkans beskär-
ningsexpert, har gått i pension i 
sommar efter att ha jobbat i Kung-
älv sedan 1986. Piet berättar om hur 
han kom till Sverige:

”Jag gick i trädgårdsskola i Holland 
och arbetade sen med lökodling på en 
firma. Vi var nio syskon hemma och 
jag blev inte godkänd för lumpen. Då 
tänkte jag att jag skulle vilja flytta utom-
lands. Jag frågade firman om jag kunde 
få åka med till Tyskland eller England 
och se hur lökarna drevs fram under 
vintern. Men det blev Sverige och jag 
var i Göteborg halvårsvis.

Det var inte så lätt att lära sig svenska, 
men arbetskollegorna var hjälpsamma, 
så det gick efter ett tag. När handels-
trädgården gick i konkurs sökte jag jobb 
som parkarbetare. Men det blev kyrko-
gårdsarbetare istället. Ett tag var jag an-
dreman i Kungälv, men jag passar inte 
på kontor. 

Som pensionär kommer jag att sakna 
det sociala, att gå upp på morgonen och 
snacka med gubbarna. Jag har sällan 
varit sjuk, så det är ovant att vara ledig. 
Jag hoppas kunna få lite rytm i det. Nu 
ska jag ta hand om trädgården i Dals-
land och så hjälper jag gärna till och 
klipper häckar om någon behöver, men 
inget gräs. Jag vill också resa lite grann. 
Min sambo Eva har en syster i Schweiz 
och de har bekanta i Toscana som har 
en olivgård, så jag hoppas kunna plocka 
oliver där någon gång. Sen kanske jag 
får mer tid till att spela bridge.”.

pastorsadjunkt i Kungälvs försam-
ling under ett år, berättar om sig 
själv:

”Jag kommer från Rävemåla i Små-
land, 5 mil söder om Växjö. Jag är upp-
vuxen i kyrkan och själv valdes jag som 
kyrkvärd när jag var 16 år. Då var jag en 
av de yngsta kyrkvärdarna i Sverige. 

När jag växte upp fick jag ofta höra av 
andra ”Du ska bli präst”, men jag kän-
de då inget eget kall. Under gymnasiet 
växte sedan ett kall fram. Efter studen-
ten gick jag Svenska kyrkans grundkurs 
och då kände jag mig rätt säker på att 
jag ville bli präst. 

Min skolpräst rekommenderade mig 
till Johannelund utanför Uppsala, hon 
tyckte jag skulle passa in där. Det var en 
bra utbildning och jag var där fem år.

Som ny präst ville jag komma till 
Göteborgs stift eftersom jag alltid har 
velat bo här och har många släktingar 
här. Sedan är både Växjö och Göteborg 
väckelsestift, vilket känns hemvant. Jag 
blev placerad här i Kungälv och hittills 
har jag fått ett gott intryck och också 
blivit varmt välkomnad. 

Nu ser jag fram emot att komma in 
i prästens uppgifter, som gudstjäns-
ter, konfirmander, dop, vigslar och be-
gravningar. Jag kommer mest att vara i 
Kungälvs kyrka och församlingshem. 

På fritiden intresserar jag mig för, an-
tika möbler och föremål, historia, bilar 
och mode. Just nu bor jag i Jonsered, 
men jag skulle vilja flytta närmare Gö-
teborg.” .

raledig med sina barn.
– Jag har ingen större kännedom 

om Ytterby sen tidigare. Men vår fa-
milj kände att det var inspirerande och 
utmanande att pröva något nytt i livet. 
Hittills har det gått bra med jobb för 
mig och dagisplatser. Nu är det bostad 
och jobb för mannen som saknas. Just 
nu hyr vi ett hus i Hålta.

Ulrika kommer att ha hand om öpp-
na förskolan för de minsta, barntimmar 
för barn 3-6 år, samt öppet hus för barn 
7-12 år. Men Ulrika vill också inkludera 
hela familjen i sin tjänst.

– Jag är väldigt intresserad av hur 
man stöttar föräldrar; relationerna är en 
grund för att bygga familjer tycker jag. 

Hon har många tankar just om hur 
hon vill möta familjer, men så här i bör-
jan tänker hon först känna in det som 
är. Hon har också tagit en del kontakter 
med skolan. 

