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”Vi hoppas att 
du ska upptäcka 
och känna dig 
hemma i din lo-
kala församling, 
lite som ett andra 
vardagsrum”

Ingång Tema: Rätt & Fel

Åsa Lindgren
Kyrkoherde

Nu när hösten drar igång med alla terminsupptakter och 

verksamhetsstarter och vardagslunken är igång igen hop-

pas vi att du är utvilad efter sommaren. Att solen har lyst 

på dig, att du har haft en och annan glass i din hand och 

att du legat i hängmattan då och då. Rätta mig om jag har 

fel, men nu behöver du vara utvilad för nu kommer det att 

hända massor med saker i församlingen. Ett axplock av allt 

detta som händer i höst är när vi tar våra röstkort med oss 

till kyrkovalet, där du har möjlighet att påverka vilka som 

ska styra kyrkan både lokalt och i stort, vi sjunger med de 

minsta barnen i Småklockarna och Småfåglarna, vi kon-

firmerar våra ungdomar, vi planterar ett äppelträd utanför 

Hölö kyrka som en påminnelse om det reformatorn Martin 

Luther sa: ”Om jag visste att världen skulle gå under imor-

gon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag”, vi dricker 

te efter gudstjänsterna i oktober på afternoon tea i försam-

lingshemmet, vi inviger den nya askgravplatsen på Mörkö 

kyrkogård och mycket, mycket mer. Vi ser fram emot att se 

dig i kyrkan och i våra verksamheter i höst! Vi hoppas att 

du ska upptäcka och känna dig hemma i din lokala försam-

ling, lite som ett andra vardagsrum. Att dörren står öppen 

för dig vare sig du är gammal eller ung, vi är tillsammans i 

både glädje och sorg, när livet känns rätt eller fel. 

”Kom till vår församling och möt Gud”!

Åsa Lindgren

Kyrkoherde
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Öppet helgfria onsdagar
och fredagar kl 9-12
Klockargården, 153 92 HÖLÖ
Tel 08-554 309 80 Fax 551 510 11

www.holomorkokyrka.se
holo-morko.forsamling@svenskakyrkan.se
 
Anna A Forsberg, församlingsvärdinna 
08-554 309 84, 070-3635737 
anna.forsberg@svenskakyrkan.se

Per Andersson, församlingskonsulent 
08-554 309 82, 070-640 26 19 
per.n.andersson@svenskakyrkan.se

Tage Gripenstam,  
Kyrkorådsordförande 
076-523 037 03

Åke Jonsson, kyrkvaktmästare 
08-554 309 88, 073-026 86 86

Åsa Lindgren, kyrkoherde 
08-554 309 81, 070-330 90 49 
asa.s.lindgren@svenskakyrkan.se

Ronny Lövgren, kyrkomusiker 
08-554 309 83, 072-577 54 42 
ronny.lovgren@svenskakyrkan.se

Maria Sandström, kyrkvaktmästare 
08-554 309 86, 070-383 10 19 
maria.sandstrom@svenskakyrkan.se 

Fenja Svensson, Komminister 
08-554 309 87, 070-330 61 02 
fenja.svensson@svenskakyrkan.se

Ingrid Widell, kyrkoskrivare 
08-554 309 85, 072-546 99 95 
ingrid.widell@svenskakyrkan.se

Redaktör: Per Andersson
Tryckning: Tryckeriet i Älmhult AB 
Ansvarig utgivare: Åsa Lindgren

Foto på framsidan
I helgen är det konfirmationsdags
fotograf: Per Andersson 
Temabild sidan 3
Isabella Sagström



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

regler i det landet. De som bestäm-
mer detta är landets lagar. Visst låter 
det väldigt enkelt och självklart. Men 
det finns händelser som inte är så 
enkla att hantera, som när samhäl-
let saknar klara och tydliga regler för 
vad om gäller, Där föräldrarna inte 
står för den självklara sanningen, 
om rätt och fel. Där samhällets för-
ändring springer förbi föräldrarna.  
 
