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Över gränsen

Att då och då 
kliva över en 
gräns, speciellt de 
gränser vi sätter 
upp för oss själ-
va, kan göra vår 
värld så mycket 
större och mer 
nyansrik. 
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Tema:  Över gränsen

Per Andersson
församlingskonsuelnt

I den kristna påskberättelsen går Jesus över den yttersta 

gränsen. Från liv till död. Vi kan läsa hur han rädd och ång-

estfylld ber att få slippa dö men ändå gör det som han tror 

och vet är rätt och låter sig hängas upp på ett kors. 

Vårt behov av gränser är stort. Vi behöver dem för att: 

känna oss trygga och säkra; skilja på vad som är rätt och fel; 

veta var min tomt börjar och grannens tomt slutar; vad som 

är okej i ett socialt sammanhang och vad som inte är okej.

En kvinna jag träffade berättade om hur hon en gång ville 

komma in i ett nytt socialt sammanhang, som även innebar 

att möta människor från en helt annan kultur, men inte 

riktigt vågade. Hon resonerade med sig själv och tänkte ”De 

kan ju ändå inte vara mer än farliga”, och tog klivet.

Gränser ställer ofta till problem för oss och inte så säl-

lan bråk och konflikter. Men att vara gränslös är heller 

knappast önskvärt och kan skapa lika stora problem. Att 

däremot någon gång då och då kliva över en gräns, speciellt 

de gränser vi sätter upp för oss själva, kan göra vår värld så 

mycket större och mer nyansrik. 

Jesus var inte rädd för att kliva över och ifrågasätta de grän-

ser som fanns i det samhälle han levde i. Han mötte män-

niskor från andra religioner och kulturer och umgicks med 

människor längst ut i den sociala hierarkin. Till sist klev han 

över gränsen till döden men återuppstod.

Steget över till grannens tomt kan känna oändligt stort 

och vi hittar på tusen och en orsaker för att undvika att ta 

steget. Men oftast är det inte mer än farligt och vem vet, du 

kanske inte bara överlever utan till och med får ett nytt liv.



blev ännu värre när skörden blev mindre och min-
dre. Den räckte bara fyra månader och sedan hade 
vi nästan ingen mat. Jag jobbade på en kaffeodling 
för att få ihop pengar, jag rensade ogräs men det 
räckte inte. Det var väldigt svårt för oss att ge bar-
nen mat. Jag tog det jag kunde hitta och gav till dem, 
själv åt jag inte. Jag fick tigga om pengar eller låna 
dyrt för att köpa teff till injera så att vi kunde få mat. 

Det går väl an att som förälder vara hungrig, men 
att se mina barn hungriga gjorde fruktansvärt ont. 
Fattigdomen slet itu familjen och för att överleva 
var vi tvungna att flytta från varandra. Jag fick ta 
med barnen till släktingar för att de skulle få mat. 
Det fanns ingen annan möjlighet för oss. När jag 
flyttade tillbaka kom vi med i projektet som Me-
kane Yesuskyrkan har. Det har förändrat vårt liv. 

Då bodde vi en liten hydda. Projektet gav mig två get-
ter och jag kunde börja föda upp djur. Getterna blev 
flera och jag sparade pengar genom kvinnogruppen. 
Men framför allt kunde jag börja ge barnen mat. Nu 
kan jag låna pengar från gruppen och köpa det jag 

behöver. När jag betalar tillbaka gör jag det till en 
rättvis ränta. Genom att köpa en ungtjur och föda 
den ordentligt för att sedan sälja igen, kunde jag tjäna 
pengar. Till slut kunde vi köpa egna oxar och började 
plöja vår egen mark. Nu har vi också en åsna och vi 
odlar grönsaker. Vi har kunnat bygga ett bra hus med 
plåttak som skyddar från regn och fukt. Dessutom 
har jag fått lära mig att bygga en bränslesnål vedspis 
som inte kräver så mycket ved. Jag har byggt en hylla 
som förvarar grönsakerna bättre, och en fin säng.

