
 

 

-En plats att växa i ansvar 

 

 

”En stund av helighet” 

-Bland löv och administration 



 

En välsignad  

julhögtid! 

Ingmarie Åsblom,  

Kyrkoherde 

Trons mysterium 

Brödet och bägaren med vin lyfts upp 

vid måltiden. En stund av tystnad. En 

stund av helighet. Det är som att orden 

inte räcker till. Det går inte att sätta 

ord på det obegripliga.  

I gudstjänsten som firas i kyrkan läses 

ord ur bibeln, psalmer sjungs och böner 

bes. Prästen predikar. Kanske fastnar 

något bibelord eller en rad i en psalm. 

Kanske något av predikan slår an en 

sträng inuti – något förklaras eller up-

penbaras. Men när det är dags för mål-

tiden i mässan, nattvarden, ges det ut-

rymme för en helighet utan ord. Det är 

som att ett fönster mot himlen öppnas 

och evigheten blir för en stund synlig.  

Ett slags levande ikon: ett drama där 

Jesu död och uppståndelse blir verklig-

het. Detta sker i Grödinge kyrka, eller 

Kyrkans hus. Det sker i en kyrka i Pajala 

eller i Addis Abeba. Vid en pil-

grimsvandring, där en stubbe får utgöra 

ett altare. Inget annat är just då viktigt. 

Vi blir indragna i ett större drama.  

Ett drama på liv och död - där livet seg-

rar! Ett drama som utspelades för länge 

sedan, i ett annat land. Jesus till bords 

med sina lärjungar. Han bryter brödet. 

Han välsignar bägaren med vin. Detta 

enkla berättar om det som ska hända 

och som Jesus ber oss komma ihåg. 

Hans död och hans uppståndelse.  

Genom århundraden har människor de-

lat bröd och vin, i ett drama som ger 

kraft, mod och hopp. I stora samman-

hang med flera hundra deltagare, eller i 

smyg i en källare med ett fåtal.  

En stund av tystnad. En stund av helig-

het. Det obegripliga låter sig inte för-

klaras. Måltiden är dukad. Kom och 

smaka! 

”Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt 

det och gav åt dem och sade: »Detta är min 

kropp som blir off-

rad för er. Gör detta 

till minne av mig.« ” 

Luk. 22:19 

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: Emma & Tuva, i Grödinge kyrka. 

Fotograf: Isabella S. Magnerholt  om inget annat nämns 
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Döpta 
Anton Sund 

Wilma Löfvenberg 

Eleonora Andersson 

 

Vigda 

Mike Westerberg & Charlotte Olsson 

 

Avlidna 
Ingvar Charles Rune Karlsson, 92 år 

Per Erik Lennart Almberg, 84 år 

Marianne Elisabet Edström, 87 år 

Karin Elisabet Dahlström , 90 år 

Karl Bengt Sigvard Blom, 80 år 

Arne Felix Forsberg, 95 år 

Alf Börje Andersson, 76 år 

Stig Bertil Helmer Petersson, 91 år 

 

 

 

 

Gud, omslut alla  

i värme & ljus. 

Amen. 

……………………………………………………………………….. 

Klimatmässa 
17 oktober firade SKU Familjen  
Klimatmässa i Grödinge kyrka. 
Gudstjänsten efterföljdes av kli-
matsmart fika och loppis nere i 
församlingshemmet. Jan Govella 
från Naturskyddsföreningen be-
rättade om deras arbete för klima-
tet. Totalt samlade ungdomarna in 
2100 kr till Naturskyddsföreningen. 

Sommarkonfirmation:  
-Start 20 februari 2022.  

-Träffas ungefär varannan helg 
och några fredagskvällar.  

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

 
Resa, kost och logi bekostas  

av församlingen. 
 

Mer information och anmälan:  
Maria Frisk  

maria.frisk@svenskakyrkan.se  
072 200 02 50 

……………………………………………………………………….. 

Kyrkovalet 
När församlingens valnämnd sum-
merar valet så ser vi tillbaka på en 
intensiv röstningsperiod där vi un-
der två veckor hade röstningslo-
kalen öppen och att vi fick en bra 
avslutning under valdagen. 

Valdeltagandet var 18 % och nu 
har de förtroendevalda startat ar-
betet för att 1 januari inleda den 
nya valperioden som leder för-
samlingen fram till och med 2025.  



 

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 saker som händer  

i församlingen.  

