Internationella gruppen besöker Israel
Följ med på pilgrimsvandring och retreat
Konﬁrmander med medieintresse

Andlig resa
ledde Agneta Sjödin till aposteln Jakob
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SMS:a ordet FOTBOLL till nummer
72900 så skänker du 20 kronor till Svenska
kyrkans fotbollsprojekt i världen.
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Jesus samlade tusentals i Kungsan
Jesusmanifestationen, som genomfördes
lördagen den 3 maj i Kungsträdgården i
Stockholm, lockade drygt 12 000 personer. Det var kristna från ﬂera olika samfund och kyrkor som gått samman för att
manifestera sin kristna tro.
Tidigare under dagen var det ett antal samlingar runt om i Stockholm.
Från dessa utgick sedan gemensamma

vandringar till själva manifestationen i
Kungsträdgården.
På Kungsträdgårdens scen bjöds det på
psalmsång, lovsång och tal av företrädare
från deltagande samfund.
Alla samfund hade dessutom uppmanats att ta med sig stenar till ett gemensamt
altare som kommer att muras upp i parken
intill Ersta kyrka på Södermalm.

Bland frusna löpare
För femte året i rad var Svenska kyrkan Sollentuna med och sponsrade Rösjöloppet på
Edsbergs sportfält den 18 maj. Församlingen fanns på plats och bjöd på rättvisemärkt
kaffe. Ett populärt inslag bland alla frusna löpare och åskådare.
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Svenska kyrkan har ett treårigt samarbete med Svenska Fotbollsförbundet som ger
kyrkan möjligheter att möta barn, ungdomar och vuxna på en ny arena. Bland annat har Fotbollsförbundet beslutat att alla
barn som deltar i Landslagets fotbollsskolor sommaren 2008 ska få rättvisemärkta
fotbollar, som garanterat inte har tillverkats av underavlönade kvinnor eller barn.
Här i Sollentuna är det Sollentuna
United (f.d. Edsbergs IF och Turebergs IF)
som anordnar Landslagets fotbollsskola
och Svenska kyrkan Sollentuna kommer
att träffa deltagarna.
– Vi får möjlighet att berätta om kyrkans
internationella arbete och hur vi som lever
i den rika delen av världen kan påverka livet för dem som lever i fattiga länder, berättar Iréne Bond, informationschef i församlingen. Sverige importerar 300 000
fotbollar varje år och mer än hälften av
dessa produceras i Pakistan av underbetalda kvinnor och barn. Genom Svenska
kyrkans samarbete med Fotbollsförbundet
kan vi tillsammans vara med och påverka
genom att bland annat välja rättvisemärkta bollar.
Varje år deltar cirka 60 000 barn i fotbollsskolor runt om i landet. I Sollentuna
räknar man med att cirka 250 barn kommer att vara med, antingen på Edsbergs
sportfält eller på Sollentunavallen under
veckorna 25 och 33.
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Rättvisemärkta
fotbollar till
fotbollsskolan
i Sollentuna

s

”

Det ﬁnns
något
rent och
vackert
i det,
att man
riktar sitt
hopp till
något
större.

Pilgrimsvandring gav
Agneta Sjödin inspiration att
skriva en bok om en av Jesus
tolv lärjungar.

10 Upplevelse
Eva-Maria Munck och Ulrica
Hansson ser världen med nya
ögon efter en resa till Israel
och Palestina.

Kontakta Kyrkporten
kyrkporten@
svenskakyrkansollentuna.com
Utgiven av
Svenska kyrkan Sollentuna
Box 13, 191 21 Sollentuna
Tfn 08-505 51 3 00
Besöksadress: Sköldvägen 10
www.svenskakyrkansollentuna.com

Jag vandrade igenom ett museum. En lång gång byggd av
betong. Röster, bilder, saker berättade om Förintelsen. Det enda
regeringsbeslutade försöket att utrota ett enskilt folk från jordens
yta skildras på ett skärande, genomträngande sätt. Utmärglade
människor, högar av skor och hår. Staplar av lik som väntar på
att brännas. Kamp för frihet men också andra länders ﬂathet och
ovilja att ingripa. Skrattande soldater spelar fotboll, torterar,
ser på teater, piskar och skjuter med samma goda min.
Vi vet att de människor som blev utsatta och överlevde bär
djupa märken i sin själ. Märken som aldrig försvinner. Och minnet
av de sex miljoner som mördades lever kvar. Och vi vet att ytterligare tre miljoner andra mötte samma öde. Vi vet att några av dem
som torterade ännu förnekar att det skedde eller att de säger att de
bara lydde order, ja, också att det var rätt det som skedde. Andra
lever med skulden och skammen som ett Kainsmärke på sin kropp.

Ansvarig utgivare: Anders Roos
anders.roos@
svenskakyrkansollentuna.com
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Jag gick genom en checkpoint. En lång, trång gallerförsedd
bur inledde vandringen. Gången tycktes vara mest lämpad för
boskap. På marken låg pappskivor där människor som kom tidigt
på morgonen brukar övernatta för att komma i tid till arbetet som
ligger på andra sidan muren. Jag har sett bilder av människor som
står där i gångarna. Det är trångt, det är varmt, det är ovärdigt.
En och en släpps igenom, lampan ovanför gallergrinden visar
grönt eller rött. Väl inne sker kontrollen av legitimation, arbetstillstånd, sjukintyg, ﬁngeravtryck. Unga soldater bakom glas ropar
ut order i högtalarna. Ropen ekar mellan kala väggar. Fullständigt
onödiga skällsord och kränkande ordergivning förekommer – mer
som regel än som undantag. Proceduren tar lång tid för dem som
tillhör fel sida … etniskt och politiskt.

Detta är ovärdigt!

4 Möte

Medverkar i detta nummer
Ulla Arvidsson, Iréne Bond, Jim
Elfström, Tord Ershammar, Charlotte
Jigin, Inger Jonasson, Kjell Jonasson,
Ulrica Hansson, Eva-Maria Munck,
Maja Nilsson, Johannes Nordemar,
samt konﬁrmander och ledare
i Kummelby kyrka

Om detta …

Vad händer med människor som blir utsatta för sådan behandling? Hur mycket hat föds? Hur mycket ge-igen-känslor rivs
upp i varje ögonblick? Vad händer med de unga soldaterna som till
synes har maktposition? Vilka rädslor väcks? Vilken herre-folksmentalitet lagras i deras inre?

Läs mer på sid 5

Redaktör: Mikael Kiesbye
mikael.kiesbye@
svenskakyrkansollentuna.com

Anders Roos
prost

Detta var ovärdigt!
Jag gick i ett mörkt rum där den enda ljuslågan speglade sig i
tusentals speglar. Röster läste namn på barn, 1 år, 5 år, 3 år 16 år,
8 år, 2 år … Alla dessa 1,5 miljoner barn ﬁnns inte mer bland oss.
De tillhör Gud.
Detta är bilder från dagens Israel och Palestina. Bilder som
ﬁnns mitt i ett landskap som böljar av kullar och slätter, berg och
dalar, öken och bördig mark. Det är också ett land där konﬂikter
splittrar folk och familjer, ett land där de sociala skillnaderna är
stora – bland alla grupper av folk. Det är bilder från ett område i
världen som många av oss älskar sedan länge, men som också
fyller oss med sorg och nästan uppgivenhet. Mitt i all glädje, all
hopp och längtan efter fred – en rättvis fred.
Om allt detta må vi berätta – och aldrig glömma.

20 Möjlighet
Att konﬁrmationsläsa innebär
att man får tid att fundera över
Gud och den kristna tron.

Be om välgång för Jerusalem! Må de som älskar dig leva i
trygghet. (Psaltaren 122:6)
Svenska kyrkan ﬁnns där – i Jerusalem och i Betlehem – och vi
ber och önskar välgång!
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HI
För fyra år sedan gjorde Agneta Sjödin en pilgrimsvandring
till Santiago de Compostela, där man tror att aposteln Jakob ligger
begravd. Resan blev en viktig milstolpe i hennes andliga liv och det
är utifrån denna som hennes senaste bok kommit till. En av de tolv är
en historisk roman där läsaren får följa en av Jesu lärjungar, som lätt
hamnar i skymundan bakom de mer framträdande karaktärerna.
Text och foto Johannes Nordemar

HI

Att lyssna inåt
Agneta Sjödin är mest känd från TV4 där hon arbetat som programledare för ﬂera populära teveprogram. Idag är hon också
känd som författare.
Att hålla sig sysselsatt är inte detsamma som att vara upptagen. Agneta Sjödin har blivit bra på att anpassa livet efter vad det
är och när vi träffas är hon just hemkommen från Polen, där hon
ﬁlmat för teveprogrammet Spårlöst.
Hon berättar om misären hon mött och tragiken i fattigdom
kombinerad med alkohol. Det är inte mötet med tandlösa människor som varit jobbigt, utan att se människor som tappat livsgnistan och bara vill ﬂy.
– Man kan undra vad som har hänt i en människas liv när allt
hopp lämnat och inget ljus ﬁnns. Det är sorgligt, säger hon och
tittar på mig.
Det är behagligt att lyssna på Agneta och hon berättar spontant
och öppet om sig själv, hur hon får ro av att gå ut i skogen och om
alla böcker hon hinner konsumera under sina resor. Hon njuter
verkligen av att vara på resande fot, trots att våren varit hektisk
med mycket jobb. Men hon har alltid gudstron som bär och omger
henne, något hon beskriver som en osynlig famn att vila i.

