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församlingen. Nu 
gör det ont att ta 
avsked.”
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Ralph Sjöholm
Kyrkoherde

Lyfter du blicken precis innan du går ut ur Hölö kyrka 

kan du läsa bibelordet ”Välsignad vare din ingång och din 

utgång” över dörren. Många gånger har jag tittat upp och 

tagit denna välsignelse med mig när jag lämnat Hölö kyrka 

efter en vigsel, en begravning eller kanske en högmässa en 

helt vanlig söndag. När jag sedan gått kyrkogårdsgången 

ner mot klockargården har alla människor jag nyss mött 

följt med mig i tanken. Stor glädje ibland, sorg andra gånger 

och tacksamhet ofta. Nu ska jag lämna Hölö-Mörkö för-

samling och jag tittar upp mot bibelordet igen och tänker 

tillbaka på min ingång. Det var ingen lätt start. Jag var ny 

som kyrkoherde och skulle inte bara lära mig namnen på 

församlingsmedlemmar, anställda och förtroendevalda i 

församlingen, utan behövde sätta mig in i begravningsclea-

ringar, elräkningar, arbetsrätt, gravstenssäkringar, personal-

frågor och snöröjning. Jag lovar er, kyrklig byråkrati är inte 

rolig, och jag funderade över hur jag skulle överleva denna 

prövning. Ingången var dock välsignad. En vag nyfikenhet 

har, genom åren, växt till en varm kärlek för församlingen. 

Nu gör det ont att ta avsked. Precis som det ska göra när 

en relation som varit viktig för dig måste ta slut. Jag hoppas 

därför att även min utgång ska vara välsignad. Att jag får 

ta med mig alla minnen och upplevelser och se att allt jag 

fått vara med om fått mig att växa både i förståelse, tro och 

kärlek. Hölö-Mörkö församling- Tack för vad du gett mig. 

Fortsätt nu att ta hand om alla som tillhör dig.

Ralph Sjöholm

PS Jag blir nu församlingsherde i Östertälje församling och 

befinner mig inte så långt bort från Hölö, så ni kan komma 

att stöta på mig även i fortsättningen. DS
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Jag kommer inte ihåg de exakta or-
den han använde men jag minns att 
klassen satt andaktsfullt tysta och 
lyssnade på hans berättelse. Vi kände 
nog alla att så där borde livet vara. 
Enkelt. Rent. Lite naivt men ändå. 
Utifrån de två bibliska skapelsebe-
rättelserna i Första Mosebok (1:1-
2:4, 2:4-25) så kan människans roll i 
skapelsen beskrivas som en förvalta-
re. I den andra beskrivs vi människor 
också mycket konkret som en del av 
denna skapelse. Vi är formade av stoft, 
samma stoft som vi utvinner minera-
ler och metaller ur som vi sedan hit-
tar i våra mobiltelefoner, samma stoft 
som vi odlar säden i och som ger oss 
vårt bröd. När vi i våra kyrkor firar 
nattvard uttalar prästen orden: ”brö-
det vi bryter, är en delaktighet av Kristi 

kropp” och församlingen svarar: ”så 
är vi, fastän många, en enda kropp, 
ty alla får vi del av ett och samma 
bröd”. Symboliskt säger vi att vi hör 
ihop med alla andra kristna runt om 
vår värld och i förlängning med allt 
i skapelsen. Vi har samma ursprung, 
det ursprung vi i kyrkan kallar Gud.

Tomas avslutar sin berättelse:  
”Men då började jag tänka. Cykeln 
jag sitter på är tillverkad i en fabrik. 
Fabriken släpper också ut avgaser. 
Så även när jag cyklar så bidrar jag 
till att förstöra miljön. Då började 
jag röka.”

Pang. Luften gick ur ballongen. Alla 
börjar skratta. Någon blev upp-
rörd ”Så får du väl inte tänka To-
mas!”.  Alla kände vi oss lite lurade.

I höst är det ett klimatmöte i Paris 
och klimathotet är åter på agendan. 
Även i kyrkan är det i hög grad aktu-
ellt. Påven har precis kommit med sin 
miljöencyklopedia, våra biskopar har 
skrivit ett biskopsbrev om klimatet, 
Sveriges kyrkors globala vecka i höst 
har klimattema. Jag tänker på Tomas. 
Jag känner igen mig i hans pendling 
mellan hopp och maktlöshet. Insikten 
i att det lilla jag själv gör bara är en 
droppe vatten i ett stort hav. Om jag 
väljer tåg istället för flyg spelar ingen 
roll då både tåg och flyg går oavsett 
mitt val. Det är lätt att misströsta. 
 
