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Krypta på
Kronoberg
När jag första gången kom ner i potatiskällaren i
Västregård fick jag genast en känsla av att jag sett
samma rum tidigare. Det hade jag ju inte utan
minnet som kom till mig var från en annan plats
långt härifrån. Ett minne från San Francesco Piccolino, den plats i
Assisi i Italien där
den helige Franciscus anses vara född.
Den platsen var också ett slags förråd
innan den förvandlades till en helig
plats, där hade oxar
och åsnor vistats.
Den känsla av helighet som jag fann
där infann sig också
hos mig då jag för
första gången kom
ner i potatiskällaren
på Kronoberg. Jag
tänkte: det här måste få bli ett bönerum! Och det
har det nu blivit, ett heligt rum avsett för bön och
gudstjänst i det lilla formatet. Jag tänker på Jesus
som ju föddes i ett stall, ett slags förråd, där åsnor
och oxar vistats, samma sak gällde för Franciscus
och nu har vi på Kronoberg fått omvandla en potatiskällare till heligt rum. Gud visar sig ofta i det
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som är vardagligt, vanligt, det som inte är i centrum för vår uppmärksamhet.
I Västregård har vi arbetat med att bilda det vi kal�lar ”Kyrkans hus” på Kronoberg. Ett hus dit kyrkliga
grupper kan komma och mötas.
Det finns 32 sovplatser i huset, ett
vardagsrum, en
liten konferenssal och ett kök
där man kan vara
självförsörjande med mindre
grupper. Redan
har Svenska kyrkans unga i Växjö
stift gjort huset
till sitt och fler
och fler församlingar hittar dit.
Huset är också tänkt att framöver kunna vara en
plats för retreater, stilla samlingar. Och här kommer kryptan att spela en viktig roll. Huset har fått
sitt egen böneplats. Det känns stort att skolan nu
fått ännu ett gudstjänstrum. Välkomna ner i kryptan och titta! Välkomna till kryptan för att be.
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Odlingsprojekt på
Kronoberg
Det pågår en odlingsrevolution i vårt land.
90 % av alla hushåll odlar något hemma om
så bara några kryddor i en kruka. I en tid av
större och större utmaningar vad gäller vårt
klimat och en hållbar livsstil har odlingen
kommit i fokus på ett nytt sätt. Det är spännande med stadsodling och gerillaodling.
På Kronoberg vill vi i vårt viktiga hållbarhetsarbete dra vårt strå till stacken. Vi har
ju en skola som många gånger visat vägen
för hållbara satsningar och många är de utmärkelser skolan fått ta emot för sitt aktiva
miljöarbete.
Nu startar vi vårt odlingsprojekt. Ansvariga
är konstläraren Mona-Lisa Eriksson, husmor Mia Bergqvist och skolprästen Magnus
P. Wåhlin. Den klass som först involveras i projektet
är de som går första året i konstkursen. Deras uppgift blir först att designa trädgården. Vilka växter ska
odlas? Hur ska det se ut? Hur får vi både nytta och
skönhet i trädgården? Det blir deras frågor. Under
april månad kommer sedan landet att grävas upp
och det kommer att ligga på ängen mellan Granö
och Aspö. Husmor har redan börjat förodla och i
fönstren i matsalen ser vi nu späda skott. I början av
maj kommer planteringen att ske och i september
anordnas det skördefest på skolan. Självklart kommer det som odlas att användas i skolans kök.

Detta första år ser vi som ett försöksår och vi hoppas att det framöver ska bli mer odlingar och att fler
av skolans klasser involveras i odlingen. Vi anser att
det är en viktig del av folkbildningen att förstå var
maten kommer ifrån.
Under några sommarveckor kommer konfirmanderna på skolans läger att sköta odlingarna och kopplingen mellan skapelseansvaret och odlingen är lätt
att göra. Vid deras återträff i höst kommer de att
kunna se resultatet av sina ansträngningar. Projekt
där man tydligt kan se resultat är spännande!
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