Först insikt sedan förvandling
Det här med andlighet och tro har alltid fascinerat henne. Redan
i skolan var hon väldigt intresserad av religion.
– Det ﬁnns något rent och vackert i det. Att man riktar sitt hopp
till något större, säger hon.
För henne är andlighet och tro väldigt individuellt. Själv upplever hon en stor frihet i gudstron.
– Den är ett hjälpmedel som bär mig fram när det är tungt,

som ger stöd och vägledning. Men man måste ta sig tid att lyssna inåt.
Om det ﬁnns en mening med allt så måste varje människa ﬁnna
den meningen själv.
– Det handlar om att veta vem man är och vad man vill. Då kan
livet ha en mening.
En period av sökande är något hon menar att alla människor
har och att hitta sig själv är en process som pågår ständigt, även
i Agneta.
– Som det ser ut idag söker många utanför sig själva; i droger,
utseendeﬁxering, konsumtion eller kärleksrelationer.
Hon drar sig till minnes några ord om som Agnes Repplier diktat. Det är inte lätt att ﬁnna lyckan inom sig, men omöjlig att ﬁnna den någon annanstans.
– När man lär känna sig själv ser man viktiga saker man vill
förändra, menar Agneta.
Men för att göra det måste man stanna upp ibland.
– Först kommer insikt och sedan förändring.

Dialog inåt och uppåt
2004 gjorde Agneta en pilgrimsvandring till Santiago de
Compostela, i nordvästra Spanien. Man vet inte om det är som
traditionen säger, att aposteln Jakob ligger begravd där, men på
platsen ﬁnns en mäktig kyrka och för kristna människor är den
ett pilgrimsmål. En vän till henne hade gjort samma sak några år
tidigare och rekommenderade Agneta att göra resan.
– Det viktiga är själva vandringen, att få komma i stillhet och
att få möta sig själv.
19 dagar vandrade hon från härbärge till härbärge, men säger
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Jag har mina dagliga samtal med Gud. Inte för att ja
men det gör mig lugn och trygg.
att hon gärna skulle gjort en ännu längre
vandring om hon haft tid.
– Det tar ett tag innan man kommer in
i det.
Hennes egen resa är förstås högst personlig, men hon säger att det gav insikter och att det hände mycket med henne.
Fortfarande ser hon det som en vändpunkt
i livet.
– Allt blev väldigt enkelt och jag tycker
att jag blivit mer modig. Jag lever mer i tillit nu, säger hon.
Tron på Gud betyder mycket.
Uppenbarligen kan människor fungera
ändå, men Agneta säger att hon behöver
en daglig dusch.
– Jag skulle känna mig fattig utan den
biten. Tron ger mig trygghet och jag blir
styrkt av den.
För henne handlar det om en konstant
dialog inåt och uppåt, i bön.
– Jag har mina dagliga samtal med Gud.
Inte för att jag vet hur allt hänger ihop,
men det gör mig lugn och trygg.
Tron är något mellan henne och Gud.
När hon är ute på jobb är det antagligen
inte många som ser att hon bärs av en tro.
– Det är inte så att jag gömmer min tro,
den syns bara inte. Den ﬁnns inom mig,
säger hon.
Att inte kränga över tron på någon annan tycker hon är viktigt. Det är klart att
om någon frågar så berättar hon, men hon
vill inte tränga sig på.
– Varje människa måste få gå sin egen
väg. Det är upp till var och en.

Att älska varandra
En del av livet som upptar mycket av hennes tid är skrivandet. För henne blir det avkoppling och hon är glad över att få göra
det hon älskar.
– Jag känner mig välsignad.
Hon skriver mest för sin egen skull, men
förmedlar samtidigt något vidare då hon
ger sin syn på tillvaron och livet. Först ut
var Vändpunkter, en bok om människor
och deras viktiga vägval. 2007 kom romanen En kvinnas resa som handlar om sö-
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kandet efter verklig lycka. Nu, lagom till
sommaren 2008 har hon precis släppt En
av de tolv som är en historisk roman där läsaren får följa Jakob, en av Jesu apostlar.
– Det är inte så mycket skrivet om Jakob.
Han är något av en doldis, menar Agneta.
Men inte desto mindre intressant för
det. Han var ju en av dem som stod Jesus
närmast, ﬁskare från början och bror till
Johannes. I boken får man följa Jakobs liv
tillsammans med Jesus, men boken handlar också om kärleken mellan en kvinna
och en man.
Någonstans är det nog hennes egen dialog med Jesus som förs fram. Hon håller
sig till händelseförloppet i Bibeln, men har
så klart broderat ut händelserna och lagt
till mycket. Bland annat tycker hon att det
är roligt att Jesus i hennes bok säger något
i stil med: Män styr den här världen, men
kvinnorna kommer att rädda den.
På sätt och vis kan hon se sig själv som
en lärjunge.
– Sprider hans ord, det gör jag ju på ett
sätt. Lär gör jag hela tiden, säger hon och
ler.
För henne är det kärleksbudskapet som
är det centrala i tron och det är det hon
vill förmedla.
– Det viktiga är att älska varandra.
Hon tycker att det är trist att det ﬁnns så
många felaktiga uppfattningar om kyrkan
och kristen tro, att det ska vara på ett visst
sätt. Media fokuserar på fel saker när det
gäller kristna och det är lätt att glömma
bort kärleken. Vad hon tycker är viktigt att
föra fram är hur fantastiska vi människor
är. Att vi har fått löfte om att kunna göra
mer och större saker än Jesus gjorde.
– Jesus talar om att våga tro. Jag vill få
människor att förstå hur fantastiska de
är.
Där tror hon att det gäller att hitta de
små stunderna för att ta sig tid att lyssna
inåt.
– Våga lita på dig själv, den inre rösten som säger ja eller nej. Man har det liv
man väljer, säger Agneta.

t jag vet hur allt hänger ihop,

Agneta Sjödin är aktuell med boken ”En av de tolv” om aposteln Jakob och hans liv. Under våren har hon också
varit en av proglamledarna i programmet Spårlöst i TV4. Hon beskriver sin tro som en osynlig famn att vila i.
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Pilgrimens väg
– en inre vandring på redan
upptrampade stigar
Vi samlas på bryggan nedanför Edsbergs slott. Det är Kristi himmelfärds dag och
klockan är nio på morgonen. Regnmolnen hänger tunga över Edsviken. Vi är ett
tiotal personer som samlats där för att tillsammans göra en pilgrimsvandring.
Målet är Svalkan vid Ulriksdals slott knappt åtta kilometer bort.
Text och foto Mikael Kiesbye
Vi är väl utrustade med rejäla skor som
passar för vandring, jackor som stänger ute
vind och kyla samt ryggsäckar med vatten
och matsäck.
Den klassiska pilgrimen utrustade sig
med sandaler, stav, hatt, ränsel och kors.
Sandalerna symboliserar enligt traditionen
att man går i Jesu efterföljd. Staven symboliserar Kristus som ﬁnns med under vandringen som ett stöd och något att ta spjärn
med i svårare terräng. Hatten främjar tanken och bönen och brukar kallas tänkarhatten eller bönehatten. Ryggsäcken symboliserar det bagage man bär med sig i livet
och slutligen korset, som är den kristne pilgrimens igenkänningstecken.
Med utrustningen på plats kan vi starta
vår vandring.
Vår pilgrimsvandring går längs pärlorna i Frälsarkransen. Utmed vägen kommer
vi att gå igenom alla pärlorna i radbandet.
Vandringen görs i kortare etapper med rast
och vila emellan. Vid varje stop får vi lyssna till en kort text till en eller två av pärlorna i Frälsarkransen. Vi ber också den
klassiska pilgrimsbönen.
Pärlornas betydelse blir till en inre meditation under vandringen. De ger innehåll
åt vandringen, något att fästa tanken vid.
Den enkla bönen hjälper oss att vara nära
Gud. Bönen är enligt traditionen den inre
vandringens hjärtslag och puls.
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De första kristna kallades Vägen, de
som gick livets väg med Gud i hågen.
Vandringen gick åt två håll: De som gick
inåt för att få vara ensamma och de som
gick utåt och gjorde sig synliga för människorna.
Ordet pilgrim knyter an till Jesu ord
att vara i världen, men inte av världen.
Pilgrimen är ständigt på vandring mot det
himmelska målet.
Under en period under medeltiden var
det så många som mellan 20 och 50 procent av Europas befolkning som deltog i
vallfärder och vandringar. Motiven för
dessa var olika. Några gick för att göra
bot, några för att be om hjälp, andra för
att hitta sig själva och Gud.
På 1200-talet inspirerade Franciskus
av Assisi från Italien och Dominicus från
Spanien tusentals hängivna bröder att
vandra ut i världen som pilgrimer. De gick
både den inre vandringens väg i sökande
efter livets källa, och i den yttre i omsorg
om människorna på vägen.
Här i Sverige förbjöd Gustav Vasa pilgrimsvandrandet i mitten av 1500-talet.
Sedan dess har intresset varit ganska lågt.
I vårt sökande efter livets djup och den
inre friden, har vi idag åter börjat pilgrimsvandra. Pilgrimens väg erbjuder även i vår
moderna tid en möjlighet att fördjupa oss i
oss själva och komma närmare Gud.

