Fler kvinnor än
män i kyrkan
Teknik och media
engagerar
Livet behöver en
smärtsticka

På besök i
fängelsets
kloster
en tidning från svenska kyrkan sollentuna • nummer 2 maj 2009
1

”

Jag var redo. Det var som om
hela min livsrörelse hade tagit mig
mot detta ögonblick.
Läs mer på sidorna 8–13

Läs mer om
Albertus Pictor

s k i s s : t a ll i u s m y h r m a n a r k i t ek t e r a b

Byggstart av Turebergskyrkan
Nu pågår upphandlingen av bygget av
Turebergskyrkan. Den första delen av upphandlingen som avser markarbetet, avslutades i april och förhoppningen är att man
ska komma i gång under maj månad med
pålning. Själva bygget startar efter sommaren.
– Enligt tidsplanen går vi i gång med kyrkobygget i månadsskiftet augusti september och det borde vi klara, säger församlingens fastighetschef Bo Wetterström.
Det var i samband med planeringen av
omvandlingen av Sollentuna centrum som
församlingen fick frågan från kommunen om att använda tomten vid församlingshusets flygel till att bygga en kyrka.
I maj 2007 tog Kyrkorådet beslut om att
det skulle byggas en kyrka och i november
samma år beslutade Kyrkofullmäktige att
medel skulle avsättas för bygget.
Sedan dess har planeringsarbetet fortsatt med Helena Tallius Myhrman som arkitekt.
Turebergskyrkan som byggs i två plan
med läktare kommer att byggas ihop med
församlingshusets flygel i entréplan och
övre plan. Café Blå flyttar (tillbaka) och
kommer att finnas i anslutning till kyrkan.
I kyrkorummet blir det 250 sittplatser, varav 30 platser på läktaren.
Följ bygget via församlingens webbplats
www.svenskakyrkansollentuna.com. Där
kan du också anmäla dig för att prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev med information om nya kyrkan och verksamheten som församlingen har i centrum. • IB
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I förra numret av Kyrkporten skrev vi
om att det i år är 500 år sedan Albertus
Pictor dog. Han är en av de mest produktiva konstnärerna i svensk historia
med sina målningar i kyrkor runt om i
Uppland.
Här i Sollentuna finns det målningar
av Albertus Pictor i Sollentuna kyrka.
Sollentunabon Olle Ferm är en av
redaktörerna till en bok om Albertus
Pictor; Den mångsidiga målaren –
Vidgade perspektiv på Albertus Pictors
bild- och textvärld. Boken är en samling föredrag från ett tvärvetenskapligt
symposium. Dessa ger i många avseenden en ny bild av vem målaren Albertus
Pictor var.
Boken gavs ut 2007 av sällskapet
Runica et Mediævalia och den finns till
försäljning i Sollentuna kyrka och i
S:t Larsgården. • MK

150 000 kronor till
skola i Betlehem
Svenska kyrkan Sollentuna har skänkt
150 000 kronor till Den Goda Herdens
skola i Betlehem. Pengarna ska användas
till inredning och utrustning av kemisalar. Pengarna väckte stor tacksamhet och
glädje i Svenska Jerusalemsföreningens
styrelse när ordförande tog emot beskedet om gåvan. • MK

Söndag 20 september är det
kyrkoval. Då får alla som är
folkbokförda i Sverge och medlemmar i Svenska kyrkan samt
fyllt 16 år, rösta om vilka som
ska bestämma över kyrkan
de kommande fyra åren.
Att rösta i kyrkovalet handlar inte bara
om vilka grupper och personer som ska
företräda Svenska kyrkan på olika nivåer.
Det handlar främst om att vara delaktig
och att känna samhörighet med Svenska
kyrkan och dess verksamhet.
Säg vad du tycker den 20 september
genom att rösta i kyrkovalet. Valet sker
på tre nivåer; till församlingen, till stiftet och till Kyrkomötet på nationell nivå.
Mer information finns på församlingens
webbplats www.svenskakyrkansollentuna.com. • MK
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8 Klosterliv
På Skänningeanstalten har
man byggt en klosteravdelning. Niklas lever tillsammans
med fem andra interner där.

Kontakta Kyrkporten
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svenskakyrkansollentuna.com
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Svenska kyrkan Sollentuna
Box 13, 191 21 Sollentuna
Tfn 08-505 51 3 00
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22 Smärtsticka
Mikael Kurkiala är Sveriges
mest kunniga på indianer. Nu
studerar han tendenser i det
moderna samhället.

Anders Roos
prost

Nytt Äktenskap?
riksdagen har beslutat om ny äktenskapslag. En stor majoritet bland våra valda ledamöter har beslutat att man från den 1 maj
kan gifta sig man-kvinna, man-man och kvinna-kvinna. Beslutet var
väntat. Det ligger i tiden. Varför skulle samhället hindra människor
som älskar varandra att leva ihop under reglerade lagliga former?
Det är väl upp till var och en att bestämma hur man vill forma sitt liv.
Beslutet innebär att alla från den 1 maj 2009 kan få borgerlig vigsel
till äktenskap. Hur det blir i Svenska kyrkan återstår att se.
Det är många som gifter sig i Svenska kyrkan. Därför måste vi också bestämma oss för hur vi ska ställa oss till den nya lagstiftningen.
Meningarna är delade. Höstens Kyrkomöte kommer att präglas av
debatten kring äktenskapet och vigselrätt eller vigseltillstånd som
det kallas i skrivning till riksdagen. Ska Svenska kyrkan viga mankvinna, man-man, kvinna-kvinna till äktenskap?
Äktenskapet är en Guds gåva instiftat till samhällets bestånd, till
människors hjälp och glädje av ... Jag har använt orden många gånger. De finns i ordningen för vigsel i Svenska kyrkan. Ibland sägs det
att äktenskapet är instiftat av Gud och menar då att just den formen
av äktenskap vi nu har – det heterosexuella med offentliga löften,
och helst i kyrkan – är instiftat av Gud. Vad händer då med andra
former av äktenskap? Det ser så olika ut i olika kulturer. Det är inte
alla som gifter sig som vi brukar göra. I andra kulturer gör man på
andra sätt. Gåvan från Gud är kanske i stället att två människor lever
tillsammans och får uppleva godhet och glädje i sin tillvaro.
Men visst handlar det om att leva tillsammans med respekt för varandra och att ta ansvar för varandra, sitt hem och sina barn – i de fall
man får barn tillsammans. Kyrkan har Guds uppdrag att välsigna
all god samlevnad, ändå finns diskussionerna om det är rätt att kyrkan viger personer av samma kön till äktenskap. Den diskussionen
handlar till stor del om hur Gud vill att vi ska leva. Där finns olika
uppfattningar och våra olika uppfattningar går djupt. Det handlar
om samvetsövertygelser och därför blir avgörandet svårt. Så är det
också bland prästerna i Sollentuna.
Hur vill Gud att vi ska leva? Hur vill Gud att vi ska hjälpa varandra att leva? Frågor som jämt och ständigt dyker upp. Vad är diskriminering och vad är att tvinga samveten? Det finns en gammal god
regel som till och med fanns i grundlag … ingens samvete tvinga
eller tvinga låta ... Hur tillämpas den i frågor om samlevnad? Hur
tillämpas den i arbete och anställning? I trons värld handlar det om
vars och ens samvete och rätten att i bön försöka tolka Guds vilja.
Ingen lätt uppgift – men ett uppdrag som vi alla fått.
Vi kommer till olika slutsatser och ställningstaganden. Vi måste
leva med det – och rent av hjälpa varandra att leva med det – i respekt
för varandra och i lyhörd trohet inför Guds ansikte.
Vad menar jag själv? Det hade varit bäst med en civilrättslig äktenskapslagstiftning och att Svenska kyrkan inte har vigselrätt eller
vigseltillstånd eller vad det nu kan handla om. Då hade klarhet skapats om vad som är samhällets uppgift och vad som är kyrkans gåva:
VÄLSIGNELSE från GUD.
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Adam – var är du?
Bo Wessel, är
ungdomspräst i
Svenska kyrkan
Sollentuna.

Kvinnor är i majoritet inom kyrkan. Över två tredjedelar av de
anställda är kvinnor och även bland gudstjänster och andra aktiviteter
dominerar det täcka könet. Varför är det så och vad kan kyrkan göra för
att locka fler män? Kyrkporten ställde frågan till en rad personer.
Text Eva Kihlström eva.kyrkporten@svenskakyrkansollentuna.com

I Svenska kyrkan Sollentuna har en informell grupp
bildats för att lyfta frågan hur man kan få fler män till
kyrkan. Så här säger ungdomspräst Bo Wessel, en av
initiativtagarna:
– Det är ett knepigt dilemma att männen blir färre,
det är roligare för alla när det är jämn könsfördelning.
Redan för flera år sedan satsade vi på fler killar till
konfirmation, vi upptäckte att de försvann mer och
mer. (I Sollentuna utgörs 59 procent av flickor och 41
procent av pojkar i år - ungefär samma siffror som för
landet i stort.)
– Ett multisportläger med cykling, kanot, löpning
och orientering visade sig vara ett bra recept. Lekfullt,
men ändå med lite tuffare utmaningar, då kom pojkarna. Kanske killar behöver bli mer delaktiga på ett
påtagligt sätt. De vill inte bara lyssna och prata, de vill
göra saker, säger Bo Wessel.
Han får medhåll av Michael Martinson, utvecklingschef på EFS, en missionsrörelse inom Svenska
kyrkan.
– Män söker sammanhang där de kan vara med och
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skapa något, säger han. Bygger man en ny kyrka eller
församlingslokal engagerar de sig. Blåsorkestrar, som
en del kyrkor har, samlar också många herrar.

Pratkyrka
– Många aktiviteter i kyrkan är samtalsorienterade. Kvinnor kan vara nöjda med att bara prata, män
vill oftast ha en frågeställning att tala kring, säger
Michael Martinson.
Stämmer då bilden att män inte är lika intresserade
av att prata? Ja, i alla fall om man frågar konfirmanderna. När tiotusen ungdomar i en enkät från Svenska
kyrkan fick lämna synpunkter på hur det var att gå
och läsa tog killarna avstånd från att de ville konfirmera sig för att få prata om frågor jag tycker är viktiga. Tjejerna däremot tog i högre grad avstånd från att
de deltagit för att någon i familjen ville det.
– Det har i alla tider varit flest kvinnor i kyrkan, säger Inger Lise Olsen, handläggare för genderfrågor på
Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Adam, var är du?
skulle man kunna säga. Men jag stöter mest på kvin-

Kvinnor och män i Svenska kyrkan Sollentuna
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Charlotte Jigin, distriktschef
Sollentuna kyrka

Konfirmander

Anställda

Präster

Inträden

– Män är inte fostrade att tala om mjuka frågor
på samma sätt som kvinnor, så kyrkan behöver
gå in mer på männens område. Kanske ordna en
plats att renovera bilar på, starta motorcykeleller veteransbilskurs. I mötet över en motor
kan det djupa samtalet komma. I andra kulturer kan man ha barhäng med dart, biljard och
pingis, så varför inte här?

nor som är bekymrade över det. Att få fler män borde
ju inte bara vara kvinnornas problem, eller hur? Var
är karlarna? Är de på jobbet, framför datorn, i tv-soffan, vid hockeyrinken eller var?
– När man anstränger sig att inte bara ha samtalsinriktade utan också mer fysiska aktiviteter på konfirmation kommer fler killar. Samma tänkande behöver genomsyra församlingens hela arbete, tror Inger
Lise Olsen.

