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Varför firar vi Kyrkornas globala vecka? Den 
världsvida kyrkan har en unik möjlighet. Vi är 
en global rörelse, där varje del är länkad till den 

andra. Vardagslivet i en församling i Sverige är fullt av 
relationer till människor ”långt borta”. Vi delar samma tro 
men också varandras perspektiv och erfarenheter. När vi 
var och en, men också sida vid sida, verkar för rättvisa och 
förändring är vi en kraft att räkna med. 

FNs millenniemål handlar om konkreta målsättning-
ar för att halvera andelen människor som lever i extrem 
fattigdom. Med dessa mål som utgångspunkt vill vi i kyr-
korna sträcka oss ännu längre i vår kamp för att utrota 
fattigdom och hunger. Vårt givna mål är att ingen män-
niska ska behöva dö på grund av fattigdom.

Genom Kyrkornas globala vecka ges över 5 000
svenska kyrkor, församlingar och organisationer ett till-
fälle att lokalt och på riksplanet uppmärksamma rättvise-
frågorna i aktiviteter och gudstjänst. När vi tillsammans 
och samtidigt gör detta kan vi både öka vår egen kunskap 

och påverka omvärlden. Genom att leva den förändring vi 
vill se blir vi trovärdiga. 

Det här är ett inspirationsmaterial för dig som vill 
vara med och göra någon aktivitet under Kyrkornas glo-
bala vecka 19-26 november 2006. Temat för årets vecka är 
”Sida vid sida”, och ämnet är fattigdomsbekämpning.

Sida vid sida kan vi utrota fattigdomen!

maria persson
Projektsekreterare, 

Sveriges Kristna Råd 

Kyrkornas globala vecka arrangeras av Sveriges Kristna Råd 

i samarbete med Caritas, Diakonia, Liv & Fredinstitutet, Lutherhjälpen, PMU InterLife, Rättvisenätverket SPEAK, 

Studieförbundet Bilda, Sensus studieförbund och Svenska missionsrådet.



4. . . . .

Kyrkornas globala vecka 2006 har rubriken 
”Sida vid sida”. Kampen för att utrota fattigdom 
och hunger står i fokus. Vår utgångspunkt är att 
vara och verka sida vid sida med Gud men också 
med varandra, både nära och långt borta.

Vi lever i en enda värld. En värld som är rik på 
mångfald men fattig på rättvisa. Mångfalden är en 
möjlighet vi kan använda för att världen också skall 

bli rik på rättvisa.
Hur skall det gå till? 
I den Nicenska trosbekännelsen bekänner vi tron på en 

enda Gud, skaparen av himmel och jord. Trosbekännelsen 
avslutas med orden om väntan på uppståndelsen. I denna 
bekännelse ligger både förutsättningen och målet för våra liv.

Sida vid sida bekänner vi vår tro och upprepar det som är 
förutsättningen och målet. I själva läsningen av den 
gemensamma trosbekännelsen symboliserar vi det som bör 
ske mellan början och slutet, nämligen att vi gör något 
tillsammans. 

När vi sida vid sida engagerar oss för en rättvis värld 
betyder det två saker:

För det första att vi är Guds medarbetare. Gud är rätt-

färdighetens och rättvisans Gud. Den som försvarar och 
värnar om rättvisan är på Guds sida, sida vid sida med Gud. 
Vid Guds sida äger också det samtal med Gud rum som vi 
kallar bön. Det sker i kyrkor och i liturgiska former, men kan 
lika gärna vara det dagliga samtal som Paulus uppmanar till: 
”Bed ständigt!” (1 Thess 5:17).

För det andra att vi är beroende av varandra och finner 
styrka och uppmuntran hos varandra. Gemenskapen med 
andra kan utmana och inspirera oss. 

I EN GLOBAL VÄRLD är vi också sida vid sida med dem som är 
långt borta. De är våra medmänniskor och vår nästa. Deras 
perspektiv är också vårt. Det är inte längre vi och dom. Vi är 
inte hjälparna som skall göra insatser för andra som är svaga 
och inte kan ta vara på sig själva. 

Vi är medmänniskor som på djupet är beroende av 
varandra och som har samma oföränderliga värde. Men de 
rättigheter som knyts till det oföränderliga människovärdet 
kränks ständigt. Och då behövs inte hjälp eller bistånd, utan 
rättvisa. 

Då händer det som vi uttrycker i trosbekännelsen, att 
mänskligheten i sin mångfald är enad.

Sida vid sida skall vi gå mot det målet.

Sida vid sida 
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”Vi är medmänniskor 
som på djupet är beroende av varandra.”



6. . . . .

”Min dotter 
gjorde precis det 

som vi är kallade till – 
hon såg bortom lidandet 

och såg flickan, 
människorna 

och personerna.”

michael ellnemyr
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michael ellnemyr
Medlem i Heliga Anna av Novgorods 

Ortodoxa kyrkoförsamling. Bosatt i 

Stockholm. Ortodox samordnare på 

Studieförbundet Bilda.

Vi behöver ge med såväl händer som ögon
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Imötet med en enda hiv-smittad människa, rullas hela 
den bibliska berättelsen upp. Berättelsen om en god och 
underbar skapelse som blev sårad och dödsjuk. 

Berättelsen om lidande, död och hopp. Berättelsen om 
värdighet trots allt det som försöker beröva värdighet. 
Berättelsen om Kristus som inte frågar ”varför” men som 
räcker ut handen och botar. Berättelsen om att människosonen 
är hungrig, törstig, sjuk, fattig, naken, i fängelse. Berättelser 
om svek, förstörda relationer och utsatthet.

I mötet med en hiv-smittad människa prövas kyrkans 
identitet och kristustrohet.

På landsbygden runt Victoriasjön i Kenya drabbar hiv på 
ett sätt som påminner om digerdöden. Byar ligger öde, 
husgrunder står kvar omgivna av gravar. En partnerorganisation 
till Diakonia arbetar med att mobilisera självhjälpsgrupper 
för hiv-positiva. De minst sjuka hjälper de mer sjuka. 
Egentligen handlar det om vanlig medmänsklighet och 
möjligheten till ett värdigt liv och en värdig död. Man 
samarbetar och skapar ett litet ekonomiskt överskott som 
räcker till vård och mediciner för att underlätta det oundvikliga 
slutet. 

När vi närmar oss frågan om hiv närmar vi oss fokus för 
alla frågor som rör relationen mellan fattiga och rika, utsatta 
och privilegierade. Som andra stora överlevnadsfrågor tvingar 
hiv-epidemin människor att göra upp med sin egen identitet, 
sin solidaritet, sin gudsbild och sitt sätt att värdera människor. 
Kanske är hiv-epidemin, i all sin brutalitet, en väg för kyrkan 
att söka sin identitet och självförståelse i en globaliserad värld 
med globaliserat lidande?
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UTROTA FATTIGDOMEN NU

 år 2000 enades världens ledare 

:

Det sjätte millenniemålet handlar om kampen mot de 
stora sjukdomarna som hiv och malaria, vilka främst drabbar 
människor i fattiga länder. När man ser hur lite forskning och 
resurser som satsas på dessa sjukdomar är det lätt att ana en 
strukturell global rasism. Eller är det bara ett globalt ointresse 
för och nedvärderande av fattiga människor? Eller är det bara 
vanlig girighet? Eller är det en konsekvens av en världsordning 
där marknaden förväntas rätta till alla orättvisor? 
Konsekvensen blir att lite görs åt de sjukdomar där de 
drabbade har liten förmåga att betala för sin behandling. År 
2007 förväntas knappt tre miljoner människor dö av hiv-
relaterade sjukdomar och en till två miljoner av malaria, 
främst på den afrikanska kontinenten.

