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Ingång Tema:  ...att dö för

Per Andersson
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Enligt wikipedia infaller vårdagjämningen på söndag 20 

mars kl. 04.30 och äntligen är dagarna längre än nätterna. 

De iransktalande folken (perser, afghaner, kurder m.fl) firar 

Nouruz, nyår, deras största högtid på året som firar natu-

rens och livets pånyttfödelse. 

Det kan tyckas märkligt att vi soldyrkande nordbor inte 

firar denna händelse mer. Men förutom att det fortfarande 

är smällkallt på många ställen i vårt land så hänger det för-

modligen ihop med att kyrkan år 325 e.Kr bestämde sig för 

att påskdagen inträffar första söndagen, efter första nymå-

nen efter vårdagjämningen. Det är den lätta minnesregeln 

men egentligen är det krångligare än så. Hur som helst gör 

det att vårdagjämningen alltid infaller under fastan.

Fastan är i kyrkan en förberedelsetid för påsken där sönda-

garna har teman som ”Prövningens tid” och ”Kampen mot 

ondskan”. Teman som inte riktigt bjuder in till fest utan 

mer till eftertanke, självrannsakan och att avstå något av 

sitt överflöd. I vår kyrka är fastan också tiden för vår stora 

insamling till vårt internationella arbete, i år med temat 

MatRätten som vi i vår församling traditionsenligt avslutar 

med stor final nu på Palmsöndagen med riddardubbning, 

loppis och lotterier med mera. 

Helgen därpå är det Påsk och då är det vår tur att fira livets 

seger över döden. 

Välkommen att fira hoppet om att ett nytt liv är möjligt i 

din församling!
 
(Med kyrkans evighetsperspektiv ser vi fram emot att fira hoppet 
om pånyttfödelse tillsammans med de iransktalande folken år 2285 då 
påsken infaller 22 mars, dagen efter Nouruz).
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Tema: ...att leva på ...att födas till  ...att dö för ...att leva med

Vi begrep inte ett ord även om vi 
kände igen vissa moment som Her-
rens bön och välsignelsen. Några 
andra besökare förstod att vi var 
lite vilsna i sammanhanget, de reste 
sig från sina platser och satte sig is-
tället bredvid och bakom oss. De 
guidade oss genom andakten och 
omslöt oss med sången som präg-
lade den. Efter gudstjänsten fick 
vi en spontan guidning av kyrkan. 
 
År 2000 hade påven tillägnat kyrkan 
1900-talets martyrer, de som dött 
för sin tro. Alla sidokor hade små 
utställningar över olika världsdelars 
martyrer och altartavlan, så glittran-
de vacker i guld på avstånd, visade 
sig vara en sammanfattning av hela 
1900-talets martyrhistoria (se sid. 3). 

I mitten av altartavlan ser vi ljuset, 
en symbol för Kristus, och hur alla 
kristna från alla riktningar, samlas 
kring ljuset för att sprida det vidare. 
Runt detta olika händelser under 
1900-talet. Här hittar vi den polske 
franciskanermunken Maximillian 
Kolbe som frivilligt tog en annan 
fånges plats och dog i svältbunkern 
i ett av nazismens läger och Oscar 
Romero konservativ biskop i San 
Salvador som fick upp ögonen för 
förtrycket mot de fattiga i landet 
och blev deras röst. Han blev skju-
ten under en begravningsgudstjänst 
där han precis hade predikat över 
texten om hur Jesus jämför sin före-
stående död med hur ett vetekorn är 
tvunget att skenbart dö och begravas 
i jorden för att kunna ge rik skörd. 

”Ni skulle se något annat av kyrkan 
än allt det här guldet och glittret” 
säger Aline en av våra nya italien-
ska vänner och pekar mot basilikans 
guldglänsande inredning. ”Kom med 
oss på någon av våra aktiviteter”.  
 