Min högt älskade 86-åriga far och 
jag har båda vuxit upp i Sverige, men 
i två helt skilda samhällen. Min pap-
pa var tonåring när andra världskri-
get slutade, han var 25 när det rasbi-
ologiska institutet lades ner och bara 
tio år innan han föddes avskaffades 
dödsstraff i Sverige. Det Sverige som 
jag växte upp i kantades av, progrö-
relsen, tågluffarkort och framförallt 
frihet. 

Trots att vi har växt upp i helt 
skilda samhällen, i samma land, så 
är vi överrens om det mesta, för-
utom flyktingfrågan. Han ser den 
som många andra som en fråga 
om pengar, jag ser det som något 
så grundläggande som medmänsk-
lighet. Jag förstår honom inte!  
 
Låt mig förklara varför jag anser 
att flyktingfrågan handlar om med-
mänsklighet, genom en jämförelse av 
mitt liv och en annan kvinnas liv. Jag 
hoppas att du förstår, läs och fundera: 
 
Jag öppnar lite motvilligt mina 
ögonlock, solen hittar ivrigt in i 
mina ögon. Utanför fönstret är åk-
rarna böljande gröna, björkens vita 
stam glänser och tulpanerna stolt-
serar värdigt i rabatten. Jag går ut 
i mitt nyrenoverade kök och sätter 

på kaffe, häller upp den ekologiska 
apelsinjuicen (ni vet den i plastflas-
ka med fruktkött i), samt brer mig 
en macka med skinka och ost på. 
 
Sonen undrar vad det blir för lunch, 
jag svarar lugnt att jag inte har bestämt 
det än. Jag funderar på om jag ska bju-
da på resterna från i går, lax eller gril-
la några korvar med 78 % kötthalt.   
 
På en annan plats på jorden vaknar 
en kvinna med ett ryck av att marken 
skakar, runt omkring henne fylls luf-
ten av ett grått moln. Huset på andra 
sidan gatan är på två sekunder, jämnat 
med marken. Himlen utanför föns-
tergluggarna skiner snabbt upp av ett 
plötsligt ljussken. Hon hör ett avläg-
set skrik, sedan är det tyst, luften står 
stilla i en massiv fullständig tystnad.  
 

Rätt och fel är så definitivt, som älska 
eller hata eller liv och död. Det finns 
ingen gråskala i dessa begrepp, endast 
vitt och svart. Det vita är uppmunt-
rande och stärkande, medans det svar-
ta är massivt, tungt och fördömande.  
 
Vad som är rätt och fel lär vi oss av 
våra föräldrar, genom att de säger ja 
eller nej till vissa saker, uppmuntrar 
visst beteende och negligerar annat 
sätt att vara eller göra. Föräldrarna 
vet vad som är rätt och fel, då de 
har lärt sig detta av sina föräldrar.  
 
Föräldrarna, precis som deras för-
äldrar föds i en stat eller ett land som 
har normer och värderingar, som har 
vuxit fram i samband med att just det 
samhället formades. De har samtliga 
ett rättsystem, som dömer personer 
som antas ha gjort fel enligt rådande 

Kvinnan kommer tillbaka till sin 
verklighet, då hennes dotter gråter 
torrt. Hon undrar uppgivet vad det 
blir för mat, kvinnan svarar tomt att 
hon inte vet. Flickan frågar om hon 
kan få lite vatten, kvinnan stryker 
långsamt sin hand över flickans hår. 
 
Så olika kan en helt vanlig mor-
gon se ut på två skilda platser på 
jorden. På den ena platsen är det 
största bekymret vad de ska äta 
till lunch och på den andra plat-
sen handlar det om att överleva.  
 
Jag anser att flyktingfrågan främst 
handlar om medmänsklighet. Min 
far tycker att flyktingfrågan främst 
är en penningfråga.  Vad är Rätt och 
vad är Fel?