DEN KONTINENT som har flest hiv-drabbade rymmer också de 
flesta kristna. Man kan utan överdrift säga att den globala 
kyrkan är hiv-drabbad. 

Hiv är fattigdomsrelaterat, fattiga människor drabbas i 
större utsträckning än rika. Det är alltså inte en fråga om vad 
kyrkan ska göra för de drabbade, precis som det inte är en 
fråga om vad kyrkan ska göra för de fattiga. Kyrkan är de 
drabbade och de fattiga. 

Historiskt kan vi se att kyrkan tappat styrfart och 
dynamik när den identifierat sig med de privilegierade och att 
den vunnit styrka, äkthet och innerlighet när den levt i 
marginalen. Därför är frågan om hiv en avgörande fråga för 
kyrkans dynamik.

Oavsett om den kristna församlingen lever på den hiv-
drabbade sydafrikanska landsbygden eller i en svensk förort 

måste den välja perspektiv. Ska kyrkan beskriva världen, sitt 
uppdrag och sin identitet, utifrån situationen för de etablerade, 
kapabla och välbärgade eller de till synes misslyckade, svaga 
och utsatta?

Tron och hoppet är att kyrkan ska placera den hårdast 
drabbade i centrum och säga: Där anar vi Jesu närvaro i vår 
värld.
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Det känns så overkligt. För första gången i mitt liv 
har jag egna pengar som jag själv bestämmer över. 
Jag behöver inte längre vara beroende.

Det säger Rekha från byn Valluparai i södra Indien. En av 
tusentals kvinnor som deltagit i program med målet att stärka 
kvinnors möjligheter att skapa en inkomst. Med hjälp av ett 
litet lån har Rekha kunnat reparera huset, 
köpa husdjur och gifta bort sin dotter. 
Möjligheten att ta ett mikrolån och de 
villkor mikrobanken erbjuder innebär en 
stor förändring i hennes liv. Tidigare var 
hon hänvisad till dyra lån hos jordägaren. 

Som kvinna och dalit är Rekha 
dubbelt utsatt i det indiska samhället 
där kastsystemet i praktiken lever vidare. Daliterna står 
utanför de fyra kasterna, de är som man säger ”oberörbara” 
och de är många. Det finns 170 miljoner daliter i Indien och 
allra längst ner på skalan hamnar självklart kvinnorna som 
oftast varken kan läsa eller skriva. 

DEN KATOLSKA SOCIALLÄRAN är grunden för allt arbete inom 
Caritas, vars nätverk omfattar 180 medlemsorganisationer i 
över 200 länder. Enligt den ska resurserna fördelas rättvist 
och de mänskliga rättigheterna alltid upprätthållas. 
Delaktighet är både medel och mål och formas i vardagen till 
ett stort ansvar för var och en. Läran innebär också ansvar att 
handla i smått och att agera i stort för att förändra de 
samhällsförhållanden som gör orättvisorna möjliga. 
Socialläran innebär att det är en nåd att få beröra och bli 

berörd, att få gå sida vid sida och utvecklas tillsammans med 
de mest utsatta.

 I praktiken innebär detta att alla projekt och program 
utgår från de mest utsatta och resurssvaga människornas behov. 
Tilltron till den enskilda människans egen förmåga och 
möjligheter är en grundsten. Med utbildning och kompetens-

stärkning ökar möjligheterna för individen 
att bygga upp en tillvaro ekonomiskt och 
socialt, och att delta i samhällslivet, rösta, 
kräva sina rättigheter och förändra strukturer 
och villkor. Det är med andra ord ett 
långsiktigt arbete med fattigdomsbekämp-
ning. 

GENOM DET GLOBALA nätverket finns också möjlighet att 
med tyngd kräva förändringar i den globala samhälls-
utvecklingen. Inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hong 
Kong 2005 var Caritas Internationalis med och tog fram 
dokumentet ”Make a Difference for Poverty Reduction” för 
fattigdomsbekämpning och social rättvisa. I detta konstateras 
att den skeva balansen mellan dem som producerar livsmedel 
och dem som har makten över handel och distribution leder 
till allvarliga hot mot fattiga människors möjligheter till 
uppehälle. 

Obalansen leder ibland till att människor blir desperata. I 
Guatemalas kafferegion har villkoren för de jordlösa 
försämrats i takt med sjunkande världsmarknadspriser. När 
godsägarna överger odlingarna återstår arbetslöshet och i 
värsta fall svält för fattiga lantarbetarfamiljer. Några av 

”För första gången 
i mitt liv har jag egna pengar 
som jag själv bestämmer över. 

Jag behöver inte längre 
vara beroende.”



Gema och jag 
i den världsvida kyrkan

henne. 

rättvisare värld. 

gunilla kristiansson
Ordförande i rådet för Svenska kyrkans mission (SKM) 

i Lunds stift. Barnmorska och tidigare missionär.

lantarbetarna ockuperade ett övergivet gods. Den desperata 
handlingen fick dock ett gott slut, genom att den lokala 
partnern, bondeorganisationen Scideco, förhandlade med 
godsägaren, som till slut gick med på att överlämna godset 
och 200 familjer kunde flytta in och ta över driften.

sitt eget liv.
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När arbetarna på den största klädfabriken i Kapsta-
den, oftast ensamstående kvinnor med över 20 år 
inom sektorn och en hel familj att försörja, plöts-

ligt hotades med uppsägning kom det kristna nätverket för 
ekonomisk rättvisa att spela en avgörande roll. 

Klädindustrin, den länge allra viktigaste industrin i Kap-
staden, klarade inte längre den allt större importen av billiga 
kläder från Kina. 

”Kristna är kallade att arbeta och kämpa för rättvisa på alla 
områden i livet. Handelsfrågor påverkar människor och efter-
som Kyrkan är en gemenskap i tro måste vi engagera oss i dessa 
frågor och arbeta för ekonomisk rättvisa. Faktum är att det är 
vårt ansvar som kristna att bry oss om de utsatta medlemmarna 
i vårt samhälle. Gud kallar sitt folk, Kyrkan; ”Låt rätten välla 
fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig 
ström!”(Amos 5:24), säger Malcolm Damon, präst och direktor 
för ett nätverk för ekonomisk rättvisa i Sydafrika, FOCCISA.

Nätverket menar att globala orättvisa handelsregler är en 
av orsakerna till att hundratusentals människor inom klädin-
dustrin har förlorat sina jobb. 

Drivna av sin kristna tro startade nätverket en kampanj 
som uppmanade regeringen att kämpa för rättvisa handels-
regler i WTO. Man manade också stadens företag och 
människor att handla lokalt. Klädfabriken lades dock ner för 
en tid, men genom nätverkets fortsatta arbete kunde ett nytt 
företag ta över produktionen och anställa några av de arbetare 
som förlorat sina jobb. Samarbetet med att stärka det lokala 
engagemanget fortsätter och företaget har förhoppningar om 

Sagt vare gjort

sven lindström
Medlem i Rissnekyrkan, Sundbyberg. Pensionerad 

pastor och missionsföreståndare i Svenska 

Baptistsamfundet.

Ett glo
av god
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att i framtiden kunna anställa ännu fler av dem som tidigare 
fick lämna fabriken.

På liknande sätt som i Kapstaden arbetar organisationen 
DIACONIA i Peru med lokal mobilisering i samverkan med 
lokala och statliga sektorer. Man verkar bland annat för en 
ekologisk hållbar utveckling lokalt, samt för att främja en 
socialpolitik som tar den fattiga människan, inte ekonomin, 
som utgångspunkt. 

