
 

 

Frid nummer 3 2020 
Tema: Kris. Framsida syntolkning: Svartvit bild av prästerna Johan, Thomas, Jennie och 

Lennart som tittar rikt in i kameran och ser allvarliga ut. 

 

Församlingens präster är alltid redo för kris. 

Frid pratar relationer med Jacqueline Joo »För den som lämnar är det vanligt att känna 

lycka, energi, glädje och nyfikenhet inför sitt nya liv, men också skuld över att ha tagit 

initiativet till att avsluta relationen.« 

Ledare 
» Mitt i krisen är det svårt att se någon som helst ljusning, men sanningen är att alla 

kriser går över. Väl på andra sidan har ännu en pusselbit lagts till den mosaik som 

utgör ditt Jag.« 

Jennie om att hamna i kris. 

Ibland gör livet bara så ont. Då vi förlorat någon eller något som varit viktigt för oss. Då vi går 

igenom stora förändringar och inget blev som vi tänkt. Då tillvarons fundament skakar i 

grunden. 

 När krisen plötsligt är ett faktum kan livet känns som fritt fall. Vi saknar liksom fotfäste och 

kan inte förstå vare sig hur vi ska kunna ta oss igenom eller varför detta måste ske. Men att 

livet gör ont är en del av de villkor vi människor är satt att leva under och ingen går igenom 

livet utan att också möta svårigheter.  

 

Kriser kan förstås också vara globala, som den vi befinner oss i nu under Covid-19 

pandemin. Även dem skakar om tillvarons grundvalar och får oss att tvivla på livets godhet. 

Hotet mot världsekonomin eller klimatet kan skapa en osäkerhet och ångest som gör att det 

mesta känns ganska uppgivet. Hur vi som grupp agerar i de kollektiva kriserna tror jag är helt 

avgörande. Genom att hålla fast vid hoppet om en annan tillvaro kan vi bära varandra genom 

krisen. 

 Men kanske är det ändå de personliga kriserna som påverkar oss mest eftersom de sätter 

våra grundläggande trygghetsmönster i gungning. Mitt i krisen är det svårt att se någon som 

helst ljusning, men sanningen är att alla kriser går över. Väl på andra sidan har ännu en 

pusselbit lagts till den mosaik som utgör ditt Jag.  

 

I min roll som präst har jag sett det många gånger. Hur sorgen och smärtan drabbar på ett 

förlamande sätt, men att vi ändå tar oss vidare. Nästan alltid behöver vi hjälp. Från familj och 

vänner eller kanske professionellt. Ingen klarar livets svårigheter på egen hand. Andras stöd 

och erfarenheter kan bära oss när vi inte själva orkar.   

 I Bibelns berättelser möter vi gång på gång människor i kris. Det judiska folkets många år i 

fångenskap, slaveri och förtryck. Svälten i Juda som tvingade Ruts svärmor Noomi till Moab 

där hon både förlorade sin make och sina två söner. Jesu mor Maria som förlorade sitt barn 

då han brutalt spikades upp på ett kors. Alla dess berättelser säger oss något om livets 

villkor, men också om människans förmåga att med varandras och Guds hjälp ändå lära sig 

leva med sorg och smärta. 

 

Jag tror att det finns en tröst i att veta att andra gått före. Att människor genom alla tider levt 

under samma villkor som vi och faktiskt klarat det. Att vi inte är ensamma.  



 

 

 För också då allt rämnar finns Gud där. Det kanske inte alltid känns så men det är ett löfte 

att lita på och hålla fast vid. Ingen av oss går genom livet utan att möta svårigheter, men 

ingen går heller ensam. Ibland kan den vetskapen vara just det som gör att en människa 

orkar leva vidare. 

 Så till dig som just nu befinner dig i kris vill jag säga: det kommer inte alltid kännas så här. 

Du behöver inte klara allt på egen hand. Det finns en styrka i att bära tillsamman och vi som 

kyrka finns om du behöver stöd.  

 

Och det finns en Gud!  En Gud som gråter med dig, när du gråter så allting är gråt. En 

tröstande Gud som kan trösta likt den, som väntar tills gråten gått åt. Du är inte ensam!  

 

Guds frid! 

Jennie Wall, Kyrkoherde  

Välkommen 

Kom ihåg: Håll i, håll ut och håll avstånd! 

Det har gått över ett halvår sedan det första fallet av Covid-19 upptäcktes. Och det är 

fortfarande viktigt att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid symtom. Salems 

församling följer myndigheternas rekommendationer och anpassar verksamheterna 

därefter. Förändringar kan behöva göras med kort varsel. De senaste uppdateringarna 

hittar du alltid på församlingens hemsida och i Säby kyrka och församlingshem. 

Håll utkik: Tjärade tak 

Syntolkning: Bild på en del av taket på Salems kyrka. Till höger på taket står en man 

fastspänd med lina och med hjälm på huvudet. Vänster sida av taket är mycket mörkare än 

höger sida och där det är mörkare syns ett rutmönster. 

 

Såg du två personer som klättrade runt på kyrkornas tak i början av sommaren? Då såg du 

när taken blev nytjärade. Under sommaren tjärades taken på Salems kyrka och Säby kyrka 

samt klockstaplarna vid Säby begravningsplats och Säby kyrka. Detta görs vart femte år för 

att taken ska kunna stå emot vädrets makter och hållas fina år efter år.  

 

Tjäran fungerar som en impregnering av träet. Tjäran suger in i virket och håller ihop fibrerna 

så att fuktupptagningen begränsas och ytorna blir vattenavvisande. Underhåll såsom tjärning 

av kyrkor och klockstaplar bekostas av Salems församling. Att kyrkorna kan tjäras och 

fortsätta hållas fina är alltså tack vare dig som medlem i Svenska kyrkan. Tack! 

Carin om temat: Kristrött? 

Hur mår du? Visst är vi väl ganska trötta på corona och pratet om kris nu? Då går 

församlingen och gör en hel tidning om kris. Men vi lovar att den är värd att läsa, för faktum 

är att kyrkan är väldigt bra på att prata om just kris och sorg. Och när mycket i livet är kaos 

kan det vara skönt att få tips på vägen och samtidigt veta att det finns hjälp och stöd att få. 

Visste du att präster och diakoner är utbildade i själavård och att präster har absolut 

tystnadsplikt? Få inblick i prästeras tankar om samtal, kris, sorg och begravning. En präst 

kan du prata med oavsett vad du går igenom. De är vana vid olika sorters samtal och duckar 

inte för de tunga frågorna. 



 

 

Under det här året har skilsmässorna ökat markant. Vad händer med våra relationer när vi 

plötsligt ska vara tillsammans hela dagarna? KBT-terapeuten och relationsexperten Jaqueline 

Joo förklarar hur vi kan förbättra våra relationer med hjälp av mentaliseringsteorin och hur vi 

går vidare om relationen trots allt tar slut. 

Är du kanske en av dem som började bunkra för några månader sedan? Eller känner du dig 

kanske fortfarande osäker på krisberedskap? Församlingsbon Klas hjälper oss hur vi ska 

tänka och vad som är viktigast att ha hemma vid en potentiell kris. 

Utöver råd och tips om relationer, sorgbearbetning och krisberedskap bjuder tidningen 

också på bland annat julevangeliet i modernare tappning, böner och kalendrar för både 

allhelgona, jul och nyår. Trevlig läsning! 

Carin Traumer 

Fridmedarbetare 

 

Diakoni: Kris från diakonerna 

Syntolkning: Bild på diakonerna Ellinor och Rauni som sitter ner med grönska bakom sig. 