– Allt är nytt för mig, men det känns 
jätteroligt och jag ser fram emot att 
komma igång med grupperna! Efter-
som jag själv nyss var ”mamma på gol-
vet” tror jag att jag vet lite hur livet är 
för föräldrarna. Jag har fått ett jättebra 
intryck av Kungälv och Ytterby i stort. 
Bemötandet på dagis och vårdcentral 
var otroligt positivt. 

På fritiden tycker Ulrika om att 
sjunga, fotografera, pyssla hemma och 
så har hon en egen blogg. 

– Livet är väldigt familjeinriktat just 
nu. Eftersom vi har lämnat släkten har 
vi också en önskan om att hitta någon 
extra mormor/morfar här... avslutar Ul-
rika..

Öppen förskola, baby-
massage, babyrytmik, 
barntimmar, barnkörer, 
efter-skolan-grupper...

Läs mer om barnverk-
samheten på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/
kungalv/familj
eller ring 0303-377000

    Fr. v. Gudrun Jarlby, Ulrika Algesund och 
Christina Carlsson. 



Patrick Petersson Rydsten
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En chans att utforska meningen med livet
I höst startar vi en ny Alphakurs i Yt-
terby församlingshem. Under tio tis-
dagskvällar kl 19 från 1 november fram 
till mars 2012 kan du vara med och ut-
forska meningen med livet. Varje kväll 
inleds med middag. Sedan håller leda-
ren Tord Nordblom ett föredrag på oli-
ka teman i den kristna tron. Frågor som 
tas upp är ”Vem var Jesus?” och ”Var-
för ska jag be?”. Efter föredraget blir det 
samtal i mindre grupper. 

Prova-på-kväll
Du som vill veta mer om Alpha är väl-
kommen till en prova-på-kväll tisdag 
den 11 oktober kl 19 i Ytterby försam-
lingshem. 

Anmälan 
Anmälan till kursen senast 
15 oktober till tord.nordblom
@svenskakyrkan.se eller 
0303-37 70 61. 

Ytterby församling
På

 g
ån

g

Höstretreat ”Vila”
Vi behöver vila i livet, vila till kropp och 
själ, vila i livets djupa sammanhang. Je-
sus talar om vila. Han inbjuder oss att 
komma till honom och få ro: ”Följ med 
mig bort till en öde trakt, så att vi får 
vara ensamma och vila oss lite”.

Ytterby församling inbjuder till en 
höstretreat i vilans tecken på Johannes-
gården i Västra Frölunda den 7-9 okto-
ber. Det kan fortfarande finnas platser 
kvar, anmälan snarast till ake.gillberg@
svenskakyrkan.se eller till sven-borje.
andersson@svenskakyrkan.se eller ring 
0303-37 70 63. 

Retreaten erbjuder tillfälle till enskilt 
samtal, bikt och personlig förbön. Kost-
nad för enkelrum med toalett och logi: 
1000 kr. Samåkning från Ytterby för-
samlingshem fredagen den 7 oktober kl 
17.15.

Te Deum
Under våren och hösten har körsångare 
från kyrkokörerna i trakten övat in ver-
ket Te Deum av den svenske 1700-tals-
kompositören Roman, också känd för 
Drottningholmsmusiken. I oktober är 
det dags för konsert, först i Starrkärrs 
kyrka lördag 22 oktober kl 18, sedan i 
Ytterby kyrka söndag 23 oktober kl 
18. Verket framförs med mindre orkes-
ter och dirigeras av Peter Corneliusson. 
Sabina Nilsson medverkar också som 
solist. Fri entré. Varmt välkommen!

Vägen till tro
Välkommen till en öppen Betakväll i 
Ytterby församlingshem på tisdag 27 
september kl 19. Tord Nordblom talar 
om Vägen till tro: ”Nådens ordning” 
och sedan finns tid för samtal i grupper. 
Kvällsfika under kvällen. Välkommen!

Gudstjänsttider
Ytterby kyrka/församlings-
hem söndagar 10 och 18. 
söndagsskola och kyrkkaffe i 
samband med 10-gudstjänsten 

Varje torsdag kl 10.30-12.30 är du välkommen till torsdagscaféet i församlings-
hemmet. Den 20 oktober kl 11 berättar även Elisabeth Ivarsson och Birgit Olsson 
om solrosprojektet och annat från barnhemmet i Bulongwa, Tanzania . Efteråt ser-
veras enkel lunch. Välkommen, hälsar cafévärdinnorna, fr. v: Berit Sjöqvist, Anna-
Lisa Olbäcker, Gerd Almén, Ann-Marie Allansson, Eira Åkesson och Gerd Philipsson. 

