
 

 

- I kyrkans gemenskap & tjänst 

 

 

”Inte lagbud utan vägledning” 

Ett bibliotek 



 

 

Guds välsignelse 

Minna Serholt,  

präst 

”Jag vill ge dig insikt och lära dig den 
väg du ska gå. Jag vill ge dig råd, min 
blick skall följa dig.” Ps. 32:8 

 

Jag växte upp i en familj där tron på 

Gud var närvarande och fanns med i 

vardagen. Detta visade sig till exempel  

i att jag och mina syskon fick lära oss 

bibeltexter utantill. Mamma klippte ut 

små ark med utvalda texter som hon 

tyckte kunde vara bra för oss att kunna. 

Denna text var en av dem.  

Som barn förstod jag inte mycket av 

texten, mer än att Guds blick följer mig. 

Inte en ilsken och kravfylld blick, utan 

en varm blick. Senare, med åldern har 

resten av orden i texten fått större  

betydelse. Framför allt i olika vägval i 

livet.  

Genom bibeln ger Gud oss insikt och 

vägledning. Ibland tror jag att vi luras 

att tänka oss bibeln som en lagbok som 

säger till oss vad vi får och inte får 

göra. Det kan vara en hjälp att veta att 

Torah, som Moseböckerna heter på 

hebreiska, inte översätts med ordet 

lagbud, utan med vägledning.  

Orden Mose fick är en vägledning för 

att kunna leva ett gott liv i relation till 

Gud och till varandra. Jesus säger 

samma sak och vi kan sammanfatta 

hans ord i Matt. 22: ”För att leva ett 

gott liv ska vi älska Gud med allt vi kan 

och vår nästa som oss själva.”  

Det är kärnan av de ord Mose fick.  

 

Att älska Gud, vår nästa och oss själva 

är framför allt ingen känsla utan något 

vi gör, ett verb. När vi behandlar 

varandra och skapelsen väl, när vi är 

generösa även då det svider i vår ego-

ism, när vi väljer att ge och ta emot 

förlåtelse, och när vi är vänliga och om-

tänksamma både mot oss själva och vår 

omvärld, då visar vi kärlek. Och i allt 

detta, följer Guds barmhärtiga blick oss. 

Arket ges ut fyra gånger per år av Grödinge församling. 

Redaktion: Isabella S. Magnerholt och Maria Frisk.  

Ansvarig utgivare: Tommy Eriksson, kyrkorådets ordförande. 

Webbsida: www.svenskakyrkan.se/grodinge 

Facebook: /grodingeforsamling 

Instagram: @skufamiljen 

Framsida: William Overud 

Fotograf: Isabella S. Magnerholt  om inget annat nämns 
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Döpta 
Jacob Johansson 

Frank Pettersson 

Astrid Frejd 

Liam Lindholm 

Luna Kanehorn 

 

Vigda 

Jimmy Stenström & Jenny Björk 

 

Avlidna 
Bo Christer Jonsson, 69 år 

Birgitta Widenfeldt Dorrugh, 85 år 

Günter Artur August Brauer, 84 år 

Klas David Nilsson, 89 år 

Erik Bertil Edström, 93 år 

Tomas K Göran Ring, 66 år 

Mikaela Adelina Marie Lundberg, 30 år 

Sven Anders Wiehager, 78 år 

Hannelore Rosemarie Lagman, 87 år 

Karin Ingrid Rybeck, 88 år 

Dagny Marianne Svensson, 86 år 

 

 

 

 

Gud, omslut alla  

i värme & ljus. 

Amen. 

……………………………………………………………………….. 

Tack Sara 

Sara har avslutat sin tjänst som 

diakoniassistent i församlingen. 

Tack Sara!  

Konfirmander 
Grattis till Jonna och Therese som 
20 juni konfirmerades. Må Guds 
goda ande leda er på er väg.  

……………………………………………………………………….. 

Jubilarer 
Grödinge församling har tidigare 
år bjudit in de medlemmar som 
under året fyller 75, 80, 85, 90 och 
uppåt, till en födelsedagsfest i för-
samlingshemmet. På grund av rå-
dande omständigheter har för-
samlingen tvingats ställa in firan-
det men bjuder istället in årets och 
förra årets jubilarer till en  
musikgudstjänst på  
Tacksägelsedagen, 10 okt. kl. 11.00 
i Grödinge kyrka. Välkomna! 
 
Grödinge församling önskar ett 
varmt GRATTIS till alla  
årets jubilarer! 
Ingmarie Åsblom, kyrkoherde. 



 

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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Oktober 

3/10  kl. 11.00 Gudstjänst 

Mikaelidagen, barnkören medverkar. 

Grödinge kyrka 

10/10 kl. 11.00 Tacksägelsemässa 
Grödinge kyrkokör medverkar. 

Grödinge kyrka  

17/10  kl. 11.00 SKU-Mässa 
Skog & hav-tema med SKU-Familjen. 

(Svenska kyrkans unga) 

Grödinge kyrka 

 

November 

21/11 kl. 11.00 Gudstjänst 

Avslutning på Globala veckan 

Vårstakyrkan 

28/11 kl. 11.00 Mässa 1:a advent 

Grödinge kyrkokör medverkar. 

