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Skapa Fred

Ingång Tema: Skapa fred

Åsa Lindgren
Kyrkoherde

”Herrens frid vare med er!”

Så säger prästen innan nattvarden delas ut under högmässan 

i kyrkan. Man kan då vända sig till sin kyrkbänksgranne 

och ta i hand och säga ”Herrens frid!”. Det är ett urgam-

malt kristet bruk att före nattvardsgången önska fred och 

frid med sina medmänniskor och konkret klara upp mot-

sättningar och försummelser i förhållande till andra. Att 

kunna ta emot Kristus i bröd och vin i vetskapen om att 

man gör det utan fiendskap till medmänniskan. Kristus är 

den som åstadkommit frid mellan Gud och människa och är 

Fredsfursten som kommer till oss som ett nyfött litet bar

När advent och julen står för dörren påminns vi om hur 

mycket vi varje år längtar efter julfrid. En stilla julkrubba i 

kyrkan vittnar om den heliga natten då vi ska ”hälsa glatt 

vår frihet”. Den natten då hedarna fick möta änglarna som 

sjöng: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han 

har utvalt”. Martin Luther skriver på 1500-talet ”Pris ske 

Gud i himmelshöjd! Bäre jorden frid och fröjd, och hans 

vilja med hans ord kring all världen blive sport.” Med öns-

kan om en god advents- och juletid med massor av julefrid! 

Vi ses i våra kyrkor fyllda av juleljus och varm gemenskap 

på gudstjänster, konserter och julspel!

Åsa Lindgren, kyrkoherde
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Tema: Skapa - Stifta - Mäkla Fred

En mycket klok dam lär ha sagt: 
”Vad är det för fel med att vara lat? 
Tänk om det blev krig och ingen gick 
dit.” Just denna fråga ekar ofta ige-
nom planeten min, dock ej alltid med 
någon slutkläm som Astrid Lindgren 
fick till. En annan fråga besöker 
mig plötsligt: vad har en trött kyr-
kogårdsarbetare att säga om fred? 
Värre ändå är hur min chef kom-
mer att uppfatta mina ord om det 
briljanta med lathet. Låt oss därför 
för fridens skull ifrågasätta latheten. 
 
Den mänskliga latheten hamnar 
rejält i kläm när miljö och hållbar 
utveckling kommer på tal. Där sägs 
det nästan alltid att vi inget gör, el-
ler i alla fall på tok för lite, för att 
rädda vår vackra värld ifrån den 
hotande prognos vetenskapens 
värld satt. Om haven stiger sam-
tidigt som skördar sinar kommer 
massvis med människor sättas på 
flykt, likt den flyktingström vi ser 
och sett i från Syren men i mycket 
större omfattning. Klimatutveck-
lingen och världsfreden kommer 
att vara starkt kopplade till varan-
dra framöver. Lathet verkar vara ett 
ultimat vapen mot krig, men verk-

ningslöst mot klimatförändringarna. 
Biter latheten sig själv i svansen? 
 
Hållbar värld åt alla var temat 
på den Globala veckan i år. Globala 
veckan organiseras varje år av Sve-
riges kristna råd. Den hålls under 
den vecka som avslutas med Dom-
söndagen. Målet med veckan är att 
lyfta upp en global rättvisefråga 
som är särskilt aktuell. Istället för 
att bita sig i svansen och se skräck-
scenarion vill den Globala veckan 
väcka hopp. Genom att sprida kun-
skap om att många kyrkor och för-
samlingar redan går rätt väg för att 
uppfylla de globala miljömålen. De 
vill även inspirera och påminna oss 
om att miljöfrågor och problem an-
går oss alla och att vi alla kan bidra 
till en fortsatt positiv utveckling. 
 
Vi bär alla på ett ansvar. Hur ofta 
sätter jag miljön före mig själv och 
min lata livsstil? Sällan eller ald-
rig är nog ett träffande svar tyvärr. 
Är denna sega hyllningstext till lat-
heten som biter sig i svansen mitt 
bästa bidrag kanske? Jag känner mig 
illa till mods och lat. Men återigen 
är det verkligen en dålig egenskap? 

