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Internationellt	kafé
i	Brukskyrkan

Vi fikar, umgås och får möjlighet att prata svenska. 
För att svenskträning ska bli möjlig behövs även 
svensktalande kafégäster. Välkomna!
Fredagar kl 13.30-15.30 i Brukskyrkans kafé

Varje fredag eftermiddag bjuder församling-
en in till internationellt kafé i Brukskyrkans 
kafélokaler. Tanken är att erbjuda en mötes-
plats för nyanlända och svensktalande där man 
får möjlighet att träna på att prata svenska.  
  Vissa gånger kommer många som vill lära sig lite 
mer svenska. Den här eftermiddagen är två män från 
Syrien några av kafégästerna. Deras hemspråk är 
arabiska och vi utbyter svenska och arabiska ord. De 
tycker att svenska är ett svårt språk och vi tycker att 
arabiska är jättesvårt. 
  

  Muhammad läser svenska på SFI (Svenska för in-
vandrare) och tycker att mötesplatsen i Brukskyrkan 
är bra, för man behöver öva språket med svenskta-
lande personer. Han berättar att han brukar titta på 
barnprogram på TV för att lära sig svenska. Hus-
sam, som tycker om musik, har lärt sig en del svens-
ka genom att lyssna på svenska sånger på Youtube 
på internet. Vi sjunger svenska nationalsången till-
sammans och en visa av Cornelis Vreeswijk. 
  Samtalet är stundtals allvarsamt om bakgrund och 
språksvårigheter, men mest är det en trevlig stund 
som rymmer många skratt. Det är mycket berikande 
att möta människor från andra länder, så ta chansen 
alla ni som har möjlighet!

Visste du att det finns en grupp i Fagersta som arbetar 
för att främja fagerstabornas hälsa? Det är ett samarbete 
mellan landstinget Västmanland, Fagersta kommun, 
Mitt hjärta (Bergslagssjukhuset), Hälsocenter, Apotek 
hjärtat och Västanfors Västervåla församling (Svenska 
kyrkan). De tio deltagarna i gruppen träffas ungefär en 
gång i månaden för att planera årets två stora aktiviteter, 
men också för att diskutera olika aspekter av hälsa.  
 
  Rose-Marie Eklund är fysioterapeut på Mitt hjärta. Hon 
berättar att gruppen arbetar för att minska stillasittandet, 
som är ett stort hälsoproblem i vårt samhälle idag. Rose-
Marie vill vara med och göra något för folkhälsan i 
Fagersta, och tycker att det här forumet har lett till ett bra 
samarbete. Fagerstahallens chef Anna Ericson håller med: 
-Allas kunskaper och erfarenheter i gruppen är 
en styrka. Det finns ett stort engagemang och en 
vilja att verkligen försöka göra något bra. Det är 
högt i tak och vi skrattar mycket, berättar hon. 
-Hälsa kan vara så mycket, det är ett väldigt omfattande 
begrepp, säger prästen Li Lundberg.  

Ordnar föreläsare och hälsokväll
Gruppen ordnar två stora evenemang varje år. På hösten 
bjuder de in en känd föreläsare. Landstinget och Fagersta 
kommun står för kostnaden för föreläsningen, som är gratis 
för allmänheten. I höstas var det skidskyttedrottningen 
Magdalena Forsberg som besökte Fagerstahallen, och 
tidigare år har bland andra läkaren Mattias Damberg, 
kartläsaren Tina Thörner och simmaren Anders Olsson 
varit föreläsare.  
  Varje vår ordnar gruppen också en hälsokväll i 
Vihelminaparken. Kvällen är öppen för alla med prova på-
motionspass och föreningar som får chansen att visa upp 
sina verksamheter. Ett gäng vänner eller arbetskompisar 
kan anmäla ett lag till prova-på-passen som leds från 
scenen av olika aktörer. Även Fagersta bibliotek, Apotek 
hjärtat och ICA Centrum brukar medverka under kvällen, 
och i år kommer också orienteringsklubben, boulespelare, 
brandkår och polis att närvara.

-Redan aktiva motionärer är förstås välkomna, och allra 
helst vill vi nå dem som behöver en knuff i baken för att 
komma igång med att röra på sig, säger Anna Ericson. Vi 
vill fånga upp och inspirera dem som inte själva kommer 
iväg. Vi vill att de som kommer till hälsokvällen ska uppleva 
gemenskap, glädje och rörelse som i sin tur ger hälsa. 
-Vi tror på det goda exemplet och glädjen i att röra på sig, 
säger Li Lundberg. 

Samlingsplats för hälsofrämjande
Gruppen har sina möten i Hälsocenters lokal på 
Bergslagssjukhuset. Hälsocenter är en viktig plats för det 
hälsofrämjande arbetet på vår ort. Det är öppet för alla, 
vem som helst kan titta in för att få tips och coachning för 
att förändra något i sin livsstil. En liten förändring kan 
vara början på något stort. Det är inte enbart aktiv träning 
som räknas. Den enkla vardagsmotionen är avgörande för 
hur vi mår, till exempel att promenera till jobbet eller ta 
en lunchpromenad. Man ska inte sitta stilla i mer än 20 
minuter i sträck, så för den som har ett stillasittande jobb 
är det viktigt att tänka på att resa sig upp och röra på sig 
ofta.

Samarbetet utvecklas
Samarbete över gränserna ger ringar på vattnet. Arbetet 
i gruppen utvecklas och man försöker hela tiden tänka 
nytt och göra aktiviteterna bättre för att nå ut till fler. 
På gruppens träffar byter man erfarenheter och stöttar 
varandra i det dagliga arbetet. Man diskuterar till exempel 
integration och funderar på vad gruppen kan göra när 
det gäller hälsan hos människor från andra kulturer. 
-Vi peppar varandra och är stolta över vårt arbete, säger 
Li Lundberg. 

Gruppen som samarbetar för folkhälsan

Fr v: Cecilia Vidén, Hälsocenter; 
Rose-Marie Eklund, Mitt hjärta; 
Anna Ericson, Fagerstahallen; 
Anna Ivarsson, Landstinget 
Västmanland; Li Lundberg, Väs-
tanfors Västervåla församling.
Nedre raden: Robert Broström, 
Hälsocenter; Matilda Hellström, 
Mitt hjärta; Annica Rydelius-
Jansson, Hälsocenter. 

Boka in tisdagen den 24 maj kl 17.30-19 
för vårens hälsokväll i Vilheminaparken.

Per Georgsson, Hälsocenter och 
Sonja Danielsson, Apotek hjärtat.

Kristen tro 
handlar om 
kärlek
”Kristen tro handlar om kärlek. Se till så att 
människor känner att de är älskade, då blir 
världen en bättre plats att leva på.” Ungefär så 
sa kyrkoherde Henrik Rydberg i en predikan 
häromveckan. Och det är väl en uppgift om 
någon för kyrkan att bekräfta för människor 
att de är älskade. För när en människa 
upplever att hon är älskad och sedd, kan hon 
sprida kärlek vidare. När kärleken sprids som 
ringar på vattnet blir världen faktiskt en bättre 
plats att leva på.
  Tänk om varje människa fick möjlighet 
att må lika bra som en blommande tulpan 
om våren… Då skulle nog inte konflikten 
i Syrien och dess grannländer vara så stor, 
och människor skulle inte tvingas fly. Läs om 
syrienkonflikten på sidan 4-6.
  Prästen Per-Arne Bengtsson har skrivit ett 
brev till ”Herr Gud” för att få hjälp med att 
stå ut med ondskan i världen. Läs brevet på 
sidan 7. 
  Svenska kyrkans fasteinsamling är ett sätt 
att försöka hjälpa människor i andra delar av 
världen, som har det svårt. Se artiklarna på 
sidan 16 och 17.
  Hälsa är ett omfattande begrepp och arbete 
för god folkhälsa pågår i Fagersta. Läs mer i 
artikeln härintill. 
  I påskens nummer av församlingstidningen 
Mitt i livet berättar vi också bland annat om 
internationellt kafé i Brukskyrkan och om 
Lindgårdens kök. 

