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Jakob Olofsgård,  
pastor och församlingsföreståndare

Inte alltid, tyvärr. Kyrkan lockas som 
allt annat i vår tid av flyktighet, popu-
lism och stress som gör att också hon 
ursäktande skyndar förbi den slagne 

människan vid vägkanten. Men när tron 
blir den verkliga drivkraften för att ta den 
utsatta människans perspektiv, då tänds 
en gnista av hopp. Det är då hon kliver ut-
anför sig själv och sin bekvämlighetszon 
och lyfter sin blick och ser långsiktigt. När 
hon tar sin humanism på allvar och blir en 
verklig pådrivare för rättvisa och fred, och 
med stor envishet sliter stenhårt, under ti-
der då allt annat verkar omöjligt, när alla 
andra kastar in handduken. Det handlar 
om att stannar kvar.

I det här numret av vårt magasin mö-
ter du olika människor som på olika sätt 
har tänkt igenom vad som egentligen är 
viktig. Detta för att orka med att hålla fast 

vid den utsattas perspektiv. Att mer be-
höva ge tid för reflektion, eftertanke och 
samtal om vad som är väsentligt i livet. 
Och för att också ibland hålla fast vid en 
linje som kostar på. Starka krafter i vårt 
samhälle vill få oss att kura omkring oss 
själva, använda vår tid och energi till kort-
siktig konsumtion. Här behövs en tanke, 
en tro, på vad som egentligen är viktigt. Vi 
behöver varandras hjälp att hålla fast vid 
det vi kommer fram till är rätt och riktig. 
Perspektiv på livet får vi ofta genom en 
lång process av eftertanke och möten, en 
omvändelse, men kan ibland snabbt ock-
så komma över oss då vi möter den sju-
ke, sörjande eller slagne medmänniskan. 
Då inser vi att nu ser jag något som får 
betydelse för hur jag vill leva, hur jag vill 
påverka och vad jag vill satsa min tid på. 

Hoppet om en bättre värld är inte att titta 

bort, utan att stanna kvar och upptäcka 
att det inte är farligt. Hoppet är att se att 
livet kan vara en mycket tung kamp och 
ändå fortsätta tro att med mina och an-
dras insikter och insatser så kan en för-
ändring faktiskt vara möjlig.  

En kyrka ska inte vara någon som är 
enkelt att handskas med i samhället, hon 
ska inte stryka medhårs. Hon ska inte 
ägna sig åt sitt egna privata välmåen-
de, någon sorts andlighet utan koppling 
till livet runtomkring eller högtravande 
språk. Hon behövs för att tända en gnista 
av hopp och säga: ”du inte är ensam! Det 
finns någon som lyssnar och som sitter 
med dig, när allt annat faller”. En sådan 
kyrka kan jag tro på. Välkommen att vara 
med och skapa en sådan – för hon behövs 
nu mer än någonsin.

Är kyrkan bättre 
än andra på att 

ge hopp?
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När livet inte blev som vi tänkt oss, när 
sjukdom, sorg eller svårigheter drabbar 
oss, då kan mötet med en annan männ-
iska vara avgörande. Någon som vågar 

lyssna, som står kvar när det är som 
mörkast och som ger en gnista hopp.

Möt Lena Hilding Carlsson och Per 
Sjönnerby som i sin vardag får vara 

denna någon. 

En 
gnista 

hopp

L ena Hilding Carlsson, diakon i 
Immanuelskyrkan i Jönköping, 
har stor erfarenhet av att möta 
människor mitt i det svåra. Hon 

vet hur viktigt det djupa samtalet är, och 
hur man pratar om det som det ibland 
inte ens finns ord för.

– Ibland kan man inget säga, och då 
säger man inget. Då kan man bara lyss-
na och försöka ge en gnista hopp, visa 
att du inte är ensam. Min uppgift kan 
vara att vara den som ser – att det finns 
människor omkring dig, att det finns en 
möjlighet till förändring. Det positiva, sä-
ger hon, och fortsätter;

–Och när jag inte kan göra nåt mer kan 
jag be för dig, och ”ta över” bönen från dig 
när du inte orkar. Det finns ett hopp i det 
också.

Hoppet
Lena återkommer ofta till hoppet. Det är 
så hon ser på sin uppgift.

– Ibland kan det finnas en förväntan på 
att jag ska komma med ett råd, men det är 
inte det jag ger. Jag ger hellre hopp. Ofta 
sitter du på lösningen själv, och jag kan 

Text : Lisa Johansson | Foto: Henrik Ydreborg

Lena Hilding Carlsson är diakon  
i Immanuelskyrkan.
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uppmuntra till att hitta den, säger hon. 
Men när det verkligen är nattsvart? När 

man vet att inget mer finns att göra och 
allt bara är förtvivlan?

– Då har vi ett evighetshopp, det är där 
andligheten kommer in. Men det här hop-
pet kan inte alltid tas emot, utan man får 
ta det ganska försiktigt. Och så får man stå 
ut; hålla i, hålla om och hålla ut.

Inga mallar eller manualer
Vi människor har skiftande beredskap för 
att för hantera sorg och svårigheter, mot-
gångar och brustna förhoppningar. En del 
klarar det hyfsat, andra mår sämre.

– Det finns inga mallar eller manualer 
för när livet inte blir som man tänkt sig. 
Man tror ofta att alla andra har så perfekta 
liv, säger Lena. Men livet är ingen quick 
fix. Allting kan hända och det finns inga 
garantier. 

En del har svårt att öppna sig och prata 
om det som gör ont. Det kan vara en fråga 
om tillit, tror Lena:

– De litar kanske inte på dem de möter. 
Man måste många gånger visa att man är 
värd förtroendet. Jag har ett förtroende i 

min kallelse och i min roll, men ska någon 
komma till mig med sitt djupaste måste de 
veta mer om mig, och jag måste visa att 
jag orkar bära det. 

Att ta del av andra människors sorg och 
oro kan vara tungt. Lena Hilding Carlsson 
hittar kraft i bön och gudstjänst, hos kol-
legor, genom handledning och i den egna 
livserfarenheten.

– Konstigt nog får man hjälp med att 
orka. Jag får också lämna över, annars 
går det inte. Det är viktigt att jag har en 
grundtrygghet i mig själv, att jag är rotad. 

Hon är tyst en stund och fortsätter se-
dan:

–Det händer nånting där faktiskt som 
man inte kan förklara. Man bär med sig 
mycket själv också, ibland får man gråta 
lite så att det inte sätter sig. Men det hän-
der nånting också.