Det var så hårt att behöva be någon annan sörja 
för ens barn. Jag vill ta hand om dem själv. Det kan 
jag nu. Jag känner i kroppen att jag har gått upp i 
vikt och ser att min hy har fått lyster. Hungern har 
gjort att jag ser äldre ut än vad jag är, men nu har 
jag kontroll över livet. Projektet och kvinnogrup-
pen har gjort att jag är någon. Jag är respekterad 
och jag kan bidra till samhället. Man lyssnar på mig. 

Jag är stolt över att ha kunnat ordna bröllop för två 
av mina döttrar. De och min son arbetar i Saudiara-
bien. Jag vet att de kan råka illa ut där, och det oroar 

Tema: Gränslös

mig. Jag vill inte att min yngsta dotter gör samma sak. 
Jag önskar att mina barn ska få ett bättre liv. Som jord-
brukare är annars vår stora oro vädret. Regnen blir 
allt värre och svårare för oss. Min man och jag arbe-
tar tillsammans och det har vi gjort hela vårt liv, vi de-
lar oron. Det enda som kunde splittra oss var hunger. 

Jag är så tacksam över projektet, och alla män-
niskor som stödjer det. Jag är tacksam över att ha 
få berättat min historia eftersom det sällan är nå-
gon som är intresserad av, eller bryr sig om oss, 
som är marginaliserade; vi som lever på undan-
tag. Att få bli lyssnad till, och att någon vill be-
söka mig för att höra min historia gör mig lycklig.”

Så här kan du bidra:

Sms:a HUNGER till 72905 
Ge direkt på www.svenskakyrkan.se/gavoshopen 
Swisha valfritt belopp till 9001223 
Ge en gåva till gironummer 90 01 22-3 
Skänk prylar till vår loppis (se baksidan)
webb. Läs mer på www.holomorkokyrka.se

Svenska kyrkans internationella arbete driver till-
sammans med samarbetspartners över hela värl-
den projekt inom ett brett område. Det handlar 
om  katastrofhjälp, projekt kring mänskliga rät-
tigheter och rättvisefrågor, religionsdialog, ar-
bete för hälsa och stöd till hållbar försörjning. 

Här nedan får du höra Asenaku Beyales berättelse. 
Hon är cirka 35 år gammal och bor i byn Robbit, 
Etiopien, med sin man Adem Ali och deras barn. 
Tack vare Svenska kyrkans projekt i regionen har 
de själva arbetat sig bort från hjälplöshet och hung-
er. De äger djur, odlar grönsaker och kan plöja sin 
mark med egna oxar. Livet är tryggare, men fram-
tiden ser skör ut. Redan idag påverkar kilmatför-
ändringarna jordbruket. Här berättar Asenaku:

”Min man och jag arbetar hårt för att sörja för fa-
miljen. Vi har fyra barn och lever enkelt. Vår fattig-
dom var värre innan. Vi har alltid haft mark, men 
då hade vi ingen oxe, så vi fick låna oxar att plöja 
marken med. Det fick vi betala med delar av skör-
den, vilket gjorde det svårt att få maten att räcka. Det 

Bilder från byn Robbit i Etiopien. Asenaku Beyale, Bizunesh Fentaw (kvinnan i mitten), Semira Yassin Foto: Magnus Aronsson/IKON



Mötet

Ledarskolan

text: Annika Jansson 
Bild: Per Andersson

Erik & William 

  Ebba & Ellinor 

    Cissi & Angelica

En snörik och kall söndagsförmiddag på Vik-

bolandet möter vi Ledarskolan, våra unga 

konfirmandledare från Trosa och Hölö-Mörkö 

församlingar, efter ett nyss avklarat konfir-

mationsläger kring ett samtal om tron.

Hur tänker då ungdomarna i åldern 15 
– 17 år? Är det viktigt att tro på något? 
Någon menar att övernaturliga krafter 
finns och att allt händer av en anledning. 
Andar och spöken finns också med i ung-
domarnas världsbild - samtidigt som de 
tänker att människan i alla tider har haft 
behov av skapelsemyter, förklaringar till 
varför saker och ting sker. Då är det enk-
lare att lägga svaren hos en ”högre makt” 
– än att känna rädsla och oro. Följ med i 
samtalet – lyssna och begrunda!