Cecilia Kjellin Eriksson, redaktör
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Vladislav Savic har tidigare 
arbetat som Sveriges Radios 
utrikeskorrespondent i området 
kring Syrien. Den 8 februari höll 
han ett föredrag på Lindgården om 
situationen i området. 

  Utifrån en karta över området 
kring Syrien och dess grannländer 
berättade Vladislav Savic initierat 
om bakgrunden till den pågående 
konflikten i området, som vi 
ser stora konsekvenser av även 
i Europa. Med sin kunskap 
förmedlade han förståelse för 
varför så många människor flyr 
från området. 
Det är en komplicerad situation 
som är svår att överblicka. Ett 
stort antal olika grupperingar 
slåss om markområden och makt, 
och utifrån olika sakfrågor bildas 
hela tiden nya heliga och oheliga 
allianser lokalt och globalt, där 
olika grupper samarbetar eller 
motarbetar varandra beroende 
på vilken fråga det gäller. 
-Det är en mångfasetterad konflikt 
som splittrar även EU och USA, 
eftersom den rymmer flera olika 
stora frågor, säger Vladislav Savic. 
Uppskattningsvis 1000 rebell-
grupperingar finns i området och 
de tre stora aktörerna som ingår i 
konflikten är
1) IS (Islamiska staten), 
2) Västländer 
3) Assad-regimen i Syrien, Iran 
och Ryssland.

IS är en transnationell rörelse
Kalifatet IS eller islamiska staten 
(ordet kalifat betyder stat) 

kommer ur Alkaida-rörelsen. 
Själva staten, som ligger i östra 
Syrien och västra Irak, är inte 
en erkänd stat. Befolkningen 
i området är sunnimuslimer. 
Rörelsens medlemmar är 
bokstavtrogna fanatiker som 
tolkar Koranen bokstavligt och 
väldigt gammalmodigt. Ideologin 
bygger på muslimska värderingar 
från 600-talet. Det är en extrem 
form av islamistisk rörelse, en 
domedagssekt. Den som inte har 
den rätta tron har man rätt att 
döda, menar man. 

Stort lidande för många
Även många rebellrörelser har 
förklarat sig positiva till IS, och 
i början såg många IS som en 
frihetsrörelse, men idag orsakar 
IS stort lidande för väldigt 
många människor. IS har tagit 
bort bankväsendet och förstör 
gamla monument och historiskt 
värdefulla byggnader. Terrordåd 
som IS har tagit på sig ansvaret 
för har förekommit i flera 
länder. Bombdåden i Paris där en 
fotbollsarena, en konsertlokal och 
en restaurang attackerades, är 
exempel på att de attackerar det 
fria livet. Det är en fanatism där 
deltagarna är beredda att gå långt 
för att nå sina mål, till och med att 
dö martyrdöden. 

-IS är en monsterorganisation med 
en ideologi som är svår att besegra. 
Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att alla muslimer inte tänker 
så här, understryker Vladislav 
Savic. 

Unga i utanförskap lockas
IS är en transnationell rörelse som 
rekryterar nya medlemmar, både 
män och kvinnor, från flera olika 
länder, även i Europa. Vi har till 
och med sett TV-inslag om unga 
svenska kvinnor som tagit med sig 
sina barn från Sverige för att bli en 
del av IS. Den stora förklaringen 
till att unga människor kan 
rekryteras till en sån här rörelse 
är utanförskap, hävdar Vladislav 
Savic, och utanförkap kan man 
uppleva på många olika sätt. 
Ungdomsarbetslösheten är hög 
i Europa och där infinner sig 
genast värvarens marknad. Olika 
grupperingar lockar, subkulturer 
där du blir sedd och där den som 
är missnöjd får någonting. IS-
ideologin bygger på motsättningen 
mellan ”vi” och ”de”, det bygger 
på ett missnöje. I mellanöstern 
och nordafrika är arbetslösheten 
bland ungdomar ännu högre, och 
ekonomin är dålig. Att inte ha 
några pengar ger ingen framtid, 
men IS erbjuder pengar, makt 
och vapen, och i förlängningen 
möjligheten till kvinnor/familj. 

Flest medlemmar från nordafrika
De flesta medlemmarna i IS är män 
från Tunisien, Marocko och övriga 
nordafrika. Unga människor, som 
kanske inte ens var muslimer från 
början, rekryteras och hjärntvättas. 
-IS använder förstås nätet för att 
sprida sin ideologi, det gör alla 
extremistgrupper. Osanningar 
blir sanningar när de presenterats 
tillräckligt många gånger, berättar 
Vladislav Savic. 

Även bland människor i afrikanska 
länder finns en oro för IS, eftersom 
terrorgrupper med kopplingar till 
IS har genomfört terrorattentat  
i flera afrikanska länder. Även 
andra afrikanska terrorgrupper 
sprids i Afrika via rebellrörelser. 
I Egypten sker incidenter hela 
tiden och i Libyen, som varit 
krigsdrabbat i flera år, kliver IS 
fram. IS siktar också in sig på 
Tunisien för att sedan ha tillgång 
till hela nordafrika.

Ensamkommande flyktingar 
Talibanerna är på frammarsch i 
Afghanistan, där även IS syns mer 
och mer aktivt. I västra Afghanistan 
mot gränsen till Iran bor den 
shiamuslimska folkgruppen 
hasarer. Många unga hasariska 
män kommer nu till Sverige som 
ensamkommande flyktingbarn. 
Många av dem är födda i Iran 
efter att deras föräldrar flytt från 
Afghanistan. De flyr västerut 
eftersom man vet vad som hände 
under talibanväldet. Pakistan och 
Iran har under många år haft 
flyktingar från Afghanistan, men 
börjar nu säga att de inte längre 
får stanna. Iran tvångsrekryterar 
dessutom soldater bland dessa 
flyktingar till kriget mot IS i 
Syrien. Det är en förklaring till att 
många unga män med afghanskt 
medborgarskap kommer till 
Sverige just nu. 

Länderna på Balkan 
De flesta balkanländerna har stängt 
sina gränser. De har tidigare sett 

Syrienkonflikten och dess grannländer 

- ett föredrag av Vladislav Savic

Flyktingströmmen i siffror 

• Det finns 60 miljoner flyktingar i världen idag, de flesta finns i 
länderna kring Syrien.

• Syrien har ca 22-23 miljoner invånare (inklusive tidigare 
flyktingar från Irak)

• Drygt 12 miljoner av Syriens invånare är på flykt, vissa har 
flytt flera gånger.

• Nästan 8 miljoner av Syriens invånare är på flykt inom landet
• Över 4 miljoner av Syriens invånare har flytt utomlands, 

främst till grannländer och några få till Nordafrika
• Ytterst få flyktingar från Syrien har kommit till Sverige.

Vilka länder flyr människor till? 

• Libanon 1,16 miljoner flyktingar (befolkning 4,2 miljoner – 
ny oro och hot)

• Turkiet 2 miljoner flyktingar (befolkning 76 miljoner – våld 
och  kurdproblematik)

• Irak 250 000 flyktingar (befolkning 37 miljoner – 
inbördeskrig, egna flyktingar)

• Jordanien 629 000 flyktingar (befolkning 5,9 miljoner – 
inbördeskrig, palestinier)

• Egypten 136 000 flyktingar (befolkning 81 miljoner – flera 
års politisk oro) 

Källa: Föredrag av Valdisalv Savic samt  www.migrationsverket.se 

Vladislav Savic är påläst och kunnig i frågan om syrienkonflikten. Ett 100-tal 
personer lyssnade på det långa och intressanta föredraget på Lindgården, som 
var ett samarbete mellan Fagersta Rotaryklubb, Fagersta kommun och Västanfors 
Västervåla församling.