Båda ler stort.Ellinor sitter framför Rauni och tittar in i kameran. Rauni sitter högre upp än 

Ellinor och tittar på något utanför bilden.  

Det är lätt att tro att samhället alltid ska gripa in skydda medborgarna i alla lägen. I 

verkligheten så är det faktiskt så att människor faller igenom maskorna i nätet. Man faller 

mellan stolarna dvs man faller mellan regler som inte alltid är individanpassade. Det är ett 

privilegium att kunna finnas precis där i mellanrummen. Inte bara när det är ekonomisk kris 

utan i livets alla mellanrum som uppstår i kriser och livsutveckling. 

Vår biskop Johan Dahlman säger att vi är i ”Bry-branschen” och det definierar mycket det som 

kyrkans diakoni handlar om – att ha tid att bry sig, att stanna kvar i mellanrummet tills man 

kommer på ett sätt att ta sig upp och ta sig vidare. Ibland får vi vara med och göra korta 

insatser, ibland får vi vara med och stötta under en längre period. Ofta behövs det inte göras 

så mycket utan man kommer långt med att bara ha tiden att lyssna klart. Och det här är 

något vi alla kan göra – diakoni är hela församlingens uppdrag, att våga bry sig i livets 

mellanrum.  

Det minsta leende kan lysa upp någons dag och att bli sedd om så bara för 5 min kan ge mer 

kraft än man anar. Det finns plats för oss alla i världen – visst är det härligt! 

Rauni Strömbäck och Ellinor Bager 

Diakoner i Salems församling 

Hittills under 2020 har ungefär:  

- Omkring 300 personer i 80+ gruppen blivit uppringda för att höra hur de har det i 

Coronatider med social distansering.  

- 115 själavårdande samtal hållits både inomhus och under Coronasäkra former utomhus. 

- 40 presentkort delats ut för inköp av mat och hygienartiklar. 

- 14 enkelresor med SL gjorts (främst till och från vårdgivare) med bidrag från diakonin. 



 

 

- Ett flertal stödsamtal med anhöriga som förlorat sin närmaste genom dödsfall. 

- En handfull personer fått kontantstöd bl.a. till id-handlingar, hyra och andra räkningar. 

- 2–3 familjer med småbarn och skolbarn fått stöd att göra något roligt på sommarlovet. 

- 40 stödsamtal getts via telefonsamtal. 

- 35 matkassar delats ut till behövande, ofta med produkter som annars skulle slängas från 

livsmedelsbutikerna i Botkyrka, genom Hela Människan. 

- 5 personer fått hjälp med inköp av mediciner. 

- Några personer fått hjälp med medlemskap i Food2change. 

- Varje vecka möter vi ett 20-tal familjer i Öppna Förskolan där många spontana stödsamtal  

uppstår mellan lek och fika.  

- Uppmuntran & hälsningar via sms, mejl och vykort är inte ovanligt och sker flera gånger i 

veckan.  

- Utöver det sker flera spontana möten i kyrkan och församlingshemmet med omnejd varje 

vecka. 

 

Text: Carin Traumer 

Att hamna i kris 
En kris beskrivs ofta som en händelse där ens tidigare erfarenheter, kunskaper och 

reaktionssätt inte räcker till för att förstå och psykiskt hantera den aktuella situationen. Det är 

ofta en stark reaktion på en förlust eller förändring i livet där du pressas till att försöka 

anpassa dig till en ny situation. Du kan hamna i kris av att en närstående dör, om du drabbas 

av en allvarlig sjukdom, av att göra slut med någon eller om du förlorar jobbet.  

 

En kris behöver dock inte utlösas av svåra situationer, även positiva förändringar som du har 

sett fram emot kan göra att du hamnar i kris på grund av dess omställning och livsavgörande 

påverkan. Det kan vara att flytta, byta jobb eller att bli förälder. Den här typen av kris kallas 

förändringskris och gäller alla typer av förändringar som ställer nya krav där du kan känna att 

du har förlorat din vanliga roll och därför upplever en känsla av att tappa bort dig själv. 

 

Människor reagerar olika i en kris beroende på känslighet och tidigare erfarenheter. Det är 

inte ovanligt att människor utvecklar krisreaktioner i form av beteendeförändringar, 

känsloförändringar, kognitiva och kroppsliga förändringar. Det kan till exempel vara 

rastlöshet, undvikande beteende, ilska, rädsla, ångest, koncentrationssvårigheter, glömska, 

huvudvärk, muskelvärk och sömnsvårigheter.  

 

När det pratas om en kris på samhällsnivå syftar det till en händelse som istället hotar 

grundläggande funktioner och värden i samhället, som till exempel elförsörjningen, vår frihet 

eller vår hälsa. Det är en händelse som drabbar och berör många människor och som 

samtidigt får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Exempel på 

inträffade kriser som har drabbat Sverige är stormen Gudrun 2005, skogsbranden i 



 

 

Västmanland 2017 och terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017.  

Även den pågående pandemin Covid-19 räknas som en samhällskris där vi har tvingats 

ändra våra beteenden bland annat för hur vi hälsar på varandra, umgås och hur vi rör oss i 

samhället. Pandemin har inneburit många okontrollerbara och oförutsägbara förändringar 

med snabba omställningar som har försvårat våra möjligheter till att försöka anpassa oss.  

 

Det finns hot och risker som kan slå mot hela vårt samhälle och all befolkning. 

Krisberedskap handlar om att hantera olika hot om de skulle bli verklighet, att stärka 

samhällets förmåga till att förebygga och hantera kriser. Ansvaret för dessa uppgifter delas 

mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner 

och företag.  

 I Salems kommun finns en beredskapsgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid 

stora olyckor, kriser och katastrofer, en så kallad POSOM-grupp med företrädare från 

socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, primärvården och Svenska kyrkan i 

Salem. POSOM-gruppens uppgift är att vid större olyckor och allvarliga händelser ge akut 

krisstöd till de drabbade och deras anhöriga. 

 

Även om samhället och kommunen har ett visst ansvar vid stora olyckor, kriser och 

katastrofer så måste de prioritera att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. Dessutom 

måste samhällets resurser i första hand användas för att hjälpa äldre, sjuka, skadade och 

andra utsatta grupper i samhället. Därför bygger den svenska krisberedskapen på ett 

gemensamt ansvar för samhället och vår egen säkerhet.   

 Det innebär att alla bör vara förberedda på att kunna hantera en svår situation och klara de 

omedelbara behov som kan uppstå. Vi har alla olika förutsättningar men till att börja med är det 

bra att planera för 72 timmar i ett första steg. Tänk över vad just du skulle behöva under 72 

timmar om du inte har tillgång till värme, vatten eller el och inte har möjlighet att gå utanför 

dörren. 

 

Klas är en församlingsbo som är väl förberedd inför en eventuell samhällskris. På sidan 12 

kan du läsa om Klas och vad han tycker är viktigt att tänka på för att vara så förberedd som 

möjligt. Han ger också tips på hur du själv med små enkla medel kan bli mer förberedd inför 

en eventuell samhällskris.  

 

Informationen är hämtad från Salems kommun, Länsstyrelsen Stockholm, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap samt 1177 Vårdguiden. 

 

Kyrkans stöd i kris 

Svenska kyrkan har stor erfarenhet och kompetens av krisledning, krishantering och av att 

möta människor i oro och sorg. Vid olyckor och svåra händelser är behovet av stöd och 

samtal stort. Svenska kyrkan är därför aktiv i krissituationer genom anhörigstöd, jourhavande 

präst, själavård och ceremonier samt genom uppsökande diakonal verksamhet.  