”Tron kan vara såå mycket mer än gu-
dar och väsen”, säger Ellinor och fotsät-
ter ”Det kan vara anledningen till att du 
kliver upp på morgonen och ni har säkert 
hör talesättet om ” tron på äkta kärlek”. 
Tron är något som har funnits sedan ur-
minnes tider, tron på att få barn, ett jobb 
eller A på nästa prov. Man har använt 
tron som ett svar på sådant man inte kun-
nat förklara som åskan, regn och blixtar. 
Jag kanske tänker som en typisk tonår-
ing, men enligt mig är tron oftast starkast 
hos de som inte har så mycket annat att 
luta sig på och behöver ett hopp om att 
det finns en framtid. Första gången Gud 
hjälpte mig var när jag som 8-åring fick 
något att tro på, annat än nedtryckning-

På samma sätt menar William: ”Tron 
behöver inte finnas där till en början, 
men efter ett tag kan den plötsligt fin-
nas där. Ibland kommer tron när du som 
mest behöver den och det kan då vara 
skönt att ha tron. När det är som svå-
rast kan det vara en lättnad att ha den.” 
Sandra menar att det inte är så viktigt att 
tro på något eller någon, men hon tror 
att det kan hjälpa om man går igenom 
någonting svårt. För alla vill ha en bra 
framtid och hon tror att det hjälper om 
man tror på något, men det kan vara vad 
som helst.

I vårt samtal med ungdomarna kan man 
höra drag av både ödestro och individu-
alism. De menar att det handlar om att 
göra sina egna val, om tilltro till sig egen 
förmåga och utvecklingspotential och att 
ingen ska få lov att bestämma över nå-
gon annans val i livet.  Vi kan inte annat 
än att önska dem lycka till och hoppas 
att tron på en god och bra framtid ger de 
resultat de önskat sig. Gud hör bön och 
ger kraft och motivation till drömmar 
och förverkligande.

arna man fick höra. Att be blev som en 
räddning och enda gången jag verkligen 
vågade säga vad jag egentligen tyckte. 
Jag tror att människan har kommit på 
tron för att vi i naturen behöver något 
att fantisera om, det ouppnåeliga. Där är 
tron som viktigast för där finns gränser i 
tron, det enda som hindrar en är en själv. 
(...) Tänk dig vad tomt livet skulle vara 
utan att ha förhoppningar eller något att 
hålla tummarna för”. Cissi tänker: ”Det 
är många som tror på någonting för att 
de är rädda, så det är lite viktigt att tro 
på något. Typ!”

”Jag har lärt mig många nya och spän-
nande saker inom kyrkan.” säger Ebba   
och fortsätter ”Jag är själv inte troende, 
men det är inte omöjligt att det skulle ske 
i framtiden. Kyrkan står för många bra 
saker - som att var och en är unik och 
att man duger precis som man är, vilket 
känns bra. Erik berättar för oss att: ”Tron 
kan vara svår att hitta i början, men ju 
mer man lever med den desto starkare 
blir den. När jag började konfirmeras så 
var jag inte alls troende. Men efter 3 år 
som ung ledare så har man hittat sig själv 
bättre och det har då medfört att tron till 
kyrkan blivit starkare.”

webb. En längre version av texten finns på
www.holomorkokyrka.se



Scharffs trumma
Uppmärksamma kyrkobesökare 
i Hölö kyrka har saknat pro-
sten Scharffs trumma ovanför 

sakristians dörr. Den har varit på 
renovering men har nu återvänt 
som ny. Enligt legenden använde 
prosten Scharff denna trumma 
när han och Hölöborna skrämde 
bort ryssen 1719. 