Dagen efter finner vi oss vara med 
på ett ”party” på ett boende för 
äldre med små ekonomiska resurser. 
Boendet drivs av en kommunitet av 
nunnor och vi är med en grupp äldre 
ungdomar som varje lördag arrang-
erar ett party på boendet. Det är all-
sång av italienska örhängen och en 
liten bit kaka. Vi sjunger med så gott 
vi kan, bidrar med några sånger ur 
vår egen repertoar och inviger dem i 
några av de svenska midsommartra-
ditionerna. Det är inget märkvärdigt 

Prästen reser sig, han har varit med 
på minnestunden efter en begravning 
och skall tacka för sig. ”Som präst 
får jag kika in i sammanhang som 
jag inte själv är en del av. Jag har när 
jag har suttit här känt en värme, ge-
menskap och kärlek som även värmt 
mig och som jag kommer bära med 
mig när jag snart går härifrån.” Min 
farbror har lämnat oss och släkten 
är samlad. Vi har en fin gemenskap i 
släkten och det känns bra att någon 
utanför vår lilla släktbubbla kan få 
med sig något från vårt sammanhang. 
 
I höstas var jag med vår ledarskola, 
nio ungdomar mellan 16-18 år på en 
resa till Rom. Första kvällen gick vi 
på en andakt i en katolsk kyrka, San 
Bartolomeo på den lilla ön i Tibern. 

men ändå. Vi fick en liten stund kika 
in i ett sammanhang som vi inte 
själva var en del av. Men värmen, 
kärleken och gemenskapen värmde 
även oss och vi bar den med oss när 
vi gick därifrån. Ett litet frö har såtts 
och någonstans kan det bära frukt. 
 
Vi ska inte alla dö för vår tro som 
martyrerna, de flesta av oss kommer 
liksom min farbror dö en vanlig död. 
Men om vi får vara del av ett sam-
manhang som ger värme, kärlek och 
gemenskap, som läcker utanför det 
egna sammanhanget, sås små frön 
som kan skapa kraft att stå emot och 
sprida ljus när andra krafter verkar 
åt annat håll. Jag tänker: att bara få 
vara en del av ett sådant samman-
hang i det lilla räcker gott att dö för.

Text & Bild: Per Andersson



Maträtten

Vedugnen ger skjuts ut ur fattigdomen

text: Anna Wahlgren 
Bild: Magnus Aronsson/IKON 

I den burmesiska byn Pale är mat ingen självklarhet. Ma Naing Naings familj är inget 

undantag. De svälter inte, men maten är alltid knapp. Nu har de fått lära sig att tillverka 

effektiva vedugnar som de kan sälja och på så vis skapa ett bättre liv.

Det ryker från spisen. Ma Naing 
Naing lagar lunch, wokad vatten-
krasse med chili. Den yngsta i fa-
miljen – tvååriga barnbarnet Khine 
Wut Hmone Kyaw – gnyr. I dag är 
det många munnar att mätta, ef-
tersom brorsdöttrarna är på besök, 
men maten räcker. Det är dock ingen 
självklarhet i Pale, en isolerad by på 
den burmesiska landsbygden.

– Vi hankar oss fram. Ibland hjälper 
vi till på en gård. Under dåliga pe-
rioder måste vi be om förskott, säger 
Ma Naing Naing.

Rättigheter ger förändring

Burma är ett land med underutveck-
lad landsbygd där skola och sjukvård 
ofta saknas. Här är barnadödlighe-
ten hög, vägarna dåliga och många 
människor lever isolerat med få 

enklare. Ugnarna säljer de.

– Vi vill föda upp ankor. Men vi be-
höver ett större startkapital för att 
komma igång. Vi funderar på att ta 
ett lån från fonden. Problemet är bara 
att lånet ska betalas tillbaka inom två 
månader, och att föda upp en anka 
tar sex månader. Så vi sparar på an-
nat sätt.

Ma Naing Naing drömmer om att 
barnen ska få utbildning och att fa-
miljen ska ha råd att gå till läkaren 
när de blir sjuka. Hon hoppas att de 
yngsta flyttar till Rangoon när de är 
vuxna.

– Möjligheterna är större där. Jag tror 
att nästa generation kommer att få det 
bättre, säger hon och kramar barn-
barnet.

möjligheter att försörja sig. Svenska 
kyrkan stödjer sedan 2008 projekt i 
Burma och Ma Naing Naings familj 
deltar i ett projekt som Lutherska 
världsförbundet driver.

Målet är att minska fattigdom ge-
nom att arbeta med mänskliga rät-
tigheter och utgå från människors 
egna behov.