Samma folkhögskoleår gjorde vi 
en skolresa till Prag. Vi åkte tåg och 
gjorde ett längre uppehåll mellan två 
tåg i det som då var Öst-Berlin. Vi in-

Tomas var några år äldre än mig, skå-
ning, lite av en filosof med ett mycket 
långsamt tempo.  I tjugoårsåldern 
gick Tomas och jag på folkhögskola 
utanför Helsingborg. På en lektion 
pratade vi om skapelsen och miljöfrå-
gor då berättar Tomas följande his-
toria från när han ett par år tidigare 
pendlade mellan Malmö och Skurup.

”Jag satt på bussen och då började jag 
tänka: Bussen jag sitter på släpper ut 
massa avgaser, jag bidrar till att mil-
jön förstörs. Så ville jag inte ha det så 
jag började cykla. Jag kände lukten av 
blommor och vinden som flög genom 
mitt hår när jag cyklade fram och till-
baka mellan Malmö och Skurup. Jag 
mådde så bra. När hösten kom och 
det både blåste och regnade så var 
det jobbigt men jag kände mig så fri.” 

tog vår lunch vid Brandenburger Tor 
och såg ut över muren som då skiljde 
Öst- från Väst-Berlin. Muren hade 
funnits där hela mitt liv, jag betrakta-
de den som ett faktum, ett orubbligt 
monument, ett nödvändigt ont. Ett 
halvår senare fanns det inte längre nå-
gon mur. Idag är de flesta av de euro-
peiska östländerna medlemmar i EU. 
 
Droppen urholkar stenen. En fjä-
rils vingslag här, orsakar en orkan 
på andra sidan jorden. En män-
niskas bön och omsorg här i Hölö 
kan förändra en annan männis-
kas liv. I ett trotsigt hopp får även 
vi med ord som tillskrivits Luther 
säga: ”Även om jag visste att värl-
den skulle gå under imorgon, skulle 
jag plantera ett äppelträd idag”.

webb. Läs mer om
  Kyrkornas globala vecka
  Biskopsbrevet om klimatet
www.holomorkokyrka.se
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Mötet

Vera Lagervall-Gustafsson
text:  Ralph Sjöholm

Bild: Isabella Sagström 

Man ska inte tala om en dams ålder. Men 
låt oss säga så här att Vera Lagervall-
Gustafsson stod som nr 1 i vallängden då 
kyrkan senast hade val och om hon hade 
varit ett år äldre hade hon kunnat vara 
med då Finland blev självständigt 1917. 
Nu är ålder inget man tänker på när man 
träffar Vera. Hon är liksom tidlös. 

Vera är egentligen söderböna från bör-
jan. Hon har varit frisörmästare med sa-
long för soignerade gentlemän på Freds-
gatan 12 (där den kända restaurangen 
F12 ligger idag). På salongen fanns, för-
utom frisörmästaren, fyra biträden och 
en som utförde ansiktsbehandlingar. Det-
ta var under en tid då artighet värderades 
högt och alla i salongen vände sig om för 
att hälsa en nyinträdd kund välkommen 
med ett distinkt ”God dag” innan biträ-
det gick fram för att ta hand om kundens 
hatt och rock. Kring Fredsgatan fanns de 
stora tidningshusen och killar från SvD 
och DN hörde till kundkretsen. Också 
Tage Erlander var en trogen kund. Hans 
fru, som var missnöjd med sin damfrisörs 
klippning, började även hon besöka Ve-
ras salong, fastän den egentligen vände 
sig till herrar.

Man kan tycka att avståndet mellan det-
ta liv i Stockholm att Hölö skulle vara 
långt. En dag befinner sig dock hölöbon 
Ellert på samma bjudning som Vera. 
Tycke uppstår. Ellert har köpt en bil – nå-

choklad på NK och tittar på blommorna 
i Kungsträdgården.