Döpta i församlingen och i våra kyrkor

I korthetFamilj

Svensk-Kyrk ordbok
P - Pyxis Den 
ask där man 
förvarar det 
nattvardsbröd 
(oblater) som 
redan är konse-
krerat (invigt) och inte gick åt. 
Ordet pyxis betyder dosa.

Nellie Sjöstedt
18 januari

Nils Karlsson
Ulf Lans
Bo Wall
Leif Hedström
Bruno Höglund
Yvonne Torpling
Lars Nyström

Avlidna församlingsbor

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

after 
work
after 
work

med biskop H
ans-Erik Nor

din

16.00-17.00 Afternoon tea

17.00-18.30 Föredrag av Hans-Erik Nordin om tio år som biskop  
med glädje och utmaningar. Med efterföljande samtal.

19.00 Mässa i S:ta Ragnhilds kyrka 

29 april Södertälje, S:ta Ragnhildsgården

Gravskick på våra kyrkogårdar

8 november
Oliver Wastesson

21 december
Molly Sebhatu

28 december
Hugo Holm

18 januari
Nellie Sjöstedt

31 januari
Lias Rydbjer

Molly Sebhatu
21 december

Kollekter 2014
Under året samlade försam-
lingen in 60 555:.- på våra 
gudstjänster. 

Oliver Wastesson
8 november

Vår biskop Hans-Erik Nordin går i pension. Han gör en sista föredragsturné i 
stiftet och den 29 april besöker han Södertälje.

St Olofs riddarsällskap på läger

Det finns sedan en tid tillbaka fyra olika gravskick på våra kyrkogårdar. Här är en 
kort sammanfattning. Mer information finns på vår hemsida.
Kistgrav och Urngrav
Vid begravning i kistgrav (jordbegravning), sänks hela kistan i graven, vanligen 
i samband med begravningsgudstjänsten. Vid kremering kan man också få en 
egen gravplats, en urngrav.  Kistgravar och urngravar har egna stenar och plan-
teringsytor som gravrättsinnehavaren ansvarar för.
Askgravplats
På Hölö kyrkogård finns en askgravplats. Här gravsätts askorna individuellt med 
minnesplatta. För skötsel och utsmyckning ansvarar församlingen men det finns 
en gemensam plats där man kan sätta blommor och ljus.
Minneslund
I minneslunden grävs askorna till de avlidna ner anonymt. De anhöriga är inte 
med när askan grävs ner och den avlidnes namn finns inte på sten eller platta på 
platsen. För skötsel och utsmyckning ansvarar församlingen men även här med 
en gemensam plats där man kan sätta blommor och ljus.

Hugo Holm
28 december

Under en helg i februari åkte 21 tappra riddare, riddarmästare och föräldrar från församlingens 
riddarskola på läger. På Stjärnholms slott samlades nämligen 80 riddare från när och fjärran 
för att lära sig mer om riddardygderna. De äldre riddarna hjälpte drottningen att lösa problem i 
ett stort lajv medan de yngre tillverkade sköldar och knöt vänskapsband. ”Vi åt god mat, hade 
trevligt tillsammans och en del av oss passade på att förbättra sin ridteknik, hästen Majsan var 
väldigt tålmodig med de av oss som ännu inte var så vana ryttare”, berättar riddarmästare Ralph 
Sjöholm. Söndagen avslutades med gudstjänst innan trötta riddare red, tog bussen,  
hem till Hölö igen.



Aktuellt

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

Följ med Småklockarna till barndagen för förskolebarn med medföljande förälder 
på stiftsgården Stjärnholm utanför Nyköping. Ponnyridning, fiskdamm, sagostig, 
sångstunder mm. Avresa med egen bil kl 9 från Hölö kyrka. Församlingen bjuder 
församlingsmedlemmar på entréavgift och lunch. Anmälan och meddelande om 
eventuell allergi senast tisdag 7 april till Anna Andersson Forsberg 08-554 309 84. 