Svåra upplevelser och besvikelser väck-
er ofta starka känslor hos människor. 
Ibland kan det de varit med om leda till 
bitterhet, mot andra människor, mot Gud 
eller mot livet i stort.

– Bitterhet är det svåraste att handskas 
med, det svåraste att förändra, säger Lena. 

Det kan ingen annan förändra åt en. Jag 
kan förstå att man blir bitter, men livet är 
för kort för det. Jag kan också förstå att 
man har svårt att förlåta. Men om du inte 
kan försonas kommer du inte ur det. Det 
kan ta tid och ibland är det bara Gud som 
kan göra det. Jag får följa dig på vägen, 
men du måste ha viljan.

Då har Lena lättare för ilskan:
– Ilskan kan vara en kraft, den kan ge 

kraft att orka ta sig igenom det svåra. 
Ibland kan det vara den som gör att man 
inte bara ligger på golvet som en våt fläck 
utan orkar kämpa. Ilska är bättre än bit-
terhet.

Kan allting förlåtas, mänskligt sett? Och 
måste man alltid förlåta? Lena funderar 
ett ögonblick:

– Det kan ta tid att förlåta, det är en 
process. Och ibland kan man inte förlåta, 
det finns saker som kan vara extra svåra, 
särskilt när det handlar om barn. Då får 
man försöka försonas med att man inte 
kan, och överlämna det åt Gud. För Gud 
är kärlek och han har redan förlåtit.
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F ör  pastorerna och prästerna 
som jobbar för sjukhuskyrkan på 
Länssjukhuset Ryhov är det var-
dag att möta människor när livet 

inte blev som man har tänkte sig. Livet och 
samtalen får en annan riktning.

Per Sjönneby har hunnit jobba som 
pastor på sjukhus i många år nu. Det hela 
började egentligen med att han i sin för-
sta församlingstjänst jobbade som deltids-
brandman och då naturligt kom i kontakt 
med människor i krissituationer.

– Jag upptäckte också efter ett tag att 
en av mina starka sidor var det enskilda 
samtalet med människor och att jag triv-
des i den rollen. När jag fick min första 
tjänst på Karlstad sjukhus kompletterade 
jag samtidigt med att läsa grundkurs i psy-
koterapi för att få verktyg som jag kunde 
ha användning av i mötet med människor, 
berättar Per.

Sjukhuskyrkan i Jönköping
På Ryhov jobbar fyra pastorer och präster 
för sjukhuskyrkan som finns till för pa-
tienterna, de anhöriga och personalen. De 
ansvarar för olika avdelningar för att lära 
känna olika delar av sjukhuset och perso-
nalen bättre. De delar också på att ha jour 
alla dagar, dygnet runt, och ingår i sjuk-
husets krisorganisation som aktiveras vid 
olika typer av kriser eller stora olyckor. 

Varje torsdag lunch hålls en andakt i  det 
böne- och meditationsrum, dit vem som 
helst kan komma och tända ljus, be eller 
meditera när man vill. Just att tända ljus är 
en handling som, oavsett vilken tro man 
tillhör, visar att man vänder sig i tillit  till 
något större utanför sig själv.

Stanna och lyssna
Per går regelbundet runt på avdelningar 
och pratar med personal och patienter. Det 
är egentligen så de flesta möten sker, det 
är väldigt sällan någon knackar på dörren. 
Ibland blir det bara ett ”hej” vid sängkan-
ten, ibland ett längre samtal. 

– Jag känner ganska snart om det är läge 
för samtal eller inte. Människor har olika 
erfarenheter av kyrkan och ser direkt på 
min klädsel att jag kommer från kyrkan. 
När det blir läge för samtal så upplever 
jag att många tänker att ”tänk att du kom 
hit”. För många är det ett stort steg att be 
personalen ringa sjukhuskyrkan, men när 
jag rör mig på avdelningarna blir det en 
naturlig kontakt, säger Per.

Oftast blir det enbart ett samtal med pa-
tienten eller någon anhörig, de flesta vistas 
ganska kort tid på sjukhuset. Men ibland 
blir det återbesök eller uppföljningssamtal 
för de som önskar det. 

Den vanligaste frågan som Per möter är 
”varför hände detta mig?” eller ”vad blir 
det nu?” Det blir ett samtal om livet här 
och nu.

– En av mina viktigaste uppgifter är att 
bekräfta oron och stanna kvar i det till-
sammans med den jag pratar med; att inte 
göra någonting, men att stanna kvar. Min 
erfarenhet är att de upplever att de då inte 
är ensamma i sin situation. Människor 
behöver någon som lyssnar. De behöver 

få vara i situationen och sätta ord på sina 
tankar och det de är med om just då.

– En annan uppgift är att normalisera 
känslor och försöka förmedla att det som 
händer nu inte är unikt. Andra har varit i 
samma situation tidigare och de känslorna 
som den drabbade känner är normala. Det 
fungerar inte att jag ska komma där med 
någon positivism och färdiga lösningar, 
även om jag vet att människan och sjuk-
vården klarar mycket, säger Per och fort-
sätter berätta mer om vad samtalen kan 
handla om:

– Människor som har en svår diagnos 
summerar ofta livet. Det blir en livsberät-
telse som känns viktig att få dela med nå-
gon som lyssnar.  Det kan vara både glädje 
och sorg, glädje över det som har gått bra 
och kanske sorg och skuld över det som 
inte blev bra. 

– Jag frågar ofta hur det ser ut runt om-
kring den jag träffar, om det finns ett so-
cialt nätverk som backar upp. Ibland finns 
inte det.

Att möta de människorna som lever 
i otrolig ensamhet, när det inte finns ett 
nätverk att lämna över till, upplever Per 
som något av det tuffaste i  sin roll. Som 
representant för kyrkan kan han i den si-
tuationen fundera på om han kan förmed-
la en kyrklig kontakt med en diakon, en 
pastor eller annan.

Möten med den som uttrycker att man 
inte vill leva längre kan ibland vara svåra.

– Ibland kan jag faktiskt förstå att de 
känner så när man inte har någonting 
mer att leva för och är svårt drabbad av 
sjukdom. Man kanske inte har några barn, 

Att inte göra någonting  
– men att stanna kvar

»Jag känner ganska snart om 
det är läge för samtal eller inte«

forts...

Text & foto: Simon Hjälmarö
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släktingar eller nära vänner, är gammal, 
har ont kroppen och vet att det inte kom-
mer bli bättre. Då kan jag förstå att de tan-
karna kommer.