Körsångare, stråkar och 
blåsare: välkomna!
Kyrkokören övar på torsdagar kl 19 
i Ytterby församlingshem. Det skulle 
vara roligt om vi blir fler i kyrkokören. 
Vi välkomnar nya medlemmar i samt-
liga stämmor. Särskilt i damstämmorna 
är behovet av nya stort. Välkommen, 
också du som kanske bara vill prova på! 

I Ytterby har vi också en psalmor-
kester, bestående av stråk- och blås-
musiker, som spelar vid vissa gudstjäns-
ter. Vi arbetar på projektbasis och det 
brukar bli spelningar vid 2-3 gudstjäns-
ter/termin med två övningar före varje 
sådan gudstjänst. Det vore väldigt roligt 
om vi kunde bli flera. 

Upplysningar om kör och psalmor-
kester: Torvald Petersson tel. 37 70 62. 

Killar och män sökes!
Välkommen att pröva på att sjunga gos-
pel i vår nystartade gospelkör på mån-
dagar kl 19. Alla åldrar är välkomna 
och det behövs ingen notvana då vi lär 
oss allt utantill. Det behövs fler killar 
och män till kören, hör gärna av dig till 
Åsa Gunnervik, telefon 073-707 70 02. 
Läs mer om gospel och Åsa på sidan 14.

Torsdagscafé
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Kungälvs församling
På gång

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben för barn 6-9 år är 
nytt för i höst. Träffarna innehåller ska-
pandeaktiviteter, lekar, sång och fika. 
Varje gång har vi också en lugn stund, 
där vi får lära oss något spännande ur 
Bibelns böcker. Vi träffas efter skolan i 
Kastalakyrkan, varje torsdag kl 14-17. 
För mer information kontakta Kristina 
Sikström, tel. 37 70 32 eller Christina 
Carlsson, tel. 37 70 14. 

Våffelcafé på tisdagar
Kungälvs församlingshem håller i höst 
öppet för våffelcafé på tisdagar. Välkom-
men att njuta en god våffla och trevlig 
atmosfär på eftermiddagarna kl 13.30-
15.30. Våffelcaféet arrangeras av Upp-
drag medmänniska.
 
Maggans musik & sång
Du som saknar någon att sjunga/spela 
tillsammans med: kom till Kyrkstugan 
och ta med dig rösten/instrumentet. Vi 
sjunger och spelar tillsammans första 
torsdagen i varje månad kl 18-20 med 
början 6 oktober, tillsammans med 
Maggan Bengtsson. 

Inspirationskvällar
Hösten 2011 fortsätter vi våra inspira-
tionskvällar utifrån Nya Testamentets 
böcker. Välkommen att fördjupas, inspi-
reras och utmanas i kvällarnas olika te-
man. Efter presentation av boken, finns 
möjlighet till öppna samtal. Om du har 
möjlighet kan det vara bra att ha läst bo-
ken i föväg, men det är inte nödvändigt. 
Kommande tillfälle är den 4 oktober kl 
19 i Kastalakyrkan. Då handlar det om 
Lukasevangeliet och rubriken ”Korta 
gubbar, fattiga kvinnor och vanartiga 
barn - vad ska Gud med dem till?”. Kväl-
len leds av Peter Frykman. Välkommen!

Afrikafokuserat
På sidan 8-9 kan du läsa om Kvinnor för 
missions resa till Zimbabwe. Onsdagen 
den 12 oktober kl 12 berättar resenärer-
na Eva Miles och Karolina Olofsson om 
resan, då de kommer till dagledigträffen 
i Kungälvs församlingshem. Även dag-
ligträffen den 9 november har Afrikafo-
kus. Då berättar Magdalena Siverbo om 
sin tid som utsänd för Folk och spräk i 
Kamerun. Varmt välkommen till Kung-
älvs församlingshem kl 12.

Bön i Kungälvs kyrka
Varje onsdag från och med i höst är det 
bön i Kungälvs kyrka kl 18.30-19.00. Då 
är du välkommen till en enkel tidebön 
där vi tillsammans får vara i stillhet och 
lyfta upp aktuella böneämnen. 

