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Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö, och blomstren dö,
och tiden allt fördriver;
blott Herrens ord förbliver.
Text: C D af Wirsén 1889
Musik: W Åhlén 1933
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Fleeceplädar i hög kvalité i flera olika färger. Marinblå, plommonfärg,
vinröd, blyertsgrå, ljusgrå och benvit.
150 cm x 200 cm

298.Vandra vidare!
Nu har den kommit – fortsättningen på riksprojektet Alla tiders bok.
Bibelguiden går före oss och visar oss på vägen genom vardagens bekymmer, stressen
i samhället och våra egna tillkortakommanden.
Vi behöver se Gud i Bibelns ljus, där Gud är stark, helig, vild och fri. Vi behöver förstå
Hans längtan att upprätta allt som brustit när vi svek Honom och förstå var vi har fått
befrielsen ifrån.
Uppsala stifts lekmannaförbund kommer gärna ut till kårerna för inspiration och idéer
om hur viktigt det är med studiecirklar i Bibelkunskap.

Kontakta gärna Margareta Wahlström
Uttervägen 11
815 44 Tierp
Tel. 073- 800 77 22
e-post: m.whahlstrom@tele2.se
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Lekmannaförbundets rikskonvent i Rättvik, Västerås stift, kommer att behandla
ämnet, Att växa i tro. Tron har sin grund i
Guds gåva till oss, att förtrösta och lita på
Jesus Kristus som vår frälsare.
För att genomföra sin avsikt att frälsa oss
människor från synden och döden framställer Gud två huvudläror i Bibeln, lagen
och evangeliet. Lagen gavs genom Mose,
nåden och sanningen kom genom Jesus
Kristus (Johannes 1:17). Såväl lagen som
nåden och sanningen har sin egen uppgift i
Guds frälsningsplan.
Genom lagen får vi insikt om synd (Romarbrevet 3:20). Lagen visar oss inte enbart vår synd utan den uttalar också förbannelse. Under förbannelse står den som inte
håller fast vid allt som är skrivet i lagens
bok och handlar därefter (Galaterbrevet
3:10). Om Guds gillande kan vi säga att
ingen människa förklaras rättfärdig inför
honom genom laggärningar (Romarbrevet
3:20) I stället fäller lagen Guds dom över
syndare. Syndens lön är döden (Romarbrevet 6:23), inte bara döden som avslutning
på jordelivet utan evig död i dödsriket (helvetet).
Genom nåden och sanningen – Guds evangelium – får vi insikt om något fantastiskt,
underbart och livsavgörande. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han
i vårt ställe blev en förbannelse (Galaterbrevet 13:3). Han led och dog för oss. Han
var genomborrad för våra överträdelsers
skull, slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle
få frid, och genom hans sår är vi helade.
Ty Gud var i Kristus och försonade världen
med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Han utlämnades
för våra synders skull och uppväcktes för
vår rättfärdiggörelses skull (Romarbrevet
4:25).
Ängeln som tillkännagav Jesu födelse förkunnade evangelium: ”Var inte förskräckta!

Se jag bär bud till er om en stor glädje för
hela folket. Ty i dag har en frälsare blivit
född åt er i Davids stad, och han är Messias Herren (Lukas 2:10, 11). Jesus själv
sammanfattade nåden och sanningen
med orden : ”Ty så älskade Gud världen
att han utgav sin enfödde son, för att den
som tror på honom, inte skall gå förlorad
utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son
till världen för att döma världen utan för
att världen skulle bli frälst genom honom.
Den som tror på honom blir inte dömd.”
(Johannes 3:16-18). Rättfärdiggörelsen
gäller för alla! Alla har syndat och saknar
härligheten från

Gud och alla står som rättfärdiga utan
att ha förtjänat det av hans nåd därför att
Jesus Kristus har förlöst dem (Romarbrevet 3:23,24).
Paulus gör en jämförelse mellan Adam och
Jesus: Alltså: Liksom en endas fall ledde
till fördömelse för alla människor, så har
en endas rättfärdighet för alla människor
lett till en frikännande dom som leder till
liv.
Liksom de många som stod som syndare
på grund av en enda människas olydnad ,
så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad (Romarbrevet 5:18,19). På grund av Adams
synd är alla människor syndare och Gud
fördömer oss alla. På grund av Kristi rättfärdighet har Gud förklarat alla rättfärdiga
i hans ögon. ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade
inte människorna deras överträdelser. Den
som inte visste av synd, honom har Gud i
vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom
skulle stå rättfärdiga inför Gud (Andra
Korinthierbrevet 5:19-21). Alla är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Gud
tillräknar oss inte våra synder Gud har rättfärdiggjort alla för Kristi skull.

TRO
Ändå blir inte alla räddade (frälsta)!
Bara på ett sätt blir denna Guds gåva vår.
Den rättfärdige – alla – ska leva av tro (Romarbrevet 1:17) ”Tro på Herren Jesus så
bli du frälst, du och din familj.” (Apostlagärningarna 16:31) ” Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror
är redan dömd, eftersom han inte tror på
Guds enfödde Sons namn (Johannes 3:18).
Tron – detta att vi förtröstar eller litar på
Jesus som vår frälsare är inte en gärning
som vi gör inför Gud. Vi förklaras rättfärdiga genom tro, utan laggärningar (Romarbrevet 3:28). ”Ty av nåden är ni frälsta,
genom tron inte av er själva. Guds gåva
är det, inte på grund av gärningar, för att
ingen skall berömma sig.” (Efesierbrevet
2:8,9) Gud själv ger oss tron: ”Ingen kan
säga ’Jesus är Herren’ annat än i kraft av
den helige Ande ( Första Korinthierbrevet12:3). Den helige Ande har särskilda
verktyg eller medel för att föra oss till
tro. Paulus skriver: ”Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord”
(Romarbrevet 10:17) Apostlarna förkunnade de goda nyheterna.

