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Järnskrot i soppan
och näring på söndag
Jesus svarade: ”Jag är livets
bröd. Den som kommer till
mig skall aldrig hungra, och
den som tror på mig skall
aldrig någonsin törsta.”

Fisken användes som symbol redan av de första kristna.
Boo församling är en församling där det händer mycket.

Vi har ett arbete som spänner över hela livet, från småbarnssång och
bibeläventyr till daglediga och pensionärskör. Men en sak är vi inte
särskilt bra på. Att lyckas förmedla hur enastående viktig söndagens
högmässa är. Vi firar förvisso många välfyllda gudstjänster under året,
framför allt när musiken och barnen står i fokus, eller när julen nalkas.
Men en vanlig högmässa mitt i terminen är det oftast bara hyggligt
med folk. Gott så, men det finns plats för många fler!
Med utgångspunkt från att vi tror att högmässan har något viktigt
att erbjuda alla i Boo församling, har vi börjat arbeta med att varsamt
revidera högmässan. Målet är ”att fira gudstjänster som engagerar och
berör människor i alla åldrar. Förkunnelsen är livsnära och väl förankrad i evangeliet om Jesus Kristus” (ur vår församlingsinstruktion).
Ett sätt att åstadkomma detta är att skapa utrymme för större delaktighet i mässan genom gudstjänstgrupper. Mer om detta på sidan 7 i
tidningen. Är du intresserad av att vara med i en gudstjänstgrupp, tveka
inte att kontakta mig! Nu fungerar det inte för alla att fira gudstjänst
på söndag klockan elva, därför vill vi erbjuda alternativ. Ett av de nyare
tillskotten är ”Himmel och pannkaka”. Läs mer på sidan 4.
För några veckor sedan hörde jag ett reportage som

handlade om järnskrot och näringsbrist, och mina tankar gick till vårt
arbete med högmässan. Reportaget handlade om att många var sjuka

i Kambodja på grund av järnbrist. Tyvärr var det för dyrt med
järntabletter eller matvaror med hög järnhalt. Någon föreslog då
att befolkningen skulle stoppa en järnbit i soppan, vilket skulle
utsöndra det järn som behövdes. Dilemmat var att när myndigheterna satte igång informationskampanjen och delade ut järnbitar, var det få som lyssnade. Trots alla kloka argument var folk
skeptiska till att placera järnskrot i maten. Lösningen på problemet
var att gjuta järnet till små fiskar. Anledningen var att fisken är en
symbol för välstånd och ansågs lyckobringande. Det upplevdes inte
som ett problem att stoppa en järnfisk i maten, och resultatet blev
en kraftig hälsoförbättring.
Vad har då järnfiskar med Boo att göra? Jo, min

bild är att många lever med en andlig brist i sina liv. Här skulle
våra gudstjänster kunna
vara en andlig näringskälla
för många fler. Livet med
Jesus gör verkligen skillnad.
Problemet är bara att våra
gudstjänster ibland uppfattas som otympligt järnskrot. Vi fiskar därför efter
att tillsammans utforma
gudstjänster där vi behåller
”näringen” men hittar en
gestalt som fungerar ännu
bättre.
Varmt välkommen att vara
med!
Henrik Roos
kyrkoherde
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Smaka på en bit av himlen i gudstjänsten, och gå sedan en trappa upp
och ät riktiga pannkakor till lunch!
Några fredagar under våren har det varit ovanligt livliga

gudstjänster i Boo församling. Då har dörren stått öppen till Himmel & pannkaka, som är en gudstjänst för församlingens allra yngsta.
Men också för deras föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och andra
nyfikna. Ja, för alla som vill vara delaktiga i en levande gudstjänst.
- Det ska vara roligt att gå i gudstjänst! säger Anna Geijer Lindgren,
som är präst med särskilt fokus på barn och familj. Och det ska inte
vara svårt.
I de här enkla vardagsgudstjänsterna, som bara är omkring 20 minuter långa, finns det något för alla sinnen. Musik, rytminstrument och

rörelse har sin självklara plats, men också fjädrar som kittlar på kinden,
ett russin som smakar sött och vatten som porlar.
På förmiddagen innan Himmel & pannkaka startar har

Öppna förskolan verksamhet som vanligt.
- Vi säger till föräldrarna att de är välkomna på gudstjänst, och här
finns inga krav att barnen ska sitta stilla eller vara tysta, säger Timmy
Ullhag, pedagog. Många föräldrar har sagt att de är glada att vi är tydliga med att det är okej för barnen att låta och röra sig, för annars hade
de inte vågat komma.
Det enkla formatet bygger mycket på igenkänning. Sångerna som
sjungs används både på Öppna förskolan och Klapp & klang, och har
man besökt någon annan barnverksamhet så kommer man att känna
igen både personalen och pedagogiken.
- Vårt tänk är precis detsamma – vi vill skapa utrymme för barn och
föräldrar att knyta an till varandra genom beröring, röst och samspel,
säger Anna.
I arbetslaget ingår – förutom Anna och Timmy – Alexandra,
Daniel, Frida och Tove som många barn möter varje vecka i Öppna
förskolan.
När gudstjänsten avslutats i Mariasalen så fortsätter

gemenskapen en trappa upp. Där bjuds det på goda pannkakor. Ekologiska, förstås.
- Här ska alla få komma till dukat bord och bli lite uppassade, säger
Anna. I en familj har man fullt upp med vardagen – laga mat, diska,
plocka, fixa. Det vill vi att man ska slippa när man är här.
- Man ska inte heller behöva lämna sitt eller sina små barn ensamma
vid bordet för att hämta mat, utan vi går runt och serverar, tillägger
Timmy.
Det blir fullt ös när många familjer ska äta lunch tillsammans.
Ibland räcker personalens händer inte till för att hjälpa alla på en gång.
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beröra alla som deltar i gudstjänsten, oavsett
ålder, berättar Anna. Här räcker det inte med
ord, utan alla sinnen måste få uppleva något.
Hon berättar om påskägget, som får vara en
symbol för Jesus grav och evangeliet om hans
uppståndelse. Inuti ägget finns något spännande, något att dela med andra. Något som
smakar gott. I det här fallet russin!
I höst blir det fyra nya tillfällen med

Anna Geijer Lindgren, präst med särskilt fokus på barn och familj, och pedagogen Timmy Ullhag, är mycket
glada över de välbesökta och uppskattade gudstjänsterna Himmel & pannkaka.