Text och foto: Cecilia Kjellin Eriksson

forts. på nästa sida
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flyktingarna som transitflyktingar, 
som ska vidare till andra länder, 
men idag kommer inte flyktingarna 
vidare, och då blir frågan genast en 
inrikesangelägenhet. Ekonomin är 
i botten och nu tvingas länderna 
dessutom att ta hand om en 
stor mängd människor på flykt. 
-Det finns risk att nationalistiska 
grupperingar kan blossa 
upp i länderna på Balkan, 
befarar Vladislav Savic. 
Flyktingfrågan är het i Europa och 
i Sverige, som ändå har gjort mest 
jämfört med andra länder i Europa. 
Många frågar sig om vi klarar av vår 
välfärd med hög standard på skola, 
vård och äldreomsorg. Men vilket 
är alternativet? undrar Vladislav 
Savic. Flyktingsituationen kan 
bli ännu värre. Vad händer om 
länderna Jordanien, Libanon och 
Turkiet, som har många flyktingar 
från Syrien, imploderar? I det här 
området finns flyktingläger med 
många miljoner flyktingar!

Olja innebär välfärd
Olika sakfrågor är stora i 
syrienkonflikten. Den ena handlar 
om oljan. Hela industrin i världen 
bygger på olja, gas och energi. 
Vårt välstånd bygger på det. Olja 
ger bränsle till våra bilar och till 
transporter för varor över hela 
världen. Välståndet i världen har 
totalt sett ökat tack vare oljan. I det 
oroliga området i mellanöstern kan 
man se tre viktiga ingredienser; det 
är muslimska länder, inbördeskrig, 
oro och konflikter pågår, och det 
finns olja.
Saudiarabien är idag en stormakt 
tack vare oljan, och att vara en 
stormakt betyder att de egna 
intressena styr. Om det skulle 
bli krig mellan stora länder som 
Iran och Saudiarabien hotas två 

tredjedelar av världens oljereserver, 
även naturtillgången gas. Om 
det sker och flyktingsituationen 
forstätter som nu, då får det 
definitivt stora konsekvenser även 
för oss i Sverige, menar Vladislav 
Savic.

Kurdfrågan är central
En annan stor fråga i konflikten 
är kurdfrågan. Kurderna själva 
har under många år kämpat för 
en egen nation, medan andra är 
emot det. Kurdistan är inte ett eget 
land, utan ett område med kurder 
som sträcker sig över delar av fyra 
olika länder; Turkiet, Syrien, Iran 
och Irak. Kurdfrågan är central i 
Turkiet, Syrien och Ryssland. (Av 
säkerhetspolitiska skäl är även 
Ryssland engagerad i den här 
frågan.) 
Vissa parter som är oeniga i andra 
frågor är överens i kurdfrågan; 
man vill inte ha ett Kurdistan. 
-Vi ser fler och fler konstiga 
konflikter och heliga och oheliga 
allianser när det gäller olika 
sakfrågor i den här stora konflikten, 
förklarar Vladislav Savic. 

Få utsikter för fred
Dessvärre ser Vladislav Savic 
personligen dystert på utsikterna 
för att få till en varaktig fred i 
området. -Det är svårt att få till 
stånd ett fredsavtal, eftersom det 
skulle innebära att alla parter måste 
lämna ifrån sig nånting, och det 
är det ingen som vill göra. Istället 
försöker de olika aktörerna att 
vinna så mycket markområde som 
möjligt innan det blir fred. Därför 
går fredsförhandlingarna hela tiden 
i stå. Det är alltid någon part som 
för tillfället vill ha mer. Våld föder 
våld, konstaterar Vladislav Savic.

Fakta om 
Vladislav Savic

forts. från fg sida

Jag stängde teveapparten 
och insåg min trötthet. 
Kväll efter kväll upprepas 

samma nyheter. Åter igen en 
flyktingkatastrof på Medelhavet, 
100 döda i en bombattack utlöst 
av en självmordsbombare, bilder 
på kidnappade som inte vet om 
de skall få sina huvuden avhuggna 
eller bli frisläppta. Varje dag 
visas det krig, naturkatastrofer, 
klimatförändringar, börsned-
gångar, moraliska skandaler med 
bluffare, debattörer som pratar 
och pratar utan att veta något, 
återigen skandaler som massmedia 
producerar av en fjäder och folk 
förs fram till offentlig avrättning. 
Så kommer en ny kväll och 
skärmen visar en upprepning av 
det gamla fast med nya namn i 
händelserna och så var det nya 
dödskjutningar. Något som det 
varit paus med i två månader. När 
det varit död och elände under 
en halvtimme, så kommer det ett 
matlagningsprogram att trösta 
sig med, pigga på sig och bota 
ens egen brist på fantasi. Det var 
väl trevligt med ett sådant inslag 
försäkrar programledaren som 
påannonserar kvällens andra 
nyhetsrapportering.

Återigen på marknadsscenen 
för att verklighetens 
drama inte skall stå stilla. 

Men nog står det stilla. Vår goda 
värld är en ständig upprepning av 
egots ständiga oro att förlora sin 
egen makt. ”Inte för kärlekens 
skull utan för min egen skull, som 
vill äga mer makt över de andra, de 
som skall bli mina slavar.”

Så ser världen ut, Herre Gud, 
men allt det där vet du redan 
ifrån skapelsens början. Det 

tog inte lång tid så svek vi vårt 
uppdrag med att förvalta gåvorna. 
Ormen fick oss att tro på friheten. 
Vi kunde själva härska över allt 
levande. Det var roligare att lägga 
världen under våra fötter och leka 
Gud på egen hand. Enkelt sagt, 
det är resultatet vi ser på skärmen, 
varje kväll när världens händelser 
rapporteras in till kvällsändningen.  
Vad jag vill med det här brevet 
är en fråga om hjälp med att stå 
ut. Kan inte du hjälpa mig så att 
jag får lugn och ro. På något sätt 
bli befriad från allt elände och få 
en egen vrå av tillvaron där jag 
kan må gott. Jag vill ha mentala 
rullgardiner att dra ner för att 
slippa bli medveten om eländet. 
Hjälp mig Herr Gud att få det där 
lugnet.  Hälsningar din skapelse. 

Tack för svaret. Det kom 
snabbt. Du tackar mig för 
att jag tar del av eländet och 

inte förnekar det utan erkänner 
smärtan i den ondska som utspelar 
sig i världen.  Sedan säger du 
att vi har blivit kompanjoner 

i bekämpning av ondskan och 
att du är glad för att jag är med 
dig på resan. Du vill att jag skall 
sansa mig och inse att det behövs 
många till att bär ditt tunga kors 
för att lyfta mänskligheten till den 
ursprungliga värdigheten. Som du 
har sagt, så skall det ge oss kraft 
att uthärda och att det är frivilligt 
att se och höra världens rop. Dina 
krav är små och du kan bara ta 
emot om det sker i kärlekens namn. 
Det är kärleken till din kamp som 
gör oss till trogna tjänare, som 
uthärdar tillvarons drama, med 
den kraft som vår tro ger. Kraft för 
var dag. 

Så vill jag passa på att tacka 
dig för inspirationen jag 
fick när ditt svar kom. 

Sanningen att säga så fick jag en 
idé om möjligheten till att stänga 
av teveapparaten. Jag gjorde det 
och så upptäckte jag det fanns så 
mycket tid över, tid som var min 
egen tid och som är min så länge 
mina fötter skall trampa på denna 
jord. På samma sätt som dina fötter 
vandrade här och fortfarande går 
du här genom mig. Herre och 
tjänare blev till ett broderskap. 
Hälsningar din skapelse.
Per-Arne Bengtsson, präst

Brev till ”Herr Gud”

Vladislav Savic var tidigare Sve-
riges Radios utrikeskorrespon-
dent, och rapporeterade under 
många från bland annat Ryss-
land, forna Sovjetstater, Balkan, 
Grekland, Turkiet, Irak, Iran, 
Afghanistan, Syrien, Pakistan, 
Qatar och Somalia. Han har 
även rapporterat från några av 
världens värsta naturkatastrof-
drabbade länder och regioner 
såsom Haiti och Iran. Vladislav 
Savic har också erfarenheter 
av FN-arbete där han arbetat 
som samordnare av humanitärt 
bistånd i regionen.

källa: www.talarforum.se

Foto: Magnus Aronson/IKON
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Fakta
Du kan söka asyl i Sverige om du är förföljd eller riskerar förföljelse  
eller omänsklig behandling i ditt hemland. Att vara fattig är alltså inget  
skäl för att söka asyl. 