Miljön är inte i sitt dåliga skick för 
vi inte gjort någonting. Vi har snarare 
gjort på tok för mycket som vi aldrig 
bör ha sysslat med i från första bör-
jan och som vi helst bör sluta med 
omedelbart. Är det verkligen lathet 
som varit den drivande kraften när vi 
urlakat vår jord och förgiftat den? Är 
det inte girighet och viljan till makt 
som styrt? Är det samma sak kanske? 
 
Äkta lathet likt tjuren Ferdinand 
under sin ek är vägen att gå, eller att 
sitta för Ferdinands del. Dock krävs 
allt annat än en latmask för att bryta 
sig ur sina egna vanor och sitt fros-
seri. Att aktivt avstå ifrån lockelser 
sägs kräva både disciplin, tålamod 
och inte minst fromhet i stora mått. 
Likväl tror jag att all form av fred 
måste börja på en personlig nivå ge-
nom att finna inre frid i tankarnas 
kaotiska värld. Hur kan man an-
nars genuint och långsiktigt hållbart 
sluta fred med någon eller något om 
man samtidigt bedriver ett inbör-
deskrig i den egna tankesmedjan?

Text: Tommy Andersson
Bild: Gustaf Hellsing/Ikon



Mötet

Vi möter

Vi sitter i Klockargårdens kök där 
Sophie, Roxette och Alice strax ska 
börja sjunga med Andreakören till-
sammans med vår kantor Ronny. De 
har precis kommit tillbaka från en 
körresa till Rom där de övade inför en 
kommande konsert i december. My 
och Sandra var också med på resan 
men kunde inte komma till vårt sam-
tal inför julnumret. De berättar att 
de sett så mycket vackert i Rom och 
bott i en lägenhet mitt emot tågsta-
tionen Termini och kunnat sitta ute 
sent och äta god italiensk mat. Crois-
santerna och chokladen till frukost 
var sisådär men pizzan och raviolin 
och servitören! De glömmer vi inte! 
 
Det är tre glada tjejer som skrattar 
och bubblar av reseminnen från sin 
fantastiska resa 12-16 oktober till 
ett sommarvarmt Italien där man 
kan gå i T-shirt trots att hösten kom-
mit till Sverige. Colusseum, Spanska 
trappan och  Fontana di Trevi be-
söktes första dagen men sedan Vic-
tor Emanuels monumentet där en av 
körkejerna fick sitt första ”ragg” och 
den enorma Petruskyrkan bredvid 
Vatikanstaten. 

Under åren har kören besökt 
många kyrkor men Hölö Kyr-
ka och Klockargården har va-
rit träffpunkten genom alla år.  
Roxette berättar att hon bör-
jade i barnkören när hon var 
6 år och Sophie var bara 3 år.  
 
De minns musikalen de gjorde 
”Varmisar och kalla kårar”. Detta 
var ett samarbete med en annan 
barnkör. Surgumman hade så många 
repliker att Roxette fick spela rollen 
i både Vårdinge och Hölö när kör-
kamraten drabbats av scenskräck 
 
Vi har gjort så mycket tillsammans 
med kyrkan, berättar tjejerna; sjung-
it i gudstjänster och haft konserter 
och sedan åkt till Boda Borg, besökt 
Gröna Lund, Prison Island, Heron 
City och Parken Zoo. Luciatågen på 
Wijgården var också roliga, då Sca-
nia gav kören gröna vattenflaskor 
och Volkswagen erbjöd lucia tåget 
300 euro. De mindes de enorma Lus-
sekatterna som kören fick festa på. 
 
Under en period hade Andrea kö-
ren ett fadderbarn och de samlade 

in pengar till hennes skolgång. Hon 
hette Andrea och det var hon som 
en gång i tiden gav namn åt kören. 
 
My, Roxette och Sophie konfirmera-
des i år och var tillsammans på kon-
firmandlägret på Öland. Nu fortsät-
ter de som Unga ledare och deltar i 
”Ung Pilgrim” där engagemanget i 
kyrkan ger möjlighet till flera resor. 
Tjejerna har arbetat med basarför-
säljning och har hjälpt till många 
gånger på olika sätt under åren.  
 