Män lockar män
En anledning till kvinnodominansen är att kyrkan av
tradition satsar mycket på barnverksamhet och socialt
arbete. I dessa yrkeskategorier arbetar många kvinnor. Eftersom mödrar fortfarande står för majoriteten
av uttagen av föräldraledighet, sker kontaktytan med
kyrkan från kvinna till kvinna. Betydligt färre pappor
kommer med sina barn till babysång, öppen förskola,
barnkörer med mera.
– Pysselkvällar och skaparverkstad behöver därför
kompletteras med aktiviteter som appellerar mer till
killar, säger Charlotte Jigin, distriktschef i Sollentuna
kyrka. Även om yngre vågar visa känslor mer än äldre
generationer, är män inte fostrade att tala om mjuka
frågor på samma sätt som kvinnor är.
Satsningar på boule, biljard, pingis och gosskörer
är ett sätt att fånga upp pojkar i kyrklig verksamhet.
Rockskolan som Svenska kyrkan Sollentuna driver
tillsammans med Rotebrokyrkan är ett annat arrangemang som drar många killar.
– Män föder män. När kontaktytan utåt består av
manliga individer, lockas även andra av samma kön,
det visar flera exempel, säger Charlotte Jigin.
>>

f o t o : ev a k i h l s t r ö m

f o t o : m i k a el k i e s b y e

vad kan kyrkan göra för
att locka fler män?
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f o t o : ev a k i h l s t r ö m

En undersökning från Svenska kyrkan centralt år
2004 visar att bland dem som går sporadiskt i kyrkan
är kvinnorna i majoritet. Däremot var de som besökte
gudstjänst mycket ofta, med det menas några gånger
per månad eller mer, faktiskt till lika stor andel män
som kvinnor.
Någon uppdelning efter könstillhörighet från gudstjänster i Sollentuna församling finns inte. Däremot
finns statistik över deltagande i kyrkans andra aktiviteter. Till exempel Livscentrums verksamhet, Alphakurser, internationella, bibelstudie-, sorge- eller stödgrupper med mera. Av de 5545 personer som år 2008
engagerade sig i något kyrkliga sammanhang utgjordes 65 procent av kvinnor.
Två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män tycks
alltså vara en vanlig fördelning i kyrkan. När det gäller de anställda är den kvinnliga dominansen till och
med ännu större. Sjuttio procent av Svenska kyrkans
personal utgörs av kvinnor. Sollentuna församling är
inget undantag, här är männen endast trettio bland
drygt hundra anställda.
– Vi har just nu bara kvinnor bland diakoner och
förskollärare, säger löneassistent Margareta Höglund.
Förr var män i majoritet bland musiker men numer är
kvinnorna flest, åtta av tio. Kyrkogårdsarbetare, inkluderat säsongsarbetare, utgörs av kvinnor till 55
procent. Bland prästerna är männen dock något fler,
60 procent mot 40 procent.
Lite mer statistik: 60 procent av dem som väljer att
träda in i Svenska kyrkan är kvinnor, 40 procent är
män. Bland dem som utträder är förhållandet det motsatta, 60 procent är män.
Avslutningsvis, om man vill locka fler män till kyrkan, kanske tipset en singel-man fick av sin kompis är
värt att sprida: Gå med i en kyrkokör!
Klokt, med tanke på att av de 100 000 personer som
sjunger i 5 500 körer inom Svenska kyrkan är de allra
flesta kvinnor.

f o t o : ev a k i h l s t r ö m

Kvinnor, kvinnor vart man ser

vad kan kyrkan göra för
att locka fler män?
Jerry Nilsson, byggjobbare
Sollentuna centrum
– Fler mans-relaterade kurser.
Varför inte en matlagningskurs
för män? Eller pappa-kurser där
män har möjlighet att träffa
andra män.
Jan Better, Häggvik
– Måste det alltid vara fifty-fifty?
Mig stör det inte att det är fler
kvinnor när jag går i kyrkan. Skulle
fördelningen vara 90-10 hade det
varit jobbigt, men 70-30 är
helt okey.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan, kan du bli det här! *
Fyll i talongen och skicka/lämna den till Svenska kyrkan Sollentuna.

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan
Efternamn och förnamn
Personnummer
Adress
Skicka din anmälan till: Svenska kyrkan Sollentuna, Box 13, 191 21 Sollentuna, fax: 08-505 513 19.
Du kan också höra av dig via e-post: sollentunaforsamling@svenskakyrkansollentuna.com
Har du frågor om medlemskap i Svenska kyrkan är du välkommen att höra av dig, tel: 08-505 513 00.
* Kyrkoavgiften betalas via skattsedeln. Avgiften är 92 öre/beskattade 100 kr inkl. begravningsavgift 12 öre.
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Både Anders och Jennifer har hittat sitt
engagemang i kyrkan genom Kummelby
kyrkas Alphakurser. Båda är intresserade av teknik och media. Anders var med
redan när projektorduken installerades
i samband med att nya kyrkan byggdes.
Jennifer kom in senare via den arbetsgrupp
som skulle ansvara för projektorn i gudstjänsten. Anders är den tekniska av de två.
Jennifer den mer visionära.
Båda utrycker stor entusiasm när de pratar om multimedieprojektet. Dels det rent
konkreta arbetet med att installera och
bygga upp tekniken. Dels vad tekniken
kan användas till.
När väl projektorduken var på plats i
kyrkan dröjde det ett par år innan projektorn installerades.
– Det tog ett tag innan jag insåg att det
var jag som skulle se till att det blev gjort,
säger Anders och ler.

Resa till USA inspirerade

Anders Hälltorp och Jennifer Lundberg är engagerade i Kummelby
kyrkas multimedieprojekt. Det startade i samband med att man byggde nya kyrkan då man ville ha en projektorduk i kyrkorummet. Efter det
har projektet vuxit. Nu kan man sända gudstjänster på skärmen utanför
kyrksalen. I framtiden hoppas man kunna sända på webben.
Text och foto Mikael Kiesbye mikael.kyrkporten@svenskakyrkansollentuna.com

Teknik och media
engagerar!



Vid ett besök på Willow Creek Chicago
som Jennifer gjorde i samband med en
tjänsteresa i USA, föddes tankarna på att
sända gudstjänsterna i kaféet utanför själva kyrkorummet i Kummelby kyrka.
– Willow Creek är en stor kyrka med tusentals besökare. Där hade de bildskärmar
i sitt kafé där barn och ungdomar kunde
följa gudstjänsterna, säger Jennifer. När
jag kom tillbaka berättade jag om det för
de andra i projektorgruppen.
Det finns flera skäl till varför man vill
sända gudstjänsterna i kaféet i Kummelby
kyrka. Jennifer berättar om sina första
gudstjänstbesök:
– Som småbarnsförälder hade jag svårt
att ta emot Guds kärlek i gudstjänsten.
Mina barns behov tog över. Det är inte det
att man inte är välkommen i gudstjänsten
med barn, tvärtom. Det var mer min egen
känsla att jag blev besvärad av situationen.
Då hade det varit skönt att kunna sitta i
kaféet och låta barnen leka och samtidigt
följa gudstjänsten.
Nu är både tv-skärmen i kaféet och kamerorna i kyrkorummet på plats och installerade. Man har också hunnit provsända en gudstjänst. Förutom att sända
gudstjänsterna kan man spela in dem på
dvd.

Många frågor kvarstår
– Nästa steg är att bilda en grupp med frivilliga som kan sköta kamerorna under
gudstjänsten, säger Anders. På samma sätt
som med projektorn behövs det engagerade som kan åta sig att sköta kamerorna
varje söndag.

Anders Hälltorp har varit med och
installerat kamerorna i kyrkan.

Sedan kan sändningarna i kaféet starta
på riktigt. Arbetet med att installera kamerorna har gjorts av frivilliga inom församlingen. Flera hundra meter kabel har
dragits inne i kyrkan.
– Vi var några stycken som var här under
julhelgen och gjorde det, säger han.
Visionen för framtiden är att kunna
sända gudstjänster på webben. Idén med
webbsända gudstjänster fanns med redan
när projektorduken installerades. Än är
man inte redo.
– I princip har vi kompetensen och kunskapen att sända på webben, berättar
Anders. Det är ändå många frågor kvar
att lösa kring tekniken och frågor om rättigheter, etik och gudstjänstfirarnas integritet.
För att kunna sända på webben behöver
man också bygga upp en grupp med frivilliga som kan göra det.

Dra åt samma håll
Utan Anders, Jennifers och andra frivilligas engagemang hade man inte kunnat
bygga upp tekniken i den utsträckning som
man gjort i Kummelby kyrka. En annan

Jennifer Lundberg fick idén att
sända gudstjänster i kaféet i USA.