Vera har varit med och bildat både SPF 
och Hembygdsföreningen här i Hölö. 
”Vi var 100 personer redan från början”, 
berättar hon. SPF har ordnat resor och 
utflykter regelbundet och till sin hundra-
årsdag har Vera redan propsat på att det 
borde bli till utlandet, eller i alla fall till 
Norrland, något som säkert orsakar visst 
huvudbry hos den stackars reseansvarige 
på SPF.

På frågan om vilken period i livet som 
varit roligast säger Vera utan att tveka: 
”Roligast var när man umgicks kring 
sjön. När man tog in höet. Det fanns 
en feststuga här nere vid sjön. Där träf-
fades man ungefär en gång i månaden.”  
Medan vi sitter på Veras altan och drick-
er päronsaft dyker en bekant till Vera 
upp. Hon berättar att de hade varit ute 
och ätit. Vera hade beställt pannkakor. 
”De tunna, de som man inte riktigt kan 
få från hemtjänsten” , fyller Vera i. Till 
pannkakor, grädde och sylt hade Vera be-
ställt in champagne. Något så innovativt 
hade kocken inte mött på länge och kom 
därför ut ur köket för att tacka för in-
spirationen. Jag undrar i tysthet om inte 
Vera har det ganska roligt nu också.

got han är lite mallig över (bilar var inte 
så vanliga vid denna tid) – och han tar 
med Vera till Hölö i sin nya bil. Olyckligt 
nog stannar bilen precis innan de kom 
fram till Österby. Extra nesligt blir detta 
intåg i Hölö eftersom en man med oxar 
precis går förbi dem där de står på väg-
kanten. Vera flyttar så småningom ihop 
med Ellert och blir också hon hölöbo. 
- ”Alla kände min man, men jag blanda-
de ihop namn. Jag kallades stockholms-
bruden.” 

Vera verkar dock inte ha haft några pro-
blem med att komma in i samhället och 
berättar om hur alla som bodde på går-
darna umgicks med varandra. Från den 
enkla bostaden i Österby kastade Ellert 
och Vera lystna blickar mot Vreta gård 
och till sist lade de 50 000 kr i handpen-
ning och flyttade in i den gård där Vera 
bor än i dag. 

”Hölö var mörkt, mörkt, mörkt”, berät-
tar Vera. ”Bara vi och huset intill hade 
lampor. Ellert köpte gamla lyktstolpar 
som stått på Stockholms gator och en 
gång gått på fotogen.” En av dem står 
kvar i trädgården än idag.

Det fanns fler butiker i Hölö på den 
tiden än idag, men Vera åkte ändå upp 
till Stockholm och NK för att få trängas 
med folk ibland.  Än idag kan detta be-
hov pocka på ibland. Då tar Vera färd-
tjänsten upp till Stockholm, köper god 



Personalförändringar
Ralph Sjöholm slutar sin tjänst 
efter tre år som kyrkoherde i 
Hölö-Mörkö församling. Han har 
fått en ny tjänst som försam-
lingsherde i Östertälje försam-
ling. Vi önskar honom lycka till i 
hans nya arbete. 
Åsa Lindgren, vår nuvarande  
komminister, kommer axla rollen 
som ny kyrkoherde från och 
med 28 augusti.
Åke Jonsson och  
Maria Sandström har redan 
tidigare haft uppgifter i för-
samlingen men tar nu över som 
kyrkvaktmästare i delvis nyin-
rättade tjänster.
Komministertjänsten är i skri-
vande stund vakant.

Döpta i församlingen  
och i våra kyrkor

I korthetFamilj

Svensk-Kyrk ordbok
Q - Quo Vadis är Latin och 
betyder Vart går du? eller orda-
grant Vart går vägen? Enligt en 
legend som finns nedtecknad 
i Petrusakterna mötte Petrus 
Jesus när han flydde från Rom. 
Petrus frågade honom då: ”Her-
re, vart går du?” Jesus svarade: 
”Till Rom för att bli korsfäst”. 
Petrus återvände då och led 
martyrdöden i Rom. Begreppet 
Quo Vadis har givit namn på en 
bok och flera filmer.