Fredagskul med barnbio
Fredag den 14 oktober är alla barn 4-12 
år välkomna till Fredagskul i Kungälvs 
församlingshem kl 17.30-20.30. Vi ser 
en film med ett bra budskap, äter kvälls-
mat och leker lekar ihop. Under tiden 
får föräldrarna möjlighet att göra något 
på tu man hand. Anmälan senast 9 ok-
tober till barbro.loof@svenskakyrkan.se 
eller tel. 37 70 42.

Tala film, tala liv
Film är en konstform som ofta ger en 
stark upplevelse och inlevelse i andra 
människor liv. Under två söndagskväl-
lar kl 18 blir det filmkväll i Kungälvs 
församlingshem. Vi ser två av danska 
regissören Susanne Biers filmer: Efter 
bröllopet den 16 oktober och Hämnden 
den 20 november. Efter filmvisningen 
samtalar vi kring de livsteman och ex-
istentiella frågeställningar som filmen 
berör. Välkommen!

Höstlovsaktiviteter
Under höstlovet blir det många aktivi-
teter i Munkegärdekyrkan. Först höst-
läger för 10-12-åringar 28-29 oktober 
med äventyrsdag på lördagen. Anmä-
lan senast 23/10. Måndag 31 oktober 
kl 18 är det filmkväll för alla över 7 år 
(ingen föranmälan behövs). Sist blir det 
höstpyssel för alla åldrar, då vi skapar 
av naturens material, onsdag den 2 no-
vember kl 10-13. Vi äter då även enkel 
lunch kl 12, anmälan senast 31/10. An-
mälan och info: barbro.loof@svenska-
kyrkan.se eller tel. 37 70 42. 

Drömförverkligare sökes!
Vi drömmer om att kunna hålla Mun-
kegärdekyrkan öppen för barn och ung-
domar, en eftermiddag i veckan. Här 
skulle de kunna få hjälp med läxor, kun-
na varva ner och få uppleva en djupare 
gemenskap än vad skolan ibland kan ge. 
För att förverkliga denna dröm behö-
ver vi vara flera vuxna och ungdomar 
som finns på plats. Vill du bli en av dem 
som, mer regelbundet eller någon gång 
ibland, på detta sätt sprider kärlek och 
värme till barnen omkring oss? Hör av 
dig till Barbro Lööf, tel. 37 70 42. 

Arbetskretsens julbasar
I höst har Kungälvs båda arbetskretsar 
slagits ihop till en, men fortfarande är 
programmet sig likt. Lördagen den 19 
november är du välkommen till tradi-
tionell julbasar i Kungälvs församlings-
hem från kl 10. Om du är intresserad 
av att gå med i Arbetskretsen träffas 
gruppen tisdagar ojämna veckor kl 11 i 
Kungälvs församlingshem.

Gudstjänsttider
Kungälvs kyrka söndag 11, 
  bön onsdag 18.30
Kastalakyrkan söndag 10, 
  mässa tisdag 20.30
Munkegärdekyrkan söndag 17 
   öppet för bön onsdag 20.30
barnsamling & kyrkkaffe i 
samband med huvudgudstjänsten
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Vi tror.
Upprättelse
I vår vandring genom trosbekän-
nelsen har vi kommit fram till 
”syndernas förlåtelse”. Orden står i 
stycket som handlar om den helige 
Ande. De står i ett sammanhang där 
det talas en helig allmännelig kyrka 
och de heligas samfund.

... syndernas förlåtelse...

text: åke gillberg

Den helige Ande är Gud här och nu. 
Han fortsätter sitt frälsningsverk 

och låter sin nåd pulsera genom Kyr-
kan. Likaså med syndernas förlåtelse. 
Den ges nu. Den förlåtelse som Jesus 
vann genom att ge sitt liv till försoning 
för våra synder ges alltså än idag till den 
som ångrar sig och tror på Jesus som 
Frälsaren. 

Men är det inte gammaldags att tala 
om synd och skuld? Eller nedtryck-
ande? Någon har sagt att kunna känna 
skuld är människans adelsmärke. Män-
niskan är enligt Bibeln skapad till Guds 
avbild – fri som Gud att säga ja eller nej, 
tänka, reflektera, skapa etc – alltså ska-
pad för höga syften som Guds medar-
betare. Därför känner hon också skuld 
när hon sviker sina höga syften och inte 
är sann.