Många kända författare, både svenska
och internationella, har skrivit om det.
Paulo Coelho, Shirley MacLaine, Anders
Paulrud och Agneta Sjödin är bara några
av alla dem som inspirerats till att skriva
romaner om sina pilgrimsvandringar.
Det som utmärker deras berättelser är
att de alla gör sin vandring i ett skede i
livet där de står inför något slags vägval.
Pilgrimsvandringen blir då en resa inåt där
de ser sig själva och sitt liv i ett nytt ljus.
På vår väg mot kaféet Svalkan varvar
vi sträckor där vi vandrar i tysthet, med
sträckor där vi kan samtala med varandra.
Den som går sist anger takten och de som
går längst fram väntar in de andra.
Var och en gör vi vår egen vandring, både
inom oss själva och på den gemensamma
vägen längs Edsvikens strand. Vad som
fått oss att delta i vandringen är det bara
vi själva som vet. I vandringen är vi anonyma och fria från livets bagage. Endast
det vi packat med i vår egen ränsel bär vi
med oss. På samma sätt som alla dem som
vandrat före oss, fördjupar pilgrimsvandringens syfte och yttre ram vår inre resa
och upplevelse.
Det förunderliga som inträffar är känslan av gemenskap som växer fram under
vandringen. I den gemensamma tystnaden
stärks vår gemenskap och gruppen blir till
en enhet. Vi blir en enda kropp.

”

Herre visa mig din väg
och gör mig villig
att vandra den.

Väl framme vid vårt slutmål är det som
om vi inte vill slita oss från varandra. Det
känns som vi varit med om något stort tillsammans. Vi sätter oss runt ett av de tomma borden utanför Svalkan och delar med
oss av våra intryck från vandringen.
De regntunga molnen har nu gett vika
för strålande sol. Vi tar fram resterna av
våra matsäckar och delar med varandra.
Stämningen är både uppsluppen och allvarlig. Försiktigt formulerar vi våra tankar från dagen.
Vad vi bär med oss från vandringen är
nog olika för oss alla. Känslan av gemenskap, upplevelsen av att vara en enhet, en
enda kropp, är kanske det mest bestående
intrycket.
När vi efter en stund bryter upp går
vi åt olika håll. Några ska gå samma väg
tillbaka till Edsbergs slott. Andra till pendeltåget i Ulriksdal eller till tunnelbanan
i Bergshamra. Vi går tillbaka till våra liv
och våra göranden stärkta av den gemensamma upplevelse vi haft och i vetskap om
att vi inte är ensamma på vägen.
Våra skor leder oss i Jesus fotspår. Han
stöttar oss som staven i vår vandring. Med
bönehatten på oss har vi alltid någon att
tala med och i ryggsäcken bär vi med oss
våra liv. Och som ett kännetäcken till alla
andra som är ute och vandrar, bär vi korset runt vår hals.

källa:
Lilla pilgrimsboken (Verbum)

FÍLJNADEĀBÍCKERĀH½NVISAS
det till i texten:
Paulo Coelho: Pilgrimsresan
Shirley MacLaine: El Caminio – En inre resa
Anders Paulrud: Kärleken till Soﬁa Karlsson
Agneta Sjödin: En kvinnas resa
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Att se världen med nya ögon
I slutet av april reste S:t Eriks internationella grupp till Israel och Palestina för att bland
annat besöka International Center of Betlehem, ett projekt som Svenska kyrkan stödjer. Med på
resan var Ulrica Hansson och Eva-Maria Munck. De är båda studenter och aktiva i Svenska kyrkan
Sollentuna, samt intresserade av globala frågor. Här är deras rapport från resan.
Text Ulrica Hansson och Eva-Maria Munck

Tisdag 29 april

Onsdag 30 april

Efter åtta timmars ﬂygresa landar vi på Ben Gurion-ﬂygplatsen i
Tel Aviv. Redan där märks den enorma blandningen av folk, språk
och religioner som kommer att prägla hela vår vistelse i Israel. Vi
tar en minibuss till Jerusalem och Swedish Theological Institute
(STI, Svenska teologiska institutet) där vi kommer att bo under
vår vistelse i Jerusalem.
STI grundades 1951 av diakonen Greta Andrén. Hon hade sett
judehatets konsekvenser i östra Europa under andra världskriget.
Hon hade en vision om ett svenskt studiecenter i Jerusalem, där
präster och teologer kunde lära sig om judendomen. På 1970-talet
ﬂyttades fokus till möten med exempelvis olika judiska församlingar. Idag betonar man pluralitet och har utvidgat sin verksamhet till att beröra även muslimska och kristna församlingar.

Efter en promenad genom de judiska ortodoxa kvarteren tog vi
buss från Damaskusporten upp till Olivberget. Där ﬁck vi besöka Augusta Victoriasjukhuset som drivs av Lutheran World
Federation (LWF) som Svenska kyrkan stödjer sedan 1949.
Personalen och patienterna kommer från Västbanken. De har
svårt att ta sig från sina hem till arbetet utan de speciella bussarna och tillstånden som LWF ordnar åt dem.
Sedan 1946 har antalet palestinska kristna i Jerusalem sjunkit
från 30 000 till under 10 000 idag. Om bostadsbristen och de andra svårigheterna som ﬁnns fortsätter så kommer det om några
decennier inte ﬁnnas några kristna kvar i Jerusalem. Därför har
LWF dragit i gång projektet Mount of Olives Housing Project.
Projektets mål är att bygga bostäder till palestinska kristna.
Det var häftigt att se det lilla stycke land med olivträd där husen
kommer att byggas. Processen för att få tillstånd är dock otroligt
omständlig. Man behöver 17 olika tillstånd och måste kolla med
antikvariemyndigheten varje gång man gräver i marken!
Sedan vi lämnat sjukhuset började vår första pilgrimsvandring. Vi promenerade ner för Olivberget till Getsemane och genom Lejonmuren och upp för Via Dolorosa till Gravkyrkan och
Golgata. Det var en mäktig upplevelse att få vandra i Jesu fotspår. Men den som väntat sig tystnad och stillhet blev besviken.
Överallt horder av pilgrimer/turister, fotoblixtar, högröstade guider, turistbussar och souveniraffärer.

Eva-Maria Munck och Ulrica Hansson besökte tillsammans med
S:t Eriks internationella grupp Israel och Palestina.

Torsdag 1 maj

FOTO: TORD ERSHAMM AR
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Bergen och Genesarets sjö präglade denna dag då vi styrde kosan
mot Galiléen. Så vackert och stilla ligger sjön omgiven av berg
som skimrade i blått, grönt, rosa och guld då solen gick ner.
Kring denna sjö levde och verkade Jesus och detta kändes så starkt var vi än kom. Nasaret, Tiberias, Kafernaum och
Saligprisningarnas berg, platsen där Jesus gav mat åt femtusen ...
Varför väckte just bergen och sjön sådana starka känslor hos oss,
starkare än exempelvis Gravkyrkan eller Nasaret?
Tänk att Jesus och lärjungarna levde bland dessa berg. Plötsligt
får Bibelns alla anspelningar på berg en helt ny innerbörd. Vi
stannade också till vid platsen där Jesus för första gången uppenbarade sig för sina lärjungar efter sin uppståndelse.

Fredag 2 maj
Från vår övernattning på YMCA i Tiberias åkte vi till Nasaret.
Det var här Maria ﬁck budet om att hon skulle föda världens frälsare. Även på denna plats var det vid kyrkorna pilgrimer ifrån
hela världen.

FOTO: CHARLOT TE JIGIN

Utsikt över Jerusalem där kristna, judar och muslimer försöker leva
tillsammans, sida vid sida.

Utanför och i den största kyrkan fanns stora, vackra och speciella Mariabilder från världens alla hörn.

Lördag 3 maj
På lördagen besökte vi den alternativa platsen för Jesu grav, trädgårdsgraven som ligger vid Gordons Golgata. De ﬂesta tror att
uppståndelsen skedde där Gravkyrkan är, men trädgårdsgraven
är en mycket vackrare och lugnare plats än kyrkan och där ser
det ut som det skulle kunna ha gjort då kvinnorna kom fram och
fann den tomma graven som Bibeln berättar om.
Det var en sådan stark upplevelse att få kliva in i den tomma
graven. Vi tror att det är ett av de starkaste minnena för de ﬂesta i
gruppen. Sedan satt vi utanför graven och ﬁrade andakt och runtomkring oss gjorde andra besökande grupper samma sak.
Vi skulle önska att alla människor som tycker att kristendomen
är död, gör en tur till de plasterna vi har besökt. Grupper av människor från alla jordens världsdelar sjunger, ber, ﬁrar gudstjänst
och vandrar i Jesu fotspår.
Efter lördagskvällsmässan på STI åkte vi till Betlehem med EvaMarias kompis Joel som pluggar i Jerusalem. Betlehem ligger på
Västbanken och är palestinskt territorium. Som stora delar av
Västbanken omges staden av en mur som på vissa ställen är ﬂera
meter hög, dekorerad med klotter, fredsbudskap och rasande angrepp på Israel och USA.
För att kunna ta sig igenom muren till sina hem, sina arbeten,
sina kompisar och sjukhuset måste de boende där gå igenom en
På muren har någon målat ett kärleksbudskap,
handen som ger genom de olika världsreligionerna.

FOTO: CHARLOT TE JIGIN

Galiléen och Genesarets sjö med bergen i bakgrunden
satte stort avtryck hos gruppen.

så kallad checkpoint med säkerhetskontroller.
Konsekvenserna av muren är mycket stora för palestinierna. De
köar i ﬂera timmar varje dag för att komma igenom säkerhetskontrollerna. Det tar ungefär en kvart att åka bil mellan Jerusalem
och Betlehem, men för palestinierna som jobbar i Jerusalem kan
det ta fyra timmar att ta sig dit.
När vi senare på kvällen lämnade Betlehem, stoppades vi av en
soldat som riktade sitt vapen mot oss och skrek: Stop! Where are
you from?. När vi svarade Sweden, kallade han fram oss och vi
ﬁck lugnt passerade bilkön med människor som tålmodigt väntade, och kunde gå genom checkpointen och säkerhetskontrollen.