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 

 

19/12 kl. 11.00 Mässa 4:e advent 

Kyrkans Hus 

Januari 

1/1 kl. 11.00 Sammanlyst Gudstjänst 

Vårstakyrkan 

6/1  kl. 11.00 Julspel 

Kyrkans Hus 

16/1 kl. 11.00 Konfirmationsmässa 

Grödinge kyrka 

Februari 

6/2 kl. 11.00 Kyndelsmässodagen 

Barnkören medverkar Grödinge kyrka 

Julen i Grödinge 
23/12 kl. 18.00 Uppesittarkväll 

För dig som är 14-21 år.  Julpyssel 

och lätt mat. Kyrkans Hus 

23/12 kl. 22.30 Midnattsmässa 

Kyrkans Hus 

 

 

24/12 kl. 10.00-12.00 Öppen kyrka  

Mingel kring krubban 

Grödinge kyrka 

25/12 kl. 07.00 Julotta 

Grödinge kyrka 

26/12 kl. 16.00 Sammanlyst  

Ösmo kyrka 



 

 

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 

 

 

Jourhavande präst 
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Samtlig personal med kontaktuppgifter: 

Händer i veckan  

Tisdag (ojämna veckor) 

Samtal om kristen tro 18.00-19.30  

Kyrkans hus Studiegrupp från 20-årsåldern och 

uppåt. Avslut  14/12 

Sång & spel 18.30-20.00 Kyrkans hus 

Sång, spel och allsång för alla som vill sjunga! 

Avslut  7/12  Start 18/1 

Onsdag 

Onsdagsspis 12.00 Kyrkans hus 

Lätt lunch med kaka för 40 kronor.  

Ibland program. Avslut 8/12 Start 19/1 

Torsdag 

Torsdagskul 15.00-16.00 Kyrkans hus 

Efter  skolan-verksamhet för dig som är  

7-12 år. Avslut  9/12 Start 13/1 

Barnkör 16.00-17.00 Kyrkans hus 

Kör för dig som är 7-12 år.   

Avslut 9/12 Start 13/1 

Grödinge kyrkokör 18.30-20.00  

Församlingshemmet Kör för dig som är vuxen.  

Avslut 9/12 Start 13/1  

Fredag 

Babyträff 10.00-11.30 Kyrkans hus 

För daglediga med barn mellan 0-2 år   

Avslut  12/11 Start 28/1 

Fredagsmys 17.00-21.00 Kyrkans hus 

För dig som är 14-21 år. Mat och umgänge.  

Avslut 17/12 Start 14/1 

Söndag 

Gudstjänst 11.00  

Plats och tid kan variera. Se annons:  

Mitt i Botkyrka, Facebook eller hemsidan. 
Kontakta expeditionen eller 

anmäl direkt till  

isabella.magnerholt@svenskakyrkan.se 

www.svenskakyrkan.se/grodinge/personal 



 
vik ihop din egen grödinge kyrka.  

kanske placera den i ett pysslat vinterlandskap 

eller på en fönsterbräda? 

klipp ut alla delar, vik vid alla linjer,  

limma på flärparna.  

sätt ihop färg mot färg. 



 

sakristian 

vapenhuset 
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På kyrkogården 

Är det något större projekt ni jobbar på nu? 

Vi renoverar takstolarna i kyrkan. Det är ett 
väldigt stort projekt som har pågått i flera år. 
Vi  har också nyligen avslutat vatten och  
avlopp till församlingshemmet. Det är ett 
stort projekt som vi drivit själva. 

Vad är det viktigaste i ditt jobb? 

Att ha en målstyrning; att leda och fördela  
de resurser vi har. 

Vad är speciellt med ditt jobb? 

Det är varierande. Från att man är inne i kyr-
kan som vaktmästare i kostym, timmen efter 
står man och gräver i en lerig grav och sen 
sitter man på åkgräsklipparen och klipper 
gräs. Sen går man in och gör ekonomi.  
Det är stimulerande att ha den variationen. 

 

Text: Maria Frisk 

Foto: Isabella S. Magnerholt - Löv, grävning och administration 

På kyrkogården förbereds det inför  

vintern, när vi möter Claes. 

Vem är du? 

Jag heter Claes, har jobbat i 15 år på  
kyrkogården och är kyrkogårdsföreståndare. 

Vad gör en kyrkogårdsföreståndare? 

Den leder och fördelar arbetet på  
kyrkogården och har budgetansvar. 

Vad gör du på dagarna? 