Genom etablerad institutionssjälavård finns Svenska kyrkan närvarande och erbjuder stöd 

genom bland annat Sjukhuskyrkan, Andlig vård i kriminalvården (NAV), Universitetskyrkan, 

Militärsjälavården och kyrka-polis i samverkan. 

 

Salems församling är som tidigare nämnts med i kommunens beredskapsgrupp för olyckor, 

kriser och katastrofer och har rutiner för att snabbt kunna agera i kris. Under pågående 



 

 

pandemin Covid-19 samarbetar Salems kommun och Svenska kyrkan för att hjälpa äldre och 

andra riskgrupper med bland annat matinköp. 

Vid en kris som har drabbat flera personer erbjuder kyrkan stöd på olika sätt, beroende på 

vad som har hänt. Ofta öppnas ett kriscentrum i kyrkans lokaler där det finns personal som 

erbjuder samtal och stöd. Församlingens präster är utbildade i själavård och vana att möta 

människor i kris.  

 

På sidan 14 kan du läsa om hur prästerna agerar när de möter någon i sorg. 

 

 

Här får du info vid kriser 

- Sätt på radion (främst Sveriges Radio P4) och TV. 

 

- Ett så kallat VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras 

varningen genom att ljudsändare utomhus används. 

 

- Gå in på krisinformation.se 

 

- Ring 113 13 som är informationsnumret vid allvarliga olyckor och kriser. 

 

- Vid lokala händelser har kommunen ansvar för att ge information om det som händer inom 

kommunens gränser. Vänd dig därför till din kommun vid lokala händelser. 

 

Viktiga nummer 

- 112 – nödnummer till SOS Alarm vid akuta situationer.  

- 113 13 – informationsnummer vid olyckor och kriser. 

- 114 14 – Polisen vid icke akuta ärenden. 

- 1177 – Sjukvårdsrådgivning 

- 070-618 39 19 – Salems församling, hit kan du ringa om du vill boka samtal med en präst. 

Prästerna har tystnadsplikt och för inga journaler. Samtalen är kostnadsfria. 

 

När relationen går sönder  
Text: Carin traumer Foto: Nikolina Arcini 

 

Social distansering, permittering och jobb hemifrån. Har corona och karantär slitit på dina 

relationer? Kan man lindra slitningarna och rädda ett förhållande? Hur går man vidare när 

det är för sent? Frid pratar relation, separation och känslohantering med författaren, KBT-

terapeuten och relationsexperten Jacqueline Joo. 

 

När Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet ska jobba hemifrån så 

uppstår en ny vardagssituation. Plötsligt ska vi vara tillsammans hela dagarna. Det är en 

situation där många relationer sätts på prov och under juli i år har antalet skilsmässor 



 

 

ökat med 18 procent jämfört med genomsnittet de senaste fem åren – och allra mest ökar 

skilsmässorna i Stockholm. 

 

Varför tror du att skilsmässostatistiken har ökat det här året? 

 – Många par som nu väljer att avsluta sina relationer har kanske haft det smådåligt under en 

längre tid men vare sig haft tid eller ork att tänka igenom situationen ordentligt. Men nu under 

den rådande pandemin har många tvingats stanna upp och reflektera över sin vardag och 

sina känslor. 

 

Hur kan man rädda en infekterad relation? 

 – Det beror på hur infekterad relationen är och hur länge den har varit infekterad. Många par 

gör misstaget att de går i parterapi alldeles för sent, som en sista utväg. Mitt råd är att gå i 

förebyggande parterapi och lära sig bra strategier för kommunikation för att öka förståelsen för 

varandra.  

 

Jacqueline förklarar mentaliseringsteorin som är ett verktyg i relationer och konfliktsituationer. 

Mentalisering handlar i grunden om att alla människor är unika och därför uppfattar vi 

samma situationer på olika sätt. Teorin går ut på att  

försöka förstå sina egna och andra människors tankar och känslor.  

 Den ska hjälpa dig att förstå varför du själv beter dig som du gör och varför andra 

människor beter sig som de gör. Och genom att försöka tänka dig in i andras perspektiv kan 

du öka din förståelse för andra människor, förbättra din kommunikation och därigenom också 

dina relationer.   

 

När vet jag att det är dags att lämna en relation? 

 – Det är svårt att säga, en del borde lämnat tidigare medan andra agerar lite för snabbt. Men 

det finns signaler och tecken som kan visa att relationen inte längre är hälsosam och att det 

kan vara dags att lämna. Om du eller din partner alltid har en nedvärderande ton, till exempel 

säger föraktfulla kommentarer och himlar med ögonen när den andra pratar, eller bråkar 

betydligt mycket oftare än ni har kul ihop, då har ni inte en sund relation till varandra.  

  

En relation kan gå på sparlåga till och från, och ha så kallade svackor, vilket är helt normalt. 

Men om dessa svackor snarare är ihållande och veckor blir till månader och månader kanske 

till och med blir år, då är det hög tid att ta tag i relationen och antingen göra en större 

förändring för att hitta tillbaka till varandra – eller gå isär.  

 

Är en separation alltid en kris? 

 – En separation behöver inte vara en kris, om båda parter är överens om att separera och 

det sker utan konflikt så kan en separation till och med vara energigivande och förlösande. 

Men om en person som fortfarande är väldigt kär plötsligt får höra att den andra parten vill 

separera, och beskedet kanske kommer som en blixt från klar himmel, är det så klart väldigt 

chockerande och känslomässigt tungt.  

 Då finns det en stor risk att man hamnar i en kris. Sedan är det inte alls enkelt att vara den 

som vill lämna heller, så självklart kan även den personen som initierat separationen också 

hamna i en kris. Det beror väldigt mycket på om man har bearbetat uppbrottet inom sig själv 

en längre tid innan man tar steget att säga och göra det eller inte. Sedan kan båda parter 

hamna i en identitetskris som en följd av ett uppbrott, för plötsligt ska du ställa om dig från en 

tvåsamhet till ett singelliv, och att klura ut vem du nu är i ditt nya liv är inte alls särskilt lätt.  



 

 

 

Vilka reaktioner och känslor är vanliga hos den som lämnar och den som blir lämnad? 

 – För den som lämnar är det vanligt att känna lycka, energi, glädje och nyfikenhet inför sitt 

nya liv, men också skuld över att ha tagit initiativet till att avsluta relationen. Vanliga känslor 

hos den som blir lämnad är sorg, ilska, hopplöshet och skam. Det är också vanligt att uppleva 

ett spektrum av känslor med toppar och dalar där man pendlar fram och tillbaka mellan olika 

känslor beroende på om man var den som lämnade, blev lämnad eller om båda var överens 

om att avsluta relationen. 

 

Hur bör vi hantera känslorna i en separation? 

 – Hur vi vanligtvis hanterar svåra känslor är oerhört individuellt. En del har en destruktiv 

hantering, de trycker till exempel undan och förnekar sina känslor. Det gör också att det är 

svårare att komma vidare, för känslor kommer oftast ikapp en tids nog. En konstruktiv hantering 

är när du istället orkar vara kvar i känslorna, accepterar att de finns och vågar bearbeta dem 

genom att exempelvis prata eller skriva om dem.  

 Om du har svårt att hantera dina svåra känslor på egen hand är Jacquelines råd att du ska 

söka hjälp utifrån. Det kan vara att besöka sin församling, prata med en vän, googla och läsa om 

vad man går i 

genom för olika stadier i en kris, hitta människor med liknande upplevelser eller att gå i terapi.  