Söndag 4 maj
Vi började dagen med att ta buss från Damaskusporten till Beit
Jala, grannstad till Bethlehem, där vi besökte Beit Jalas evangelisk-lutherska kyrka. Dagen till ära var det konﬁrmation, så
det var självaste biskopen Munib Younan som höll i predikan.
Konﬁrmanderna var lika ﬁnklädda, förväntansfulla och fnittriga
som de brukar vara i Sollentuna. Trots att vi inte kan ett ord på
arabiska så kände vi igen oss.
Just som vi trodde att gudstjänsten var över, var det dags att ﬁra
mässa – två timmar och 45 minuter senare serverades det kyrkﬁka
med tårta och läsk utanför kyrkan.
Efter det ﬁck vi äta lunch på pojkhemmet som kyrkan driver.
Vi tackade för maten genom att sjunga Välsignelsen på svenska
för dem.
>>
Gruppen gjorde också ett besök på International
Center of Bethlehem som Svenska kyrkan stödjer.

FOTO: TORD ERSHAMM AR

FOTO: INGER JONA SSON

Den alternativa
platsen för Jesu grav,
trädgårdsgraven.
FOTO: CHARLOT TE JIGIN
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I Beit Jala, en del av Betlehem, besökte vi kulturcentret Al
Fineiq, Phoenix Center. Det ligger alldeles i anslutning till ﬂyktinglägret Deheishe där 12 000 ﬂyktingar lever.
Vi stod på taket till kulturcentret och såg ut över lägret. Centrets
föreståndare Naji berättade att fram till helt nyligen hade det bara
funnits en läkare för alla ﬂyktingar i lägret. Nu har man byggt
ett sjukhus.
För att göra livet i lägret bättre för ﬂyktingarna har Al Fineiq
startats. Al Feneiq drivs av en palestinsk organisation och centret
erbjuder enkla saker som för oss är självklara; festsal, trädgård,
bibliotek och ett gym – förutsättningar för att kunna känna sig
som en människa.
Naji uttryckte det så här: Så länge man är fri inombords kan
man göra vad som helst, även på en begränsad yta. De orden bar
vi med oss från besöket.

En plats för
skapande
och möten
Text och foto Tord Ershammar

Måndag 5 maj
Vi fortsatte från vår övernattning på Birgittasystrarnas gästhem
till International Center of Bethlehem (ICB). Det kändes verkligen kul att se ett arbete som Svenska kyrkan stödjer, och se att
det gör stor skillnad för människor.
Vi åt lunch med Rawan, en 20-årig romersk-katolsk tjej från
Betlehem som studerar på centrets college samtidigt som hon går
på University of Bethlehem. Hennes familj hade sagt till henne:
You can have art as your second carrier, but not as your ﬁrst. Hon
hade svarat: but, I´m trying to do both. Rawan var som 13-åring
med i programmet Bright star som ICB håller. Nu undervisar hon
andra ungdomar i programmet.

sÿsÿs
Efter en sådan här resa kommer man hem med både glädje och
frustration. Vi är båda väldigt tacksamma över att vi ﬁck följa
med på resan till Israel och Palestina. Tänk att vi har fått vara på
alla de platser vi har läst och sjungit om. När vi nu läser Bibeln,
har vi en helt annan bild av till exempel Betlehem än vad vi hade
innan.
På ﬂyget hem läste vi om Israel-Palestina i tidningen, med anledning av det 60-års jubileum som Staten Israel ﬁrar. Man ser
verkligen nyheterna med nya ögon nu.
Man får hela tiden påminna sig om att det handlar om människor. Det är människor som gör goda och idiotiska handlingar.
Det är människor som bär på hopp och frustration. Det är också
människor som kan förändras.
Delar av S:t Eriks internationella grupp på ett hustak i Jerusalem
med utsikt över staden.
FOTO: K JELL JONA SSON

Det är knappt en mil till Betlehem men resan kan ta tid på grund
av alla kontroller och checkpoints. Idag får vi passera utan problem men visst är det obehagligt att få tunga vapen riktade mot
sig från nära håll.
Överallt längs vägen ﬂaddrar den israeliska ﬂaggan med anledning av att staten Israel ﬁrar sitt 60-årsjubileum. Lika mycket
som vi vill ﬁra att judarna fått ett hemland, lika mycket upprörs
vi över att palestinierna aldrig tycks få sitt. En stark opinion på
båda sidor önskar dock en fredlig lösning på konﬂikten.
När vi närmar oss Betlehem ser vi den åtta meter höga betongmuren resa sig framför oss som ett trist tecken på mänskligt misslyckande. Israel ser den som en säkerhetsbarriär och skydd mot
självmordsbombare. Palestinierna däremot ser den som en apartheidmur, som innestänger de palestinska områdena med förödande konsekvenser för befolkningen. När vi passerat gränsen
är det den palestinska ﬂaggan, som vi ser överallt.

Hjälp att bryta isoleringen
Framme i Betlehem är Inger och Kjell våra värdar. Vi ﬁrar gudstjänst i den lutherska kyrkan och besöker ett ﬂyktingläger.
Överallt märker vi hur välkända och uppskattade de är. Inger blir
sedan vår guide på kyrkans kulturcenter i Betlehem, International
Center of Betlehem (ICB), där hon också har sitt arbete.
Det drivs av den lutherska kyrkan och Svenska kyrkan har gett
stöd till centret sedan dess start 1997. S:t Eriks distrikt har också
adopterat ICB som sitt projekt och detta är en viktig anledning
till vårt besök.
Kyrkoherde Mitri Raheb ﬁck idén till centret utifrån frågan vad
behöver människorna i Betlehem? Arbetslösheten är över 70 procent och murarna får många att känna en hopplöshet, som lätt
kan övergå i desperation. ICB är ett ekumeniskt center där alla
i det palestinska samhället är välkomna oavsett samhällsklass,
kultur och religion. Det är som en oas som sjuder av liv och skapande verksamhet.
Här får man hjälp att bryta sin isolering, bearbeta svåra känslor
och utveckla sina kreativa resurser för att själv forma sin framtid.
På kort tid har ICB blivit en av de största arbetsgivarna i Betlehem
och palestinier som ﬂyttat utomlands kommer tillbaka för att arbeta där som konstnärer och lärare.

Platsen där man möts
Man erbjuder utbildning i samtida konst och traditionellt palestinskt konsthantverk. Vid en medieavdelning görs ﬁlm som ofta
sänds i palestinsk TV. Vidare ﬁnns det ett auditorium för ﬁlm teater, konserter och konferenser.
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Det är söndagsmorgon i Jerusalem. Solen har gått upp och staden har
vaknat till liv. Vi i vår grupp från Svenska kyrkan i Sollentuna sitter med vårt kaffe
och planerar för dagen. Idag ska vi ta bussen till Betlehem där vi ska möta Inger
och Kjell Jonasson från Sollentuna, som är utsända från Svenska kyrkan till
The Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy land.
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Inger berättar att i hennes uppgifter ingår att undervisa i teckning och målning, att anordna konstutställningar och förestå
ateljén för kyrkotextilier. Dessutom svarar hon för kontakt med
understödjare. Det är viktigt med besök och utbyte med andra delar av kyrkan när palestinierna själva inte får lämna Betlehem.
ICBs arabiska namn är Dar Annadwa vilket betyder platsen
där man möts. Det är först när vi möts, som vi kan skapa förutsättningar för förståelse, fred och försoning. ICB är ett friskt och
utmanande alternativ till muren.
Senare på kvällen möter vi Inger och Kjell i Birgittasystrarnas
underbara kloster och gästhem där vi ska övernatta. Nu berättar
Kjell om sina arbetsuppgifter. Han är assistent åt biskop Munib
Younan och inom Jerusalem Interchurch Center ska han svara
för information och samordning mellan kyrkorna på plats i en gemensam samhällspåverkan. Han är dessutom kaplan vid Svenska
teologiska institutet (STI) och församlingspräst för den svenska
församlingen i Jerusalem.

Irland som modell för fred
Kjell berättar att han just deltagit i en samling på herdarnas äng i
Betlehem där ledarna för Irlands fyra största kyrkor bad för fred
och rättvisa tillsammans med palestinska ledare. Trots att situationen i Irland länge tycktes så låst och hopplös blev fred en dag
en verklighet. Förklaringen var att man var beredd att förändra
sin syn på varandra och erkänna varandras lika värde och rätt
att leva. Detta kunde tjäna också som en modell för fredsprocessen i mellanöstern.
Inger och Kjell har arbetat i Jerusalem och Betlehem i över
tio år. De har inga planer på att sluta eller ge upp trots alla svårigheter. De är glada över kontakten med sin hemförsamling i
Sollentuna och välkomnar ﬂer besökare.

Kyrkan som förmedlare av hopp
Vi lämnar Betlehem genom spärren vid muren. Under några dagar har vi mött människor, som tvingas att leva i skuggan av den.
Vi har mött uppgivenhet och desperation. Men vi har också sett
hur kyrkan kan förmedla hopp, som ger kraft att bryta den onda
cirkeln. Mitt i en miljö präglad av destruktiva krafter får vi som
Kjell uttrycker det föra en kreativ och icke-våldslig kamp för livets och skapandets krafter.
Läs mer om International Center of Betlehem på deras
webbplats: www.annadwa.org
Kjell och Inger Jonasson är utsända i Betlehem av Svenska kyrkan.
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Tid för tystnad
och eftertanke
Att stanna upp och reﬂektera över tillvaron i tystnad men ändå i
en gemenskap med andra, det är vad en retreat handlar om. Under
våren arrangerade Livscentrum i Svenska kyrkan Sollentuna en
heldagsretreat med temat ”att bejaka – en retreat i glädje”.
Text Maja Nilsson Foto Mikael Kiesbye

”

Att ta den här dagen
som den kommer
är svårt – jättesvårt.
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n mulen och gråkall lördagmorgon i april tar jag pendeltåget
till Sollentuna. Jag är på väg till Livscentrum i Sollentuna
centrum som erbjuder en dag i stillhet och tystnad. Jag har
sett fram emot den här dagen då jag bara ska få ägna mig åt mig
själv – ingen tvätt, ingen städning eller veckohandel – istället ska
jag bara vara och gå in i tystnad för att vända blicken och tankarna inåt.

