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Tomas Sjödin  
delar tankar
Sidan 14–15

Alla barn får 
chans att sporta
Sidan 6–7

Frukostklubb 
i Örnäsgården
Sidan 8–9

Tema  
Att dela
Mångkultur i Bergnäskyrkan
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En påsk med  
overdelivery
Det här numret av Kyrknyckeln handlar om att dela. Vi får 
möta Frukostklubben som träffas i Örnäsgården och delar 
inte bara frukoststunden utan även vardagens bekymmer och 
glädjeämnen med varandra. Vi tittar in på den mångkulturella 
mötesplatsen i Bergnäskyrkan där lulebor med bakgrund 
i många olika länder får en chans att mötas och ta del av 
varandras erfarenheter. 
Dessutom får vi tips från Sportoteket om hur vi kan dela med 
oss av våra egna eller barnens avlagda sportgrejer, urvuxna 
skridskor och fotbollskor med mera, så att andra kan låna dem 
och få chansen att utöva en idrott. 

Missa inte heller författaren Tomas Sjödins krönika där han 
berättar om begreppet ”Overdelivery”, vilket betyder ungefär 
”att ge det lilla extra”. Lite extra omtanke och vänlighet 
betyder så mycket. Om du och jag gör mer än vi måste för 
någon annan kan det få oanade positiva konsekvenser.  Det 
tror i alla fall vi. 

Nu till helgen är det påsk och det firas i alla våra kyrkor. 
Det är en helg som handlar om både sorg och glädje och om 
hur tillvaron kan se ut, från mörkaste svart till ljus och 
hoppfull som en solig vårvinterdag. Du hittar påskens 
gudstjänster och konserter i vår kalender.

Trevlig läsning! 
Redaktörerna 
Eva Bergman och 
Karin Holmgren 
Tyskling

Innehåll

KN-Kyrknyckeln är en tidning från Svenska kyrkan i 
Luleå. Tidningen utges av Luleå domkyrko församling 
och Nederluleå församling med fyra nummer per år och 
delas ut gratis till alla hushåll i församlingarna. Tidningen 
finns även att läsa på vår hemsida www.svenskakyrkan.
se/lulea

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Richard Marklund, 
Nederluleå församling. 
Ställföreträdande ansvarig utgivare: Domprost Charlott 
Rehnman, Luleå domkyrkoförsamling.

Redaktörer: Eva Bergman (Nederluleå församling)  
Karin Holmgren Tyskling (Luleå domkyrkoförsamling) 
I redaktionen: Ulf Boström, Catrine Kostenius,  
Anna-Stina Svedberg.

Hör gärna av dig via e-post till  
kyrknyckeln.lulea@svenskakyrkan.se 

Vi ansvarar inte för inskickat material som vi inte har 
beställt. Däremot tar vi gärna emot alla redaktionella 
tips. 

Redaktionens postadress: Nederluleå församling,  
att. Kyrknyckeln, Box 42, 954 21 Gammelstad.

Luleå domkyrkoförsamling, växel 0920-26 48 00
Nederluleå församling, växel 0920-27 70 00 

Tryckt på miljövänligt papper hos Lule Grafiska AB.

Nästa nummer av Kyrknyckeln kommer 
i juni 2015.

Vi finns på Facebook
Har du hittat till församlingarnas sidor 
på Facebook? Där kan du ställa frågor, 
diskutera, delta i tävlingar, ge svar, 
lära känna nya personer, få tips om konserter, 
gudstjänster och mycket annat.  
Luleå domkyrkoförsamling:  
www.fb.com/luleadomkyrko
Nederluleå församling: www.fb.com/nederlulea 

omslagsbild: Ingegerd Lundborg pratar tyger 
med Bertie Suwardi. Foto: Erik Holmstedt
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Möts man inte så blir det ingen 
integration. Vi får kunskap om 
varandras kultur, det är så lärorikt.  
Att se att vi alla är människor. Att se  
att det mesta har vi gemensamt.

ingegerd lundborg, volontär på  
bergnäskyrkans mångkulturella mötesplats.
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Tema Att dela

Bertie Suwardi från Australien har 
just lärt sig ett nytt svenskt ord. Hon 
står och känner på tygerna som lig-
ger framme på ett bord i ett av rum-

Det mesta  
har vi gemensamt

Varje tisdag eftermiddag förvandlas Bergnäskyrkan 
till en mötesplats för hela världen. Volontärer och 
invandrare samlas för att laga mat, baka, sticka, sy, 
måla, läsa, sjunga eller bara dricka en kopp kaffe. Men 
populärast utan jämförelse är möjligheten att bara få 
sitta ned och samtala på svenska med varandra. 

men i Bergnäskyrkan. ”Tyg” säger 
volontären Ingegerd Lundborg med 
långsam och tydlig röst. Bertie, som 
bara varit i Sverige i knappt sex må-

nader, provar att sätta in sitt nyvunn-
na ord i en mening. ”Innan jag syr, 
stryker jag tyget.”

– Men det är ju helt riktigt! utropar 
Ingegerd, som varit lärare i svenska 
som andraspråk. Numera är hon pen-
sionär, men ränderna går aldrig ur. 

– Åh, rätt ordföljd gör mig lycklig. 
Det är som musik i mina öron, skrat-
tar Ingegerd. 

Även Bertie ler lite generat. 
– Jag blir chockerad när jag pratar 

rätt.

Adriana Popescu från Rumänien och Viktoria Kleyko från Ryssland är kompisar från SFI. Träffen i Bergnäskyrkan är nästan enda gången de  
samtalar med svenskar under veckan.



4 K Y R K N YC K E L N  1  ·  2 0 1 5

Tema Att dela

Sjuttiotalskyrka
Bergnäskyrkan är en typisk sjuttio-
talskyrka. Den smälter in den om-
kringliggande villabebyggelsen utan 
behov av uppseendeväckande makt-
symboler som tinnar och torn. Ar-
kitekturen andas demokrati, folk-
hem och delaktighet. Det första som 
möter besökaren är ett välkomnan-
de inomhustorg, till höger ett öppet 
kyrko rum, till vänster kontor och 
längre in kök, matsal och rum för 
olika aktiviteter. Bergnäskyrkan är 
som gjord för öppna möten. I varje 
rum pågår någon aktivitet. Volontä-
rerna, så gott som alla är pensionä-
rer, sitter med invandrare och målar, 
pysslar, stickar eller bara samtalar. 
Vid ett runt bord på kyrktorget går 
ordet laget runt och var och en får 
berätta om en viktig händelse i hem-
landet det senast året. 

Visionen
– Jag blev förtjust när jag första 
gången såg lokalerna, berättar Inge-
gerd Lundborg som är initiativtagare 
till mötesplatsen.  