- Vid första tillfället var vår kyrkoherde
Henrik här med sin familj. Men snart fick
han rycka in och lassa upp pannkakor, för vi
behövde en hjälpande hand, säger Anna med
ett skratt. Men det är ett kärt besvär att ha ”för
många” gäster.
Under våren blev det tre tillfällen

med Himmel & pannkaka. Det har varit välbesökta och uppskattade fredagar. Vid premiären
i april var det över 60 personer i olika åldrar på
gudstjänsten.

Och ryktet om den härliga, livfulla gemenskapen har spridit sig.
-Vi har haft familjer som har kommit till
Boo för första gången för att de har hört om
Himmel & pannkaka. Det känns fantastiskt,
säger Anna.
Varje gång är det ett tema i gudstjänsten,
som hänger ihop med kyrkans högtider och
aktuella ämnen. Under våren fick besökarna
bekanta sig med änglar, dopet och vattnet, och
påsken.
- Vi får verkligen fundera över hur vi kan

Himmel & pannkaka.
- Det här något vi verkligen vill bygga vidare
på och fortsätta jobba med, säger Anna.
- Vi har redan lärt oss en del under våren om
hur vi ska göra saker ännu bättre, säger Timmy.
Till exempel kommer vi vara i Kyrkans hus alla
tillfällen i höst, eftersom Kummelnäs kapell är
för litet när gudstjänsten är så välbesökt.
Både Timmy och Anna välkomnar tankar
och synpunkter från besökarna.
- Det här är inte färdigt – vi skapar de här
stunderna tillsammans! säger Anna. Vi hoppas
och vill att det ska kännas avslappnat, familjevänligt och att tröskeln in i gemenskapen är låg.
Text: mimmi kvist
foto: christer engström

Välkommen att fira vardagsgudstjänt med små & stora!
I gudstjänsten får vi smaka på en bit av himlen, och efteråt får vi äta riktiga pannkakor.
Öppna förskolan startar kl 9, och det finns
fika, syskonpyssel, m.m. Vi avslutar förmiddagen med gudstjänst och pannkakslunch
fram till kl 12.
Alla är varmt välkomna – särskilt gurglande
bebisar, föräldrar, pigga storasyskon, morfar,
kusiner, snabbkrypande 10-månaders och
pratglada 3-åringar.
Kyrkans hus, Orminge C: fre 11 sept, fre 9 okt,
fre 13 nov, tors 17 dec.
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Glad att vara i gudstjänst
Drömmen är en kyrka full av liv och glädje på söndagsförmiddagen. En gudstjänst som församlingen längtar till, som engagerar
många. Bo Norinder, ordförande i Framtidsutskottet, hoppas att
fler ska känna sig verkligt delaktiga i gudstjänsterna.
för att förverkliga denna dröm är

ledordet delaktighet. Ett första steg på vägen
är att starta gudstjänstgrupper.
Bo Norinder representerar Borgerligt
Alternativ och är ordförande i Framtidsutskottet, som har en aktiv roll i utvecklingen av
församlingens gudstjänstliv.
- Att ”vanliga människor” får uppgifter i
gudstjänsten gör att vi får en starkare gemenskap och att vi får betyda något för varandra.
Alla roller är betydelsefulla – stor eller liten
spelar ingen roll, säger han.

”Det ska vara naturligt att
ha en uppgift och känna
sig betydelsefull i kyrkan”

Framtidsutskottet fick själva vara

den första gruppen att testa på uppgifterna i
gudstjänsten.
- Vi träffades inför gudstjänsten och fördelade ansvaret mellan oss. Prästerna Lennart
och Sandra var med, och vi hade verkligen ett
fint samarbete.
Uppgifterna var att bära korset i processio-

Söndag 30 augusti kl. 11 i Boo kyrka
Var med när startskottet går för hösten!
Det är premiär för den nya agendan,
det blir söndagsskola och god gemenskap
både under och efter gudstjänsten.
Och om vi har tur så får vi träffa Tilda Tiger!

Gudstjänstgrupper är inget nytt

påfund, utan finns i många andra församlingar.
I boken Mod att vara kyrka av Fredrik Modéus
finns mycket att bygga arbetet kring. Dessutom finns en tydlig utgångspunkt i församlingsinstruktionen, fin, som varje församling
själv utformar.
- Jag är väldigt stolt över vår fin, säger Bo.
Den är verkligen ett levande dokument som
är framtagen med stor delaktighet. Den är en
tillgång för församlingen.
Under våren har agendan för högmässan
förändrats lite försiktigt. Musiken i mässan har
setts över, och både personal och gudstjänstbesökare har haft tillfälle att vara med och tycka
till om förändringarna.
- Det finns ett stort intresse bland dem som
går i kyrkan att vara med i utvecklingen, säger
Bo. De kommer med många tankar och kloka
synpunkter.

Upptaktsgudstjänst

- Jag är väldigt stolt över vår församlingsinstruktion,
säger Bo Norinder. Den är verkligen ett levande
dokument som är framtagen med stor delaktighet.
Den är en tillgång för församlingen.

nen vid gudstjänstens start, att be tackbön och
att bära evangelieboken. Men även att dela ut
psalmböcker, tända ljus och fixa kyrkkaffe.
- I slutet av gudstjänsten provade vi att ha
recession, då man bär ut korset, nattvarden
och böckerna, säger Bo. Men det funkade inte
alls! Det blev bara rörigt. Nu har vi testat och
lärt oss av det, och det är en av poängerna.
- Efter gudstjänsten kände jag en stolthet
över oss som grupp. Wow, vi fixade det här
tillsammans!
Alla som vill får vara med i en gudstjänst-

grupp. Ju fler desto roligare! För att ha en
grund att bygga på kommer grupper från
andra verksamheter få turas om att ha ansvaret
under hösten, till exempel bibelstudiegruppen
och ungdomsgruppen.
- Jag tror verkligen att det här är en nyckel
till att få ungdomar att känna sig välkomna
och delaktiga i gudstjänsten. Det ska vara
naturligt att ha en uppgift och känna sig betydelsefull i kyrkan, säger Bo.
Han hoppas att det ska bli en självklar del
under konfirmationstiden, som dessutom
sprider fler goda ringar på vattnet.
- Om en ungdom är med i gudstjänsten och
har en uppgift, så tror jag att hennes eller hans
föräldrar och familj gärna kommer till kyrkan.
Bo har en genuin önskan om att

gudstjänsten ska bli centrum i församlingens
verksamhet, precis som det står i fin.
- Allt vi gör ska utgå från söndagens gudstjänst, och jag är övertygad om att vägen dit är
delaktighet.
text och bild: mimmi kvist