Ställföreträdare för hoppet
– Eftersom jag har prästkrage och 

människorna jag möter vet att jag är kris-
ten och representerar kyrkan, så ställer jag 
ibland frågan om jag får be en kort bön. 
Det behöver inte vara deras egen, utan 
jag blir en ställföreträdare för tron och 
hoppet. Jag upplever att många som inte 
är vana vid kyrkan tycker att det är stort 
att någon vill be för dem och nämna deras 
namn inför Gud.

Vi är nog många som kan känna igen 
oss i situationer där livet inte blev som 
vi tänkte oss, för vår egen del eller någon 
närstående. Och som troende kan tron i en 
sådan situation ta olika vägar.

– Det beror mycket på vilken gudsbild 
man har, är min upplevelse. En del känner 
att tron bär, andra att tvivlet och frågorna 
kommer. Ofta pendlar det nog däremellan, 
funderar Per. 

Per beskriver att en av hans tydligaste 
gudsbilder är den hållande handen, att 
Gud omsluter och bär oss.

– Min bild är att ingen är okänd av Gud, 
även i det mörkaste mörker. Gud kliver 
inte in i rummet med mig, utan är redan 
där. Den tron bär jag med mig. Ibland sker 
saker då jag märker att det inte bara är jag 
i det här arbetet. Det kan till exempel vara 
att någon hittar en gudstro som bär precis 
i slutet av livet. Det blir också en boost för 
mig i arbetet, att känna att Gud är med.

Vi kommer in på hur man kan orka job-
ba med att möta människor i svåra livssi-
tuationer hela tiden. 

– Många möten ger mig faktiskt livs-
glädje och hjälper mig själv – allt är inte 
mörkt. 

Per menar att klyschan ”det ger mig så 
mycket tillbaka” faktiskt på så sätt stäm-
mer för honom. Det är en förmån att få ta 
del av alla livsberättelser. 

– För mig har det blivit oerhört värde-
fullt att ha goda kollegor att pusta ut och 
dela erfarenheter tillsammans med. I för-

mågan att ställa om och kliva ur min roll 
när jag lämnar arbetet har min familj en 
viktig roll. Jag känner tacksamhet över 
dem och  att jag behöver dem och de mig.

Per tror det är viktigt för alla människor 
som har den här typen av uppdrag att ha 
en förmåga att ”kliva in” och ”kliva ur”.  
Naturligtvis går det inte alltid beroende på 
vad man varit med om. 

– Skulle det inte fungera i längden vore 
det nog svårt att ha den här typen av tjänst. 
Jag går också själv regelbundet i handled-
ning med andra i liknande yrkesroll.

Samtalet närmar sig sitt slut och efter 
lunch ska Per ha en nattvardsandakt med 
en patient som önskat det. Har man ti-
digare kunnat gå i kyrkan kan det också 
vara viktigt att få dela brödet och vinet  om 
man vistas en längre tid på sjukhuset. Att 
få påminnas om att Gud är med här och 
nu, avslutar Per.

Sjukhuskyrkan
På sjukhuskyrkan.se kan du läsa 
mer om sjukhuskyrkan och hitta 
kontaktuppgifter till sjukhuskyrkan 
på olika sjukhus. 

Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset  
Ryhov finns på entréplan vid 
böne- och meditationsrummet, 
målpunkt C.  
Du kan också ringa 
 010-242 28 08 eller fråga  
personal på sjukhuset.
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Jag tror på en Gud, som är helig och varm,  
som ger kampglöd och identitet, en helande 
Gud som gör trasigt till helt, som stärker  
till medvetenhet. 

Jag tror på en Gud, som gråter med mig,  
när jag gråter så allting är gråt, en tröstande 
Gud som kan trösta likt den, som väntar tills 
gråten gått åt. 

Jag tror på en Gud, som bor inom mig och  
som bor i allt utanför, en skrattande Gud  
som vill skratta med mig, som lever med mig 
när jag dör.
Text: Christina Lövestam (Psalm 766 i Svenska psalmboken)

.

Foto: Pexels.com
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Augusti 2016
Vi tar en tur i radhusträdgården, morbror 
Johan och jag. Blommorna prunkar, det 
kan inte vara vackrare. Vi får en stund på 
tu-man-hand då han plötsligt säger: 

– Elisabeth, vill du ta hand om min 
begravning? Du vet min cancer har gått 
igång igen och det lönar sig inte med mer 
behandling. Ingen vet om jag lever till jul 
eller till nästa påsk, men jag vill ordna så 
det är klart.

Tiden stannar upp. Trots att jag en tid 
anat läget vad gäller cancern, blir jag be-
rörd av allvaret i frågan. Några veckor tidi-
gare hade vi resonerat om trädgårdshjälp. 
Lika lugnt och sakligt pratar han nu om 
sin egen begravning. Mitt svar blir natur-
ligtvis ett ja. 

– Jag vill att det ska vara i Slottskapellet, 
säger han. Och jag vill att ni sjunger ”Blott 
en dag, ett ögonblick i sänder.”

Veckorna går. Hösten gör sitt intåg. Jo-
han blir sämre mycket fortare än vi trott. 
Sjukhusvistelserna avlöser varandra.

December 2016
Tredje advent läggs han in igen. Min man 
och jag åker upp till sjukhuset med lite jul-
pynt, ett ljus och en bandspelare.  Johan får 
välja bland några cd-skivor som vi plockat 

med. Mozart är ett givet val. Vi lyssnar till-
sammans när han utbrister: 

– Mozart, han är bra han. Vad synd att 
han inte lever längre! Men förresten, jag 
får ju snart träffa honom.

Vi skrattar gott tillsammans. Samtidigt 
anar vi att han ser längre bort än vi gör, 
nämligen livet bortom dödens gräns. Nej, 
döden är han inte rädd för. Han sörjer över 
att inte få några år till. Pensionär men inte 
åldring, men nu är han försonad med si-
tuationen. För oss som står bredvid är det 
både svårt och förunderligt.

Nästa morgon ringer telefonen.
 – Johan är mycket dålig. När han vakna-

de i morse sa han att han vill dö.
Jag skyndar mig till Ryhov. Jag ser att 

kroppen inte vill längre. Vi sitter tillsam-
mans, Johans fru och jag. 40 mil därifrån 
befinner sig sonen Anders, svår att nå. 
Men vi vet att han kommer framåt kväll-
en. Johan småslumrar men är helt med-
veten. Han får all hjälp som behövs med 
smärtlindring. Vi lyssnar på Mozart och 
pratar lågmält. Gång på gång upprepar vi 
att Anders och hans fru Linda är på väg. 
Personalen är underbar. Vi går ifrån när vi 
behöver, får mat och kaffe. 

