
 

 

Text: Isabella S. Magnerholt 

Säg en kristen låt! Ja, vi kan slå upp valfri sida i psalmboken eller 

söka på kristen musik så har vi många artister att välja på.  

Det finns bra många fler låtar att välja mellan än de 

solklara. Det är bara att lyssna på radion! 

Då kanske vi hör texten ”En tro på framtiden, en tro på 

sanningen, en tro på gemenskapen” eller ”Vem skulle 

känna min ånger och sedan förlåta? Friden i själen, ja, 

vem skulle skänka mig den?” Känns texterna bekanta? 

Det är för att de går på radion, just nu, ganska ofta. 

Den första låten har en världsartist anammat och har 

en duett med originalartisten och den senare var en 

nytolkning från programmet Så mycket bättre. 

En annan svensk artist har skrivit mycket musik som 
passar in på temat, om jätten Goliat och om att ha en 
stund på jorden. Vi kan också backa till 70- och 80-
talet med ”ett paradis! där kunde vi leva på sätt och vis 
som Adam och Eva en stund” eller ”Jag vill veta vägen 
till herdarnas hus, jag behöver att omges av en  
ledstjärnas ljus” 

Andra texter är inte lika självklara men nog kan vi tolka 

dessa också. Allt bero på vem som lyssnar och med 

vilket öra. 

Illustration: IKON 

”Fånga en dröm” (Eric 

Saade) är en text 

som går att tolka på 

olika sätt! 

Iréne, 62 år 

 

”All around me”  

med Flyleaf. 

 

Christoffer, 37 år 

Har du ett låtförslag till den 

gemensamma spellistan? 

kristen musik som inte är psalmer 

Ovan nämnda sånger:  
Säg mig var du står - Carola & Zara Larsson 
Du måste finnas - Newkid (Original ”Kristina från Duvemåla”) 
Goliat - Laleh 
En stund på jorden - Laleh  
Öppna din himmel - Ted Gärdestad 
Sol, vind och vatten - Ted Gärdestad 

 

-”tro, jag vill känna tro..” 

-med hennes egen text om tro 

-tillsammans! 

 
 
 

 



 
Tro 

Många känner igen ankaret med korset och 

hjärtat. Korset står för tro.  Ankaret för hopp 

och hjärtat för kärleken. Det här numret av 

Arket influeras av ordet tro.  

Tro i betydelsen tron på Gud. 

Nu består dessa tre, tro, hopp och kärlek. 

Och störst bland dem är kärleken. 1 Kor. 13. 

En av psalmerna inleds med orden: ”Jag skulle 

vilja våga tro att någon har mig kär. Jag skulle 

vilja våga tro att Gud kan vara här… ”  

(Ps. 219) 

I sången, som säkert många känner igen av 

Marie Fredriksson, lyder orden: ”Tro, Jag vill 

känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas 

här i lugn och ro… ” 

”Tro gör man i kyrkan, annars ska man veta!”, 

lyder ett ordstäv. 

Jesus pratar om att tron kan vara litet som 

ett senapskorn, men ändå försätta berg. När 

ett senapskorn läggs i marken, kan det börja 

gro. Och fröet blir en växt. Bladen används 

till att göra senap. Att senapskornet är litet, 

ser jag inte som en måttstock på hur stor  

 

 

tron är, utan att den är. Att tron är en del i 

livet. Att när tron läggs i själens jord, kan den 

börja gro. Den växer och blir en del av livet. 

Det går liksom inte urskilja var tron sitter, 

precis som det inte går att fånga senaps-

smaken i senapsbladen eller surdegen i brö-

det. Det liksom influerar hela växten, eller 

hela brödet. Det bara finns där. Som en del. 

Precis som när tro är en del i livet,  

då influerar den i allt.  

I psalm 532 lyder orden: ”Jag kom inte hit för 

att jag tror, jag kom hit för jag behöver dig.” 

Det är där tron börjar. När vi vänder oss till 

Gud och säger eller tänker: Jag behöver dig.  

Nu består dessa tre, tro, hopp och kärlek. 

Och störst bland dem är kärleken. 1 Kor. 13. 

 

Guds välsignelse 

Ingmarie Åsblom,  

Kyrkoherde 

Arket ges ut fyra gånger per år av Grödinge församling. 

Redaktion: Isabella S. Magnerholt. 

Ansvarig utgivare: Tommy Eriksson, kyrkorådets ordförande. 

Tryck: Typografiska Ateljén 

Webbsida: www.svenskakyrkan.se/grodinge 

Facebook: /grodingeforsamling 

Instagram: @skufamiljen 

Framsida: Cecilia i Vinterskogens naturreservat 

Fotograf: Isabella S. Magnerholt  om inget annat nämns 
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Cecilia i Vinterskogens Naturreservat 

 
 
 
Jag skulle vilja påstå att en människa som 
handlar utefter hoppet och kärleken  
reflekterar min tro och min Gud på ett  
sätt som en person som kallar sig kristen 
men enbart går efter rädslan och hatet 
omöjligt kan. Vad tror du? 