Barndag på Stjärnholm - Tisdag den 12 maj

Ung Pilgrim
För dig som har konfirmerats och vill 
fortsätta var med i kyrkans sammanhang. 
Kontaktperson: Per Andersson

Torsdags Teatern
Teatergrupp från 11 år och uppåt. Under 
terminen träffas vi torsdagar 15-17.  
Kontaktperson: Per Andersson

Riddarskolan
En riddare tar upp kampen mot 
ondskan och kämpar för det som är 
svagt och skört. I Riddarskolan övar 
vi oss i kamratskap och lyhördhet. Vi 
pratar om saker som rör allt från död 
till kärlek. För dig som går i  
årskurs 1-4. 
Kontaktperson: Ralph Sjöholm

Barnkörer Se nedan under musik.

Församlingsverksamhet

Lunchträff
Tisdagar 12-14 (udda veckor)
Ett varierat program med musik och 
föreläsningar i en blandad kompott.
Kontaktperson: Anna Andersson Forsberg

Syförening
Syföreningen träffas varannan vecka 
(jämna veckor) onsdag 13 i Klockargården. 
Kontaktperson: Gudrun Carlsson 
 08-55157314

Det goda samtalet 
Med utgångspunkt från en bok ställer 
vi frågor om livet och den kristna tron.
Kontaktperson: Solveig Blohm,  
 08-55159080, 0702-182191

Vuxenkonfirmation & Vuxendop
Det är aldrig försent. Blev det inte av att 
du konfirmerade dig när du var tonåring 
eller har du som vuxen börjat fundera 
på dop och kristen tro? Kontakta oss så 
hittar vi hittar ett upplägg som passar dig.
Kontaktperson: Ralph Sjöholm

Musik
Körverksamhet
småfåglarna, ons 15-15.40
Kör för dig från 
3 år. 
Vi sjunger nya och 
gamla barnvisor 
och sånger. 
Ibland dans och 
rörelselekar. 

Sångfåglarna, ons 16.00-17.00 
Kör för dig från 7 år.

Viva Musica, ons 18.30-20.30
Fyrstämmig blandad kör med bred 
repetoar. 

andreakören, Tis 18.15-19.15 
Vår ungdomskör

Tisdagskören, tis 10-11.30
För dig som är dagledig och vill sjunga.

Kontaktperson körerna:  
Ronny Lövgren

Vår verksamhet
Här nedan hittar du vår regelbundna 
verksamhet. Vill du veta mer får du gärna 
kontakta ansvarig för respektive aktivitet. 
Kontaktuppgifter till anställda hittar du på 
sidan 2, övriga nummer finner du nedan.

Barn och unga
Småklockarna 
Öppen verksamhet för barn och föräldrar. 
Vi träffas på tisdagar mellan 9-11 i 
Klockargården. Vi sjunger, leker, fikar och 
avslutar med en kort andakt. Varannan 
vecka är det sopplunch i direkt anslutning.
Kontaktperson:  Åsa Lindgren

Konfirmanderna  

Dagens konfirmandarbete bygger 
på samtal och diskussioner om tro 
och livet där konfirmandernas egna 
frågor och funderingar är självklara 
utgångspunkter. 
 
Kontaktperson: Per Andersson

Foto: Isabella Sagström

Påskens gudstjänster
Palmsöndag 29 mars
11.00 Högmässa, Riddardubbning,  
Sång- & Småfåglarna medverkar
Hölö kyrka

Skärtorsdag 2 april
10.00 Mässa
Wijbacken

19.00 Skärtorsdagsmässa
Hölö kyrka

Långfredag 3 april
15.00 Långfredagsgudstjänst
Viva Musica, Hölö kyrka

Påskafton 4 april
23.00 Påsknattsmässa
Hölö kyrka

Påskdagen 5 april
11.00 Påskdagsmässa
Viva Musica, Mörkö kyrka

Annandag påsk 6 april
11.00 Sammanlyst - se hemsida

webb. Fler recept på
www.holomorkokyrka.se

Vårutflykt Selaön Torsdag 21 maj 2015

Årets utflykt går mot Stallarholmen 
och Mälsåkers slott. 