Vid lunchtid kommer en prästklädd 
man och hälsar. Det är pastor Per från 
Sjukhuskyrkan.

– Jag brukar hälsa på alla här, säger han. 
Tanken slår mig. Johan känner ju sjuk-

husprästen Lasse Larsmark. Per ringer 
efter Lasse. De gamla arbetskamraterna 
möts. De skämtar med varandra trots att 
Johan är svag.

– Nu ska jag sjunga för dig, säger Lasse. 
Vilken ska jag ta? 

Johan viskar knappt hörbart: 
– Blott en dag!
Lasse börjar sjunga, men Johan säger:
– Vänta, vänta! 
Så harklar han sig och sjunger med i 

hela sången. Tårarna rinner ner från hans 
kinder.

När vi ber Herrens Välsignelse över Jo-
han gråter alla. Så går han in i en djupare 
dvala. Men något stör och gör att han inte 
vill sova. Vi förstår att det är för att han 
väntar på Anders och Linda. Vid halvsex-
tiden kommer de. De skyndar in i rummet 
till sängen, kramar honom, smeker hans 
hand. Bara några minuter senare somnar 
Johan. Familjen vakar under natten och 
eftermiddagen därpå slutar han att andas.

Text: Elisabeth Hedfors | Foto: Pexels.com

Vill du ta hand om 
min begravning?



11

Januari 2017
Slottskapellet, Jönköping. Alla är där på 
begravningsgudstjänsten: nära och kära, 
grannar och vänner. Det är vackert och 
sorgligt. Blomsteruppsättningar, saxofon-
musik och orgel.  I talet berättar jag om Jo-
hans väg mot avslutet av hans liv. Leenden 
sprids när jag nämner om Mozart. Vi är be-
rörda av Johans mod och tillit inför sin egen 
död. Det är så uppenbart att hans barnatro 
burit honom. Gemenskapen med mat efter 
gudstjänsten betyder mycket när vi som 
sällan möts får prata och vara tillsammans.

Mars 2017
Slottskyrkogården. Vaktmästaren har 
gjort iordning ett vackert bord i kapellet. 
Jag får hämta in urnan. Kan inte låta bli att 
smeka den med handen och viska: 

– Min morbror… 
Vi står i en ring runt urnan, håller var-

andras händer. Anders sätter ord på det vi 
alla känner

–Så märkligt att detta är allt som finns 
kvar! Vi ber.

Anders bär urnan i sin famn ut till gra-
ven som är klädd med granris. Det är snart 
vår och påskliljorna ska blomma. Vi säger 
än en gång: – Farväl Johan!

Du död – hur ska jag själv kunna förso-
nas med att du finns? Jag vill inte att andra 
ska dö. Jag vill inte dö själv. 

Mysterium
Döden är sannerligen ett mysterium. Ing-
en kan riktigt veta vad den innebär. Ve-
tenskap och forskning kan ge oss svar på 
mycket. Mitt i detta är ändå tillvaron fyllt av 
mysterier. Svalorna som flyger från Afrika, 
parar sig i luften och återvänder till sam-
ma plats, år efter år. Små barn som föds 
och växer upp till unika personligheter, 
kärlek som tänds mellan två människor 
och blir så stark att man vill dela hela livet 
med varandra. 

Den kristna tron 
beskriver ett myste-
rium. Gud valde att 
visa sitt verkliga jag 
genom att bli en människa. Jesus föddes, 
var både en skrikande och ljuvlig bebis, en 
vetgirig femåring, en ansvarstagande ung 
man. 

I Bibeln finns många berättelser om vad 
han sa och gjorde. Han dog alldeles för ti-
digt, redan i trettioårsåldern. Sorgen hos 
hans vänner och familj var enorm.

Här kunde historien ha stannat med en 

profet som lämnat goda ord efter sig. Men 
det ofattbara hände. Jesus uppstod, blev 
levande igen. Inte ens döden kunde hålla 
kvar honom. 

Han säger fortfarande till oss: – Livet 
slutar inte med döden!

Detta går inte att förstå med förnuftet, 
men är en visshet som bär och har burit 
människor genom årtusenden.

Sorg och hopp
Om man tror på ett liv efter döden, blir då 
sorgen mindre när någon gått bort? Nej. 
Sorgen hör tyvärr till våra liv. Vi måste 
vänja oss vid att en människa inte längre 

finns hos oss. Det är 
svårt. Därför behöver 
vi tröst.

Det är sällan jag 
tvivlar på Guds exis-

tens eller att det finns ett liv efter döden. 
Men när det händer brukar jag tänka på 
människor jag har förtroende för, sådana 
som gått före in i döden. Farfar, min egen 
pappa, Moder Teresa och Nelson Mandela 
är några av dem. Morbror Johan har nu 
lagts till den raden.

Han säger fortfarande till oss: 
– Livet slutar inte med döden!
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N är frikyrkorörelsen växte fram 
under slutet av 1800-talet kall-
ades dess anhängare för »läsa-
re«. De valde att läsa sin bibel 

själva, hemma. 
I Café Immanuel finns en bokhylla med 

böcker och tidningar av olika slag. Me-
ningen är att människor med olika bak-
grund och intressen ska trivas och kunna 
hitta något att läsa i vårt café. Det är sam-
fundstidningar, tidningar för avkoppling 
och nöje och ett litet bibliotek med läsvär-
da böcker för olika åldrar. Böckerna som 
finns väljs ibland för att fördjupa de teman 
vi möter i till exempel gudstjänsten, Sam-
hällsdialogen, Mötesplats Immanuel och 
barnverksamhet.

En kopp kaffe 
med bok, tack!

Böckerna är inte för utlåning utan mer 
tänkta som smakprov. Det innebär att du 
kan grabba en bok tillsammans med en 
god fika, bläddra i och lära känna den. 
De flesta går sedan att, om du vill, köpa i 
bokhandeln Nya Musik, 100 meter bort på 
samma gata där kyrkan ligger.

Vet du förresten vad ordet ”bibel” bety-
der? Det kommer från det grekiska ordet 
”böcker”. Så var passar det bättre  att ha ett 
bibliotek än i en kyrka?

På nästa sida presenterar vi tre böcker 
som handlar om kristen meditation och bön.
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Boktips

För några år sedan hade brittiska 
BBC en reality-serie där några perso-
ner, utan någon uttalad kristen tro, 
under 40 dagar levde tillsammans 
med munkarna i ett Benediktiner-
kloster i England. Helt oväntat blev 
serien en tittarsuccé. 