”Vi använder all vår förmåga till att sprida hopp om ett nytt 
fullkomligt liv, såväl materiellt som andligt, för den enskilda 
individen och för det samhälle hon lever i. Grunden är en social 
rättvisa och det medvetna förvaltandet av Guds skapelse.”, säger 
Leena Hokkanen, medarbetare på DIACONIA i Peru.

Drivna av sin kristna tro verkar också den lutherska kyrkan 
i Costa Rica (ILCO) för att stödja en hållbar utveckling med 
utgångspunkt i den egna vardagen. Man arbetar bland annat 

Tillsammans för en hållbar värld – vilken bit kan du bidra med?           

▲
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14. . . . . I N S P I R A T I O N

Tro och bön 
leder till handling

magdalena dahlborg
Medlem i S:t Lars katolska församling i Uppsala. 

Teologistuderande. 

med projekt som främjar det organiska jordbruket som ett sätt 
att förbättra livsvillkoren för småbönder och ursprungs-
befolkning. Man stödjer också en rättvis handel mellan lant-
brukare, hantverkare och konsumenter, genom bland annat en 
permanent marknad i staden, utbildningar och genom att lyfta 
frågorna i media. Allt för att stärka en handel och handelsavtal 
som ger de allra fattigaste bröd, makt och liv. 

SIDA VID SIDA sker arbetet för en bättre värld. I Costa Rica, 
Peru, Sydafrika och, inte att förglömma, i Sverige, använder 
kristna sin makt och sitt inflytande för att främja en 
miljömässigt hållbar utveckling och en rättvis handel. 
Samtidigt sker en mängd viktiga insatser på global nivå genom 
de olika kyrkliga nätverk vi ingår i. Sett i ljuset av alla dessa 
handlingar runt jorden, blir inte våra egna försök till handling 
mindre, utan större. Vårt engagemang – vår församlings, vår 
kyrkas – blir till pusselbitar i ett globalt pussel av goda krafter 
för en bättre värld. När vi handlar varor från Rättvisemärkt, 
kämpar någon på andra sidan jorden för arbetares 
demokratiska rättigheter och samtidigt arbetar någon på 
global nivå för rättvisa handelsregler. När vi i Sverige ber för 
en bättre värld, ber samtidigt någon på en helt annan plats 
med samma önskan. När vi delar nattvardsbrödet, är det inte 
bara med Gud och med dem i vår lokala kyrka, utan med 
människor runtom på jorden. När vi inte orkar, då kämpar 
någon annan, och när vi vilar, då fortsätter Gud att verka.

”När vi handlar varor från Rättvisemärkt, 
kämpar någon på andra sidan jorden
 för arbetares demokratiska rättigheter 

och samtidigt arbetar någon på global nivå 
för rättvisa handelsregler.”
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UNDER KYRKORNAS GLOBALA VECKA 2006 kommer brödet 
att vara symbolen för gemenskap, ömsesidighet, delande av liv 
och det livgivande. 

Bröd, både som tankebild och i dess fysiska 
form, går att använda på många olika sätt för att 
åskådliggöra Kyrkornas globala veckas 
budskap. Delandet av brödet ger också en 
tydlig koppling till den teologiska reflektion 
som ligger till grund för Kyrkornas globala 
vecka.

BIBELN INNEHÅLLER många referenser till 
bröd. Brödet är en symbol för Kristi kropp 
som vi alla får del av genom brödbrytelsen. Det 
är ett välkänt sätt att åskådliggöra den gemenskap vi 
som kristna delar. Jesus som fick fem bröd och två fiskar 
att räcka till 5000 personer är en av bibelns mest påtagliga 
skildringar av gemenskap och delande. I Herrens bön ber vi 
med Jesu ord ”Ge oss idag det bröd vi behöver”. ”Sänd ditt bröd 
över vattnet” säger Predikaren. Exemplen kan göras många.

Under Kyrkornas globala vecka gör vi symboliken med 
brödet ännu vidare. Vi kan föra in perspektiv om delande av 
samma bröd mellan till exempel Nord och Syd. Vi kan fråga 
oss vems bröd vi delar? Vilka är vi som delar? På vems villkor 
delar vi? Varför räcker det inte till alla? 

ANVÄND BRÖDET i gudstjänster, samlingar, aktiviteter och 
opinionsbildning. Låt inspirationen flöda! 

Tips och idéer finns längre fram i avsnittet, samt på 
webben. Sist i detta häfte finns också recept på Kyrkornas 
globala vecka-bröd!
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Samtal i grupp är bra för att dela 
tankar och erfarenheter och för 
att pröva idéer tillsammans. 

Gruppen kan bestå av dina vänner, av 
råd/arbetsgrupp/studiecirkel/husgrupp i 
kyrkan, föreningen eller på din arbets-
plats. 

Kyrkornas globala vecka arrangeras i 
samarbete med Sensus studieförbund 
och Studieförbundet Bilda. Ta gärna 
kontakt med någon avdelning/enhet 
nära dig, se hemsidorna: www.bilda.nu 
eller www.sensus.se. Tankar om samtal i 
liten grupp finns också bland annat på 
hemsidan www.vuxendialog.se.

Det är bra om någon leder samtalet, 
så att alla kan få komma till tals. Glöm 
inte att lyssna. Gör gärna en runda, där 
var och en ostört får ge uttryck för sina 
tankar.

Bra utgångsmaterial för samtal i 
grupp är texterna i detta häfte. Här  
kommer några samtalsfrågor som 
knyter an till dessa texter:

”Sida vid sida” (sid. 4)

Vad menas med ”Det är inte längre vi 
och dom. Vi är inte hjälparna som skall 
göra insatser för andra som är svaga och 
inte kan ta vara på sig själva.”? Samt lite 
längre ner; ”Och då behövs inte hjälp 
eller bistånd, utan rättvisa”. 

Ge exempel på vad som stämmer 
med texten, respektive inte stämmer. 
Vad är det för perspektiv texten vill visa 
på?

”Vi behöver ge med såväl händer 

som ögon” (sid. 7)

Hur reagerar du på andras utsatthet? 
Berätta gärna för varandra om egna 
erfarenheter, såväl närliggande där du 
bor och verkar, som i mötet med 
utsatthet på andra platser på vår jord.

”Vi är hiv-drabbade” (sid. 8) 

På vilket sätt är kyrkan drabbad av hiv? 
Håller du med? Hur skulle du vilja 
beskriva det?

På vilket sätt är hiv en utmaning för 
en levande kyrka?

Om kyrkan är de fattigaste och inte 
gör saker för de fattigaste, ändrar det 
din egen syn på ditt engagemang?

Idag hindrar internationell patent-
lagstiftning piratkopiering av bromsme-
diciner. Detta är ett etiskt dilemma där 
äganderätt står mot människorätt. 
Fundera på detta.

För en biblisk bild av hiv-positivas 
situation kan man läsa bibelberättelser 
om spetälska. Reflektera över Jesu möte 
med spetälska och orena.

”Från beroende 

till medbestämmande” (sid. 10) 

Kunskap är makt, sägs det ibland. På 
vilket sätt kan kunskap om vilka 
rättigheter och möjligheter man har leda 
till att man får större makt över sitt eget 
liv? 

Rekha i texten har fått möjlighet att 
ta ett mikrolån. Det har inneburit en 

Här är tips på aktiviteter som kan stimulera till samtal, 

till att lära mer och till handling under Kyrkornas globala vecka. 

För ytterligare tips och idéer, se hemsidan: www.skr.org/globalaveckan.
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stor förändring i hennes liv. Vilken 
betydelse har det att kvinnor blir mer 
oberoende och får större möjligheter att 
bestämma över sina liv 

för dem själva? 
för familjen? 
för samhället i stort? 
Vilka har makt över handel och 

distribution? Vad kan du och vi göra för 
att förändra till det bättre? Se mer 
under Aktiviteter för förändring, nedan.