Det är väldigt mycket administration kring 
fastigheter. Och även praktiskt på  
kyrkogården. 

Vad innebär arbetet på kyrkogården? 

Allt från gravgrävning, plantering, beskära 
buskar och klippa gräsmattor. 
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Snabb fakta från kyrkogården 

 

Hur många jobbar på kyrkogården?  

Två heltidsanställda samt  
säsongspersonal från vår till höst. 

 

Hur många blommor planteras  
under året?  

Mellan 3-4000 plantor på gravarna 
som vi sköter. 

 

Hur många gravar finns det?  

Ungefär 2200 gravar. 
 

Hur många ljus tänder ni på gravarna  
under Allhelgonahelgen?  

Vi tänder ett 80-tal på de gravar med 
skötselavtal. Totalt tänds några tusen 

under helgen. 
 

Övrigt:  
Äldsta graven som finns  

dokumenterad är från 1711. 

 

Tips: 
 Vid ingången till kyrkan finns en karta, 

med spännande fakta, över kyrkogården.  
Den blåa texten passar extra bra  

att läsa för barn! 

 
 

 

Mystiska gröna skyltar 

Grödinge församling söker  

gravrättsinnehavare till gravplatser på  

Grödinge kyrkogård. Församlingen är 

skyldig att föra gravregister.  

Där måste vi ha namn, personnummer 

och adress på den eller de som är  

gravrättsinnehavare. 

Planteringsavtal 
Grödinge församling erbjuder  

plantering på gravar för 1475kr/år 
Då ingår plantering till påsk, vår,  

sommar och höst samt gravljuständning 
till Allhelgona och jul. 

 
Vid frågor eller intresse att teckna avtal 

hör av er till expeditionen. 
08 - 530 250 45  

groedinge.forsamling@svenskakyrkan.se 
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Ung vaktmästare i kyrkan 

att det är många som förstår vad vi gör. Vi är 
typ dom där konstiga som sitter längst bak. 

Är det ett ansvarsfullt jobb? 

E: Ja, jag tänkte det nog inte först. Men vi gör 
mycket för att besökarna 
ska få en bra upplevelse. 
Det är ju ett riktigt jobb så 
man måste ta ansvar. 

T: Allt ska bli rätt. Det är mycket att tänka på. 

E: Och det är högtidligt att få vara med på 
folks dop och bröllop. Jag kan fortfarande 
gråta ibland när folk gifter sig. 

Vad är svårast med jobbet? 

T: Det är många saker man ska göra. Det är 
svårt att komma ihåg allt ibland, säger Tuva 

Text: Maria Frisk 

Foto: Isabella S. Magnerholt - En plats att växa i ansvar 

I Grödinge kyrkan kan du under helgerna möta församlingens unga vaktmästare. 

För tillfället är tio gymnasieungdomar anställda som vaktmästare och tjänstgör på 

dop, vigslar och gudstjänster. Här får ni möta två av dem, Emma och Tuva. 

Varför ville ni bli vaktmästare? 

E: Jag tyckte att det verkade kul. Under 
konfirmationen så fick man bara sitta bred-
vid. Lönen var väl intressant, säger Emma 
och skrattar, det är inte så lätt att få jobb 
när man är 15 år. Jag 
var också intresserad 
av det som hände i 
bakgrunden som man 
inte ser. 

T: Och det är mysigt att vara i kyrkan. 

Vad gör ni när ni jobbar? 

T: Tänder ljus, snackar med folk, hänger upp 
psalmnummer och låser upp dörrar. 

E: Vi gör allt det som ingen ser. Jag tror inte 

”Jag kan fortfarande gråta 

ibland när folk gifter sig.” 

Namn: Emma 

Ålder: 19 år 

Skola: Tredje året på  

Samhällslinjen.  

Fritid: Hänger i kyrkan, 

gymmar, naturpromena-

der och är med vänner. 

Favoritplats i kyrkan:  

Predikstolen. 

 

 

Namn: Tuva 

Ålder: 16 år 

Skola: Första året på  

Sam-Beteende. 

Fritid: Tränar konståkning, 

är i kyrkan och med vän-

ner.  

Favoritplats i kyrkan:  

Längst bak i kyrkan där 

man ser ryggarna på alla. 

Speciellt när alla ljus är 

tända. 



 och Emma skrattar igenkännande. 

E: Först tyckte jag också det var svårt att 
komma ihåg allt men det blir rutin. Det jag 
tycker kan vara svårt är att prata med besö-
kare. Det svårt när vuxna inte lyssnar på en. 

