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att leva med

När samhäl-
let hårdnar och 
klimatet i världen 
och blir kallare 
behöver vi samlas 
och reda ut vad 
vi står

Ingång

Åsa Lindgren
Kyrkoherde

Jag tackar Gud för att jag får leva i ett land med årstidernas 
tydliga växlingar och i församlingen med det kyrkoår vi följer, där 
tradition möter förnyelse och vi firar och uppmärksammar viktiga 
händelser och teman. Att leva med i kyrkoåret är att leva med 
Jesus i glädje och sorg och i vardag och fest. En stark önskan eller 
längtan som jag också lever med är att fler ska upptäcka hur det 
är att leva i församlingens gemenskap och dela julen och påskens 
under. 

När samhället hårdnar och klimatet i världen och blir kallare 
behöver vi samlas och reda ut vad vi står för, vad vi tror på och 
vilka grundläggande värderingar vi har. Sverige har varit kristet 
under snart 1000 år. Att leva som kristen är att vara öppen och 
hjälpsam, mottagande och generös, mot mig själv, min granne 
och mot främlingar. Vår främsta förebild Jesus gjorde inte skillnad 
på människor på det sättet som många människor gör idag. Vi le-
ver tillsammans med fler i vårt land än någonsin tidigare. Utsatta 
människor som flytt för sina liv från länder i krig. Vi i försam-
lingen vill gärna vara med och bidra på ett positivt sätt till att de 
människor som kommit hit blir väl mottagna, precis som vi själva 
velat bli behandlade om vi var på flykt. Församlingen har nu tagit 
initiativet och inlett nätverksträffar med föreningar och organi-
sationer i Hölö och på Mörkö. Vi pratar om vad vi i den här delen 
av Södertälje kan göra för att verka för sammanhållning, som i sin 
tur kan leda till ett gott bemötande av nyanlända och flyktingar. 
Vi har flera olika projekt på gång och är man intresserad av att 
engagera sig går det bra att kontakta församlingen för mer info. 

Att leva med varandra i församlingen, i samhället, i vårt land och 
i världen är någonting vi behöver arbeta tillsammans för att göra 
det bästa av och lyfta fram det positiva och se fördelarna med. 
Vi behöver varandra här i världen oavsett var man kommer ifrån 
eller vilken religion man säger sig tillhöra. Jesus säger att ett av de 
högsta buden är: ”Du skall älska din nästa som dig själv”. 

Det är att leva med. 
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Tema: ...att leva på ...att födas till  ...att dö för ...att leva med

för att orka driva projektet ”livet” 
vidare. Det är en gåva att kunna dra 
ner på takten vissa dagar. Det har jag 
lärt mig. Att ta vara på vardagens 
små, små guldkorn hemma hos mig. 
Det är den största gåvan. När sam-
hället skriker prestera, var duktig, se 
bra ut och kör nyaste bilen! Då har 
jag sakta men säkert börja svara: 
”Jag gör det mitt inre vill, jag söker 
mening i det lilla, i relationer och i 
Gud.” Och jag vet att det där sista 
kan låta galet. Men gång på gång har 
jag fått bevis på att det är det klokas-
te i allt. För när jag i mitt eget cen-
trum hittar Gud låter han mig hitta 
mitt eget jag. Det är först då jag kan 
rita min karta över vem jag är och 
vad jag behöver för att må bra. Och 
det är framför allt där, i mötet med 

Gud, jag får kraft att orka igenom 
livets problem. Kraft att på riktigt 
leva mitt liv - helt och gott, trots allt.  
 