Vi kan konstatera att människan i alla 
tider jobbar med problematiken synd 
och skuld, sörjer över misslyckanden. 
Längtar efter meningen och vill leva ett 
sant liv. 

Ordet synd är ett stort begrepp – vi 
tänker ofta på synd som bara enstaka 
felsteg eller misslyckanden. I Bibelns 
grundtext betyder ordet synd att missa 
målet, att komma vilse. Alltså en vidare 
betydelse. Detta är människans situa-
tion som vi, precis som Adam, alla de-
lar. Vi är Adam och Eva. Vi missar må-
let… 

Syndernas förlåtelse är en stor gåva! 
Någon har sagt att det är där vi får till-
baka vårt människovärde. Förlåtelsen 
innebär att få komma hem. Fria får vi 
gå en annan ny väg. ”Jag minns inte mer 
dina synder”, säger Gud i Jesaja 43:25. 
Gud framstår som dement när det gäl-
ler våra synder: han minns inte, det är 
borta. Vi brukar skämta om teflonmin-
ne. Så är det med Gud när det gäller be-
kända synder: de är borta, inget fastnar. 

Förlåtelsen är möjlig genom Jesus. 
Han har burit allt till försoning med 
Gud. ”Mitt barn, dina synder är förlåt-
na”, säger Jesus till en person i Markus 
2:5. 

Förlåtelse är upprättelse – upprättelse 
på alla plan. Du upprättas till att vara 
den människa som Gud vill och ämnat 
dig att vara. Du får komma hem – hem 
till Gud och hem till dig själv.

Redan i dopet får vi del av denna 
upprättelse. Vi lyfts ur syndens och dö-
dens sammanhang in i livets samman-
hang – kommer hem. Denna gåva gäller 
hela livet som vi får leva i och återvända 
till i tro. Vi får bada i dopets friska vat-
ten varje dag.

Kyrkan har fått uppdraget att för-
valta syndernas förlåtelse – uppdraget 
att binda och lösa. I gudstjänsten tillsä-
ger prästen på Guds uppdrag förlåtelsen 
till den som bekänner sina synder och 
ber om förlåtelse. Vid bikt sker detta 
enskilt. Efter samtal får den biktande 
bekänna och sedan ta emot förlåtelsen. 
Bikt är en stor möjlighet om skuld lig-
ger och gnager. Att då inför kött och 
blod få berätta om det som man bär på 
och sedan bekänna och få ta emot förlå-
telsen är en stor befrielse. 

Jag vill rekommendera bikten varmt. 
Att gå till bikt är andlig friskvård. Tag 
kontakt med din präst och bestäm en 
tid..

Åsa Gunnervik började som kan-
torsvikarie, studerade till gymna-
sielärare, men insåg att musiken 
nog var det hon brann för. Som ny 
kantor i Kungälv och Ytterby från 
och med i höst har hon redan hunnit 
med att starta en gospelkör. 

Jag kommer närmast från en tjänst 
i Starrkärr där jag under elva år fått 

vara med utveckla pop och gospel i 
gudstjänstlivet. Nu känns det spännan-
de att få komma till ett större samman-
hang, och det var dags att göra något 

nytt, berättar Åsa.
I sin kantorstjänst kommer Åsa att 

spela både i Ytterby och i Munkegärde, 
samt synas i hela pastoratet i samband 
med begravningar, dop och vigslar. 
Gospelkören träffas i Ytterby försam-
lingshem på måndagar kl 19 och alla 
som vill är välkomna med. Gospelkören 
ska vara hela pastoratets kör. Som gos-
pelsångare behöver man inte kunna no-
ter, man lär sig utantill och sjunger med 
kompmusiker.

– Jag har jobbat med amatörer, men 
jag också fördjupat mig i gospelmusi-

Åsas hjärta klappar för gospeln
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Visitation och gemensam högmässa i oktober
Den 12-13 oktober samt den 16 oktober är det vi-
sitation i Kungälvs pastorat. Alla församlingsbor är 
då välkomna till en gemensam högmässa och vi-
sitationsstämma i Kungälvs kyrka på söndagen 16 
oktober kl 11. 