Gud var i Kristus och försonade världen
med sig själv. Vi är sändebud för Kristus.
Det är Gud som förmanar genom oss. Vi
ber å Kristi vägnar : Låt försona er med
Gud (Andra Korinthierbrevet 5:19,20). Vår
kyrka, vi alla vill följa Jesu befallning. ”Gå
ut i hela världen och predika evangelium
för hela skapelsen. Den som tror och blir
döpt skall bli frälst, men den som inte tror
skall bli fördömd (Markus 16:15,16).
Petrus uppmanar oss som Kristi budbärare:
”Väx till i nåd och kunskap om vår Herre
och frälsare Jesus Kristus (Andra Petrusbrevet 3:18). Vi behöver ständigt växa i
tro, med en djupare kunskap i Ordet genom att oftare höra såväl lag som evangelium: ”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med
all sin vishet.. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga
sånger och sjung med tacksamhet Guds lov
i era hjärtan (Kolosserbrevet 3:16)
Vår tro skall driva oss att lyssna till evangeliet. De goda nyheterna ska spridas till
alla människor: ”Ni fäder, reta inte upp
era barn, utan fostra och förmana dem i
Herren” (Efesierbrevet 6:4) ”Gå ut i hela
världen och predika evangelium för hela
skapelsen (Markus 16:15). För att breda
ut Guds ord är det många av oss kristna
som upplåter sina hjärtan händer, röster,
tillgångar, ja hels sitt liv. Det är frukter
av tron på Jesus som säger: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir
i mig och jag i honom, bär han rik frukt.”
(Johannes15:5).
Låt oss nu under kommande rikskonvent
vara öppna och mottagliga så att Kristi ord
med all sin vishet rikligen kan få bo hos
oss. Låt oss fördjupa vårt andliga liv och
låt oss be Gud om att vår tro på honom
ständigt ska får bära rik frukt!
Anders Nordberg
Förbundsordförande
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”Vi behöver låta tusen blommor blomma”
Som samhällsbärare måste kyrkan ha
upplevt det som sin plikt att försvara
samhället när man trodde att kaos hotade.
Samma identitetskriser drabbar politiska
partier när samhället förändras, och det
är svårt nog. Men när det gäller kyrkan
så var vi i gamla tider inget parti, vi var
samhället.

Foto Solweig renman
Vad innebär det egentligen att vara kyrka
i dag, att vara församling i dag i Svenska
kyrkan? Ibland kan jag tycka att bilderna
av den goda församlingen och kyrkan
verkar vara lika många som det finns
människor, och kanske är det inte så konstigt. Vi står ju i dag i en av de största
förändringsprocesserna sedan kyrkan
kom till Sverige.
När kyrkan kom till Sverige blev kyrkan
den första internationella icke-kommersiella institutionen i landet. Kyrkan fanns
lokalt, men var till sin identitet internationell. Så kom Gustav Vasa, och med
honom gick kyrkan in i sin första förändringsrevolution. Här bytte vi fot och blev
i stället den mest kraftfulla nationella institutionen, den samhällsskapande kraft
som skulle ena riket. Genom eller i samarbete med kyrkan växer skolväsendet,
hälsovården och jordbruksutvecklingen
fram. Detta varade långt in i förra seklet.
Kyrkan ses ibland som minnet av det
gamla samhället med den förtryckande
överheten. Hur sant det en gång var i lokalsamhället ska jag låta vara osagt, men
skälet för att kyrkan hamnade i den positionen var i grunden något gott: genom
kyrkan byggdes landet. Plötsligt förändrades bilden: det demokratiska samhället växte fram. Även om det förstås var
fel att hänga kvar i det gamla så har jag
ändå svårt att moralisera över den tidens
kyrka.
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Detta antyder vilken fullständigt genomgripande förändringsprocess vi är inne
i just nu. Den förra förändringen, efter
Gustav Vasa, tog säkert mer än ett sekel
att genomföra, om man sätter ena mätstickan i reformationen och andra stickan i Axel Oxenstiernas tid. Förändringen
vi är inne i idag är lika genomgripande,
och vi är just nu mitt uppe i den. Den legala processen har tre märkesår: 1863,
när man skilde mellan den borgerliga
och den kyrkliga kommunen, 1951 då
religionsfrihetslagen kom och 2000 då
kyrkan skildes från staten. Den mentala
processen är naturligtvis mycket längre
än så. Det är inte konstigt att det blir lite
rörigt med perspektiven ibland. Kyrkan
är i omvandling från en reglementesstyrd
institution till en organism som styrs utifrån sitt hjärta.
Det är faktiskt mindre än hundra år sedan
som ungkyrkorörelsen och folkkyrkorörelsen stod i blom, de första försöken att
hitta ett nytt sätt att vara kyrka – men
fortfarande med bevarade nationella
ambitioner. Detta var inte länge sedan.
Många av de präster som folkkyrkotankens huvudarkitekt biskop Einar Billing
vigde och inspirerade var i full kraft på
sextio- och sjuttiotalet. Många som läser
dessa ord var aktiva i kyrkan då. Längre
än så är inte perspektiven.
Den historiska exposén visar hur mycket
av våra rötter som är kvar i det gamla
samhället och de gamla bilderna, och vi
kan inte undvika att det är så. Jag säger
detta för att vi ska vara lite barmhärtiga
både mot oss själva och mot varandra när
det är svårt att sortera bland bilderna av
vad det är att vara kyrka på ett gott sätt.
Vi behöver låta tusen blommor blomma
och inse att de bilder av kyrka och församling som vi nu arbetar med är provisoriska och att det är gott så. Församlingsbyggnad och församlingsliv – vi får
pröva oss fram. I detta prövande behöver
vi hålla oss så nära centrum som möjligt.
När Jesus pekar ut centrum säger han att
det har med relationer att göra.

När han fick frågan om vad som är viktigast gav han ju det dubbla kärleksbudet,
relationernas kärna. Människor, kyrkliga
eller ej, säger i dag ungefär detsamma:
centrum i våra liv är relationer.

Det Jesus lyfter fram är livets tre grundrelationerna. Han säger ju i budet att jag
ska älska Gud över allt och min medmänniska som mig själv. Den första grundrelationen är relationen till Gud. Den andra
grundrelationen är relationen till medmänniskan – och för mig är det viktigt
att den relationen inte bara handlar om
människor utan om hela skapelsen, vattnet, djuren, gräset och luften. Den tredje
grundrelationen handlar om min egen relation till mig själv.
Ett centralt sätt att uttrycka kyrkans liv
blir då att vi är ett sammanhang som håller samman de tre relationerna och där
vi hjälper varandra – i ordets mest skapelseomfattande, inkluderande bemärkelse – att växa i alla de tre relationerna.
Detta grundläggande livsperspektiv är
det faktiskt inte många andra än kyrkan
som ser, och få andra än kyrkan kan gestalta detta fullt ut: alla tre grundrelationerna i samspel.
Om vi bara är nära centrum så kan många
olika sätt att vara kyrka och församling
vara möjligt, provisoriskt. Det tycker jag
är spännande.