Kostnad:  300 kr/pers   
(inkl. lunch, buss, guide etc)

Trosa församling arrangerar pensionärskollo med lekar, god mat och under-
hållning några dagar under sommaren. Hölö-Mörkö bor är välkomna att vara 
med. Mån 29 juni i Sköldinge, ons 1 juli i Hölö medverkan av Inger ”Pippi” Nils-
son samt fre 3 juli medverkan av Pär Sörman. Anmälan till diakon Laila Larsson 
tel. 0156-52923. Kostnad 200:-.  För mer information se hemsidan.

Pensionärskollo i juni/juli

200 g sötmandel
2 1/3 dl strösocker
1 äggvita
1-2 msk kallt vatten
5-6,5 dl florsocker
Garnering:
strössel, hackade nötter,  
torkad hackad frukt

Skålla och skala mandeln. Mixa 
mandlarna fint i matberedare och 
tillsätt sedan strösockret, mixa så 
allt är väl blandat. Tillsätt äggvitan 
och vattnet och kör till en smet. 
Tillsätt florsockret i omgångar. Om 
smeten blir för torr kan man tillsätta 
lite kallt vatten. Blir den för lös till-
sätt mera florsocker.
När smeten är klar så rulla den till en 
rulle, plasta in och låt vila i kylen ca 
1 timme.

Smält chokladen försiktigt i micron, 
och pensla sedan rullen med den, låt 
stelna i kylen och pensla sedan rullen 
en gång till.
Garnera med ex. strössel, nötter el-
ler torkade frukter.
Förvara i kylen tills den ska ätas. Skär 
sedan 1-2 cm tjocka skivor och njut.

Anmälan till exp 08-554 309 80 
senast onsdag 6 maj

Begränsat antal platser.

Annas påskstubbe



BaksidanBaksidanBaksidan

Palmsöndag 29 mars 11.00, Hölö kyrka,  
Aktiviterna startar efter gudstjänsten

Loppis och tornerspel
Gudstjänst, korvgrillning, kyrkkaffe mm

Traditionellt avslutar vi fasteinsamlingen på Palmsöndagen. På gudstjäns-

ten medverkar våra barnkörer och det är riddardubbning. Därefter kan du 

dricka kyrkkaffe och köpa lotter i församlinghemmet, på gården kan du förse 

dig med en korv och i Klockargården är det loppis. Nytt för i år är ett torner-

spel på ängen. All behållning går till Svenska kyrkans internationella arbete.  

Skänk gärna prylar till vår loppis, lämnas senast fredag 27 mars

1.
Drop-in dop
Lördag 25 april kl.10-13
Hölö kyrka

Det är aldrig försent!
Ingen föranmälan. Det enda du 
behöver är ditt personnummer och 
målsmans underskrift om du är 
under 18 år. Se hemsidan.

Tre tips  för dig i 
Hölö-Mörkö

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

Cantuskören, dirigent Vera Belin 

Lördag 11 april kl. 18.00, Hölö kyrka

Kören Nosotros, dirigent Lennart Nilo

Lördag 9 maj kl. 18.00, Hölö kyrka

Elevkonsert med kulturskolans elever, Sonny Espling

Måndag 11 maj kl. 18.00, Hölö kyrka

Vårkonsert med Viva Musica & Tisdagskören, Ronny Lövgren
Söndag 31 maj kl. 18.00, Hölö kyrka

Musik, musik, musik 3.
Familjedag på Tullgarn
Söndag 6 juni 11-14 
Familjedag vid Orangeriet på Tullgarn 
tillsammans med Trosa församling. 
Dagen startar med familjegudstjänst 
därefter tipspromenad och andra 
aktiviteter. Caféet är öppet.

2.
Valborg
Torsdag 30 april 19.00,  
Wij gammelgård
Traditionellt valborgsfirande.
Brasan tänds 20.00. Korvgrillning, 
chokladhjul, servering, tal, sång mm.
Arr. Röda korset, Wij styrelsen, 
Radioscouterna och Hölö scoutkår.
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