Men det var märkligt nära att det 
inte skulle blivit en första gång på 
grund av en krånglande ringklocka. 
Det var en vinterdag för ett år sedan. 
Efter 40 år som lärare i svenska för 
invandrare var Ingegerd fortfarande 
inte mätt. Hon längtade efter att dra 
igång en mötesplats för svenskar och 
invandrare och hade fått tips om att 
kyrkan kanske skulle vara intresse-
rad. Hon och maken var ute på pro-
menad och gick förbi Bergnäskyr-
kan. En ingivelse senare stod de vid 
ingången och ringde på. Men ingen 
kom och öppnade och lite snopna 
vände de sig om för att gå hem. Sam-
tidigt inne i kyrkan gick diakon 
Marianne Marklund just in till sitt 
rum och såg dem genom fönstret. 

– Jag rusade ut och ropade efter 
dem, minns Marianne. 

En stund senare satt de på kyrktor-
get med varsin kopp kaffe och Inge-
gerd fick berätta om sin vision. De 
bestämde sig för att mötas en vecka 
senare. 

– Samtidigt ringde jag runt till mina 
bekanta som jag trodde skulle vara 
intresserade av att bli volontärer.

Ingegerd och Marianne träffades 

igen tillsammans med Bergnäskyr-
kans präst Urban Bjuhr. Alla var på 
samma spår. De ville inte skapa en 
skolsituation utan en mötesplats som 
handlade om ömsesidigt givande och 
tagande.   

– Och vi pratade om att det inte 
bara skulle handla om huvudet utan 
också vad man har i händerna, minns 
Marianne. 

Sagt och gjort, flygblad trycktes 
och delades ut. Volontärer rekryte-
rades, Röda korset och SFI, Svenska 
För Invandrare, bjöds in på studiebe-
sök och sent på våren var verksamhe-
ten igång. Deltagandet har varit böl-
jande, men från och med i vår är träf-
farna förlagda till tisdagar då Kom-
vux lärare har konferensdag och alla 
som läser svenska för invandrare är 
lediga. Förhoppningsvis hittar de till 
Bergnäskyrkan. 

Regine från Brasilien.

Att måla akvarell är en av många aktiviteter 
för handen på mötesplatsen.
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– För det vet jag ju, att våra invand-
rare vill träna språket väldigt mycket. 
Och de har så mycket att berätta, sä-
ger Ingegerd. 

Fika
Det är dags för fika och vid bordsän-
dan sitter Adriana Popescu från Ru-
mänien, Viktoria Kleyko från Ryss-
land, Laila Moussallik från Marocko 
och Bertie Suwardi från Australien 
och samtalar på svenska. Fyra kvin-
nor från fyra olika länder. Deras 
svenska är förvånansvärt driven med 
tanke på vilken kort tid de varit i 
landet. Mest talför är Bertie. Hennes 
modersmål är indonesiska, men hon 
talar också flytande kinesiska och 
engelska. 

– Svenska är svårare än kinesiska, 
förklarar Bertie. Kinesisk gramma-
tik är lätt men svensk grammatik är 
mycket komplicerad.

– Det är bra att att ni inbjuder oss 
och lär oss vad som händer i Sverige. 
Jag har lärt mig om Pajala idag, det 
låter som en spansk maträtt, säger 
Bertie och skrattar. 

För Laila från Marocko är det för-
sta gången hon är här. 

– Det kommer absolut att bli fler 
gånger, försäkrar Laila. 

Viktoria från Ryssland och Adriana 
från Rumänien har varit trogna besö-
kare under hela hösten. Båda kom till 
Sverige för 1,5 år sedan.

– Det här är en plats där jag kan 
möta svenska människor och prata, 

Fakta  
Mångkulturell mötesplats
Vill du bli volontär på  
Mångkulturell mötesplats?
Det behövs många volontärer och du 
kommer de tisdagar som passar dig. 
Välkommen att höra av dig till diakon 
Marianne Marklund, telefon 0920- 
27 70 63. 

Takako Takeuchi, är konstnär från Japan
och har tänkt stanna i Sverige ett år.

Samtal på kyrktorget.

Alla medel är tillåtna för att förklara vad ord betyder. Här visar Marina Lundberg vad en 
spark är.

säger Viktoria. På SFI är det inte van-
lig svenska, lärarna pratar långsamt 
och tydligt. Inte som på affärerna i 
Luleå där alla pratar fort.

Adriana håller med.
– Den enda gång jag annars träffar 

svenskar är på gymmet. Men de säger 
bara hej och hejdå. 

Efter fikat troppar några av och 
några fortsätter sitt rundabordssam-
tal om allt från veckans väder till de 
stora världshändelserna.

– Möts man inte så blir det ingen 
integration, funderar Ingegerd. Vi 
får kunskap om varandras kultur, 
det är så lärorikt. Att se att vi alla är 
människor. Att se att det mesta har vi 
gemensamt.

Text: Ulf Boström  
Foto: Erik Holmstedt
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Sportoteket är en avknoppning av 
ett större projekt som kallas för Alla 
Platsar där Norrbottens idrottsför-
bund tillsammans med Svenska kyr-
kan i Luleå, Rädda barnen och Luleå 
kommun vill göra det möjligt för alla 

Alla platsar
Ute på isen i Coop Arenas A-hall virvlar ett 
trettiotal unga tjejer fram på lånade skridskor. 
Det är upptakt för Sportoteket, kommunens 
utlåning av idrottsutrustning. 

Vid rinken står Birgitta Öberg Lindberg, 
pedagog i Svenska kyrkan och är nöjd över synen.

– Det här visar att det finns ett sug efter att 
låna grejer. Det känns bra att kyrkan är med i ett 
projekt som ger barn och ungdomar möjligheter 
att vara med i en gemenskap som idrotten kan 
erbjuda. 

barn att vara med i en idrottsfören-
ing. Alla ska platsa, oavsett familjens 
ekonomiska förmåga. Deltagande ska 
inte vara en klassfråga. 

Inne i omklädningsrummet går 
Norrbottens Idrottsförbunds projekt-

ledare Åsa Christensen omkring och 
hjälper några unga tjejer att hitta rätt 
utrustning, bland det femtiotal skrid-
skor som hittills samlats ihop för utlå-
ning. För henne handlar Sportoteket 
inte bara om att ensamstående och 
andra utsatta ska få råd med en kost-
nadskrävande sport. 

– Det är lika viktigt att det är mil-
jövänligt och att det ger alla en chans 
att testa på olika idrotter. Så det är 
större än bara för dem som inte har 
råd, säger Åsa Christensen. 

Mycket grejer
Allting är fortfarande i sin linda, men 
redan har man fått in mycket grejer. 

– Vi har fotbollsutrusning, slalom-
utrustning, brädor, tennisracket, det 
trillar in eftersom. 