Läs mer om mikrolån och rätten att 
försörja sig på U-fondens och FIANs 
hemsidor: www.ufond.org, www.fian-
sverige.org 

 ”Gema och jag 

i den världsvida kyrkan” (sid. 11)

Hur ser du på att sätta upp mål och 
delmål? Hur kan det underlätta för dig? 
Kan det kännas betungande? Vad finns 
det för för- och nackdelar med att sätta 
upp mål – för egen del, som grupp, som 
samhälle, nation och som en gemensam 
global värld?

”Sagt vare gjort” (sid. 12)

Att dela omsorg om vår planet, att värna 
vår skapelse, att vara engagerad, för det 
behövs uthållighet, menar skribenten. 
Känner du igen dig? Vad är uthållighet 
för dig? Hur kan vi hjälpa varandra att 
vara uthålliga?

 ”Ett globalt pussel 

av goda krafter” (sid. 13).

Medarbetare i lutherska kyrkor i Costa 
Rica och nätverket för ekonomisk 
rättvisa i Sydafrika sänder utmaningar 
till kyrkorna i Sverige. Några av 
utmaningarna är

Reflektera över ert ansvar för en 
livsstil grundad på 
konsumtionsmodeller som främjar 
låga priser för produkter i tredje 
världen, en hög energikonsumtion 
och förorenade produkter.
Bli inte självbelåtna. Acceptera inte 
den nuvarande dominerande 
världsordningen där 20 procent av 
världens befolkning använder 86 
procent av världens resurser. 1,5 
miljarder människor lever på 

mindre än 1 US-dollar per dag.
Verka i nätverk för en rättvis handel 
och protestera mot dagens så 
kallade frihandel. 
Fler utmaningar finns på www.skr.

org/globalaveckan. 
Vill ni i er kyrka, er församling, anta 

någon eller några utmaningar från 
systerkyrkorna? Vad gör ni redan idag 
som främjar en bättre värld?

”Tro och bön 

leder till handling” (sid. 14)

Hur ger vi varandra plats för olika 
former av engagemang? Finns det risk 
för att några former ses som mer rätt än 
andra? Vad är då rätt? För vem? Vilken 
roll kan bönen spela? Har du egna 
erfarenheter du vill dela?
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Värderingsövningar ger 
möjlighet att pröva olika 
ståndpunkter och reflektera 

över vad du vet, tycker, känner och vill. 
Värderingsövningar är rumsliga och 
visuella, vilket för många upplevs som 
både roligt och frigörande för tanken 
och tyckandet. Och det finns inga givna 
svar i värderingsövningar. Inom ramen 
för respektive övning eller efteråt kan 
man få ge kommentarer kring sina val. 

Efter att ni avslutat ett pass med 
värderingsövningar, kan det vara bra 
och lämpligt med samtal i grupp. Dela 
med varandra hur ni upplevde övning-
en, vilka påståenden och tankar som 
väckte ert intresse, eller som irriterade. 
Vad kan det då ha berott på? Vad av 
det som sagts kan bidra till att både 
motivera och ge underlag för vad man 
nu kan göra?

Viktigt att tänka på: 
Ställ frågor och uppmuntra 
personliga val
Var och en ska respekteras för sin 
ståndpunkt
Den som leder ska vara neutral

Det är helt ok att ändra åsikt under 
övningens gång
Ögonkontakt
Det är okej att avstå från att 
kommentera sitt val.

HÄR ÄR FYRA ”klassiska” värderings-
övningar, med några tips på vad ni kan 
göra med hjälp av dessa. Fler finns på 
hemsidan. 

Heta stolen

Sitt på stolar i en ring. En stol ska vara 
tom. Den som leder övningen läser upp 
ett antal påståenden. Om man håller 
med om påståendet ska man resa sig och 
sätta sig på en annan stol. Om man är 
tveksam eller inte håller med sitter man 
kvar. Påståendena ska vara positivt 
formulerade, alltså inte med ”inte”, ”ej” 
med i påståendet. Börja med självklara 
och lättsamma påståenden, och rör er 
emot mer komplexa. 

Efter genomförd övning kan man 
dela med sig i mindre grupper, så kallade 
bikupor, av hur man upplevde övningen 
och vad som hände. Respektive grupp 
kan berätta för alla andra sedan. 

Några förslag till påståenden: 

Bananer är godare än äpplen
Varje människa ska ges lika 
möjlighet till ett gott liv
Det är bra att kyrkorna engagerar 
sig i rättvisefrågor
Jag är orolig för jordens framtid.
Jag har makt att förändra världen. 
Vi som kristna har ett särskilt 
ansvar att göra världen bättre.
Jag är beredd att ändra min livsstil 
för att bidra till en hållbar framtid.

Stå på linje

Tänk dig en linje i rummet. Linjen utgör 
en skala där ena änden innebär ”stäm-
mer helt” och den andra änden betyder 
”stämmer inte alls”. Däremellan är en 
glidande skala. Den som leder övningen 
läser upp ett antal påståenden. Alla 
placerar sig sedan längs linjen på den 
plats som man tycker bäst motsvarar ens 
åsikter. Efter varje påstående kan 
ledaren ställa frågor och alla kommen-
tera hur man ställt sig. Det går bra att 
byta plats på linjen. 



Några förslag till påståenden:

Det är enkelt att utrota fattigdomen
Världen mår allt sämre
Det går att göra världen bättre
Det största ansvaret för att bygga en 
bättre värld ligger på var och en
Kyrkorna är för tysta om våra 
globala överlevnadsfrågor
Oftast är det jobbigt att försöka 
engagera sig i globala frågor
Jag tycker inte att jag kan tillräckligt 
för att påverka

4-hörnsövning

Ett säkert kort för att få igång samtal är 
att göra 4-hörnsövningar. Den som 
leder beskriver en situation eller ger ett 
påstående som avslutas med en fråga. 
Till varje situation/påstående ges fyra 
svarsalternativ som representerar vart 
och ett av hörnen i ett rum. Deltagarna 
ska ställa sig i det hörn man instämmer 
mest i. 

Personerna i respektive hörn får 
dela sina tankar och sedan berätta för 
hela gruppen. Det är bra att ha hörn 4 
som öppet/annat alternativ.

Förslag till situationer/påståenden:

Vad är viktigast för att du ska engagera 
dig mer i globala frågor?
Hörn 1 Mer tid
Hörn 2 Kunskap
Hörn 3 Kamrater att arbeta med
Hörn 4 Annat alternativ

Vilka aktörer spelar störst roll i att 
bygga en bättre värld?
Hörn 1 De stora företagen i världen
Hörn 2 Världens regeringar
Hörn 3 Kyrkorna och andra sociala   

rörelser
Hörn 4 Annat alternativ

Vi konsumerar mer än vi behöver av 
jordens resurser, varför? 
Hörn 1 För att vinna tid
Hörn 2 För att få status
Hörn 3 För att finna mening
Hörn 4 Annat alternativ

Vilka i våra kyrkor är viktigast i 
arbetet för en bättre värld?
Hörn 1 De som bildar opinion, är   

påtryckare på regeringar och 
företag

Hörn 2 De som arbetar med bistånd 
och mission världen över

Hörn 3 De som i kyrkans vardags-  
arbete samlar in medel för   
globala projekt, arrangerar   
församlingsmöten kring   
globala frågor o s v

Hörn 4 Annat alternativ

Oavslutade meningar

Sitt på stolar i en ring. Den som leder 
läser upp en oavslutad mening, till 
exempel: ”Om jag vore statsminister 
skulle jag…”; ”Om jag fick jobba med det 
jag vill skulle jag…”.