Text: Petra Evertsson

Bild: 
t.v.Paul Jeffrey/ACT/Ikon
t.h. Isabella Sagström



Mötet

Vi möter

Madeleine representerar initiati-
vet ett blomstrande Mörkö fast hon 
är född i Roslagen och uppväxt i 
Södertälje. Hon arbetar med ”Ett 
Blomstrande Mörkö”. I hammocken 
började Madeleine berätta:

Torpet tog mig till Mörkö. Paradiset 
var då ett enkelt vackert torp, rik på 
nästan alla de kvalitéer som är vik-
tiga för mig. Jag behöver ganska lite 
för att bli glad. Men det som finns 
behöver vara på riktigt. 

Madeleine ser mönster i allt. I job-
bet med utvecklingsarbete, ser hon 
snabbt mycket. Åren på Universi-
tet, KI och Södertörns högskola gav 
delar av psykologi, pedagogik och 
beteendevetenskapens nycklar. Till 
torpet Skymtet på Mörkö kom hon 
1991. Mitt i skogen, med utsikt över 
ängar och Karlssons kossor i hagen. 
Madeleine fortsätter:

Jag jobbar med olika saker. Där-
utöver så sitter jag med textarbeten. 
Ibland lyckas man inte hålla rum-
men rena från tungsinta tankar. Då 
får man ta en paus. När jag behöver 
fylla på så åker jag ner till stranden, 
promenerar eller vandrar upp på 
”mitt berg”. Ibland så tar jag färjan 
ut till Oaxen. Där är sikten klar. 

Innan Madeleine flyttade ut, arbe-
tade hon i Stockholm. Vid tågbytet 
i Slussen upptäckte hon mörka plat-

ser. Där såg hon missbruk och för-
tvivlan. Något höll på att förändras.

På torpartiden var jag ofta kvar på 
mitt torp, när andra reste långt bort. 
Den platsen var som en tvättmaskin. 
All stress rann av snabbt där. Någon 
har tänkt till, när de byggde detta 
torp. Det skulle stå i många hundra 
år och fylla på alla som klev in. Jag 
tror att det är därav vi mår så bra på 
sådana genomtänkta platser. En del 
visdomar har tyvärr många sprungit 
bort ifrån idag. 

Hur behöll du inspirationen?

Jag vandrade på min kostig många 
sommarmorgnar långt före de andra 
i torpet hade vaknat. Jag gick upp 
tidigt och låtsades att det var bara 
jag som var vaken då i hela världen. 
Kostigen var en väg som många kla-
gade mycket på. Denna smala rang-
liga väg var alltför sliten för en mo-
dern bil. Den tog mig snabbt ned till 
det tempo som jag behövde. Jag blev 
tvingad att släppa stadens snabbhet 
och gå in i en lagom ”torpartakt” 
igen. Kostigar är bra på det. Jag blev 
långsammare i kroppen men samti-
digt snabbare i huvudet. Vägen var 
så långsam att man aldrig missade 
att se alla smultron som växte längs 
med kanten.

Du bestämmer dig för att arbeta mer 
för Mörkö? 

Mörkö är för mig magisk och overk-
ligt vacker. Efter 25 torparår, blev den-
na Ökärlek till permanent boende i en 
annan magisk trädgård. Jag hörde om 
bygdens historier som noggrant sam-
lats ihop av Hembygdsföreningen. En 
stor skattkista av vår historia finns på 
deras hemsida. Jag såg också en gam-
mal tid där de sämsta lagren började 
rinna bort. Jag såg också en modern, 
enklare tid som var på väg in över 
våra öar. Detta blev till plattformen 
”Ett blomstrande Mörkö” (EBM). 
Du arbetar tillsammans många andra. 

Samarbete är viktigt. Utveckling be-
höver bredare samarbeten. ”EBM” 
startade just därför. Den är en ekono-
misk förening som förstärker bygden 
och synliggöra resurser som finns här.  
Hur många bor det på Mörkö?