 

Vad kan jag göra för att komma vidare efter en separation?  

 – Tillåt dig själv att känna och sörja ordentligt för att bearbeta uppbrottet. Sluta följa ditt ex 

på sociala medier. Du behöver inte se vad ditt ex gör och vem den träffar. Det har bara en 

negativ påverkan. Bryt all onödig kontakt! Även om ni har barn ihop så behöver du inte följa 

personen på sociala medier. Att till exempel se att den andra är på dejt triggar bara ångest. 

 

Hur kan jag öka min självkänsla efter att ha blivit lämnad? 

 – Ett sätt att stärka sin självkänsla är att börja jobba med sig själv. En övning du kan göra är 

att reflektera och skriva ner svar på dessa frågor; vilka styrkor anser du att du har som vän och 

partner? Vad  gör just dig unik? Vad ger dig energi i livet? Vad skulle du vilja göra mer av livet?  

 Det är utvecklande att lära sig något nytt och att dessutom utsätta sig själv för utmaningar 

och steg för steg jobba med att lyckas med att nå dessa är också ett sätt att stärka 

självkänslan. Du kan även gå i terapi och få hjälp med hur du ska arbeta med din självkänsla. 

 

Hur kan jag stötta någon som genomgår en separation? 

 – Ge inga råd och kom inte med någon problemlösning. Att hjälpa någon som är i sorg 

handlar om att finnas där och lyssna, utefter den andres behov. Det finns inga magiska ord 

som kommer att sudda bort alla tårar säg i stället något i stil med ”Jag finns här när du vill, du 

kan ringa och prata hur lite eller hur mycket du vill. Jag finns här!”. Du kan även hjälpa till 

genom att underlätta vardagens måsten för den som är i sorg, som att handla, laga 

matlådor, tvätta, gå ut med hunden eller kanske hämta och lämna på förskolan.  

 

  



 

 

Tack vare dig!  

… kan vi fortsätta kyrkans betydelsefulla arbete 

När du är med i Svenska kyrkan möjliggör du ett betydelsefullt arbete både i Sverige och runt 

om i världen. Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling.  

 

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer: 

* Telefonkedjor till äldre 

* Stöd och tröst för den som sörjer 

* Matkassar till riskgrupper och andra behövande 

* Att det finns någon att prata med när livet gör ont 

* Samtalsstöd med präst och diakon för den som känner oro 

* Studiestöd till elever som pluggar på distans 

* En av Sveriges största kulturbärare 

 

Tack än en gång, ditt stöd gör skillnad! 

 

Syntolkning: Händer som hålls ihop och formar ett hjärta. 

 

 

Klas är redo om krisen kommer 
Text: Carin Traumer Foto: Klas 

 

Hur förberedd är du om en kris inträffar? Vad gör du om strömmen går och du blir utan el i flera 

dagar? Det blir kallt hemma, vattnet slutar rinna, du kan inte ladda din telefon, internet ligget nere 

och alla butiker är stängda. Frid har pratat krisberedskap med församlingsbon och prepparen 

Klas.  

 

Preppa, prepping och preppare. En preppare är en person som preppar, det vill säga 

förbereder sig för att kunna överleva kriser och katastrofer på egen hand om viktiga 

samhällsfunktioner slås ut. Klas har preppat sedan 1980-talet, när han var i tonåren. Han 

minns sina morföräldrar som alltid hade ett välfyllt skafferi om något skulle hända. Det 

beteendet tog han efter om det skulle komma en tid då han inte kan gå till affären eller om 

något skulle bli en bristvara.  

 Nu för han vidare kunskaperna till sina barn. Äldsta sonen som är 6 år vet redan vad han 

ska göra vid ett elavbrott. Han vet om att det kan bli kallt och hur han ska hålla sig varm. 

Dessutom vet han hur man lagar enklare maträtter på ett friluftskök. Klas och sonen över 

överlevnad både hemma och ute i naturen. 

 

Vad är viktigast att preppa? 

 – Det vi klarar oss kortast utan, det är vatten. Därför är det viktigt att se till att vi har 

dricksvatten och det kan stå ett halvår utan problem, så länge det står mörkt och svalt. Sedan 

kan man byta ut vattnet då och då.  

 

Klas berättar om Tullingeberg där Botkyrka kommun hittade koliforma bakterier i kranvattnet i 

augusti 2018. Bakterierna kunde ge magsjuka och därför uppmanades boende i området att 

koka vattnet. Vid vattenbrist likt det i Tullingeberg kan kommunen ställa ut vattentankar på 



 

 

bestämda platser dit du får gå för att själv hämta vatten i egna kärl. 

 – Skulle något liknande hända igen är det bra att redan nu ha vattendunkar med kran 

hemma, för vid ett omfattande vattenavbrott kommer vattendunkar att bli en bristvara, 

förklarar Klas. 

Utöver vatten är det också viktigt att tänka på tillgången till mat och alternativa sätt att kunna 

lagamat vid till exempel ett strömavbrott. Behovet av ett matförråd och välfyllt skafferi har 

framför allt märkts av under pandemin då många människor kanske inte har velat eller 

kunnat gå ut för att handla.  

 – Det är bra att bunkra mat som du och din familj i vanliga fall äter så att du omsätter ditt 

matförråd. Göm inte undan mat i någon krislåda för då är risken stor att mycket av maten är 

gammal när du väl behöver den. Om du till exempel gör av med en förpackning pasta per 

månad så kan du ha tio eller tjugo förpackningar hemma. När en tar slut köper du en ny 

förpackning och lägger den längst bak. 

Kanske bor du i lägenhet och upplever att du har begränsat med plats till att kunna bunkra 

vatten, mat och andra förnödenheter. Ofta har man dock mer tomyta än man tror. Klas 

tipsar om att man till exempel kan ha lådor under sängen, ovanpå garderober eller konserver 

bakom böckerna i bokhyllan. 

En av de mest avgörande faktorerna för överlevnad i en krissituation är dock varken vatten eller 

mat utan snarare värme. Blir vi våta eller kalla kan vi inte fungera särskilt länge och det blir 

dessutom svårt att sova om vi inte håller oss varma. Därför är det bra att ha någon alternativ 

värmekälla som till exempel en kamin, fotogen- eller gasolvärmare. Men också varma kläder, 

sängkläder, filtar eller sovsäck. Det kan också vara bra att endast värma upp ett enskilt rum där 

alla samlas och sover tillsammans för att behålla så mycket värme som möjligt. 

Något annat som också är viktigt men kanske mer  

oväntat i samband med krisberedskap är nätverkande med medmänniskor. Klas poängterar 

vikten av att ha goda relationer med sina grannar, släktingar och vänner. 

  – När det blir en kris eller katastrof, då behöver man hjälp. Att man har ett nätverk av 

människor är därför bland det viktigaste! Om man ser till att ens egen familj är förberedd i kris 

så kan man också vara en bättre hjälp för andra människor. Men om ens primära behov är att 

försöka hitta mat och ladda sin telefon då har du inte heller tid att hjälpa andra, förklarar Klas. 

Hur börjar man preppa? 

 – Börja med att köpa lite extra mat, mer än det du behöver. Utgå från vad du äter hemma i 

vanliga fall, kolla hållbarheten på det och planera efter det. Ris, pasta, krossade tomater och 

bönor är exempel på mat med lång hållbarhet. 