Som en följd av det skrev abboten 
Christopher Jamison boken ”Rum-
met inom dig”. Där vidareutvecklar 
han benediktinerbrödernas tankar 

Vi kan ibland tro att meditation är 
något exklusivt för de österländska 
religionerna, men den har alltid haft 
en central plats inom kristendomen. 
Från Jesu tid, genom klosterväsen-
dets guldålder fram till moder Teresa 
och dagens retreatrörelse har den 
praktiserats, om än med olika fokus 
och metoder. I vår tid har meditation 
fått en förnyad aktualitet som hjälp-
medel för att hela våra splittrade och 
stressade sinnen.

”När jag tänker på Ruth kommer 
orden: Hon var en bön! Efter ett 
aktivt och utgivande liv satt hon på 
gamla dar vid fönstret i sitt rum på 
Lindgården. Vid ett tillfälle blev hon 
lite orolig och självkritisk: ”Jag är 
så dålig på att be numera”, sa hon 
bekymrat. ”Borde ju be mera nu, när 
jag bara sitter här och inte kan något 
annat. Men jag glömmer det bara!” 
Nej, älskade Ruth, du borde inte! 

Av: Fredrik Bergman & Elisabeth Hedfors

Men meditation kan vara mer än så! 
Den kan, med rätt vägledning, vara 
en väg till fördjupad tro och bön. 
Wilfrid Stinissen (1927–2013) ger en 
bakgrundsbild av hur meditation har 
sett ut inom den kristna traditionen 
och en introduktion och handled-
ning i hur den kan användas idag. 
För den som vill börja utforska den 
kristna kontemplationen som en väg 
till stillhet, tillit och självkännedom 
är ”Kristen djupmeditation” en god 
utgångspunkt.

Kristen djupmeditation
av Wilfrid Stinissen

Vara i bön – utan att be om något
av Margareta Melin

Hela du är en bön, en Guds frid och 
närvaro mitt ibland oss!”

Så skriver Margareta Melin, Jönkö-
pingsbo, poet och författare. I boken 
delar hon personliga erfarenheter 
tillsammans med texter till både 
egna och gemensamma böner. Bok-
en är en skatt som kan ge nycklar 
till ett liv med bön - utan krav på 
prestation.

Rummet inom dig - Klostervisdom för vardagslivet
av abbot Christopher Jamison

om hur deras klostervisdom kan vara 
till hjälp även i den vanliga människ-
ans vardag. Genom sju steg: tystnad, 
kontemplation, lydnad, ödmjukhet, 
gemenskap, andlighet och hopp, får 
vi en förvånansvärt underhållande 
och lättillgänglig beskrivning av Be-
nedikts urgamla principer. Med hjälp 
av dem kan även vi nutidsmänniskor, 
som lever långt utanför någon form  
av klosterliv, börja bygga ett heligt 
rum inom oss.
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Bli volontär!
Café Immanuel, Hela människan och våra verksam-
heter har behov av volontärer och ledare. Tveka inte 
att våga prova om du är nyfiken – ditt engagemang är 
värdefullt!

Tävling! – Var i kyrkan?
Nu höjer vi ribban i jakten på att hitta var i 
kyrkan detta foto kommer från. Förra numret 
visade duvan över dopgraven.

Priset är en presentcheck på 100 kr i  
Café Immanuel.

Svar lämnas till kyrkans expedition i ett kuvert 
märkt ”VAR?”. Skriv ditt svar på en lapp tillsam-
mans med namn och telefonnummer.  

Vinnaren dras bland de 20 första rätta svaren. 

G O T T  &  B L A N D A T

Kyrka för Fairtrade
Immanuelskyrkan är diplo-
merad Kyrka för Fairtrade. 
Fairtrade, ”Rättvisemärkt”, 
innebär att arbetaren får 
rätt lön för sin produkt och 
att produktionen sker med 
hänsyn till människor och 
miljö.

Du kan handla rättvise-
märkta produkter i Café 
Immanuel. En presentpåse 
med marmelad, godis och 
te istället för en blomma 
kanske skulle passa? Eller 
te, kaffe, chokladkakor och 
naturgodis. 

Utbudet varierar så håll 
ögonen öppna!

Equmenia scouter
 

 
Varje torsdagkväll samlas runt 50 scouter från 7 år och 
uppåt i Immanuelskyrkan scoutverksamhet. Vill du 
eller ditt barn vara med? Eller vill du vara ledare?

Kontakta kårchef, Stefan Sjöberg, tel. 036-12 07 77 eller 
scout@immanuelskyrkan.com

Swish!
Swisha gärna din gåva till  
Immanuelskyrkans verksamhet.  
Nr: 123 006 77 69. Tack för din gåva!
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V arannan vecka träffas ett här-
ligt gäng ungdomar i kyrkan för 
konfirmationsundervisning. 
Upplägget är enkelt, vi fikar 

har en kort lektion och gör något praktiskt  
utifrån ett tema. En given del är att vi kör 
en lek varje gång och att vi alltid avslutar 
med en andakt och ljuständning runt vår 
andaktsbåt.

Vi startar alltid hösten med en över-
nattning då endast myskläder är tillåtet.  
Vårens termin sparkar vi igång med en 

– Najs –
Man har inte lika stort ansvar

Att börja bli vuxen
Mobiltelefonen

Kompisar
Föräldrarna betalar för det mesta

Jag betalar ej för något
Sport (innebandy)

Träna
Lätt att kommunicera och det finns 

mycket att göra för ungdomar.

– Bajs –
Att man växer mot vuxen ålder

Kärleken
Mobiltelefonen
Mycket plugg

Man bestämmer inte över sig själv
Man blir äldre

Läxor
Franska

Press och ideal på grund av sociala 
medier.

resa till Stockholm med studiebesök. Inn-
an allt landar i en vacker konfirmations-
högtid åker vi till Strandgården, Halmstad 
för ett oförglömligt konfaläger.

Men det kanske viktigaste av allt är att 
vi varje gång startar med att berätta om 
vad som är bra och dåligt i livet just nu. Vi 
kallar den rundan för Najs & Bajs. Vi bad 
konfirmanderna att säga något om ”Hur 
är det att vara ung idag?”, här är några av 
svaren vi fick.

Konfa i Immanuel

Hur är det att vara ung idag?
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Nej, nej! Simon heter jag bara i Immanuelskyrkan! sva-
rar han och skrattar gott. I alla andra sammanhang 
är det Shlemon, på svenska Salomon.  Mitt efternamn 
Youkhanna är Johannes på svenska efter min farfar. 