 

Text: Cecilia Eriksson 

Illustration: IKON 

 

Tror du? 
Tror du att Gud är en allsmäktig makt som 
lever bland oss och konstant påverkar vår 
omvärld? Eller tror du snarare att det finns 
någonting större, men du är osäker på om det 
kallas Gud? Kanske tror du på någonting helt 
annat. Du kanske tror på flera gudar än en, du 
kanske tror att alla gudar som tillbes är den-
samme eller kanske tror du helt enkelt bara 
på att det finns hopp för den värld vi lever i. 
Själv har jag aldrig varit särskilt säker på att 
det just jag tror på är mer sant än någonting 
annat. Just nu är jag inne i en period då jag 
ganska länge bara har väntat på att överty-
gelsen ska slå ner i mig, att jag ska vakna upp 
en morgon och bara veta vilken tro som är 
sann. Tro innebär att tvivla - det är någonting 
som jag har behöver påminnas om, om och 
om igen. Om man inte tvivlar så vet man och 
då hamnar man i vetskap snarare än i tro.  
 
Det finns många olika kyrkor och kristna 
samfund i Sverige och det finns överväldi-
gande många olika sätt att tro på.  
Utöver kyrkorna har vi också en mängd andra 
livsåskådningar i vårt land,  
med ytterligare andra sätt att tro.  
Ibland kan jag uppleva att de medmänniskor 
jag möter som identifierar sig med en annan 
livsåskådning kan ha en trosuppfattning som 
påminner mig mer om min egen än de som 
identifierar sig som kristna fast inom en helt 
annan gren av kristendomen. Det som ändå 
förenar oss, varenda en av oss, är att vi är 
människor som tror. Om tro innebär att inte 
veta, är det helt poänglöst att utesluta någon 
på grund av en tro som skiljer sig från ens 
egen. Se på hur en handlar istället.  
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Vad gör du på dagarna? 
Jag studerar till fritidsledare. Jag gjorde Ung 
resurs-året eftersom jag funderar på att   
vidareutbilda mig till församlingspedagog  
efter min fritidsledarexamen. 
Vad vill du bli? 
Jag vet inte vad jag bill bli, mer än en riktigt 
bra människa! 

Har du en favoritplats i Grödinge? 
Vinterskogen, alltså naturreservatet! 

Har du en favoritbibelvers? 
”Ljuset lyser i mörkret” 

Vem är du? 
Jag heter Cecilia Eriksson och är 23 år gam-
mal och är uppvuxen här i Vårsta. Jag har 
varit aktiv i Grödinge församling sedan jag 
konfirmerades år 2014, först som konfir-
mandledare och sedan även som kyrkvärd, 
anställd och engagerad i SKU (Svenska Kyr-
kans Unga). Jag har bland annat suttit som 
ledamot i Strängnäs stifts distriktsstyrelse. 

För två år sedan gjorde jag ett praktikår i 
församlingen via Ung resurs där jag fick 
prova på att göra lite allt möjligt. Ung resurs 
är en bra möjlighet att få prova på att  
arbeta i församling, om det är något som 
man kan tänka sig att göra sedan. 

 

 

Vi möter Cecilia för en mini-intervju,  

för att lära känna personen bakom  

texten på nästkommande sida. 

På följande sida har vi Cecilias  

egna ord om tro! 

Möt Text: Isabella S. Magnerholt 

Foto: Isabella S. Magnerholt 

Cecilia  
Eriksson 
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Döpta 
Anton Zäll 

Leah Viklander 

Lex Lawson 

Alfred Stevelind 

Blanca Lundin 

Ralph Spandow 

 

Vigda 

Mikael Nyvelius & Linda Lundin 

 

Avlidna 
Stig Enar Gunnar Larsson, 78 år 

Anna Nixon Österberg, 48 år 

Maria Elisabet Karlsson, 90 år 

Britt Lisa Andersson, 86 år 

Bernt Axel Andersson, 89 år 

Margit Vivi Josefina Anderberg, 95 år 

Carl Roger Melker, 49 år 

Anette Angela Wallin, 51 år 

Eva Margareta Johnsson, 63 år 

 

 

 

 

 

 

Gud, omslut alla  

i värme & ljus. 

Amen. 

………………………………………..... 

Tack 
Ett stort tack till Agneta, präst,  

Minna, pastorsadjunkt,  

Maria, församlingspedagog  &  

Johanna, Ung Resurs som alla har 

slutat i Grödinge församling.  

Stort lycka till! 

……………………………………………………………………….. 

Konfirmander 
Grattis till Wilhelm, Elias, Anastazja 
och Tuva som konfirmerades den 
16 januari! Må Guds goda ande 
leda er på er väg. 