Vill du vara med
i en gudstjänstgrupp?
Varmt välkommen!
Hör av dig till kyrkoherde Henrik Roos
henrik.roos@svenskakyrkan.se
08-747 66 06
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Mirja är navet i den
finska verksamheten
Den finska verksamheten i Boo församling har under flera decennier varit en viktig samlingspunkt för finländare i Nacka. Till hösten
kommer församlingens finsktalande präst Mirja Hakkarainen att
helt fokusera på det finska arbetet, men ska på sin halvtidstjänst
hinna vara i både Boo, Nacka och Gustavsberg.
Det är torsdag eftermiddag. När

Sanna Räsänen slår an tonen på flygeln är deltagarna i den finska samtalsgruppen inte sena
att stämma in. Hela Martasalen fylls av sång
och psalmer, som för en okunnig i det finska
språket, låter lite karga, vackra och mystiska.
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Gruppen har samlats varannan torsdag i
Kyrkans hus sedan Mirja kom till Boo i mitten
av 80-talet. I början var det en liten skara på
runt fem personer som rymdes runt bordet i
köket. Med åren har deltagarantalet hela tiden
stadigt ökat.

Denna eftermiddag är det dukat för ett 30tal personer i Martasalen. Och det går inte att
missta sig var man hamnat. Vid kaffekopparna
går servetterna i blått och vitt med den finska
flaggan. Skulle det behövas fler servetter finns
det även de med Marimekko-mönster från det

kända finska designföretaget. Stoltheten och
ursprunget för det finska går inte att ta miste
på. Det lever vidare trots att vissa av deltagarna kom till Sverige för bortåt femtio år sedan.
De kom på 1950- och 60-talet för att arbeta
på Atlas Copco och Gustavsbergs porslinsfabrik och många bosatte sig i det nybyggda
Orminge.
– Då och då brukar jag få höra en del historier från den tiden, berättar Mirja, och att de
nyanlända finnarna blev som en by i byn.
Själv tog Mirja båten över till Sverige 1971
för att under några sommarveckor besöka
sin syster. När veckorna led mot sitt slut blev
Mirja kvar. Först studerade hon psykologi men
gled senare in på teologi och 1984 vigdes hon
till präst.
I Boo anställdes hon 1986 och var med
om att starta upp den finska verksamheten
som sedan dess fungerat som ett finskt nav i
Nackaområdet.
När den finska samtalsgruppen

samlas på torsdagar blir det mycket musik,
men också bingo och då och då en föreläsning.
Viktigast är ändå kanske att regelbundet få
träffa varandra och hålla hemlandets språk vid
liv. Något som även gäller betydelsen av att få
hålla gudstjänster på finska.
– Det är bara att gå till sig själv när man är
utomlands, många gånger söker man sig då till
Sjömanskyrkan för att hålla kontakten med
sitt land och språk, säger Mirja.
De flesta av Mirjas förrättningar är tvåspråkiga, ja ibland till och med på tre språk. Utöver
finska och svenska får hon även använda
engelska men ser inte det som något större
problem eftersom hela vårt samhälle av idag
genomflödas av olika språk.
Till hösten är det mycket som ska

rymmas i hennes halvtidstjänst för de finskspråkiga församlingsmedlemmarna. Förutom
samtalsgrupper i både Nacka och Boo blir det
även hembesök och gudstjänster i tre olika
kyrkor.
– Vissa helger få jag nog lägga dubbla gudstjänster för att få ledigt några helger, funderar
hon.
Återkommande under åren har Mirja
önskat sig en finsktalande diakon som skulle
kunna gå in och stötta upp henne och den finska verksamheten, åtminstone en tvåspråkig.
Än så länge har hennes önskemål inte kunnat
förverkligas.
– Många av finländarna i Boo börjar bli till

Finska församlingen i Stockholm är en
tvåspråkig församling som tillhör Svenska
kyrkan och Stockholms stift. Församlingens
lokaler ligger vid Slottsbacken 2 i Gamla Stan.
Församlingen bedriver en stor barn- och
familjeverksamhet där musiken spelar en
central roll. Läs mer på www.svenskakyrkan.
se/finskaforsamlingen

Tukholman suomalainen seurakunta on
kaksikielinen seurakunta, joka kuuluu Ruotsin
kirkkoon ja Tukholman hiippakuntaan. Suomalainen kirkko ja seurakuntatalo sijaitsevat
Vanhassa kaupungissa. Musiikin opetuksella
on keskeinen paikka seurakunnan lapsi- ja
perhetoiminnassa. Lue lisää: www.svenskakyrkan.se/finskaforsamlingen

Finska församlingens barn- och familjeverksamhet:

Suomalaisen seurkakunnan lapsi- ja perhetoiminta:

Öppen förskola tisdagar och torsdagar kl
9.30-12.30 för 0-6-åringar tillsammans med
sina föräldrar. Musikstund kl 10.

Avoin perhekerho tiistaisin ja torstaisin klo
9.30-12.30 0-6 vuotiaille lapsille vanhempiensa kanssa. Musiikkihetki klo 10.

Minikyrka och familjelördagar 2-3 ggr per
termin.

Kerhokirkko ja perhelauantait 2-3 kertaa
lukukaudessa.

Babyrytmik tisdagar kl 13.30-16 för barn
under ett år med sina föräldrar. En pedagogiskt utformad babyrytmik. Terminsavgift för
icke-medlemmar.

Vauvamuskari tiistaisin klo 13.30-16 alle
1-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen.Vauvoille
pedagogisesti suunniteltu vauvamusiikki.
Maksuton seurakunnan jäsenille.

Musiklekis för 2-6 -åringar, ca 10 ggr/termin på
onsdagseftermiddagar. ”Barnvinden” är även
öppen. Terminsavgift för icke-medlemmar.

Muskari 2-6 -vuotiaille, noin 10 kertaa lukukaudessa keskiviikkoiltapäivisin, jolloin lastenvintti
on avoinna. Maksuton seurakunnan jäsenille.

2 år, med föräldrar, kl 15.40-16.10

2-vuotiaiset, vanhempiensa kanssa, klo 15.4016.10.

3-4 år, utan föräldrar, kl 16.15-16.45
5-6 år utan föräldrar, kl 16.45-17.30

3-4-vuotiaiset, ilman vanhempia, klo 16.1516.45. Ryhmä on täynnä.

De två grupperna för de äldsta barnen är för
tillfället fulltaliga men det går bra att ställa
sig i kö.