När jag frågar vad som var bäst 
med Rom får jag två tydliga svar: 
gemenskapen och Alice säger: Fon-
tana di Trevi. Alla är överens om att 
vänskapen och sammanhållningen 
blivit så mycket bättre under resan. 
Varför Fontana di Trevi, undrar jag? 
Det finns ingenting liknande i Sverige! 
svarar tjejerna. Ronny tillägger att 
han är imponerad av vänskapen och 
hur fina rummen var. Inga sura miner 
och ingen osämja! Roligt att vi har er 
kvar i kyrkan! 

text:   Fenja Svensson
Bild:  My Ratzburg 
 Roxette hager 

Andreakören

På översta bilden ser vi:
Roxette, My, Sandra, Alice och Sophie

Andreakören sjunger på Musik vid helgsmål 
lördag 9 december kl. 18 i Hölö kyrka



Döpta i församlingen och i våra kyrkor

I korthetFamilj

Svensk-Kyrk ordbok
Ä - Ärkebiskop. I Svenska 
kyrkan den biskop i Uppsala stift 
som har till uppgift att företräda 
hela Svenska kyrkan. I Katolska 
kyrkan är ärkebiskopen den 
som har ansvaret för en provins 
inom kyrkan. I Ortodoxa kyrkan 
används ofta titeln Metropolit 
för motsvarande funktion.

Joakim Björkqvist
28 maj

28 maj
Joakim Björkqvist

20 augusti
Mio Helsing

3 september
Olof Cedervall
Hjalmar Kinnunen
Leo Rojmar

10 september
Felix Lundqvist

16 september
Flora Larsson

30 september
Astrid Höglund

7 oktober
Maja Dimdag

14 oktober
Nova Ulander

21 oktober
Bror Hällman

Helgonskulpturer har nya huvuden

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

Anna-Greta Eriksson
Lennart Kullås
Märta Margareta Lindfors
Conny Nilsson
Tommy Stål
Gerd Kristina Henrietta Tegman

Avlidna församlingsbor

Vigda församlingsbor

24 juli
Mattias Berndtsson & Malin Engström

29 juli
Ronny Johansson & Patricia Nussbaumer

Astrid Höglund
30 september

Felix Lundqvist
10 september

Maja Dimdag
7 oktober

Musikalen brevet
Teater Genesis, vår 
amatörteatergrupp, 
framförde 19 november 
musikalen BREVET. Wij 
gammelgård förvand-
lades från allt från ett 
mysigt hem, till mystiska 
gränder och ett stoman-
de hav.  Är du intresserad 
av att vara med och går 
i åk4 eller är äldre är 
du välkommen att vara 
med. Även vuxna är väl-
komna att hör av sig för 
framtida teaterprojekt.

Nova Ulander
14 oktober

Bror Hällman
21 oktober

I Hölö kyrka finns åtta medeltida 
helgonskulpturer som hittade bakom 
trappan i kyrktornet under andra 
hälften på 1900-talet. Två av skulptu-
rerna har saknat huvuden. I samband 
med att de fick ny plats i kyrkan under 
orgelläktaren har det tillverkats nya. 
Arbetet är gjort av konstnären och 
dockmakaren  
Karin Magnusson Lindblad som har 
sin ataljé i Kulturcentrum i Hölö gamla 
kyrkskola. Huvudena är tillverkade i 
papier mache i syrafritt papper, jord 
och vattenfärger. Arbetet har skett 

med tillstånd från Länsstyrelsen och i samråd med 
konservator Mattias Malmberg från Berga Målerikonservering och under översyn 
av antikvarie Eva Wallström från Stockholm byggnadsantikvarier AB. 