viktig faktor är det stöd projektet fått från
arbetslaget och de förtroendevalda.
– Det har varit så härligt att vi fått utrymme att göra det här och att arbetslaget
varit så positivt, säger Jennifer.
Samtidigt måste arbetslag och frivilliga hitta en samklang och sträva åt samma håll.
– Det gäller att inte tappa fokus, säger
Anders. Det är lätt att som tekniknörd fokusera på tekniken och inte på kyrkan. Det
måste finnas en symbios mellan de anställdas kompetens och visioner, och de frivilligas.
Både Anders och Jennifer drivs mycket
av sin passion och sitt engagemang för kyrkan. Avgörande för dem båda är att de fått
möjlighet att vara en aktiv del av församlingens arbete och utveckling.
– Det är viktigt att få känna att man behövs, menar Anders. Annars hade nog jag
själv inte varit kvar i kyrkan.
För Jennifer är engagemanget också en
viktig del av det kristna livet.
– Jag känner en sådan passion för att
göra det möjligt för människor att komma
till kyrkan, säger hon.
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Med murarna
som skydd
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Det är omtumlande och tufft att göra upp med sig själv. Niklas Lindström
berättar att han varje dag under retreaten ville lämna allt och åka därifrån.
Kyrkporten har besökt klosteravdelningen där alla intagna genomgått
en 30-dagars tyst retreat, något som väldigt få svenskar faktiskt har
möjlighet att göra under sin livstid, trots vår stora valfrihet.
Text och foto Johannes Nordemar johannes.kyrkporten@svenskakyrkansollentuna.com
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ellanmjölk, värmeljus, matdoft. Bestickslammer, laminatbord och rödrutig löpare. Ja, det är välkända köksattribut för
mig. Ändå är det något som är radikalt annorlunda.
Då menar jag inte direkt det faktum att jag sitter i sällskap med sex stycken frihetsberövade människor med
långa fängelsestraff. Nej, det som är ännu mer spektakulärt är att vi äter under tystnad.
Efter en liten stund har alla, inklusive jag själv, ätit
upp och bestickslamret upphör. Ungefär ett par sekunder går innan någon säger: Tack för maten! På det
kommandot återgår allt till det normala igen.
– Visst smakar maten mer när man inte pratar, undrar någon och inväntar mitt jakande svar.
Ärligt talat så har jag fått i mig hela min portion
utan att egentligen ha hunnit känna efter hur det smakar, så jag får bara fram ett mmm. Mina tankar vandrar runt i huvudet.
Det känns overkligt. För några timmar sedan passerade jag grindarna på väg in till Skänningeanstalten,
ovetande om vad jag skulle möta. Jag har varit på besök i fängelse förr, men visste ändå inte vad jag skulle
förvänta mig denna gång. Det var en konstig känsla
att höra ljudet av grindarna som slog igen bakom ryggen. Skänninge är en sluten anstalt med plats för 234
intagna och de många vakterna, de höga stängslen och
den stålgrå taggtråden talar sitt tydliga språk – en isolerad del av vårt samhälle.
Ändå känner jag mig privilegierad som blivit inbjuden att besöka den nyligen invigda klosteravdelningen, som verkligen andas stillhet och erbjuder tid för
eftertanke även för en besökare. Tanken med klosteravdelningen är att de intagna gör något åt sig själva
varje dag bara genom att vara här och det märks på
dem. Det är en mycket familjär och god stämning,
något som även personalen känner av eftersom det

Min andliga gemenskap hittade jag i
ett kriminellt gäng. Vi träffades för
att söka sanningen, vind för våg.

”
10

fridfulla lugnet här står i stark kontrast till de andra
avdelningarna.
– Att sitta i fängelse är något som väldigt få uppfattar som positivt, säger Niklas Lindström.
Han är en av de sex män som sitter på klosteravdelningen. Trots sin inlåsta tillvaro säger han att han
trivs med livet här inne. De flesta som sitter bakom lås
och bom ser antagligen murarna som ett hinder till friheten, men Niklas menar att de lika väl kan uppfattas som ett skydd.
– Man kan uppfatta fängelsevistelsen som en tid i
kloster. Du kan stanna upp och göra något åt din situation, fördjupas och utvecklas istället för att se fängelset som en förbannelse.
För hans del blev det den knuff i rätt riktning han
behövde för att växa vidare som människa. Det är inte
underligt att det finns plats att utvecklas här där det

finns gott om tid och där allt kännetecknas av en långsam och behaglig tillväxt, tänker jag medan Niklas
visar mig runt.
Förutom de intagnas separata rum finns det kök,
samtalsrum och vardagsrum med bibliotek och teve.
Klosteravdelningen är en separat villa avskild från
övriga delar av anstalten och jag fascineras över hur
normalt livet ändå ter sig här inne. I den östra delen
av villan finns det runda klosterkapellet med kupoltak. Himlen syns genom de små fönstren som sitter
högt upp och det är först när man står på tå som man
skymtar taggtråden, en påminnelse om var man är
någonstans.
Syftet med himmelsfönstren är nog inte att de intagna ska förtränga att de sitter inlåsta. Nej, till och
med ikonen ovanför altaret med Sankta Ingrid innehåller taggtrådsstängsel och kriminalvårdens logotyp, en underlig detalj som verkligen bekräftar att
detta är kriminalvårdens verksamhet. Ser man sig
omkring upptäcker man fler små detaljer som avviker
från ett traditionellt kloster. Jag tänker till exempel
på Buddhastatyn strax intill korset på väggen. Alla
som sitter på klosteravdelningen är nämligen inte traditionellt kristna. Truls Bernhold, prästen som ansvarar för verksamheten, är noga med att betona klostret
som universellt och individuellt. Djupt där inne finns
det inga gränser brukar han säga. Men dagarna startar ändå alltid med en samling då man ber Laudes,
morgonbön enligt kristen tradition. Likaså avslutas
dagen med en aftonbön, även om det naturligtvis finns
en stor frihet i det. Att detta kan vara kriminalvård är
ganska fantastiskt.
Under dagarna ägnar sig de intagna åt studier eller arbete inom anstalten, som bland annat handlar
om att köra ut mat och göra vaktmästareuppgifter.
Tanken är att det så småningom också ska bli en klosterträdgård, där några av de intagna kan få arbeta på
ett mer kreativt sätt.
niklas kom till klosteravdelningen ett par månader innan den officiella invigningen i december. I
mina ögon verkar han som vilken 32-åring som helst,
om än något mer genomtänkt och mogen, vilket inte
är så konstigt. Han avtjänar två längre straff och har
suttit åtta år på olika anstalter, perioder då han haft
tillfälle att utvärdera och omvärdera sitt liv.
– Moraliskt har jag förändrats, verkligen.
Han letar efter några ord som ska kunna sammanfatta allt som hänt.
– Jag har hittat mig själv och förstått vad det är att
vara människa. Jag har rensat ur det värsta även om
det är en lång väg kvar, förklarar Niklas.
Sitt sökande beskriver han som en enorm resa.
Egentligen började det för länge sedan, sökandet efter
äktheten. Som ung hade han svårt med tillhörigheten
och sökte ofta efter det där lilla extra i livet.
– Min andliga gemenskap hittade jag i ett kriminellt gäng. Vi träffades för att söka sanningen, vind
för våg.
Vad som hände sedan och hur han hamnade på anstalt, det kommer aldrig upp till samtal och det känns
inte heller nödvändigt.

– Jag åkte in när jag var 23 år. De flesta skulle nog
se mitt liv som dåligt, men det är inte så det känns för
mig. Det är underligt – jag känner mig lyckligt lottad.
Han menar att ett fängelsestraff inte per automatik behöver vara något dåligt. Det beror på vilken utgångspunkt man har i livet.
– Om inte mina föräldrar hade skilt sig när jag var
två år, om jag hade haft en fullt fungerande familj, om
jag hade levt ett tryggt liv, skulle jag behövt det som
jag nu tvingats till?
Det är frågor som Niklas ställer sig.
sommaren 2007 fick han som långtidsdömd åka på
en 30 dagars tyst retreat till Kumlaanstalten. Niklas
hade själv valt att åka, men var samtidigt livrädd för
vad som skulle ske.
Han hade länge ifrågasatt sitt liv och sina kriminella
värderingar och när retreaten startade stämde det väl
överens med den process som redan hade påbörjats i
honom. Den första kvällen på retreaten klappade han
ihop totalt inombords.
– Jag var redo. Det var som om hela min livsrörelse
hade tagit mig mot detta ögonblick.
Han minns att han funderade över vad som skulle
hända om han klev ut, släppte taget och verkligen vågade ställa frågorna utifrån sitt inre. Han hade då en
utpräglad buddistisk tro och var negativt inställd till
kristendomen och de kristna symbolerna.
– Jag reagerade starkt mot konservativa kristna tokstollar och den krigiska historien.
Niklas bestämde sig ändå för att inte låta sin negativa och ifrågasättande inställning till kristendomen
få sätta stopp och accepterade de kristna övningarna,
som utgick ifrån Ignatius av Loyolas undervisning.
Varje dag fick han en introduktion av retreatledaren
och ett bibelord att meditera och tänka över. Det kunde till exempel vara texten om hur lärjungarna ser
Jesus gå på vattnet och hur Petrus ska gå ut till Jesus,
men sjunker när han börjar tvivla. Att föreställa sig
det, gå in i den texten och försöka applicera det på sitt
eget liv var uppgiften.
Om Niklas skulle ha använt sitt gamla kritiska sätt
att tänka skulle han ha uppfattat texten som nonsens
och fastnat redan i att det är en omöjlighet att gå på
vatten, men han släppte taget och gav sig in i övningarna på riktigt. För honom blev texten om Jesus som
går på vattnet en övning om tillit.
– För varje bibeltext vi läste sa jag till mig själv att
jag skulle spegla mitt eget liv i den. Jag brydde mig inte
om att personen hette Jesus.
Han kastade sig in i det han inte förstod. Under en av
övningarna satt han vaken i sin cell under en hel natt
och försökte sätta sig in i Jesus situation, då han blev
övergiven av alla, även sina närmaste.
– Det är kraftfulla grejer, säger Niklas.
Jag märker på honom att de övningar han gått igenom fått konsekvenser för hur han tänker idag. Jag
frågar vad det betytt för honom.
– Jag vet inte. Det finns inget konkret svar, det går
inte att greppa.
Den tysta tankepausen vittnar om att detta är >>

De flesta skulle nog se mitt liv som dåligt,
men det är inte så det känns, säger Niklas
som åkte in när han var 23 år.
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större än ord. Men ett är säkert, den långa
tysta retreaten är en viktig del i Niklas liv.
Att gå djupt in i sig själv, se sina avgudar,
erkänna sin skuld och sina brister och göra
upp med sig själv är omtumlande, men utvecklande.
– Själva reningen är smärtsam. Jag skulle ha velat åka därifrån varje dag. Vilken
resa, säger Niklas och suckar.
Skam, glädje, sorg, smärta. Niklas säger att alla känslor som går att föreställa
sig dyker upp när man så att säga nått botten och djupet.
– Den vändning mitt liv har tagit är beroende av mitt lidande.
Han menar att det är något som är viktigt för alla människor, även de som lever
normala liv på utsidan. Att stanna upp,
bearbeta och ta tag i sådant man behöver
göra upp med i sitt liv.
– Det kan räcka med att bli påkörd av en
bil och vara sjukskriven tre månader för
att få ett annat perspektiv, eller hur?
Han menar att det kan vara nyttigt att

få känna på lite motgångar och smärta i
livet, i vissa fall.
– En lycklig människa är inte en som varit
befriad från svårigheter i livet. Motgångar
och prövningar gör att man växer. Förstår
du vad jag menar, undrar Niklas.
Jag stannar upp och fastnar med blicken
på bokstäverna under hans knogar – Lost
soul.
– Det var då, säger han.
I en cell på Kumlaanstalten tatuerade
han själv in bokstäverna på sina händer
som en sammanfattning av sitt liv. Nu för
tiden är det mest en påminnelse för honom om den förändring han genomgått
som människa. Han har fått ta ansvar för
sitt förflutna, acceptera det och göra upp
med det. Det ledde också fram till att han
vågade erkänna vem han var.
– Det finns inga genvägar till att bli en
fungerande människa.
Under vårt samtal har vi använt kristna
termer, men för Niklas ligger det lika nära
till hands att tala om Dharma, som enligt