5-6-vuotiaiset, ilman vanhempia, klo 16.4517.30. Ryhmä on täynnä.

Anmälan per mejl till Hannele Iivonen, hannele.iivonen@svenskakyrkan.se Meddela
barnets födelseår, namn samt kontaktinformation.

åren komna, jag gör så många hembesök jag
hinner, men skulle ju gärna se ytterligare en
person som skulle kunna avlasta mig lite, säger
hon.
Även om många av besökarna tillhör den
äldre skaran numera har Mirja alltid månat
om kommande generationer med finländskt
påbrå. Fram till 2003 hade Boo sin egna finska
barnverksamhet.
– Tyvärr är sådan verksamhet beroende av
den som håller i det. När Helena Häggström
som höll i det slutade upphörde barngruppen.

Jonotuslistalle voi ilmoittautua sähköpostitse
Hannele Iivoselle, hannele.iivonen@svenskakyrkan.se. Liitä mukaan tieto lapsesi nimi,
syntymäika ja yhteystiedot.

Sedan dess har Mirja hänvisat alla leksugna
finska barn till Finska församlingen vid Slottsbacken i Gamla stan (se faktarutan ovan).
Fram till i höstas.
– Ja, glädjande nog har vi kommit igång
igen med en egen liten finsk barngrupp i
Nacka, självklart är alla finsktalande barn
välkomna dit, säger Mirja Hakkarainen och
börjar samla ihop affischerna för höstens
program.
Förberedelserna är redan i full gång för en
innehållsrik höst för den finska verksamheten.
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Våra förtroendevalda har ordet



Dina tankar är värdefulla
När sommaren börjar

övergå i höst startar de olika aktiviteterna i Boo församling. I dagens
samhälle kan Boo församling erbjuda en vilopaus mitt i vardagens
många gånger uppskruvade tempo.
Jag hoppas, oberoende av ålder, att
det finns något som Du tycker är
intressant när Du läser i Boo församlingsnytt eller på församlingens
hemsida om vad som händer i
församlingen. För kyrkan är inte
bara gudstjänst på söndag, utan så
mycket mer.
Som ordförande i församlingens
informationsutskott vill jag ställa

en fråga till Dig som läser om församlingens verksamhet. Vad anser
Du om det som församlingen
presenterar nu i höst?
Är det något du tycker är jättebra, sådär eller mindre bra, kanske
är det något Du saknar eller tycker
varför gör ni inte så här istället. Du
kanske har en idé som kan leda till
en intressant aktivitet.
Vi i informationsutskottet,
där alla nomineringsgrupper är
representerade, är intresserade att
få höra just Dina synpunkter. Du
kanske har synpunkter på någon

aktivitet Du besökt. Tveka inte
att tycka till och säg Din mening. Gör det på enklaste sätt,
ett telefonsamtal eller ett mail
eller ett brev till församlingen.
Genom en dialog på detta
sätt skapar vi kommunikation
mellan församlingsbor och
församling och det blir inte
bara enkelriktad information från
församlingen.
Välkommen att tycka till. Dina
tankar är värdefulla.
Jim Persson

Boo församling får ny webbplats:
www.svenskakyrkan.se/boo

JIM PERSSON
POSK, Partipolitiskt Obundna i
Svenska Kyrkan
Kyrkorådets 2:e vice ordförande
08-747 69 10
jim.persson@svenskakyrkan.se

Fest för jubilarer
18 oktober
I våras ordnade församlingen
ett gemensamt födelsedagsfirande för de
församlingsbor som fyllt jämnt under årets
första månader. De som fyllt 70, 80, 90 och
100 år bjöds på ett härligt kalas med tårta
och underhållning av Mats Paulson.
Den 18 oktober är det dags igen! Har du
fyllt jämnt mellan april och september? Håll
utkik efter en inbjudan som kommer med
posten.

Lagom till höstterminens start
sjösätter vi vår nya webbplats. Du som besökare kommer att känna igen innehållet, men
utformningen är ny. Vi blir en del av Svenska
kyrkans gemensamma webbplattform och får
tillgång till många nya möjligheter att kommunicera med dig som församlingsbo.
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Fullmäktigemöte
11 november
Välkommen att bekanta dig med den nya
webben.Vi hoppas att du hittar mycket som
väcker ditt intresse!
www.svenskakyrkan.se/boo
PS.Vi finns också på Facebook. Följ oss gärna.
www.facebook.com/booforsamling

Den 11 november har kyrkofullmäktige ett öppet sammanträde. Då behandlas
bland annat budget för 2016. Du är varmt
välkommen att lyssna och ställa frågor.
Onsdag 11 november kl 19 i Kyrkans hus i
Orminge C.

Årets konfirmander i Boo

Foto: Lena Mangematin

Konfirmation 4 juli 2015, Boo kyrka
Konfirmandpräst: Andreas Nerelius
Konfirmander: Fanny Holmberg, Olivia
Lindfors, Linn Petersson, Anna Valassi,
Tova Rydberg, Frida Gustafsson, Emma
Reinbrand, Sofia Wolf, Agnes Hydling, Sofia
Dellenby, Pelle Lidström, Hanna Segendorf,
Alice Ambros, Lisa Hovlin, Olivia Telander,
Felicia Nordström, Hanna Stanser, Ludvig
Danström, Fredrik Edström, Emil Hörlin,
William Granberg Medew,Viktor Näslund,
Viktor Rasmussen, Erik Wirbing, Hampus
Lomm Hedvold, Matilda Enberg, Maja
Wadling, Hedvig Heise, Conrad Thelander,
Emil Reinbrand, Daniel Michniewski, Carl
Bengtsson, Aron Kraméus, Ture Arborelius,
Leo Tapio, Adam Erlandsson.
Församlingspedagoger: Hampus Eriksson, Tove
Fylking, Daniel Rosenfors, Timmy Ullhag,
Jens Wallin. Unga ledare: Louise Järleblad,
Patrik Lindström,Vera Zethraeus (Felix
Skiöld, ej i bild).

Konfirmation 7 juni 2015, Boo kyrka
Konfirmandpräster: Anna Geijer Lindgren, Andreas Nerelius
Konfirmander: Johannes Mäkelä,Victor
Wikman, Pontus Lindström, Alice Lindgren, William Jonsson, Olivia Jenssen,
Alexander Onnela
Diakon: Emma Norling
Församlingspedagog: Timmy Ullhag
Unga ledare: Hanna von Euler

Konfirmation 6 juni 2015, Boo kyrka

Konfirmation 17 maj 2015, Boo kyrka

Konfirmandpräster: Lennart och Åsa Siverbo

Konfirmandpräst: Lennart Siverbo

Konfirmand: Julia Ewerklou

Konfirmander: Wilma Nygren, Isabel
Cosmo, Johanna Kanerva, Nicole Laxén,
Rebecca Lomanto, Nathalie Kaiser, Ella
Nannini, Christoffer Karlsson Jonsson,
Ewelina Bjurström.