På upptaktsdagen i A-hallen är det 
bara fråga om korttidslån, men sedan 
kommer nog gränsen för hur länge 
man får låna grejer att flyta. 

– Det är lite efter behov. Har du be-
hov att låna skidorna i tre månader så 
är det OK.

Däremot kommer det inte i nuläget 

– För mig är kyrkans uppdrag att vara där människor är,  
säger församlingspedagog Birgitta Öberg Lindberg.

Vendela Rolfs får hjälp av mamma Sarianna Saarikoski att hitta rätt klubba.
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Om kyrkan kan vara med 
och förverkliga att alla 

ungdomar som vill får vara 
med i den gemenskap som 

idrotten ger, då är det  
där vi ska vara.

Det har kommit in mycket grejer för utlåning till Sportoteket.

Tema Att dela

att bli fråga om några böter vid för 
sen återlämning, försäkrar Åsa.  

Fullt utbyggt kommer Sporto teket 
att finnas på Hertsön, Bergnäset, 
Tuna/Notviken och i Råneå. 

  
Dyra medlemsavgifter 
Ute vid rinken står församlings-
pedagog Birgitta Öberg Lindberg och 
ser hur det går för alla tjejerna som 
strömmar ut ur omklädningsrummet 
för att prova skridskor, hjälm och 
hockeyklubba.

– Jag har jobbat i skolan, och på fri-
luftsdagarna kan det vara svårt för 
många barn att delta i de friluftsakti-
viteter som skolan erbjuder, berättar 
Birgitta. 

Enligt Riksidrottsförbundets siff-
ror kostar det 10 740 kronor per år 
för ett barn att hålla på med hockey. 
Tvåa kommer ridsporten med 10 405 
kronor per år och trea ligger tennis 

Dyraste idrotterna för barn
I kronor per år. Summan visar median-
värdet och det man har mätt är med-
lemsavgifter, utrustning, tävlingar,  
resor, köp av lotter och kalendrar, med 
mera. 
Ishochey  10 740 kronor
Ridsport  10 405 kronor
Tennis  4 700 kronor
Friidrott  4 100 kronor
Innebandy 3 945 kronor
Simining 3 925 kronor
Basket 3 900 kronor
Fotboll 3 700 kronor
Golf 3 500 kronor
Gymnastik 2 360 kronor
(Källa: Riksidrottsförbundet 2009)

på 4 700 kronor per år. Men utrust-
ningen är bara en del av kostnaden. 
Lika mycket kan det handla om utgif-
ter för medlemsavgifter, lägeravgifter, 
matcher och andra kringkostnader. 

– Det kan vara svindyrt med med-
lemsavgifter, säger Birgitta Öberg 
Lindberg. 

Stipendium
Tillsammans med föreningar från 
Hertsön, Bergnäset och Råneå har 
projektgruppen tagit fram en idé-
bank som ger tips på hur man kan 
undvika att kostnaderna skenar iväg 
för deltagarna. Knutet till Sportote-
ket är också möjligheten att söka sti-

pendium för sådana utgifter. Birgitta 
sitter med i gruppen som beslutar om 
vem som ska få stipendium.  

– Där har församlingarna i Luleå 
kommun varit som mest engagerade. 
Tillsammans har vi lagt en grundplåt 
till stipendierna och sådant som möj-
liggör att sprida informationen om 
att Sportoteket finns. Om kyrkan kan 
vara med och förverkliga att alla ung-
domar som vill får vara med i den ge-
menskap som idrotten ger, då är det 
där vi ska vara, säger Birgitta Öberg 
Lindberg. 

Text: Ulf Boström
Foto: Anders Alm 
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Klockan är strax före nio och Anna-
Lisa Rehnström kliver ur sin bil vid 
Örnäsets kyrka i Luleå. Hon bor i 
Råneå. 

– Jag har missat några gånger och 
jag vill verkligen hit, säger hon. Det är 
ett sådant trevligt sätt att umgås. En 
god frukost och ett bra föredrag och 

nya människor att lära känna. Det 
här vädret kanske hade satt stopp i 
New York, ja i Stockholm med. Men 
inte stoppar det oss.

Från början var Frukostklubben en 
mötesplats för långtidssjukskrivna 
och förtidspensionärer. 

– När man fyllde 65 skulle man 

egentligen inte få vara med längre. 
Men då blev det nästan strejk. Vi hade 
ju hunnit lära känna varandra och det 
hade blivit ett behov att träffas. Våra 
respektive hade blivit nyfikna och 
ville också vara med.

En kärna av det här gänget finns 
fortfarande kvar. Någorlunda åter-
ställda, ja till och med friska nu, pen-
sionärer de allra flesta. Agneta Svan-
berg är en av dem. 

– Det här blev min räddning och 
jag vet att det var så för många, sä-

Blir det verkligen någon Frukostklubb idag? Det har snöat hela 
natten och fortsätter lika ymnigt nu på morgonen. 

Vem vågar och ids ge sig ut i detta väder?

Nu är det snart 

Frukostklubben

En lång god frukost innan det är dags för dagens föreläsning.
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ger hon. Jag som jobbat med männ-
iskor hela livet kunde trots min långa 
sjukskrivning få fortsätta att träffa 
folk och vara så aktiv jag orkade. 
Än i dag tänker jag – nu är det snart 
Frukostklubben.

Följer varandra
Men Frukostklubben ser annorlunda 
ut idag än när diakon Birgitta Grön-
lund Berg drog igång den för 14 år 
sedan. Då ingick också många sido-
verksamheter; studiebesök, kurser 
och resor och det handlade mycket 
om rehabilitering. 

Nu är det den informella samva-
ron, förtroligheten och alla bra före-
läsningar som drar. Och allra mest 
den goda frukosten förstås – rena ho-
tellfrukosten, säger några av herrarna 
glatt och går med dignande tallrikar 
till ett eget bord. För här har det bli-
vit så att männen sitter för sig. De är i 
minoritet fortfarande och har mycket 
eget att prata om – idag är snöskott-
ning, knivslöjd och bävrar på tapeten.

Janne Backlund kom med i gruppen 
efter en stroke för många år sedan. 

– Nu är jag någorlunda frisk, säger 
han, men trots att vi flyttat ut till Ers-
näs fortsätter jag och Barbro att fara 
hit. Jag har ju varit med i Rotary och 
kunnat bidra med en del kontakter 
och programplanering. Vi håller fort-
farande till i Örnäsgården och vi har 
en julavslutning i kyrkan. Men an-
nars driver vi nu den här verksamhe-
ten helt på egen hand. Så alla frivilliga 
krafter behövs. Till och med diktläs-
ning har jag ställt upp med.

– Men varför kommer så få män, 
funderar Janne. Är de rädda att det 
skall vara för kyrkligt? Det behöver 

de inte vara. Jag är inte ens konfirme-
rad men sånt spelar ingen roll här. 