Martin Modeus
Biskop
Linköpings stift
Foto Mats A Sverker, Svenska kyrkan
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RIKSKONVENT 2012
ATT VÄXA I TRO

SVENSKA KYRKANS

LEKMANNAFÖRBUND

17 - 19 augusti 2012

FÖR HELA FAMILJEN
VARMT VÄLKOMNA
För information och anmälan tel
063-12 30 30
070-557 82 41
070-592 44 39
Konventsbyrån 070-674 03 03 fr o m den 6 augusti 2010

Välkommen till Rättvik
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RÄTTVIK
RIKSKONVENT 2012

”Att växa i tro”
				

Fredagen den 17 augusti

		

Konventsbyrån öppen för mottagning av anmälda och gäster

08.30 - 14.30

		
10.00 - 12.00
				

Utskottsmöten Allmänna utskottet - Ekonomiutskottet
Förbundsrådet sammanträder

		
12.00 - 13.00
		
		
13.00 		

Lunch för utskottsledamöter och ledamöter i FR/AU

		

ÖPPNINGSCEREMONI i Rättviks kyrka
Lars Rydje - Anders Nordberg - Sven Trägårdh - Margarethe Isberg

14.30

		

Presskonferens

		
16.45
				
				

Middag
Psalmförfattaren och tonsättaren Per Harling tar oss med in i
sångens- och musikens värld.

		
18.30 - 22.00
				

Kvällssamling Gemenskap/Erfarenhetsutbyte/Samtal/Servering
Aftonbön - Sven Ttrgårdh

				

Lördagen den 18 augusti

		

07.00 - 08.30

Frukost

		

08.30 - 09.15

Morgonbön

		
09.15 - 11.45
				

Konventsförhandlingar
Parentationer –Avtackningar och Välkomnanden

		

Lunch

12.00 - 13.30

Med reservation för sena ändringar
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RÄTTVIK
RIKSKONVENT 2012

”Att växa i tro”
		
14.00 - 16.30
				
				
				
				
				

INSPIRATIONSSAMLINGAR
Seminarier – för stora och små!
Att växa i tro - Alla Tiders Bok
Christina Grenholm - teol. dr.
Anders Sjöberg - teol. lic.
Samtal kring seminarierna

		

19.00

		

22.00

FESTMIDDAG med underhållning
Spelmanslag o showgruppen ”Bastanta tanter”,
Aftonbön – biskop Thomas Söderberg
Sång och musik

				

Söndagen den 19 augusti

		

07.00 - 08.30

Frukost

		

08.30

Konventsbyrån öppnar

		

09.30

Morgonsamling för stora och små!

		
11.00
				
		

RÄTTVIKS KYRKA
Förböns- ochn sändningsmässa
Thomas Söderberg - Margarethe Isberg - Sven Trägårdh - Övriga präster - Lekfolk
Utcheckning

		

13.00

Lunch / Avslutning

		

14.15 - 20.00

Utfärd - Siljansbygden med många sevärdheter

				

Alt 1 - Busstur till Mora med besök på Zornmuseet och Wasaloppsmuseet ca 6 timmar

				

Alt 2 - M/S Gustaf Wasa tar oss med på en tur på Siljan

Med reservation för sena ändringar
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RIKSMÖTE NORR
Deltagarna gjorde festen till fest

Riksmöte norr och de flesta av lördagens deltagare

Riksmöte Norr Inspirationsdagar på
Vårsta Diakonigård Härnösand 16 – 18
mars. För de ca 85 deltagarna var det
mycket välmatade och intressanta dagar
som innehöll mycket av inspiration och
fin social samvaro. Svenska Kyrkans
Lekmannakårer var representerade från
Skellefteå i norr, Sveg i väster, Bromma
i söder samt Östersund, Sundsvall, Örnsköldsviks och Nordmalings lekmannakårer. Förbundsordförande Anders
Nordberg var på plats.

Internationella arbete informerade om
detta viktiga arbete, visade sig vara en
duktig pianist spelade till ett flertal psalmer som ingick i aftonbönen han höll i.
Lördagens föredrag handlade om böckerna kring ”Alla tiders bok” ,

Vårt stifts ordförande Fritz Pettersson
med god hjälp av sin styrelse har haft ett
styvt arbete med att sätta ihop programmet. Det blev lyckat. Dagarna började
på fredagskvällen med inkvartering och
middag. Jan Sjöberg ansvarig för stiftets
Sjukhusprästen Jan Brännström
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Värdinnan fd diakonissan Karin Westerlund
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Denna Alla Tiders Bok är ett bibelstudieprojekt som Lekmannförbundet i enlighet med rikskonventsbeslutet i Jönköping
drivs nu i samverkan med studieförbundet Sensus och Svenska Bibelsällskapet.
Ett omfattande material att tillsamman
smed bibeln sätta sig in i tankar och budskap i en bok – Bibeln 1700 år gammal,
läst av många många människor. De tre
böckerna ”Vägen Väntar”, ”Vandra vidare” och ”Mot ett mål” varvar studiet
mellan GT och NT.
Projektetledare för projektet är Hedersordförande i Svenska Kyrkans Lekmannaförbund, Carl-Axel Axelsson.

Fr v Teol.kand. Christina Rydén och Anita Mörkenstam tyckte inte att Härnösand var tillräkligt
långt norrut så vi reste upp till Höga kustenbron och beuundttrade den vidunderliga utsikten

Kyrkan och Framtiden och Frivilligarbetet idag. En av de tre författarna till böckerna, Teol.kand. Christina Rydén, med
många års bibelarbete bland studenter
och skolungdom berättade dels personligt hur hon kom till tro och om arbetet
med böckerna.

Det har varit många tankar och funderingar hur böckerna skulle läggas upp på
bästa sätt. Ett tydligt inslag i arbetet är
en strävan efter att se helheten i Bibeln.
De två andra författarna är LarsOlov Eriksson, teologie doktor, lektor vid Johannelunds telologiska högskola och Anders
Sjöberg, teologie licentiat, frilansförfattare och föreläsare.

Det är tänkt att varje kår ska sätta igång
med studier av dessa böcker. Förhoppningen är att vår kyrkas församlingar ska
finna materialet värdefullt och komma
till användning även utanför de egna
kårerna, vara tillgänglig för alla som är
intresserade.
Bibeln är översatt på 2000 språk För
varje år trycks 40 milj. I världen. I Sverige 70.000. På 1200-talet kom kapitelindelningen och på 1500-talet versindelningen.

Förbundskassör Juhanii Ahonen rycker in där det behövs. I förgrunden Pär Rydberg, Svegs församling
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Komminister Lars Parkman

Fr c Margaretha Wahlström, Tierp, Jan Sjöberg, Härnösands stift och förb. ordf Anders Nordberg

Stiftshandläggare Nils Nordung talade
om Kyrkan och Framtiden/ Vad har Lekmannarörelsen för roll idag?

Koret i den helt nyneroverade Domkyrkan i Härnösand
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Vår lilla värld jordklotet är bara en liten
del av ett stort oändligt universum. Gud
har ett ärende till oss, sände Jesus som
ett svar på GT profetsior.

Därför finns Kyrkan som ska bära fram
budskapet om honom som profetiorna i
GT talat om och som i NT gick i uppfyllelse - den som människorna väntat på.
Att vara medarbetare innebär också ansvar. Stiftspedagog Maria Wålsten och
diakon Boel Skoglund pratade kring Frivilligarbetet i dag.