Unga ledare: Filippa Wikman, Ellenor Antman
(ledarna Gustaf Gissler och Madeleine Moeremans d´Emaus saknas på bilden)

Konfirmation 2015/16
Läs mer på webben och håll utkik efter
broschyren som kommer i brevlådan till
dig som är född 2001.
Anmäl dig senast 20 september.

Församlingspedagoger: Hampus Eriksson,
Anna-Stina Persson, Jens Wallin.
Unga ledare: Maya Furugård, Patrik
Lindström, Louise Wernersson
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gudstjänster & konserter

Eventuella programändringar

Från 30 augusti till 6 december
gudstjänster
Sö 30 aug kl. 11 i Boo kyrka
Upptaktsmässa – diakonins dag
Församlingens präster och diakoner. Personalkören

hittar du på hemsidan
svenskakyrkan.se/boo

Allhelgona I BOO KYRKA

Sö 6 sept kl. 11 i Boo kyrka
Högmässa Ensemble från
Kungsholmens gymnasium
medverkar.
Fr 11 sept kl. 11 i Kyrkans hus
Himmel & pannkaka Vardagsgudstjänst för små och stora.
Sö 13 sept kl. 18 i Boo kyrka
Högmässa Solosång Filip Hamber
Sö 20 sept kl. 11 i Boo kyrka
Högmässa Nonakören medverkar.
Sö 27 sept kl. 11 i Boo kyrka
Högmässa Körerna Septimen, Kvinten och Danderyds flickkör.
Su 27 syyskuuta klo 14 Kirkon
talolla Suomalainen jumalanpalvelus
Mirja Hakkarainen
Sö 4 okt kl. 11 i Boo kyrka
Mässa med små och stora
Dopdagen. Miniorkören.
Fr 9 okt kl. 11 i Kyrkans hus
Himmel & pannkaka Vardagsgudstjänst för små och stora.
Sö 11 okt kl. 11 i Boo kyrka
Tacksägelsemässa och konfirmationsupptakt Boo Kammarkör,
körerna Cantiga och Septimen.
Sö 18 okt kl. 11 i Boo kyrka
Högmässa Tersen, Kvinten och
Nonakören
Sö 25 okt kl. 11 i Boo kyrka
Högmässa Kören Boofinkarna
Su 25 lokakuuta klo 14 Kirkon talolla
Suomalainen jumalanpalvelus Mirja
Hakkarainen
Sö 1 nov kl. 11 i Boo kyrka
Högmässa Henrik Roos
Sö 8 nov kl. 11 i Boo kyrka
Mässa med små och stora
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Fredag 30 oktober kl. 16-18 Allhelgonaöppet med orgelmusik
Lördag 31 oktober Kyrkan är öppen kl. 12-20
Kl. 13 Andakt med trumpet i Minneslunden. Efterföljande vandring på kyrkogården. Eva Broo
Kl. 15 Minnesgudstjänst. Församlingens präster och diakoner
Sö 8 nov kl. 18 i Kyrkans hus
Gospelmässa Kören Sing for Joy
Fr 13 nov kl. 11 i Kyrkans hus
Himmel & pannkaka Vardagsgudstjänst för små och stora.
Sö 15 nov kl. 11 i Boo kyrka
Högmässa Körerna Septimen och
Cantiga
Sö 22 nov kl. 11 i Boo kyrka
Högmässa Boo Kammarkör
Första advent, sö 29 nov kl. 09.30
OBS! i Boo kapell Adventsgudstjänst
Första advent, sö 29 nov kl. 11 i
Boo kyrka Adventsgudstjänst
Körerna Vokalen, Tersen och
Kvinten.

konserter
Lö 3 okt kl 16 i Boo kyrka Konsert inför körresa till Prag
Kören Vokalen och musiker. Dirigent: Margareta Stripple-Drakenberg
Sö 1 nov kl 16 i Boo kyrka Minneskonsert. Requiem av Gabriel Fauré
Boo Kammarkör. Solister och orkester. Dirigent: Helena Engardt
Ti 1 dec kl 13 i Kyrkans hus Adventsallsång med Nonakören och
musiker. Dirigent: Helena Engardt
Sö 6 dec kl 16 i Boo kyrka Adventskonsert Kören Vokalen med musiker.
Dirigent: Margareta Stripple-Drakenberg.

Första advent, sun 29 marraskuuta
klo 14 Kirkon talolla Suomalainen
jumalanpalvelus Mirja Hakkarainen
Första advent, sön 29 nov kl. 15 i
Boo kyrka Gudstjänst med stora

och små Musiklekis och miniorkör
Andra advent, sö 6 dec kl. 11 i Boo
kyrka Högmässa Körgrupp ur Boo
Kammarkör

På gång i församlingen
Alla aktiviteter äger rum
i Kyrkans hus i Orminge C
om ej annat anges.
Kontaktuppgifter till församlingens personal och
förtroendevalda hittar du
på sid 15.

Kyrkan är öppen

Boo kyrka är öppen on-fr 9-15,
lö-sö i samband med gudstjänster,
förrättningar och konserter.

Kyrkans hus

Kyrkans hus, växel, reception och
café är öppet: må, ti, to kl 9-12 och
13-16, on 13–16, fr 9–12

Gudstjänster

Söndagens huvudgudstjänst firas
nästan alltid som mässa i Boo kyrka
kl.11. Kyrkans program annonseras
också i lokalpress, genom affischering och på församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/boo.

Morgonmässa

Onsdagar kl. 8.30 firar vi mässa i
Kyrkans hus.

Ungdomsmässa

Varje tisdag firar vi Ungdomsmässa
i Kyrkans hus kl. 19. Se affischer
och predikotur för mer info.

Kyrktaxi

Alla som har behov av att åka taxi
till gudstjänsten får ersättning mot
kvitto på kansliet i Kyrkans hus.