Det är svårt att beräkna hur många papperslösa och gömda människor 
som finns i Sverige. Enligt ungefärliga beräkningar från 2010 uppehåller 
sig mellan 10 000 och 50 000 papperslösa personer i Sverige varje år 
och av dessa är uppskattningsvis 2-3 000 barn. Anledningen till att det är 
så svårt att beräkna antalet papperslösa är att de inte finns registrerade 
någonstans i landet de uppehåller sig och deras rädsla för att bli utvisade 
gör att de oftast håller sig på avstånd från myndigheterna.

Enligt svensk utlänningslag är huvudprincipen att utlänningar ska ha 
uppehållstillstånd för att stanna i mer än tre månader, så länge de inte 
är EU-medborgare då EES-avtalet gäller. Papperslösa kan alltså ha rest 
in i landet legalt, med eller utan visum, men vistas här utan tillstånd 
om de stannat längre än den tid deras visum tillåtit. Enligt arbetsrätten 
är det också olagligt att arbeta utan arbetstillstånd, vilket innebär att 
papperslösa oftast inte har möjlighet att försörja sig.

Sedan juli 2013 har dessutom papperslösa barn rätt att gå i skolan. 
Alla barn mellan 6 och 18 år har nu laglig rätt till skolgång, även om 
papperslösa barn inte omfattas av skolplikten. Skola och socialnämnd har 
numera ingen underrättelseskyldighet att meddela polismyndighet när 
det gäller papperslösa familjer.

Källor: www.migrationsverket.se samt www.migrationsinfo.se

Serafinka kom till Sverige från 
Bulgarien med familjen, inför 
bärsäsongen 2014. Tillsammans 
med Kosta har hon tre barn, som 
idag är 15, 18 och 20 år. Två 
döttrar och en son. Planen var att 
alla fem skulle plocka bär och sälja, 
för att bekosta lagningen av ett 
läckande tak på familjens lilla hus 
hemma i Bulgarien. Dessvärre var 
2014 ett dåligt bärår och familjen 
fick inte ihop några pengar. För att 
komma till Sverige betalade de en 
man som körde dem hela vägen 
hit i bil. Bilen gick sönder och det 
fanns inga pengar att laga den för. 
Mannen som kört dem, lämnade 
bilen och tog flyget hem. Själva 
blev de kvar utan varken pengar 
eller någonstans att ta vägen. 

Bor på Esklins camping
Sedan november bor familjen i en 
liten stuga på Eskilns camping. Den 
hyr de för 6000 kronor per månad. 
Innan bodde de i tält i skogen 
mellan Fagersta och Ludvika. 
Maten lagar de i campingens kök. 
Mestadels blir det billig mat, som 
potatis, vita bönor, grönsaker och 
bröd. Sällan äter de kött. ”Ibland 
skänker någon vänlig människa 
kött, med det är inte ofta”, säger 
Serafinka. 
I Bulgarien var Serafinka och 
Kosta arbetslösa. Ingen av dem har 
gått i skolan och kan varken läsa 
eller skriva. De plockade skräp 
som de sålde, för att överleva. 
De tre barnen har gått i skolan, 
men idag gör de ingenting. Om 
dagarna sitter de i stugan, lyssnar 
på musik och hjälper till med de 
sysslor som hör vardagen till. ”Vi 
behöver någonstans att bo”, säger 

Serafinka upprepade gånger. ”Kan 
du hjälpa oss med det? En lägenhet 
som inte är så dyr”. Jag förklarar 
hur det fungerar i Sverige. För 
att få hyra en lägenhet, måste 
man ha en inkomst och för att få 
arbeta, måste man ha tillstånd. På 
frågan om de vill återvända till 
Bulgarien, tittar hon på mig och 
säger: ” Återvända till vad? Vi har 
ingenting att återvända till. Vi vill 
stanna i Sverige nu. Vi vill jobba 
och tjäna pengar”. Jag undrar om 
de sökt asyl i Sverige, men det har 
de inte. Rädslan att bli utvisad är 
för stor. ”Vi har hört att vi inte 
har någon chans att få asyl”, säger 
Serafinka uppgivet. 

Kommer varje morgon
Varje dag runt 8-tiden på morgonen 
kommer Serafinka till sin plats 
utanför Ica Fontänen. Beroende 
på vädret går eller cyklar hon från 
campingen. ”Ägaren är vänlig, som 
låter mig sitta utanför hans butik. 
Jag vill inte tigga, men vi måste 
ju överleva”. ”Jag frågar om hon 
behandlas väl, där hon sitter och 
tigger och hon svarar: ”Människor 
är vänliga. De behandlar mig med 
respekt”. Runt klockan 17 plockar 
Serafinka ihop sina saker och 
återvänder tillbaka till stugan för 
att vara med familjen. De äter och 
pratar om dagen som varit. 
Kosta har tiggt han med, men det 
finns inga platser kvar i stan. ”Om 
jag sitter vid Ica Fontänen, ger 
människorna hellre pengar till min 
fru, än till mig”. Kosta vill arbeta. 
”Jag kan skotta snö på vintern och 
klippa gräsmattor på sommaren. 
Jag gör vad som helst! ”säger han 
desperat. 

  Trots att familjen varit i Sverige 
i snart två år, kan de nästan ingen 
svenska. Förutsättningarna är 
obefintliga. De har inget umgänge 
med några svenskar och de kan inte, 
på grund av att de är analfabeter, 
studera språket på egen hand. 

Läget är omöjligt
Flera gånger under intervjun på 
kafét torkar Serafinka tårarna 
diskret. Hon tror kanske att jag 
inte ser, men det gör jag. Läget 
för dessa papperslösa människor, 
som inte existerar i några register, 
är i stort sett omöjligt. De får 
egentligen inte vistas i Sverige, men 
de kan inte heller åka tillbaka till 
sitt hemland. 
  Innan vi går från fiket frågar jag 
Serafinka: ”Hur orkar du hålla 
modet uppe?”. Svaret kommer 
direkt: ”Jag har ingen tid för att 
tänka så, vi måste överleva, det är 
allt. Bara Jesus vet hur det kommer 
att bli.” 

Serafinka
Det är en solig dag i februari. Jag 
sitter på Café Stället i Västanfors 
tillsammans med Serafinka 39 år, 
hennes man Kosta 36 år och Yanko, 
som är tolk. För oss som bor i 
Västanfors är Serafinka ett välkänt 
ansikte. I alla väder sitter hon 
utanför Ica Fontänen och tigger. 

Text och foto: Johanna Fransson Helén

Sedan juli 2013 finns ett regelverk 
som rör papperslösas rätt till vård.
Papperslösa personer som inte fyllt 18 
år ges rätt till: 

• Fullständig vård
• Regelbunden fullständig tandvård
• Läkemedel 

Papperslösa vuxna över 18 år ges rätt 
till:
• Akutvård samt mödrahälsovård
• Preventivmedelsrådgivning och 

vård vid abort
• Hälsoundersökning
• Akut tandvård 
• Läkemedel som receptförskrivs i 

samband med akutvård.
• Kostnadsfri vård enligt 

smittoskyddslagen
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Lindgårdens kök har fantastiskt käk!
Det är stor aktivitet i köket på 
Lindgården. Personalen ger lika 
gärna service till skolbarn som 
lunch- och konferensgäster och 
församlingens egna grupper. Varje 
vardag lagar de tre kockarna 330 
portioner mat.