Vi är runt 500 fast boende men 
2000 bor här över sommar och hel-
ger. EBM har stimulerat Bredbands-
gruppen. 2015 byggdes en hemsida:  
www.morko.se. Utan ekonomiska 
medel försöker vi ideellt att moder-
nisera den. På Instagram finns bilder. 
Initiativet är riktat till hela bygden. 
Tjänster och produkter härifrån bör-
jar kliva in. Det finns inte en fast gräns 
för var ”vår Bygd” tar slut. Vi vänder 
oss till alla. Om vi tillsammans tar 
rodret i vår hand så kan vi påverka 
den i den riktning vi mår bra av. 

text:   Fenja Svensson
Bild:  Isabella Sagström 

Madeleine Söderström 



Döpta i församlingen och i våra kyrkor

I korthetFamilj

Svensk-Kyrk ordbok
V - Venia concionandi. Latin 
och betyder Tillstånd att tala 
till församlingen. Biskopen kan 
ge lekman tillstånd att leda 
och predika i gudstjäntsten. 
Ett tillstånd som kan gälla en 
eller flera församlingar i stiftet. 
Även kyrkoherden i den lokala 
församlingen kan ge tillstånd i 
sin egen församling men skall 
anmäla till biskopen. Den som får 
Venia skall vara döpt och tillhöra 
Svenska kyrkan.

Sam Berge
26 mars

26 mars
Sam Berge

1 april
Ian Kristensen

16 april
Adrian Gustafsson

29 april
Siri Kimsjö

6 maj
Naomi Hansson Badjie
C-Jay Hansson Ceesay
Vanessa Hansson Ceesay
Amina Hansson
Askia Hansson
Lamin Hansson

20 maj
Alice Danell

21 maj
Alde Wargclou

27 maj
Penny Nordberg Axelsson

28 maj
Joakim Björkqvist

Barndag på Stjärnholm 11 maj

I år var vi 11 st förväntasfulla föräldrar och barn som möttes upp på Stjärnholms 
stiftsgård. Vi började dagen med gemensam sångsamling. Under dagen åkte vi 
rundturståg, vi fick ansiktsmålning, fiska fiskdamm och leta efter bibelberättelser 
i Stjärnholms kyrka. De bjöds på grillad korv och dricka och vi fikade i solen. Tack 
alla som medverkade och gjorde detta till en sådan lyckad dag. På återseende 
nästa år.

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

Jourhavande präst 112

Rolf Ahlbom
Leif Berggren
Åke Gustafsson
Kaj Hansen
Laila Johansson
Birgit Nilsson
Börje Hjalmar Sigvard Nylund
Lennart Rickfält

Sonja Sjölund

Avlidna församlingsbor

Vigda församlingsbor

20 maj 
Mikael Kimsjö & Malin Roos

Församlingsutflykt 23 maj
Regnmoln till trots gick årets församlings-
utflykt av stapeln till Strängnäs domkyrka 
där vi fick en guidad tur av klockaren Stefan 
Eklund och därefter firade vi mässa med 
domprost Christofer Lundgren. Turen gick 
vidare till Mariefred där vi intog lunch. Glas-
konstnären Ebba von Wachenfeldt tog emot 
oss i Skeppsta hytta och demonstrerade 
glasblåsning. Åter i Hölö var alla resenärer 
glada och nöjda med turen.

Amina, C Jay, Askia, Vanessa,  
Lamin och Naomi. Drop-in dop 6 maj

Siri Kimsjö
29 april

Adrian Gustafsson
Påskdagen, 16 april

Alde Wargclou
21 maj

Vad vill du att Svenska kyrkan 
skall göra?  
Rösta i kyrkovalet 17 september. 



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

Kyrkorna öppna under Alla Helgona helgen
Hölö kyrka fre 3 nov 13-18,  

lör 4 nov 13-18,

Röda korset serverar kaffe

Mörkö kyrka: Lör 4 nov 13-16,  

kaffeserveringAfternoon Tea Söndagar i oktober  12-14 Församlingshemmet  Hölö

ur kalendariet
Söndag 27 augusti
11.00 Högmässa med konfirmation

Söndag 1 oktober
11.00 Familjemässa 
Barnkörerna medverkar, Hölö kyrka  
Afternoon tea och kyrkkorv i 
församlinghemmet efteråt

Alla 
Helgons dag
Lördag 4 november 
14.00 Invigning av Askgravplats på Mörkö 
kyrkogård. Karin Karlberg, Åsa Lindgren