– Det kan handla om ett lån, om att 
starta en kvinnogrupp, om att sätta 
upp en sparfond i en by. En liten skjuts 
i rätt riktning för att ta sig ur den mest 
akuta fattigdomen, säger projektkoor-
dinator Salai Aung Tun Min.

Dröm om utbildning

Ma Naing Naing och hennes make 
har fått utbildning i att tillverka ef-
fektiva vedugnar som gör att såväl 
matlagning som vedinsamling går 

webb.  www.holomorkokyrka.se
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– för allas rätt till mat
Khine Wut Hmone Kyaw är två år gammal. Hon är en av 795 miljoner människor som ofta äter 

för lite, för näringsfattigt och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. Trots att jordens 

resurser skulle kunna föda oss alla. Var med och bekämpa en av världens största orättvisor! 

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr  

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT
Swisha valfritt belopp till 9001223   |  PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223 



Döpta i församlingen och i våra kyrkor

I korthetFamilj

Svensk-Kyrk ordbok
R - Röcklin (av samma ord som 
Rock) Vitt fotsid eller knälångt 
överdragsplagg med vida ärmar 
som kan användas av både präst 
och lekman i gudstjänsten.

Emil Thunström
13 september

Inga-Britt Segerhjelm
Sylvia Persson
Enst Pettersson
Lilly Wahlgren

Avlidna församlingsbor

Arbete pågår

6 september
Hjalmar Anderberg

13 september
Emil Thunström

24 oktober
Felicia Ulander

7 november
My Sjölander

8 november
Olle Skog Munkhammar

15 november
Nova Stark

22 november
Jonathan Björkqvist

6 december
Corinne Nordberg

24 december
Edith Sjöberg

3 januari
Isabella Östmark

23 januari
Selma Lindgren

Isabella Östmark
3 januari

Insamlingar 2015
Under året samlade vi in 
91400:-, varav nästan 10800:- 
gick till Julinsamlingen ”Låt fler 
fylla fem!”

Olle Skog Munkhammar
8 november

Kyrkogårdsutskottet har utarbetat ett förslag på att anlägga en ask-
gravplats på Mörkö kyrkogård i anslutning till minneslunden, lik-
nande den som finns på Hölö kyrkogård, utformad av Emily Wade på 
Landskapslaget AB. Fredagen den 12 februari samlades kyrkogårdsut-
skottet på Mörkö kyrkogård och tog mått och pratade kring utform-
ningen och platsen. Arbetet kommer att pågå under 2016.

Selma Lindgren
23 januari

8 augusti
Carl Robert Högfeldt & Mikaela Gacki

29 augusti
Lars Håkansson & Kerstin Andersson

12 september
Lars Lindqvist & Karolina Santesson

Vigda församlingsbor

Corinne Nordberg
6 december
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Välkommen Fenja!
Från den 1 april kommer Fenja 
Svensson att tillträda kom-
ministertjänsten i Hölö-Mörkö 
församling som har varit vakant 
sedan i september. Fenja kom-
mer senast från tjänst i Skärhol-
mens församling. Mottagnings-
gudstjänst söndag 24 april kl. 11 
i Hölö kyrka.
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– för allas rätt till mat
Khine Wut Hmone Kyaw är två år gammal. Hon är en av 795 miljoner människor som ofta äter 

för lite, för näringsfattigt och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. Trots att jordens 

resurser skulle kunna föda oss alla. Var med och bekämpa en av världens största orättvisor! 

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr  

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT
Swisha valfritt belopp till 9001223   |  PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223 

Tack Robert!
Vi tackar Robert Huldt som 
vikarierat på den vakanta kom-
ministertjänsten under hösten 
och våren. 



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, sångst-
under mm. Avresa med egen bil kl 9 från Hölö kyrka. Församlingen bjuder församlings-
medlemmar på entréavgift och lunch. Anmälan senast onsdag 6 april till Anna Anders-
son Forsberg 08-554 309 84, meddela eventuell specialkost.