Att dra sig tillbaka
Det engelska ordet retreat betyder att dra sig tillbaka. Reträtt eller retirera innebär att lämna en plats och bege sig någon annanstans. Flera församlingar och samfund erbjuder idag den här möjligheten att genom stillhet, tystnad, bön, och meditation komma
närmare sig själv och Gud.
Utanför Livscentrums lokaler ﬂaddrar en marschall i vinden.
Det känns inbjudande och jag stiger in. Ett tiotal personer, främst
kvinnor och några få män, är på plats. Några känner varandra
sen tidigare.
Klockan tio samlas vi i caféet och Thomas Ericson hälsar alla välkomna. Thomas är samtalsterapeut i församlingen. Tillsammans
med Helena Lind, psykolog och psykoterapeut, håller han i dagens retreat som har temat: bejaka – en retreat i glädje.
Thomas och Helena har under ﬂera år arbetat med att erbjuda
retreater på Livscentrum. Denna retreat är lite speciell, eftersom
det är den sista som kommer att hållas i det här huset då en ombyggnad väntar i och med att den nya kyrkan i centrum byggs.
Thomas inleder och berättar hur dagen är upplagd. Vi får en
kort information med vissa hållpunkter som gäller under dagen.
Livscentrums lokaler är ljusa, trivsamma och hemtrevliga. Här
råder lugn och ro. I ﬂera rum ﬁnns levande ljus och blommor, i
caféet spelas stillsam, klassisk musik i bakgrunden.
Det är tyst och stilla – och vi som deltar i retreaten är själva tysta. Vi vet heller ingenting om varandra, inte ens vad vi heter eller
gör till vardags. De enda som pratar är de som arrangerar retreaten. Förutom Thomas och Helena, är det Margaretha Hallman
som är diakon och massageterapeut samt Rita Ailan, frivillig,
som ser till att vi får god mat, kaffe och mellanmål under dagen.

Gotländskt ullgarn
Efter Thomas inledning, tar Margaretha med oss ner till gillestugan där vi får ägna oss åt avslappning i form av qigong. De stillsamma rörelserna sker i tysthet under Margarethas vägledning.
Efter en stund lägger vi oss ner på tunna madrasser med ﬁlt och
kudde. Några väljer att ligga kvar länge, andra gör som jag och
kliver upp för att ägna sig åt något annat.
Jag sätter mig istället i en soffa i en annan del av gillestugan och
koncentrerar mig egentligen på en enda sak, att ﬁnna min egen ro
och stillhet. Att ta den här dagen som den kommer. Det är svårt
– rent av jättesvårt – och snart märker jag att jag blir lite rastlös.
Det är ﬂera med mig som har en stickning eller en bok med
sig. En kvinna sätter sig i en fåtölj och tar upp sin stickning. Jag
plockar också fram min stickning efter en stund och kanske bidrar känslan och doften av det gotländska ullgarnet till att jag
så småningom ﬁnner en behaglig och förnöjsam känsla av lugn
och ro.

Lyssna inåt och bejaka sig själv
Vi samlas igen för en stunds reﬂektion i gillestugan tillsammans
med Thomas och Helena. Vi sitter på små pallar i en halvcirkel med

tända ljus framför oss. Det enda som påminner oss om verkligheten utanför är ljudet av pendeltågen som dundrar fram då och då.
Helena talar om vikten av att lyssna inåt och bejaka sig själv.
Efter reﬂektionen går jag upp en trappa till övervåningen igen och
sätter mig i biblioteket. Blicken sveper över ﬂera bokryggar vars
titlar lockar till läsning.
En av böckerna är Bodil Jönssons Tio tankar om tid. Bodil
Jönsson är fysiker och biträdande professor vid Lunds universitet. I sin bok delar hon med sig av erfarenheter och tankar kring
begreppet tid.
Bodil Jönsson skriver bland annat om hur vi låter oss jagas av
tiden när det vi allra helst vill, egentligen inte alls har någonting
med klockan att göra. Hon skriver: Det är din personliga tid, din
upplevda tid som du vill ha lång. Det är den som du vill få gott
om. Jag kan bara hålla med.

Enskilda rum för tankar
En överraskande tanke under retreaten, är att jag plötsligt upplever att jag har massor av tid. Eller är det så att min tidsuppfattning
inte spelar så stor roll? Jag fokuserar på att bara vara här och nu,
det är det som gäller. Vad som händer senare, imorgon eller nästa
vecka är ganska ointressant.
Sedan är det lunchdags. Vi samlas och äter gemensam lunch
bestående av en härlig buffé. Maten smakar väldigt gott och jag
inbillar mig att det kanske smakar ännu bättre för att jag är tyst,
och kan koncentrera mig på att äta – och inte samtidigt prata eller lyssna på radio eller TV som jag annars gör. Efter maten kan
den som önskar få massage eller ha ett enskilt samtal.
Senare på eftermiddagen är det dags för en gemensam, tyst
meditation som leds av Helena. Vi sitter igen på de små pallarna
i ett av rummen i gillestugan. Helena inleder med att berätta om
en resa till Egypten där hon besökte ett kloster med anor från
800-talet. Munkarna i klostret levde där med två rum, ett för att
be och sova i och ett för att äta i. Även idag behöver vi ha våra enskilda rum för olika sysslor, även i tankarnas värld.

Glädje i det enkla
Dagens tema är som sagt glädje. Själv är jag nog en person som
har lätt för att bejaka och glädjas. Men med åren har innebörden
av glädje för mig ändrats. Den riktigt, sanna glädjen känner jag
numera i de små stunderna och ögonblicken som inte kräver något av mig. Till exempel en kopp kaffe på verandan i solen eller
när den övervintrade pelargonen i köksfönstret visar sin första
blomknopp och bestämt sig för att blomma igen.
Jag funderar på, när jag känner glädje, om det har något med
Gud att göra. Visserligen tillhör jag Svenska kyrkan, är döpt och
konﬁrmerad, men jag är inte aktivt troende. Däremot är jag uppvuxen i en miljö där många i min närhet, vänner, kompisar, lärare
och släktingar tillhört någon församling. I och med detta har Gud
alltid funnits i min närhet.
Retreaten närmar sig sitt slut. Vi samlas en sista gång för en
gemensam, avslutande mässa. Ljusen brinner stilla och en blommande novemberkaktus sprider sina lätta, röda klockor över golvet där vi sitter på stolar i en halvcirkel. Vi sjunger och ber tillsammans och den som önskar får ta nattvard. Efter mässan samlas vi
i caféet innan vi skiljs åt. Trots att jag aldrig träffat någon av personerna som varit med här idag, känns de som mina vänner.
Och hur var det nu med glädjen och Gud – hänger det ihop?
Ja, det gör nog det.
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På gång
Musik
DENĀBLOMSTERTIDĀ
NUĀKOMMER
Elever från klass 9Mb,
Sollentuna Musikklasser, sjunger sånger
av bl. a. Leonard Cohen,
Stevie Wonder, Stefan
Nilsson, Waldemar Åhlén
och Hugo Alfvén.
Dir. Birgitta Höök Seuffert
Präst: Ingrid Malm
Tid: Sön 8/6 19.00
Plats: Edsbergskyrkan

skön lördag
Orgelmusik
Tid: Lör 14/6 13.00–13.20
Plats: Silverdalskapellet

SOL ĀVINDĀOCHĀVATTEN
MEDĀDUOĀSENSO
och Edsbergs kyrkokör
Musik av bl.a. Ted och
Kenneth Gärdestad
Sång och ﬂöjt:
Helen Eriksdotter
Sång och gitarr:
Leif Eriksson
Dir: Birgitta Höök Seuffert
Präst: Ingrid Malm
Tid: Sön 15/6 19.00
Plats: Edsbergskyrkan

MUSIKĀIĀ
SOMMARKV½LL
Musiker: Martin Frodlund
Präst: Kjell Dellert
Tid: Sön 22/6 19.00
Plats: Edsbergskyrkan

Barn och familj Caféer
De ﬂesta barngrupper har
höststart under vecka 35.
Information om våra
verksamheter hittar du på
hemsidan. Om du inte har
tillgång till Internet ring 505
514 76 för information.

DAGKOLLOĀFÍRĀBARNĀ
nĀ¿RĀ
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: 11–15/8 9.00–15.00
Plats: Gamla Prästgården
I samarbete med
Rotebrokyrkan

Ungdom
CAFÁĀ+½LLAN
Ungdomscafé
Biljard, sällskapsspel, playstationspel,fotbollsspel,
dansmatta m.m.
Lyssna på musik, ﬁka och
umgås eller ta en stilla
stund i andaktsrummet.
Tid: Fre 13/6 19.00
(I sommar ses vi på
Café Tre Lyktor)
Höststart: 12/9
Plats: Församlingshuset

CAFÁĀTREĀLYKTORĀ

ORGELMUSIKĀIĀ
SOMMARKV½LL
Orgel: Martin Frodlund
Präst: Per Setterhall
Tid: Sön 29/6 19.00
Plats: Edsbergskyrkan
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Ekumeniskt ungdomscafé
Det är i första hand för
ungdomar, men alla är
naturligtvis välkomna.
Ur programmet: olika spel,
fotbollsspel, playstation,
volleyboll, grillning m.m.
Tid: Sön–tor 22/6–31/7
19.00–23.00
Plats: Missionskyrkan
Pendel till Sollentuna C,
södra uppgången mot
Edsviken.