Grödinge kyrka 

December 

5/12 kl. 11.00 Barnens advent 

Grödinge kyrka 

12/12 kl. 15.00 Luciagudstjänst 

Grödinge kyrka 

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 saker som händer  

i församlingen.  

Allhelgona i Grödinge Kyrka 
Kyrkan öppen måndag-torsdag kl. 9.00 - 15.00 & fredag 9.00 - 19.00. 

Lördag 6 November 

kl. 12.00 –17.00 Kyrkan öppen 

kl. 12.00 ”Adjö herr Muffin” Tidlös 

 saga om livet och döden för  

 hela familjen 

kl. 16.00 Minnesgudstjänst  

 med musik 

Söndag 7 November 

kl. 12.00 –17.00 Kyrkan öppen 

kl. 16.00 Minnesgudstjänst  

 med körsång 

 

 



 

 

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 

 

Claes Krätzel, Kyrkogårdsföreståndare 

073-420 99 65 

claes.kratzel@svenskakyrkan.se 

 

Åke Svedén, Organist 

070-958 01 66 

ake.sveden@svenskakyrkan.se 

 

Agneta Lennse, Präst 

070-863 22 09 

agneta.lennse@svenskakyrkan.se 

 

Jourhavande präst 

112 

 

Samtlig personal med kontaktuppgifter: 

Händer i veckan  

Onsdag 

Onsdagsspis 12.00 Kyrkans hus 

Lätt lunch med kaka för 40 kronor.  

Ibland program. Start 8/9 

Lectio Divina 16.30-18.00 Kyrkans hus 

Bibelstudiegrupp från 20-årsåldern och uppåt. 

Start 18/8 

Torsdag 

Torsdagskul 15.00-16.00 Kyrkans hus 

Efter skolan-verksamhet för dig som är  

7-12 år. Start 16/9 

Barnkör 16.00-17.00 Kyrkans hus 

Start 9/9 (Prova-på-gång) 
Kör för dig som är 7-12 år. 

Grödinge kyrkokör 18.30-20.00  

Församlingshemmet Start 9/9  
Kör för dig som är vuxen.  

Fredag 

Babyträff 10.00-11.30 Kyrkans hus 

För daglediga med barn mellan 0-2 år Start 17/9 

Fredagsmys 17.00-21.00 Kyrkans hus 

För dig som är 14-25 år. Mat och umgänge. 

Start 10/9 

Söndag 

Gudstjänst 11.00  

Plats  och tid kan variera. Se annons:  

Mitt i Botkyrka, Facebook eller hemsidan. 

www.svenskakyrkan.se/grodinge/personal 

Kontakta expeditionen eller 

anmäl direkt till  

isabella.magnerholt@svenskakyrkan.se 
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Konfirmation 

 

Presenter lockade 
-Vi var en ganska stor grupp när jag konfir-
merades. Vissa var där för att typ morfar sagt 
att man skulle konfirmera sig, andra för pre-
senterna. Och sen fanns det ju dom som var 
där för att dom var intresserade att lära sig. 
 

Vem var du? 
-Jag måste erkänna att 
jag inte var en av dom 
som var intresserad av att 
lära mig från början, säger 

han och skrattar. Däremot blev jag det väldigt 
fort. Jag insåg att det här var mer än bara 
presenter. Det slog mig nog när vi var på lä-
ger. Det blev så intensivt. Man fick leva livet 
tillsammans och delade hela livets berg och 
dalar. Det var väldigt värdefullt. 
 

Text: Maria Frisk 

Foto: Isabella S. Magnerholt - i kyrkans gemenskap och tjänst 

William konfirmerade sig 2015 och har 

efter det funnits med på lite olika sätt  
i församlingen. Bland annat som vakt-

mästare och kyrkvärd.  

-Jag kommer inte ihåg så mycket från min 
konfirmandtid, säger William lite oroligt och 
ler. Men det jag kommer ihåg starkast är 
gemenskapen. Konfirmationen gav mig en 
emotionell utbildning. Det saknades i skolan, 
där handlar allt om logik.  
Vi sitter under några 
fruktträd på en bänk 
och pratar. William 
fortsätter förklara: 
-Samhället förväntar 
sig att dagens ungdomar ska veta hur man 
ska hantera känslor och djupa filosofiska 
frågor. Det är inte vanligt i tonåren, speciellt 
inte för killar, att få prata om känslor, tro 
och meningen med livet. I efterhand kan jag 
se att det saknades i mitt liv innan konfir-
mationen.  

”Konfirmationen gav mig en 

emotionell u tbildning” 

Namn: William Overud 
 
Ålder: 21 år 
 
Fritidsintressen:  
Träning i alla former 
 
Framtidsplaner:  
Plugga för att bli präst samt resa 
 
Favoritbibelvers:  
Ps 91: 1-2 
 
Favoritplats:  
Grödinge kyrka 
 
3 ord som beskriver dig:  
Disciplinerad, positiv, vetgirig 



 Kände du alla? 
-Jag kände nog till alla men jag kände inte 
alla. Jag lärde känna folk som jag fortfarande 
har kontakt med. Det är nog mest de unga 
ledarna jag fortfarande har kontakt med. Det 
var värdefullt att både ha någon äldre men 
också någon jämnårig att prata med om de 
stora frågorna. 
 