När vi inom kyrkan språksätter Guds 
väsen för att kunna prata om det vi 
upplever, och det som människor ge-
nom tiderna har upplevt, så talar vi 
bland annat i former av Fader, Son 
och Helig ande. Det är tre former av 
samma ursprung, samma Gud. Tre 
sätt att benämna eftersom de omfat-
tar tre olika delar av hur Gud visar 
sig för oss. Jag ska här inte fördjupa 
mig i alla tre men vill gärna nämna 
den heliga anden lite extra. Det är 
inte så ofta vi talar om anden med 
varandra men det borde vi göra. För 
i de stunder då anden tillåts flöda 
här och nu nås vi av kraft. Inte alltid 

kraft att stå främst i leden eller att få 
till det där snyggaste inlägget på Ins-
tagram. Men kraft att möta den här 
dagen. Behöver vi egentligen mer?  
 
Ordet ande har sitt ursprung i he-
breiskan där det även betyder vind. 
Den omnämns redan i en av skapel-
seberättelserna där den får ge liv åt 
människan. Konkret ger det en bild 
av Gud som livgivande på samma 
sätt som luften vi andas runt omkring 
oss. Ofta benämns den helige anden 
som en kraft. Alltså Gudsvinden som 
blåser liv och kraft i oss. Som rustar 
oss och stärker oss. Och som ger oss 
gåvor för att klara av. Olika män-
niskor får olika gåvor men gåvorna 
är gratis, villkorslösa och av kärlek. 
Vi kallar det för gåvor av Guds nåd. 

Jag vaknar med en krypande känsla 
av att inte räcka till. Det är så många 
måsten hela tiden. Jag har lust att 
skrika: ”Snälla livet skärp till dig nu! 
Ge mig lite paus och lugn och ro. Jag 
orkar inte mer!” Det har varit lite 
mycket nu på sista tiden och jag bor-
de ha lyssnat på kroppens signaler 
för länge sedan. Men det går ju inte! 
Jag har inget val. Kraven är många 
och oförutsedda händelser kommer i 
min väg hela tiden. Ändå orkar jag. 
Tack vara allt gott som ändå finns här 
också, parallellt med allt det jobbiga. 
Och kanske också för att jag inte har 
något val. Livet rullar på av sig självt.  
 
Ibland drar jag ner tempot till noll. 
Andas, bara är och dricker kaffe en 
hel dag. Bara för att jag behöver det 

Jag vågar säga att det inte är tomt 
prat, eller uråldriga texter i en his-
torisk samling sagor. Utan realitet i 
livet här och nu. Gåvor att ta emot 
om vi vågar pröva, vågar öppna 
våra sinnen och hjärtan. Vågar tro.   
 
Det är inte ovanligt att människor 
frågar hur jag kan leva med en tro när 
världen runtomkring oss ser ut som 
den gör. Jag förstår frågan till fullo. 
Svårigheten är att formulera allt som 
tron rymmer i ett kort svar. Det tar 
mer än enstaka diskussioner att för-
medla allt. Men i slutet av dagen är 
vi många som svarar: ”Hur hade jag 
klarat av det utan att leva med tro?”. 

Text:  Annica Vallgren

Bilder:
t.v.  Isabella Sagström
t.h   Martin Reftel &  
 Jessica Reftel Evans

Annica Vallgren studerar till 
präst och var under vårtermi-
nen praktikant i församlingen

”Gudsvinden som blåser liv och kraft 
i oss. Som rustar oss och stärker oss. 
Och som ger oss gåvor för att klara av.”



Mötet

Fenja Svensson

text: Per Andersson & Åsa Lindgren
Bild: Per Andersson

När vi möter Fenja en dag i mitten på 
Maj har hon jobbat en dryg månad i för-
samlingen sedan hon tillträdde sin tjänst 
som komminister, präst, första april. Vi 
har mött en ny medarbetare som med liv 
och lust har kastat sig in i arbetet med 
gudstjänster, konfirmander, ledarskola 
och småklockare, besöksgrupper mm. 
Redan har Fenja tillfört en ny energi i 
arbetslaget och vi är givetvis nyfikna 
på att få veta lite mer om vem Fenja är. 
 
