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Fri och bunden

”Då återstår 
möjligheten att 
börja om. Om 
man har modet 
och kraften. ”

Ingång Tema:  Fri & Bunden

Per Andersson
församlingskonsuelnt

Att ha fått förmånen att födas i Sverige har gett mig ett näs-

tan oändligt med möjligheter och jag kunde bli nästan vad 

som helst. Abbot, Basketspelare, Cykelreparatör ... Pedagog, 

Qverulant, Robotutvecklare, Smed, Teolog ... Ångbåtsförare, 

Äventyrare, Örtagårdsarbetare. När jag skriver bokstaven A 

finns ett nästan oändligt antal ord att bilda: Azalea, Ankare, 

And, Ambulans osv. 

Tiden går. Jag lever i ett specifikt sammanhang som öppnar 

möjligheter men även stänger en del dörrar och döljer desto 

fler. Jag börjar en teknisk utbildning och intresserar mig för 

datorer. Men vad jag skall ägna mitt liv åt är fortarande i 

stort sett öppet. Lägger jag till B minskar möjligheterna men 

är fortfarande många: Abbot, Abnorm, Abrupt. 

Jag går en teaterlinje, bestämmer mig för att läsa teologi. 

Oklart vart detta skall leda men några möjligheter återstår. 

Lägg till ett S, möjligheterna minskar drastiskt men några 

återstår: Absolut, Abstrakt, Abstinens.

Jag jobbar nu i församlingen med pedagogiska uppgifter 

och är även ansvarig för våra datorer. När jag lägger till ett 

U är det bara att kapitulera och inse att det A som kunde 

blivit vad som helst kommer att bli ABSURD.

Då återstår möjligheten att börja om. Om man har modet 

och kraften. 

Vetekornet dör och läggs i jorden men uppstår till ett nytt 

grönskande liv. Kristen tro handlar bland annat  om det: Att 

ge mod och kraft så att vi i vår tur kan ge mod och kraft 

vidare. Det kan vara så enkelt som att skänka en pryl till 

vår loppis, som ger ett bidrag till en ko, som ger en familj på 

andra sidan jorden ett nytt liv. 
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Texten inspirerad av en text av Jonas Gardell, jag tror den står i romanen ”Präriehundarna”.



Tema: Hel & Halv, Fri & Bunden, Gud & Människa,  Rätt & Fel

Pengars makt hos folket har ökat 
de senaste 500 åren skulle jag vilja 
påstå. Om det har ökat inom kyrkan 
låter jag vara osagt. Det ska vara den 
senaste mobilen, nyaste bilen, mär-
keskläder och de senaste och dyraste 
spelen till barnen. Att spara ihop 
till det jag önskar är konstigare än 
om jag tar lån och köper det direkt.  
 
Jag ser fri som en motsats till bun-
den. Men vad är då mina tankar kring 
att vara fri? Och vem är fri? Finns 
det någon av oss som verkligen är fri, 
som inte har något som binder oss? 
Kan jag vara bunden och ändå fri? 
 

Att kunna göra val är det som jag 
kopplar till frihet. Det jag väljer att 
göra kanske kan vara bindande, som 
löftet att skriva en tematext, men 
ändå frihet då jag själv valt att tacka 
ja. Vissa saker kanske är mer bundna 
än andra – som att arbeta för att få 
pengar eller se till att ta hand om 
mina barn. Men jag kan fortfarande 
välja vad jag vill jobba med eller vi-
dareutbilda mig för att kunna ta ett 
annat jobb som jag trivs bättre med. 
Det finns också de som väljer att hit-
ta andra vägar. Det gjorde en kusin 
till mig. Han valde att leva i ett tält 
i skogen i fyra år och leva mestadels 
på havregrynsgröt. Det gick inte åt så 
mycket pengar och han jobbade lite 
extra när han behövde mer havre-
gryn… Även idag när det gått många 
år sedan han levde isolerad i skogen 

behöver han ibland ta sig tillbaka 
dit för att varva ned och hitta ro. 
 