MÖTESPLATSER
Tisdagssoppa

Soppa, kaffe, kaka samt en stunds
andlig spis. Ti kl.12. Pris 30 kr.
Första soppan för hösten 1/9

Regnbågen

Aktivitetsgrupp för boende på
Rodret, Kompassen och Ametisten m.fl: 10/9, 8/10, 5/11, 10/12.
Info: Birgitta Rönnqvist, Catarina
Carneheim.

i samarbete med

Kyrkliga arbetskretsen
Arbetskretsen träffas må kl.12
(ojämna v). Första Arbetskretsen
för hösten 7/9

Suomalaista toimintaa

Suomalaiset jumalanpalvelukset Kirkon talolla, Orminge C, 27/9, 25/10,
29/11 klo 14. Keskustelupiiri Kirkon
talolla klo 13: 17/9, 1/10,15/10,
29/10, 12/11, 26/11

TRÄFFAR FÖR DAGLEDIGA
Torsdagar kl.14. Pris: 30 kr.
10/9 Lill-Babs i våra hjärtan!
24/9 Musikkryss med trubadur
8/10 Elvis-inspirerat med Rolf Larsson
från Trio med Bumba
22/10 Höstbingo
5/11 Under Paris himmel med Ingela
Wahlgren
19/11 Glad musikunderhållning med
Bertil Englund och Jerry Stensen

OASEN

En mötesplats för dig som lever i
en utsatt tillvaro. Möjlighet att äta
något till symbolisk kostnad.Vi är
också behjälpliga i kontakter med
myndigheter och liknande. Ti kl
13-14.30 Info: Birgitta Rönnqvist.
Första Oasen för hösten 1/9

Träffar för enastående
föräldrar med barn
Middag, umgänge, pyssel och
andakt eller gudstjänst. Info: Sophie
Sköldeberg. Ti 22/9 och 20/10 kl
17-19.30 i Kyrkans hus. Sö 29/11 kl
13-16 i Boo kyrka.

FÖRELÄSNINGar

”Skeptikerns guide till Jesus” Stefan
Gustafsson, direktor Credoakademin och författare. Sö 11/10 kl 18
i Kyrkans hus
Livslögnen Öppen föreläsning
för vuxna om alkohol, narkotika,
doping och tobak med Andreas
Nygren och Richard Karlsson.
Må 21/9, 12/10, 23/11 kl 18-21 i
Kyrkans hus. Kaffe och smörgås i
pausen. Fri entré.

KROPP OCH SJÄL
Enskilda samtal

Behöver du någon att tala med? I
enskilda samtal med en präst eller
diakon kan du prata om allt. Samtalen är kostnadsfria. Den du talar
med har tystnadsplikt. Tidsbeställning: 08-747 66 00 (vx Boo församling). Jourhavande präst tel 112.

Sorgegrupp

Gruppandning on kl.18.45: För att
andas i grupp krävs först ett enskilt
samtal. Tidsbokning för samtal/anmälan till gruppandning: Eva Broo.
Varannan onsdag, ojämna veckor.
Start 9/9

Retreatdag

10 oktober kl 9-16.30 i Kyrkans
hus. Info och anmälan senast 25
september till Eva Broo

Samtalscirkel för den som har mist
en anhörig.Vi utbyter tankar och
delar erfarenheter i sorgen. Info
och anmälan: Birgitta Rönnqvist
eller Catarina Carneheim.

Friskvård för par
relationer

Må bra-gruppen

meditation eller kristen
djupmeditation

Kom och gå med oss i blandad terräng. Vi avslutar med fika och samtal. Måndagar kl.10, samling Kyrkans
hus. Ingen föranmälan krävs. Info:
Catarina Carneheim. Första promenaden för hösten må 31/8.

Drömgrupp

Vi tolkar varandras drömmar enligt
en väl beprövad metod. To kl.19:
24/9, 22/10, 5/11. Info: Lennart
Siverbo

Senior-qigong

Ti kl. 11. Info: Eva Broo. Start 1/9

Öppen qigong-träning
jichu gong

Varannan onsdag, ojämna veckor kl.
18. Info: Eva Broo. Start 9/9

Frigörande andning

Friskvårdsmetod för kropp och själ.

Vi samtalar om relationer och
kommunikation. Intresseanmälan:
Sophie Sköldeberg.

Vi sitter oss till stillhet. Öppet för
alla trosinriktningar. Inga förkunskaper krävs.Varannan tisdag, ojämna
v. kl. 19 i Kyrkans hus. Info: Lennart
Siverbo. Start 8 september.

ANDLIG FÖRDJUPNING
Bibelstudium

Vi studerar boken Varför skall jag
tro på Gud?. Info: Lennart Siverbo.
Varannan torsdag, jämna v. kl. 19.
Start: 3 september.

Ignatiansk-inspirerad
andlighet

Ny grupp i ignatiansk-inspirerad
andlighet. Info och kontakt: Eva
Broo. Kostnadsfritt.Varannan måndag, ojämna v. Start 7/9
Fortsättningsgruppen träffas följande
tisdagar kl. 18: 8/9, 6/10, 3/11, 1/12
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På gång i församlingen
Alla aktiviteter äger rum
i Kyrkans hus i Orminge C
om ej annat anges.
Kontaktuppgifter till församlingens personal och
förtroendevalda hittar du
på sid 15.

BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Terminen startar v. 36

Kyrkans öppna förskola

Barn 0-5 år är välkomna tillsammans med en vuxen.Vi leker, fikar
och lär känna varandra. Fika till
självkostnadspris. Ingen anmälan
behövs.
I Kyrkans hus:
Ti 9-11.30, sångstund kl 9.30
On13.30-15.30, sångstund kl 14
To 9-11.30. Fr 9-11.30, sångstund
9.30. Syskonpyssel 10.30
Info: Alexandra Hjelm.