  Här serveras dagens lunch för 
allmänheten varje vardag, och 
ofta är det konferensgäster i 
huset. Samtidigt lagas mat till 
alla barn som går i församlingens 
förskola och skola. Köket erbjuder 
även catering av både mat och 
smörgåstårtor. Minnesstunder och 
dopfika är vanligt förekommande. 
Personalen hjälper gärna till 
med att ordna födelsedags- eller 
bröllopsfest. Lindgårdens kök har 
fullständiga rättigheter. 
-Det som gör jobbet så roligt är 
att vi träffar människor i så många 
olika situationer, säger kökschef 
Kerstin Långström. Vi vill att alla 
kunder ska trivas och känna sig 
välkomna. 

Driver egna projekt
Personalgruppen som jobbar i köket 
består av tre kockar, en kökschef, 
ett köksbiträde på förskolan Linden 
och ett kafébiträde i Brukskyrkans 
kafé. Arbetslaget försöker att sitta 
ned tillsammans en stund varje 
dag för att prata ihop sig om det 
praktiska, och för att hålla idéflödet 
flytande. I en avspänd situation 
över en enkel kopp kaffe föds 
både helgalna och genomförbara 
idéer. Det är en bra gruppdynamik 
i arbetslaget som tänker djärvt 
och fantasifullt utan gränser. 
Ofta är det så att kökspersonalen 
servar och samarbetar med andra, 

men de driver även egna projekt. 
Dagens lunch är ett exempel på en 
idé som fallit mycket väl ut, och 
häromveckan provade man att 
ordna After work en fredagkväll.  
-Att vi jobbar i en kreativ 
församling avspeglar sig i olika 
verksamheter, även hos oss.  Det 
gäller att våga prova. Vi tycker om 
att hålla på med lite olika saker, 
förklarar Kerstin. 
 
Drop in-fika
Kerstin berättar också att man 
nu har öppet för fikagäster som 
kan droppa in när de passerar 
förbi, kanske efter ett besök på 
kyrkogården. Så länge det finns 
personal i köket står skylten ute 
och det går bra att komma in och 
köpa kaffe med dopp. Många 
promenerar förbi Lindgården och 
då kan det vara trevligt att stanna 
till och ta en fika i den vackra 
matsalen Smultronstället som har 
stora fönster ut mot sjön Kratten. 
När våren kommer går det alldeles 
utmärkt att sitta ute på balkongen 
eller på Lindgårdens baksida. Det 
är en fin utsikt som skapar en 
rofylld känsla. 

Större och ljusare lokaler
När Lindgården byggdes upp 
igen efter branden i mars 2013, 
fick köket större och mer 
ändamålsenliga lokaler med 
ett ljusare och öppnare kök.  
-Nu har vi ett kök som är bättre 
anpassat till vår verksamhet och 
det ger oss större möjligheter att 
göra ett bra jobb. Personalen har 
fått bättre arbetsmiljö och bättre 
personalutrymmen, säger en nöjd 
kökschef.

Miljövänliga råvaror
Miljötänkandet är en viktig 
ingrediens i kökets arbete. 
Råvarorna är så långt det är 
möjligt närodlade och KRAV-
märkta.  Potatisen från Roslunds i 
Stora Skedvi är närodlad och i mån 
av tillgång KRAV-märkt. Siljans 
chark är huvudleverantör av kött 
och charkprodukter med svenskt 
närproducerat kött av hög kvalitet. 
Grönsaker, KRAV-bananer och 
svenska äpplen köps från Sorunda 
grönsakshall i Mora. Man serverar 
KRAV-märkt mellanmjölk från 
svenska bondgårdar genom 
Gefleortens mejeri. Kaffet från 
Martin/servera är KRAV- och 
UTZ’-märkt. Även svensk 
kyckling och KRAV-märkt ris 
kommer härifrån. Fisken är alltid 
MSC**-märkt. Vatten både med 
och utan kolsyra finns i tappkran 
vid disken. I den mån lättöl, vatten 
och läsk serveras, så kommer 
det från Kopparbergs bryggeri.  
-Det är viktigt vad man stoppar i 
sig. Vi köper bra råvaror och vill 
gärna stödja lokala producenter. Vi 
är en församling i Svenska kyrkan 
och det är en självklarhet för oss 
att ta ansvar för miljön och verka 
för en hållbar utveckling, förklarar 
Kerstin. 
*UTZ: märkning med syfte att 
skapa förutsättningar för en 
hållbar produktion av kaffe, ka-
kao, te, roiboos-te, palmolja och 
bomull.
**MSC: miljömärkningsprogram 
med målet att främja hållbara 
fiskemetoder och bidra till levande 
hav. 

Text och foto: 
Cecilia Kjellin Eriksson

... och så kökschef Kerstin Långström

Pontus Ekvall och Anna Thorell...Kockarna: Maggie Lopez
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Anna Thorell tycker om att vara 
kreativ på olika sätt. Hemma 
i garaget i Brandbo tillbringar 
hon gärna fritiden med att skapa 
smycken, ljusstakar och andra 
konstverk. Till vardags arbetar 
Anna som kock i Lindgårdens kök, 
och hon tycker att det hänger ihop 
det där med att våga prova sig fram 
både när det gäller matlagning 
och skapande av konsthantverk. 
 
-Man måste ha en fri hjärna. 
Man kan inte låsa fast sig vid ett 
recept. Om jag får en idé så måste 
jag prova, och blir det inte bra så 
provar jag igen. Det finns ingen idé 
som är så bra att du inte kan göra 
den bättre eller på ett annat sätt. 
Jag är inte principfast men ganska 
snäll, skrattar Anna.

Flera projekt samtidigt
Hemma i garaget har hon 
tillgång till allsköns verktyg, tack 
vare att sambon Micke bygger 
motorcyklar. Hon har ofta flera 
projekt på gång samtidigt. Allt från 
besticksmycken till ljusstakar och 
vackra koppardekorationer för 
öppna spisen har det blivit. Ringar, 
örhängen, armband och halsband 
gör hon av kaffeskedar. Hon fick 
idén när hon såg en kvinna med en 
liknande ring, och sen kunde hon 
inte låta bli att prova att tillverka 
några smycken. Vackra ringar 
av kopparmynt verkar hon vara 
ensam om att tillverka. En bonus 
blir det när någon vill köpa ett 
smycke, tycker Anna, som gärna 
säljer sina alster till vänner och 
bekantas bekanta. I somras hade 
hon ett stånd på en marknad i 
Surahammar, och det upplevde 
hon som väldigt roligt även om hon 

inte sålde så mycket. På vårmässan 
på Lindgården den 15 mars och på 
klädbytardagen för vuxna den 23 
april säljer Anna också sina alster.
Material kostar en del att köpa 
in, särskilt när det handlar om 
koppar, men Anna tycker att det är 
svårt att prissätta sina alster. Det är 
svårt att värdera själva arbetet. Det 
viktigaste är avkopplingen medan 
hon arbetar, och även under tiden 
som hon funderar på vad och hur 
hon ska göra. Det händer till och 
med att hon vaknar mitt i natten 
av att hon har fått en bra idé. 
Tiden finns inte när hon kommer 
igång med något på allvar. 
-Det stora med det hela är att det 
fungerar som mindfulness när jag 
får för mig något. Det är rofyllt att 
gå ut i garaget där det är lite lortigt 
och man inte behöver tänka på att 
man ska vara ren och snygg. Och 
så har jag ju ofta sällskap av Micke 
därute. Ibland sliter jag av mig 
jackan när jag kommer hem från 
jobbet och går direkt ut i garaget 
om det är något jag gått och tänkt 
på hur jag ska göra. Känslan 
är att det är nu det måste ske! 

