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”Men låt oss inte sikta för högt. Vi 

behöver inte vara världens frälsare! Vi är 

bara människor, inneslutna i svaghet och 

hopp, tillsammans kallade att förändra 

världen ett hjärta i taget.”

Orden är lånade av Jean Vanier, nyligen 

bortgången fransk filosof och teolog. 

I början av 60-talet hade han stigit in i 

en institution för personer med funk-

tionsnedsättningar, och drabbats hur 

man fortfarande levde kvar i något som 

liknade krigets arbetsläger – förutom 

oförmågan att arbeta. Han skulle aldrig 

kunna hjälpa alla, så han tog emot två av 

männen i sitt hem. Och, jo, han märkte 

hur deras hjärtan förändrades, hur vär-

men och tilliten började blomma ut. Men 

allra mest förändrades hans eget hjärta. 

Samtidigt hade en rörelse påbörjats som 

kom att spridas över hela världen.

I denna berättelse ryms så mycket av 

vad Diakoni är, kärlekens tjänst. Visst 

kan de stora satsningarna spela roll, och 

somliga utföra mer än andra, men i sin 

grund kommer det aldrig att handla om 

någonting annat än hur ett hjärta i taget 

förändras – framförallt mitt eget. Då 

skapas det som är bestående, får ringar 

på vattnet och sprider sig till fler.

Diakonin är alltid ömsesidig – det blir 

svårt att säga vem som ger och vem 

som tar emot.

Diakonin har sin förebild och inspirations-

källa i Jesus.

Du kan kontakta kyrkans Diakoni när 

du behöver stöttning i din livssituation, 

en god gemenskap att glädjas i, eller vill 

vara en del av kärlekens tjänst. Välkom-

men till alla de grupper och träffar som 

presenteras på sid. 8-9, och var gärna 

ETT HJÄRTA I TAGET 
– diakonins månad

med på den särskilda söndag 15/9 då 

Diakonin uppmärksammas med mångas 

medverkan.

Åsa Hagberg, diakoniassistent

DIAKONINS DAG 15/9
Förslövs kyrka/församlingshem
10.00 Högmässa
Anders Markehed, Åsa Hagberg, 
Anna Skoog, Myllekören mfl

11.30 Kyrklunch
”Ett medmänskligare samhälle 
del II”
Samtal med Ulf Jiewertz, ny 
ordförande i vård&omsorgs-
nämnden.
Myllekören leder allsången.
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