Fenja är uppväxt i stadsdelen Solberga 
tillsammans med sina tre syskon, mam-
ma och pappa. Familjen var inte sär-
skilt kyrklig enligt Fenja men det fanns 
en granne, Gulli, som skulle komma att 
bli betydelsefull för Fenja. Gulli åkte 
varje söndag runt med sin minibuss, 
en guldbubbla, och samlade ihop bar-
nen i grannskapet och skjutsade dem 
till söndagsskolan i pingstkyrkans regi. 
Gulli serverade alltid nybakade bullar 
och hade med sig tablettaskar till bar-
nen, hon tog även med dem på guds-
tjänster och Fenja berättar hur de bland 
annat fick följa med till Älvsjömässan 
när den världsberömda pingstpredi-
kanten Billy Graham gjorde ett av sina 
Sverigebesök. Fenja minns det som lite 
skrämmande men ändå tryggt eftersom 
Gulli var med. Gullis undervisning och 
sätt att vara gjorde starka intryck och 
redan som sexåring hade Fenja klart 

husbil tillsammans med sin syster och 
de åtta hundarna åker de land och rike 
runt och deltar i utställningar och spår-
tävlingar. Med stolthet berättar Fenja att 
Lydia, mamman till hundarna på bilden, 
har blivit utsedd till internationell cham-
pion på världens största hundutställning 
i Birmingham. Även hunden LillClas har 
blivit internationell Champion. De har 
under åren byggt upp ett stort kontaktnät 
och avlar nu själva taxar av hög kvalitet.  
 
De senaste femton åren har Fenja job-
bat i Skärholmens församling men Hölö-
Mörkö församling är inte helt obekant 
för henne då hon under några somrar 
på 90-talet tjänstgjorde hon som som-
marvikarie här. Hennes erfarenheter 
från Skärholmen tror hon kommer väl 
till pass i det integrationsarbete som 
vår församling precis har inlett. Hon 
brinner för arbetet bland barn och ung-
domar som hon ser som livsviktigt för 
kyrkan och vill så mycket som möjligt 
integrerar barn och ungdomar i försam-
lingen gudstjänster och verksamheter. 
 
Fenja avslutar med att säga: ”jag vill 
vara med i alla verksamheter och är så 
tacksam över att få vara här!”. 

Och vi är så tacksamma över att äntligen 
ha fått en ny medarbetare på plats.

för sig att det var präst hon skulle bli. 
Via barnkör, juniorverksamhet, ung-
domskör och konfirmation kom Fenja 
i kontakt med Svenska kyrkan och 
hon kände sig mer hemma där än hos 
pingstvännerna. Hon fortsatte som 
konfirmandledare och även om hon 
var osäker så kändes det som rätt väg.  
 
Med på hela denna resa har tvilling-
systern Ellinor varit med och 18 år 
gamla bestämmer de sig för att börja 
läsa teologi i Uppsala. Fenja beskriver 
att de var ”riktiga gröngölingar” och 
för att lära sig mässan ordentligt gick 
de på de högkyrkliga morgonmässorna 
i Sturekoret i domkyrkan. Att många 
där var kvinnoprästmotståndare var 
inget de två unga kvinnliga prästkan-
didaterna lät sig störas av. Systrarna 
jobbar nu båda som präster i Sträng-
näs stift och redan har det uppstått 
förväxlingar. Hon säger lite skämtsamt 
att ”ni vet aldrig vem det är som dy-
ker upp på söndagens gudstjänst”.  
 