Niklas tycker att mycket är upp- och nervänt i samhället,
där många människor är slavar under det materiella.
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”

Om man

buddhismen är det som hjälper en människa mot Gud.
– Det är olika förklaringsmodeller, men
allt handlar om att komma hem och att
hitta sig själv, menar Niklas.
Hans tro är att det i grund och botten
är samma sak vi människor söker, fast på
olika vägar.
– Om man skalar av det yttre så hittar
man visdomskärnan.
Själv känner han sig hemma i både kristendom och buddhism och står någonstans
däremellan. Det viktiga är att sökandet är
ärligt och att böner och ritualer inte blir
tillgjorda. Han menar att det kan bli fel om
man bara befinner sig i det intellektuella
eftersom andlighet också handlar mycket
om att vara.
– Hur man är mot sina medmänniskor
visar i vilken riktning livet är på väg.
niklas visar mig sitt rum. En säng,
ett skrivbord och en garderob. Så mycket
mer är det inte. På väggen ovanför säng-

skalar av det yttre så hittar man visdomskärnan.
en hänger helgonet Sankta Ingrid och i
fönstret står den förgyllda Buddhafiguren.
Förutom detta är det lika avskalat som livet han lever.
– Jag är i en fas där jag inte behöver så
mycket. Jag vill fördjupa mitt andliga liv.
När han ser på samhället idag tycker han
att mycket är upp- och nervänt. Han ser
hur många använder sina liv till att arbeta
för att konsumera, något han upplever som
totalt främmande. För honom är vardagen
på klosteravdelningen en ren livsform och
den skiljer sig avsevärt från hur normen ser
ut i samhället i övrigt.
– Det är så här livet ser ut om man skalar
av det som inte behövs, menar han.
När han varit på permissioner har han
hunnit fundera över hur människor lever
sina liv på utsidan.
– Alla vill uppnå valfrihet, att inte vara
kontrollerad eller bunden. Det låter så
fint.
I själva verket tror han att det är mycket
som saknas.

– Alla tycker likadant och handlar i samma affärer. Det högsta målet är att se ut
som skyltdockan i fönstret. Jag säger inte
att det är tragiskt, utan det är mer ett konstaterande. Jag passar nog inte in där.
Att leva så skulle för honom vara fruktlöst, men strävan efter att kunna leva ett
normalt liv finns ändå där, om det nu går
att kombinera.
– Det finns inget jag längtar efter mer än
en familj. Jag vill gå mot samhället, inte
ifrån.
Han tror att det är möjligt att leva ett liv
utan att bli slav under det materiella, om
man har en medveten inställning till det.
– Det är inte sakerna i sig som är problemet, inte jobbet eller lägenheten. Jag
tror att det går att leva ett fullt vanligt liv,
men man behöver stanna upp och fylla på
ibland.
Niklas har till exempel varit och hälsat
på hos Birgittasystrarna och dit kan man
åka för att ta en paus och stanna upp ett
tag. Att vara med i en församling och att

åka på retreater tror han också är viktiga
ingredienser för att kunna leva ett sunt och
verkligt liv.
– Jag tror att jag har ett hyfsat friskt sätt
att se på livet. När man varit borta från
samhället ser man saker med nya ögon.
De flesta människor har varken tid eller
resurser att liksom Niklas och hans bröder
i klostret använda flera timmar till att be
och meditera varje dag.
– Det folk behöver är att stanna upp, att
inte göra sig så upptagna hela tiden.
Niklas skulle vilja uppmuntra människor att se vad de redan har runt omkring
sig i relationer, att inte bara se vad de skulle vilja ha.
Själv ser han gemenskapen med sina
medmänniskor som otroligt viktig.
– Det finns enorma rikedomar i relationer. Odla medmänsklighet istället för att
söka tillfredställelse i det materiella.
Själv går jag från klosteravdelningen
som en lite mer harmonisk människa än
den jag var när jag klev in.

I en cell på Kumlaanstalten tatuerade Niklas in bokstäverna på sina händer som en
sammanfattning av sitt liv – Lost soul. Nu är det en påminnelse om den förändring han
genomgått som människa.
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Truls Bernhold har startat klosterverksamheten inom kriminalvården
och fått se många människor genomgå drastiska förändringar under de
30-dagarsretreater han hållit. Trots att han nyligen trätt in i den ärofyllda
pensionärsåldern vägrar han att dra sig tillbaka. Människorna är drivkraften, och den befrielse han får vara en del i.
Text och foto Johannes Nordemar
johannes.kyrkporten@svenskakyrkansollentuna.com

30 dagar i fängelsets klosterdel
När Truls Bernhold började arbeta som präst vid Kumlaanstalten
2001 hade det inom kriminalvårdens NAV-verksamhet, Nämnden
för Andlig Vård, länge funnits en dröm. Man ville erbjuda en särskild plats för de livstidsdömda, en fristad skild från avdelningarna, där de intagna kunde få en chans till utveckling och förändring.
Truls hade inte jobbat i fängelse förut, men han hade jobbat
mycket med sökare. Han hade lett både tysta retreater och pilgrimsvandringar och hade fastnat för Ignatius andliga övningar,
som ett verktyg att jobba med sig själv och sin Gudsrelation.
– Tanken slog mig att det var detta, med 30 dagar i tystnad,
vi skulle göra. Killarna skulle få en chans att på djupet möta sig
själva, berättar Truls.

Vem är jag?
Naturligtvis möttes hans tankar av tveksamhet från vissa håll,
men han fick i alla fall lov att testa sin idé tillsammans med en första grupp av intagna. Själv var han övertygad om att det var rätt
väg att gå eftersom det sedan många år varit en stor hjälp i hans
egen utveckling och sökande.
– Om det funkar på en gammal präst måste det kunna befria
vem som helst, säger Truls och syftar på sig själv.
Det är framför allt en huvudfråga man brottas med under retreaten: Vem är jag?
– Vi är så omgärdade av röster som säger att du är den, den
och den.
Truls menar att många har en föreställning om att kriminalitet
är någon slags egenskap man besitter och att om du är kriminell
så är du inget annat. Men hans utgångspunkt är att varje människa är skapad av Gud för en uppgift, precis som det står beskrivet i profeten Jeremias bok: Innan jag formade dig i moderlivet
utvalde jag dig och innan du lämnade din moders sköte gav jag
dig en uppgift. Truls menar att var och en borde stanna upp och
söka sin väg och sin egen personliga kallelse istället för att följa
efter andra och rätta sig efter vad de säger att man ska göra.
– Och prästjobbet är inte ett skit mer kall än något annat. Så
borde det inte vara i alla fall, säger han på sin karakteristiska
skånska.
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Positiva effekter
Det slår mig att Truls är mer grov i munnen än präster överlag,
han verkar vara en sån som säger vad han tycker. Samtidigt tycks
han också nå fram till killarna. Efter den första 30-dagarsretreaten var förändringen total bland deltagarna.
– Resultatet blev av ett sådant slag att när personalen mötte killarna efteråt stod det klart att: Det går inte att sluta med detta!
Ur ett kriminalvårdsperspektiv var verksamheten framgångsrik och personalen upplevde att de positiva effekterna även spreds
till andra intagna som inte själva gått retreaten. Från att i början
ha varit ett projekt blev klosterarbetet på Kumla en del av kriminalvårdens egen verksamhet.
Sedan starten har ett dussin 30-dagarsretreater hållits på
Kumla och lokalerna har byggts om för att passa klosterverksamheten. Man har aldrig marknadsfört retreaterna eller gått ut
med ett erbjudande till de intagna, utan ryktet har spritt sig genom killarna själva. Men det är i dagsläget lång väntetid för att
få delta. Det finns bara plats för sju deltagare åt gången plus en
klostervärd, alltså någon som genomgått retreaten förr och som
hjälper Truls med det praktiska.

Frigöra människor
Själva retreatprogrammet är uppbyggt utifrån de andliga övningar som Ignatius av Loyola, den spanska prästen som grundade jesuitorden, skapade för att hjälpa människor att hitta djupet
inom sig själva, göra viktiga livsval och förstå Guds tanke med
deras liv.
Övningarna är utformade så att Truls ger en input, en kort text,
som deltagarna sedan ska meditera och tänka utifrån. Allt görs
under tystnad och utöver detta har varje deltagare sedan dagliga
samtal med Truls.
– Det handlar om att frigöra människor och få dem att ta emot
livet.
Truls är också noga med att betona att det inte är kyrkligt i den
meningen att det bara tillåts kristna ritualer och symboler.
– Det är mer universellt och individuellt. Jag vill betona det.
Någon hämtar inspiration från en katolsk tradition, en annan
från en buddistisk tradition. Djupt där inne finns inga gränser.

Truls Bernhold är initiativtagare till 30 dagars retreaterna på Kumlaanstalten. Erfarenheterna från
dessa ledde till att en klosteravdelning byggdes i Skänningeanstalten.
Samtalen han har med de intagna är sällan religiösa
diskussioner utan det handlar mer om att hitta något
att samlas kring.
– Balansgången är en utmaning, tycker Truls.

Motivation och rannsakan

Klosterverksamheten inom
NAV (Nämnden
för Andlig Vård)
Två gånger varje
termin hålls tysta
30-dagars retreater
på Kumlaanstalten,
för långtidsdömda. Fem gånger per
termin hålls kortare
retreater för intagna
som vill pröva på
detta.
På Skänningeanstalten finns idag en
separat klosteravdelning med plats för
sex intagna. Det finns
planer på att utöka
antalet platser.

Men det kan vara hårt att genomgå en retreat och det
krävs en hel del motivation från den som ansöker.
– Det är ingen rolig resa, försäkrar Truls. De dras
ju mot sanningen.
För de intagna handlar det om att rannsaka sig själva och det kan vara smärtsamt. Eller som Truls själv
uttrycker det: När man vågat öppna upp sig kan man
vara den skitstövel man egentligen är. Det låter hårt,
men i grund och botten handlar det om att vara sann
mot sig själv för att kunna utvecklas och komma ut
som en bättre människa på andra sidan.
Det är framför allt tre faser som deltagarna går igenom. Det handlar om att renas och att lämna ifrån
sig. Det handlar om att se sina tillkortakommanden,
avslöja sina avgudar och erkänna sina böjelser. Sedan
handlar det också om att forma livet inför frigivning
och att leva livet som de format. Även för Truls del har
klosterarbetet inneburit en förändring.
– Jag har gått helt, från lära – till liv.
För honom betyder det inte längre något särskilt
om man kommer från olika kyrkor eller till och med
olika religioner.
– Hur vi är som individer är det som räknas, inte
vad vi producerar. Men jag behöver inte ha rätt såklart, lägger han till.

