
Samhällsbyggarna – Livets nod 
  
Fakta Livets Nod 

Församlingen Livets Ord agerade kraftfullt under 2020-talet i samband med 

#thisistheend. Medlemmarna emottog flera profetior och såg tendenser till den 

kommande apokalypsen, och ville därför vara förberedda. Man upplevde även ett 

större behov av gemenskap i vardagen, för att öka trygghet och praktiskt samarbete. 

Uppsala kommun var samtidigt i behov av fördjupad extern finansiering på grund av 

flyktingströmmar samt akut miljöarbete, och luckrade därför upp översiktsplaner 

samt tillämpningen av plan- och bygglagen. År 2028 sålde församlingen ut bokförlag 

och fastigheter i city, investerade i mark tre mil utanför Uppsala samt startade ett 

byggbolag.  Vidare började man ta ut en avgift för sina populära skolplatser, utan att 

Skolinspektionen hade möjlighet att förelägga vite. De flesta av församlingens 

medlemmar sålde sina bostäder och flyttade ut till de gemensamt byggda rad- och 

flerfamiljshusen mellan 2029 - 2035.  

Uppsalaföretaget Disruptive Materials AB med Maria Strømme i spetsen (professor i 

nanoteknik och sedemera Regiondirektör), såg samtidigt en möjlighet att sjösätta en 

strategisk forskarsatsning med konkret tillämning av patenterade upptäckter. 

Samtliga byggnader utrustades därför med algbatterier samt nyttjade materialet 

Upsalite. 

                   

 

Efter några år uppstår slitningar mellan de medlemmar som vil att församlingen 

skulle arbeta mer med miljö- och katastrofarbete, och de som vill fokusera på den 

andliga kampen. Grupperingarna har även skilda syner på klimatets roll i 

apokalypsen, församlingens ansvar för det internationella arbetet samt Guds vilja. 

Miriams föräldrar är år 2041 med och bryter sig ut för att bilda Livets Nod. Samtidigt 

ansöker man om att bli en officiell samfällighet. Teologin får allt starkare 

panteistiska drag, som pekar på kopplingen mellan Guds vilja och 

biomimetikfilosofin (allt i samhället ska inspireras av naturen). Samfälligheten vill 

vara en regional nod för klimatengagerade troende i omgivningen. 

 

Mirjams val 

Mirjam är 19 år och lever i Livets Nod. Mirjam har nyligen börjat som medhjälpare i 

samfällighetens sociala miljö- och missionsarbete, med särskilt ansvar för 

återvinning och miljökollekt. Utöver det gör hon regelbundna insatser i 

samfällighetens förbönssamlingar, samt ingår i panelen för inval.  

Livets Nod ingår i ett internationellt nätverk av samfälligheter som grundar sig på 

biomimetikteologi, och Miriam bubblar (umgås i en virtuell bubbla) ofta med sina 

kompisar i olika delar av världen. Miriam funderar på att pilgrimsvandra till Israel för 

ett mångårigt utbyte med Livets Nods systersamfällighet där, men känner samtidigt 

ett ansvar att arbeta lokalt med alla sociala och miljömässiga utmaningar. Hon 

upplever även en stark en kallelse att utveckla samfällighetens andliga arbete, och 

öka förståelsen för vilken plan som Guds har för Livets Nod, samt deras roll i världen.  

Under den årliga tvåmånadersfastan (som är en samfällelig plikt) får Miriam en 

uppenbarelse att hon har Guds uppdrag att öka samarbetet och enigheten med 

närliggande samfälligheter runt om Uppsala. Hon beslutar sig därför att stanna 

under de närmaste åren, och bidra till att utveckla ett ekumeniskt kontrakt, med 

syfte att få samfälligheterna att bättre möta den årliga översvämningen av 

Uppsalaån. 

 

                     
 