Sven-Erik Andersson
Elsa Viktoria Alexandersson 
Astrid Ragnhild Halvorsen
Leif Hedström
Fredrik Holst
Bruno Höglund
Johan Nordsten
Lars Nyström
Monika Thorberg 
Yvonne Torpling
Jan Erik Lennart Wenngren

Avlidna församlingsbor

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

14 februari
Filip Hemming

Simon Hemming

25 april
Walter Cason Geigera

Elias Jansson

17 maj
Arvid Weidenblad

6 juni
Blanche Gustafsdotter Bonde

14 juni
Svante Åkerström

28 juni
Emil Järlhammar

11 juli
Simon Ortler

1 augusti
Loke Danell

Vårutflykt

Under försommaren fick Hölö kyrka 
en allé upp till kyrkan från försam-
lingshemmet. För nya Hölöbor så 
känns det kanske lite ovant medan 
äldre Hölöbor vet att det är så det har 
varit tidigare. Allén av almar som tidi-
gare stod där drabbades av almsjuka 
och blev tvungen att tas bort. Den 
nya allén består av körsbärsträd.

Ny allé

Till minne

Vår medarbetare 
Sven-Erik Anders-
son avled 21 mars 
2015, i en ålder av 
62 år, efter en tids 
sjukdom. Sven-
Erik var född vid 

Tullgarn och bodde större delen av sitt 
liv i Hölö och arbetade som kyrkvakt-
mästare i församlingen i över 30 år. 
Våren har inneburit mycket sorg och 
saknad bland oss medarbetare och 
förtroendevalda och inte minst bland 
er församlingsbor som ofta träffade 
Sven-Erik på våra kyrkogårdar och 
inne i kyrkorna under gudstjänster 
och kyrkliga handlingar. Vi minns hans 
trevliga bemötande i samband med 
kyrkliga handlingar i både glädje och 
sorg, hans stora arbetsinsats med att 
hålla kyrkogårdarna så välskötta och 
hans enorma personkännedom. Alla 
visste vem Sven-Erik var och Sven-
Erik visste vilka alla var. Många varma 
tankar går till hans familj och närstående. 

Åsa Lindgren
Komminister Hölö-Mörkö församling

Sven-Erik Andersson

En tisdag i juni åkte en busslast församlingsmedlemmar  iväg på den traditions-
enliga vårutflykten. Målet var i år Sveriges största insjö-ö, nämligen Selaön. 
Mälsåkers slott har inrymt von Fersen, norska soldater under utbildning och nu 
oss medan vi gick en guidad tur. Ingen utflykt utan god mat! Lunch intogs på 
Värdshuset Gripen. De hade dukat upp en utsökt liten buffé åt oss. Efter lun-
chen fick vi också träffa prästen Mats Wendt som visade Toresunds kyrka. Allt 
var roligt och intressant, men bäst var som vanligt ressällskapet.

23 maj
Tage Gripenstam &  
Regiana Melo Viana Hortin

13 juni
Jonathan Norberg &  
Frida Andersson

19 juni
Henric Östmark &  
Juliett Nugas

11 juli
Helga Sjöberg &  
Mikael Stenius

11 juli
Kaj Skillinghaug &  
Matilda Skillinghaug

Vigda församlingsbor



Aktuellt

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: Åsa Lindgren

Barnkörer Se nedan under musik.

Församlingsverksamhet

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

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

Samtal om livet och tron
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: Åsa Lindgren

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

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

ur kalendariet
Söndag 6 september
11.00 Högmässa - Hemvändardag 
Lästringelåtar medverkar
Hölö kyrka

Konfirmation (Söndag 6 september)
Gemensam konfirmation med Trosa 
församling i Trosa stads kyrka kl. 10 & 15.

Alla Helgons dag
Lördag 31 oktober
16.00 Minnesgudstjänst, Mörkö kyrka

18.00 Minnesgudstjänst, Hölö kyrka

Kalendarium
Fullständigt kalendarium hittar du på 
vår hemsida. Där hittar du också vårt 
månadsbrev med kalendarium. Kan också 
hämtas på pastorexpedition eller skickas..