Vidare kan det vara så att det som 
är självklart det bästa alternativet 
för mig är obegripligt för någon an-
nan. Ibland går det så långt att andra 
försöker övertala en att tänka om 
eftersom de själva inte har samma 
drömmar eller mål i livet. Det gör det 
så knepigt. Det som är rätt för mig – 
och alltså bevarar min frihet – kanske 
är att vara bunden för någon annan. 
 
Jag kan välja, men hur är det när 
man inte kan det? Hur fri är man 
då? För några veckor sedan hade vi 
Ljusmanifestation i Hölö/Mörkö/
Oaxen. För solidaritet. Deltagandet i 
fackeltåget från busstationen i Hölö 
överträffade mina förväntningar! 

”Vad är frihet?” frågar sig Thomas 
Di Leva i en av sina sånger. När jag 
fick frågan att skriva på temat Fri – 
Bunden tackade jag ja och tänkte att 
det ska väl inte vara något problem 
att skriva om. Men sedan har jag ställt 
mig frågan ”Vad är frihet?” många 
gånger. Och vad är bunden? Just nu 
deltar jag i Fenja Svenssons bokcirkel 
där vi studerar Martin Luthers bok 
”Om en kristen människas frihet” 
med bakgrund av att det är 500 år 
sedan reformationen. Min tolkning 
av Luther är att tron på Kristus och 
Guds ord gör dig fri. Således borde 
de som inte tror vara bundna. Martin 
Luther ville att Gud och Kristus skul-
le vara navet i Kristendomen – men 
såg att det istället blivit pengar och 
makt som styrde. Därav reformatio-
nen – om jag får förenkla det hela. 

Fackeltåget gick till kyrkoruinen 
och där sjöng jag ”Flyktingarna” av 
Piteågruppen Euskefeurat. Ibland 
tvingas man att göra val för att kan-
ske framöver ha en chans att vara fri 
igen. Att lämna sitt hemland och bli 
flykting är det ingen som gör för att 
det är roligt eller ett sätt att avancera 
på karriärstegen. Här kan också vi 
göra ett val – ett viktigt val – öppna 
upp och släppa in eller stänga ute. 
Värmen jag kände när jag såg hur 
många vi var som samlades kring 
solidaritet är något jag kan leva på 
länge. Och det hänger ihop med min 
tro på Kristus. En Kristus som är käl-
la till allt det goda, värme och kärlek.

Text: Anna-Karin Outagourte

Bild: Isabella Sagström Bild: Isabella Sagström Bild: Gunnar Menander /GMPP/IKON



Maträtten

En ko förändrar livet

text: Anna Wahlgren 
Bild: Magnus Aronsson/IKON 

Familjen var utfattig och grannarna gjorde narr av dem. ”Vi hade inte 

ett ordentligt hem. Och om man inte har ett ordentligt hem skrattar 

de åt en. Vi blev utfrysta ur byn, säger Lanifred Obadia Kizeze.

Lanifred Obadia Kizeze 
suckar. Han minns hur hårt 
livet var för bara några år 
sedan. ”Jag var frustrerad 
i hjärtat. Vi hade inte råd 
med te på morgonen. Bar-
nen fick gå hungriga till 

skolan. ” Han blinkar, tar ny sats: ”Jag funderade på 
att flytta härifrån. Jag behövde en nystart. Jag hade ing-
enting att hämta här. Sen gick vi med i projektet, och 
livet har ändrats från grunden.” Han pekar mot kossan. 
Där står hon – Kpendo. Hon som gjorde allt möjligt. 
Kpendo börjar bli gammal, men hon betraktas som en 
familjemedlem, och det finns inte på kartan att familjen 
skulle göra sig av med henne. 

Hustrun Viviani Peter Kiula har sökt sig till skuggan av 
ett mangoträd. Hon har flipflops på fötterna, ryggen är 
rak, ögonen uppmärksamma. 