Har det hänt något på jobbet ni aldrig kom-
mer glömma?  

E: I somras råkade den vikarierande organis-
ten dra igång larmet i kyrkan. Jag stängde av 
det och sen tänkte vi inte mer på det utan 
började ställa iordning inför dopet. Gästerna 
börjar komma och när klockan är 1 minut 
innan vi ska starta så kommer en vakt från 
vaktbolaget in och vill se id-kort från prästen. 
Men hon hade inget och organisten hade inte 
heller något så jag får gå ut till bilen och 
hämta mitt id-kort samtidigt som prästen 

försöker uppehålla gästerna. Och jag går i 
kyrkgången med den här vakten och funderar 
på vad gästerna tror att jag gjort eftersom 
jag blir bortförd, berättar Emma och skrattar. 

Är det bra med unga vaktmästare? 

T: Det är bra att få ett jobb och kunna tjäna 
sina egna pengar. Det är svårt att få ett jobb 
när man är så ung. 

E: Jag tycker det är jättebra! Jag har växt 
jättemycket som person tack vare ansvaret.  
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Steg för att bli ung vaktmästare 
 

- Konfirmation. 
- Ledarutbildning. 

- Lärjunge under ett konfirmandår 
 (en del av ledarutbildningen). 

- Introduktion och upplärning till 
 vaktmästare. 

- Arbete t.o.m. sista året i gymnasiet.  
 

Sedan blir alla erbjudna att bli  
kyrkvärdar. 

 
 
 

Att vara kyrkvärd 
Kyrkvärden utses av kyrkorådet och 

har uppgifter i gudstjänsten. Bland 

annat läser kyrkvärden bibeltexter, 

ber bön och hjälper prästen dela ut 

nattvard. Låter det intressant kan du 

höra av dig till expeditionen.  

Det behövs alltid fler kyrkvärdar. 

08-530 250 45 

groedinge.forsamling@svenskakyrkan.se 

Längst bak i kyrkan sköts ljudet under  

gudstjänsterna. 



 

 

Text: Minna Serholt 

”Morgonen klarhet, nattens ljus, Hälsinglands sjöar, Los 

Angeles ljus… Säg mig vem ska jag tacka för den tid 

som har gått det står avsändare okänd på de gåvor 

som jag fått.” - Andersson Wij 

I tonerna, smakerna och färgerna, i naturen och i ge-

menskapen, där någonstans väcks vår tacksamhet och 

där kan vi också ana Gud. Gud som givaren till allt gott 

- allt vackert vi kan förundras över och njuta av. Det 

finns en avsändare. Någon som vill oss väl.  

Att rikta tacksamhet och förundran är ett mänskligt 

behov tror jag. Men frågan är vart vi tar vägen med 

vårt tack. En bra plats är gudstjänsten. Där riktar vi 

vårt tack till honom som älskar oss och som gett oss 

livet. Där får vi också på ett särskilt sätt ta emot och 

möta honom. I början kan det vara ovant eftersom det 

kan vara uttryckssätt vi inte är så vana vid. Men det är 

som att lära sig ett nytt språk, genom att vara på plats 

lär man sig bättre.  

Du är varmt välkommen att dela tacksamheten,  

söndagar kl. 11 i Grödinge kyrka.  

Illustration: IKON 

Vad är du tacksam för? 

 
 

Min mormor! 

 

 

Saga, 21 år 

 

 

 

Att gå i skolan! 

 

Joséphine, 5 år 

Välkommen att dela tacksamheten 

Testa din "kyrkiska" i denna knepiga quiz!  
 
Vad betyder orden? De syftar både på saker och företeelser.  
Du finner de rätta svaren längst ner på sidan.  
1. Röcklin 
2. Helgmål 
3. Antependium 
4. Högmässa 
5. Oblat 
6. Epistel 
7. Kräkla  

1. Röcklin – Vitt fotsid plagg med vida ärmar som används av präst vid gudstjänst. 
2. Helgmål – 18.00 dagen före söndag eller helgdag firas helgen in. 
3. Antependium – Altarkläde. 
4. Högmässa - Nattvardsgudstjänst som firas på söndagar och helgdagar 
5. Oblat – Brödet som delas ut under nattvarden. 
6. Epistel – Betyder brev och texterna återfinns i Nya testamentet. 
7. Kräkla – Biskopens stav. Ska efterlikna en herdestav. 