Klosteravdelning i Skänninge
Att respektera varandra och vad andra tänker tycks
vara en viktig del i verksamheten. Det handlar om att
bygga tillit i förhållanden och relationer. Det kan vara
svårt att komma tillbaka till en vanlig avdelning efter
en 30-dagars tyst retreat på klostret. Kontrasterna är

stora. På Kumlaanstalten, som har den högsta säkerhetsklassen, är klimatet väldigt hårt och hela stället
är så att säga väldigt inlåst.
För att killarna skulle få möjlighet att fortsätta sin
utveckling började man skissa på ett klosteralternativ
för de som var motiverade nog att avtjäna resterande
del av sina straff i en sådan miljö.
Förra sommaren stod det äntligen klart och i höstas
kunde en separat klosteravdelning öppnas på anstalten i Skänninge, utanför Linköping. För närvarande
finns det plats för sex intagna, men planer finns på att
utöka antalet platser.
– Önskemålet är att det skulle få förvandlas till en
rättighet att komma hit för den som vill.

Killarna är drivkraften
Nu mera tillbringar Truls den största delen av sin arbetstid på Skänningeanstalten. Han arbetar med att
vägleda och stödja killarna som valt att hänge sig åt
klosterlivet och för dem är han Fader Truls. Att han
fortfarande orkar hålla på efter åtta år, trots att pensionsåldern infunnit sig, beror på människorna.
– När man sett den bundenhet de suttit i, vilken befrielse det är. Drivkraften kommer av killarna.
Han berättar om förändringarna han sett i deras
uttryck och hur det märkts på deras kroppar, i deras ögon.
– De är som instrument som talar ett nytt slags
språk som kommer inifrån.
Han har fått se det ytliga som bortblåst och se något
nytt träda fram, grundat inne i killarna själva.
– Inriktningen här är mycket mer på livet som sådant, mer än på vissa ytliga behov.
Det är tillräckligt för Truls, för att fortsätta sitt arbete innanför murarna.
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Femte lektionen: Dop och konfirmation
Än en gång välkomna, kära elever! I våra tidigare lektioner har vi gått igenom kyrkohistorien, Bibeln,
gudstjänsten och nattvarden. Idag ska vi ägna oss åt dopet och konfirmationen. Dessa två saker hör ihop
genom att konfirmationen inte är möjlig utan dopet, men de skiljer sig också åt: I den lutherska kyrkan,
dit ju vår kära Svenska kyrka hör, är dopet, men inte konfirmationen, ett sakrament – det vill säga
en helig handling som vi menar att Jesus själv har uppmanat oss att utföra.
Text Kjell Dellert kjell.kyrkporten@svenskakyrkansollentuna.com
Illustrationer Anna-Lena Jonsved
Om dopets sakrament säger Jesus enligt
texten i Matteusevangeliet: Åt mig har
getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla
de bud jag har gett er. Och jag är med er alla
dagar till tidens slut.

In i kristen gemenskap
Som vi upptäcker redan här har dopet ingenting alls
med namnet att göra. En vanlig missuppfattning är ju annars att barnet får sitt namn i och med dopet. Ytterst sällan
är det dock präst och kyrka som hittar på barnets namn, en
majoritet av alla barn som kommer till dopet har redan ett
namn, som föräldrarna hittat på. Alltså ges inte namnet i dopet.
Prästen säger aldrig – vilket faktiskt en del människor tror – Jag
döper dig till Kalle eller Jag döper dig till Lisa.
Nu ser jag att en del av er blir lite undrande, kära elever! För vad
säger då prästen? Och vad är dopet bra för?
Jo, dopet är ett dop in i den kristna gemenskapen, och ett dop i Svenska
kyrkan leder nuförtiden också automatiskt till medlemskap i just Svenska
kyrkan (tidigare var det födseln som automatiskt ledde till medlemskap
i Svenska kyrkan). Men genom dopet tillhör vi alltså Kristus, det är tanken. Och prästen säger vid dopakten: Kalle, jag döper dig i Faderns,
Sonens och den Heliga Andens namn.

Reningsrit
Dopet brukar kallas en reningsrit. Den som döps blir renad i dopets vatten, säger man – och i en bön som bes under dopgudstjänsten säger prästen bland annat ungefär Sänd ditt ord och din Ande, så att den som nu
ska döpas i detta vatten blir ren. Vi ges i dopet en möjlighet att lämna det
gamla bakom oss, och gå vidare lika rena som om vi just klivit ur badet.
Man talar ibland om dopet som ett slags död där den gamla smutsiga
människan får dö och en ny, renare och bättre, föds.
När man känner till den symboliken blir det kanske lättare att svälja
att det vanliga förr i världen var att man döptes i en dopgrav (eller i
en flod eller liknande), inte i en dopfunt. Man gick ner i dopgraven
på ena sidan, renades och klev sedan upp på andra sidan som en
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Dopet brukar kallas
en reningsrit. Den som
döps blir renad i
dopets vatten.

ny människa. Dopgravar förekommer fortfarande i vissa samfund och kyrkor.

Synder blir förlåtna
Men vänta nu! Även om det förekommer många ungdomsoch vuxendop i Svenska kyrkan så är väl det vanligaste i alla
fall att det är bebisar som döps? De har väl inget ont gjort?
De behöver väl inte renas? Nej, ett spädbarn har förstås
inte hunnit göra sig skyldigt till någonting. Men som vi
nämnde i lektionen om gudstjänsten så kan man se på
synd på flera sätt. Ett sätt är att se synden som det faktum att ingen människa är fullkomlig, att det så att säga
är mänskligt att fela. Denna ofullkomlighet får vi med oss
från födseln. Men genom dopet kan vi bli rena. Vi blir inte
syndfria men våra synder blir förlåtna. På så vis kan man
alltså motivera dop av barn – ett barn är en människa och
därmed ofullkomligt.
Förr var det därför mycket viktigt att en människa döptes så
tidigt som möjligt – för tänk om barnet dog i späd ålder utan att
vara döpt. Vad hände då med barnet? Kunde det ens komma in
i himlen?
Oftast ser man nog annorlunda på detta i vår tid.
Min personliga tanke är att ett odöpt barn självklart kommer till himlen (vad nu det innebär) – det
står ingen dörrvakt vid Pärleporten och kontrollerar på sin dator att barnet som just kom verkligen är döpt. Dopet finns, tror jag, istället där som
en hälsning från Gud: Du är alltid älskad. Vad
som än händer, vad du än gör så älskar jag dig.
Och du har alltid en möjlighet att säga ”förlåt,
jag gjorde fel”.

Konfirmationen är
en slags utbildning i
kristendom.

Döpta får ta nattvarden
Dopet är som sagt ett sakrament. Lutherska kyrkans andra sakrament är nattvarden, som vi talade om i förra lektionen. Och dessa två hänger ihop eftersom
dopet också ger tillträde till nattvardsbordet. Tidigare var det
konfirmationen som gav detta tillträde, men nu är alla döpta,
oavsett ålder, välkomna till nattvardsbordet. Det gör att man
ofta ser ganska små barn ta emot nattvarden i Svenska kyrkan.
Däremot får man alltså inte ta emot nattvarden om man inte
är döpt.
Det händer varje år att ungdomar börjar konfirmandläsa utan
att vara döpta. Konfirmationen är ju tänkt som en bekräftelse
(jämför engelskans confirmation) av dopet och den ungdom som
vill bli konfirmerad måste alltså först döpas. Det är vanligt med
konfirmanddop och det kan ske på olika sätt; man kan döpas
för sig själv vid en enskild gudstjänst i kyrkan, man kan döpas i
en söndagsmässa eller man kan kanske döpas under ett konfirmandläger. Det viktiga är att det blir gjort.
Fram till det att dopet har ägt rum får alltså konfirmanden inte
ta emot nattvarden vid de mässor han/hon besöker. Man är alltid
välkommen att vara med i gemenskapen framme vid nattvardsbordet och lägger då ena handen på den andra axeln och får ta
emot en välsignelse istället. Själva brödet och vinet får man ta
emot sedan man döpts.

Utbildning i kristendom
Konfirmandtiden är tänkt att ge kunskap om kyrkan och den
kristna tron. Ett slags utbildning i kristendom, skulle man kunna säga. Man brukar då få undervisning om, och samtala kring,

exempelvis Bibeln,
Jesus, kyrkan, det
onda, bönen och
så vidare. Det är också vanligt med samtal om livsfrågor. När
man fått denna utbildning, antingen under ett läsår eller under
ett sommarläger, så kan man välja om man vill konfirmeras eller
inte. Att ha inlett sin konfirmationsläsning är inte detsamma som
att ha bestämt sig för att konfirmeras. Om man så bestämmer sig
för att bekräfta sitt dop, bestämmer sig för att konfirmeras, så
sker detta i en särskild konfirmationsgudstjänst. Där förekommer normalt ingen predikan, utan konfirmanderna står själva
för förkunnelsen genom den redovisning de gör. Där är tanken
att de ska berätta om vad de lärt sig för släktingar, vänner och
andra närvarande. Denna redovisning ersätter det tidigare obligatoriska konfirmationsförhöret där prästen ställde frågor och
konfirmanderna svarade – med risk att blotta sin okunskap inför faster Agda som rest ända från Vimmerby för att närvara vid
denna stora dag. Nu för tiden lyser istället stolthetens granna
gnista i ögonen på de närvarande anförvanterna när konfirmanderna exempelvis gestaltar tio Guds bud genom att spela upp små
teaterstycken i kyrkan.
En sak bara innan vi slutar: Det är fel att säga Jag ska konfirmera mig. Man kan inte konfirmera sig själv, lika lite som man
kan döpa sig själv. Det rätta uttrycket är Jag ska konfirmeras
(eller varför inte jaba går på konfa typ).
Nästa gång möts vi för vår sista lektion och då tror jag att vi
är mogna att tala allvar. Då ska det handla om död och uppståndelse. Välkomna då!
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På gång
Musik
musik i kummelby
Vårkonsert
Kyrkokören med gäster
Dir: Christer Wallström
Biljetter: 100 kr, kan köpas
på Perssons bokhandel,
Engelbrekts väg 1 och
Ekströms foto i Sollentuna
centrum samt i Kummelby
kyrka, tel. 505 514 33
Tid: Sön 10/5 18.00
Plats: Kummelby kyrka

konsert i vårens tid
Anna Lindkvist sjunger
och spelar, samt bjuder in
till allsång
Välkända, vackra och glada
melodier för hjärtat
Tid: Tis 12/5 14.00
Plats: Sollentuna kyrka

skön lördag
I denna ljuva sommartid
Hindemith, Andersson m.fl.
Orgelmusik i 20 minuter
med Maria Lennartsson
Tid: 16/5 13.00
Plats: Silverdalskapellet
Bach lättsmält
Orgelmusik i 20 minuter
med Christer Wallström
Tid: 13/6 13.00
Plats: Silverdalskapellet

vårkonsert
Kummelby Gospel
Dir: Monica Törnqvist
Piano: Maria Lennartsson
Entré: 80 kr
Tid: Sön 17/5 18.00
Plats: Kummelby kyrka

tisdagsgospelmässa
Sollentuna gospel
med komp
Ledare: Hanna Stadell
Mellbin och Per Olsson
Präst: Ingrid Edgardh
Tid: Tis 19/5 19.30
Plats: S:t Eriks kyrka

vårkonsert
Minikören, Diskantkören
och Ceciliakören
Tid: Tis 26/5 17.00
Plats: Kummelby kyrka

förklädd gud
Tid: Sön 31/5 18.00
Plats: S:t Eriks kyrka
Se notis här intill
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fairytale – sagolik
musik
Kyrkokören
Blockflöjt: Malou Meilink
Bas: Backa Hans Eriksson
Dir: Birgitta Höök Seuffert
Tid: Sön 7/6 19.00
Plats: Edsbergskyrkan

ros och jasmin
Koralkören
Dir: Ann-Sofie Persson
Tid: Sön 14/6 19.00
Plats: Edsbergskyrkan

