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SÅ GÖR FYRA FÖRSAMLINGAR

Det händer i Globala veckan
Kyrkornas globala vecka
infaller den 13–20 november.
Men vissa församlingar
börjar planera redan nu.
En utvärdering visar att 200 000
personer nåddes av Globala veckans budskap 2015. Temat i fjol var
”Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas
spår”. Och i år kommer temat att
vara detsamma.
●● VÄSTERÅS STIFT

I fjol bjöd kyrkorna i Västerås
in till internationell festkväll i det
syrianska kulturcentret i stan.
Frivilliga med rötter i över 25 länder hade lagat mat från världens
alla hörn. I år hålls en liknande
tillställning hos katolska kyrkan.
FAKTA

– Vi har hittat en modell som
fungerar bra, säger komminister Caroline Kyhlbäck i Västerås
domkyrkoförsamling.
Veckans program börjar med
en ekumenisk gudstjänst och
programmet fortsätter sedan i de
olika kyrkorna med bibelstudier,
festkvällen och musikgudstjänst.
Allt präglat av temat för Kyrkonas
globala vecka.
– Det är viktigt att vi lyfter upp
globala frågor gemensamt och gör
det lokalt och konkret. Veckan är
ett bra sätt att jobba ekumeniskt
och skapa mötesplatser. Det ger
ett teologiskt och kyrkligt perspektiv på klimatfrågan – det är
ju en del av den kristna förvaltarskapstanken och ingen marginell
fråga, säger Caroline Kyhlbäck.
●● LULEÅ STIFT

Globala veckan
●● Temat för Kyrkornas globala
vecka är i år en repris av fjolårets ”Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår”.
●● Kyrkornas globala vecka har
funnits sedan 2003 och är en
vidareutveckling av den tidigare Kyrkornas U-vecka.
●● Huvudmän är Sveriges
kristna råd och Svenska missionsrådet.

I S:t Örjans församling i Skelleftehamn går en grupp på tio personer Världens kurs och funderar över hållbarhetsfrågor. Det är
det gänget som planerar Globala
veckan. I år har man bjudit in biologen och författaren Stefan Edman som ska hålla föredrag samt
medverka i gudstjänsten. Under
veckan kommer också Dag Hedin,
som arbetar med hållbarhetsfrågor på Luleå stift, att finnas med
under en kafékväll.
– I och med kursen Världens

Mat från världens alla hörn serverades vid den ekumeniska festkvällen under Globala veckan i Västerås i fjol.
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kurs så har engagemanget för
hållbarhet blivit större, säger
kyrkoherde Mats Lindberg. Vi
jobbar just nu med att miljöcertifiera oss.
●● SKARA STIFT

Svenska kyrkan i Borås hade
i fjol ett arrangemang med temat ”Jord att leva på – en kväll
om klimatet globalt och lokalt”.
Kvällen inleddes med en tyst minut för att hedra krigens offer och
människor på flykt. Därefter höll
meteorologen Pererik Åberg på
Sveriges Television ett föredrag

om klimatförändringarnas påverkan på vår jord. I år planeras
ett liknande upplägg med inledande ljuständning och efterföljande föreläsning, tillsammans
med Borås stad.
●● LINKÖPINGS STIFT

I Linköpings Ryds församling
kommer det att handla om klimatfrågan och handgripliga saker som man själv kan göra, berättar Hanna Johansson, diakon i
församlingen.
Planeringen i pastoratet började för ett par veckor sedan. För-

samlingarna försöker sprida sina
aktiviteter så att de inte krockar, utan det i stället händer något
varje dag i någon församling. I Ryd
bjuder man en kväll in till en matfest med internationell prägel.
– Då pratar vi också om mat,
till exempel hur man kan hålla
maten färsk längre, säger Hanna
Johansson.
I fjol gick man från församlingen också ut och pratade om matsvinn med linköpingsbor på stan.
– Det var många som kom
fram och ville prata med oss, det
är bra för oss som kyrka också –
jag gillar att jobba på det sättet,
säger Hanna Johansson.
Det kommer också att finnas
möjlighet att testa om man källsorterar rätt, genom att kasta
skräp i rätt tunna.
I fjol kunde gudstjänstdeltagare bli fotograferade med en skylt
med ett löfte man gav om hur
man skulle leva mer miljövänligt.
Blir det en uppföljning av hur de
lyckats hålla sina löften?
– Det skulle vara kul, det finns
absolut möjlighet att göra det, säger Hanna Johansson.
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Hur påverkas kyrkorna genom att religion och andlighet
blivit allt mer synligt i det svenska samhället?
Svenska kyrkan, precis som alla andra kyrkor påverkas av
den motstridiga tendensen att religion både blir allt mer
offentlig och allt mer privat på en och samma gång.
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