LEKMAN I KYRKAN

Vårsta diakonigård i Härnösand

”Ideellt Forum - Svenska kyrkan” En
kyrka som präglas av mångas delaktighet och engagemang har framtiden för
sig. 48 proc av alla i Svenska Kyrkan är
ideellt engagerade. Ca 400.000 arbetstid
(4 timmar per vecka) arbetas det ideellt.
Lördagens forum avslutades med Mässa i Kapellet ledd av komminister Lars
Parkman. En fin avslutning. En fantastisk 3-rätters middag avslutade dagen.

Lunch serverades innan deltagarna reste
hem till sig och för att förbereda studierna om inte man redan startat en hemmavid. Vårstaköket med sin flickor bör
få en eloge för sitt arbete med vällagad
mat snyggt och professionellt med servering och allt vad som där tillhör under
dagarna.

Karin Westerlund - pensionerad diakonissa var värdinna och såg till att allt
klaffade och fanns till hands om det var
några problem.
Text Marianne Sundström
Foto Anders Nordberg o BLM

Sjukhusprästen Jan Brännström från
Sundsvall höll ett livfullt föredrag om
Lina Sandells liv.
Söndagsmorgonen började med frukost
och morgonbön och en sammanfattning
av dagarna på Vårsta av Anders Nordberg. Mässa i Domkyrkan.

Fr v Konfirmandledare Josefine Jonsson,
Pär Rydberg, Svegs förs.

Fr v stiftsordf Fritz Pettersson, Stiftspedagog Maria Wålsten och diakon Boel Skoglund

11

LEKMAN I KYRKAN

KYRKTANKAR EN VÅRSÖNDAG
KRISTI FÖRKLARING
I går när jag satt i Täbys gamla medeltidskyrka fastnade mina ögon som
så många gånger förr på Albertus Pictors bild av Kristus på förklaringsberget och jag försökte föreställa mig hur
det skulle vara om figurerna där uppe i
taket kunde berätta om det som skedde
och vad de tänkte.
Jag tror att det skulle vara Petrus som
skulle föra de tre lärjungarnas talan och
sins emellan skulle de nog till en början
undra över vad det skulle vara bra för att
klättra ända högst upp på berget.
Visst var det en vacker utsikt, men i alla
fall. De var ju helt utmattade.
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Så här föreställer jag mig att Petrus skulle ha skildrat sin upplevelse:
Jesus tog med sig mig, Jakob och Johannes upp på ett högt berg. I början när
jag kom upp, var jag så utmattad att jag
somnade. När jag vaknar ser jag något
underligt. Vad är nu detta? Vår mästare
har blivit skinande vit och det har kommit två män som står och pratar med
honom. Jag försöker lyssna. Men vad är
det jag hör? Det verkar ju vara Moses,
som står där med lagtavlorna i famnen
och minsann är det den gamle profeten
Elia också. De verkar ha väldigt mycket
att prata om.

Och sedan börjar vi nedstigningen från
berget för att förena oss med de andra
lärjungarna som väntar på oss. Men Jesus säger, att vi får inte berätta för någon
vad vi varit med om.
Denna målning har Albert placerat precis
mitt i kyrkans tak bland idel gammaltestamentliga motiv. Övriga motiv från Nya
testamentet var placerade på väggarna,
men blev tyvärr överkalkade på 1700-talet. Varför detta undantag och varför
denna förnämliga placering?

På 400-talet levde i Betlehem en man
vid namn Hieronomus. Han fick i uppdrag att översätta Gamla testamentet från
hebreiska till latin. Skriven hebreiska har
inga vokaler, dessa får man gissa sig till.
Då Hieronomus kom till berättelsen om
när Moses steg ner från Sinai berg med
lagtavlorna stod det att hans anlete var
omgivet av karan på hebreiska.

Jag tror att Albert tyckte detta var en
mycket viktig händelse i Jesu liv, då Gud
talade direkt till lärjungarna (den vanliga
människan) och inte via Jesus.

”Detta är min älskade son, min utvalde.
Lyssna till honom.”
Jag tror jag skall erbjuda dem att vi tre
lärjungar kan bygga några hyddor åt dem
om de skall hålla på länge och prata. Det
kan ju bli dåligt väder.
Men det är kanske redan försent. Nu
sänker sig ett stort moln som är alldeles lysande över dem och jag kan inte
se dem längre. Och ur molnet kommer
det en mäktig röst som säger: ”Detta är
min älskade son, min utvalde. Lyssna till
honom.”
Det måste vara Gud själv som talar. Alla
vi tre lärjungar kastar oss ned på marken i skräck. Men när jag tittar upp hade
molnet försvunnit och det är bara Jesus
som är kvar. Och han kommer fram till
oss, tar oss vid handen och reser oss upp
och säger med sin varma röst: ”Var inte
rädda.”

Detta gjorde att den skulle sitta mitt i
kyrkan med sitt budskap. ”Detta är min
älskade son, min utvalde. Lyssna till honom.”
Händelsen utgör också förbindelsen mellan det gamla förbundet, med Moses och
profeterna, och det nya med Jesus Kristus.
Ett kuriosum: Moses är på målningen
försedd med två stora kohorn. Michelangelo har försett Moses i ett gravmonument i Rom med två spetsiga horn i
pannan. Varför?

Här satte Hieronomus in således karan
vilket betyder horn. Om han satt in ä till
kärän hade det betytt korona eller gloria,
vilket hade vari rätt. Hornen är således
en följd av en felöversättning från 1000
år före målningens uppkomst.
Text Rolf Beck
Täby
Foto BLM
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SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND
FÖRBUNDSBUTIKEN
Prislista och sortiment

Varuslag

Förbundsmärke 10 mm med nål

á-pris
25.-

Förbundsmärke 15 mm med klack

25.-

Förbundsmärke 15 mm med nål (förgyllt)

50.-

Manschettknappar med förbundsmärke

145.-

Slipshållare med 10 mm förbundsmärke

90.-

Brosch med förbundsmärke

65.-

Berlock med förbundsmärke

150.-

Blockljus 15,5 diam 4 cm m förb märke

50.-

Brevmärken i kartor om 64 st / karta

5.-

Fleecepläd m. broderat förbundsmärke 150x200

298.-

Förbundsﬂagga 2,4 x 1,5 m (10 m ﬂaggstång)

995.-

Förbundstallrik i blått, svart och guld

145.-

Glasblock med förbundsmärket (Bergdala)

160-

Ordförandeklubba, handgjord med emblem
Porslinsvas med förbundsmärke
Scarves helsiden - marin el vinröd

Totalt

25.-

Förbundsmärke 10 mm med klack

Kulspetspenna med emblem

Antal beställda

10.275.65.140.-

Slips med förbundsmärke vinröd eller marin

50.-

Standar med förbundsmärke i guldtryck

65.-

Stång med vit marmorplatta till fot

65.-

LITTERATUR
”Gudstjänsten och vi själva”

50.-

”Leva, tjäna i kyrkan

50.-

”Silversmeden” av Carl Axel Axelsson

130.-

”Vem är Han”

150.-

Varorna kan beställas genom att fylla i blanketten och sända eller ringa in beställningen till förbundsbutiken.
Svenska Kyrkans Lekmannaförbund
Förbundsbutiken
c/o Ahonen
Rådhusgatan 81
831 45 Östersund
Tel 063-12 30 30
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TEMA
Att växa i tro !