Antingen kan man låta var och en i 
ringen, i tur och ordning, avsluta 
meningen, eller också kan den deltagare 
som ser ut att vilja svara få avsluta 
meningen. 

Efter att alla meningar är upplästa – 
reflektera över om det var några 
särskilda påståenden som ”stack ut” eller 
väckte intresse, och samtala kring detta. 
Kanske kan det bidra till underlag för 
att göra något, t ex skriva en handlings-
plan.

VAD ÄR VIKTIGAST?
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Agera som medlem i kyrka

Inventera: Vad köper ni in? Hur 
värmer ni upp era byggnader? Hur 
samåker ni? Hur stödjer ni 
organisationer och enskilda som 
arbetar med att göra världen bättre 
ur ett globalt perspektiv? Hur finns 
dessa frågor med i bibelstudier, 
samtalsgrupper? Finns det en 
utarbetad policy för vad er kyrka ska 
anse och göra inom området? Hur 
förvaltar församlingen sitt kapital? 

Sätt poäng och förelägg 

församlingsmöte, verksamhetsråd, 
styrelse eller motsvarande. Hur ser 
man på resultatet?

Se vidare på hemsidan för 
förslag till poängsystem.

Skicka vidare utmaningar

Utgå från utmaningarna som medarbetare i lutherska 
kyrkan i Costa Rica och nätverket för ekonomisk rättvisa i 
Sydafrika skickat oss (se sid. 17). Skriv ner vad ni tänker 
göra eller redan gör som svarar upp mot en eller flera av 
utmaningarna och skicka en beskrivning av ert arbete till 
någon annan kyrka, ungdomsgrupp, organisation eller 
myndighet i er närhet. Utmana dem att också anta någon av 
utmaningarna! 

Det spelar roll vad vi gör som 
enskild, som grupp, som 
kyrka, som organisation, 

företag och regering! Det är då vi 
upptäcker vilken glädje som finns i 
engagemang och i det vackra ordet 
solidaritet. Vi får uppleva att sida vid 
sida berikar. 

Här kommer ett antal uppslag till 
vad du och ni kan göra. Mer tips finns 
på hemsidan www.skr.org/globalaveck-
an. I nästa kapitel finns också byggste-
nar till gudstjänster och andakter.

rättvisa på alla områden 

Damon, präst och 



 Använd brödet i aktiviteter 

och opinionsbildning

Dela bröd med lokala politiker 
och diskutera kampen mot 
fattigdomen.
Dela ett bröd mellan 
de olika för-
samlingarna på 
orten för att visa 
på samverkan för 
en rättvisare värld.

Dela ut surdeg som fler kan 
baka vidare med. Låt 
symboliken i handlingen tala.
Tänk på en budkavle, men gör 

en ”brödkavle” istället! Låt 
brödkaveln och 

budskapet från 
Kyrkornas globala 
vecka vandra från hand 
till hand, från ort till 
ort.

Från ord till handling

Hur kan vi påverka? Släpp loss 
idéerna! Stora som små, galna som 
vettiga. Sätt er i grupper på 3-5
personer. Gör en brainstorm som 
visar på allt ni kan göra för att göra 

världen lite bättre. Lyft sedan 
idéerna i storgrupp. Bestäm vad ni 
kan göra redan idag. Gör en plan 
där ni förverkligar era idéer. Gör 
något konkret och enkelt! Bestäm 
på en gång vem som gör vad när!

Servera kaffe eller anordna 

kaffeprovning från Rättvisemärkt

Har ni i din församling eller på din 
arbetsplats inte börjat dricka kaffe från 
Rättvisemärkt än? I så fall är det kanske dags 
för en kaffeprovning! Se inspirationshäftet 

från 2005 eller www.skr.org/globalaveckan. 

Visste du det här?

Av dessa bor… 
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www.skr.org/globalaveckan
Kyrkornas globala veckas hemsida 

På hemsidan finns att läsa eller hämta:
• All text i detta häfte
• Kyrkornas globala veckas tipspromenad
• Kyrkornas globala veckas stationsvandring
• Ytterligare teologisk fördjupning
• Fakta och länkar om fattigdomsbekämpning
• Fler tips och idéer för aktiviteter och gudstjänst
• Noter till Jan Mattssons sång Över hela jorden
• Material från organisationerna bakom Globala veckan
• Bilder, logotyper

Genom en tipspromenad kan man på ett 

bli att ha med dessa. 

Tipspromenaderna kan användas 

passar också bra vid 

www.skr.org/globalaveckan

kaffe eller fotbollar  från Rättvisemärkt 

Använd Globala veckans tipspromenad



Temat för Kyrkornas globala vecka, Sida vid sida, är 
en bild av en global kyrka som ständigt firar 
gudstjänst någonstans på jorden. Därför innehåller 

materialet texter från olika kyrkotraditioner och olika länder.
Gå sida vid sida! Kyrkornas globala vecka vill inspirera 

till samlingar och gudstjänster där olika kyrkor möts för att 
arbeta tillsammans för fred, rättvisa och försoning – lokalt, 
regionalt och globalt. 

I MATERIALET FINNS ett förslag till en stationsvandring. 
Denna vandring kan genomföras som en del av en gudstjänst 
eller andakt. Den kan också göras som en större vandring 
där kyrkorna på en ort gemensamt går mellan stationer i 

staden eller mitt i samhället. Kanske kan man organisera en 
gemensam vandring efter gudstjänsterna som avslutas med 
en manifestation?

I övrigt innehåller materialet förslag på texter och 
bibelord att använda i andakt och gudstjänst. Det finns 
också en nyskriven sång. Använd gärna något av Globala 
veckan-recepten längst bak i häftet och baka 
nattvardsbrödet. 

Om du söker mer inspiration och information så finns 
gudstjänstmaterial, predikningar, betraktelser, sångförslag 
etc. på hemsidan www.skr.org/globalaveckan. Där finns 
också materialet från Kyrkornas globala vecka 2005, då 
temat var Utrota fattigdomen nu.
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En bön kring Guds och vårt ansvar

Vi kan inte bara be dig, o Gud, att göra slut på
krigen; för vi vet att du har skapat världen på ett
sådant sätt att människan måste finna sin egen väg
till friden inom sig själv och med sin nästa.

Vi kan inte bara be dig, o Gud, att göra slut på
svälten, för du har redan givit oss tillräckligt med
livsmedel för att försörja en hel värld, om vi bara
kunde använda dem klokt.

Vi kan inte bara be dig, o Gud, att utrota fördomar,
för du har redan givit oss ögon med vilka vi kan se
det goda hos alla människor, om vi bara kunde
använda dem rätt.

Vi kan inte bara be dig, o Gud, att göra slut på
hopplösheten, för du har redan givit oss förmågan
att sanera slumområden och inge hopp, om vi bara
kunde använda vår förmåga rättvist.

Vi kan inte bara be dig, o Gud, att utrota all
sjukdom, för du har redan givit oss lysande
intellekt, med vars hjälp vi kan lära oss hur
sjukdom skall botas och lindras, om vi bara kunde 
använda dem konstruktivt.

Därför ber vi dig istället, o Gud, att du måtte ge
oss den styrka, beslutsamhet och viljekraft som
sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att
bli istället för att bara önska.

( Jack Riemer) 

Ur bönboken Visa oss vägen, 

Sveriges Unga Katoliker 1989.
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alla: Gud, tack att du förlåter oss våra synder
de vi är medvetna om och de som blivit en 
del av vår livsstil
Hjälp oss att orka förändra och att våga 
förändras efter din vilja. 
Amen

(Stefan Ershammar, 

Rättvisenätverket SPEAK) 2006.