Det är också bra att ha en solcellspanel för att kunna ladda telefon och radio så att du både 

kan få samhällsinformation och hålla kontakt mednärstående. Vid brand eller utsläpp kan du 

snabbt bli tvungen att lämna ditt hem. Därför kan alternativa boenden så som sommarstuga, 

husbil eller båt också vara ett sätt att förbereda sig för en potentiell kris. Att ha flera 

alternativa boenden kan låta dramatiskt men Klas menar att det inte behöver vara avancerat, 

det kan räcka med en vän med plats på soffan. Även tält med kamin kan vara ett alternativ. 

Det kan vara bra att fundera över potentiella kriser och vad de får för konsekvenser. Till 

exempel skulle ett omfattande elavbrott i samhället få långtgående konsekvenser. Tågen 

skulle inte gå och utan trafikljus blir det även trafikkaos så att många inte kommer kunna ta 

sig till jobbet. Bankomater fungerar inte. Mediciner kan inte hämtas ut eftersom recepten är 



 

 

elektroniska och butiker tvingas stänga då det inte går att skanna varor och ta betalt.  

  – Om man börjar där och funderar på hur man själv kan förbereda sig för att bli så lite 

påverkad som möjligt vid en sådan kris, då är man en bit på vägen. 

Finns det något som är onödigt att preppa? 

 – Toalettpapper är lite onödigt. Det går inte att dricka eller äta, du kan inte värma dig med 

det och det är inte sjukvård. Toalettpapper är ju självklart trevligt att ha men det är inte en 

grundläggande nödvändighet. Det finns också många prepping-prylar att köpa som  

är onödiga. Du behöver inte ha något som heter prepping, betonar Klas. 

Klas rekommenderar istället att du ska se över vad du har för verktyg hemma, en vanlig 

morakniv kommer du långt med och dessutom finns det många bra och billiga saker i butiker 

som till exempel Biltema och Jula. Klas betonar också att om du inte har möjlighet att bunkra 

vatten, mat och andra förnödenheter kanske du ändå kan preppa genom att bjuda grannen 

på kaffe och bygga relationer med människorna i ditt närområde. 

Vill du lära dig mer om krisberedskap och få fler tips om hur du kan förbereda dig, besök 

Klas YouTube-kanal: Var redo. 

Syntolkning: Till höger är en pojke i 5-årsåldern kläd ivinterjacka och mössa. Närmast 

kameran är en man runt 50 år klädd i mössa. Båda tittar in i kameran. 

Syntolkning: I bakgrunden syns en delar av en gammal stenbyggnad. I förgrunden står ett 

storkkök, en kittel med ris och en tallrik. 

Syntolkning: Närbild på massor av ohuggen ved. 

Syntolkning: Närbild på två stora saltkar som ligger ner samt ovansidan av flera 

konservburkar som står på hög. 

Syntolkning: Det se ut att vara natt och i förgrunden syns en tänd fotogenlykta. Bakom lyktan 

syns en flaska lysfotogen. 

Syntolkning: Närbild på två askar alvedon för barn och två askar med ibuprofen. 

 

Alltid redo att möta sorgen. 
När livet går sönder klarar du kanske inte längre att bära dina svårigheter och  

motgångar själv. Några som är vana att möta människor i kris och tala om det som många 

andra duckar för är våra präster. Men hur gör de för att orka med att leva så nära döden och 

sorgen? 

Text: Carin Traumer foto: Anna Björkdahl 

 

Sorg är en del av livet och de flesta av oss drabbas flera gånger i livet av förluster som 

orsakar oss sorg. Trots det är det ovanligt att prata om kriser och sorg i samhället där mycket 

fokus istället ligger på jakten efter lycka och välgång. Många av oss undviker till varje pris att 

prata om det som känns tungt.  De flesta människor upplever nog att det svårt och obekvämt 

att prata med någon i sorg av rädsla för att säga fel saker. Men det finns de som gör tvärtom, 

de som aldrig flyr undan det svåra utan som istället är beredda att finnas där och vara ett 

stöd för människor i sorg. Några av dessa är församlingens präster. 

 

 – Man kan aldrig säga eller göra något som tar bort sorgen för en person. En person som 

precis har förlorat någon är i chock. Då finns inga magiskt tröstande ord. Men man kan 

finnas där och lyssna. Vi kan lyssna, vi kan koka te, vi kan kanske hjälpa till med att ringa ett 



 

 

samtal. Vi kanske inte kan göra så mycket mer än att bara finnas där i stunden. Men det är 

också det som är viktigast, säger Jennie. 

 

Det är inte ovanligt att människor söker sig till kyrkan när något i deras liv har gått sönder. Det 

kan ringa eller komma in någon i församlingshemmet med gråten i halsen som bara måste få 

prata med någon. När det händer finns det alltid en präst eller diakon som försöker ändra om i 

sitt schema för att hitta tid för den sörjande.  Både präster och diakoner är utbildade i själavård 

och är vana vid att samtala med människor. Präster har dessutom absolut tystnadsplikt. Det 

innebär att präster inte har anmälningsplikt och de får inte kallas som vittnen om sådant de har 

fått veta vid bikt eller enskilt själavårdssamtal. Många människor vet också om att kyrkan är 

bra på att hantera kris och sorg och det kan ligga ett symbolvärde i det. Om det till exempel 

sker en krissituation på en skola och många elever är i sorg så är det inte ovanligt att kyrkan 

blir kontaktade som stöd .   

 

 – Kyrkorummet bär, det är laddat och har använts till samma sak i alla tider. Det är ett 

prestationslöst rum som är menat för bön, sorg, känslor och delande. I kyrkan får krisen rum, 

den får ta plats. Det är nog många gånger det som efterfrågas när vi blir kontaktade som 

stöd, säger Johan. 

 

Vi kan alla drabbas av olika sorger som står sida vid sida. Det kan röra sig om förlusten av 

en närstående som dör eller sorgen av att nu inte få träffa nära och kära.  Men det kan också 

handla om krossade förväntningar eller människor som har förlorat sina jobb. Sorgen kan 

drabba oss i samband med alla olika slags förluster och det är viktigt att inte ställa olika 

sorters förluster och sorg emot varandra och bagatellisera någons känslor. Präster möter 

ofta människor i livskriser och är medvetna om att saker som är lyckliga och förväntansfulla 

också kan vara jobbiga. Det kan ligga en skam i att känna ångest för positiva saker som man 

borde vara lycklig över. Men prästerna berättar att det är vanligt att få ångest, känna tomhet 

och känna sig ledsen trots att ingenting har hänt. 

  – Lycka och sorg är nära sammanflätat. Sorg och smärta hänger ihop. För att du ska hitta 

den genuina lyckan som inte kommer utifrån, utan som finns inom dig, då behöver du också 

vara i kontakt med det som gör ont, betonar Jennie. 

 

Inför begravningsgudstjänsten träffar prästerna alltid de närmast sörjande. De anhöriga får 

bland annat välja psalmer och de får berätta om den avlidne, så att prästen ska kunna hålla ett 

personligare griftetal under begravningen. Dessutom är det en hjälp för anhöriga att få dela 

med sig av sina minnen om personen de sörjer .  

 

Bilden av personen som sörjs växer fram genom de anhörigas berättelser och Jennie 

berättar om en begravning där den avlidne hade en förkärlek till gröna marmeladkulor.  Efter 

att hon hade skrivit griftetalet var hon i mataffären och när hon såg en ask gröna 

marmeladkulor tänkte hon på personen som hon själv aldrig har träffat. 

 – Det är fint, man får dela liv även efter livet, säger Jennie. 