I vår tradition får barnet alltid också sin pappas och sin farfars 
namn. På så vis blir släktsamhörigheten tydlig genom generatio-
nerna. I Sverige har Youkhanna blivit vår familjs efternamn. 

Vi ägnar en stund åt att jämföra våra namntraditioner. Är det 
Shlemon jag ska kalla honom, funderar jag, eller ska jag skriva 
Simon, det namn som Immanuelkyrkans alltid tjänstvillige vakt-
mästare lystrar till här? Och hur blev det egentligen så?

– För 15 år sedan sökte jag jobb och min handläggare på Ar-
betsförmedlingen tipsade om en ledig tjänst i Immanuelskyrkan. 
Jan Eireståhl var pastor här då. Jag är en kyrkans man så jag var 
intresserad. En enda gång tidigare hade jag varit här i kyrkan. Vi 
som läste svenska på SFI Juneporten hade bjudits in till Lucia-fi-
rande och det var fint. Jag fick komma på anställningsintervju och 
de som intervjuade mig tyckte mitt namn lät som Simon. Jag sa 
ok, de får ni gärna kalla mig. Jag fick jobbet och så blev jag Simon 
i Immanuelskyrkan. Numer börjar fler och fler kalla mig Shlemon 
också här, kanske för att icke-svenska namn blivit så vanligt.

Från irakiska Kurdistan
Shlemon föddes som den yngste av 11 syskon i byn Dere i  Dahuk, 
en stad i norra Irak som ligger nära floden Tigris. Detta ständigt 
omstridda område kallas numer irakiska Kurdistan men var förr 
en del av norra Mesopotamien och betraktas av assyrierna som 
deras rättmätiga land.  Där döptes han i Österns Kyrka som hans 
släkt alltid tillhört. Enligt traditonen grundades den av aposteln 
Tomas lärjunge Addai. 

Shlemons pappa var bonde. Grönsaker och säd växte på hans 
mark och träden bar riklig frukt:  äpplen, granatäpplen, persikor, 
mandel, fikon av olika slag. Allt skulle varit bra om de inte var för 
de ständiga striderna i gränsområdet i norra Irak och inbördes-
kriget som bröt ut.

När Shlemon var 7 år flyttade han och några av syskonen till 
släktingar i Kirkuk. Där var det dels tryggare och där fanns det 
bra utbildning. 

– Det var inget konstigt med det, säger Shlemon, våra familjer 
stod varandra nära och husen var stora.  På somrarna for jag hem 
till byn, men annars var jag i Kirkuk och studerade.

Oron i landet var stor och under nästan hela 1980-talet pågick 
kriget mellan Iran och Irak. Alla unga män måste göra militär-
tjänst och när Shlemon avslutat studierna väntade 23 månader 
i det militära.

– Men de vägrade släppa mig, jag tvingades kvar i armén. Jag 
kunde i alla fall gifta jag mig med Jonaina som jag kände väl, vi är 
av samma släkt.

Flydde Gulf-kriget
När kriget äntligen var slut hoppades alla på lugn och fred. I stäl-
let kom Gulf-kriget och det blev värre än någonsin.  Shlemon vill 
helst inte prata om det, men konstaterar att han och Jonaina inte 
längre kunde stanna i sitt hemland.  De beslöt sig för att fly och 
målet var Sverige dit släktingar tagit sig under 70-talets arbets-
kraftsinvandring. Ett bra land, hade de hört, med stora möjlig-
heter. De hade nu två barn, en flicka på snart fyra år och en liten 
pojke på dryga året. 

Irak var helt förstört av kriget och det rådde laglöshet överallt. 
Det gjorde att det gick relativt lätt att fly med hjälp av smugglare.  
En mödosam vandring med småbarnen över bergen tog dem till 
Turkiet och därifrån flög de till Sverige. 

– Vi kom till Sverige januari 1994. Det var kallt och vitt, vitt 
överallt och jag undrade vart vi hade kommit. Vi sökte asyl, kom 
till Stockholm, Sundsvall och slutligen till flyktingförläggningen 
på Råslätt i Jönköping .

Österns Gamla Kyrka
– Vi ville hit av två skäl. Dels bodde min frus föräldrar i Hus-

kvarna och dels var Jönköping då den enda platsen i Sverige där 
Österns Gamla Kyrka fanns. Efter ett par månader fick vi uppe-
hållstillstånd och en lägenhet på Öxnehaga. Då var det lätt att 
få en bostad och vi var glada över hur det ordnade sig. Vi bor 
fortfarande på Öxnehaga och mina svärföräldrar har också flyttat 
dit, säger han. 

Österns Gamla Kyrka har idag församlingar också i Stockholm, 
Linköping och Göteborg.  I Jönköping finns verksamheten i f d 
Missionskyrkan i Norrahammar där Shlemon sedan 10 år är en av 

I Sverige sökte vi tryggheten
- Shlemon, är det Simon på ditt hem-

språk assyriska? frågar jag när vi slår 
oss ner på kontoret i Immanuelskyrkan.

Text : Margareta Andermo | Foto: Henrik Ydreborg
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församlingens 6 diakoner, en uppgift som kräver större delen av 
hans lediga tid. Varannan söndag kommer prästen från Södertälje 
och håller mässa. Då är diakonernas uppgift bland annat att läsa 
texterna ur Gamla Testamentet och breven, sköta rökelskaren och 
tillsammans med prästen dela ut nattvarden.  De två andra sön-
dagarna är det söndagsskola som diakonerna ansvarar för. Bröl-
lop, dop och begravningar kommer dessutom. 

– Jag är en kyrkans man, säger Shlemon och ler så där varmt 
igen. Om jag orkar och kan säger jag aldrig nej om något behöver 
göras. Jag vill gärna hjälpa till och det gäller i båda de kyrkor där 
jag har ansvar. 

Att det fungerar olika i de två kyrkorna som är en stor del av 
hans liv bekymrar honom inte. 

– Jag upplever att grunden i båda kyrkorna är densamma, sä-
ger Shlemon. Det är tron på Jesus och tron på Guds ord, som vi 
behöver studera för att få vägledning i livet. Jag läser Bibeln på 
arameiska, men det är ofta svårt att förstå, både språkligt och 
vad det egentligen innebär. Den assyriska bibeltexten skiljer sig 
från den nyassyriska vi pratar. Då jämför jag med texter på andra 
språk, arabiska till exempel.

De följer numer det gregorianska kyrkoåret – utom då det 
gäller julen som firas samtidigt med svenskt julfirande. Det un-
derlättar med jobb, skolor, med rytmen i det svenska samhället, 
tycker Shlemon som är nöjd med förändringen.