Temagudstjänst
den väg som till
himla bär
En gudstjänst med texter
av Rune Lindström
Präst: Kjell Dellert
Kyrkokören
Tid: Sön 17/5 11.00
Plats: Edsbergskyrkan

Otta och
pilgrimsvandring
otta i edsbergsparken
Kyrkokören
Dir: Birgitta Höök Seuffert
Präst: Per Setterhall
Tid: Kristi Himmelsfärds
dag 21/5 08.00
Efteråt kan man delta i
pilgrimsvandringen

pilgrimsvandring
En vandring med fokus
på att vara här och nu
Jesus sade: … jag är med
er alla dagar till tidens
slut (Matt 28:20).
Tag med egen matsäck
för dagen. Inställt vid regn.
Medverkande: Lena
Bernell, Göran Hansson
och Lotta Damm
Info: Lena Bernell, tel. 505
513 46 eller lena.bernell@
svenskakyrkansollentuna.
com
Tid: Kristi Himmelsfärds
dag 21/5 efter ottan 08.00
Plats: Edsbergsparken

Förklädd Gud
av Lars-Erik Larsson med
Laurentii Gosskör, Kammarkör
och Cantores
Dirigenter: Ania Proskourina och
Maria Nilsson

Biljetter: 100 kr • Förköp: Församlingshuset, Sköldv 10
Tid: Sön 31/5 18.00 • Plats: S:t Eriks kyrka

Rotebrokyrkan Barn och familj
firar 100 år
Aktuell information om
historisk exposé
Samvaro, andakt och
historisk exposé
Tid: Sön 3/5 18.00
Plats: Rotebrokyrkan

att växa i tro
Gudstjänst 100 års jubileum
Tid: Sön 10/5 11.00
Plats: Rotebrokkyrkan

vårkonsert
100 vårar
Kören under ledning av
Anna Lindkvist och Rakel
Hjerpe
Tid: Sön 17/5 16.00
Plats: Rotebrokyrkan

För daglediga
sommargudstjänst
Präst: Leonard Carlson
Tid: Tis 9/6 13.00
Plats: Sollentuna kyrka

Ungdom

Ungdomsgrupper finns i alla
våra kyrkor, se församlingens webbplats. Du kan även
ringa tel. 505 513 00 för
information.

café källan
Ungdomscafé
Biljard, sällskapsspel,
playstationspel, fotbollsspel, samtal. Lyssna på
musik, fika och umgås
eller ta en stilla stund i
andaktsrummet.
Tid: Fredagar t o m 12/6
19.00–23.30
Plats: Församlingshuset

våra verksamheter hittar
du på församlingens webbplats. Du kan även ringa
tel 505 514 76.

ensamstående
föräldrar med barn
Kvällarna inleds med fika
därefter finns möjlighet till
samtal för föräldrar. Barnen
erbjuds aktiviteter under
denna tid. Vi avslutar med
andakt.
Kontaktperson: Malin
Gyllenhög, tel. 505 514 07
eller malin.gyllenhog@
svenskakyrkansollentuna.
com
Tid: Tis 26/5 18.00-19.30
Plats: Församlingshuset

dagkollo för
barn 10–14 år
Lek, prat, sång, skapande
och paddling m.m.
Kostnad: 400 kr inkl.
fika och lunch.
Folder med anmälningstalong finns att hämta i
våra kyrkor, Församlingshuset eller på församlingens webbplats under
rubriken Barn.
Tid: 10–14/8 9.00–15.00
Plats: Gamla Prästgården
I samarbete med
Rotebrokyrkan

Café
café blå
Öppet hus i vilsam miljö
Hembakat kaffebröd,
smörgåsar, måndagar och
onsdagar soppa. Möjlighet
till samtal och samvaro.

Biljardbord finns
Andakt 12.30
Mässa onsdagar 12.30
Tid: Mån–tor 11.00–15.00
(30/4 11.00–13.00)
Plats: Församlingshuset

Internationellt
en skapelsevänlig
församling
Gemensamt ansvar
och rättvisa
Öppen samtalsgrupp
Arr: Internationella
gruppen
Tid: Tor 14/5 19.00
Plats: Församlingshuset

Mitt på dagen
morgonyoga
Ett pass för dig som vill
skapa balans mellan kropp
och sinne och förbättra din
hälsa. Genom enkla yogaövningar, avslappning och
meditation kan man öka
sitt välbefinnande.
Inga förkunskaper krävs
Ingen anmälan
Ledare: Bodil Eriksson
Kontaktperson: Stina
Holmberg, diakon tel. 505
514 75 eller stina.holmberg@svenskakyrkansollentuna.com
Tid: Måndagar 9.30
Plats: Edsbergskyrkan

hela dig
Friskvårdsprogram för
hela människan
Måndagar t.o.m. 18/5
10.30 Uppmjukning av
muskler och leder
11.00 Avspänning
11.30 Tyst meditation
Därefter gemensam tyst
lunch till stillsam musik.
Sopplunch finns att köpa
för 30 kr, alternativt ta
med egen mat.
Onsdgar t.o.m. 13/5
10.30 Uppmjukning och
sittande avspänning
11.15 Ljuständning och
bibelmeditation
11.45 Gemensam lunch
Sopplunch finns att köpa
30 kr, alternativt ta med
egen mat

maj–juni

måndagsgruppen
Vill du vara med? Vi stödjer
projekt i Svenska kyrkan
internationellt arbete. Vi
fikar och handarbetar – syr,
stickar, virkar, väver m.m.
Man kan också bara vara
Tid: Måndagar 10.30–
12.30, ojämna veckor
Avslutning 12/5 tillsammans
med Tisdagscaféet
Plats: S:t Larsgården

tisdagscafé
Vi fikar, pratar, spelar pingis
och biljard inomhus. Vid
lämpligt väder även boule
utomhus. Träffarna har
öppet hus, kom och gå
som det passar dig
Frågor: Gustaf och Ingrid
Svensson, tel. 754 17 62
Tid: Tisdagar 11.00
Avslutning 12/5 tillsammans
med Måndagsgruppen
Plats: S:t Larsgården

öppen onsdag
9.30–11.00 Samtalsgrupp
kring boken Tradition och
liv
Vi börjar med fika och
fortsätter sedan att samtala kring boken och egna
upplevelser. Samtalsledare
diakon Stina Holmberg.
11.30 Mässa med sopplunch.
13.00 Skaparhörnan – delta
genom att bara vara, handarbeta, pyssla eller genom
att delta i samtal
Tid: Onsdagar t.o.m. 27/5
Plats: Edsbergskyrkan

choralen – vuxenkör på dagtid
Kören är öppen för alla som
är lediga på dagtid och kanske har sjungit, eller skulle
vilja prova på att sjunga i

eller christina.fredin.
andersson@svenskakyrkansollentuna.com
senast 12 maj
Tid: Tis 19/5 09.30
Plats: Vi reser från
Kummelby kyrka

kör. Vi sjunger en blandad
repertoar. Inga förkunskaper krävs
Information: Lillemor
Zielinski, tel. 505 514 11 eller
lillemor.zielinski@svenskakyrkansollentuna.com
Tid: Onsdagar 13.00–14.30
med efterföljande fika
Plats: S:t Larsgården

Konst

öppen samtalsgrupp

konst i kummelby

Samtal kring olika teman
Information: Marie Elgqvist
tel. 505 513 38 eller marie.
elgqvist@svenskakyrkansollentuna.com
Tid: Ons 13/5, 27/5 13.00
Plats: Församlingshuset

12/5–14/6 Akvarellgruppen
Plats: Kummelby kyrka

diakonigruppen

Sollentuna församlings
Kyrkofullmäktige
sammanträder
Tid: Tor 7/5 19.00
Plats: S:t Larsgården

Diakonigruppen-en frivilliggrupp som fungerar som
en utsträckt hand till den
som behöver gemenskap,
hjälp och stöd
Vi blir gärna fler
Information: Margaretha
Hallman, tel 505 513 42 eller margaretha.hallman@
svenskakyrkansollentuna.
com
Tid: Ons 13/5, 27/5 14.00
Plats:Församlingshuset

Träffpunkter
Kaffe och smörgås 20 kr.

musik för själ
och hjärta
Titti Hvenare sjunger och
Åsa Arvidsson spelar piano
och dragspel. (Årets dragspelare 2006)
Tid: Tis 5/5 13.30
Plats: Edsbergskyrkan

vårutflykt
Till Enköping med omnejd.
Doktor Westerlunds museum, läkarmottagning
och bostad. Kaffe och
promenad i Enköpings parker. Färden går sedan till
Härkeberga kyrka med
andakt och visning av
Albertus Pictors kända
målningar. Lunch på
Ekolsunds slotts värdshus.
Kostnad: 300 kr
Anmälan: Christina Fredin
Andersson, tel 505 514 35

Kyrkofullmäktige

Fråga Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga
och inleds med en offentlig
frågestund. Alla medlemmar i Svenska kyrkan
Sollentuna äger rätt att
ställa frågor gällande församlingens verksamhet.
Frågorna ska vara insända
till kyrkofullmäktiges
ordförande senast en
vecka före sammanträdet.
Adress: Kjell Ängelid,
Svenska kyrkan Sollentuna,
Box 13, 191 21 Sollentuna
E-post: sollentunaforsamling@svenskakyrkansollentuna.com

Samtalsgrupp
för dig som förlorat någon
För dig som förlorat någon som betytt mycket
för dig, startar vi regelbundet samtalsgrupper.
Varje människa och varje relation är unik, därför
är varje sorg också unik.
I en samtalsgrupp får man möta andra i liknande
situationer och genom samtal få stöd och hjälp i
sin situation. Vi har alltid erfarna samtalsledare
med som stöd i grupperna.
För mer information, kontakta Stina Holmberg
tel 505 514 74 eller e-post stina.holmberg@
svenskakyrkansollentuna.com

Att gå vidare när
relationen
kraschat …

Lördag förmiddag 26 september
startar en kurs för separerade/frånskilda.
Vi träffas sex lördagar med föredrag och
samtal kl. 9.30–12.00 i Kummelby kyrka.