 

I begravningsgudstjänsten ingår ett avsked där de sörjande går fram till kistan eller urnan i tur 

och ordning och tar avsked av den avlidne. Just den delen i begravningen kan upplevas som 

skrämmande och ibland händer det att anhöriga vill utesluta avskedet. Men 

begravningsgudstjänsten följer en bestämd ordning och varje del fyller en mening som därför 

inte bör uteslutas. 



 

 

 – Det ligger en trygghet i begravningsriten. Man får gå fram till kistan eller urnan för att 

kunna sätta punkt och kunna bearbeta sorgen på ett bra sätt. Att gå fram till kistan eller 

urnan blir ett tydligare avsked som gör det lättare för de sörjande att kunna ta till sig att 

personen är död .Förnekar man att personen är död så kan man inte heller bearbeta 

dödsfallet på ett bra sätt , förklarar Johan. 

Under coronakrisen har en av utmaningarna 

 med begravningar varit att alla anhöriga inte kunnat medverka på grund av råden från 

Folkhälsomyndigheten. En begravningsgudstjänst räknas som en allmän sammankomst och 

därför måste gränsen om maximalt 50 personer hållas även vid en begravning. Dessutom 

bör riskgrupper och gäster som visar minsta symtom hålla sig hemma. Detta har gjort att 

flera anhöriga har valt att skjuta fram begravningen och haft en akt med urna istället för en 

begravning med kista. Det finns även de anhöriga som har valt att helt avstå från att ha en 

begravningsceremoni.    

 

Men prästerna poängterar vikten av att ha en ceremoni efter ett dödsfall och de förklarar att 

även akt med urna är ett bättre alternativ än att ställa in begravningen helt så är det inte bra 

att skjuta på begravningen alltför länge. En alltför sen begravning kan göra att den blir 

överspelad om den kommer vid fel tidpunkt i de anhörigas sorgeprocess, och att inte ha 

någon begravningsceremoni alls ökar risken för frusen sorg, en slags obearbetad och 

försenad sorg som kan triggas av andra dödsfall och sorger senare i livet.  

 Prästerna rekommenderar istället att man ska ha en begravning för ett mindre sällskap och 

eventuellt sända live, som har varit en lösning för några begravningssällskap. Ett annat 

alternativ kan vara att utöver begravningsgudstjänsten också ha en mindre ceremoni i 

samband med gravsättningen då de som inte fick möjlighet att komma på begravningen kan 

närvara. 

 

Ett sätt att få hjälp med att bearbeta sin sorg kan också vara att gå med i församlingens 

sorgegrupp. I en sorgegrupp möter man andra i liknande situation. Det kan vara läkande att 

få dela med sig till andra och att inte känna sig ensam i sorgen. 

 – Det är inte ovanligt att deltagarna är skeptiska till en början men i efterhand brukar de 

vara glada att de valde att gå med. Många hittar dessutom nya vänner och bekantskaper i 

gruppen, säger Johan. 

 

När det kommer till döden finns det ett mänskligt behov av rituell bearbetning där 

begravningsgudstjänstens ordning kan vara till hjälp för de sörjande. Men riten är också 

bärande för prästerna som håller i begravningen. Prästerna är alla överens om att det ligger en 

trygghet i att det finns en bestämd ordning att följa och de upplever att de kan vila i att det finns 

en rit. De flesta präster har dessutom en egen rit för hur de ber och förbereder sig innan en 

begravning och hur de överlämnar i bön efter begravningen.  Det finns hela tiden en tydlig ram 

som gör att allt blir lättare att hantera. 

 

Men hur påverkas egentligen prästerna av att ständigt leva så nära döden och hur gör de för 

att inte brytas ner av all sorg de möter? 

  – Vi präster går hos handledare och kan där få stöd i hur vi ska hantera olika situationer. 

Men sedan har vi ju också relationer med andra präster och diakoner, så det finns flera vi 

kan prata med som känner igen och förstår situationerna vi är med om, berättar Lennart.  

  



 

 

 – Sorg är inte nedbrytande men man måste skilja på sin egen sorg och andras sorg. Jag 

tycker det är väldigt fint att vara med i andras sorg. Det är ett genuint och ärligt möte och i 

sådana finns det väldigt mycket god energi så det är snarare uppbyggande. Bara det att jag 

får känna att jag har gjort något gott för en annan människa och vi har haft ett möte, det är 

berikande i sig , förklarar Thomas. 

 

Alla präster är överens om att sorgesamtal och begravning är något positivt eftersom de får 

göra något fint för andra människor. De får både vara där för de sörjande och dela en viktig 

stund i deras liv samtidigt som de får göra något fint för den avlidne genom att vara med och 

överlämna den i Guds händer. Men lika upplyftande, värdefullt och rikt som det är att vara 

med vid en begravning upplever prästerna att det också är vid ett dop.  

 

De förklarar att de kan drabbas av lika starka känslor vid ett dop som vid en begravning. De 

båda handlar om livets storhet och skörhet. Även vid dopsamtalen blir det inte sällan öppna 

och ärliga samtal om både glädje, smärta, oro och förhoppningar. 

 

Syntolkning: Svartvit bild av prästerna Johan, Thomas, Jennie och Lennart som tittar rikt in i 

kameran och ser allvarliga ut. (Samma bild som på framsidan.) 

Syntolkning: Svartvit bild där prästen Johans ryggtavla och bakhuvud syns oskarpt i 

förgrunden. I fokus ser man prästen Jennie som sitter framåtlutad och tittar menande på 

Johan. 

Syntolkning: Svartvit bild där prästen Thomas syns snett bakifrån. I fokus syns prästen 

Lennart som tittar på Thomas. 

Syntolkning: Svartvit bild där man till vänster ser en liten bit av prästen Jennies ansikte i 

profil. I mitten av bilden syns prästen Johan sitta framåtlutad med händerna i varandra och 

tittandes på något utanför bilden. 

Syntolkning: Svartvit bild på prästen Thomas som sitter bakåtlutad, ser allvarlig ut och tittar 

på något utanför bilden. 

Syntolkning: Svartvit bild på prästerna Johan, Thomas, Jennie och Lennart som sitter i 

fåtöljer runt ett bord. De tittar alla på varandra som de är mitt i ett samtal. 

 

Detta händer under allhelgona 
Våra kyrkor är öppna förljuständning, bön och eftertanke: 

Säby kyrka 

Fredag 09.00–15.00 

Salems kyrka och kapellet på Säby begravningsplats 

Fredag 13.00–19.00 

Lördag 09–15.00 

FREDAG 30 OKTOBER 

13.00 Stilla bön i säby kyrka 

17.00–19.00 Stilla orgelmusik i salems kyrka 

LÖRDAG 31 OKTOBER 

I kapellet på Säby begravningsplats spelas stilla musik och det finns möjlighet till 

ljuständning. Varje heltimme hålls en kort och stilla bön för den som önskar medverka: 

  



 

 

15.00 Minnesgudstjänst med tid för ljuständning i Salems kyrka 

16.00 Minnesgudstjänst med tid för ljuständning i Salems kyrka 

17.00 Minnesgudstjänst med tid för ljuständning i Salems kyrka 

18.00 Minnesgudstjänst med tid för ljuständning i Salems kyrka 

 

Vi är ålagda att följa regeringens restriktioner om max 50 personer vid allmänna 

sammankomster. Därför kan du behöva vänta utanför kyrkan om besöksantalet når 

maxgränsen. Kaffe och korv med bröd finns medan du väntar. 

SÖNDAG 1 NOVEMBER   

11.00 Högmässa i Salems kyrka 

 

Böner om kris 

Rädd i mörkret. 