Hon medger att det tar på krafterna att sköta om jord-
bruket och djuren. ”Jag går upp klockan sex på morgo-
nen, och mjölkar, mockar och hämtar gräs till djuren. 
Sen städar jag köket och tvättar kläder. Då åker min 
man in till staden och säljer mjölk och fisk”, säger hon. 

Barn och grannbarn sitter på gårdsplanen. Flera drick-
er mjölk. Minst ett par glas mjölk om dagen ska barnen 
dricka. ”Barnen älskar mjölken. De dricker en kopp 
morgon och kväll. Det är perfekt kvalitet på mjölken. 

oförutsägbart, och det skrämmer”, säger Lanifred Obadia 
Kizeze.

Framtidsdrömmar? ”Jag är tacksam för de nya husen. 
Och att vi förra året hade råd att köpa en vattenpump 
till gården. Vi har dock ännu en dröm att uppfylla. Det är 
att dra el till huset. Det skulle underlätta.” Paret tittar på 
varandra och konstaterar att grannarna har slutat skratta. 

”Nu är de avundsjuka istäl-
let. Plötsligt har folk börjat 
intressera sig för oss. Vår so-
ciala position i byn har defi-
nitivt förändrats. Vissa kom-
mer till oss för att be om råd, 
andra vet vi inte riktigt vad de 

är ute efter. Vi törs inte lämna 
vårt hus, det är alltid någon som vaktar det. Vi är rädda 
att de ska stjäla våra djur,” säger Viviani Peter Kiula.

De hade aldrig kunnat drömma om att livet kunde för-
ändras så drastiskt på bara några år. ”Vi kunde ha dött 
utan något alls. Nu dör vi med allt det här. Det känns väl-
digt bra”, säger Lanifred Obadia Kizeze och sveper med 
handen över gården.

Det tar ungefär en kvart att mjölka, och den mjölk som 
kommer ur. Mmmm… jag kan inte beskriva den. Vilken 
kvalitet det är”, säger Viviani Peter Kiula.

Hennes familj är ett så kallat ”prioriterat hushåll”. De 
har valts ut att ingå Evangelisk-lutherska kyrkan i Tan-
zania (ELCT) och Svenska kyrkans ko- och kalvprojekt. 
För att de tillhör de allra fattigaste, men också för att de 
tros ha potential att förändra sin livssituation. 

År 2009 fick de sin första ko. Då bodde de i ett litet 
hus med grästak och väggar av lera. De deltog inte i 
bygemenskapen. Ingen ville ha med dem att göra. De 
hade för låg status.  I stallet står nu fyra kor: Kpendo, 
Neema, Bahti, Kikkufu. Vardera ko ger dem över 20 
liter mjölk  – per dag. 

För pengarna som det har fått när de sålt kalvar och 
mjölk har familjen har kunnat bygga två nya hus. Pro-
jektledare Patricia Mchone är full av beundran, hon har 
inte sett det nyaste huset, och hon har svårt att ta in att 
bygget har gått så fort som det har gjort. ”För pengarna 
som vi fick när vi sålde kalven har vi köpt några getter. 
Men bäst av allt: vi kan låta våra barn gå i skolan. De 
två äldsta kunde inte gå i gymnasiet, men de yngre kom-
mer att kunna göra det. Det är lycka. Jag är tacksam 
för Gud, som jag ser i det här projektet”, säger Viviani 
Peter Kiula.

Rädd för? ”Klimatförändringarna. Det har blivit tor-
rare, och svårare att föda upp djur. Vädret har blivit 

webb.  Läs mer om  Ko-projektet
www.holomorkokyrka.se

fo
to

: m
ag

nu
s 

ar
o

ns
o

n/
ik

o
n

– 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
U - Uppståndelse Utan tron 
på att Jesus uppstått tre dagar 
efter det att han avrättades 
på korset hade det inte funnits 
någon kyrka. 