Ny mandatperiod! 
En ny sammansättning av kyrkoråd 
och kyrkofullmäktige är beslutad 
efter hösten kyrkoval. 
Kyrkorådets Ordförande  
Tommy Eriksson 
Vice ordförande Asta Holm 
2: vice ordförande Johnny Frisk 
Kyrkofullmäktiges ordförande 
Anki Lauberg 
 
Hela listan går att se på: 
www.svenskakyrkan.se/grodinge/
kyrkoradet 

 
 



 

På gång i församlingen 
Här finns ett urval av allt som händer i församlingen. Alla gudstjänster, konserter och  

träffar hittar du på www.svenskakyrkan.se/grodinge 
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Vi reserverar oss för ändring 

 och hänvisar till annonsering  

i tidning, på hemsida och Facebook. 

NYHETSBREV! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.  

Då får du  information om det som händer  

i församlingen.  

Mars 

20/3 kl. 16.00 Evensong 

Grödinge kyrkokör medverkar. 

Grödinge kyrka 

27/3 kl. 11.00 Melodifestival-Mässa 

Katarina Mourath, präst, välkomnas. 

Välkomnande av Kyrkorådets ledamöter 

och kyrkvärdar.  

Grödinge kyrka 

Maj 

1/5 kl. 11.00 Gudstjänst 

Grödinge kyrkokör medverkar. 

Vårstakyrkan 

22/5 kl. 11.00 Mässa 

Barnkören medverkar. Tema Astrid Lind-

gren. 

Grödinge kyrka 

Juni 

12/6 kl. 11.00 Pilgrimsvandring 

Start vid församlingshemmet. 

Ta med fikakorg! 

Grödinge kyrka 

Påsken i Grödinge 
14/4 kl. 18.00 Skärtorsdagsmässa 

Avdukning av altaret.  

Grödinge kyrka 

15/4 kl. 11.00 Korsvandring  

Start vid församlingshemmet 

Grödinge kyrka 

17/4 kl. 11.00 Påskfestmässa 

Grödinge kyrkokör medverkar 

Äggjakt och uppståndelsebullar 

Grödinge kyrka 

18/4 kl. 16.00 Annandag påsk 

Sammanlyst till Ösmo kyrka. 

En gudstjänstform som traditionellt sett hålls 

nära solnedgång med sång i fokus. 

Ursprunget är identiskt med vesper (latin för 

afton, kväll), en tidebön som hålls ungefär vid 

solnedgången. I den äldre engelskan  

översattes det latinska ordet vesperas som 

æfensang, som blev 'evensong' på modern 

engelska.  

 

 

Börjar 1/3 

Kontakt 

Expedition  

08-530 250 45 

groedinge.forsamling@svenskakyrkan.se 

Öppettider: måndag, tisdag och 

torsdag kl. 10-12 och 13-14, 

fredag kl. 10-12. 

 

Ingmarie Åsblom, Kyrkoherde 

070-810 17 36 

ingmarie.asblom@svenskakyrkan.se 

 

Katarina Mourath, Komminister 

070-863 22 09 

katarina.mourath@svenskakyrkan.se 

 

Claes Krätzel, Kyrkogårdsföreståndare 

073-420 99 65 

claes.kratzel@svenskakyrkan.se 

 

Åke Svedén, Organist 

070-958 01 66 

ake.sveden@svenskakyrkan.se 

 

Isabella S. Magnerholt, Fritidsledare 

072-991 91 53 

isabella.magnerholt@svenskakyrkan.se 

 

Mia Lundkvist, Pedagog 

072– 200 02 50 

mia.lundkvist@svenskakyrkan.se 

 

Michael Ånäs, Expedition/Assistent 

08-530 250 45 

groedinge.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

Roger Petersson, Kyrkogårdsvaktmästare 

073-375 83 09 

roger.petersson@svenskakyrkan.se 

Händer i veckan 

Tisdag (ojämna veckor) 

Sång & spel 18.30-20.00 Kyrkans hus Start 1/3 

Sång, spel och allsång för alla som vill sjunga!  

Allsång 1/3 Tema: Lina Sandell 

Allsång 29/3 Tema: Lasse Berghagen 

Allsång 26/4 Tema: Vårsånger 

 

Onsdag 

Onsdagsspis 12.00 Kyrkans hus Start 2/3 

Lätt lunch med kaka för 40 kronor.  

Ibland program.  

 

Torsdag 

Torsdagskul 15.00-16.00 Kyrkans hus  

Efter skolan-verksamhet för dig som är  

7-12 år.  Start 10/3 

Barnkör 16.00-17.00 Kyrkans hus Start 10/3 

Kör för dig som är 7-12 år.   

Grödinge kyrkokör 18.30-20.00  

Församlingshemmet Kör för dig som är vuxen.  
Start 10/2 

 

Fredag 

Babyträff 10.00-11.30 Kyrkans hus Start 11/3 

För daglediga med barn mellan 0-2 år  Avslut 8/4 

Fredagsmys 17.00-21.00 Kyrkans hus  

Start 18/2 
För dig som är 14-21 år. Mat och umgänge.  

 

Söndag 

Gudstjänst 11.00  

Plats och tid kan variera. Se annons:  

Kontakta expeditionen eller 

anmäl direkt till  

isabella.magnerholt@svenskakyrkan.se 

Börjar 28/3 