För mer information kontakta
christina.fredin.andersson@svenskakyrkansollentuna.com eller tel. 505 514 35.

Hitta till oss
Sollentuna kyrka: Kyrkvägen 2 • S:t Larsgården: Prästgårdsvägen 4
Gamla prästgården: Prästgårdsvägen 6 • S:t Eriks kyrka: Utsiktsvägen 8
Församlingshuset, Livscentrum och Café Blå: Sköldvägen 10
Kummelby kyrka: Sollentunavägen 83 • Edsbergskyrkan: Kaplansbacken 2
Silverdalskapellet och Silverdals Griftegård: Sollentunavägen 19
Sollentuna kyrkogård: Johan Berndes väg 1 • Rotebrokyrkan: Ytterbyvägen 4
Missionskyrkan: Kapellvägen 2

På vår webbplats finns alltid aktuell information om
församlingens gudstjänster och andra aktiviteter:

www.svenskakyrkansollentuna.com

Ill u s t r a t i o ne r : S u s a nne E ng m a n / I K O N

Du väljer själv vad du vill
delta i efter dina egna
behov. Vi uppskattar om
du kommer i tid till de olika
passen
Ingen avgift, ingen anmälan
Kontakt: Margaretha
Hallman, tel. 505 513 42
eller margaretha.hallman@
svenskakyrkansollentuna.
com
Plats: Församlingshuset
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Gudstjänster
SOLLENTUNA KYRKA
Morgonbön fredagar 8.30

maj
Ons 6/5 19.00
Veckomässa med förbön
Sön 10/5 11.00
Mässa
Fredrik Hamrén
Ons 13/5 19.00
Veckomässa med sånger
från Iona
Sön 17/5 11.00
Familjegudstjänst
Bönen
Lars Collmar
Laurentii Barnkör och
Gosskör
Terminsavslutning för
barnverksamheten
Ons 20/5 19.00
Veckomässa
Kristi himmelsfärds
dag 21/5 11.00
Mässa
Fredrik Hamrén
Choralen
Sön 24/5 11.00
Mässa
Leonard Carlson
Ons 27/5 19.00
Veckomässa med
Taizésånger
Pingstdagen 31/5 11.00
Mässa
Lars Collmar

juni
Annandag pingst
1/6 19.00
Mässa
Fredrik Hamrén
Ons 3/6 19.00
Veckomässa med förbön
Sön 7/6 11.00
Mässa
Leonard Carlson
Tis 9/6 13.00
Sommargudstjänst för
äldre
Leonard Carlson
Ons 10/6 19.00
Veckomässa med sånger
från Iona

S:T ERIKS KYRKA
maj
Sön 3/5 11.00
Mässa
Tord Ershammar
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Sön 10/5 11.00
Mässa
Thomas Ericson
Juniorgospel
Sön 17/5 11.00
Familjemässa
Ingrid Edgardh
Minigospel
Tis 19/5 19.30
Tisdagsgospelmässa
Ingrid Edgardh
Sollentuna gospel
Sön 24/5 11.00
Mässa
Göran Hansson
Pingstdagen 31/5 11.00
Mässa
Anna Ortner
Kyrkokören
Pingstdagen 31/5 18.00
Förklädd Gud
av Lars-Erik Larsson
Laurentii Gosskör,
Kammarkör och Cantores
Ania Proskourina och
Maria Nilsson, dir
Lars Collmar, präst
Biljetter: 100 kr
Förköp: Församlingshusets
reception

juni
Sön 7/6 11.00
Mässa
Ingrid Edgardh
Från 21/6 är gudstjänsttiden i S:t Eriks kyrka på
söndagar ändrad till 16.00

maj–juni
Sön 17/5 11.00
Den väg som till himla bär
En gudstjänst med texter
av Rune Lindström
Kjell Dellert
Kyrkokören
Tis 19/5 19.30
Kvällsmässa
Ingrid Malm
Ons 20/5 11.30
Veckomässa
Kjell Dellert
Kristi himmelsfärds
dag 21/5 08.00
Otta i Edsbergsparken
Per Setterhall
Kyrkokören
Birgitta Höök Seuffert, dir
Efteråt kan man delta i
pilgrimsvandring, se sid 19
Sön 24/5 11.00
Mässa
Kjell Dellert
Församlingskören
Ons 27/5 11.30
Veckomässa
Kjell Dellert
Sista veckomässan för
terminen
Pingstdagen 31/5
Distriktsutflykt
Ingen gudstjänst

juni
Sön 7/6 19.00
Musik i sommarkväll
Kyrkokören

KUMMELBY KYRKA

EDSBERGSKYRKAN

maj

Morgonbön måndag–
fredag 9.00

Sön 3/5 10.00
Gudstjänst
Gita Andersson
Kummelby Gospel
Ons 6/5 07.00
Veckomässa
Lör 9/5 13.00
Konfirmationsgudstjänst
Bo Wessel
Sön 10/5 10.00
Mässa
Bo Wessel
Sön 10/5 18.00
Musik i Kummelby
Vårkonsert
Kyrkokören med gäster
Christer Wallström, dir

maj
Sön 3/5 11.00
Familjegudstjänst
Per Setterhall
Lilla och stora barnkörerna
Ons 6/5 11.30
Veckomässa
Per Setterhall
Sön 10/5 11.00
Mässa
Ingrid Malm
Mariakören
Ons 13/5 11.30
Veckomässa
Ingrid Malm

Biljetter: 100 kr
Förköp: Perssons bokhandel, Ekströms foto,
Kummelby kyrka
Ons 13/5 07.00
Veckomässa
Sön 17/5 10.00
Familjegudstjänst
Staffan Stadell
Mini- och Diskantkörerna
Sön 17/5 18.00
Vårkonsert
Kummelby Gospel
Monica Törnqvist, dir
Maria Lennartsson, piano
Entré: 80 kr
Ons 20/5 07.00
Veckomässa
Sön 24/5 10.00
Gudstjänst
Tord Ershammar
Tis 26/5 17.00
Vårkonsert
Minikören, Diskantkören,
Ceciliakören
Ons 27/5 07.00
Veckomässa
Pingstdagen 31/5 10.00
Mässa
Gita Andersson
Kyrkokören, Ceciliakören

juni
Ons 3/6 07.00
Veckomässa
Sön 7/6 10.00
Gudstjänst
Staffan Stadell
Ons 10/6 07.00
Veckomässa

SILVERDALS
KAPELLET
maj
Lör 16/5 13.00
Skön lördag
I denna ljuva sommartid
Hindemith, Andersson m fl
Orgelmusik i 20 minuter

FÖRSAMLINGS
HUSET
Andakt
Måndag, tisdag, torsdag
12.30
Veckomässa
Onsdag 13.30

ROTEBROKYRKAN
maj
Sön 3 /5 18.00
Samvaro, andakt och
historisk exposé med
anledning av Rotebrokyrkans 100 års jubileum
Sön 10/5 11.00
Gudstjänst
100 års jubileum
Att växa i tro
Henrik Hofling
Sön 17/5 16.00
Vårkonsert – 100 vårar
Kören under ledning av
Anna Lindkvist och
Rakel Hjerpe
Kristi himmelsfärd
dag 21/5 07.00
Gökotta i Blochers
trädgård, Gröndalsv 2
Pingstdagen 31/5 11.00
Gudstjänst
Henrik Hofling

juni
Sön 7/6 11.00
Gudstjänst
Henrik Hofling
Utdelning konfirmander

MISSIONSKYRKAN
maj
Sön 3/5 11.00
Arne Fritzson.
Ons 6/5 19.00
Litteraturcirkel
Läsning av 2008 års
Nobelpristagare
J M Clézios bok Afrikanen
Sön 10/5 11.00
Gudstjänst
Petter Jakobsson
Sön 17/5 11.00
Gudstjänst
Lars-Göran Ahlm
avskedspredikar
Sång av kören.
Sön 24/5 11.00
Gudstjänst
Ove Einebrant
Roland Einebrant
Pingstdagen 31/5 11.00
Gudstjänst med nattvard
Arne Fritzson.

juni
Sön 7/6 11.00
Gudstjänst

kristi himmelsfärds dag 21 maj

!!!

Om hurusom Vår Herre fick
en idé ståendes på en stege

O

ch plötsligt fick han en idé, faktiskt den första han fått på en stege sedan tidernas begynnelse. För
att kontrollera att han verkligen tänkt rätt
steg han ner på marken där han la sig raklång för att studera myrorna. De flitiga
små djuren gnetade på, en del av dem irrade sig in i Vår Herres skägg och hår – och
han såg dem visserligen, men inte lika tydligt som han gjort från stegen. ”Man har
bättre översikt från hög höjd” tänkte han
fundersamt och nickade bekräftande för
sig själv.
Småvisslande gick Vår Herre in i en av
stugorna, lyfte telefonluren och slog ett
nummer. Han fylldes av värme då han hör-

S

rkporten@svenskakyrka

nsollentuna.com • Illustr

ation Mikael Kiesbye



de sin älskade sons röst. ”Hallå pojken min,
är det du”, sa Vår Herre. ”Hur är det med
dig därnere?” Och Sonen svarade att allt
nog egentligen var bra nu sedan han efter
tre dagar som död sluppit ut ur dödsriket
(för där var det inte riktigt trevligt, tyckte
han). Men han var lite bekymrad över att
han inte hade någon riktig överblick. Han
kunde bara se, och hjälpa, ett fåtal människor åt gången. ”Men tänk ett sådant sammanträffande”, sa Vår Herre och Sonen
kunde höra hur han myste i skägget. ”Jag
har just varit uppe på en stege och fått en
idé. För vet du, du ska ta och resa upp hit.
Hit till mig, till De Himmelska Gårdarna.
Man får så fin överblick om man ser saker
en bit på avstånd. Du förstår, jag stod där
på stegen alldeles nyss och såg alla myrorna på en gång, såg hur de hade det. Men
när jag låg på marken såg jag bara enstaka
myror och fick egentligen ingen uppfattning om deras liv. Jag tror det är likadant
för dig. För att kunna vara riktigt närvarande behöver du få överblick. Det är ju
inte som om du skulle lämna alla dina vänner därnere, tvärtom kommer du att kunna vara ännu mer närvarande om du kommer upp hit till mig”
Sonen funderade. ”Sannerligen, det du
säger låter klokt”, sa han till sist. ”Jag tror
jag packar min väska och reser hem. Men
du får nog skicka någon i mitt ställe”
”Javisst, det där får vi fundera på. Men
det viktigaste just nu är att du far till De
Himmelska Gårdarna ganska omgående.
Du ska se vilken utsikt du får. Inte en människas liv går dig förbi”.