Böner om enhet

Vår Fader, vi ber att din kyrka skall bli ett i 
Kristus, en sann gemenskap mellan skyn av 
vittnen och alla dem som älskar och tjänar vår 
Herre Jesus Kristus. Gör kyrkorna medvetna om 
att de är ett i dig och så förkunnar det läkande 
ordet för vår sargade värld. För Jesu Kristi skull.

(Sarah Chakko, Indien) 

Ur För allt Guds folk, Gummessons 1981.

Herre, lär oss förstå att vår kristendom är likt ett 
risfält, där man i början ser avstånden mellan de 
nysatta plantorna, men där allteftersom dessa slår 
rot och växer sig större ett enda sammanhäng-
ande fält av grönska framträder. Rota oss i 
kärleken och giv oss nåd att växa i kristen 
gemenskap och tjänst, så att din vilja sker i vårt 
liv. Genom vår Frälsare, din Son, Jesus Kristus.

(Bön från Filippinerna) 

Ur För allt Guds folk, Gummessons 1981.

Syndabekännelse och tackbön

ledare: Låt oss bekänna våra synder inför Gud och be om 
förlåtelse för det orätt vi gjort och det rätta vi inte gjort:

alla: Förlåt oss
ledare: när vi vänder dig ryggen, går vår egen väg och tror att vi 

klarar oss utan dig
alla: Förlåt oss
ledare: när vi glömmer att tacka dig Gud för de gåvor du ger 

oss och istället ärar oss själva
alla: Förlåt oss
ledare: när vi i vår iver att tjäna pengar handlar egoistiskt och 

orsakar lidande för andra
alla: Förlåt oss
ledare: när vi bara frågar efter priset då vi köper livsmedel och 

kläder men glömmer producenternas arbetsvillkor och 
inverkan på miljön 

alla: Förlåt oss
ledare: när vi köper skor för en tusenlapp medan andra går 

barfota och när vi slänger mat medan andra svälter
alla: Förlåt oss
ledare: när vi genom att skräpa ner, skövla skog och köra bil 

förstör den skapelse vi fått att förvalta
alla: Förlåt oss
ledare: när de tre miljoner som dör i aids varje år blir siffror i 

statistiken och inte individer att rädda
alla: Förlåt oss
ledare: när vi sänker blicken för den hemlöse och inte känner 

igen vår medmänniska
alla: Förlåt oss
ledare: när våra röster tystnar och inte längre ifrågasätter 

förtryck, fattigdom och svält
alla: Förlåt oss
ledare: när vi inte orkar bry oss utan skjuter över ansvaret på 

någon annan
alla: Förlåt oss

Avlösning/Syndernas förlåtelse
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Bordsbön

Denna goda soppa
Herre Skapare,
du som gör, så att allt det växer som finns på jorden.
Söta bananer, kraftiga plantaner, 
sura apelsiner, torra jamsrötter,
ris, majs och jordnötter,
av vilka man kan pressa denna goda soppa.
Du som låter den starka, röda pepparn växa,
den som håller oss friska och bränner magen ren.
Du, som låter friskt vatten välla fram ur marken.
Gott, friskt vatten …
Välsigna denna måltid för mig,
min käre Gud och Fader.
Och se du till,
så att alla atomer kommer på sin rätta plats.
Amen.

Ur Afrikanska böner, 

EFS-förlaget 1975.

Lovsång

Mångfaldens skönhet
Ära vare Gud för alla färgers skönhet –
för skyar som en brokig kvigas skinn
för rosenfläckar på en simmande forell
för kol som glöder, för kastanjerna på hösten,
för finkens fina vingar,
för odlad mångfald – fållorna och tiltorna och trädan
för alla arbetshjul, för tackel och för tåg.
Alltings motsats, ursprung, delar, under,
hur flyktigt, brokigt (vem vet hur),
hur snabbt, sakta, ljuvt, bittert, bländande och matt,
Han vårdar allt vars skönhet ej förgår.
Pris ske honom.

(Gerald Manley Hopkins) 

Ur bönboken Visa oss vägen, 

Sveriges Unga Katoliker 1989.

Bön om omvändelse

Gode Gud, omvänd världen 
– och börja med mig.

(Från Kina) 

Ur Bönboken – tradition och liv, 

Verbum 2003.
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Bibelord

Förutom de bibeltexter som hör till söndagarna 19/11 och 
26/11 (domsöndagen) vill vi tipsa om dessa bibelord:

Gamla Testamentet

Ps 146 - Lovsång  Han ger de förtryckta deras rätt, han ger 
de svältande bröd
Ords 14:31 - Att förtrycka de ringa är att smäda deras 
skapare
Ords19:17 - Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren…
Ords 22:9 - Den godhjärtade blir välsignad, ty han delar sitt 
bröd med den fattige
Ords 28:27 - Den som ger åt de fattiga skall ingenting sakna
Ords 31:8-9 – Höj din röst för den stumme…
Jesaja 58:6-10 – Lossa orättfärdiga bojor ... Dela ditt bröd 
med den hungrige
Amos 8:4-6 – Dom över utsugare
Sak 7:10 – Förtryck inte …

Nya Testamentet

Matt 5:1ff. – Saligprisningarna
Matt 14:13-21 – Brödunder 
Matt 25:31ff – Vad ni gjort för någon av dessa minsta...
Mark 6:30- 44 – Brödunder 
Luk 6:20-26 – Saligprisningar och verop
Luk 12:22-34 – Gör er inga bekymmer 
Luk 18:18-25 – Den rike ynglingen
1 Kor 10:16f – Välsignelsens bägare  
2 Kor 8:13-15 – Det är en fråga om jämvikt. Insamling till 
Jerusalem
1 Tim 6:17-19 – Säg åt dem som är rika
Jak 2:1-7 – Gör ingen skillnad på människor

En psalm om brödet

Det bröd som har vuxit ur jorden
och händer har arbetat med,
har smak av tårar och omsorg,
av allt vad en människa är;

är brödet av krigstid och fredstid,
de vanliga dagarnas bröd,
är sällsamma bröd av kärlek,
är stenbröd som är vår död.

Det bröd vi med möda förtjänar,
vår kropp och vår egendom,
det bröd som är livet tillsammans,
vår fattiga rikedom.

Det brödet vi måste äta
som livsnödvändighet,
det delar vi helt med varandra
som en enda mänsklighet.

Du delar det med oss och lämnar
dig själv som ett bröd på vår jord,
en mänska vi aldrig kan glömma,
en Gud som är kött och blod.

(Huub Oosterhuis) 

Ur Ropa efter frid, Noteria förlag 1970.
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Plantera frön!

Plantera frön, bönor eller sädeskorn i en kruka som en 
symbol för hoppet. Gör planteringen till en bön för 
framtiden, rättvisa och miljö. Låt krukan stå kvar i kyrkan 
och vattna den under kommande gudstjänster som en 
påminnelse om att gud planterar frön av hopp i oss, som 
vattnade med kärlek kan växa upp och bli både 
handlingskraft och mod.

Baka bröd!

Använd något av ”brödtipsen”  i häftet eller på hemsidan 
www.skr.org/globalaveckan. Brödrecept finns på sidan 34 
och 35. 

Skicka vykort!

