Riksårsmöte beslutade om klimat och könsidentitet
FÖR DIG SOM HAR

EN UPPGIFT I SVENSKA KYRKAN

DE B ATT
Pandemin kan inte tolkas
som en isolerad förklaring
till förändringar i kyrkolivet.
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Sven-Erik Brodd, professor
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Minister ställer
nya vigselkrav
på kyrkan

Fler akuta projekt när
pengarna inte räcker
”Behoven är större än medlen.
Församlingar vill verkligen ta
hand om det mest akuta.”
Enligt kyrkokansliet Markus
Dahlberg ökar de akuta
KAE-åtgärderna på bekostnad
av förebyggande projekt.
På Uppsala domkyrka ska
järnkorset renoveras för
nästan 9,5 miljoner kronor.
NYHETER 11

Församling anmäld
för ”religiöst tvång”
Personalsamlingarna inleddes med mässa. Det
fick en anställd att anmäla församlingen till
Diskrimineringsombudsmannen för ”religiöst
tvång”. DO utreder ärendet.

På hemmaplan för
svensk
konfirmation
Sankt Johannes församling har i sommar
välkomnat unga från
hela världen till Konfa
Sweden – en unik
möjlighet för utlandssvenskar att konfirmera sig i Svenska kyrkan.
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Kyrkoårets
budskap är
skrivet i sten

”Samkönade par ska inte diskrimineras utifrån ett myndighetsperspektiv”, säger jämställdhetsminister Åsa
Lindhagen (MP) som vill att vigselrätten tas från präster
som inte vill viga par av samma kön. Kyrkosekreterare
Cristina Grenholm tycker att det är olyckligt att Svenska
kyrkans vigselrätt ifrågasätts: ”Det fungerar väl och vi
har kommit långt med hbtq-arbetet.”
NYHETER 4

Prästen David Melin har skapat en pilgrimsled av sin mamma Margaretas kärnord.
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LINKÖPING: Nu kan hon förmedla ett tydligare hopp till patienterna 2

NYA FAS KARTA | DIGITALA KARTOR | WEBBASERAT
Nu finns det ett kartprogram som fungerar lika bra på iPad som på datorn.
Avancerade kartor med ortofoto, OpenStreet-map, mät- och redigeringsverktyg.
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION, PRISER OCH FRÅGOR:
 046-14 84 00

 support@ljsystem.se
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Kyrkbänk i Sofia kyrka.

Sofia kyrka
bäst på
avstånd
Hans Andersson fick idén
att besöka tio olika kyrkor
för att dokumentera hur
man förmedlar att avstånd
ska hållas i kyrkbänkarna
under coronapandemin.
– I Sofia kyrka var det finast, säger han.
– Där satt det svarta band
på varannan bänk och i de andra bänkarna fanns änglabilder
på behörigt avstånd med texten
”Tänk på avstånden. Sitt här hos
mig.”
Hans Andersson är kyrkvärd
i Huddinge församling, Stockholm stift, sedan över 20 år tillbaka. Innan dess var han redaktör för församlingsbladet. Nio av
de kyrkor han besökt och fotograferat i ligger i Stockholms
stift.
– Det blev
en kyrka utanför Stockholm,
Häverö
kyrka
i Uppsala stift.
Den var näst fi- Hans
nast av de kyr- Andersson.
kor jag besökte,
säger Hans Andersson, som skulle besöka ett
av sina barn där.
Fyra av tio besökta kyrkor
hade inte någon form av avstängning i bänkraderna, men
där höll man enligt Hans Andersson koll på att inte fler än 50
personer befann sig i kyrkan.
Två av kyrkorna hade änglatema för att förmedla att man
skulle hålla avstånd. I en kyrka var varannan bänk avstängd och på de andra raderna fanns mjuka kuddar att
sitta på utplacerade på ”coronaavstånd”.
HANNA HASPE

SVENSKA KYRKANS UNGA

Riksårsmöte beslutade om
klimat och könsidentitet
Svenska kyrkans ungas
riksårsmöte var digitalt.
Bland annat beslutades om
en medlemsreform, ökad
inkludering vid medlemskap
samt en klimatkonsekvensanalys som kyrkomötet bör
införa.