När det är möjligt och oron i landet inte är för stor åker Shle-
mons till Kirkuk på besök, framför allt för att hälsa på sin mam-
ma. Hon längtar efter sin lillpojke, en av de fem i hennes stora 
barnaaskara som fortfarande lever.  Senast i somras träffades de 
och kunde krama om varandra. När det blir härnäst vet ingen. 

Julen är numer i Shlemons familj en blandning av svenska och 
assyriska seder. Tomten, julmat med släkten och julklappar finns 
med, men inte förrän på juldagen.  På julaftons kväll går alla i 
kyrkan där Jesu födelse firas med mässa och julgudstjänst som 
tar många timmar. Nyår firar man som de flesta svenska familjer.

Vad önskar du för 2018? frågar jag.
–Att det ska bli fred, i Sverige och i hela världen, svarar Sh-

lemon. Dessutom önskar jag att Sverige ska bli ett tryggt land 
att leva i igen, så som det var när mina släktingar kom hit på 
70–80-talet. Det var tryggheten vi sökte när flydde hit. Det be-
höver vi alla.

Shlemon Youkhanna jobbar som  
vaktmästare i Immanuelskyrkan.

»Det är tron på Jesus och tron på 
Guds ord, som vi behöver studera 

för att få vägledning i livet«
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Banken man byter till!

Jönköping City
036-36 51 00

handelsbanken.se
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Immanuelskyrkan är ”den rosa kyrkan” på väster i Jön-
köping. Vi vill vara en öppen kyrka dit alla ska känna sig 
välkomna. 

Hit kan du komma för att fira gudstjänst, fika i caféet, delta 
i Equmenias verksamheter för barn och ungdomar, söka 
stillheten och be en bön i vårt andaktsrum eller träffa vår 
pastor, diakon eller någon annan för samtal. Här finns också 
möjlighet att boka in konferenser och hyra lokaler för olika 
former av möten.

Vill du veta mer om Immanuelskyrkan, bli en del av vår ge-
menskap eller engagera dig  – tveka inte att kontakta oss.

Varmt välkommen!

Våra verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. 
ONSDAGAR 
Blöjgung 11.00 För föräldrar med barn 0–2 år. 
Jönköping Soul Children 17.00–18.00. För årskurs 5–9.
TORSDAGAR 
Unga Röster (kör) 17.40–18.25. För dig som går årskurs 1–4. 
Musiklek 17.40–18.10. För 4–6 år. 
Scouterna 18.30. Från 7 år.
SÖNDAGAR  
Söndagsskola 11.00 i samband med gudstjänst. Från 4 år.

Jakob Olofsgård 
Pastor & föreståndare

036-17 33 43, 0708-49 49 98

jakob@immanuelskyrkan.com

Maria Ydreborg 
Församlingsmusiker

036-17 33 42, 0705-57 34 22

maria@immanuelskyrkan.com

Lena Hilding Carlsson 
Diakon

036-17 33 43, 070-729 35 74

lena@immanuelskyrkan.com

Rose-Marie Carlsson 
Cafeföreståndare

036-17 33 48

rose-marie@immauelskyrkan.com

Simon Youkhanna 
Vaktmästare

0736-36 90 70

simon@immanuelskyrkan.com

Sanna Bergström 
Cafébiträde

Jönköping
Immanuelskyrkan

PERSONAL

DET HÄNDER I IMMANUELSKYRKAN

VÄXTPLATS IMMANUEL – CAFÉ & KONFERENS

Bön i Andaktsrummet – onsdagar kl. 9.30
Gudstjänst – varje söndag kl 11. Efter gudstjänsten är det 
alltid fika.
På immanuelskyrkan.com kan du läsa mer om våra olika 
grupper, verksamheter och vad som händer. Till exempel: 
RPG - mötesplats Immanuel, Utvandrarna, Immanuelskyr-
kans kör och körprojekt, Språkcaféet, Konfirmation, Imman-
uel Brass och Samhällsdialog.

Immanuelsekyrkan erbjuder möjligheter till olika former av 
möten och konferenser i centrala Jönköping. Våra välutrus-
tade konferens- och möteslokaler passar för både större och 
mindre grupper och Sporthallen är utrustad för de flesta 
idrottsaktiviteter.

I Caféet serveras kaffe och andra drycker tillsammans med 
smörgåsar och annat kaffebröd. Tisdagar och onsdagar 
serverar vi vår populära sopplunch. Vid konferens erbjuder vi 
cateringpaket med dagens rätt. 

Öppettider i Café Immanuel 
måndag–torsdag kl. 9–18 
fredag–lördag kl. 9–13 
Sopplunch tisdag och onsdag kl. 11.30–13.00

Kontakta vår expedition för bokning, information om 
våra konferenspaket eller läs mer på www.vaxtplats.se

Adress: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15,  
553 17 Jönköping
E-post: info@immanuelskyrkan.com  
Telefon: 036-17 33 40 
Hemsida: immanuelskyrkan.com 
Expeditionen är vanligtvis bemannad vardagar kl. 9–13.
Bankgiro: 545-6231  Swish-nummer: 123 006 77 69
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Equmenia Immanuelskyrkan, Jönköping
equmenia@immanuelskyrkan.com
Oxtorgsgatan 15, 553 17  Jönköping. 036-17 33 40  
Bankgiro 5766-8626. Medlemsavgift: 200 kr/verksamhetsår

Equmeniagrupper  
Upptäckarscout/äventyrscout 
För dig som går på mellanstadiet  
eller är äldre. 
Torsdagar 18.30 - 20.00 
Kontakt: Stefan Sjöberg  
0723-83 54 11

Spårarscout 
För dig som går på lågstadiet.  
Torsdagar 18.30 - 19.30 
Kontakt: Jonas Sandwall  
0765-38 72 41

Söndagsskola 
från 4 år och uppåt 
Söndagar under gudstjänsttid. 