Text Kjell Dellert kjell.ky

D

et hände sig att Vår Herre iklädde
sig blåbyxor och rödrutig flanellskjorta. Det hände sig även att han
ur De Himmelska Gårdarnas redskapsbod
plockade fram såväl en verktygslåda som
en stege varpå han fällde upp den senare
och öppnade den förra. Ur den relativa röran som rådde i verktygslådan (det är inte
lätt att hålla ordning i sin verktygslåda när
man samtidigt måste hålla ordning på hela
världen) plockade Vår Herre upp en hammare och ett par spikar beväpnad med vilka han sedan besteg stegen. Det var en liten
bräda som lossnat på ett av uthusen och
Vår Herre var inte sämre karl än att han
själv ämnade spika fast den igen.
Detta gick ganska raskt, Vår Herre hade
handlag med snickeriverktygen, och snart
kunde ingen ana att den faluröda brädan
bara en stund tidigare hängt på trekvart
som nytvättad undertröja på streck.
Men just när Vår Herre skulle kliva ner
från stegen igen kom det sig att han såg ner
på gräsmattan under stegen. Där paraderade just en lång rad myror på väg med barr
till en närbelägen stack.
Länge stod Vår Herre där och betraktade myrornas id i den flammande försommarsolen. Han förundrades över hur
tydligt han såg dem, såg dem allihop, såg
deras flit, deras vedermödor, till och med
deras stack. För Vår Herre hade en så vidunderlig utsikt där uppifrån stegen.














































agt och gjort. Sonen tog sina vänner med sig ut ur Jerusalem, och
han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem
lämnade han dem och fördes upp till De
Himmelska Gårdarna. Hans vänner föll
ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och
Sonen var alltid hos dem, för nu hade han
fått en så fin överblick över hela Vår Herres
skapelse. Precis som man får när man stiger upp på en stege.
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Livet behöver
en smärtsticka
Mikael Kurkiala blev efter sin doktorsavhandling om Siouxindianernas
kultur, känd som en av Sveriges mest kunniga på indianer. På senare år har
han mer ägnat sig åt att studera tendenser i det moderna samhället. Han ser
sig inte som religiös, men är andligt sökande. Han säger att en av de saker
som religionen hjälper oss med, är att komma till insikt om våra egna
begränsningar. I begränsningen finns det gudomliga.
Text Ingrid Malm ingrid.kyrkporten@svenskakyrkansollentuna.com • Foto Johannes Nordemar
22

R

edan som liten österbottnisk pojke fascinerades Mikael Kurkiala av de nordamerikanska
indianfolken. Han kunde allt om dem, i synnerhet Lakotastammen (Sioux). Åtskilliga
år senare skulle han, som kulturantropolog, själv ägna
flera år att studera den kultur och de förhållanden som
rådde på Pine Ridge-reservatet i South Dakota. Han
fick på nära håll möta människorna, ta del av deras
livsvillkor, andlighet och sociala universum.
Det antropologiska fältarbetet resulterade sedermera i en doktorsavhandling, och Kurkiala blev på kort
tid känd som en av Sveriges mest kunniga experter på
indiankultur. På senare år har han dock mest ägnat sig
åt att studera tendenser i det moderna västerländska
samhället, i synnerhet i samband med den debatt som
följde i och med hedersmordet på den svensk-kurdiska
kvinnan Fadime Sandahl år 2002.
Han blev frekvent ombedd av människor att ”tolka”
det som skett. En av de saker som Kurkiala då noterade, var hur provokativt det uppfattades om man talade om Fadime-mordet i termer av kultur. Samtidigt
som man i samhället hyllade mångfalden, ansågs de
kulturella skillnaderna hotfulla. Utifrån Fadime-debatten, upplevelserna på Pine Ridge-reservatet, men
även erfarenheter från sin egen uppväxt, skrev Mikael
en bok om vår tids rädsla för skillnader: I varje trumslag jordens puls (Ordfront, 2005).

Sanningen i de små sammanhangen
Med utgångspunkt i vad han skriver i sin bok, i synnerhet om religion och andlighet, stämmer jag möte
med honom på café Fågelsången i Uppsala för ett samtal. Det är tidigt på förmiddagen, men caféet är redan fullt av människor – många av dem studenter,
böjda över sina böcker eller intensivt knappande på
sina laptop:ar.
Mikael själv sitter redan på plats. Vi köper varsin
semla och slår oss ned vid ett bord. Nästan omgående
börjar vi tala om debatten om tro och vetande som
alltsedan 1950-talet figurerat i svensk press och media. Mikael säger att han själv är tveksam till om religion framförallt är försanthållanden. Religion handlar snarare om ett totalt förhållningssätt till världen,
och ett sätt att kommunicera med verkligheten, än ett
system av abstrakta idéer. Han pekar demonstrativt
på semlan och säger med ett visst mått av humor:
– Vet du, livet kanske faktiskt inte blir så mycket
bättre än så här. Att sitta här och äta den här semlan.
För faktum är att sanningen oftast finns i de små sammanhangen. Men själva vill vi alltid tro att meningen
måste vara något större.
Mikael själv tillhör inte någon religion men är, säger
han, en andligt sökande människa. Sökande i största
allmänhet faktiskt, framförallt i frågan om vad det
innebär att vara människa. På så sätt är han precis
som så många andra människor i vårt senmoderna
samhälle, menar han.
– I och med moderniteten, den epok som inträdde i

och med industrialiseringen, blev livet ett självdesignat projekt av självförverkligande. Vi blev själva ansvariga för att skapa mening och struktur i våra liv.

En kollektiv glömska
Människan hade på så sätt inte längre någon på förhand uppgjord bestämmelse, och hennes val blev obegränsade, säger Mikael Kurkiala. Man trodde inte
längre att det fanns några natur- eller gudagivna värden, utan allting var i själva verket ett resultat av kulturen och historien.
I en av sina texter beskriver Mikael detta tillstånd genom att berätta om en upplevelse han hade
när han åkte flygplan. Planet drabbas av turbulens
och Mikael, som
är flygrädd, inser
plötsligt vad hans
rädsla bottnar i:
Det jag desperat försökte hålla mig fast vid var ett säte
i en flygplanskropp som susade 11 000 meter över
marken. Jag klamrade mig fast vid något som självt
saknade förankring. Det var en fasaväckande insikt.
Och detta kändes som sinnebilden för hela mitt liv.
Sedan dess har jag sökt alltings nav, den punkt där
den pendel som svingar oss genom livet har sitt fäste.
Jag har kunnat ana den ibland. I svetthyddans glödgade stenar, i Kristusikonen, i den blick min nyfödda
dotter gav mig. Men den flyr undan. Och jag måste
följa efter.
Enligt Mikael kan den sekularisering, som allt mer
präglar västvärlden, närmast liknas vid en kollektiv
glömska. När människan saknar ett språk för att gestalta sina existentiella frågor så känner hon sig vilsen.
Världen avsakraliseras, och hon lär sig mer och mer
om detaljerna, men förlorar helheten. Samtidigt tillhör det vår mänskliga natur att försöka gestalta erfarenheter som inte ryms i ett mer fyrkantigt sakspråk.

För mig är Kristus en bild av
människans potentia, hennes
möjlighet som Guds avbild.

”

Frälsning genom Guds nåd
Mikael berättar om hur han en gång slet av en sena i
ena foten, och låg på sjukhus. I sängen bredvid låg en
man med betydligt större smärtor, och för att kommunicera hur pass ont han hade fick han en smärtsticka där han kunde gradera sin smärta på en skala
mellan ett och tio.
– Den gjorde mannens smärta kommunicerbar till
världen utanför. Jag tror att livet självt också behöver
en sådan smärtsticka, säger Mikael eftertänksamt.
Tidigare har religionen fungerat i det syftet, men
i och med glömskan har många människor förlorat
kontakt med det språket. Myterna behandlas snarare
som kvasivetenskapliga berättelser, vilket Mikael anser är oerhört vilseledande.
– Religionen svarar på helt andra frågor än vetenskapen. Den talar snarare om mening, och utgår alltid
från ett subjektivt perspektiv. Människan står i >>
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relation till naturen och allt levande, i ett
slags Jag-Du förhållande. Det är den levda
relationen som är det väsentliga.
För att förklara exemplifierar Mikael
med erfarenheter från lakotafolkets andlighet. När man kryper in i svetthyddan,
som symboliserar Moder Jords livmoder,
klär man av sig allt det som skymmer ens
relationen med Verkligheten (i vilken allt
levande ingår).
– Där inne är man ikce wicása, den
sanna människan. Genom den kroppsliga närheten, sina tårar och sin svett delar
man en gemenskap som går bortom en så
kallad trosbekännelse.
Det handlar snarare, förklarar Mikael,
om att dela erfarenheten av att vara människa. Man blottar sin svaghet, gråter och
vädjar om hjälp och stöd från anfadern.
Det som lakotas andlighet till stor del
handlar om är alltså att se sin egen begränsning. Människan är unsike (ömkansvärd) och man ber därför Gud att
förbarma sig över en.
– Här finns en tydlig likhet med till exempel kristendomen och Martin Luther
som betonade att människan endast kunde nå frälsning genom Gud nåd.
En av de saker som religionen alltså hjälper oss med är, enligt Mikael, att komma
till insikt om våra egna begränsningar. I
begränsningen finns det gudomliga, sammanfattar han.
– Först när jag inser att jag inte är herre över mitt eget liv utan ingår i ett större
sammanhang med allt annat liv, blir jag
en sann människa.

med läsarens eget liv. Evangelietexternas
storhet är inte att de anger exakta historiska detaljer, utan tvärtom att de drar
in mig i en berättelse som jag kan spegla
mitt eget liv i. Mikael minns ett citat av
litteraturkritikern Northrop Frye: Du går
inte och ser Macbeth för att lära dig om
Skottlands historia – du går och ser den
för att lära dig hur det känns när man
vunnit sitt kungadöme men förlorat sin
själ.
Precis så är det med de andliga traditionerna också, tror Mikael Kurkiala.
– De är smärtstickor med vars hjälp vi
kan berätta om de livserfarenheter som
inget annat språk förmår berätta om.

Berättelse som speglar livet
Mikaels eget förhållande till kristendomen är, erkänner han, inte helt okomplicerat. Men Kristusgestalten har däremot,
genom hela livet, påverkat honom starkt.
– För mig är Kristus en bild av människans potentia, hennes möjlighet som
Guds avbild.
Han står även för vad Mikael kallar för
den gudomliga logiken. Medan vi människor utgår från millimeterrättvisa (öga
för öga, tand för tand) gör Jesus istället
saker ojämförbara med varandra. Hans
kärlek till oss är en överreaktion, som visar att Guds handlande går bortom det
som går att mäta och väga.
I likhet med filosofen Paul Ricoeur tror
Mikael att bibeltextens mening alltid ligger framför texten själv, i berättelsens möte
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Mikael Kurkiala ser sig inte som religiös,
mer som andligt sökande. Han intresserar
sig för tendenserna i det moderna
samhället.