– Det här är en gemensam angelägenhet för alla. Kör-
sångare från hela pastoratet är med och det blir också 
mingelkaffe och sedan visitationsstämma. På visita-
tionsstämman redogör stiftsprost Ingvar Bengtsson för 
sina intryck av församlingarna och sedan är ordet fritt 
för den som vill kommentera, säger kyrkoherde Martin 
Lindh som hoppas på stor uppslutning från hela pastoratet. 

Visitation innebär att biskopen utövar tillsyn och kontroll av församlingarna, 
så att allt går rätt till. Men visitationen har också till syfte att ge uppmuntran och 
främja ett gott församlingsliv. Målet i Göteborgs stift är att detta ska ske vart femte 
år, och de protokoll som skrivs är värdefulla när man vill gå tillbaka och se försam-
lingslivets utveckling, tycker Martin. 

– Alla verksamheter i samhället utsätts för någon typ av kontroll, vi har till exem-
pel skolinspektionen. Även församlingslivet inspekteras. Här är det biskopen som 
har den uppgiften, det är en urgammal sed som det står om i bibeln, fortsätter Mar-
tin.

Eftersom Göteborgs stift har 196 församlingar hinner dock inte biskopen visitera 
alla församlingar själv, utan har delegerat uppgiften till de olika kontraktsprostarna. 
I vårt kontrakt är det vanligtvis Martin själv i sin roll som kontraktsprost som utför 
visitationerna. Men när turen har kommit till Kungälv och Ytterby blir det istället 
stiftsprosten Ingvar Bengtsson som kommer. Under veckan kommer han att möta 
personal, kyrkogård, förtroendevalda med flera och åka runt till de olika kyrkorna 
och verksamheterna för att få en så bred bild av pastoratet som möjligt. Sedan av-
slutas alltså veckan med gemensam högmässa..
Allhelgonahelg 
Som vanligt inbjuder Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby till öppet hus på kyr-
kogårdarna under Allhelgonahelgen. Fika serveras på Skogskyrkogården, Ytterby 
kyrkogård och Sankt Halvards kyrkogård. Det blir också andakter i Bergsalen på 
Alla helgons dag den 5 november kl 13.30 och 15. Varmt välkommen!.

  

Kyrkobladet delas ut till alla 
hushåll i Kungälv och Ytterby fyra 
gånger om året.

Utgivningsplan 2011, Årgång 4:
april (nr 1), juni (nr 2), september 
(nr 3) och december (nr 4). 

I redaktionen: Martin Lindh 
(ansvarig utgivare), Karolina 
Olofsson (redaktör), Sven-Börje 
Andersson, Ann Kollind, Annelie 
Lundén och Martha Wihlborg.
 
Saknar du eller någon du känner 
Kyrkobladet i brevlådan? 
Är det något i bladet du skulle 
vilja läsa mer om? 
Hör av dig till redaktören på telefon 
0303-37 70 04, eller mejla på 
karolina.olofsson@svenskakyrkan.se

Mer kontaktuppgifter hittar du på 
baksidan av bladet.

Växel/expedition  37 70 00
Kyrkoherde    37 70 01

Kungälvs kyrka/Centrum 
- präst     37 70 11

- diakon    37 70 13

- organist/körledare  37 70 12

- vaktmästare     073-707 70 03

Kastalakyrkan/Komarken
- präst    37 70 31

- diakon    37 70 33

- kantor/körledare  37 70 32

- vaktmästare    070-203 08 85

Munkegärdekyrkan
- präst    37 70 41

- kantor/pedagog  37 70 42

Ytterby kyrka
- präst    37 70 61

- diakon    37 70 63

- organist/körledare  37 70 62

- vaktmästare   37 70 66

Barnverksamhet, Kungälv  37  70  14

Barnverksamhet, Ytterby  37  70  64

Kyrkogårdsförvaltningen 37 70 51

Sjukhuskyrkan     988 35

Uppdrag medmänniska    37 70 25

Kontakten, Torggatan 5   21 13 50

Kontaktkorta nyheter.

ken. Jag har varit i Chicago och brukar 
även åka på Stockholm Gospel Festival. 
För mig är inte gospeln någon konsert-
verksamhet, utan en del i gudstjänsten. 
Gospeln bygger på delaktighet med 
enkla texter som blir till bön. Själva or-
det gospel betyder ju evangelium. 