Rädd för farligheter  

jag tänker på. 

Nu vill jag tänka på dig istället. 

Tänka på att du är hos mig 

fast jag inte ser dig. 

Du är mitt skydd 

och mitt försvar. 

Ge mitt hjärta mod! 

– Margareta Melin 

 

I tider av motgång, 

misströsta inte, 

ty snöflingor faller 

ur mörka moln.  

– Abu Muhammed Nizami 

 

Varje djup sorg har förlorad glädje till föremål. 

Tappa inte bort denna riktning. 

Låt inte sorgen glömma sitt ärende. 

Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få. 

– Harry Martinson 

 

Du måste finnas, du måste 

jag lever mitt liv genom dig. 

Utan dig är jag en spillra  

på ett mörkt och stormigt hav. 

Du måste finnas, du måste 

hur kan du då överge mig? 

Jag vore ingenstans. 

Jag vore ingenting om du inte fanns. 

– Björn Ulvaeus 

 



 

 

Jag ber för en som ligger sjuk: 

gör filten lätt och kudden mjuk, 

gör sömnen god och dagen kort, 

och låt det onda snart gå bort. 

Ja, Fader, låt min sjuka vän 

bli frisk och komma ut igen. 

För alla sjuka beder jag: 

var deras tröstare idag. 

– Britt G Hallqvist 

Riktigt viktiga julklappar 

Syntolkning: En kvinna håller upp ett barn i 5-årsåldern över sitt huvud. Båda ser glada ut, 

barnet skrattar. Framför fotografiet av kvinnan och barnet är en enklippt presentkartong som 

är öppen. Locket lutar mot presentasken och på locket står det Act Svenska kyrkan.  

 

Under julen fyller vi vår Gåvoshop 

med julklappar som förändrar liv. 

 

I Act Svenska kyrkans gåvoshop finner du julklappen 

som värmer på flera sätt. Den värmer 

den som får julklappen i form av ett gåvobevis, 

och den värmer de människor som får möjlighet 

att skapa sig ett bättre liv. 

Du väljer ett av flera motiv och lägger till din 

egen hälsning. Sen kan du skriva ut gåvobeviset 

själv, få det skickat hem till dig eller direkt till 

mottagaren av julklappen. 

 

Tillsammans sprider vi hopp! 

 

Välkommen att handla julklappar som gör skillnad i Act Svenska kyrkans gåvoshop! 

svenskakyrkan.se/actgavoshop 

Act Svenska kyrkan 

 

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan 
Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser 

världen över. Det innebär att Act Svenska kyrkan kan agera snabbt om katastrofen är ett 

faktum och att de har en stark gemensam påverkansröst.  

 

ACT-alliansen gör Svenska kyrkans mer effektiva  

ACT står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i handling.  

Nätverket bildades i januari 2010 och är en av världens största biståndsallianser,  

ACT-alliansen.  

Genom samarbetet inom ACT-alliansen kan Act Svenska kyrkan agera snabbt vid 

katastrofer, arbeta effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans få en 

starkare påverkansröst. Dessutom är det en fördel i arbetet på plats att de lokala kyrkorna 



 

 

och organisationerna i ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen och har god 

kunskap om de faktiska behoven.  

 

Nära samarbete över hela världen 

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor, utvecklingsorganisationer, nätverk och 

aktörer i civilsamhället över hela världen. Act Svenska kyrkan tror på styrkan i att arbeta med 

lokala krafter och finns alltså på plats genom sina samarbetspartners, inte med egna kontor. 

Men de har utsända medarbetare som är representanter för Act Svenska kyrkan i en viss 

region eller ett land eller placerade hos en lokal kyrka eller partner. 

 

Expertkunskap inom psykosocialt förhållningssätt  

Olika ACT-medlemmar har olika expertkompetenser som är viktiga bidrag in i alliansens 

gemensamma arbete. Act Svenska kyrkans särskilda kompetens är psykosocialt 

förhållningssättet i katastrofsituationer. Det handlar om att ge människor som är med om en 

katastrof som exempelvis krig, svält eller jordbävning möjlighet att bearbeta sina upplevelser 

och finna mening i vardagen igen.  

 Mat, vatten och tak över huvudet har alltid högsta prio i det humanitära arbetet. Men sedan 

behöver människor också värdighet och hopp för att kunna resa sig starkare efter en 

katastrof. 

Om ACT-alliansen  

– Har över 150 trosbaserade organisationer som medlemmar i över 125 länder över hela 

världen. 
– Består av kyrkor och kyrknära organisationer engagerade i utvecklings-, katastrof-, och  

påverkansarbete.  

– Omkring tre fjärdedelar av medlemmarna finns i så kallade utvecklingsländer, en fjärdedel i 

i-länder.  

– Har omkring 25 000 anställda, de flesta lokalanställda.  

 

Många av ACT-medlemmarna arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa 

bestående förändring för människor i utsatta situationer. Men när en katastrof inträffar finns 

goda förutsättningar att snabbt svara upp mot behoven.  

Efter katastrofens akuta fas stöder ACT-alliansen återuppbyggnad och arbetar också för att 

förebygga nya katastrofer. De finns helt enkelt på plats både före, under och efter 

katastrofen. 

´ 

Det moderna julevangeliet 
Syntolkning: Prästen Sofia och hennes man står framför en spjälsäng. De tittar ner i 

spjälsängen där deras son står på knä, ler och tittar in i kameran. I spjälsängen ligger ett 

mjukisdjur som föreställer åsnan Ior i Nallepuh. Bredvid spjälsängen ligger en hund.  

På bilden står det texter med pilar, ”Föräldrarna” med en pil som pekar på Sofia och hennes 

man. ”Krubban” med en pil mot spjälsängen. ”Åsnan” med en pil som pekar på mjukisdjuret 

Ior. ”Barnet” med en pil som pekar på sonen och texten ”Lammet” som pekar på hunden. 

 



 

 

Vårt normaltillstånd är kris 
”Vilken himla otur vi har! Ännu en kris. Tar det aldrig slut? Från kalla krig till smältande isar. 

Så golvas vi plötsligt av ett virus som skenar bortom all kontroll. Kris läggs till kris.”  

 

Vi lever verkligen i prövningens tid. Pandemin har skördat många tusen dödsoffer bara i vårt 

land. Tusentals har blivit svårt sjuka. Tusen och åter tusen har tvingats till långvarig isolering.  

Hur många som kommer att förlora jobbet vet vi ännu inte. Nästan alla tvingas att begränsa 

sitt levnadsmönster. Vår gemensamma ekonomi kommer att gå på knäna.  

 

Nog prövas vi alltid, men vår tids prövning är på inget sätt unik. Kriser har avlöst varandra likt 

pärlorna på ett radband, så långt vi kan blicka tillbaka. Krig, naturkatastrofer och farsoter har 

varit våra trogna följeslagare genom historiens lopp. Det är på detta sätt tingen har blivit 

ordnade, sedan Herren Gud en gång i tiden förvisade människan från Edens trädgård. 

Någon varaktig frid ligger således inte längre i korten för människan i det här livet. Vi bör 

därför inte sätta något större hopp till tiden efter de kriser vi nu genomlever; med all 

sannolikhet kommer det nämligen nya. 

 

Detta är inte ett defaitismens försvarstal. Det är inte en uppmaning till att acceptera förlusten 

utan kamp.Vi bör göra allt som står i vår makt för att förebygga, förhindra och mildra kriser. 