16.00 Minnesgudstjänst, Mörkö kyrka
18.00 Minnesgudstjänst, Hölö kyrka

Lunchträffar hösten 2017

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

Tisdag 29 augusti
Anneli från Helleby bod  
tema hösten i kruka

Tisdag 12 september 
Peter Strömmer berättar om Luther

Tisdag 26 september
Kryss med Anna & Fenja

Bibelstudium i Hölö kyrka efter gudstjäns-
ten. Vi samlas vid kyrkkaffet och studerar 
Apostlagärningarna vid fyra tillfällen. 
24 september, 15 oktober och 29 oktober. 

Musikalen Brevet med Teater Genesis 
Söndag 19 november kl. 16.00

En fartfylld föreställning om aposteln  
Paulus öden och äventyr.

Kontaktuppgifter till anställda 
hittar du på sidan 2

Foto:  Per Andersson

Foto:  Per Andersson

Foto:  Alexander Sagström

Lunchträffar även 10 okt, 24 okt, 7 nov, 
21 nov. Se hemsida och övrig annonse-
ring för program.

Bibelns äventyrsbok
Apostlagärningarna

Plantering av äppelträd 
- En symbol för hopp

Martin Luther sa:

”Även om världen 
går under imor-
gon planterar jag 
ett äppelträd idag”

På Tacksägelsda-
gen den 8 oktober 

avslutar vi gudstjänst i Hölö kyrka med att 
plantera ett äppelträd. 

Madeleine Rogalski berättar om sitt 
konstverk som församlingen tryckt upp 
i form av ett vykort. Vykortet säljs till 
förmån för församlingens diakonala kassa. 
Pengarna används till förmån för barn.

Anmäl dig  
till nästa konfirmandgrupp 
Vi startar i november. Konfirmandåret 
innehåller bland annat ett läger på Got-
land sommaren 2018. Mer information 
skickas till alla födda 2003 och finns i 
slutet av september på vår hemsida.



BaksidanBaksidanBaksidan

Tre tips  för dig i 
Hölö-Mörkö

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

2.
Hemvändardag
Högmässa
Söndag 24 sep 11.00

Medverkan av Nyckelknippan 
Torn uppstinging 
Visning textilier och kyrksilver

Aktuella ungdomsfrågor
Schysst uppväxt är ett samarbete mellan  
Hölö-Mörkö församling, Hölö bibliotek, och Hölöskolan. 

Maria Dufva
Maria Dufva är kriminolog. Hon föreläser 

och undervisar om vad våra barn möter och 

kan utsättas för på nätet: chattar, spel och 

sociala medier.

Mitt barn 
på nätet

Tisdag 26 September kl. 18.00, Hölöskolans matsal 

3.
Gudstjänst
Sön 10 sep 11.00, Hölö kyrka 
Föredrag vid kyrkkaffet: 
”Kyrkoruinen, Hölö kyrka och 
Mörkö kyrka”, Åsa Lindgren

Vår lokala reformation

Söndag 22 oktober. 11.00 Festhögmässa, Hölö kyrka
     12.00 (ca) Afternoon Tea, förs.hemmet

Reformationen påverkade vårt land och samhälle. Under året har 

det pågått en studiecirkel kring hur reformationen har påverkat  

vår församling och nu är det dags för en sammanfattning av vad vi 

funnit. Efter en festhögmässa håller biskop Sven Thidevall, kyrko-

historiker, en föreläsning kring vår lokala reformation. 

1.
Verksamhetsupptakt 

Tisdagskören och Andreakören
Start: tisdag 29 augusti

Körerna Viva Musica, 
Sångfåglarna och Småfåglarna
Start: onsdag 30 augusti

Småklockarna, öppen verksamhet 
för föräldrar och barn
Start: tisdag 22 augusti

Teater Genesis
Start: torsdag 7 september

Lunchträffar
Start: tisdag 29 augusti

Syföreningen
Start: onsdag 6 september

Riddarskola
Start: torsdag 31 augusti