Låt tro bli handling! Ställ fram ett bord med 
påverkansvykort och pennor i gudstjänstrummet. Låt det bli 
ett moment i gudstjänsten att var och en får gå fram till 
bordet, skriva ett vykort och lägga i en korg. Posta efter 
gudstjänsten. Beställ påverkansvykort om Rena kläder, 
Rättvisemärkt eller något annat aktuellt ämne från Svenska 
Kyrkans Ungas kansli tel. 018-640 640 eller från Rena 
kläder www.renaklader.org och www.rattvisemarkt.se

Kontakta Gud!

Skriv en bön eller ett brev till Gud. Uttryck din oro, din 
ilska, dina drömmar och ditt hopp om jordens framtid.

Flera av dessa tips finns i ”En schysst bok” som kan 
beställas från Svenska kyrkans unga www.svenskakyrkans-
unga.org
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Över hela jorden

Över hela jorden går

en bön om att det bröd vi får

ska delas ut och delas rätt

så varje mage kan bli mätt

En sång, en bön, en dans, ett rop

om rättvisa för alltihop

som lever rör sig och finns till

så livet blir som Gud vill
Jan Mattsson

Noter till sången ”Över hela jorden” finns på hemsidan 
www.skr.org/globalaveckan.
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Över hela jorden

Text & musik: Jan Mattsson

Sid 1

c:a 143
Snabbt afrikastuk

Får kopieras fritt
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Från Jerusalem kommer seden att i andakt följa Jesus 
på lidandets väg, och vid stationer stanna upp för att 
reflektera och be. Denna stationsvandring 

konkretiserar rubriken Sida vid sida och har som syfte att få 
var och en som besöker stationerna att begrunda fakta och 
kyrkans roll i dessa frågor. Vandringen ger gudstjänst- eller 
andaktsbesökaren möjlighet att i tyst bön eller meditation 
reflektera över innebörd och budskap vid varje station. 

Instruktion

Det finns sex stationer. Innan deltagarna börjar gå runt ges 
en kort introduktion om millenniemålen (se faktarutan). 
Vid varje station är tanken att man ska få möta en medmän-
niska samt be/skriva/fundera över vårt ansvar som kyrka 
och som enskilda kristna. Varje station ska inte behöva ta 
mer än 2-3 minuter, men det är givetvis frivilligt hur länge 
man vill stå på varje ställe.

Om man inte har möjlighet att använda alla stationer 
kan man välja ut några. Det är inte heller nödvändigt att 
använda alla bitar på varje station. Alla stationer följer 
samma upplägg:

Sida vid sida med (en person, ett foto, en kort text) 
Aktivitet (något enkelt som besökaren uppmanas att 
göra. Föreslagen rekvisita ordnar ni själva. 
Citat (ett bibelord eller citat som befäster budskapet)

Alla texter och foton laddas ner från hemsidan

www.skr.org/globalaveckan eller beställs för 

20 kronor + porto på tel. 08-453 68 14.

Alla aktiviteter sker under tystnad och då kan det vara 
bra med lugn, instrumental musik i bakgrunden som 
motverkar sorl.

STATION 1

Sida vid sida med: 

Den helige Laurentius, Rom 

Laurentius var diakon i Rom under 200-talet. 
När kejsare Decius kom till makten ville han 
åt kyrkans rikedomar och lät avrätta påven. 
Men Laurentius, som fått i uppdrag av påven att förvalta 
rikedomarna, gjorde det han ansåg bäst. Han delade ut dem 
bland de fattiga. För detta blev även han avrättad.

Reflektera och agera

Så här är jordens resurser fördelade (se texten från hemsidan).
 Hur känns det att se 

den fattiga delen?

Introduktionstext om millenniemålen:

Stationsvandring

Och hur känns det för dem i 
detta – för oss i den rika delen?
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Skriv din egen bekännelse – om din delaktighet och ditt 
ansvar till att orättvisorna på jorden består – på en lapp och 
lägg den sedan i urnan för överlåtelse till Gud.
”Att förtrycka de ringa är att smäda deras skapare. Ärar honom 
gör de som hjälper de fattiga.”  Ordspråksboken 14:31

Rekvisita

Utskrifter med Laurentius, bilden på jorden i tårtbitar och 
reflektionstexten.
Chokladkaka, papperslappar, pennor, ”urna”.

Förberedelse

Dela en chokladkaka i tio lika stora bitar. Lägg ut två av dem 
på den skuggade delen av bilden på jorden och åtta på de 
andra delarna.  

STATION 2

Sida vid sida med:

Christian 12 år, Kongo-Kinshasa  

Reflektera och agera

År 2007 förväntas knappt tre miljoner människor dö av hiv-
relaterade sjukdomar och 1-2 miljoner av malaria. Få av dem 
har samma möjlighet till sjukvård eller socialt nätverk så som 
vi i västvärlden har. Hur kan liv värderas så olika?

Tänd ett ljus för en medmänniska som drabbats och står 
utanför alla dessa förmåner
”När han var i en av städerna stod där en man som var full av 
spetälska. Han fick se Jesus och kastade sig till marken och bad: 
’Herre, vill du så kan du göra mig ren.’ Jesus sträckte ut handen, 
rörde vid honom och sade: ’Jag vill. Bli ren.’ Genast försvann 
spetälskan.”               Luk 5:12-13

Rekvisita

Utskrifter med Christian och reflektionstexten. 
Ljusbärare eller bricka med värmeljus, tändstickor.

Förberedelse

Placera stationen vid en ljusbärare eller en bricka med ljus, 
där besökarna får tända ett ljus.

STATION 3

Sida vid sida med:

Mikaela, 16 år, Stockholm år 2020 

”Framtiden ser ljus ut. Här i Sverige har man de senaste åren 
satsat mycket på förnyelsebara energikällor. Kollektivtrafiken 
har utvecklats och koldioxidhalten har minskat. Många fler 
människor i länderna i Syd har fått tillgång till rent vatten 
och världens slumområden har förbättrats med ordentliga 
hus och avloppssystem.

Världens länder har äntligen kommit överens i 
klimatfrågan så vi hoppas att växthuseffekten avtar.”

Reflektera och agera

Mikaela förmedlar en önskvärd bild, eller hur? Vad ska vi 
göra för att detta ska bli en sann bild?

Gör följande övning tyst för dig själv. Läs följande 
påståenden och välj sedan det som du anser viktigast. 
Det viktigaste jag kan göra för att miljömålen ska nås är:
1. att alltid köpa miljövänliga varor i affären. 
2. att engagera mig politiskt och/eller försöka påverka dem 

som bestämmer.
3. att konsumera så lite energi som möjligt (el, 

husuppvärmning, bil)
4. (ett eget alternativ)Vilket påstående valde du? Varför är 
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det viktigare än de andra? Hur går du från ord till 
handling?

”Så tog nu Herren Gud mannen och satte honom i Edens 
lustgård till att bruka och bevara den.”   1 Mos 2:15

Rekvisita

Utskrifter med Mikaela och reflektionstexten. En tom 
tavelram med numrerade skyltar med siffrorna 1-4 i hörnen.

Förberedelse

Lägg ut tavelramen med numrerade skyltar i de fyra hörnen. 
Det får symbolisera fyrahörnsövningen som man gör tyst i 
tanken.

STATION 4

Sida vid sida med:

Rogelio, Honduras 

Rogelio López visar stolt upp sitt renoverade hus. Ett hus 
som blev möjligt tack vare att deras kooperativ har blivit 
certifierat av Rättvisemärkt.
– Nu kan jag köra mitt kaffe till kooperativet i byn. Jag 
behöver inte sälja något alls till de förbipasserande 
uppköparna som betalar dåligt. Det är ovärderligt för oss.
Kooperativet har ställt upp med lån och utbildning. De fick 
lära sig att odla utan bekämpningsmedel och hur man 
tillverkar organisk gödning.