Aktuellt

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. 
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
Ung Pilgrim
För dig som har konfirmerats och vill 

Kontaktuppgifter till anställda 
hittar du på sidan 2

Foto:  Per Andersson

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.

webb. Hela kalendariet
www.holomorkokyrka.se

1:a advent Sön 3 dec
11.00  Högmässa - Viva Musica 

Mörkö kyrka
14.00  Högmässa - Viva Musica
 Hölö kyrka, därefter 

Syföreningsbasar i 
församlingshemmet

Tis 5 dec
12.00 Lunchträff - Tisdagskören 

Församlingshemmet
Ons 6 Dec
18.30 Kulturskolans elevkonsert 

Hölö kyrka
Lör 9 Dec
18.00 Musik vid helgsmål - Andreakören 

Hölö kyrka

2:a advent  Sön 10 dec
11.00  Högmässa -Mörkö kyrka
16.00  Ljuståg Sångfåglarna & Småfåglarna 

Hölö kyrka
lör 16
16.00 Körkonsert - Viva Musica,  

Andrea kören, Hölö kyrka
16.00 Julspel - Nu smäller det 

Mörkö kyrka
3:e advent Sön 17 Dec
11.00  Högmässa, Hölö kyrka

Mån 18 dec
8.30 Julspelet ”Nu Smäller Det!!!” 

Mörkö kyrka
Ons 20 Dec
19.00 Julkonsert 

Mörkö kyrka

Julafton
10.00  Samling vid krubban 

Hölö kyrka
12.00  Julbön 

Gillet, Oaxen
23.00  Julnattsmässa, Mörkö kyrka 

sång: Lena Zetterberg; 
Johannes Naumann

Juldagen
07.00  Julotta, Viva Musica 

 Hölö kyrka

Annandag Jul
10.30  Sammanlyst Gudstjänst 

Nyårsafton
16.00  Nyårsbön, Mörkö kyrka 

Sång: Lena Zetterberg,  
Johannes Naumann

Nyårsdagen
16.00 Mässa, Hölö kyrka 

Trettondagen Lör 6 jan
11.00 Högmässa, Hölö kyrka 

 
Sön 7 jan
11.00 Högmässa, Mörkö kyrka 

Advent Jul Nyår

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.  
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.

PG 90 01 22-3     BG 900-1223SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

Följ med på gudstjänst i
Strängnäs Domkyrka 21 januari

Det är ingen gudstjänst i Hölö-Mörkö den helgen utan istäl-
let är gudstjänsten sammanslyst till Strängnäs domkyrka. I 
gudstjänsten kommer vår tidigare praktikant Annica Vallgren 
att prästvigas. 

Församlingen organiserar samåkningen till Strängäs så alla 
kommer med.

Anmälan senast: fredag 12 januari. 08-55430980, eller 
holo-morko.forsamling@svenskakyrkan.se.



Baksidan

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

Tre tips  för dig i 
Hölö-MörköAdvent i våra kyrkor
1.
Julbasar 
1:a advent  
14.00 Gudstjänst i Hölö kyrka 
därefter basar i 
Församlingshemmet 
Syföreningens årliga julbasar 
med: Auktion, lotteri, tombola, 
kaffeservering mm. 

3.
Familjemässa / 
Julgransplundring
Söndag 14 januari kl. 11.00
Hölö kyrka
I gudstjänsten hälsas även årets 
konfirmandgrupp välkommen. Efter 
gudstjänsten dansas julen ut ner 
i församlingshemmet. Vem vet 
kanske tomten tar en sväng förbi på 
vägen hem till tomteland.

Ons 20 dec 19.00, Mörkö kyrka

2.
Kulturskolans 
elevkonsert
Ons 6 Dec 18.30, Hölö kyrka

Sön 10 dec 16.00, Hölö kyrka

Våra barnkörer Småfåglarna och Sångfåg-

larna framför traditionsenligt ett stäm-

ningsfullt ljuståg andra söndagen i advent.

Ljuståg
Lör 9 dec 18.00, Hölö kyrka

Vår ungdomskör framför ett eget program 

vid Musik vid helgsmål lördag före andra 

advent.

Andreakören

Lör 16 dec 16.00, Hölö kyrka

Viva Musica och Andreakören skapar jul-

stämning lördag före tredjeadvent i Hölö 

kyrka och onsdag före jul i Mörkö kyrka

Julkonserter
Lör 16 dec 16.00, Mörkö kyrka

Ett lite annorlunda julspel spelas i Mörkö 

kyrka. Gud och hans änglar har tråkigt. 

Vad göra? En riktigt stor smäll kanske?

Julspel