CAFÁĀBL¿
Öppet hus i vilsam miljö.
Hembakat kaffebröd,
smörgåsar. Möjlighet till
samtal och samvaro. Man
kan även sitta och
läsa i ett litet bibliotek.
Måndagar och onsdagar
11.30–13.00 sopplunch,
30 kr. Andakt 12.30–12.45
Mässa måndagar ojämna
veckor
Tid: Mån–Tor 11.00–15.00
Till och med 19/6
Plats: Livscentrum

CAFÁĀBL¿Ā
nĀSOMMARÍPPET
Kaffe, gemenskap, samtal
och andakt
Tid: Onsdagar 25/6–13/8
12.00–14.00
Plats: Livscentrum

FREDAGSCAFÁ
Vi serverar pajer,
smörgåsar, bullar m.m.
Tid: Fre 13/6 10.00–15.00
Plats: Kummelby kyrka

SOMMARKAFFE
 Presentation av
sommarens program.
 Sånger ni trodde att
ni glömt. Kjell Dellert
medverkar.
 Danmark och dess
smörrebröd.
 Italienskt tema.
 Tema Ungern –
Nandor berättar.
 Hattparad och
fotografering.
 Ostprovning.
 Bingo och tack för
i sommar.
Tid: Tisdagar 14.00
Plats: Edsbergskyrkan

Konst
KONSTĀIĀKUMMELBY
Otilia Madera 26/8–14/9
Plats: Kummelby kyrka

Sommarutﬂykter med
Café Blå

SOMMARLUNCH

STRÍMSBORG

Efter gudstjänsten är du
välkommen på lunch med
kaffe och tårta, 50 kr.
Ingen anmälan behövs.
Information: diakon Anne
Runesson, tel 505 514 42
Tid: Sön 29/6 11.30
Plats: Kummelby kyrka

Vi träffas 9.30 vid Café Blå
för att åka till Strömsborg
på Rådmansö. Strömsborg
ligger fantastiskt vackert,
alldeles vid havet. Läs
gärna mer på Strömsborgs
egen hemsida
www.stromsborg.nu
Vi beräknar att vara
tillbaka 16.00.
Tag med egen matsäck.
Vi åker med bilar.
Kostnad: 50 kr.
Anmälan senast 25/6:
tel 505 513 00, vx eller
Margaretha Hallman
tel 505 513 42, e-post
margaretha.hallman@svenskakyrkansollentuna.
com.
Tid: Mån 30/6

ulriksdal
Vi träffas 10.00 vid
Café Blå för att åka
kommunalt till Ulriksdal.
Det blir picknick i det gröna
vid Ulriksdal. Vi beräknar
att vara tillbaka 14.00.
Tag med egen matsäck.
Vi åker kommunalt och
var och en bekostar sin
resa själv.
Ingen anmälan .
Frågor: Marie Elgqvist
tel 505 513 38, e-post
marie.elgqvist@ svenskakyrkansollentuna.com
eller Margaretha Hallman
tel 505 513 42, e-post
margaretha.hallman@svenskakyrkansollentuna.
com.
Tid: Mån 14/7

*5.)n!5'534)
HAGAPARKEN

På gång i höst

Vi samlas 10.00 vid Café
Blå för att åka kommunalt
till Hagaparken. Medtag
egen matsäck. Var och en
betalar sin egen resa.
Vi planerar att vara
tillbaka 15.00.
Frågor: Helena Lind
tel 505 513 39, e-post
helena.lind@svenskakyrkansollentuna.com
eller Ann-Lena Jonsved
tel 505 513 29 anna-lena.
jonsved@ svenskakyrkansollentuna.com
Tid: Mån 28/7

akvarelldag vid
edsviken

Mitt på dagen

På kvällen

ÍPPENĀSAMTALSGRUPP

BL¿ĀKV½LLAR

Samtal kring kommande
söndags tema och texter.
Information: Anna-Lena
Jonsved tel 505 513 29
annalena.jonsved@
svenskakyrkansollentuna.
com
Tid: Onsdagar jämna
veckor från 3/9 13.00
Plats: Församlingshuset

Café Blå öppet
18.00–21.00
Det kommer att bli yoga,
meditation och kurser.
Tid: Måndagar, ojämna
veckor från 8/9
Plats: Församlingshuset

En frivilliggrupp som
fungerar som en utsträckt
hand till den som behöver
gemenskap, hjälp och stöd.
Vi blir gärna ﬂer.
Information: Anna-Lena
Jonsved tel 505 513 29
annalena.jonsved@
svenskakyrkansollentuna.
com
Tid: Onsdagar jämna
veckor från 3/9 14.00
Plats: Församlingshuset

CAFÁĀBL¿
Ingång från församlingshusets huvudentré
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 från 1/9
11.00–15.00
Plats: Församlingshuset

I anslutning till Blå kvällar.
Att få ihop livet
– en kurs för dig som
längtar.
Frågor: Thomas Ericson
tel 505 513 44, e-post
thomas.ericson@svenskakyrkansollentuna.com

Alpha
ALPHAKURS

DIAKONIGRUPPEN

Vi samlas 9.00 vid Café
Blå och promenerar
tillsammans ner till
Edsviken, där vi provar
akvarellmålning.
Ingen färdighet eller
förkunskap krävs.
Vi ﬁkar tillsammans på
Kafé Brygghuset eller äter
vår medhavda matsäck.
Möjlighet ﬁnns att låna
enkla färger och papper till
målandet. Vid regn stannar
vi i Livscentrums lokaler.
Ingen anmälan eller avgift.
Frågor: Anne Runesson
tel 0708-97 37 93, e-post
anne.runesson@svenskakyrkansollentuna.com
eller Anna-Lena Jonsved
tel 0704-96 03 14, e-post
anna-lena.jonsved@
svenskakyrkansollentuna.
com
Tid: Mån 11/8

SAMTALSGRUPP

vuxendialog
Vuxendialog är ett sätt att
mötas och bedrivs i små
grupper. En tydlig struktur
och metodik ger var och en
utrymme att tala om sina
erfarenheter och livsfrågor,
lyssna och reﬂektera.
Grupperna utformas efter
önskemål om gemensamt
tema. Vill du vara med i en
samtalsgrupp?
Anmäl ditt intresse!
Så snart det ﬁnns
tillräckligt många
intresserade så startar vi
en grupp.
Anmälan och frågor till
Anders Eklund
tel 505 514 09, e-post
anders.eklund@svenskakyrkansollentuna.com
Plats: S:t Larsgården

En möjlighet att utforska
meningen med livet och
den kristna tron.
Introduktionskväll:
Onsdag 10/9 18.30
Kursstart: Onsdag 17/9
18.30. Kursen pågår tio
onsdagskvällar.
Information och anmälan:
Christina Fredin-Andersson
tel 505 504 35, e-post
christina.fredin.andersson@svenskakyrkansollentuna.com
Tid: Onsdagar från 17/9
18.30
Plats: Kummelby kyrka

Retreater och
vandringar
RETREATĀOCH
PILGRIMSVANDRING
Under hösten planeras
både retreat och pilgrimsvandring. Information om
plats och tider hittar du på
församlingens webbplats.

Äktenskapskurs
½KTENSKAPSKURS
För dig som varit gift
eller sambo i minst ett år.
Kvällen börjar med mat.
Varje par sitter för sig.
Inga gruppövningar, varje
par gör övningar för sig.
Kvällarnas tema är: Bygga
en säker grund, Konsten
att kommunicera, Lösa
konﬂikter, Förlåtelsens
kraft, Föräldrar och
svärföräldrar, Bra sex,
Kärlek i praktisk handling.
Kostnad: 850 kr/par
Anmälan senast 28/8
till Margareta Alm
tel 505 513 30, e-post
margareta.alm@svenskakyrkansollentuna.com
Frågor: Britt-Inger Edestav
tel 505 513 28, e-post
britt-inger.edestav@svenskakyrkansollentuna.
com
Tid: 7 kvällar med start 4/9
18.30–21.00.
Plats: Församlingshuset

Mer information om
höstens verksamheter
hittar du på församlingens
webbplats.