VAR MÖTS VI I RÄTTVIK?

I Rättviks församling med mötesplats Stiftsgården Rättvik, Kyrkvägen 2, 795 42 RÄTTVIK
där finns mötesbyrå, förbundsbutik, utställningar, rum för sammanträden för förbundsrådet och för utskotten.
Gemensamma samlingar, Rikskonventsförhandlingar lördagen den 18 augusti. Barn- och ungdomsverksamhet i Stiftsgården. Måltider intar vi både i Stiftsgården och på Hotel Lerdalshöjden.

REPRESENTATION

/Se Stadgar fastställda av Rikskonventet i Stockholm den 2 augusti 2008 - §§ 7, 9 och 13/

Lokalavdelning har rätt att sända ett ombud till rikskonventet. Har avdelning fler än 50 medlemmar får två ombud
utses.
Stiftskonventet utser ett ombud till rikskonventet. Om stiftet har fler än 1000 medlemmar utses två ombud.
Förbundsrådets ordinarie ledamöter (tjänstgörande ersättare) och ombuden är röstberättigade vid rikskonventet.
Ange i anmälan om du representerar lokalavdelning (kår), stiftskonvent, är ledamot i förbundsrådet eller övrig
funktionär inom förbundet!

RESEERSÄTTNING

Reseersättning till ombud enligt ovan utgår enligt följande:
Ombud betalar själv 500 kronor av sin resekostnad - beräknad efter billigaste färdsätt. Allt därutöver ersätts
av förbundet. Reseräkning för ifyllnad lämnas ut av konventsbyrån i Stiftsgården.
Beställ färdbiljetter ett par månader före rikskonventet!

ENSKILDA MEDLEMMAR

Alla förbundets medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna att på egen bekostnad delta i gemenskapen och
i konventets aktiviteter. Undersök med respektive församling och stiftskonvent möjlighet till bidrag för deltagande i
rikskonvent

ANMÄLAN

Anmälan (bindande – undantag sjukdom) ska göras på anmälningsblankett på sid. 8 - 9 i nr. 1-2012
senast måndagen den 15 juni 2012
till förbundskassör Juhani Ahonen, Rådhusgatan 81, 831 45 ÖSTERSUND, tel.nr 063-12 30 30.
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KONVENTSAVGIFT

Konventsavgiften som erläggs av såväl ombud som övriga deltagare är 650 kronor per person. För barn under 12 år
rabatteras priset med 300 kronor. I avgiften ingår alla måltider enligt programmet. Avgiften betalas senast onsdagen
den 30 juni till Svenska kyrkans lekmannaförbund, PlusGiro 50 27 87-5.

Till detta kommer extra avgift för söndagens utflykt den 19 augusti och för fredagens lunch den 17 augusti för sådana
som ej deltar i FR- respektive utskottssammanträden.

INKVARTERING

Inkvartering erbjuds i Stiftsgården och på Hotell Lerdalshöjden – Se anmälningsblankett!
Hotell Lerdalshöjden ligger ca 2,5 km från Stiftsgården. Hotellet tillsammans med vår egen bil kommer att hjälpa till
med transport till och från hotellet.

Särskilt för den som anländer med bil är detta hotell lämpligt. Vi har förhandlat fram ett mycket lågt
pris genom att ingen städning kommer att ingå. Rena handdukar finns att byta närhelst man vill.

MOTIONER

Motionstiden till rikskonventet utgår den 15 maj 2012.

KONVENTSHANDLINGAR

Efter anmälningstidens utgång sänds konventshandlingar till anmälda ombud
Fredagen den 17 augusti lämnas i Konventsbyrån röstkort ut till ombuden.
Alla övriga deltagare erhåller där samtliga konventshandlingar.
Deltagarbevis och övrig information lämnas till samtliga vid incheckningen.

BEREDNINGSUTSKOTT

Till förbundssekreteraren Berndt Petersson, Rydsvägen 354 C, 584 39 LINKÖPING, tel. 070-555 37 89 lämnas uppgift
om namn och adress på stiftsombuden samt vilket utskott vederbörande önskar tillhöra senast den 10 juli 2012.
Beredningsutskotten sammanträder fredagen den 17 augusti kl. 10.00.
Särskild kallelse med konventshandlingar kommer att tillställas anmälda utskottsledamöter.

ÖVRIGT

Parkeringsmöjligheter:
Parkeringsmöjligheter finns i omedelbar anslutning till Stiftsgården.
Alt 1 - Busstur till Mora med besök på Zornmuseet och Wasaloppsmuseet ca 6 timmar
Alt 2 - M/S Gustaf Wasa tar oss med på en tur på Siljan

VARMT

VÄLKOMNA

till 2012 års rikskonvent
i Rättvik och Västerås stift!
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AKTUELLT från Förbundsrådet

Aktuellt från Förbundsrådet

Inför rikskonventet den 17-19 augusti 2012
Förbundsrådet (FR) har behandlat och godkänt arbetsutskottets (AU:s) förslag till budget för åren
2012-2013
FR har uppdragit åt AU att inför nästa FR-möte den 17 augusti lämna förslag till verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningar för åren 2010 - 2011 - att slutligen formas till ett förslag till beslut
av rikskonventet.
FR har behandlat och giodkänt AU:s förslag till stadgeändringar - ändringar att beslutas av rikskonventet.
För kårerna föreslås höjd årsavgift (2013-2014) till förbundet (riksnivån) 70 kr för helbetalande och
60 kr för familjemedlem.

För direktansluten medlem föreslås inte någon höjning av avgiften 75 kr
Nu nämnda förslag kommer att återfinnas i de konventshandlingar som sänds ut separat till ombud
och andra inför rikskonventet samt också återfinnas i den konventskatalog som samtliga deltagare får
vid anmälan om ankomst till stiftsgården.
Övrigt
FR har uppdragit åt Stiftskonventet i Skara stift att lämna förslag till tema (måtto) för
förbundets verksamhet under perioden 2013 - 2014.
Berndt Petersson
förbundsskreterare
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Kära medlemmar och övriga läsare!
Återigen kommer vi med en påminnelse om att rekrytera nya medlemmar. Efter förra gången fick vi en liten skara nya medlemmar
och ber er nu att göra så mycket ni kan för att värva nya krafter till vårt förbund. Ju fler vi är desto starkare blir vi när vi vill stärka
Svenska kyrkans ställning i Sverige.
Svenska kyrkan består ju i huvudsak av lekmän. Utan oss skulle varken vårt förbund eller Svenska kyrkan existera. Därför är det
viktigt att vi förenar oss. Oavsett om man har krafter att vara aktiv eller inte. Både en aktiv eller en passiv medlem kan bidra och
stödja verksamheten bara genom sitt medlemskap och på så sätt visa sig positiv till arbetet.
Därför ber vi om ditt stöd. Uppmuntra människor i din omgivning att bli medlemmar i Svenska Kyrkans Lekmannaförbund!