Barndag på Stjärnholm - Torsdag den 12 maj

Palmsöndag 20 mars
11.00 Högmässa, Riddardubbning,  
Sång- & Småfåglarna medverkar
Hölö kyrka

Skärtorsdag 24 mars
10.30 Mässa
Syföreningen bjuder på kaffe, Wijbacken

19.00 Skärtorsdagsmässa
Hölö kyrka

Långfredag 25 mars
15.00 Långfredagsgudstjänst
Viva Musica, Hölö kyrka

Påskafton 26 mars
23.00 Påsknattsmässa
Hölö kyrka

Påskdagen 27 mars
11.00 Påskdagsmässa
Viva Musica, Mörkö kyrka

Annandag påsk 28 mars
11.00 Sammanlyst - Ytterjärna kyrka

Församlingsutflykt till Stjärnholm 2 juni

Varannan Tisdag kl. 12 i 
församlingshemmet

29 mars

Smaker från Syrien.
12 april

Trädgårdlandets lammsoppa
Chokladkaka med maräng
Annelie från Helleby bod visar vårens 
blomstertrender.
26 april

Rostad paprikasoppa
Vårig tiramisu
Ronny Lövgren med körer

I en ny bok ”Sopplunch” från 
Verbum förlag har man samlat 

favoritsoppor från församlingars sopplun-
cher runt om i Sverige. Två recept har vår 
församlingsvärdinna Anna Andersson Fors-
berg bidragit med. Här är ett av dem. Boken 
finns att köpa på pastorsexpeditionen.

Årets utflykt går mot Nyköping och 
vår stiftsgård Stjärnholm där vi bland 
annat får en guidning i skulpturpar-
ken. På hemvägen gör vi ytterligare 
något nedslag i Nyköpingstrakten. 

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

Anmälan till exp 08-554 309 80 
senast onsdag 18 maj 
Begränsat antal platser.

Soppluncher

Ung Pilgrim
För dig som har konfirmerats och vill 
fortsätta vara 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 1-3. 
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 de yngsta 
barnen. Vi sjunger 
nya och gamla 
barnvisor och 
sånger. Ibland dans 
och rörelselekar. 

Sångfåglarna, ons 16.00-17.00 
Barnkör för äldre barn.

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

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

för 4 personer 

700g potatis 

1,5 gula lökar 

1,5 citroner 

olja att steka i 

3,5dl vispgrädde

7dl vatten

1,5 tärningar grön-

saksbuljong

1 tsk timjan

vitpeppar

salt

Annas potatissoppa

Skala potatisarna och skär dem i tärningar. Hacka löken. Tvätta citronerna, riv 
det gula på skalet, dela dem och pressa ut all saft. Häll olja i en soppgryta och 
fräs lökhack, potatistärningar på medelvärme fem minuter. Rör ner grädden 
och låt sjuda 10-15 minuter. Häll i vatten och smula ner buljongtärningar och 
timjan. När potatistärningarna är alldeles mjuka rör ner det mesta av citronska-
len och citronjuicen. Smaka av med mer citron, vitpeppar och salt.

Ingredienser

Gudstjänst i Slottskyrkan söndag 8 maj
Vår kör medverkar i gudstjänsten i Stockholms slottskyrka den 
8 maj. Vi sammanlyser därför gudstjänsten dit. Vill du följa med 
så bjuder församlingen på bussresan. Efter gudstjänsten kom-
mer det finnas tid att äta lunch innan bussen går tillbaka.
Anmälan senast fredag 22 april till pastorsexpeditionen.

Påskens gudstjänster



BaksidanBaksidanBaksidan

Palmsöndag 20 mars 11.00, Hölö kyrka,  
Aktiviterna startar efter gudstjänsten

Loppis &Riddardubbning
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. All behållning går till 

Svenska kyrkans internationella arbete.  

Skänk gärna prylar till vår loppis, lämnas senast fredag 18 mars.

1.
Drop-in dop
Lördag 9 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

Vårkonsert
3.
Familjedag på Tullgarn
Söndag 22 maj 11-14 
Familjedag vid Orangeriet på 
Tullgarn tillsammans med Trosa 
församling. Dagen startar med 
familjegudstjänst därefter 
tipspromenad och andra aktiviteter. 
Caféet är öppet.

2.
Filmklubben
Torsdag 31 mars 18.30 
Kulturcentrum, Kyrkskolan
31 mars - Birdman.  
21 april - En enkel till  Antibes 
Medlemskap 50:-

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lördag 21 maj 18.00, Hölö kyrka 

Andreakören
Viva Musica

Tisdagskören

Under ledning av Ronny Lövgren
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Tornerspel på ängen Palmsöndag 2015