Blöjgung 
onsdagar 11.00 
Kontakt: Mikael Kullén 
0762-15 31 86

Musiklek 
För barn 3 - 6 år.  
Torsdagar 16.30 - 17.15 
Kontakt: Sara Lundman
0737-40 83 57

Unga Röster 
För dig som går årsklass 1 - 4 
Torsdagar 17.30 - 18.15 
Kontakt: David Högberg 
0705-24 39 92 

Immanuel Soul  
Kör för årsklass 5 - 8 
Onsdagar 17.15 - 18.15 
Kontakt: Pernilla Stålbark  
0702-66 19 34

Kören dB  
ålder 15-25 år onsdagar  
jämn vecka 18.30-20-30 
Kontakt Maria Ydreborg  
0705-57 34 22

Dans i Immanuel  
Onsdagar 19.00 - 20.00
Kontakt: Agnes Evertsson 
070-300 24 56 

Konfa  
Jämn tisdag 16.00-18.00 
Kontakt: Jakob Olofsgård 
0708-49 49 98

Tonår 
För dig på högstadiet el. gymnasiet 
Fredagar 19.00 
Kontakt: Axel Kjörk tel 0722-37 27 30
  

Frågor? Axel Kjörk tel 0722-37 27 30 

Årsmöte 2016 
Equmenia Immanuelskyrkan 
Jönköping inbjuder till årsmöte tisdag 
8 november kl 18.30.
 

Bytardag
Lördag den 15 oktober kör vi ännu en 
Bytardag i Immanuelskyrkan. Ni är mycket 
välkomna att lämna in barnkläder och 
leksaker kvällen innan, men också varmt 
välkomna att komma och handla på lörda-
gen kl 09.00 - 13.00. 
Vi söker också folk som vill vara med och 
hjälpa till med förberedelser och under 
själva dagen.  
Kontaktperson: Annica Bolmvik. 
www.bytardagen.se 

Julmarknad
Lördag den 26 november är det återigen 
dags för vår årliga julmarknad. Har du nya 
tankar och idéer eller vill du bidra med 
något?  
Hör av dig till Maria Eriksson, 036-16 82 06 
 

Vem är Axel Kjörk?
Jag är 19 år kommer från Alingsås, har 2 
föräldrar, 2 äldre bröder och 1 katt. 
 
Sporta, Lovsång, Fjällmiljö och TACOS 
är det bästa jag vet. Gillar att lära mig nya 
saker och utmana mig själv. Hoppas kunna 
lära mig sticka inom snar framtid. Kollar 
mycket på serier och sover gärna länge på 
mornarna! Kaffe är det värsta jag vet men 
fikar gärna! 

Vad visste du om Jönköping innan? 
Aldrig varit i Jönköping innan jag var på 
arbetsintervjun, men att Svf  låg här, att 
JBC (Jönköpings beachvolley club) höll till 
här, låg vid södra Vättern och att IKEA 
finns här! 
Smålands Jerusalem! 

Vilken är din favoritpokémon? 
Kadabra! Hade honom alltid när jag spela 
Pokemon på Gameboy, han krossa allt 
på dom gamla spelen. Dessvärre har jag 
honom inte på PokemonGo (ännu) så  
hittar ni några Abras så säg till var!!  

Du är uppväxt i Equmenia i Allingsås, 
vad tyckte du var bäst med det? 
Tonår! Aktiviteter och häng i all ära! Men 
att få vara på andakt och bara släppa allt 
en stund, för att sedan gå in i sporthal-
len i vanliga kläder och köra topsboll eller 
innebandy  fram tills klockan blir alldeles 
för mycket. Tävlingsinstinkten, svetten, 
samtalen, gemenskapen, blodet och  
glädjen. Talar för sig självt! 

Vad betyder Jesus för dig?
Jesus är min trygghet, Han är min hörn-
sten som jag bygger mitt liv på. Han som 
alltid finns där som går bredvid mig i livet, 
både när livet är på topp och i botten. 
Han jag kan vända mig till med allt, som 
alltid lyssnar och hjälper mig. Utan honom 
hade jag absolut inte varit där jag är idag! 
Gemenskap! 
(Enkelt svarat = allt) 

Vad är bäst hittills med att jobba i  
Immanuelskyrkan?
Sovmornar ;) 
Nädå! Att ungdomsarbetet känns så  
levande, att det verkligen finns potential 
att kunna bli grymt. 
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Om livet...
Lev varje dag som om det vore det sista – Ett mantra 
de flesta av oss hört genom livet. Att få varje dag att 
räknas och fånga möjligheterna, ska det betyda. Jag 
minns när jag trodde jag levt min sista dag…

Den första gången jag trodde detta var då min dotters 
far sade till mig att han skulle skicka mig hem till mina 
föräldrar i en kista. Eller när han misshandlade mig 
och hotade att döda mig med kniven dagen min dot-
ter skulle döpas. Eller när han sparkade mig så hårt att 
jag inte kunde stå upp och hotade bränna mitt ansikte 
med ett strykjärn. Det finns säkerligen fler tillfällen 
som jag antingen glömt eller förträngt, som jag trodde 
var min sista dag. 

Senare i livet kom det ännu en dag som jag trodde 
var början på slutet. Denna dag fick jag höra från en 
onkolog: ”Det ser inte bra ut”. För första gången, som 
på film, spelades mitt liv i revy.  Känslan, jag skulle 
vilja ha gjort så mycket mer, svepte över mig med full 
kraft och blockerade allt annat. Den återstående tiden 
var alltför kort, hur skulle jag hinna?

Jag hade inte kunnat ta mig upp och kämpa på i 
motgångar, jag hade inte heller kunnat njuta av mina 
medgångar om det inte hade varit för alla fantastiska 
människor jag har fått träffa på min resa. Det kommer 
motgångar i livet, det gör det för alla. Livet är en resa, 
stundom jobbig, bra eller till och med fantastisk. Jag 
försöker passa på att lära mig något varje dag, oavsett 
dess karaktär.

Jag vill därför föreslå ett nytt mantra: Lev varje dag 
som om det vore den första dagen i ditt liv. Försök 
bara att fokusera på det du kan påverka. Det där 
andra, som bara händer, vare sig vi vill eller ej, får vi 
försöka att ta oss igenom.

Jag brinner för mångfald av åldrar, kön och etnicitet 
och för att skapa ett inkluderande samhälle! Sedan 
2015 har jag lärt känna många fantastiska människor 
som har flytt krig och sökt skydd i Sverige. Alla dessa 
människor vill inget annat än att ges möjlighet till att 
börja leva första dagen i resten av deras liv. 

Mitt fokusområde har blivit arbetsmarknadsintegra-
tion efter att jag 2016 tog initiativet till en jobbmässa 
för nyanlända och asylsökande. Ett regn av kunskap, 
erfarenheter och nya perspektiv har regnat över Sveri-
ge. Det tar emot att konstatera att människor tvingas 
vänta i flera år på att få börja leva den första dagen i 
deras nya liv. Fast i segdragen asylprocess, arbetslös-
het eller utanförskap. Hindren är många, men tiden så 
knapp. Hinner vi vänta?

Mariana Morosanu  
Integrera Mera

Krönika

Avsändare: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgastan 15, 553 17 Jönköping
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