Numer bor Fenja i Mölnbo tillsammans 
med sin syster och ett heltgäng taxar, 
som vid sidan av arbetet är hennes 
största intresse. Från början var Fenja 
hundrädd men när hennes äldre syster 
hade skaffat hund fick hon uppdraget 
att vara hundvakt. Rädslan försvann 
och kärleken till hundar segrade. I en 

Möt vår nya präst i  

Hölö-Mörkö församling

Bilden:  Fenja tillsammans med hundarna
 Rosen och Bella



Döpta i församlingen och i våra kyrkor

I korthetFamilj

Svensk-Kyrk ordbok
S - Sakrament Lat. Helig 
handling, något som ger eller 
förmedlar Guds gåvor. Kyrkofa-
dern Augustinus på 400-talet 
definierade sakrament som syn-
liga, jordiska element som skän-
ker himmelska, osynliga gåvor. 
I fornkyrkan räknades dop och 
nattvard som sakrament. I den 
protestantiska traditionen räknas 
förutom dop och nattvard även 
bikt som sakrament räknas som 
sakrament. I ortodox och katolsk 
tradition finns sju och förutom 
de ovanstående är även  kon-
firmation, vigning till präst eller 
diakon, äktenskap och de sjukas 
smörjelse sakrament. 

Linnea Rundqvist
28 februari

Lars Olov Eriksson
Kitti Helsing
Kjell Henning Johansson
Peter Kanyasi
Lauri Kärjenmäki
Kerstin König
Tony Larsson Junman
Roland Segerhjelm
Ulla Skillstedt
Sven Söderberg
Jan-Ola Wiehager
Solbritt Öhman

Avlidna församlingsbor

Malachy Friel
29 maj

Insamlingar våren 
2016
Loppis, lotterier och övriga 
aktiviteter under palmsöndagen 
inbringade 12.508:- till Svenska 
kyrkans internationella arbete. 
Fikapengarna vid Småklockarnas 
träffar under våren gav 2145:- 
till organisationen LoveLife som 
stöttar ett arbete med barnhem 
i södra Uganda.

Joséphine Magnerholt
10 april

23 januari
Mats Waleij & Susanne Lindberg

2 juli
Ibet Garcia Arias & Patrik Högberg

Vigda församlingsbor

Ebbot Gripenstan
3 april

28 februari
Linnea Rundqvist

6 mars
Ivar Wall

3 april
Ebbot Gripenstam

10 april
Joséphine Magnerholt

17 april
Sebastian Ericsson

29 maj
Malachy Friel
11 juni
Sigrid Bjurholm

Vi var 18 st förväntansfulla föräldrar och barn som möt-
tes upp på Stjärnholms stiftsgård. Dagen började med 
gemensam sångsamling. Under dagen fanns det bland annat 
möjlighet att åka rundturståg, få ansiktsmålning, gå sago-
stig, fiska fiskdamm, hoppa i hoppborg och gå på musjakt i 
Stjärnholms kyrka. De bjöds på grillad korv och dricka och 
fika korgen vi hade med oss kunde vi avnjuta under träden i 
slottsparken i det fina vädret. Tack alla som medverkade och 
gjorde detta till en sådan lyckad dag. På återseende nästa år.

Konfirmation 19 juni
Efter ett drygt halvår tillsammans och en intensiv avslutande läger-
vecka på Öland tillsammans med 30-talet konfirmander från Trosa 
församling var det dags för konfirmation i Hölö kyrka. 

Församlingsutflykt 2 juni
Årets församlingsutflykt gick i år från slott till slott. Vi startade med 
ett besök på vår stiftsgård Stjärnholm utanför Nyköping och fick en 
guidad tur genom gårdens skulpturpark. Efter lunchen gick färden 
vidare till Nynäs slott före en guidning genom våningarna. Efter efter-
middagskaffet gick färden hem igen.

Strängnäs stifts barndag 12 maj
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Aktuellt

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

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

Teater Genesis
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: Fenja Svensson

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: Fenja Svensson

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 för körerna:  
Ronny Lövgren

Vår verksamhet
Här nedan hittar du vår regelbundna 
verksamhet. Vill du veta mer får du gärna 
kontakta ansvarig för respektive aktivitet. 

