
 

  

Att vara människa 
-en dag om HBT för dig som arbetar i en församling. 

 
 Hösten 2010  beslutade kyrkomötet att  uppmuntra stiften att  utbilda kyrkans anställda, 

förtroendevalda  och ideella i frågor som rör homo- och bisexualitet samt transvestism och 

transsexualitet. I dagligt tal brukar vi använda förkortningen HBT. Nu anordnar Växjö stift en 

kursdag för dig som vill veta mer. Den ges i Kalmar, Växjö och Jönköping.  

 

"Vad vill du att jag skall göra för dig?" 

För de som stod runtomkring måste Jesus fråga till den blinde Bartimeus utanför stadsporten till 

Jeriko ha verkat helt överflödig. Han som så många gånger visat att han visste en människas 

innersta tankar skulle väl inte behöva fråga. Ett barn kunde ju räkna ut vad Bartimeus behövde. 

Javisst. Men Jesus frågar ändå. Han ville höra från Bartimeus själv. 

 

När det gäller homosexuella och transpersoner har vi i kyrkan ofta svarat själva. Diskussionen har 

ibland varit livlig om bibeln kan tillåta det ena eller det andra. Vi har inte sällan gjort frågor om 

HBT till en fråga om bibelsyn, att "att läsa som det står". Men vad betyder det?  Och vad händer om 

vi samtidigt också gör det till en fråga om människosyn? 

 

I vårt arbete i kyrkan möter vi numera allt oftare HBT-personer. Det kan vara de båda mammorna 

till barnet som ska döpas, killen i konfirmandgruppen som helst går i kjol och vill kallas Lisa eller 

någon i arbetslaget. Självklart vill vi möta alla med respekt, men vad vet vi egentligen om vad det 

innebär att vara homosexuell eller transperson? 

 

Nu vill vi ge dig som arbetar i kyrkan en möjlighet att få fördjupad kunskap genom att få ta del av 

människors egna berättelser. Martin Johansson, diakon i Söraby, Tolgs och Tjureda församling och 

Ann-Christine Roxberg, tills nyligen kyrkoherde i Teleborg, delar med sig av sina livsberättelser. 

Albin Tanke, präst och verksam vid Lunds stifts själavårdscentrum, hjälper oss att reflektera över 

oss själva, hur vi ser på andra och vårt sätt att läsa bibeln.  

 

Vi hoppas att den här dagen ska känsliggöra oss för mångfaldens möjligheter och välsignelser och 

hjälpa oss att kunna vara kyrka på ett trovärdigt sätt. 

 

 

 

Tid och plats för utbildningsdagarna: 
 

Kalmar: 

Dörby församlingshem, Smedby, onsdagen den 2 oktober 9.00-16.30 

 

Växjö: 

S:t Sigfrids folkhögskola, torsdagen den 3 oktober, 9.00-16.30 

 

Jönköping: 

Sofiagården, onsdagen den 9 oktober 9.00-16.30 

 

Kursanmälan via stiftets hemsida. Vid frågor kontakta: Katarina Hedqvist, stiftsadjunkt  

0470-773811, katarina.e.hedqvist@svenskakyrkan.se 
 


