TRE FÖRELÄSNINGAR om att vara värdefull
1. Där nåden är störst
I samhället talar vi om ”särskilda behov”, evangeliet svarar med särskild nåd. Hur välkomnar
vi, och tar vara på, de församlingsbor som inte självklart kan komma till gudstjänster,
konfirmation och annan verksamhet? Har vi de redskap som hjälper oss att möta personer
med funktionsnedsättningar, också de mest omfattande? I föreläsningen tas upp bland
annat om L´Arche, Frälsarkransen som hjälpmedel, att vara röst åt de röstlösa och Bibliska
exempel på hur svagheten också blir den plats där nåden är störst.
2. Allas lika värde – det dyr(bar)aste vi har
Vi lever i en tid där ”allas lika värde” lyfts, kanske mer än någonsin. Och det behövs, i vårt
samhälle, i vår kyrka, och för var och en av oss, närhelst livet händer. Hur hanterar vi
verklighetens motstånd av ekonomiska indragningar, stress, subjektiva erfarenheter och –
oftast outtalade – värderingar som gömmer sig under ytan? Hur blir ”alla” ALLA? Finns det
någon skillnad i synen på allas lika värde i kyrkan och samhället? Vad händer när
perspektiven vänds upp och ner? Hur skyddar vi det dyr(bar)aste vi har?
3. Det barn vi fick
Den personliga berättelsen som bygger på boken med samma namn, att få ett oväntat barn,
att ta sig igenom krisen, att växa upp tillsammans, att kunna och få lov att släppa taget.
Berättelsen stannar då och då av i en sång eller en dikt ur Från änglavärlden.

Tid: 60-90 minuter.
Möjlighet finns till uppföljning med frågor och reflektion, eller en kombination där program 1
eller 2 efter en paus får en stillsammare avslutning med delar ur program 3, eller en bildledd
Frälsarkransandakt som följer pärla för pärla.
Utrustning: Kanon för bild och ljud, samt headset eller annan mikrofon.
Åsa Hagberg, författare och föreläsare, bosatt i Förslöv, NV Skåne.
Förutom att själv vara anhörig till nu vuxen son, har hon bakom sig en bred
arbetslivserfarenhet inom både vård och omsorg, diakonalt arbete, samt undervisning och
drama, allt för att ge föreläsningarna sitt levande och verklighetsförankrade tilltal.
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