– Här pratar vi om våra anhöriga, 
berättar kvinnorna vid bordet intill. 
Det blir ju så när man varit med ett 
tag att man följer varandra och vad 
som händer i livet.  Och vi har ju en 
god stund att samtala innan föredra-
gen börjar. 

– Det har blivit som ett behov att 
mötas så här varannan torsdag. Fram-
förallt under vintermånaderna när 
man lätt kan bli lite isolerad. Sedan 
när våren kommer börjar man pyssla 
med blommorna och fara till stugan 
och då gör vi ett långt uppehåll.

Även denna bistra vinterdag är det 
några som hittat till Frukostklub-
ben för första gången. Ofta är det en 
kompis eller släkting man inspirerats 

av eller någon granne man slår följe 
med. 

– Skönt, tycker Stina Håkansson, 
att det är så informellt. Man slipper 
presentationer och upprop. Det är 
bara att söka sig ett bord och slå sig 
ner. Men det är klart att vi som va-
rit med länge håller ögonen öppna 
och försöker hjälpa dem tillrätta som 
kommer ensamma. 

Våra fötter och skor
Men nu tystnar sorlet och föreläsar-
na Jan Öman och Lotta Samuelsson 
från Boden får all uppmärksamhet. 
De är specialister på bekväma skor 
och talar engagerat och underhål-
lande om vad fötter behöver när man 
blir äldre. De där fötterna som vi så 
lätt struntar i tills de börjar krångla. 
Sulor och inlägg, smarta sätt att få 
på sig stödstrumpor, broddar och ice-
bugs, högklackat och barfota. 

Funderingarna och frågorna till 
de båda ortopedingenjörerna vill 
aldrig ta slut och det blir rusning 
till bordet fyllt av visningsstrum-
por och skor. Och någon säger med 
en lätt suck medan hon drar på sig 
vinterkängorna:

– Ja nog behöver vi våra fötter i det 
här klimatet.

Text: Ann-Katrin Tideström
Foto: Anders Alm

Vid ”gubbordet”.  
Janne Backlund,  
Donald Svanberg och 
Frukostklubbens ord-
förande under tio år, 
Håkan Håkansson.

Jan Öman ger råd till Agneta och Donald Svanberg och till Frukostklubbens ordförande 
Mari-Ann Granström.
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DROP IN – lite enklare, lika stort
Drop in-dop 16 maj i Örnäsets kyrka
Har du funderat på att låta döpa ditt barn eller är du 
själv inte döpt men skulle vilja bli det? Lördag 16 maj  
är Örnäsets kyrka öppen för drop-in dop mellan kl. 10 
och 17. 

Präst, musiker och sångsolist finns på plats och dessutom 
bjuder Luleå domkyrkoförsamling på tårtkalas i Örnäs-
gården för dopfamiljerna och deras gäster. 

Så här går det till: Innan dopet har man ett samtal med 
prästen om vad dopet betyder och om praktiska saker, som 
vilka psalmer eller sånger man vill sjunga. Dopklänning 
finns att låna för små barn. Större barn har sina egna klä-
der. Vuxna som döps får låna kåpor om de vill men kan 
annars vara klädda i sina vanliga kläder. Vid dop av barn 
under 18 år ska båda vårdnadshavarna vara överens om 
dopet. 

Efter dopet i Örnäsets kyrka står dopkaffet uppdukat i 
Örnäsgården för dopfamiljerna. Där finns det också lek-
hörna för barnen och man kan lyssna på dopmusik, med 
mera, under dagen. Även om du inte bestämt dig för dop 
så är du välkommen att vara med på barn- och babysång, 
pyssel och samtal. Om du vill ha mer information är du 
välkommen att kontakta församlingsexpeditionen, tel. 
0920-26 48 60 eller Yvónne Steinwall, präst, tel. 0920- 
26 48 71.

Drop in-dop är en möjlighet att ordna dop på ett enkelt sätt och det 
kostar ingenting. Foto: Jim Elfström/IKON.

Johanna och Andreas vigdes under drop in-dagen i 
Nederluleå kyrka på alla hjärtans dag. Totalt vigdes nio 
par. Ett par fick välsignelse över borgerligt ingånget 
äktenskap och fyra barn döptes. Foto: Eva Bergman

Drop in-vigsel 13 juni i Nederluleå kyrka
Har ni funderat på att gifta er men inte kommit längre 
än till tanken? Varför inte välja lördagen den 13 juni då 
det också är prinsbröllop i Sverige! Den dagen är Neder-
luleå kyrka i Gammelstad öppen för drop in-vigslar mel-
lan klockan 9 och 14. Församlingen bjuder på präst, mu-
siker, sångsolist, kaffe, tårta och alkoholfritt bubbel. Det 
man behöver ta med sig är intyg om hindersprövning och 
vigse lintyg från Skatteverket, och viktigt att veta är att 
minst en av parterna måste vara medlem i Svenska kyr-
kan. Innan vigseln får ni möta en präst för ett vigselsam-
tal där ni bland annat pratar om vigselns betydelse och 
vilka psalmer och sånger ni vill ha under akten. Efter vig-
seln är ni och era eventuella gäster välkomna till socken-
stugan på bröllopsfika.

Den här dagen finns det även möjlighet för redan gifta 
par att förnya sina äktenskapslöften.

Läs mer om dop och vigsel på  
www.svenskakyrkan.se/lulea
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Orgelinvigning i Stillhetens kapell
Under vintern har Grönlunds Orgelbyggeri byggt en ny 
orgel i Stillhetens kapell i Gammelstad. Den ska invigas 
helgen den 17–19 april. Här är programmet:

Fredag 17 april kl. 19
Invigningskonsert med Maija Leh-
tonen, Uleåborg. Maija är känd som 
en skicklig uttolkare av romantikens 
repertoar vilket passar mycket bra 
på den nya orgeln. Mingel efter kon-
serten med snittar och annat gott. 
Biljetter: Konserten är gratis, men 
eftersom Stillhetens kapell inte har 
plats för fler än 150 personer, vill vi 
att ni anmäler er till församlingsex-
peditionen, tel. 0920-27 70 00, se-
nast 15 april för att vara säkra på att få plats.

Lördag 18 april kl. 19
Konsert med Carina Stenberg sång, Kari Engesnes och 
Andreas Söderberg orgel. Mingelfika.

Söndag 19 april kl. 11
Festgudstjänst med barnkören och kyrkokören. Tårta, 
kaffe och festis efter gudstjänsten.

Lectio divina – gudomlig läsning 
Lectio divina är latin och betyder gudomlig läsning 
eller helig läsning. För många hundra år sedan bör-
jade klostermunkar ägna sig åt den sortens bibelläs-
ning, och den inne-
höll traditionellt 
fyra delar: Lectio 
(läsning), medi-
tatio (medi-
tera) oratio 
(bön) och 
contemp-
latio (kon-
templation). 
Under stil-
la veckan, 
veckodagar-
na före påskhelgen, är det bibelsamtal enligt model-
len Lectio divina i Mjölkuddskyrkan. 