Anmälan om medlemskap
NAMN....................................................

Man kan välja att vara ansluten till en speciell
församlingskår/lekmannakår eller om närmaste kår råkar ligga
långt bort kan man välja att vara riksansluten.
Medlemsavgiften är 75.-/år

ANHÖRIG................................................... För medlem i samma hushåll är avgiften 65.-/år
ADRESS.................................................
POSTNUMMER.......................................
ORT........................................................
TELEFON................................................

Jag önskar tillhöra närmaste kår

För avgiften får man vår tidning som utkommer fyra gånger
per år där vi informerar om vad som händer i förbundet. Vi
försöker också att ha med reportage från hela landet. Där informeras vi om aktiviteter som bl a inspirationsdagar, temakvällar och rikskonvent.
Behöver du mer information är du välkommen att ringa någon
av oss. Telefonnummer finner du på omslagets insida.
Vi hoppas att ni ska känna att vi verkligen behöver er alla och
varmt välkommen om du väljer att bli medlem.
Inbetalningskort och mer information kommer att skickas till
er adress inom kort.

Jag önskar att vara direktansluten

Välkommen till en stark gemenskap med ett viktigt uppdrag!
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EFTERLYSNING

Vi söker engagerade medarbetare på riksnivå till vårt förbund. Kanske är du eller känner du någon som redan aktiv inom lekmannaförbundet på din egen ort eller kanske
är det här ett sätt att bli medlem och bli mer engagerad i
Svenska kyrkans arbete. Arbetet på församlings-, stiftsoch riksplanet är inspirerande och höjer både livskvalité
och livslängd och ger stor utdelning i gemenskap.
Kontakta redaktionen per brev eller telefon och berätta om
dig själv och vad du är intresserad av.

Britt Louise Madsen
Rådhusgatan 81
831 45 Östersund
063-12 30 30
070-592 44 39

19

LEKMAN I KYRKAN

INFORMATION
Till Förbundsråd, Arbetsutskott, Ombud och Utskottsledamöter

Följande handlingar kommer att sändas till er genom en särskild försändelse
i god tid före rikskonventet. Handlingarna kommer också att återfinnas i
förbundets konventskatalog som ni får vid ankomstanmälan i stiftsgården.
1. Balans- och Resultaträkning 2010 - 2011
2. Verksamhetsberättelse 2010 - 2011
3. Revisionsberättelse 2010 - 2011
4. Budget 2012 - 2013
5. Valberedningens förslag till mötespresidium
6. Valberedningens förslag till ledamöter i föbundsrådets arbetsutskott
7. Valberedningens förslag till revisorer
8. Valberedningens förslag till två representanter i ”Hela Människan”
9. Valberedningens förslag till repreaentant och ersättare i SENSUS, studieförbund
10. Valberedningens förslag till representant och ersättare i Ideellt Forum
11. Förslag till valberedning inför 2014 års rikskonvent
12. Förslag till tid och plats för 2014 års rikskonvent
13. Utskottsledamöter 2012
14. Förbundsrådet 2010 - 2012 (Uppdatering)
15. Förslag från FR om stadgeändringar
20
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EN UTSTRÄCKT HAND………

Detta förhållande har fått mig att fundera
över varför det är så, vad är det för
underliggande faktorer som gör att vår
organisation och verksamhet inte är känd
ens bland kyrkfolket? Hänger fortfarande
det gamla namnet ”Kyrkobröderna” som
ett rött skynke för många, en exkluderande
grupp som inte tillåter kvinnor vara med?
Är vi måhända i vissa delar sedda som
konkurrenter till annan kyrklig verksamhet,
när vi istället kan vara till hjälp och vill
samverka med alla som har till mål att
föra kunskapen om Guds närvaro till alla.
Frågorna kan göras många, och kanhända
vi själva måste ta till krafttag för att bättre
saluföra oss både inåt och utåt i vår kyrka.
Jag har en stark tro på att lekmannarörelsen
kommer att växa och kommer att behövas i
framtiden, och man kommer inte att ha råd
att tack nej till en utsträckt hand.

Jag har kommit in i lekmannarörelsen i
ett sent skede i livet, och fick omedelbart
förfrågan om att bli ordförande både i
Stora Tuna lekmannakår samt i Västerås
stifts stiftsråd.
Ett erkännande jag måste göra är att jag
hade en mycket begränsad kännedom om
lekmannaförbundets verksamhet och dess
mål. Det kan tyckas att jag med mitt långa
engagemang i vår Svenska kyrka borde ha
god kunskap om lekmannarörelsen, men så
var inte fallet. Nu har jag förstått att vi som
verkar i lekmannaförbundet på olika plan
är en ovärderlig resurs för vår kyrka, vilket
inte alla förstått.

Under min korta tid i förbundet har jag
vid olika tillfällen då jag träffar andra
kyrkligt aktiva ställt frågor om just
lekmannarörelsen och då är det alldeles för
många som sätter upp ett förvånat ansikte
och inte vet vad jag talar om.

Man kan ta tag i handen och arbeta
tillsammans, man kan också avstå, men
då tror jag att vår kyrka biter sig själv i
svansen. Ordet tillsammans är ett fint ord
ett ord som pekar på att ensam är du liten,
men tillsammans med andra är du stark.
Vi i lekmannarörelsen skall göra vår del
i samarbetet, och vi hoppas att alla andra
goda krafter ansluter sig till den utsträckta
handens ”teologi”. Guds välsignelse till er
allaLars Rydje
Ordförande
Stiftskonventsrådet
Västerås stift

I min ingress till det jag skriver har jag valt
meningen ”En utsträckt hand….” därför
att jag upplever Lekmannaförbundet som
just en utsträckt han, en hand som man kan
ta tag i och arbeta tillsammans med, eller
avböja inviten och vända ryggen till. I en
tid då ideellt engagemang är en bristvara
borde just lekmannarörelsen vara en
tillgång för varje församling i vårt land.

Rättviks kyrka
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Fr v kyrkosångaren Sven Olsson, ordf Birgit Larssosn med make Harald Larsson och kyrkoherde Stig Axelsson

Den vackra kyrkan, den skönaste musiken, de generösa hjärtana
Kristinehamns församling.