I Kummelnäs kapell
Må 9-11.30 sångstund 9.30
Ti 9-11.30
To 13.30-15.30, sångstund kl 14.
Fr 9-11.30, sångstund kl 9.30.
Info: Frida Lennartsson

Minstingen

En grupp för de allra minsta barnen tillsammans med förälder.Vi
träffas 6 gånger och samtalar om
förlossning, amning, sömn, dop och
föräldrarelationen. To kl.9-10.30.
Ny grupp startar 24 sept för barn
födda juli-sept 2015. Info och anmälan: Alexandra Hjelm

miniorer

För dig i årskurs 1-3.Vi lagar och
äter middag, spelar spel, pysslar och
tittar på film. Må kl 15.30-17.30.
Info och anmälan: Alexandra Hjelm

Tollareminiorer

För dig i årskurs F-3. Med bibelberättelsen i fokus skapar vi musik
och drama.Vi pysslar och fikar. Må
kl 16.30-17.30 i Tollare folkhögs-

KÖRSÅNG
Alla körer övar i Kyrkans hus. Terminen startar v. 36.
Miniorkören 6-7 år
On kl.17-17.30 Anmälan & kontakt: Frida Lennartsson
Barnkören Tersen 8-9 år
On kl.16.40-17.20 Anmälan och kontakt: Therese Hamber
Diskantkören Kvinten 10-12 år
On kl. 15.30-16.30 Anmälan och kontakt: Therése Hamber
Ungdomskören Septimen. Kör för dig 13-18 år. Inga förkunskaper
krävs. Gospel, pop samt enklare klassisk musik.
Må kl.17.30-18.45 Anmälan och kontakt: Therése Hamber
Kören Cantiga Kör för dig som vill satsa mer och är 18+! All slags
musik men med tyngdpunkt på klassiskt. Körvana krävs.
Må kl.19.-20.30 Anmälan och kontakt: Therése HamberAnmälan

skola. Drop in från kl 16. Info och
anmälan: Frida Lennartsson

Klapp & Klang

Barn 0-2 år.Vi sjunger, spelar
rytminstrument och dansar. Fika
till självkostnadspris, ingen anmälan
behövs. Info: Therése Hamber
Kyrkans hus, Orminge C:
To 9.30-10, 10 mån-2 år
To 10.30-11, 0-10 mån
Kummelnäs kapell:
Ti 9.30-10, för dig 0-2 år. Därefter
lek och fika till 11.30.

Musiklekis

Barn i åldrarna 4-6 år.Vi sjunger,
dansar och spelar rytminstrument.
Info och anmälan: Frida Lennartsson.

REC .

För tjejer och killar 10-12 år. Gillar
du skapande och film är det här
gruppen för dig. To kl. 15.30-17.30.
Se mer info på hemsidan. Anmälan:
Timmy Ullhag.

Scouterna

För dig 7-12 år. Som scout gör man
massa olika saker, allt från att lära
sig att vara en bra kompis till att
göra upp eld. Plats: Arbetsgården/
scoutstugan. On kl.18-19.30. Info
och anmälan: Daniel Rosenfors,
ansvarig pedagog

Stödgrupp för barn
och unga i sorg

Nonakören. Damkör på dagtid. Ti kl.13-15. Helena Engardt

Kyrkans hus, Orminge C:
On 16.15-16.45

Vokalen. Blandad vuxenkör.
Ti kl.19-21. Margareta Stripple Drakenberg

Kummelnäs kapell:
To kl 16-16.30

Har du förlorat en nära anhörig?
I våra stödgrupper för barn och
ungdomar får du träffa andra med
liknande erfarenheter. Info: Sophie
Sköldeberg. Ny grupp startar så
snart tillräckligt många har anmält
intresse.

Boo Kammarkör. För dig med körvana. www.bookammarkor.se
To kl.19-21.30 Helena Engardt

ungdomskväll

Konfirmation

Boofinkarna (60+) On kl. 14.30-16. Därefter fika! Kontakt: Margareta
Stripple Drakenberg
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Mötesplats för ungdomar, från
13 år.Vi firar mässa och har olika
program. Ti kl. 16.30-21.

Vill du veta mer? Se vår webbplats
eller hör av dig till Andreas Nerelius 08-747 66 39

adresser och telefonnummer
Kyrkans hus i boo
Besöksadress: Utövägen 4, Orminge C
Postadress: Box 3, 132 21 Saltsjö-Boo
08-747 66 00. Kyrkans hus, reception och café
är öppet: Må, ti, to kl 9-12 och 13-16; on 13-16;
fr 9-12.
Bokning: 08-747 66 01
boo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kantor Michael Weiter 08-747 66 19
michael.weiter@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri

Kantor Margareta Stripple Drakenberg
08-747 66 38
margareta.stripple@svenskakyrkan.se

jan.b.johansson@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsmusiker Therése Hamber
08-747 66 14 therese.hamber@svenskakyrkan.se

Boo kyrka Boo kyrkväg 8. Kyrkan är öppen
on - fr kl. 9 -15, lö-sö i smb med gudstjänster

Informatörer

Kummelnäs kapell
Kummelnäsvägen 70, tel 08-747 66 27

christer.engstrom@svenskakyrkan.se

Scoutstugan Kummelnäsvägen
Präster

Kyrkoherde Henrik Roos 08-747 66 06
henrik.roos@svenskakyrkan.se
Komminister Eva Broo 08-747 66 10
eva.broo@svenskakyrkan.se
Komminister Mirja Hakkarainen, finsktalande
08-747 66 07
mirja.hakkarainen@svenskakyrkan.se
Komminister Lennart Siverbo 08-747 66 09
lennart.siverbo@svenskakyrkan.se
Komminister Mi Cedergren Helén
08-747 69 04
mi.helen@svenskakyrkan.se
Komminister Andreas Nerelius 08-747 66 39
andreas.nerelius@svenskakyrkan.se
Komminister Anna Geijer Lindgren 08747 66 34, anna.geijerlindgren@svenskakyrkan.se
Komminister Tommy Mellberg (vik)
Komminister Sandra Signarsdotter
föräldraledig

Christer Engström 08-747 66 05
Mimmi Kvist 08-747 69 11

pedagoger

Anna-Stina Persson 08-747 66 31

anna-stina.persson@svenskakyrkan.se

Hampus Eriksson 08-747 66 16

hampus.eriksson@svenskakyrkan.se

Daniel Rosenfors 08-747 69 06

daniel.rosenfors@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare Lena Lundqvist 08-747 69 04
lena.lundqvist@svenskakyrkan.se
Lokalvårdare Sanom Eriksson 08-747 69 03
Kyrkogårdsförvaltningen

Boo kyrkväg 13, 08-747 69 00
Kyrkogårdschef Ivar Fors
08-747 66 22, kl. 9-11, fax: 08-715 93 16
ivar.fors@svenskakyrkan.se

Frida Lennartsson 08-747 66 21

frida.lennartsson@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent Catrin Malmsjö Ström
08-747 66 29
catrin.malmsjo.strom@svenskakyrkan.se

Timmy Ullhag 08-747 66 08
timmy.ullhag@svenskakyrkan.se

Arbetsledare, kyrkogården Håkan Hedin,
08-747 66 25, hakan.hedin@svenskakyrkan.se