– Genom den andliga läsningen av Bibeln låter vi 
Guds ord bli vår bön, en del av vårt personliga sam-
tal med Gud och vårt sökande efter en djupare ge-
menskap med Jesus Kristus, förklarar prästen Sarah 
Lantz, som medverkar vid bibelläsningen.

Alla intresserade är varmt välkomna oavsett om 
man är van bibelläsare eller inte.

Tid och plats: Kl. 18 måndag 30 mars till torsdag  
2 april i Mjölkuddskyrkans bönerum.

Efter bibelläsningen firas passionsgudstjänst kl. 19.

Mässa för alla sinnen
Porsömässan är en mässa (gudstjänst 
med nattvard) för alla sinnen som 
många ska ha möjlighet att påverka, 
förbereda och medverka i. Det kan till ex-
empel handla om att dela ut psalmböcker, läsa texter, 
sjunga eller berätta något om sitt liv. Det är ofta rörel-
se i rummet, ljuständning, ”stationer” för eftertanke, 
möjlighet att skriva eller på olika sätt använda sina 
sinnen. Ibland ges möjlighet till personlig förbön. Vill 
du medverka i mässan? Kom till Porsökyrkan en sön-
dag kl. 16. Mässan börjar en timme senare.

I Porsömässan finns ett blått litet hjärta som man 
kan ta emot om man vill, och då få möjlighet att under 
nästkommande mässa dela med sig av något under fem 
minuter. Man kan till exempel föreslå en psalm, läsa en 
dikt, sjunga en sång eller spela på ett instrument.

Endagsretreat
Du som längtar efter stillhet och tystnad, varför inte unna 
dig en retreatdag i Prästgården i Gammelstad, lördag 25 
april kl. 9.30-16.30. Under dagen finns det möjlighet till 
enskilt samtal med präst och att prova på kristen djup-
meditation. Det kostar 100 kronor inklusive kaffe och 
lunch. Anmälan senast 20 april till församlingsexpeditio-
nen, tel. 0920-27 70 00, eller via webben www.svenska-
kyrkan.se/nederlulea/retreat.

Maja Lehtonen.  
Foto: Heikki Tuuli. 

Gustav Vasas bibel.  
Foto: Ann-Charlotte Parment.

Ge kollekt på fler sätt
Har det hänt att du suttit i kyrkbänken och suckat över 
att du inte haft några kontanter i plånboken när det blivit 
dags för kollekt? Du är inte ensam om det. Därför finns 
det nu fler sätt att dela med sig på än det traditionella – 
att lägga pengar i kollekthåven. Nu kan du ge din gåva 
med ditt kontokort i kortterminalen längst ner i kyrkan 
(gäller alla kyrkor i Nederluleå församling) eller swisha 
kollekten till detta nummer: 123 099 72 70. Kollektända-
målet, för en månad i taget, finns på Nederluleå försam-
lings webbplats www.svenskakyrkan.se/nederlulea. Ge-
nom att ge kollekt bidrar du till en rättvisare värld, långt 
borta men också här hemma. Ibland går kollekten till 
katastrofbistånd till människor i omedelbar nöd, andra 
gånger till lokala behov. Frågor? Kontakta församlings-
expeditionen, 0920-27 70 00.

Nu kan du ge  
kollekt på fler 
sätt, till exempel 
genom att  
använda Swish.  
Foto: Magnus 
Aronsson/IKON
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Krönika Richard Marklund

Vi delar matsäck 
Luleå kommun skulle lika gärna kunna heta Luleå ge-
menskap. På latin heter gemenskap och delaktighet com-
munio. Communio är också kyrkans viktigaste centrum; 
gemenskap, delaktighet och nattvard, bröd och vin som 
delas. I nattvarden eller mässan som det också kall-
las, delar vi gemenskap med Gud och andra. Visst är det 
en svindlande tanke – ett Luleå för alla och en kyrka för 
alla.

Vilken typ av samhälle/communio vill vi leva i? Jag 
vet inte om vi kan välja om vi ska leva i kommunika-
tionssamhället eller konsumtionssamhället. Det vi kan 
är att påverka. Vi kan göra val för att leva i en bättre 
värld och i ett bättre samhälle. Vi kan påverka genom 
hur vi röstar när det är val och vi kan påverka genom 
att vara med och ta ansvar. Men de här möjligheterna 
kan ibland kännas rent tröttsamma. Det är lätt att bli 
trött på information, kommunikation och konsumtion 
även om det sistnämnda ofta har en underbar sötma i 
konsumtionsögonblicket.

Fler och fler människor har under senare år upptäckt 
en befriande communio som inte ställer några krav. Det 
ordlösa mötet mellan Gud och människa när vi delar 
brödet och vinet i nattvarden. Där får jag komma som 
jag är eller som psalm 522 i den svenska psalmboken ut-
trycker det: ”I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla 
utan krav. Klara rymder, öppna dagar, här en strand vid 
nådens hav.” I brödet och vinet har Gud lovat att på ett 
speciellt sätt vara närvarande och ge oss matsäck så att vi 
orkar älska, skratta, förlåta och förlåtas, ramla och resa 
oss, tvivla och tro, och inte minst att vi får närma oss att 
vi duger som vi är.

Under påskveckan instiftade Jesus den första nattvar-
den och delade den med dem som han hade runt omkring 
sig. Han vet att han kommer att dö dagen efter på kor-
set och säger att min kropp och mitt blod kommer att ge 
er liv när ni delar brödet och vinet. Gud vill inte bara gå 
med oss i allmänhet utan delar även ångesten och älskar 
alla så långt att han dör för att vi ska få liv. Jag är glad att 
fler och fler upptäcker 
nattvardens möjlig-
het och att det är en 
hjälp att leva som ger 
livsmod istället för 
livsrädsla.  

Glad påsk!

Richard Marklund,
kyrkoherde i  
Nederluleå 
församling
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Familjeeftermiddag  
med lunch
En eftermiddag med pyssel, sång och 
lek anordnas i Gillestugan på Nygatan 
10 söndag 19 april kl. 12-16. Det serve-
ras också en lättare lunch under dagen. 
Sångstunden äger rum ungefär kl. 14. Vill du veta 
mer ring Ewa Grahn Rosell, tel. 0920-26 48 45.

Familjetacomiddag och gudstjänst
Fredag 24 april kl. 17 är stora och små välkomna till 
Hertsökyrkan på gudstjänst och tacomiddag.  
Anmäl er senast en vecka innan till Ingela, 0920-
26 49 15. Middagen kostar 40 kronor för vuxna, 
barn äter gratis.