Tack vare ett långsiktigt affärskontrakt som har upprättats 
med en av Rättvisemärkt certifierad importör i Holland har 
medlemmarna en garanterad inkomst för år framöver.

Reflektera och agera

Visst låter det bra? Ger din mat på bordet mat till de som 
producerat den?

Vill du gå från reflektion till aktion?
köp Rättvisemärkta varor
skicka aktionsvykort från Rena kläder eller Luther-
hjälpen 
placera ut bordsryttare från Rättvisemärkt
skicka e-mail till din politiker och fråga vad man gör för 
att handelsavtalen ska bli mer rättvisa. 

”Jorden ska brukas av alla, alla gemensamt, alla tillsammans. 
Den känner inga rika, bara fattiga, som den föder. Det är inte 
av ditt goda som du ger åt den fattige. Det är en del av hans 
eget, som du ger tillbaka.”   Biskop Ambrosius, 300-talet

Rekvisita

Utskrifter med Rogelio och reflektionstexten. 
Vykort från Rena kläder & Lutherhjälpen, bordsryttare från 
Rättvisemärkt www.renaklader.se, www.svenskakyrkan.se/
lutherhjalpen, www.rattvisemarkt.se

Förberedelse

Placera div. föremål vid stationen som uppmanar besökarna 
att agera, inte bara fundera.

STATION 5

Sida vid sida med:

Jesus, Palestina 0-33 

Utsänd av Gud, Fader och Skapare för att 
rädda människorna i världen, nu 
uppstånden och alltid vid din sida!

Jesus utmanade rådande normer när han gav 
människor upprättelse och samhörighet, genom att dela 
måltid med dem, oavsett vilken social situation de kom 
ifrån.

Jesus använder måltiden – det delade brödet och det 
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detta mycket om hur jag lever mitt vardagsliv och hur man 
möter människor. Även i Sverige finns människor som 
behöver vår omsorg.  Det gäller att se det stora i det lilla”

Reflektera och agera

Varför har vi ibland svårt till handling? Brist på insikt? 
Uppgivenhet? Känslan av ytterligare ”ett borde”? Hur kan vi 
låta handling bli ett sätt att uttrycka vår tro?

Och kom ihåg att vi inte är ensamma – vi ska göra det 
sida vid sida!

Sida vid sida – Gud och jag
Sida vid sida – Du och jag
Sida vid sida – Kyrkor i världen
Lägg ytterligare en pusselbit till pusslet. Tillsammans, 

sida vid sida, bildar bitarna en vacker helhet.
”Lemmarna är många, kroppen är en. Jesu Kristi kyrka ”
        Svenska psalmboken 61:5

Rekvisita

Utskrifter med Gunilla och reflektionstexten. 
Pussel (som föreställer ett ”vackert foto”), 50-100 bitar.

Förberedelse

Lägg ut ett pussel som är påbörjat, men inte färdigt. 
Besökarna får pussla en bit och på så sätt synliggörs ”Sida 
vid sida”.

tro

         bön                       handling

delade vinet – när han ger oss modellen för gemenskap och 
delaktighet, med varandra och honom själv, i nattvarden. 

Reflektera och agera

– Jag är livets bröd, sa Jesus. 
Men vilken sorts bröd är han för dig? Vardagsmackan 

eller wienerbrödet vid högtider? En ljus fralla eller ett 
knäckebröd? Något lättsmält eller något med tuggmotstånd?

Gör som Jesus – dela bröd med andra. Gör en ”bröd-
kavle” istället för en budkavle och dela vidare bröd till 
människor i din närhet.
”Tag och ät, detta är min kropp”   Jesus

Rekvisita

Utskrifter med Jesus och reflektionstexten. 
Limpskiva, bulle, wienerbröd, knäckebröd, etc. 
Surdegsklickar i påsar/recept.

Förberedelse

Placera på ett bord bröden och recept på surdeg eller baka 
en stor deg och lägg ut degbitar/recept i påsar för besökarna 
att ta med hem.     

STATION 6

Sida vid sida med:

Gunilla Kristiansson, Malmö 

”Att sträva efter en rättvisare värld anser jag vara min skyldig-
het som kristen, som medmänniska och för oss som kyrka.”

Hur vill vi egentligen ha det? Vi måste tänka själva, inte 
bara göra som andra gör. 

Det är viktigt att försöka påverka på de sätt vi kan; stödja 
organisationer, handla medvetet, osv. Men för mig handlar 
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Grundtanken är att låta barnen 
konkret förstå att många små 
delar kan bli något stort 

tillsammans. Detta illustreras i 
gudstjänsten genom att man tar fram 
barnen och låter dem ta del av ett 
mycket enkelt brödbak. Ingredienserna 
känns trista och obetydliga, men om de 
blandas ihop och gräddas, blir de något 
riktigt gott. Ibland kan vi känna ”vad 
kan lilla jag göra?”. Brödbaket får stå 
som symbol för att vi kan uträtta 
storverk om vi gör saker ihop.

När degen är satt på jäsning kan 
man välja olika sätt att slutföra det hela:

ALT 1. Låt degen vila framme vid altaret 
så att alla ser hur den växer, hämta den 
och gå och grädda den, avsluta sedan 
hela gudstjänsten med att låta barnen 
dela ut brödbitar av det nybakade 
brödet

ALT 2. Ta med degen ut, prata vidare 
med barnen om styrkan och vikten av 
att göra saker ihop, samtidigt som degen 
jäser. Läs någon berättelse som visar att 
”tillsammans är vi starka”. Baka sedan ut 

degen tillsammans och grädda den. När 
brödet är klart låter ni barnen dela det 
med varandra.

ALT 3. Om man har ont om tid kan 
man ha färdiga bröd som man låter 
barnen dela med varandra.

Dramatisera ”Prat om mat”

På hemsidan finns ett manus till 
sketchen ”Prat om mat” Där ska tv-
kocken Mat-tias och hans kompis laga 
en måltid utifrån kokboken Bibeln, men 
skafferiet visar sig vara nästan tomt. 
Men med hjälp av ”veckans jäst” lyckas 
de ändå sätta en deg. 

Använd gärna sketchen som den är 
eller läs den för att få inspiration till er 
egen variant.

Detta kan lätt byggas ut till en hel 
barngudstjänst om man vill. Eller så gör 
man hela aktiviteten under en vanlig 
samling, till exempel i söndagsskolan 
eller scouterna.

Förslag på enkelt brödrecept 
1 pkt jäst
5 dl ljummet vatten
½ msk salt
1,2 l mjöl (rågsikt el vetemjöl)

Låt jäsa 30 min, gör sedan 8 st bullar 
på en plåt och grädda i 15 min i 200 
grader. Förbered påsarna och skålarna i 
skafferiet med den rätta mängden, så 
slipper ni ta tid att mäta upp.



Surdeg grundrecept 
Dag 1: 

1 dl rågsikt 

1 tsk honung

varmt, utan drag. Rör om då och då. 

Dag 4: 

8 dl rågsikt 

dygn. 

Dag 5 :

baket. Resten kan delas med andra, eller 

Två rågbröd 

För ytterligare variation kan man byta ut en 

smaken blir en helt annan. 

Dag 1: 

ca 2 dl surdeg 

Dag 2: 

2 tsk salt 

bröden ska det låta ihåligt! 

Chapati

Tolv chapati

drygt 1 dl vatten

bakduk och låt den stå i en halvtimme.

dela den i tolv lika stora delar. Rulla 

dem till bollar.

Receptet på chapati är hämtat ur boken 

Brödglädje (Libris 2005).
Foto: Fredrik J Karlsson

Kyrkornas globala veckas 
surdegsbröd
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