Moa och Ida Ångman
8 oktober

Jourhavande präst 112 
Jourhavande präst är öppen för 
alla. De som svarar är erfarna 
präster, män och kvinnor, med 
absolut tystnadsplikt. Telefon-
numret är 112. Du ringer gratis 
och samtalet syns inte på tele-
fonräkningen. Öppet mellan kl 
21 och 06, varje natt, året om. 
Läs mer: www.svenskakyrkan.
se/jourhavandepräst

Peer Franzén
Lille-Mor Karlsson
Rauno Kosonen
Christian Lundberg Nystrand
Ulla Sandberg
Roland Åman

Avlidna församlingsbor

8 oktober
Ida Ångman
Moa Ångman

9 oktober
Elise Rickfält

30 oktober
Signe Qvistlind

29 januari
Linnea Fagerlind

11 mars
Hedvig Weidenblad

Hedvig Weidenblad
11 mars

Kyrkoavgift och begravningsavgift
Det är två avgifter och ibland blandas de ihop. Vi reder ut begreppen.

Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan medan  
begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en 
kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften 
finansierar begravningsverksamheten som på de flesta orter organiseras av 
Svenska kyrkan. Begravningsavgiften bestäms av kammarkollegiet och är lika 
stor i hela landet. 

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor
Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken 
församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2017 är 1,02 procent 
av din kommunalt beskattningsbara inkomst. I Hölö-Mörkö församling beta-
lar du 1,07 kr. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar 
kyrkoavgift hela det följande året. 

Kyrkoavgiften gör gott för många
Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom 
att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:
• kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas, 
• gemenskapsträffar för äldre,
• arbete för människor i utsatta situationer,
• ett rikt musikliv med körer och musiker,
• underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du stödjer även en kyrka som:  
• vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta,
• vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller  
   funnit en partner,
• tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och 
   tryggt samhälle som möjligt.

Sportlovsläger på Stjärnholm
24-26 februari 2017

Första helgen på sportlovet var delar av 
församlingens teatergrupp på vår stiftsgård 
Stjärnholm. Totalt var det drygt 100 delta-
gare och ledare från hela stiftet på plats. Det 
var fantasy tema och man kunde välja olika 
spår som musik, upplevelse eller lajv. Alla spår 
hjälpte på olika sätt grevinnan av Stjärnholm 
att hitta skatten. Nöjda, mätta och belåtna 
åkte vi hem för egna sporlovsaktiviteter – f�� a��A� r��T t��L m��

Sm�:a Ko 
t��L 7� 9�� 
& g� 1�� k�

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
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Kan en ko förändra liv?  
Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania får familjer som  
 lever i fattigdom en möjlighet till förändring. Läs mer om 
ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.

Drop-in dop
Lördag 6 maj kl.10-13
Hölö kyrka

Me info på baksidan
Signe Qvistlind
30 oktober



Aktuellt

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

Följ med Småklockarna till barndagen för förskolebarn (ca 0-6 år) med medföljande 
förälder på stiftsgården Stjärnholm utanför Nyköping. Fiskdamm, sagostig, sångstun-
der, korvgrillning mm. Avresa med egen bil kl 9 från Hölö kyrka. Församlingen bjuder 
församlingsmedlemmar på entréavgift och lättare lunch. Anmälan senast 17 april till 
Anna Andersson Forsberg 08-554 309 84, meddela eventuell specialkost.

Barndag på Stjärnholm - Torsdag den 11 maj

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

Skärtorsdag 24 mars
10.30 Mässa
Syföreningen bjuder på kaffe, Wijbacken

18.00 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 Strängnäs & Mariefred

Församlingsutflykten 23 maj går 
till Strängnäs domkyrka, guidad tur 
och mässa med domprost Christofer 
Lundgren, lunch på Slottspaviljongen 
i Mariefred, guidad tur och demon-
stration av glasblåsning och efter-
middagskaffe på Skeppsta hytta med 
Ebba von Wachenfeldt.

Bussen avgår 8.45 från Hölö bussta-
tion och 9.00 från Hölö kyrka.