Frukostbuffé och mässa  
för stora & små
Söndag 19 april inbjuds alla små och stora till fru-
kostbuffé i Örnäsgården kl. 9.30-10.45 (drop-in). 
Efter frukosten firas mässa i Örnäsets kyrka kl. 11.

Nattvard i hemmet
För dig som inte har möjlighet att besöka en kyrka erbju-
der vi nattvard i hemmet. Kontakta någon av Nederluleå 
församlings präster eller ring församlingsexpeditionen,  
telefon 0920-27 70 00. Du kan även ringa Luleå dom-
kyrkoförsamlings expedition, telefon 0920-26 48 60.

Nytt om namn
Nederluleå församling: Välkom-
men Maria Karlsson, präst i sjuk-
huskyrkan, och Stefan Widman, 
präst i Nederluleå kyrka från 
den 1 mars samt Richard Asp-
lund, biträdande kyrkoherde från 
den 16 mars. Luleå domkyrko-
församling: Välkommen Vikto-
ria Eriksson, personalhandläg-
gare, Kristina Wallbing, diakon, 
Anna Hoffer Alatalo, vikarie-
rande pedagog, och Johan Mark-
lund, vikarierande assistent i för-
samlingsarbetet. Vi tackar Lena 
Sandling, diakon, Ulrika Wid-
man, församlingspedagog, Ann-
Charlotte Parment, kamrer, och 
Lena Rosendahl, församlingspe-
dagog, som slutat hos oss efter 
många år, för deras goda arbe-
te. Vi tackar även Mikael Dape-
frid, pedagog, och Ingemar Tano, 
präst, som vikarierat en tid.
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Richard Asplund.

Viktoria Eriksson.

Kristina Wallbing.
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MUSIK
3 april kl. 15
Passionsmusik med Emma Rönnlund och Anders 
Eriksson, sång, samt Christiane Rödder-Steiner, 
orgel och piano. Luleå domkyrka.

3 april kl. 15
Långfredagskonsert. Musik ur Händels Brockes-
passion. Eva Plumppu, sång, stråk ensemble, 
sångkvartett, Kari Engesnes, cembalo, Stefan 
Widman, präst. Nederluleå kyrka.

12 april kl. 16
Orgelkonsert med Markus Wargh. Luleå 
domkyrka.

12 april kl. 16
Vi minns Alice Babs 90 år. Kjell Sandbergs 
Swingorkester. Katarina Molander-Sandberg, 
sångsolist, Bengt Ek, klarinettsolist. Örnäsets 
kyrka.

26 april kl. 16
Bach och Liszt på orgel och piano med  
Kristina Shtegman. Luleå domkyrka.

9 maj kl. 16
Konsert med Nya Motettkören. Luleå domkyrka.

10 maj kl. 18
Händels Messias del II. Nederluleå kyrkokör,  
dirigent Andreas Söderberg, orkester,  
Johan Christensson. Nederluleå kyrka.

24 maj kl. 18
Pingstkonsert. Luleå-Gammelstads manskör 
under ledning av Lennart Johansson.  
Nederluleå kyrka.  

30 maj kl. 15
Musikalkonsert. Nederluleå Ungdomskör under 
ledning av Andreas Söderberg. Stillhetens  
kapell, Gammelstad.

GUDSTJÄNST
30 mars, 31 mars och 1 april kl. 19
Passionsandakt. Nederluleå kyrka.

30 mars, 31 mars och 1 april kl. 18.30
Passionsgudstjänst. Charlotte Rehnman.  
Luleå domkyrka.

30 mars, 31 mars och 1 april kl. 19
Passionsgudstjänst. Sarah Lantz och körer. 
Mjölkuddskyrkan.

2 april kl. 10.30
Vardagsgudstjänst för de minsta. 
Mjölkuddskyrkan. 

2 april kl. 18.30
Skärtorsdagsmässa. Yvónne Steinwall, präst. 
Luleå domkyrka.

2 april kl. 18.30 och kl. 19
Kl.18.30 Påskvandring där du får möjlighet  
att möta några av Jesu lärjungar.   
Kl. 19 Skärtorsdagsmässa. Porsökyrkan.

2 april kl. 18.30 och kl. 19
kl. 18.30 Lärjungavandring. Kl. 19 Skärtors-
dagsmässa. Sörbyakyrkan.

2 april kl. 19
Skärtorsdagsmässa. Urban Bjuhr, präst, 
Jonas Wassermann, musiker. Bergnäskyrkan.

2 april kl. 19
Skärtorsdagsmässa. Sarah Lantz, präst,  
Mikael Jacobsson, körledare, Pilgrimskören och 
Eva Plumppu, solist. Mjölkuddskyrkan.

2 april kl. 19
Skärtorsdagsmässa. Stefan Widman, präst,  
Andreas Söderberg, musiker. Nederluleå kyrka.

2 april kl. 19
Skärtorsdagsmässa. Lennart Johansson, sång 
och piano, Marjolein van der Geer, klarinett,  
Roland Wälivaara, präst. Stadsökyrkan.  

2 april kl. 19.30
Skärtorsdagsmässa. Torbjörn Lindahl, präst. 
Hertsökyrkan.

3 april kl. 11
Långfredagsgudstjänst. Luleå domkyrka.

3 april kl. 11
Långfredagsgudstjänst. Sarah Lantz, präst,  
kören Schola Cantorum. Mikael Jacobsson,  
musiker. Mjölkuddskyrkan. 

3 april kl. 11
Långfredagsgudstjänst. Stefan Widman, präst, 
Koralkören, Kari Engesnes, musiker. Nederluleå 
kyrka.

3 april kl. 11
Långfredagsgudstjänst. Porsökyrkan.

3 april kl. 11
Långfredagsgudstjänst. Roland Wälivaara, präst, 
Lennart Johansson, musiker Stadsökyrkan.

3 april kl. 11
Långfredagsgudstjänst. Mats Reimhagen, präst. 
Örnäsets kyrka

3 april kl. 15
Samling vid korset. Stabat mater av 
Pergolesi. Pilgrimskören, Martha och 
Miriam Jacobsson, sångsolister. In-
strumentalister. Mjölkuddskyrkan.

4 april kl. 23.30
Påsknattsmässa. Luleå domkyrka.

5 april kl. 9
Påskotta. Ulrika Lindh med flera. Sörbyakyrkan.

5 april kl. 11
Påskdagsmässa. Urban Bjuhr, präst,  
Jonas Wassermann, musiker. Bergnäskyrkan.

5 april kl. 11
Högmässa. Yvónne Steinwall, präst, Domkyr-
kans damkör, Jonatan Stenlund, trumpet. Kyrk-
kaffe på Kyrkogatan 7C efter gudstjänsten.  
Luleå domkyrka.

