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”Mamma, varför är dina 
strax alltid så långa?” Jag 
minns så väl hur något 

av barnen ställde frågan 
– och det sved. Det var 
så ofta jag svarade: ”vänta 
lite, jag kommer strax, jag 
ska bara…”, innan jag tog 
mig tiden att lyssna på vad 
någon av dem ville säga eller 
göra. Och samtidigt kan jag 
ju i backspegeln se på mig 
själv, småbarnsmamman 
som försökte få livet att gå 
ihop. Väldigt mycket av det 
jag gjorde var ju också till 
för familjens skull. Ibland 
är det svårt att prioritera 
den där lugna, lyssnande 
stunden, när dammråttorna 
leker tafatt och tvätthögarna 
verkar ha fått växtgödnings-
medel. Barnen förstår det 
bättre idag, när de är vuxna 
och har egna tvätthögar! 
Men nog kan jag ångra en 
del av de gånger jag lät det 
praktiska få gå först. 

På söndag handlar det i 
våra gudstjänster om det här 
med att prioritera. Det är 
inte alltid så lätt att veta vad 

som är viktigast, särskilt inte 
i de perioder i livet när det 
är väldigt fullt upp. Ibland 
blir man fartblind. På sön-
dag berättas det om när syst-
rarna Marta och Maria har 
Jesus på besök. Marta vill 
göra det fi nt för gästen, ord-
na med allt praktiskt - mat, 
dukning och allt vad som 
behövs. Det är fullt upp, 
massor att tänka på. Systern 
Maria hjälper inte alls till, 
och det är lätt att sätta sig in 
i Martas stress och irrita-
tion. Men Jesus försvarar 
Maria. Han förstår varför 
hon i stället kommer och 
sätter sig hos honom. Det är 
inte för att hon struntar i allt 
det praktiska, eller struntar 
i sin syster. Hon behöver 
börja där, i lyssnandet och 
närheten till honom som 
berättar om livet. Jesus säger 
åt Marta att inte oroa sig så 
mycket. Det kan verka som 
att han är okänslig för hen-
nes upplevelse, för det till 
synes orättvisa i situationen. 
Men jag tror att han menar 
ungefär så här:

”Du Marta får också lov 
att ta det lite lugnt en stund, 
så att du kan lyssna på och 
prata med mig. Sen hinner 
ni ändå med det som behö-
ver bli gjort. Och det som 
ni inte får gjort idag, det 
går att göra en annan gång. 
Vilket som är viktigast just 
idag, det hjälper jag er med 
att se. Det som känns oroligt 
eller bekymmersamt ger jag 
er kraft att klara av, när ni 
sitter en stund hos mig.”

Att ibland trycka på 
pausknappen och en kortare 
eller lite längre stund ta sig 
tiden att lyssna inåt, för det 
inre samtalet med Gud, kan 
tyckas som slöseri med tid - 
särskilt när man är stressad 
och uppvarvad. Jag tror att 
det i stället är tvärtom. Där 
kan vi få möjligheten att 
bromsa det som kanske är 
på väg åt fel håll för oss. En 
annan gång ger det en chans 
att räta upp den trötta ryg-
gen. Framför allt är det där 
vi får hjälp att bedöma vad 
som är viktigast – antingen 
det är dammråttor eller 
människor!

Catarina Holmgren Martinsson
Pastorsadjunkt

Starrkärr-Kilanda församling

Jag ska bara….
BETRAKTELSE

ALE/LILLA EDET. Under tre år 
kommer sex pastorat i Göteborgs 
stift att inventera, pröva och 
utvärdera olika sätt att systema-
tiskt arbeta med konfi rmander-
nas föräldrar under konfi rmand-
tiden.   

Förhoppningen är att arbetet med kon-
fi rmandföräldrar blir en integrerad del 
av konfi rmandarbetet och lika naturlig 
som arbetet med unga ledare.

– Vi vill bygga upp en idébank med 
erfarenheter, inspiration och konkreta 
tips från olika församlingar med helt 
olika förutsättningar, säger projektleda-
re Lars Nordblom.

I konfi rmandarbetet kommer Svens-

ka kyrkan i kontakt med många föräld-
rar – en åldersgrupp som i låg utsträck-
ning är engagerad i församlingslivet 
vare sig det rör sig om regelbundet 
gudstjänstfi rande, annan verksamhet, 
som ideell medarbetare eller förtroen-
devalda.

Mikael Isacson, kyrkoherde i Svenska 
kyrkan i Lilla Edet, har sett en poten-
tial i att fokusera på konfi rmandernas 
föräldrar av tre anledningar:

– Det fi nns en naturlig kontaktyta. 
Föräldrar engagerar sig gärna i det som 
deras barn/ungdomar gör. För många 
är det en ny fas i livet. Småbarnsåren är 
förbi och man har större möjlighet att 
engagera sig utanför hemmet.