Hanna Bjärenstam föräldraledig

Kapellvaktmästare och kyrkogårdsarbetare

Lotta Ekholm, 08-747 69 02

Fritidsledare, barntimmeledare

lotta.ekholm@svenskakyrkan.se

Alexandra Hjelm 08-747 66 35

Kyrkogårdsarbetare Thomas Holmberg
Gorgén 08-747 66 25

alexandra.hjelm@svenskakyrkan.se
tove.fylking@svenskakyrkan.se

thomas.holmberg@svenskakyrkan.se

Förtroendevalda 2014 –2017

fanny.nordberg@svenskakyrkan.se

Fullmäktige

Kansli

1:e vice ordf Daniel Costa (S) 073-973 26 91

Sophie Sköldeberg 08-747 66 12

Administrativ chef Öjving Svensson
08-747 66 02, ojving.s.svensson@svenskakyrkan.se

Pia Guillard 08-747 66 03

Ekonomiansvarig Lotta Frohm Lindberg
08-747 66 04 lotta.lindberg@svenskakyrkan.se

Emma Norling

tjänstledig

Kyrkobokföring och bokning
Sonia Gunnarsdotter 08-747 66 28
sonia.gunnarsdotter@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker

reception

Verksamhetschef Helena Engardt organist
08-747 66 18, helena.engardt@svenskakyrkan.se

Service

Husmor Anki Sundberg 08-747 66 37
anki.sundberg@svenskakyrkan.se

Verksamhetschef Andreas Nerelius
08-747 66 39
andreas.nerelius@svenskakyrkan.se

Fanny Nordberg 08-747 66 00

pia.guillard@svenskakyrkan.se

Anders Modigh 08-747 69 12
anders.modigh@svenskakyrkan.se

verksamhet för 0–18 år

Verksamhetschef Birgitta Rönnqvist
08-747 66 11
birgitta.ronnqvist@svenskakyrkan.se

sophie.skoldeberg@svenskakyrkan.se

Kent Svensson 08-747 66 20
kent.svensson2@svenskakyrkan.se

Husmor Annika Borg 08-747 66 17
annika.b.borg@svenskakyrkan.se

Tove Fylking 08-747 66 32

catarina.carneheim@svenskakyrkan.se

Susanne Ellestad 08-747 66 15
susanne.ellestad@svenskakyrkan.se

mimmi.kvist@svenskakyrkan.se

Diakoner

Catarina Carneheim 08-747 66 23

Jan Johansson 08-747 66 24

Cathrin Dahlblom Olsson, 08-747 66 36

cathrin.dahlblom@svenskakyrkan.se

Ordf Lotta Sjöman (POSK) 070-678 01 23
2:e vice ordf Ingmar Berthelsen (BA)
070-295 63 10
kyrkoråd

Ordf Margareta Huzelius (S)
08-747 69 08
1:e vice ordf Kenneth Hertzman (BA)
08-747 69 09
2:e vice ordf Jim Persson (POSK)
08-747 69 10
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f ö r s t som s is t

Gud bjuder in oss alla

När jag var tonåring

tyckte jag gudstjänst var dödens
tråkigt, det tog många år innan jag
kunde uppskatta gudstjänsten. Då
hade jag inte förstått att gudstjänst
också kunde vara Megamässan
(ungdomsmässan) på tisdagkvällar,
med livebandet, fullt med ungdomar och kvällar som slutade med
att vi låg i en hög framför altaret
och skrattade.
Min bild av gudstjänsten var
söndag klockan tio! Hur många av
hormoner uttröttade tonåringar
orkade upp och iväg en söndag till
klockan tio? Inte många kan jag
meddela, för vi var inte många i
kyrkbänken. En och annan trött
konfirmand som satt och gäspade,
liksom jag själv. Ibland smet jag ut
efter nattvarden, då märktes det
inte så mycket. Dödstråkigt med
gudstjänst.
16  Boo
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Jag hade inte fattat då att
kvällsmässan som jag älskade, som
jag gick till varje vecka och aldrig
ville missa, som fyllde hela mitt
inre med glädje och sorg på samma
gång, där alla tankar rusade runt
och nattvardens mysterium kändes
ofattbart stort, det var ju också
gudstjänst.
Under åren utvidgades min
gudstjänstrepertoar, jag fann olika
uttryckssätt och beroende på humör och tillfälle i livet hittade jag
gudstjänster att besöka.
Med åren har jag också erövrat
söndagens pampiga högmässa
klockan elva och gjort den till min.
Fast ibland kan jag fortfarande
tycka att gudstjänsten blir tråkig,
eller ja, egentligen inte tråkig utan
mer tom. Tom som om vi sitter
där i bänken men Gud är någon
annanstans.

Gudstjänst är och ska

vara lek inför Guds ansikte, det är
tack och lovprisning, likväl som
bön om Guds nåd och förlåtelse.
Vi delar sorgen efter någon avliden
vid tacksägelserna och i förbönen
får vi be om Guds kärlek och blick
för nöden omkring oss, i nattvarden får vi känna Kristus närmare
än vårt eget hjärta. Ja, gudstjänst är
att hela livet får plats inom liturgin
och tiden vi är i kyrkorummet.
Vårt liv får finnas med i gudstjänsten och det vi hör och ser och
upplever ska också kännas att det
berör och att vi fått något med oss
när det är slut. När det inte blir så,
då blir gudstjänsten tom och ett
skådespel.
Ibland tror jag att vi strävar för
mycket efter perfektion och att
det finns risk att den tar över, så
till den milda grad att vi vill låsa

fast gudstjänsten och musiken,
så som det alltid har varit så skall
det alltid vara och det nya göre sig
icke besvär. När perfektionen tar
över dör en bit av gudstjänstens
själ. Det motsägs inte av att vi som
förbereder gudstjänsten ska vara
väl förberedda och proffsiga på det
vi gör, det är ju därför vi är där,
men i slutändan är det vi som firar
gudstjänst som gör den tillsammans. Och det nya som först kändes ovant blir med tiden det gamla
som vi lärt oss att älska.
I gudstjänsten ska alla få lov att
finnas, Gud bjuder in oss alla att
fira och dela stunden tillsammans
och med varandra. Därför är det
också viktigt att var och en som
kommer får känna sig välkommen.
Om jag fick önska skulle jag vilja
att den som kom till gudstjänsten
fick gå därifrån med känslan att
ha funnit ett andra (eller kanske ett första) hem. Att du som
kommer känner dig välkommen,
önskad och sedd, att du vill dela
gemenskapen och glädjen i att vi är
många. Och att vi är olika. Oavsett
vem du är så kom och låt oss hjälpas åt att bjuda in till Guds hus.
Anna Geijer Lindgren
präst