5 april kl. 11
Påskdagsmässa. Sarah Lantz, Susanne Wik-
ström, präster, Påskdagskören. 
Mjölkuddskyrkan.

5 april kl. 11.00
Högmässa. Boel Paulin, präst, Ceciliakören, Tho-
mas Bergeskans, piano, Dick Ask, cajun trumma, 
Maria Ruottinkoski, körledare. Örnäsets kyrka.

5 april kl. 11 och kl. 12-14
kl. 11 Festmässa. Stefan Widman, präst, Andre-
as Söderberg, musiker. Nederluleå kyrka. Kl. 12 
Påskkul i Kyrkbyn. Festlig påskbuffé och pyssel-
verkstad för små och stora i Petrigården. Buffé 
80 kr per person, 200 kr per familj, barn under 
12 år gratis. Anmälan senast 1 april till försam-
lingsexpeditionen tel. 0920-27 70 00 eller e-
post: nederlulea.forsamling@svenskakyrkan.se

5 april kl. 16 och kl. 17
Kl. 16 Påskfest med enkel buffé. 50 kr per  
person, 120 kr per familj. Ingen anmälan.  
Kl. 17 Påskdagsmässa. Porsökyrkan.

5 april kl. 16 och 17
Kl. 16 Påskbuffé. 80 kr per person, 200 kr per 
familj, barn under 12 år gratis. Ingen anmälan.  
Kl. 17 Påskdagsmässa. Stefan Widman, präst, 
Mariakören, Lennart Johansson, musiker. 
Stadsökyrkan.

6 april kl. 11
Emmausmässa. Richard Marklund, präst,  
Lennart Johansson, musiker. Nederluleå kyrka.

6 april kl. 18 
Musikgudstjänst med Mandakören. 
Mjölkuddskyrkan.

25 april kl. 18
Musikgudstjänst med sång av barn från hela 
Norrbotten. Örnäsets kyrka.

14 maj kl. 11
Friluftsgudstjänst på Kristi himmelsfärds dag. 
Vårsång med Bergnäskyrkans kör. Prästgården, 
Gammelstad.

31 maj kl. 10
Friluftsgudstjänst. Servering av lätt kyrklunch. 
Byaföreningen bjuder på kaffe. Anna-Karin 
Jonsson, Niklas Thornéus med flera. Fäbodval-
len, Antnäs.

MÖTESPLATSER
31 mars kl. 13-16
Mångkulturell mötesplats. Bergnäskyrkan.

7 april kl. 11 
Tisdagslunch med andakt och program: Från 
blomma till honung – Arne Sundqvist berättar 
och visar bilder om biodling. Lunch 60 kr. Ingen 
anmälan. Information: Karin Sandlund-Naréus, 
tel. 0920-26 48 40. Café Glimten på Örnens 
äldreboende, Trädgårdsgatan 23 i Luleå.

13 april kl. 18
Hantverkscafé. För både kvinnor och män. Även 
för dig som nyligen har kommit till Sverige – ett 
bra tillfälle att öva din svenska! Vi pratar, lär och 
hjälper varandra med olika handarbeten. Det 
finns även ett litet snickeri. Fika ingår. Kontakt: 
Tuula Pekkala 0920-26 49 16. Hertsökyrkan.

15 april kl. 13
Musikcafé. Vi bjuder på kaffe med 
dopp. Mötesplatsen i Örnäsets 
centrum, Rödkallens väg 11. 

15 april kl. 18
Cafékväll. Bälingegården.

22 april kl. 19
Cafékväll. Kallax bygdegård.

23 april kl. 9.15
Frukostklubben. En god frukost (för 40 kr) och 
därefter program: ”När minnet sviker” med  
Dagny Wikström. Anmälan två dagar innan på 
tel. 0920-26 48 77. Örnäsgården.

23 april kl. 19
Samtalskväll. Soppa, tvål och frälsning i 125 år. 
Erik och Kathleen Johansson, Frälsningsarmén i 
Luleå. Fika 20 kr. Prästgården, Gammelstad.

25 april kl. 9-11
Kvinnofrukost: Psykisk ohälsa och ätstörning. 
Anna-Sara Brännström, sjuksköterska. Frukost 
och föreläsning 50 kr. Anmälan senast 20 april 
till 0920-27 70 00 eller på: svenskakyrkan.se/
nederlulea/kvinnofrukost. Petrigården, 
Gammelstad.

28 april kl. 11.30-13.30
Tisdagslunch: Norrlands Motorhistoriker. Infor-
mation om och uppvisning av gamla vackra for-
don. Lunch, kaffe och kaka 50 kr. Sörbyakyrkan.

5 maj kl. 11-13
Tisdagslunch: Vårsång. Vi sjunger med Jonas 
Wassermann. Lunch, kaffe och kaka 50 kr. 
Bergnäskyrkan.
OBS. Detta är endast ett axplock av det som händer i  
Svenska kyrkan i Luleå. Du hittar mer på: www.svenska
kyrkan.se/luleadomkyrko och www.svenskakyrkan.se/
nederlulea
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Den 29 april anordnas en gemen-
skapsdag på Clarion Hotel i Luleå 
för ideella som jobbar för Svenska 
kyrkans internationella arbete – och 
alla som är nyfikna på att göra det. 
På förmiddagen föreläser Mats Her-
mansson, domprost i Visby, under 
rubriken ”Kristen tro är inte en grav 

Mats Hermansson, domprost 
i Visby, föreläser i Luleå i april. 
Foto: Jim Elfström.

Presenningsikoner och inspiration
att vårda utan ett liv att leva i sam-
tiden”. Mats Hermansson har arbe-
tat med internationella frågor och 
har även gjort sig känd för att måla 
ikonbilder på presenningar. Några av 
hans presenningsikoner kommer att 
ställas ut i Luleå domkyrka i sam-
band med gemenskapsdagen. 

På eftermiddagen är temat ”Folk-
ligt befriande bibelläsning med inspi-
ration från Brasilien”. Stiftsadjunkt 
Jan Fredriksson med flera från Luleå 
stift berättar om spännande erfaren-
heter från samarbete med kyrkor från 
Afrika och Brasilien.

Dagen inleds med en morgonmässa 
i domkyrkan kl. 9.00, och då finns det 
möjlighet att titta på presenningsiko-
nerna. Det kan man även göra kväl-
len innan, tisdag 28 april kl. 18.30, då 
det är vernissage med medverkan av 
Mats Hermansson.

Vill du vara med på gemenskaps-
dagen så anmäl dig via församlings-
expeditionen i Luleå domkyrkoför-
samling, tel. 0920-26 48 60, senast 
15 april. Det är ingen deltagaravgift, 
däremot betalar man sin lunch själv 
(cirka 155 kr.). 