Jag är en stor ishockeyfantast och det
bästa laget är, enligt min mening, Brynäs
med sitt säte i Gävle. I år var det lätt att
vara ”Brynäsit” men i några säsonger har
det varit tungt för laget. Dock gäller det
att vara trogen.
Så är det med mycket annat. Det är inte
alltid mitt lag ligger i topp men för mig
är de alltid bäst. Det är något speciellt
med MITT lag.
Lite så, och då menar jag lite så är det
även med Lekmannaförbundet och våra
medlemmar och kårer. När man reser
runt till olika församlingar i landet och
besöker förbundets kårer känns det som
att komma hem varje gång och det är
just här jag helst vill vara. Det känns
som om var man än åker så kommer man
till de bästa. Jag kommer varje gång till
”Mitt lag”.

22
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Nu har jag varit på vårkonvent i Kristinehamns församling och deras kår. Det är
ju inget minus att deras ordförande heter
Birgit Larsson.
Vilken fantastisk dam. Det är som att
komma till mamma. Eftersom min mamma är ganska skröplig och pappa har fått
flytta hem så är jag i behov av nya föräldrar. Det är underbart att få vara med
er i Kristinehamn. Bara vänliga, glada
ansikten och nu efter flera besök så känner jag mig verkligen hemma.
Den 21 april hade vi vårkonvent i Kristinehamn och jag var inbjuden och ombedd att ta med mig Förbundsbutiken
och så blev det. Förbundets ordförande
Anders Nordberg var också inbjuden och
berättade med stor entusiasm om de nya
”bibelstudieböckerna” som förbundet
har lanserat. De har blivit uppmärksammade av många och försäljningen har
gått över förväntan.
Som vanligt bjöd Kristinehamnskåren på
smakligt välkomstkaffe och vi fick tillfälle att prata med varandra. Jag har ofta
förvånats av vad olika samtalsämnen
som kommer upp och vad det blir intressant att få höra olika levnadsöden.

Koret i Kristinehamns kyrka

Organisten och ackompanjatören Bengt Haster och kyrkosångaren Sven Olsson
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Jag brukar skoja och säga att jag hoppas
Gud har ordnat en kyrkorgel i himmelen.
Det är något med kyrkorgel som sanktionerar sinnesstämningen så att totalupplevelsen i en mässa blir fulländad på
grund av kyrkorgels mäktiga toner.
Hela dagen blev ”solig” tack vare alla
samlade gäster för att inte tala om Birgit
Larssons positiva person. Tack för denna
gång och tack för en fantastisk gemenskap.
Text o foto
BLM

Anette Andersson vid Nattvardsgången

Kristinehamns pampiga kyrka är ett riktigt ”spa” för själen. Som flera gånger
förut fick vi lyssna till två av församlingens musiker, organisten och ackompanjatören Bengt Haster och kyrkosångaren
Sven Olsson. Sven Olsson väljer ofta sin
repertoar från Einar Ekbergs sångskatt
och vid vårkonventet i år hade han valt
”Han vid min sida går”. ”Hela mitt livsdag är Herren när, ej bör jag frukta ty han
är här”.
Det är uppmuntrande ord i en orolig
värld. Och visst känner man sig välsignad efter en sådan gudstjänst. Mässan
leddes av församlingens kyrkoherde Stig
Axelsson som helhjärtat stöder vårt arbete och gläds med oss när vi har framgång
och när förbundet blir starkare.
Mat smakar alltid gott och i goda vänners
lag ännu bättre. Trots att det fortfarande
var lite vinter kvar i luften så kämpade
sig solen fram till slut.
Kyrkoherde Stig Axelsson
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Stiftskonvent i Lindome
Göteborgs stifts lekmannaförbund höll
i år sitt stiftskonvent i Lindome (strax
söder om Göteborg) kyrka och församlingshem lördagen den 21 april.
Drygt 50-talet systrar och bröder var
samlade när konventets ordförande,
Evert Josefsson välkomsthälsade. Våra
stiftskonvent inleds med nattvardsgång,
som idag leddes av församlingens kyrkoherde, Staffan Tobjörk. Hans utgångspunkt för gudstjänsten var Påskens vittnen, som bland annat exemplifierades
med tavlor från kyrkans interiör.
Efter förhandlingar och lunch fick vi
lyssna till dagens föredragshållare, lektor LarsOlov Eriksson, Johanneslunds
teologiska högskola, Uppsala, som även
är en av författarna till böckerna i Alla
tiders bok. Hans ämne för föredraget var

”Jesus, kung för alla folk”. Nästa gång
som stiftets kårer samlas blir lördagen den
22 september i Släps kyrka och församlingshem. Utöver att kårerna samlas till
traditionsenlig kyrkodag samordnas detta
med Släp-Valldakårens 50-årsjubileum.
Dagens föredragshållare blir förbundets
tidigare ordförande, Carl-Axel Axelsson,
Stockholm.
Text o foto
Yngve Lindblom
Stiftskonventsordförande
Göteborgs stift

25

LEKMAN I KYRKAN

Åhls lekmannakår har haft årsmöte
”Blåklockorna” sjöng. Åhls lekmannakår har haft årsmöte i församlingens
vackra kyrka.
Efter gudstjänsten som leddes av Gunnar
Kjärrbom bjöd kåren på kyrkkaffe.
Blåklockorna under ledning av Gunnel
Berglund sjöng sånger om vår och glädje
både under gudstjänsten och efter kaffet.
Därefter följde årsmötesförhandlingar
och Gunilla Kimura omvaldes till ordförande. Övriga i styrelsen blev Siw
Englund, Ulla-Britt Sunnerheim, Kerstin
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Bondenson, Lennart Lisshult och Elisabeth Långbergs.
Till ersättare valdes Lea Alp Liskar och
Folke Fagerbrandt.
Kåren har bl.a. under året varit med och
organiserat friluftsgudstjänsterna. En
studiecirkel ”Vägen väntar” pågår och
en fortsättning planeras till
hösten.
Elisabeth Långbergs

LEKMAN I KYRKAN
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Handbok för textläsare
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Två vårar per år

Vilken förmån det har varit för mig
de senaste åren då jag i april-maj får
vända kursen mot södra Sverige. När
snön fortfarande ligger i drivor och
fjälltopparna ligger kritvita har jag
fått möta våren i landets sydligaste
del. I slutet på maj har jag fortfarande kvar ”min egen vår” här hemma i
Jämtland.
I år blev jag och Förbundsbutiken
inbjudna till Karlshamn. Karlshamns
skärgård som tillhör landets sydligaste
och med hundratals öar och med
Tärnö som kronan på verket.
Vill man se gammal kultur finns det
stadsvandringar i kulturkvarteren
från 1 – 6 timmar. Då kan man få se
ett digert program av vad Karlshamn
var en gång. Karlshamn är idag en
modern stad och det satsas friskt på
att bli en framträdande handelsstad.
Noga är man med att visa upp sin rena
och fräscha stad och kan skryta med
världens i sitt slag renaste kraftverk ett oljeeldat kondenskraftverk.