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

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

Kyrkorna öppna under Alla Helgona helgen
Hölö kyrka fre 4 nov 13-18,  

lör 5 nov 13-18,

Röda korset serverar kaffe

Mörkö kyrka: Lör 5 nov 13-16,  

kaffeservering

Afternoon Tea
Söndagar i oktober  

12-14
Församlingshemmet  

Hölö

ur kalendariet
Söndag 4 september
11.00 Familjemässa 
Upptaktsdag för barnverksamheten
Kyrkkorv i församlinghemmet
Hölö kyrka

Alla Helgons dag
Lördag 5 november 
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..

Lunchträffar hösten 2016

13 september
På cykeltur från Treriksröset till Smygehuk
Susanne Widell

27 september
Lovelife 
Jennie Lindberg berättar om det fortsatta 
arbetet på barnhemmet i Ghana

11 oktober
Gå med mig
Ulf Sundblad

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

25 oktober
Att undervisa i utlandet. Spännande upp-
levelser bland svenska elever  
och vilda djur
James Eklund

8 november
Vår nyast lysande stjärna
Fenja Svensson

22 november
Julprogram
Dag Bergqvist

6 december
Avslutning med Tisdagskören 
under Ronny Lövgrens ledning

Musikalprojekt för dig som går i mellanstadiet
I oktober/november varav tre heldagar på höstlovet gör vi musikalen 

”Julmössikal”. En spännande historia om ett par musfamiljer som får 
problem när Harry katt kommer till huset.

Sista anmälningsdag: måndag 29 augusti. 
Mer information och anmälan på: www.holomorkokyrka.se

Kontaktuppgifter till anställda 
hittar du på sidan 2
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Två tips  för dig i 
Hölö-Mörkö

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

2.
Filmklubben
Torsdag 29 Sep 18.30 
Kulturcentrum, Kyrkskolan
Vi börjar med mingel, filmen  
startar 19.00. Övriga datum under 
hösten 27 okt, 24 nov och 8 dec.
Medlemskap 50:-, Mer info:
www.kulturcentrumholokyrkskola.se

Aktuella ungdomsfrågor
Tre program under hösten

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.

Nätmobbning och etik på nätet - Våra 
ungdomars livsmiljö - Niclas Ottosson

Tisdag 4 Oktober kl. 18.00, Hölö bibliotek 

Fryshusets projekt ”Tillsammans för Sverige” syftar till att mot-
verka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Tre personer med 
bakgrund i olika religiösa traditioner delar med sig av sina personliga 
berättelser om att leva med sina respektive livsåskådningar i Sverige.

Onsdag 26 oktober kl. 18.00, Hölö bibliotek 

Tillsammans för Sverige - Om integra-
tion och mänskliga rättigheter 

Torsdag 17 November kl. 18.00, Hölö bibliotek 

Föreläsningen innefattar storyn om den starka längtan att platsa 
in och vad som händer när man inte gör det. Du föddes till att 
vara huvudnumret i ditt liv men hur gör du för att vara det? Vad 
är ok och inte? Hur skapar man nya spelregler och vill vi det?

Andreas Jonsson är föreläsare

Vad händer när bollen inte är rund? - om 
längtan att passa in - Andreas Jonsson

Hälften av alla treåringar och alla tonåringar är vana nätanvändare. 
Mycket är positivt på nätet men det finns även faror. Vilka faror 
finns det och hur pratar vi med våra ungdomar om det.

Niclas Ottosson är IT-pedagog och föreläsare. Han har lång erfarenhet inom 

området och samarbetar bland annat med Rädda barnen kring dessa frågor.

1.
Verksamhetsupptakt 

upptaktsgudstjänst

söndag 4 September 11.oo
Riddarskolan, Småklockarna

Tisdagskören och Andreakören
Start: tisdag 6 september

Körerna Viva Musica, 
Sångfåglarna och Småfåglarna
Start: onsdag 7 september

Småklockarna, öppen verksamhet 
för föräldrar och barn
Start: tisdag 6 september

Teater Genesis
Start: Torsdag 1 september

Lunchträffar
Start: Tisdag 13 september

Syföreningen
Start: onsdag 7 september

Samtalsgrupp
Start: Tisdag 6 september