Silverdal
Kummelby kyrka ﬂyttar ut
delar av verksamheten till
Oxelplan i Silverdal. Det blir
körsång, allsång, korvgrillning, kaffeservering
och aktiviteter för barnen.
Präster och personal samt
frivilliga från församlingen
ﬁnns på plats.
Tid: Lör 23/8 11–15
Plats: Oxelplan i Silverdal
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silverdalsdagen

Hitta till oss
Sollentuna kyrka:ā+YRKV¾GENāāsāS:t Larsgården:ā0R¾STGÀRDSV¾GENāāsāGamla prästgården: Prästgårdsvägen 6
S:t Eriks kyrka:ā5TSIKTSV¾GENāāsāFörsamlingshuset:ā3KÎLDV¾GENāāāsāLivscentrum och Café Blå: Sköldvägen 12C
Kummelby kyrka:ā3OLLENTUNAV¾GENāāāsāEdsbergskyrkan:ā+APLANSBACKENāāsāSilverdalskapellet och
Silverdals Griftegård: 3OLLENTUNAV¾GENāāsāSollentuna kyrkogård: Johan Berndes väg 1
Rotebrokyrkan:ā9TTERBYV¾GENāāsāMissionskyrkan: Kapellvägen 2

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom Svenska kyrkan Sollentuna,
besök vår webbplats: www.svenskakyrkansollentuna.com
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Gudstjänster
sollentuna kyrka
JUNI
&REÿÿ
Bön
3ÍNÿÿ
Mässa
Fredrik Hamrén
/NSÿÿ
Veckomässa
Fredrik Hamrén
&REÿÿ
Bön
3ÍNÿÿ
Mässa
Ingrid Edgardh
/NSÿÿ
Veckomässa
Leonard Carlson
,ÍRÿÿ
Mässa
Leonard Carlson
3ÍNÿÿ
Mässa
Kjell Dellert
/NSÿÿ
Veckomässa
Ingrid Malm
3ÍNÿÿ
Mässa
Per Setterhall

augusti
3ÍNÿÿ
Mässa
Fredrik Hamrén
/NSÿÿ
Veckomässa
Fredrik Hamrén
3ÍNÿÿ
Mässa
Per Setterhall
/NSÿÿ
Veckomässa
Fredrik Hamrén
3ÍNÿÿ
Mässa
Fredrik Hamrén
Dagkolloavslutning
/NSÿÿ
Veckomässa
Ingrid Edgardh
3ÍNÿÿ
Mässa
Anna Ortner
/NSÿÿ
Veckomässa
Anders Roos
,ÍRÿÿ ÿ
Konﬁrmationsgudstjänst
Kåfalla 1
Fredrik Hamrén
3ÍNÿÿ
Mässa med konﬁrmander
Fredrik Hamrén
/NSÿÿ
Veckomässa

JULI
/NSÿÿ
Veckomässa
Per Setterhall
3ÍNÿÿ
Mässa
Leonard Carlson
/NSÿÿ
Veckomässa
Anders Roos
3ÍNÿÿ
Mässa
Bo Wessel
/NSÿÿ
Veckomässa
Anders Roos
3ÍNÿÿ
Mässa
Anders Roos
/NSÿÿ
Veckomässa
Anders Roos
3ÍNÿÿ
Mässa
Per Setterhall
/NSÿÿ
Veckomässa
Fredrik Hamrén
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s:t eriks kyrka
JUNI
3ÍNÿÿÿ
Mässa
Bo Wessel
3ÍNÿÿÿ
Mässa
Anna Ortner
3ÍNÿÿÿ
Mässa
Staffan Stadell
3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Anna Ortner
Johannes Nordemar

JULI
3ÍNÿÿ
Mässa
Kjell Dellert
3ÍNÿÿÿ
Mässa
Kjell Dellert
3ÍNÿÿ
Mässa
Leonard Carlson

3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Gita Andersson

augusti
3ÍNÿÿÿ
Mässa
Leonard Carlson
3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Göran Hansson
3ÍNÿÿ
Mässa
Anders Roos
3ÍNÿÿ
Mässa
Bo Wessel
,ÍRÿÿ
Konﬁrmationsgudstjänst
Stora Strand 1
Göran Hansson
3ÍNÿÿ
Mässa
Göran Hansson

EDSBERGSKYRKAN
JUNI
3ÍNÿÿ
Den blomstertid nu
kommer
Elever från klass 9Mb,
Sollentuna Musikklasser, sjunger sånger
av bl.a. Leonard Cohen,
Stevie Wonder, Stefan
Nilsson, Waldemar
Åhlén och Hugo Alfvén
Dir. Birgitta Höök Seuffert
Präst: Ingrid Malm
3ÍNÿÿ
Sol vind och vatten med
Duo Senso
Helen Eriksdotter, sång och
ﬂöjt Leif Eriksson, sång och
gitarr
Edsbergs kyrkokör
Musik av bl.a. Ted och
Kenneth Gärdestad
Dir. Birgitta Höök Seuffert
Präst: Ingrid Malm
3ÍNÿÿ
Musikgudstjänst
Musiker: Martin Frodlund
Präst: Kjell Dellert
3ÍNÿÿ
Musikgudstjänst
Orgel: Martin Frodlund
Präst: Per Setterhall

JULI

JULI

3ÍNÿÿ
Mässa
Leonard Carlson
3ÍNÿÿ
Mässa
Ingrid Malm
3ÍNÿÿ
Mässa
Anders Roos
3ÍNÿÿ
Mässa
Per Setterhall

3ÍNÿÿ
Musikgudstjänst
Präst: Kjell Dellert
Musiker: Christer
Wallström
Predikan: Sue Davén
3ÍNÿÿ
Mässa
Kjell Dellert
Predikan: Gert Nordin
3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Ingrid Malm
Predikan: Kjell Davén
3ÍNÿÿ
Mässa
Gita Andersson

augusti
3ÍNÿÿ
Mässa
Fredrik Hamrén
3ÍNÿÿ
Mässa
Per Setterhall
,ÍRÿÿ
Konﬁrmationsgudstjänst
Per Setterhall
3ÍNÿÿ
Mässa
Per Setterhall
3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Anna Ortner
3ÍNÿÿ
Mässa
/NSÿÿ
Veckomässa

KUMMELBYĀKYRKA
JUNI
3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Staffan Stadell
Lovsångsgruppen
/NSÿÿ
Veckomässa
3ÍNÿÿ
Mässa
Gita Andersson
/NSÿÿ
Veckomässa
3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Staffan Stadell
3ÍNÿÿ
Mässa med musik
Präst: Staffan Stadell
Musiker: Christer
Wallström
Predikan: Karin Persson
Efter mässan blir det
sommarlunch

augusti
3ÍNÿÿ
Musikgudstjänst
Präst: Leonard Carlson
Musiker: Maria
Lennartsson
3ÍNÿÿ
Mässa med musik
Präst: Gita Andersson
Musiker: Maria
Lennartsson
Pedikan: Charlotte Jigin
3ÍNÿÿ
Mässa
Anders Roos
Predikan: Anne Runesson
3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Gita Andersson
,ÍRÿÿ
Konﬁrmationsgudstjänst
Kjell Dellert
3ÍNÿÿ
Mässa
Kjell Dellert

SILVERDALSKAPELLET
JUNI
,ÍRÿÿ
Skön lördag
Skön orgelmusik i
20 minuter
Orgel: Maria Lennartsson
Fri entré

LIVSCENTRUM
JUNI
Mässa
Mån 16/6 12.30

JUNInAUGUSTI
FÍRSAMLINGSHUSET

MISSIONSKYRKAN

Mässa
6ARJEÿONSDAGÿKLÿ
Start 3/9

JUNI

3ÍNÿÿ
Sammanlyst gudstjänst
i Sollentuna kyrka
Fredrik Hamrén
3ÍNÿÿ
Gudstjänst med nattvard
Dialogpredikan Henrik
Hoﬂing och Bimbi Ollberg
3ÍNÿÿ
Aftonandakt

3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Sven-Olof Jernberg
Lars-Göran Ahlm
3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Arne Fritzson
3ÍNÿÿ
Ekumenisk gudstjänst
Jan-Anders Pettersson
Lars-Göran Ahlm
3ÍNÿÿ
Ekumenisk gudstjänst
i Pingstkyrkan
Lars-Göran Ahlm
Jan-Anders Pettersson

JULI

JULI

3ÍNÿÿ
Aftonandakt
Ingvar och Karin Myren
3ÍNÿÿ
Aftonandakt
Jessica Holmgren
3ÍNÿÿ
Aftonandakt
Raija Sjöström
3ÍNÿÿ
Aftonandakt
Barbro och Berndt
Lundström

3ÍNÿÿ
Ekumenisk gudstjänst med
nattvard
Helenelundskyrkan
Sollentunavägen 74
Lars-Göran Ahlm
3ÍNÿÿ
Ekumenisk gudstjänst
Helenelundskyrkan
Sollentunavägen 74
3ÍNÿÿ
Ekumenisk gudstjänst
Helenelundskyrkan
Sollentunavägen 74
3ÍNÿÿ
Ekumenisk gudstjänst
4ORÿÿ
Sista Café Tre Lyktor
för sommaren
Avslutande samling med
nattvard kl. 21.00

ROTEBROKYRKAN
JUNI

Kyrka för ”Hela världen”
Svenska kyrkan tillhör världens största globala gemenskap, den världsvida
kristna kyrkan.
Genom kontakter med andra kyrkor får vi inspirera vandra i det som är
kyrkans uppgift i dagens samhälle och
värld. Vi får dela erfarenheter och även
resurser med varandra.
Vår gemenskap och vårt engagemang är detsamma även nu när
Lutherhjälpen och Svenska kyrkans
mission går samman och blir en del av
Svenska kyrkans arbete.
Ett samlande begrepp för internationellt engagemang i Svenska kyrkan är
nu Hela världen. Tillsammans ﬁnns vi
i hela världen – för att hela världen.
Hela världen betecknar kyrkans

globala engagemang och det sammanhang vi lever i. Att hela är också ett aktivt engagemang som handlar om att
hela relationer, till Gud, till våra medmänniskor, till skapelsen – och till oss
själva.
En rättvis värld handlar om att se
helheten och att arbete för fred i alla
dess dimensioner.
I Svenska kyrkan Sollentuna ﬁnns
ﬂera internationella ombud och grupper samt centralt en samordningsgrupp för dessa. Uppgiften är att vara
en av församlingens länkar ut i den
världsvida kyrkan.
Målet är att det internationella perspektivet skall ﬁnnas med i all verksamhet inom församlingen.