Började för några år sen
För några år sedan började Anna 
måla med oljefärg, men före det 
hade hon aldrig hållit på med 
kreativt skapande. När hon målade 
var tavlans motiv inte viktigt, utan 
det var färgerna och formerna som 
fångade hennes lust att fortsätta 
skapa. Textilier har hittills inte 
varit något för Anna, men nu 
känner hon att hon vill prova att 
arbeta med skinn. Trädgårdsarbete 
tycker hon om när det handlar 
om lite tyngre kroppsarbete som 
att gräva sten eller lägga plattor. 

Snickrar gör hon också ibland, 
hellre än bra, säger hon själv. Helst 
ska det vara hårda material som 
ska forceras och tämjas. Hon vill 
gärna kunna besegra tingen. En 
dag fyllde hon en skottkärra med 
grus och färgade med en hink Falu 
rödfärg. Hon vet ännu inte riktigt 
vad det röda gruset ska användas 
till, men rätt som det är så dyker 
det nog upp en lämplig idé. 

Skapar inte gärna på beställning
Skapandet ska vara fritt, tycker 
Anna, som helst inte skapar på 
beställning, för det är inte alltid 
som det blir som hon har tänkt sig. 
Ändå har hon på förfrågan gjort 
de vackra kopparljusstakarna som 
sitter på väggen i Lindgårdens entré. 
Först hade hon prestationsångest, 
men det gick över.
-Jag hade sett en idéskiss och 
tänkte att jag kan väl prova, och 
nu är jag jättenöjd, säger Anna. 
Det är kul att de är snygga just här. 
Nu till våren har de levande ljusen 
i hållarna bytts ut mot dekorativa 
kopparblommor. Levande ljus 
kommer inte riktigt till sin rätt när 
det är så pass ljust i lokalen, menar 
Anna.

Ljusstakar till andaktsrummet
Till andaktsrummet på Lindgårdens 
nedervåning har Anna skänkt 
några rörljusstakar i koppar. De är 
gjorda för värmeljus och är fyllda 
med gips så att de inte ska vicka 
omkull. 
  Anna dokumenterar gärna sitt 
arbete och sina alster, och för 
en tid sen startade hon bloggen 
annasmedja.brandbo.com, där hon 
får möjlighet att vara kreativ även 
med ord.

Foto: Privat

Anna skapar 
kreativa 
konstigheter

Cecilia Kjellin Eriksson
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Barbro Andersson är textilkonstnär. 
Under hösten har hon arbetat med 
att väva ett bårtäcke till Västanfors 
kyrka, och nu är det vackra 
bårtäcket färdigt. 

  Vid en gudstjänst i Västanfors 
kyrka den 17 januari togs 
bårtäcket emot och kan nu 
användas vid begravningar. Ett 
bårtäcke är ett alternativ till 
blommor som kistdekoration vid 
en begravningsakt.
I Skogskapellet finns sedan länge 
ett bårtäcke och våren 2013 sydde 
Världsarvskviltarna i Ängelsberg 
ett eget till Västervåla kyrka. 
Och nu finns alltså ett täcke 
även i Västanfors kyrka. Alla 
församlingens bårtäcken kan lånas 
kostnadsfritt vid begravningar i 
Svenska kyrkans ordning. 

Förberedelser tar tid
Barbro Andersson berättar 
att hon ägnade mycket tid åt 
förberedelser innan hon började 
själva arbetet med att väva. 
Färgerna i väven är viktiga som 
symbolspråk och samtidigt ska de 
matcha de färger som redan finns 
i kyrkan. Guldgulbruna bänkar 
med vinröda dynor och en vinröd 
kormatta, guldornament och en 
turkos dräkt på altartavlan har 
inspirerat Barbro att använda just 
de färgerna i bårtäcket, som hon 
gett det hoppfulla namnet ”Ljuset 
finns”. 
-Färgerna är så viktiga! Att blanda 
kalla och varma färger gör att de 
får hjälp av varandra och på så sätt 
framhävs de olika nyanserna ännu 

mer, annars får man inget skimmer. 
Ett bårtäcke ska vara vackert att 
vila ögonen på i en svår stund, 
förklarar Barbro. 

Bårtäcke och blommor
Allt oftare används bårtäcken 
i kombination med blommor, 
och det har Barbro tagit hänsyn 
till när hon utformat designen. 
Täcket är vävt i tre olika delar med 
många olika grovlekar av ull och 
guldtrådar. En procent DMC (en 
särskild bomullstråd med lyster) 
ingår också. Glimmande stjärnor 
är inplockade för hand i grövre 
guldtråd. Guldtrådarna medför att 
det blir en viss tyngd i täcket, men 
det gör också att det faller vackert 
över kistan. Barbro uppskattar att 
hon har lagt ned några hundratal 
timmars arbete på förberedelser, 
utförande och montering.
-Jag har lagt ned mycket tid på 
tankearbetet och verkligen gjort 
det här bårtäcket med omtanke. 
Det är ett unikt alster som passar 
just i det här kyrkorummet, och jag 
känner verkligen att det stämmer, 
säger hon.

Väver kyrkliga textilier
På senare år har Barbro allt oftare 
fått förfrågan om att göra textilier 
till olika kyrkor. För henne blir 
det en utmaning att skapa i en 
given miljö. Förutom bårtäcken 
har Barbro även vävt mattor, 
korkåpor, stolor, förhängen och 
altarinredningar. Även det blå 
damasttyget till kronprinsessan 
Victorias ölandsdräkt.

  Det ligger mycket arbete bakom 
varje alster. Mycket tid går åt till 
att planera och förbereda själva 
arbetet. Färger och material 
ska kombineras på ett sätt som 
framhäver symboliken/budskapet. 
-Alla verk som jag har gjort är 
unika, säger Barbro.

Har varit textilarbetare länge
Barbro har arbetat med textilier 
under närmare 60 år. Hon utbildade 
sig 1953-1956 och arbetade sedan 
som vävlärare i olika sammanhang 
under många år. Hon hade bland 
annat kurser i växtfärgning 
och bildvävning i fjällen under 
tio års tid. Barbro undervisar 
inte längre, men det händer att 
hon får visa upp sina alster på 
utställningar. Barbro blev vald av 
Västmanlands kulturmiljöförening 
till Kulturbevarare 2005. För något 
år sedan visade hon sina vävnader 
i en utställning på Västerås slott. 

Ateljé i hemmet
Sin ateljé har Barbro i hemmet i 
Västerås. Numera umgås hon med 
vänner kring sina vävstolar. En 
grupp väninnor träffas hemma hos 
Barbro dels för att väva, men lika 
mycket för att få fika tillsammans 
och prata om allt möjligt. Istället 
för syjunta så har de vävjunta 
där kreativiteten blandas med en 
betydelsefull gemenskap.

Se bilder på våra bårtäcken på 
församlingens hemsida 
www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Text och foto: 
Cecilia Kjellin Eriksson

Barbro har vävt Västanfors kyrkas nya

Bårtäcket ”Ljuset finns”
Västanfors kyrka är vackert belägen vid Kolbäcksåns 
strand. Med ett kyrkorum där färger och guldornament 
bjuder på rik upplevelse, som inger stor vördnad. 

Bårtäcket ”Ljuset finns” är en solitär textil där färger 
övergår på ett förunderligt sätt till nya färgnyanser,  
precis som i livets olika skeenden.

Över allt detta lyser stjärnorna upp vår väg i evig tid.

Min förhoppning är, att bårtäcket ska förmedla värme och 
förtröstan i sorgens svåra stund.

Barbro Andersson

Barbro Andersson har vävt bårtäcket 
som hon gett namnet ”Ljuset finns”.

bårtäcke
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Resultat julkampanjen
Julkampanjen Låt fler få fylla fem 
landade i över 45 miljoner insamlade 
kronor! Ett stort tack till alla som 
engagerat sig i kampanjen! Pengarna 
används nu till helheten av vårt inter-
nationella arbete och leder till att barn 
i utsatthet får ett tryggare liv.