Bus och allvar 
William skrattar till när jag frågar om hans 
starkaste minne från konfirmationen. 
-Det var när jag och en kompis klättrade 
högst upp i kyrktornet och fick en utskällning 
när vi kom ned, säger han. Men det bästa 
minnet är från Boda Borg. Vi gick upp till kyr-

kan på natten för att ha gudstjänst. Det var 
första gången jag kände att jag var delaktig i 
gudstjänsten istället för att bara sitta med. 
Det var starkt och lämnade spår. 
-Konfirmationen är först och främst en  
bekräftelse av dopet. Man får komma in i 
kyrkans gemenskap och tjänst.  
 
Vad fick dig att vara kvar i kyrkan efter kon-
firmationen? 
-Jag kom fram till att kristendomen är sann. 
Fröet såddes under konfirmationen. Men jag 
erkände det nog för mig själv först under 
gymnasiet. 
William berättar om klasskompisar som var 
kristna och hur diskussionerna med dem 
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Konfirmation 2022 
 

Vinterkonfirmation:  
-Start 14 september 2021.  

-Träffas varannan tisdag samt några 
fredagar och söndagar.  

-Läger 3-8 januari 2022 i Edsåsdalen, 
Jämtland.  

-Konfirmation 16 januari 2022.  
 

Sommarkonfirmation:  
-Start 20 februari 2022.  

-Träffas ungefär varannan helg och 
några fredagskvällar.  

-Läger 12-17 juni till Lettland.  
-Konfirmation 19 juni 2022. 

 
Resa, kost/logi och liftkort bekostas av 

församlingen. 
 

Mer information och anmälan: Maria Frisk 

maria.frisk@svenskakyrkan.se 072 200 02 50 

William i Grödinge kyrka. 

gjorde att han insåg att han var kristen. 
-Men också öppenheten och den välkom-
nande attityden hos de som jobbar i för-
samlingen har gjort att jag stannat. 
 

Framtiden 
-Jag har länge haft tanken att jobba i kyr-
kan. Jag pluggade teknik i gymnasiet för jag 
tänkte att då kan man få ett bra jobb. Men 
nu ska jag plugga teologi med målet att bli 
präst, berättar William. 
Hur kom du fram till att du ville bli präst? 
-Det är en svår fråga, svarar han och tän-
ker en stund. Jag vill stå i Guds tjänst. Jag 
känner att den största glädjen är att kunna 
hjälpa människor som inte kan hjälpa dig 
tillbaka. Och finns det en bättre plats då än 
i kyrkan? Jag vill guida andra att finna sin 
tro precis som jag gjort. 



 

 

Text: Agneta Lennse 

- en källa till att förstå vår kultur och historiska grund.  

Att läsa bibeln kan vara som att gå in i en skog eller 

stor trädgård. Du hittar många olika saker men  

behöver karta och kompass för att inte gå vilse.  

Martin Luther sa: Jesus är bibelns stjärna och kärna. 

Det är en ”kompass” för kristna. 

Bibeln är skriven för församlingens sammanhang.  

Därför är det bra att studera bibeln tillsammans med  

andra för att få olika perspektiv.  

Bibeln är världens mest spridda och översatta bok-

samling. Skrivna för länge sedan och under lång tid, av 

olika författare. Historia, profetior, vishetslitteratur, 

myter, kärleksdikt och poesi, brev, släktkrönikor. 

Du kan läsa på raderna eller "mellan raderna". Om då, 

nu och framtid. Spännande livsöden, krig och fred. Om 

dig själv, andra och Gud. Liv, död, tro, hopp och kärlek. 

Mer bakgrundskunskap kan du få t.ex. hos Bibelsäll-

skapet.se, Bibelfrågan eller Svenska kyrkans hemsida. 

Det finns mycket skrivet om bibeln (se biblioteket). 

Saknar du en Bibel? Gå in på bibeln.se 

Illustration: IKON 

Har du en favoritbibelvers? 

 
Jag har många  

favoriter, en är: 

”Ett vänligt ord skaffar 

hjärtat glädje” 

Ords. 12:25 

Asta, 80 år 

 

”Jag är världens ljus. 

Den som följer mig 

skall inte vandra i 

mörkret utan ha  

livets ljus.” 

Joh. 8:12 

Johanna, 21 år 

Bibeln – ett bibliotek på 77 böcker  

Kan du hitta i Bibeln? (kapitel först och vers efter) 

Vem var det som la Moses i vassen, och varför? 

(Se 2 Mosebok kap. 1:22-2:3) 

Vad hette den näst yngste av Jakobs 12 söner? 

(Läs om hans dramatiska liv i 1 Mosebok kap.37:1 framåt) 

Vad hade Lydia (den första kristna i Europa) för yrke? 

(Se Apostlagärningarna kap.16:11 - 15) 