Fr v Ann-Charlott Löfvenberg stiftskonventsrådets ordf i Lunds stift, Åke Johansson
ordf. Asarums FK och Teol.kand. Christina Rydén
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Lekmannaförbundet i Lunds stift
hade vårkonvent den 5 maj och det
var bara alla vänliga ansikten som
kunde tävla med den generösa och
värmande solen. Ett strålande väder
välkomnade mig och alla andra gäster till Karlshamn.
Allt var bäddat för en fantastisk dag
- och det blev det. Fruktbara förhandlingar och med debatt och diskussioner som ett livaktigt förbund skall
ha.

Vi hade samlats i Blekinge Tekniska
högskolas moderna byggnad med
fantastiska lokaler och en restaurang
med god mat och fulländad service.
Det fattades inget.
Under förhandlingarna hade det ordnats en busstur för övriga deltagare
och vid återkomsten fanns det inte
nog med lovord om den intressanta
färden. Vid dagens slut samlades vi
in den nyligen invigda Asarums kyrka.

Totalrenoverad och återställd i ursprungligt skick var den omsorgsfullt
pyntad med blommor och ljus.
Från orgelläktaren klingade skön musik med barytonen Jens U. Nilsson
ackompanjerad på orgel av församlingens organist Björn Stoltz. Först
fick vi höra ”Come sunday” av Duke
Ellington och så ”Guds lov i naturen”
eller ”Beethovens lovsång” som den
också kallas.

Den nyrenoverade Asarums kyrka från läktaren

Kyrkoherde Karin Elmblad

Asarums församling under mässan
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Församlingens organist Björn Stoltz ackompajnerade på orgel och barytonen Jens U. Nilssons guldstrupe fyllde kyrkan

Till avslutning spelade Björn Stoltz
Gustaf Nordquists ”Herren är min
Herde”. Att sitta i denna vackra
kyrka med sådan musik är vi redan i
himmelriket.
Med orgelmusiken fortfarande ljudande i mina öron och med de vackra
omgivningarna fortfarande på näthinnan fick jag säga farväl till mina
goda vänner i lekmannaförbundet för
denna gång och återvända till min
egen norrländska vår som visade sig
inte vara så långt borta som den brukar.

Text o foto BLM
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Kommersen var livlig och Birgitta Olsson, Asarum hade det periodvis ganska svettigt..
T h funderar ordförande i Asarums FK Åke Johansson över inköpen
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Alla Tiders Bok

.
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Mote for olika karer inbjudna av kyrkoherden i
Alvesta

Kontraktsprosten Göran Alexandersson,
Alvesta, bjöd in lekmannaförbundets
kårer i de södra delarna av Växjö
stift till en inspirationsdag i Alvesta
församlingshem måndagen den 12 mars
2012.
Många representanter från de inbjudna
kårerna kom och lät sig inspireras av
förbundsordföranden Anders Nordberg,
som introducerade bibelprojektet”Alla
Tiders Bok” med första kapitlet ”Bibelnboken” i den första utgåvan ”Vägen
Väntar”.

den 12 mars 2012

Flera studiecirklar tog här sin början och
ett nätverk för utbyte av samtals- och
studieunderlag skapades.
Det var inte första gången som Göran
visade entusiasm och glädje över
lekmannaförbundets verksamhet. I
tacksamhet till Herren blev det en lyckad
och minnesrik dag för alla !
Text BLM
Foto Anders Nordberg
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Den blir både en oas under tiden den pågår och en krafthämtning för kommande
dagar. Men sommarförväntan kan också
vara kravfylld. Då kan det vara befriande
att istället tänka på sommaren som tid för
växt, runtomkring och inuti. Så, istället
för att fokusera på våra förväntningar i
sommartid, låt oss för en stund tänka på
sommaren som växttid. Samla ihop den
växt vi får dela med varandra, som en
härlig bukett med röd vallmo. Och tillåta
oss att både sörja det vi saknar och glädja
oss åt det vi har.
I det som vi ser växa påminns vi om att
allt som lever är färskvaror. Mannen
plockade vallmo så gott han kunde och
kvinnan tog emot buketten, år efter år.
Ett synligt kärlekstecken i nuet. Nuet
är den tid vi har. I tillit får vi leva. Med
hoppet om att Kristus möter oss ur framtiden, ett löfte om närvaro alla dagar.
Sommar – tid för växande och läkande.
Tid att vara i det som faktiskt är, i tillit
till att Gud är med oss nu, i nästa steg och
nästa andetag.
Så önskar jag dig en sommar då kärlek,
frihet och tillit får gro!
En prunkande vallmo
tappar sina röda blad
om vi plockar den.
I frihet kan den växa.

Vallmo i Midsommartid
Sommar, sol och livet leker. Så kan det
vara. Det kan också vara som för kvinnan som stod inför sin första Midsommar som änka.
Hon mindes alla de gånger hennes man
gett sig av på Midsommaraftons morgon
för att leta efter vallmo att ge till henne.
Ibland blev buketten stor, andra gånger
mindre – allt efter växtligheten. Han gav
av kärlek och hon tog emot. Båda visste
att blommorna som längst höll till Midsommardagen.
Vallmon säger något om sommaren och
kärleken, färskvaror att vårda och dela
i detta sköna och sköra liv. Älska är ett
fornnordiskt ord som betyder ge växt. Så
mycket mer än bara en känsla. Vårt totalengagemang i varandra; tänka, känna
och vilja, tala och lyssna, göra och ta
emot.

Att kärleken kostar betyder inte att den
är meningslös. Den kärlek vi har gett och
tagit emot finns kvar. Det kan ingen ta
ifrån oss. Summan av våra liv är kärlek.
Att tänka så blir för mig en uppmuntran
till att ibland stanna upp och samla ihop
vad det betyder att älskas och att ge andra
möjlighet att växa.
Nu är det sommar och solen står högt på
himmelen. Många av oss längtar efter eller njuter av lediga dagar. Dagar fyllda
av andra äventyr än de vardagliga rutinerna. Lata dagar att bara vara i och ta
som de kommer, utan tider att passa.
För en del av oss blir förväntningarna inför sommar och ledig tid svåra. Om det
är så för oss att vi kan säga: ”Sommar,
sol och livet leker.” Då är det härligt med
ledig, äventyrlig och avkopplande sommar.

Kärleken kan vi inte äga.
Den kan vi ta emot
och ge vidare av.
I tillit kan den gro.

						

Text o foto
Kerstin Hesslefors Persson
				
Kyrkoherde
Lunds Allhelgonaförsamling