Det ryker från spisen. Ma Naing 
Naing lagar lunch, wokad 
vattenkrasse med chili. Den yngsta 
i familjen – tvååriga barnbarnet 
Khine Wut Hmone Kyaw – gnyr. 
I dag är det många munnar att 
mätta, eftersom brorsdöttrarna är 
på besök, men maten räcker. Det 
är dock ingen självklarhet i Pale, 
en isolerad by på den burmesiska 
landsbygden.
– Vi hankar oss fram. Ibland 
hjälper vi till på en gård. Under 
dåliga perioder måste vi be om 
förskott, säger Ma Naing Naing.
Rättigheter ger förändring

  Burma är ett land med 
underutvecklad landsbygd där 
skola och sjukvård ofta saknas. Här 
är barnadödligheten hög, vägarna 
dåliga och många människor 

lever isolerat med få möjligheter 
att försörja sig. Svenska kyrkan 
stödjer sedan 2008 projekt i Burma 
och Ma Naing Naings familj 
deltar i ett projekt som Lutherska 
världsförbundet driver.
  Målet är att minska fattigdom 
genom att arbeta med mänskliga 
rättigheter och utgå från 
människors egna behov.
– Det kan handla om ett lån, om 
att starta en kvinnogrupp, om att 
sätta upp en sparfond i en by. En 
liten skjuts i rätt riktning för att ta 
sig ur den mest akuta fattigdomen, 
säger projektkoordinator Salai 
Aung Tun Min.

  Ma Naing Naing och hennes make 
har fått utbildning i att tillverka 
effektiva vedugnar som gör att 
såväl matlagning som vedinsamling 

Vedugnen ger skjuts ut ur fattigdomen

går enklare. Ugnarna säljer de.
– Vi vill föda upp ankor. Men vi 
behöver ett större startkapital för 
att komma igång. Vi funderar på att 
ta ett lån från fonden. Problemet är 
bara att lånet ska betalas tillbaka 
inom två månader, och att föda 
upp en anka tar sex månader. Så vi 
sparar på annat sätt.

  Ma Naing Naing drömmer om 
att barnen ska få utbildning och 
att familjen ska ha råd att gå till 
läkaren när de blir sjuka. Hon 
hoppas att de yngsta flyttar till 
Rangoon när de är vuxna.
– Möjligheterna är större där. Jag 
tror att nästa generation kommer 
att få det bättre, säger hon och 
kramar barnbarnet.

Skribent: Anna Wahlgren

I den burmesiska byn Pale är 
mat ingen självklarhet. Ma 
Naing Naings familj är inget 
undantag. De svälter inte, men 
maten är alltid knapp. Nu har 
de fått lära sig att tillverka 
effektiva vedugnar som de kan 
sälja och på så vis skapa ett 
bättre liv.

Khine Wut Hmone Kyaw, två år, är en av de 795 miljoner människor som lever med 
ständig brist på mat. Var med i fastekampanjen och ge en gåva för allas rätt till mat! 
Foto: Magnus Aronson/IKON

Mat är en mänsklig rättighet. 
Ändå kan 795 miljoner människor 
aldrig äta sig mätta. Det är inte 
acceptabelt. När människor får en 
möjlighet att påverka sin vardag 
och sitt liv, då sker förändring på 
lång sikt. Här är fem viktiga steg 
som förändrar.

1. Kunskap om sina rättigheter
När människor förstår att den 
situation de lever i inte är kopplad 
till deras värde som människa, 
kan de också få kraft att stå upp 
för sina rättigheter. Därför utgår 
alla internationella projekt från ett 
rättighetsbaserat arbete.

2. Förståelse för jämlikhet
Kvinnor och flickor drabbas 
hårdast av fattigdom. Genom 
att se kvinnors kraft och ge dem 
möjlighet att skapa en egen inkomst 
blir relationer mer jämställda. Det 
ger familjer tryggare ekonomi och 
minskar även våld i hemmet.

För allas rätt till mat – 
så kan fattigdom minska

3. Kunskap och utbildning
Kunskap i grönsaksodling, 
jordbruksutveckling, djurupp-
födning, hushållsekonomi, 
organisation och demokrati är 
exempel på kunskap som ger 
människor möjlighet att själva  
skapa bättre försörjning och 
tillgång till mat. 

4. Varje människas egen hävstång
För att kunna börja påverka sitt liv 
behöver människor olika former av 
stöd. Utefter hans eller hennes mål 
och förutsättningar kan ett litet 
lån, lån av utsäde eller lån av djur 
ta det första steget mot tryggheten.

5. Att klara ett nytt klimat
De flesta människor som lider 
av hunger är självförsörjande 
jordbrukare. Det är också de som 
påverkas mest av klimateffekter. 
Därför finns åtgärder och kunskap 
om hur klimateffekter kan lindras 
alltid med i projekten.

Maträtten - 
för allas rätt till mat 
Fastekampanjen 2016 fokuserar på 
Maträtten – för allas rätt till mat. Må-
let är att samla in 37 miljoner kronor. 
Fastekampanjen pågår från fastlags-
söndagen den 7 februari till palmsön-
dagen den 20 mars.

I vår församling ordnar internationella 
gruppen aktiviteter för att samla in 
pengar till kampanjen. Ett exempel 
är att prästerna sålde prästost vid 
ICA Fontänen den 18 mars, då frivil-
liga också skramlade bössa. Den 15 
mars var det vårmässa på Lindgården. 
En konsert i Västervåla kyrka den 28 
februari med Åke Hahres sextett ingick 
också i programmet för årets faste-
kampanj. Vi har också tagit tar upp 
kollekt till fastekampanjen vid guds-
tjänster och konserter under insam-
lingsperioden.

Läs mer om fastekampanjen och 
Svenska kyrkans internationella arbete 
på Svenska kyrkans hemsida www.
svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Foto: Magnus Aronson/IKON
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Västerås kammarkör grundades av Bror 
Samuelson 1954, och har sedan dess verkat i 
Västerås rika musikliv och körtradition. Fredrik 

Winberg leder kören sedan 2006. Kammarkören har 
genom åren turnerat i flera länder och har spelat in tre 
skivor i vitt skilda genrer. Kören är en fristående blandad 
kammarkör med ca 40 sångare. Staffan Riddersporre 
från Fagersta är en av körmedlemmarna.

  Kören har som ambition att framföra god körmusik ur 
skiftande genrer och stilar, från oratorier och profana 
körverk av klassiska mästare till den spännande 
musiken komponerad av dagens tonsättare – framtiden 
mästare. Ett exempel på det senare är uruppförandet 
av Kammarkörens beställningsverk Salve Regina av 
Fredrik Sixten, vilket ägde rum 23 mars 2014. Kören 
har representerat Sverige och Västerås utomlands vid ett 
flertal tillfällen, senast i maj 2012 då kören deltog i den 
internationella körtävlingen i Baden, Österrike. Kören 
erhöll priset för bästa interpretation av ett körstycke från 
den romantiska tidsepoken.

  Västerås kammarkör övar i Mikaelikyrkan varje 
måndag kväll. Det krävs också att körmedlemmarna 
övar på egen hand hemma. Kören sjunger ofta på 
främmande språk. I höstas framförde den Rachmaninovs 
”Vigilia” som består av 15 satser på ryska. För att få 
hjälp med instuderingen och lära sig uttal fanns satserna 
inlästa på ryska.
Läs mer på www.vkk.se 
www.facebook.com/vasteraskammarkor

Västerås kammarkör ger konsert i Västanfors kyrka 
söndagen den 24 april kl 18. Fri entré. Välkommen!

Västerås 
kammarkör

Fråga juristen

Arv för särkullbarn – arvslott 
och laglott
Fråga: Vad är det för skillnad på laglott och arvslott? 
Hur mycket kan särkullbarn ärva eller kräva? 