Isacson lämnade in en ansökan om 
projektbidrag till Göteborgs stift som 

beviljades. Projektet, vilket är det 
första i sitt slag, innebär att inven-
tera, pröva och utvärdera olika sätt 
att systematiskt arbeta med kon-
fi rmandföräldrar under deras ung-
domars konfi rmandtid. Genom att upprätta en idébank på internet kan 

pilotprojektets erfarenheter 
komma andra församlingar 
och pastorat i Göteborgs stift 
och Svenska kyrkan till godo.

Medverkande i projektet 
är Lilla Edets pastorat, Starr-
kärr-Kilanda församling, 
Romelanda pastorat, Skepp-
landa pastorat, Solberga pas-
torat och Kungälvs pastorat. 
Gemensamt är att de tillhör 
Göta älvdalens kontrakt, 
Göteborgs stift. Det som 
skiljer pastoraten åt är teo-
logisk tradition, kyrksamhet, 
landsbygd, liten tätort, större 
tätort, samt familjernas soci-
oekonomiska bakgrund.

JONAS ANDERSSON

– Projektet det första i sitt slag
Satsning på konfi rmandföräldrar

Engagerade konfirmandföräldrar är ett 
projekt som syftar till att inventera, pröva 
och utvärdera olika sätt att systematiskt 
arbeta med konfirmandföräldrar under 
deras ungdomars konfirmandtid.

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

NÖDINGE FÖRSAMLING
Söndag 28 september  
Nödinge kyrka kl 11.00
Söndagsgudstjänst, Åke Andreasson. 

Ida Andersson, sång. Svetla Tsvetkova, 

orgel och piano. Kyrkmingel.

Onsdag 1 oktober kl 13-15 Nödinge församlingshem
Onsdagsträff. Samtal om livet med Reine Bäck. Fika och trevlig  

gemenskap. Alla är välkomna!

Söndag 28 september  
Surte kyrka kl 17.00
Musikgudstjänst med mässa  

”Händel, Mozart och Ellington”.  

Åke Andreasson. Ida Andersson, 

sång. Svetla Tsvetkova, orgel och 

piano. Kyrkmingel.

KYRKOGÅRDSFÖRESTÅNDARE  

HELTIDSTJÄNST TILL SKEPPLANDA-HÅLANDA 

OCH LÖDÖSE FÖRSAMLINGAR

Vi söker Dig som kan leda personalen på våra fem kyrko-

gårdar. Du kommer att ha ansvar för underhåll och drift på 

kyrkogårdar och fastigheter. Arbetsmiljö, - budget och per-

sonalansvar samt ingå i pastoratets ledningsgrupp. Helg och 

kvällstjänstgöring ingår samt arbete på kyrkogårdarna.

Vi vill att Du har arbetsledarutbildning och färdigheter i park 

och trädgårdsskötsel. Medlemskap i Svenska kyrkan är ett 

krav liksom körkort och egen bil.

Tillträde 1 januari 2015. Lön efter överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2014

Fackligt ombud:  

Kommunal sekt Lilla-Edet 010-442 86 24

e-post: lillaedet.vanervast@kommunal.se

Frågor besvaras av:

Kyrkoherde Vivianne Wetterling 0303-44 25 01

Kyrkokamrer Annette Björklund 0303-44 25 02

Ansökan med CV och referenser skickas till:

Kyrkoherde Vivianne Wetterling

Skepplanda Pastorat

Albotorget 4

446 40 Skepplanda

Eller e-post: vivianne.wetterling@svenskakyrkan.se

SKEPPLANDA PASTORAT

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

– Vi –
Temagudstjänst 

28 september kl. 17.00 
i  Nols kyrka.

Barnkörena gnola och  
juniorkören sjunger.

Fika efteråt.

Konsert  
med helgmålsbön

Starrkärrs kyrka 
lördag 27 september kl. 18.00

Gustavi Domkyrkas Ungdomskör 
sjunger under ledning av Petter 

Ekberg ur det körprogram de ska 
tävla med i en körtävling i  

Serbien i början av oktober.

Pilgrimsträff
28 september kl 16.00  

i Starrkärrs församlingshem. 

Pilgrimsträff från sommarens 
pilgrimsvandring från Stiklestad 

till Trondheim, en vandring 
på ca 14 mil. 

Fika till självkostnadspris.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

TRÄD IN I DANSEN
Söndag 28 september kl 17.00

Ale-Skövde kyrka - Nygård
En svensk folkdansmässa av

Per Harling och Susanne Bågenfelt

Lödöse och Hålanda kyrkokörer

Johanneskören från  
Stadsmissionen Göteborg

Spelmän och Dansare

Kom gärna i folkdräkt!
Präst: Vivianne Wetterling

Kyrkkaffe
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!