3ÍNÿÿ
Aftonandakt
Hilda och Tomas Ruden
3ÍNÿÿ
Aftonandakt
Familjen Hjerpe
3ÍNÿÿ
Aftonandakt
Henrik Hoﬂing
3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Åkerögården
utanför Norrtälje
Henrik Hoﬂing m.ﬂ.
3ÍNÿÿ
Samlingsgudstjänst
med läger-eko, kör
Henrik Hoﬂing
Britt Donné

3ÍNÿÿ
Ekumenisk gudstjänst
Helenelundskyrkan
Sollentunavägen 74
Arne Fritzsons m.ﬂ.
3ÍNÿÿ
Ekumenisk gudstjänst
Helenelundskyrkan
Sollentunavägen 74
3ÍNÿÿ
Ekumenisk gudstjänst
3ÍNÿÿ
Ekumenisk gudstjänst
Helenelundskyrkan
Sollentunavägen 74
3ÍNÿÿ
Gudstjänst
Lars-Göran Ahlm
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augusti
augusti
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Tid att utforska Gud
och kristen tro
Just nu pågår planeringen inför nästa års konﬁrmationsläsning. Det blir som vanligt ﬂera
olika läger att välja mellan, men också terminsläsning. Inbjudan till konﬁrmationsläsningen
nästa läsår kommer att skickas ut till alla i årskurs åtta som är medlemmar i Svenska kyrkan
eller med föräldrar som är medlemmar, i samband med skolstarten i höst.
Text och foto Mikael Kiesbye
Anledningen till att man konﬁrmeras när
man går i årskurs åtta är att man i den åldern beﬁnner sig i skarven mellan barndomen och vuxenlivet.
– Som tonåring i 14–15-årsåldern förändras man och börjar tänka på ett mer
vuxet sätt, säger Susanne Falk, församlingsassistent i Kummelby kyrka. Det är
också i den åldern man börjar undersöka sin tro och betydelsen av Gud, menar
hon.
Det är också då man börjar kunna tänka
på ett mer abstrakt sätt.
– I den åldern börjar man förstå att det
ﬁnns sånt i livet som man inte riktigt kan
ta på, säger Agneta Sundén, församlingsassistent i S:t Eriks kyrka.
Susanne Falk och Agneta Sundén är två
av dem som arbetar med konﬁrmationsläsningen inom Svenska kyrkan Sollentuna.
Varje år leder de grupper, både här hemma
i Sollentuna under terminsläsningen och
på olika sommarläger.

Vuxenrit och dopbekräftelse
Förr sågs konﬁrmationen lite som en vuxenrit. Efter konﬁrmationen blev man vuxen. Enligt den lutherska läran är konﬁrmationen en bekräftelse på dopet.
– Idag är anledningarna till att man
konﬁrmeras många. Dels får man under
läsningen möjlighet att utforska kristen
tro och vad den står för, dels får man tid
att tänka över livet och sig själv, menar
Susanne Falk.
– Man får genom konﬁrmationsundervisningen hjälp med att sätta ord på saker
och ting. Då kan man ta ställning till vad
man själv tror, säger Agneta Sundén. Man
får också verktyg för till exempel vad man
gör när man ber och vad det innebär.
– Gemensamt för all konﬁrmationsläs20

Agneta Sundén och Susanne Falk är församlingsassistenter i Svenska kyrkan Sollentuna.
De leder varje år konﬁrmandgrupper, både för de som väljer terminsläsning och sommarläger.

ning är att man får tid för de stora frågorna
och gräva lite djupare, säger Susanne.
Man behöver inte vara bekännande kristen för att konﬁrmationsläsa. Det är själva
poängen med läsningen, att man får möjlighet att komma fram till vad man själv
tror.
– Det är inte alla som konﬁrmationsläser
som sedan konﬁrmeras, berättar Susanne.
För en del känns det inte rätt att ta det steget. Då behöver man inte det.

Undervisning och samtal
En del av konﬁrmationsläsningen består
av undervisning som leds av präster och
konﬁrmationsledare. Hur mycket undervisning som ingår är lika för alla som läser, oberoende av om man väljer läger el-

ler terminsläsning. I läsningen ingår också
ett antal gudstjänstbesök. Utöver undervisningen ges dessutom stort utrymme till
andra aktiviteter som på olika sätt stärker
gemenskapen och ger möjlighet till samtal
och fördjupning.
De som väljer att åka på sommarläger
träffas några gånger under våren och de
gör också ett antal gudstjänstbesök innan
lägret. De som terminsläser träffas regelbundet varje vecka och åker på ett eller två
helgläger tillsammans.
För att få konﬁrmeras måste man vara
döpt och det ordnas tillfällen under konﬁrmationsläsningen för dem som vill döpas.
När det blir dags för själva konﬁrmationen
sker den i någon av församlingens kyrkor.
– Konﬁrmanderna redovisar vad de lärt

sig under läsningen. Det kan ske på olika
sätt genom till exempel drama, sång, föredrag, bild- och ﬁlmvisning eller på andra
sätt, berättar Agneta. Alla får vara med
och redovisa på något sätt.
Dagen efter själva konﬁrmationen samlas konﬁrmanderna igen och ﬁrar gemensam mässa. Då tar de emot nattvarden och
genom den blir de en del av församlingen.

Bibeln på ﬁlm
Årets konﬁrmationsläsningsgrupper är i
full gång. Vårens grupper har redan haft sin
konﬁrmation nu i maj. En av terminsgrupperna i Kummelby kyrka hade valt att konﬁrmationsläsa med multimedieinriktning.
Moment som ingått i undervisningen
har varit att dramatisera Bibeln och spela
in det på ﬁlm, illustrera Bibelord och visualisera tankar.
Gruppen har även fått träffa en journalist som gått igenom intervjuteknik och vad
man ska tänka på när man tar bilder. De
har också fått lära sig att redigera ﬁlm.
– Men multimedieläsningen har inte enbart riktat sig till dem som vill hålla på
med olika medier, poängterar Susanne.
Alla har varit lika välkomna och fokus i
undervisningen har varit Bibeln och kristen tro.
En del i undervisningen har bestått i att
ta fram text- och bildmaterial för publicering här i Kyrkporten. Innehållet i det
materialet kretsar kring konﬁrmationen,
Gud och kristen tro. Konﬁrmanderna har
bland annat skrivit brev till Gud och ﬁktiva vänner.
De har också intervjuat Kjell Dellert
som varit ansvarig präst för konﬁrmandgruppen.
Se konﬁrmandernas resultat här intill
och på nästa uppslag.

Under våren har en konﬁrmationsgrupp i Kummelby kyrka haft medieinriktning
i sin läsning. En del av undervisningen har bestått av att ta fram text- och bildmaterial till Kyrkporten. Här presenterar vi en del av resultatet!
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Vi som gjort dessa sidor är konﬁrmander: William Aaltonen Sandberg, Daniel Harvey, Victor Häggqvist, Hugo Leifman, Elin Lennartsson, Martin Magnell,

Soﬁe Ovesen, Fredrik Palm, Elin Persson, Alice Pettersson, Alexander Runhellen och ungdomsledare: Amanda Bjarnelind, Cecilia Hage, Camilla Limrell, Helén Thorén.

Påskvandring

Före påsk hade vi upple
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Varför blev du präst?
Vi träffade prästen Kjell Dellert på ett
konﬁrmationsläger. Vi frågade honom
frågor angående hans upplevelser
som präst.

man får ett jobb i ung ålder så tröttnar
man efter några år. Eftersom jag blev
präst så sent så jag kommer förmodligen inte att tröttna, ha ha!

Varför blev du präst?

Vilket är ditt största minne från din tid
som präst?

Det ﬁnns ﬂera anledningar, men för att
göra mitt svar kort, så var det för att
Gud ville det.
Vad var roligast med konﬁrmationsundervisningen och varför?

Att få tala om den kristna tron, därför
att kunskapen inte ﬁnns hos så många
människor. Och att man inte undervisar så mycket i ämnet i skolorna.
Vilken typ av gudstjänst gillar du bäst?
Varför?

Högmässa, för det är så högtidligt och
begravningar för att begravningar är
betydelsefulla.
Vad är det bästa med att vara präst?

Att få ﬁra en gudstjänst, det ger så
mycket, t.ex. att sjunga psalmer.

Begravningen av en man som ingen
trodde hade vänner. Men väldigt
många människor kom, inklusive
Robert Aschberg.
Vilken är din favorit/”coolaste” kyrka?
Varför?

Jag känner mig hemma i Edsbergskyrkan där jag jobbar och i Maria
kyrka i Jakobsberg där jag bor.
Om du hade en hund vilken ras skulle
det vara och vilken färg skulle det vara
på halsbandet?

Jag har faktiskt haft en
hund, det var en Kinesisk
nakenhund, den hade ett
blått halsband.
Vad är din favoritmat?

Tror du att du alltid kommer att
vara präst?

Oj, den var enkel. Det är
korv med bröd, mums!

Ja, jag blev präst så sent och oftast när
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Under påsken var det mycket mer
folk i kyrkan än
vad det brukade vara vanligtvis.
is Det kändes mäk
m tigare
att vara i kyrkan när det var påsk
eftersom det var så
mycket folk. Gudstjänsten var lite
längre under påsken
och kyrkan var lite mer pyntad än
vid vanliga tillfällen.
Under gudstjänsten pratade prästen
om vad som hände
vid påsken men det mesta av bönerna
som församlingen
också skulle säga var likadana som
de brukade vara.
Under påskens gudstjänster var det
ofta prästen, kyrkvärdarna och ibland kören som kom
in med ett stort
kors på en pinne och satte den i en
hållare vid altaret.
Jag upplevde påsken som viktig och
stor. Det var roligare att gå på gudstjänst under påsk
en eftersom det
var så mycket folk och då blev det
mycket roligare.
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