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

Kyrkorna öppna under Alla Helgona helgen
Hölö kyrka fre 30 okt 13-18,  

lör 31 okt 13-18,

Röda korset serverar kaffe

Mörkö kyrka: Lör 31 okt 13-16,  

kaffeservering

Lunchträffar ht 2015

tisdag 8 september
Gör din egen höstkrans

tisdag 22 september
Bernt Törnblom 
Trubadur & vissångare

tisdag 6 oktober
Anders Färjsjö, major och  Kårledare, 
Frälsningsarmén

tisdag 20 oktober
Håkan Sandvik präst i Svenska kyrkan 
berättar om kyrkorna i Södertälje och om 
de kristna i Mellanöstern.

tisdag 3 november
Adrian Miranda  
Musikunderhållning på harpa

tisdag 17 november
Ej klar.

tisdag 1 december
Tisdagkören under ledning av 
Ronny Lövgren
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Samtal om liv och tro

Vi är fem damer som träffas var 14.e dag 
och pratar. Utgångspunkten har de se-
naste gångerna varit Ylva Eggehorns bok 
”Mannen som aldrig byggde en veranda”. 
Eggehorn tecknar färgstarka och tidlösa 
porträtt av några av Bibelns personlighe-
ter, både män och kvinnor. 
Våra samtal övergår ofta till våra egna 
erfarenheter av livet eller nutida händel-
ser som vi läst om och som berört oss. Vi 
pratar med andra ord av oss…
Vi fortsätter i höst med boken och läser 
om Henok, han som levde ett helt liv utan 
att uträtta något av så kallat bestående 
värde. Inga byggen, ingen karriär- inte ens 
en liten veranda. En provocerande tanke 
i vår tid.

Kom och var med Du också !

Vi startar onsdag 9 sept kl 16.00.
Klockargården vid Hölö kyrka.

Frågor och funderingar?  
Ring Solveig Blohm tel 08  551 59080 , 
070 218 21 91 eller skriv till  
solveig.blohm@telia.com.

Varannan tisdag mellan kl. 12-14 serveras 
det soppa följt av något program. Här 
nedan ser du programmet för hösten.

Afternoon Tea
Söndagar i oktober  

12-15
Församlingshemmet  

Hölö



Baksidan

Aktuella ungdomsfrågor
Tre program under hösten

Två tips  för dig i 
Hölö-Mörkö

Arrangör: Hölö bibliotek och Hölö-Mörkö församling i samarbete med Hölöskolan. Håll 
utkik efter vinjetten ”Schysst uppväxt” i annonsering. Läs mer på våra respektive hemsidor.

Hur ska vi få tid för våra barn och ge dem bra självkänsla? Hur hål-
ler vi kärleken levande? En kväll med praktiska råd, ny inspiration 
och många glada skratt.

Alf B Svensson är trebarnpappa, psykolog och författare

Våga vara förälder - Håll kärleken  
levande  - Alf B Svensson

Tisdag 8 september 19.00, Hölö Bibliotek 

En inspirerande föreläsning med tonvikt på hur du hittar din 
egen väg till det som får dig att må bra samt tips och råd för dig 
som vill maximera din fysiska prestation.

Lördag 19 september 10.30, Hölö Bibliotek 

Jörgen Stigberg är föreläsare och lärare på Hagabergs folkhögskola

Ett hälsosamt liv - Hur svårt kan  
det vara? - Jörgen Stigberg

onsdag 14 oktober 19.00, Hölö Bibliotek 

Olle Waller har  jobbat med sex- och samlevnadsfrågor i över 
trettio år. För svenska folket blev han känd genom tv-program-
met ”Fråga Olle”.

Olle Waller är föreläsare och sexualupplysare

Sex och samlevnad - En föreläsning 
med - Olle Waller

2.
Verksamhetsupptakt 

Tisdagskören och Andreakören
Start: Tisdag  25 augusti 

Körerna Viva Musica, 
Sångfåglarna och Småfåglarna
Start: Onsdag  26 augusti

Småklockarna, öppen verksamhet 
för föräldrar och barn
Start: Tisdag 8 september

Lunchträffar
Start: Tisdag 8 september

Syföreningen
Start: onsdag 2 september

Samtalsgrupp
Start: onsdag 9 september

3.
Musik vid helgsmål
Lördag 12 september
18.00 Ruth Segerberg, sång 
Hölö kyrka

Lördag 10 oktober
18.00 Daniel Beskow, gitarr
Mörkö kyrka

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

1.
Hembygdsföreningen
40 år
Söndag 6 September
Hölö kyrka, Kyrkskolan
11.00 Högmässa, Hölö kyrka