Förutom gospelkören, är Åsa också 
körledare för de båda barnkörerna i Yt-
terby och Munkegärde. Hon kommer 
också finnas med på ett hörn i Munke-
gärdekyrkans lovsångsteam, och så blir 
det musik med konfirmander i Ytterby, 
för dem som valt musikspåret.

– Jag ser fram emot att få vara med 
och bredda musikutbudet i pastoratet. 
Jag tycker det finns en härlig framåt-
anda här och på gudstjänsterna har jag 
blivit upplyft av härlig församlingssång, 
där folk verkligen sjunger med. 

Det blir med andra ord en hel del på 
agendan för Åsa. Privat spenderar hon 
mycket tid med familjen. Men hon för-
söker också gå till gymmet och träffa 
vänner, och så tycker hon det är riktigt 
kul att dansa salsa. .

text & foto: karolina olofsson
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Så här i början av hösten skulle jag 
gärna vilja dela med mig av några 
härliga sommarminnen, som kan-

ske kan hålla kvar känslan av sol och 
värme ett tag till. 

De minnen jag vill berätta om är från 
en helg i början av juni, då vi från ung-
domsgruppen ”Taddaios” gav oss av in 
i skogarna i Svartedalen. Vi kom till ett 
torp som kallas ”Intaget” och är mina 
föräldrars sommarstuga/lägergård. Det 
var första gången jag tog med ett gäng 
från Kungälvs församling hit, och jag 
var lite nervös över hur helgen skulle 
bli. Det hade jag dock inte behövt vara. 

Sommarläger, vad gör man då? Leker 
lekar förstås! Tobias och Mattias hittade 
på roliga sådana med oss på fredags-
kvällen. Badade gjorde vi såklart också 
(i alla fall några modiga deltagare).     
Korvgrillning skulle vi också ha haft, 
men regn och knott gjorde att det fick 
bli kokt korv inomhus istället. Det blev 
bra det med! 

Själv tycker jag att aftonbönerna är 
något av det bästa med att vara på läger. 
Det blir ofta en sådan skön stämning 
då. Vi hade två väldigt fina aftonböner 
på sommarlägret. Davids gitarrspel 
gjorde också att sången lyftes mer än 

vanligt och jag tror att alla njöt av att 
vara där.

På lördagsmorgonen ville de unga le-
darna hålla i väckningen, till sin hjälp 
hade de en stor megafon… 

På samlingarna vi hade pratade vi 
bland annat en hel del om hur Gud ut-
rustar oss, så att vi får det vi behöver för 
att sprida ljus i världen. Vi läste då om 
Guds vapenrustning i Bibeln, och för 
att förstå den texten lite bättre gjorde vi 
en ”rustningsvandring”. Då fick man gå 
till olika stationer och försöka använda 
olika delar av rustningen. På sista sta-
tionen skulle deltagarna försöka samla 
in små lappar med olika sanningar om 
dem själva (t ex ”Du är värdefull”). Det 
hela försvårades dock av att ett antal le-
dare försökte hindra dem, med vatten-
ballonger i händerna! Det blev en rolig 
lek, i alla fall för oss som tittade på! 

Från lördagskvällen minns jag hur 
mätt jag var efter vår goda festmåltid 
som vi gjort tillsammans, och hur skönt 
det var att sjunka ner i soffan framför 
en film då. Den kvällen blev jag också 
än en gång imponerad av Taddaois-
deltagarnas fantasi och kreativitet. De 
hittade på jättebra draman kring olika 
bibeltexter och vad de kan lära oss idag. 

Dessa visade de sedan för föräldrar och 
syskon på söndagens avslutningsguds-
tjänst.

Det kändes väldigt gott att denna 
plats, Hålt i Svartedalen, som är så 
mycket av härliga sommarminnen för 
mig, nu också fick bli lite av det för någ-
ra av ungdomarna i Kungälvs försam-
ling. Jag hoppas på fler tillfällen att få ta 
med mig olika grupper dit..

sommarhälsningar
barbro lööf, församlingspedagog

 
P.S. Du som är mellan 10 och 12 år är 
förresten varmt välkommen med i 
vårt härliga Taddaios-gäng! Vi träf-
fas i Kungälvs församlingshem kl 15-
17 varannan fredag (ojämna veckor). 
Kontakta mig om du vill veta mer: 
barbro.loof@svenskakyrkan.se,  
073-707 70 06

Sommarminnen

foto: barbro lööf