För ett par veckor sedan satt jag och 
en annan av Kyrkans Vänner i  
Nederluleå kyrka. Vi är en frivillig-
grupp som ser till att kyrkan i vårt 
världsarv kan hållas öppen för be-
sök kl. 10 till kl. 14 måndag till ons-
dag, för såväl turister som övriga 
besökare.

Vi i Kyrkans Vänner delar ut infor-
mation på olika språk och kan ibland 
berätta något lite om kyrkan utan att 
vara guider.

Den här måndagen hände något 
ganska märkligt. Ett äldre par kom-
mer in i kyrkan i sällskap med en man 
från ett annat land. De stannar en god 
stund och när de skall gå ber vi dem 
skriva sina namn i kyrkans gästbok. 
Vi kommer i samspråk, det äldre pa-
ret berättar att de har besök av en god 
vän från Etiopien.

– Etiopien, säger jag. Var där?
– Varför frågar du det?
– Jo, för att min styvmor var mis-

sionär i Etiopien före andra världskri-
get. Hon och alla andra missionärer 
blev utkörda av Mussolinis trupper 
när de invaderade dåvarande Abes-
sinien. Det måste ha varit 1936 el-
ler däromkring. De tvingades fly hals 
över huvud.

– Var var hon?
– I Nakamte, där var hon längsta 

tiden.
– Var hon lärare? frågar den etio-

piske besökaren.
– Ja, hon var lärare.
– Vad hette hon?
– Stina Sköld.
– Då har jag hört berättas om 

henne! Hon var först i en grannby, se-
dan i Nakamte. I grannbyn har jag 
växt upp!

Han vill genast ta i hand och talar 
om hur tacksamma de är.

Jag blir så häpen att jag inte kom-
mer mig för att ta reda på mera om 
vår långväga besökare. Men värd-

Ett osannolikt sammanträffande

folket har jag kontaktat, och de be-
rättade att han är präst i Mekane 
Yesus kyrkan i Kotobe, som är vår 
vänkyrka.

Det här är bara ett exempel på vilka 
spännande möten man kan få upp-
leva när man sitter i vår vackra kyrka. 
Vill inte du också vara med i Kyrkans 
Vänner?

Text: Gertrud Edberg 
Foto: Anders Alm 

Gertrud Edberg.

Tema Att dela
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Har du fått en ny kompis? 
undrade hustrun som satt i 
en annan del av huset och 

hade hört mig prata i telefon. Jag be-
rättade att jag hade ringt Skattever-
ket och frågat en sak och hamnat 
hos en människa som var så vänlig 
och hjälpsam att det kändes som att 
vi åtminstone blivit lite bekanta med 
varandra. Samtalet hade oväntat stor 
effekt. Jag upptäckte att vi pratade 
om den för oss okända kvinnan flera 
gånger under de dagar som följde. På 
det sättet påverkade hon stämning-
en i vårt hem en smula. Detta av det 
enkla skälet att vänlighet är direkt 
smittsam. Precis som ovänlighet.

Det som kvinnan på Skattever-
ket gjorde var egentligen bara det 
självklara. Hon besvarade mina frå-
gor och hjälpte mig vidare med mitt 
ärende. Men det är naturligtvis bara 
halva sanningen. Hennes sätt att göra 
det tillförde samtalet något som inte 
nog ska underskattas: den positiva 
energi som vänlighet och omtanke 
alstrar.

•

För några år sedan reste jag runt 
landet och höll föredrag med 
läkaren och författaren Ste-

fan Einhorn. Han pratade bland an-
nat om just detta och kallade det för 
overdelivery. Låneordet betyder att 
man gör eller ger det man ska. Plus 
tio procent. Procentsatsen kan för-
stås variera, men han menade att det 
är de människor som ger detta lilla 
extra som blir framgångsrika på en 
arbetsplats. Han exemplifierade med 
att berätta om den gången hans fa-
milj semestrade på Disneyworld och 
deras barn hade haft med sig en hel 
kasse kramdjur. När de kom hem ef-
ter den första dagen på nöjesfältet 
hade städpersonalen förstås städat 
rummet, och så hade de gjort en sak 
till: De hade radat upp alla gosedju-
ren i dubbla rader på sängen, som 
om de satt i en buss. Längst fram satt 

Det behövs så lite

den största nallen som chaufför. Bar-
nen var förstås förtjusta. Under den 
andra dagen på nöjesfältet, omgiv-
na av berg- och dalbanor och annat 
hisnande, återkom de till hur spän-
nande det skulle bli att komma hem 
till rummet och se vad som hänt med 
mjukdjuren. Och mycket riktigt, den 
här gången stod de formade till råd-
slag, med den största nallen i mitten. 
Einhorn underströk att deras barn 
nog aldrig skulle komma att glömma 
det hotellet.

•

Det har gått många år sedan 
jag hörde hans berättelse. 
Men inte heller jag har glömt 

den. Kanske för att den påminner om 
något som är så underskattat och så 
kraftfullt. Att göra det man ska, och 
så addera det lilla extra av vänlighet 

eller omtanke och att det överskju-
tande bär ett viktigt budskap.

Jag tillhör inte dem som ägnar mig 
åt att avlägga nyårslöften, däremot är 
årsskiften utmärkta tillfällen att anta 
någon form av viljeinriktning. Varför 
inte lite mer av det lilla extra? Over-
delivery går att praktisera på nästan 
allt i livet; i mötet med den som tig-
ger utanför matvaruaffären, i relation 
till arbetskamraterna, och inte minst 
där hemma med de människor som 
ibland får ta emot ens sämsta sidor.

Det kostar så lite. Det genererar så 
mycket.

Text: Tomas Sjödin
Foto: Rickard Liljero Eriksson 

Krönikan finns i Tomas Sjödins krönikebok 
”Det är mycket man inte måste” utgiven på 
Libris förlag. Boken utkom i början av mars 
månad.

Kultur

Tomas Sjödin är författare och pastor i Smyrnakyrkan i Göteborg. 
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Bodils påskpyssel
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Jag tror att gåvan att kunna ge, att dela 
med oss, har vi fått från Gud själv. Vi kan 
ge med hjärtat och med våra händer, 
vilket blir tydligt i det här påskpysslet 
som är enkelt att göra.

Bodil Edenhagen, pedagog  
i Luleå domkyrkoförsamling.
Foto: Anders Alm

1. Vik ett lite kraftigare papper dubbelt, så att  
din ena hand ryms på det vikta pappret.

2. Låt handen ligga kvar med handkanten  
(på lillfingersidan) mot den vikta papperskanten 
och rita handens kontur.

3. Klipp ut efter den ritade linjen. 

4. Vik upp och se – här har du kortets stomme!

5. Rita, stämpla, klipp ut bilder eller foton  
och limma fast. 

6. Skriv din påskhälsning och sprid  
påskglädjen vidare!