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

Anmälan till exp 08-554 309 80 
senast fredag 12 maj 
Begränsat antal platser.

För 4 personer

1burk konserverade 

vita bönor

0,5 dl olivolja

0,5 gul lök

3 klyftor vitlök

3 stjälkar blekselleri

4 msk hackad 

persilja

2 morötter

1 burk, skalade hela 

tomater

4 dl vatten

2 msk tomatpuré

1 tsk salt

2 krm vitpeppar

1 tsk torkad ore-

gano

Fasolada en av vårens favoritsoppor
Skala och finhacka lök 
och vitlök. Skala och 
tärna morötterna, tärna 

sellerin. Fräs vitlök och lök i olivolja 
i en kastrull. Tillsätt morot, selleri, 
tomatpuré, salt, vitpeppar och ore-
gano. Låt fräsa några minuter. 

Tillsätt tomater och vatten låt små-
koka ca 15 minuter. Tillsätt sedan de 
kokta bönorna och koka upp. Serve-
ra fasoladan med ett gott bröd samt 
ev. olivolja att ringla över soppan.

Ingredienser

Påskens gudstjänsterUng 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. 

Under flera år har vi samarbetat med 
Trosa församling i konfirmandarbetet. 

Upplägget är en blandning av 
kvällsträffar, heldagar samt ett 
avslutande läger under sommarlovet

 
Kontaktperson: Per Andersson

Foto: Isabella Sagström

Kontaktuppgifter till anställda 
hittar du på sidan 2

tisdag 23 maj

webb. Sopplunch varannan tisdag kl.12 
Läs mer www.holomorkokyrka.se

Varannan Tisdag kl. 12 i 
församlingshemmet

28 mars

Nyckelknippan spelar Nyckelharpa

11 april

Yonas Tamiru berättar om fadder-
barns projektet i Skärholmen

25 april

Våravslutning med tisdagskören 
under Ronny Lövgrens ledning.

Sopplunch med program
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Palmsöndag 9 april 11.00, Hölö kyrka,  
Aktiviterna startar efter gudstjänsten

Loppis & Riddardubbning
Gudstjänst, korvgrillning, Gyckelgrupp kyrkkaffe mm

Traditionellt avslutar vi fasteinsam-

lingen på Palmsöndagen. På guds-

tjänsten medverkar våra barnkörer 

och det är riddardubbning. 

Därefter underhåller gyckelgruppen 

Brightside på gårdsplanen, där kan du 

även köpa en grillad korv. I försam-

linghemmet serverar syföreningen 

kyrkkaffe och det är lotteriförsäljning 

och i Klockargården är det loppis. 

All behållning går till Svenska kyrkans 

internationella arbete. Skänk gärna 

prylar till vår loppis, lämnas senast 

fredag 7 april.

Tre tips  för dig i 
Hölö-Mörkö

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

Vårkonsert

2.
Retreat i Hölö 
Lördag 22 april kl. 9.30-16.30
Hölö kyrka, Församlingshemmet
Tillsamman med Trosa församling 
anordnar vi en retreat i våra lokaler 
vid Hölö kyrka. Kostnad: 100:-
Anmälan senast 18 april, till Trosa 
församlingsexp. Tel. 0156-529 00
Begränsat antal platser

1.
Drop-in dop
Lördag 6 maj 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. Efter dopet är det 
dopkalas i församlingshemmet.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lördag 13 maj 16.00, Hölö kyrka 
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Brightside i aktion Palmsöndag 2016

Andreakören
Viva Musica
Tisdagskören
Under ledning av Ronny Lövgren

Katrineholm kommuns  
    personalkör  
PRO-kören i Stjärnhov

3.
Familjedag på Tullgarn
Söndag 21 maj 11-14 
Familjedag vid Orangeriet på 
Tullgarn tillsammans med Trosa 
församling. Dagen startar med 
familjegudstjänst därefter 
tipspromenad och andra aktiviteter. 
Caféet är öppet.