Arvslott och laglott
En vanlig fråga som ställs till mig är: vad är skillnaden 
mellan laglott och arvslott?

Arvslott är hela det arv som tillfaller en arvtagare enligt 
lag. För bröstarvingar (barn till den avlidne) finns ett 
skydd som kallas laglott och är hälften av arvslotten. 
Om en avliden har en arvtagare och kvarlåtenskap på 
100 000 kronor, så utgör arvslotten hela arvet, dvs 100 
000 kronor. Laglotten (det skydd som enbart finns för 
bröstarvingar) utgör hälften av detta, dvs  
50 000 kronor. Detta innebär att en förälder inte kan 
testamentera bort sina barns laglott.

Särkullbarn

Ett särkullbarn är ett barn från ett tidigare förhållande 
och är inte gemensamt med den maken/makan som man 
är gift med. Dessa särkullbarn har rätt att få ut sitt arv 
direkt efter att en förälder avlider, före en efterlevande 
make/maka. Gemensamma barn till makarna väntar 
däremot på sitt arv tills båda makarna är avlidna. 
  Om makar som har särkullbarn skriver ett testamente 
kan de minska särkullbarnets krav på arv till att endast 
laglotten ska tillfalla särkullbarnet. Finns det inget 
testamente mellan makarna så har särkullbarnet rätt att 
kräva ut hela sitt arv efter föräldern direkt. 

Ida Jansson, jurist 
Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå, tel 0223-434 76

Västerås stift har beviljat Västanfors 
Västervåla församling 100 000 kronor 
i bidrag till att genomföra en förstu-
die om flyktingsituationen i Fagersta. 
Prästen Per-Arne Bengtsson arbetar 
sedan årsskiftet halvtid med förstu-
dien, som ska hjälpa oss att se vilka 
behov som finns i Fagersta och utifrån 
det kan vi sedan avgöra vad vi som 
församling i Svenska kyrkan kan bidra 
med. 
  Per-Arne Bengtsson är frilansande 
präst och har under en tid jobbat i vår 
församling med gudstjänster och för-
rättningar. 

Bidrag till 
studie om 
flykting- 
situationen  
i Fagersta

Gudstjänster	i	påsk	o	vår

To	24/3	kl	19 
Skärtorsdagsmässa i Västanfors ka.
Fr	25/3	kl	11	
Långfredagsgudstjänst i Västanfors 
kyrka. Kyrkokören sjunger utdrag ur 
Stabat mater.
Fr	25/3	kl	13 
Jumalanpalvelus. Finsk långfredags-
gudstjänst i Brukskyrkan.
Sö	27/3	kl	11 
Påskdagsmässa med Kyrkokören.
Må	28/3	kl	9 
Gudstjänst på Västanfors Hembygds-
gård (i logen). Lätt frukost serveras 
till självkostnadspris.
Sö	3/4	kl	15
Gudstjänst i Brukskyrkan
Sö	10/4	kl	11	
Familjegudstjänst med schlagertema 
i Västanfors kyrka
Må	11/4,	2/5	&	30/5	kl	14
Måndagsträff och andakt i Västervåla 
sockenstuga
Ti	12/4	kl	8
Morgonmässa i Västanfors kyrka
Sö	17/4	kl	11
Messu. Finsk mässa i Brukskyrkan
Sö	17/4	kl	15
Mässa i Brukskyrkan
Sö	24/4	kl	18
Konsert med Västerås Kammarkör i 
Västanfors kyrka 
Sö	1/5	kl	15
Gudstjänst i Brukskyrkan
To	5/5	kl	8 
Friluftsgudstjänst med Kyrkokören 
på Hotellberget i Ängelsberg. Ta med 
egen fikakorg. 

Nästa	tidning
Nästa nummer av församlingstidningen 
Mitt i livet kommer ut den 19 juni. Hör 
av dig till redaktören om du inte får nå-
gon tidning.

Nu	kan	du	söka	medel	
ur	våra	stipendiefonder
Uppgifter om aktuella stipendier och 
ansökningsblanketter finns på försam-
lingsexpeditionen på Lindgården tel 
0223-434 00 samt på hemsidan. An-
sökan lämnas senast den 29 april. 

Sö	8/5	kl	10 
Familjedag i Västervåla
Sö	8/5	kl	15
Mässa i Brukskyrkan
Sö	8/5
Äitienpäiväjuhla. Finskt morsdags-
firande på Lindgården.
Ti	10/5	kl	8	
Morgonmässa i Västanfors kyrka
Sö	15/5	kl	18 
Rockgudstjänst i Västanfors kyrka. 
Rock- och popkören och kompband.
Lö	21/5	kl	14
Konfirmation i Västanfors kyrka
Sö	22/5	kl	15
Gudstjänst i Brukskyrkan
Sö	29/5	kl	15
Mässa i Brukskyrkan
Sö	5/6	kl	10 
Familjegudstjänst i Västanfors kyrka 
med sommaravslutning för försam-
lingens barngrupper och Öppna för-
skolan. Vi delar ut dophjärtan. Stora 
tårtan serveras efter gudstjänsten. 
Ti	7/6	kl	19 
Musik i Sommarkväll i Västervåla ka. 
Sö	12/6	kl	11
Messu. Finsk mässa i Brukskyrkan 
Sö12/6	kl	15
Gudstjänst i Brukskyrkan
Ti	14/6	kl	8 
Morgonmässa i Brukskyrkan
Ti	14/6	kl	19 
Musik i Sommarkväll i Västervåla ka.

Veckomässa firas i Västanfors kyrka varje 
torsdag kl 19. Mer information om guds-
tjänster finns i predikoturen i Fagersta-
Posten och på församlingens hemsida. 
www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Församlingsnytt



Välkommen till Lindgårdens skåpshop!
I Lindgårdens skåpshop kan du köpa 
rättvisemärkta varor från världens alla hörn. Här 
finns både choklad, kaffe och fina presentartiklar 
som smycken, vaser och tygdockor. 

  Anna Binning och Lotta Sävenmo tar hem artiklar 
till skåpshopen från några olika leverantörer. 
Gemensamt för varorna är att de är ekologiska 
och rättvisemärkta, vilket innebär att de som har 
tillverkat produkterna har haft en bra arbetsmiljö 
och får rättvist betalt för sitt arbete. När du köper 
en Fair Trade-produkt är du med och gör skillnad 
för människorna bakom produkten. Genom rättvisa 
löner, bra arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö 
bidrar du till en rättvisare värld.
  Lotta och Anna vill gärna visa vad som finns 
i skåpshopen som startats för att hjälpa folk. 
De tycker att det är ett trevligt inslag och 
en självklarhet att ett församlingshem säljer 
rättvisemärkta varor för att lyfta fram frågan om 
människors arbetsvillkor i andra delar av världen.   
-Här kan man handla något för en god sak. Det är 
roligt för det finns så mycket att välja på! säger Anna.
  Det går bra att betala kontant, med kort eller swish. 
Fråga någon i receptionen eller vid kökets disk så 
hjälper de till.
 

Fakta	om	North	and	South	Fairtrade
För North and South Fairtrade är rättvis handel ett sätt att 
bedriva aktivt biståndsarbete för utsatta grupper i olika 
länder. North and South importerar varor från drygt 40 lo-
kala producentgrupper i Afrika, Asien och Sydamerika och  
har nära 500 kunder och återförsäljare runt om i Norden. 
Läs mer på www.northsouth-fairtrade.se

Fakta	om	IM	Fairtade
IM Fair Trade är sedan 2009 medlem i WFTO, World Fair 
Trade Organization. De arbetar efter de 10 internationella 
principerna för fair trade, vilket bland annat ska garantera 
att produkterna inte är farliga för människa eller miljö, att 
barnarbete inte förekommer samt att man bygger upp 
långsiktiga handelsförbindelser som bygger på solidaritet 
och rättvisa. Läs mer på www.imfairtrade.se


