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Så kunde det låta i Malmö under några 
dagar sommaren 2012 när Världens fest, 
Svenska kyrkans stora internationella 
möte, präglade staden. Och detta uppre-
pades i juni i år då Världens fest arrang-
erades i Karlstad. 
Stora möten kan vara fantastiska. Semi-
narier, workshops, utställningar, guds-
tjänster och en mängd andra former 
av program att bara välja mellan. Och 
så alla människor som har samlats från 
alla håll och kanter, kanske några vänner 
bland dessa. Men för en och annan kan 
det bli väl mycket. Fötterna orkar inte 
med så många fler steg, huvudet och 
hjärtat förmår inte riktigt ta in mer och 
känslan av ensamhet kan tränga sig på 
mitt bland alla dessa människor. Då kan 
det vara skönt att höra: ”Kom till Sykars 
brunn.” 

Idén växte fram ur ett behov av att 
kunna erbjuda en mindre men tydlig 
mötesplats i det stora mötet för gäs-
tande internationella kvinnor som kom 
till Världens fest. Där skulle man bara 
kunna vara för att vila fötterna och få 
lite uppfriskande vatten, kanske stämma 
möte med någon eller bara slinka in i 
hopp om att träffa någon att prata med.

Sykars brunn blev namnet för mötes-
platsen. Och inspiration, inte bara till 
namnet utan också till hela idén, kom 
från den välkända berättelsen i Johannes 
evangelium om mötet mellan Jesus och 
den samariska kvinnan. Mitt på dagen 
kom Jesus till staden Sykar i Samarien. 
Jesus var trött och satte sig ner vid Jakobs 
källa för att vila och få lite svalkande vat-
ten. En kvinna kom för att hämta vat-
ten. Och så utspann sig ett långt samtal 
mellan dessa båda personer, ett samtal 
som kom att handla om det rent kon-
kreta behovet av friskt vatten men också 
om djupt existentiella frågor, om frågor 
som rör livet i verklig mening. 

Bibelns berättelse om mötet vid Sykars 
brunn manar fram en rad olika bilder. 
Möte mellan främlingar, rastplats för 

vila och återhämtning, nära samtal på 
brunnskanten är några sådana bilder. 
Det har varit fascinerande att uppleva 
hur dessa bilder har stimulerat fantasin 
och kreativiteten hos kvinnor i Svenska 
kyrkan att förvandla en tämligen tråkig 
församlingssal eller en förnäm banklokal 
till miljöer som inbjudit till just detta: 
oväntade möten, en stunds paus och 

”Kom till Sykars brunn,  
så ses vi där.”

vila, förtroligt samtal, kreativt skapande. 
Det behövs inte så mycket. Några mat-
tor, vackra tyger, ett partytält, en balja 
vatten och en god tvål för att tvätta tröt-
ta fötter, ett bord med några böcker el-
ler kort att skriva till någon därhemma, 
ett par stolar kring bordet med den stora 
vattenkaraffen. Endast fantasin sätter 
gränser för engagemanget och formerna 
för värdskapet.

“This space was very inspiring and 
really life-affirming not only because 
women and men carried out deep con-
versation about several issues raised at 
workshops but also because in the spi-
rit of servant leadership, women washed 
the feet of others with so much humility 
and compassion. For me as a black Afri-
can woman, it was a moment of trans-
formation and renewal when my feet 
were washed by my white Swedish sister. 
I did not know that such a simple ges-
ture could open my floodgates of emo-
tions and transformed understanding of 
mutual servant hood. This experience 
renewed my hope that together, we are 
indeed the embodiment of the gospel as 
we become the change that is needed for 
life, justice and peace.” 

Detta skrev Fulata Moyo, ansvarig för 
kvinnoarbetet i Kyrkornas världsråd, i 
sin rapport.

Erfarenheterna från Sykars brunn i 
Malmö och Karlstad kan användas på 
många sätt. Ett rum, en plats för möte 
och eftertanke, för vila och andrum har 
sin plats både i vardagen och mitt i det 
stora arrangemanget – för livets, rättvi-
sans och fredens skull.
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