I stället för det planerade fysiska
mötet i Umeå, debatterades förslagen via videokonferens. Förbundsordförande Jakob Schwarz
anser att formen för mötet fungerade väl.
– Vi hade ett välfungerande
presidium och vi hade även förberett de omkring 200 deltagarna
inför
mötet. De verktyg vi använde
oss av var bra
och
välkända
av många, säger
han.
Jakob
MedlemSchwarz.
skapsreformen
var en av de
största frågorna.
Riksårsmötet beslutade om att
ta bort en av tre medlemsformer.
Det vanliga medlemskapet ska
gälla alla upp till 30 år och namnet för dem över 30 som fortsätter vara medlemmar blev efter en
motion stödmedlem.
EN MOTIONÄR från Linköpings stift
ville att riksårsmötet skulle besluta om att inkludera fler könstillhörigheter bland de alternativ
som kan väljas när man blir medlem.
– Här blev det en hel del debatt. Några undrade om det ens
ska noteras vilken könsidentitet
man har, om det är en stor fråga för Svenska kyrkans unga,
medan Linköpings och Västerås distrikt var extra engagerade. Det har sedan tidigare funnits en kryssruta ”annat”, men
besluten nu innebär att kryssrutan ska heta ”annan” samt att
det ska finnas en textruta där den

Anna Holmlund, som deltog i Svenska kyrkans ungas riksårsmöte, ser fördelar med det digitala upplägget.
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som kryssat ”annan” kan skriva
könsidentitet själv, säger Jakob
Schwarz.
– Vi ska också inför nästa års
riksårsmöte utreda hur vi som
organisation kan bli mer inkluderande när medlemskap tecknas i Svenska kyrkans unga, säger
Jakob Schwarz.
från Härnösands
stift deltog i mötet och hon är positiv till årets upplägg.
– Att ställa sig upp i en talarstol inför många människor kan
upplevas som hämmande av vissa unga. Därför kan ett digitalt
riksårsmöte göra så att fler vågar
prata. Att det verkligen hålls ett
möte är jätteviktigt. Vi yngre är
ju ganska vana vid digitala möten
nu efter många månader av distansundervisning i skolan. Men
det var helt klart annorlunda mot
hur det brukar vara,
– I fall någon inte hade tillgång
till digitala verktyg var det svårt
ANNA HOLMLUND

FAKTA

Svenska kyrkans unga
●● En gemenskap av barn och

unga som ”vill upptäcka och
dela kristen tro”.

●● Omkring 13 500 medlemmar

i 300 lokalavdelningar över hela
landet.

●● Uppdelat i lokalavdelningar,

distrikt och förbund.

●● Bildades 1993.
●● Förbundsordförande är Ja-

kob Schwarz.

●● Riksårsmötet hölls den 6–9

augusti, i år digitalt på grund av
coronapandemin.

att medverka, men där hjälpte
stiften till.
En av de viktigaste frågorna
enligt Anna Holmlund var förslaget att påverka kyrkomötet att
införa en klimatkonsekvensanalys som ska användas på liknande sätt som barnkonsekvensanalysen.
– En klimatkonsekvensanalys, som så småningom skulle göras vid varje beslut på alla nivåer
som fattas inom Svenska kyrkan,
är nog enbart en tidsfråga. I dag
är barnkonsekvensanalysen helt
självklar. Svenska kyrkan har ett
stort engagemang i klimat- och
miljöfrågor och jag hoppas att vi
skulle kunna gå före, säger hon.
De ungas kyrkomöte kommer
på grund av pandemin inte att genomföras i år.

KAJSA SÖDERBERG

010-199 34 78
kajsa.soderberg@kyrkanstidning.se

Katekumenatet
- vuxenväg till tro

Vill du starta eller utveckla KATEKUMENATET?
Ledare och teamutbildning på Helsjöns folkhögskola den
18-20 september.
Mer information och anmälan på
https://helsjon.se/utbildningar/aktuella-kurser/vuxenvag-till-tro-katekumenatet/

Idyllen vid sjön
Efter vårens omständigheter
planerar vi för
Sommarglöd
17 - 21 augusti
med god plats och utevistelser
Bibeldagar
7 - 11 oktober
Stefan Johansson, Glimåkra

Hemtrevligt - Mångsidigt - Naturnära
0435-460054

info@efsgarden.com

efsgarden.com