Det är vårt ansvar och vår uppgift som människor. Vi är varelser skapade till Guds avbild. 

Den bestående energin till krisbekämpningen är dock svår att finna i förhoppningen om att en 

krisfri framtid väntar oss bakom nästa hörn. Illusioner utgör ett dåligt bränsle för ståndaktig 

och uthållig handlingskraft. 

 

Som tur är finns det en annan energikälla. En källa med ett flöde som aldrig sinar. I tron på 

Guds löften om ett evigt liv och i hoppet om den kommande himmelska lyckan finner vi 

kraften att se och möta den här världen i dess befintliga skick. I tron på en räddning som 

når bortom tid och rum, går det att finna livskraft och glädje även i krisens mörkaste mitt. I 

hoppet om det himmelska kan vi möta det jordiska med kärlek.  

 

Om vi inte längre förväntar oss en krisfri tid, blir vi befriade från tidens lopp. Det blir lättare att 

leva här och nu, i det som faktiskt är. Det blir också lättare att leva för det som en gång 

väntar oss vid tidens slut, då Gud gör allting nytt.    

 

Thomas Loréhn 

PRÄST 

 

Jul & nyår 
FÖRSTA ADVENT 29 NOVEMBER 

11.00 Gudstjänst med små och stora i Säby kyrka 

11.00 Högmässa i Salems kyrka 

15.00 Musikgudstjänst med allsång i Säby kyrka 

Kom och sjung in advent med dina älskade favoritpsalmer. 

 

ANDRA ADVENT 6 DECEMBER 

11.00 Högmässa med konfirmandupptakt i Salems kyrka 



 

 

TREDJE ADVENT 13 DECEMBER 

11.00 Högmässa med luciafirande i Salems kyrka 

ONSDAG 16 DECEMBER 

19.00 Julkonsert med församlingens personal i Salems kyrka 

Församlingens personal sjunger till förmån för Act Svenska kyrkan 

FJÄRDE ADVENT 20 DECEMBER 

11.00 Högmässa med sändning av våra unga ledade i Salems kyrka 

JULAFTON 24 DECEMBER 

10.00 Julkrubba i Salems kyrka 

11.00 Julkrubba i Salems kyrka 

Vi utökar julkrubborna för att fler ska ha möjlighet att komma. Vi är dock ålagda att följa 

regeringens restriktioner om max 50 personer vid allmänna sammankomster. Vi hoppas ni 

har överseende med detta. 

JULDAGEN 25 DECEMBER 

07.00 Julotta i Salems kyrka 

09.00 Julotta i Säby kyrka 

ANNANDAG JUL 26 DECEMBER 

16.00 Musikgudstjänst i Säby kyrka 

NYÅRSAFTON 31 DECEMBER 

16.00 Nyårsbön i Salems kyrka 

NYÅRSDAGEN 1 JANUARI 

16.00 Nyårsdagsgudstjänst i Säby kyrka 

TRETTONDAGSAFTON 6 JANUARI 

11.00 Högmässa i Salem kyrka 

Grötlunch i Kyrkskolan efteråt. 

Tio skäl att tillhöra svenska kyrkan 

Du är en viktig del av Svenska kyrkan. Ditt medlemsskap gör det möjligt för oss att hjälpa 

människor i nöd, vara en god kraft att räkna med i samhället, föra traditioner vidare in i 

framtiden och mycket mer. Frid ger dig tio konkreta skäl att tillhöra Svenska kyrkan. 

 

1 I Svenska kyrkan ryms hela livet 

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Som ett löfte om Guds närvaro i allt som sker vill 

Svenska kyrkan vara närvarande i livets alla skiftningar. Inom Svenska kyrkan finns lång 

erfarenhet av livet och döden, glädjen och sorgen.  

 

2 Gemenskap och delaktighet 

Kyrkan är en öppen och inkluderande gemenskap. I Säby församlingshem finns ett öppet 

café där kravlösa möten kan ske mellan folk i alla åldrar. Hit kommer du som du är och får 

leva i tro eller tvivel, tillsammans med andra.  

 

 

 



 

 

3 Samtal och själavård 

När livet sviktar och vi behöver prata med någon finns präst och diakon med tystnadsplikt till 

tjänst.  

 

4 Kyrka och kulturarv för alla 

Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att hålla våra kyrkor i gott skick, så att de bevaras till 

efterföljande generationer som en del av vår rika historia.  

 

5 Solidaritet för alla  

Diakoni är del av kyrkans sociala arbete. Det kan gälla att som medföljare närvara vid samtal 

med myndigheter eller hjälp med att få mat på bordet. Det kan också handla om samtalsstöd 

när livet krisar. Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett 

kön, ålder, sexuell läggning och trosuppfattning.  

 

6 Barn- och ungdomsverksamhet 

Varje dag möter vi barn och ungdomar i våra olika verksamheter. Öppen förskola, 

söndagsskola, bibeläventyr i skolan, barn- och ungdomskör, konfirmationsgrupper och 

ungdomsgrupp är några exempel. 

 

7 Musik 

I Salems församling finns körer för alla åldrar. Förutom den sång och musik som finns i 

gudstjänster, ordnas olika musikgudstjänster och konserter i kyrkorna. 

 

8 Levande traditioner 

Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att upprätthålla gemensamma traditioner så som 

adventsfirande, julgudstjänster och påskfirande. Genom Svenska kyrkan i utlandet kan även 

utlandssvenskar träffas och fira svenska högtider och gudstjänster.  

 

9 En bättre värld 

Act Svenska kyrkans är en del av ACT-alliansen som består av över 150 trosbaserade 

biståndsorganisationer över hela världen. Genom Act Svenska kyrkan bidrar kyrkan med 

långsiktigt bistånd och snabba katastrofinsatser på många platser runtom i världen. Salems 

församling har en internationell grupp som ordnar med olika insamlingar under året och som 

lyfter de internationella frågorna i olika sammanhang. Vi arbetar också för ett aktivt miljö-

engagemang för att möta de klimathot som finns mot vår jord.  

 

10 Stötta god verksamhet. 

Även om inte du tar del av kyrkans arbete så kan du med din medlemsavgift hjälpa andra. Vi 

är tacksamma för din medlemsavgift.  

Talong för inträde i Svenska kyrkan 
Bli medlem! Fyll i, klipp ut och skicka till: Salems församling, Emanuel Birkes väg 1, 144 30 

Rönninge 

Namn, Personnummer, Gatuadress, Postadress, Ort och datum, Telefon/E-post, 

Namnteckning. 

 



 

 

Vi ber för 
Hänt i Salems församling 6 februari –12 oktober 2020 

 

VI TACKAR OCH BER FÖR DE 27 BARN SOM DÖPTS I VÅR FÖRSAMLING.  

Gud, tack för att du genom dopet visat att vi tillhör dig. Låt alla barn som växer upp få 

uppleva att du finns nära i glädjen, skrattet och leken men också i sorgen, gråten och 

ensamheten. Ge våra barn en uppgift i livets tjänst och kraft att utföra den. Hjälp våra barn 

att känna tryggheten hos dig genom livet.  

Amen. 

 

VI TACKAR OCH BER FÖR DE 57 PERSONER SOM GENOM DÖDEN LÄMNAT VÅR 

FÖRSAMLING. 

Gud, tack för livet som du ger oss fyllt av arbete, lek och vila, glädje och sorg. Vi tackar dig 

för dem som lämnat detta livet, för allt vad de fick ge och ta emot, allt vi fick dela. Var oss 

nära i sorgen och saknaden. Hjälp oss att känna att det finns ett hopp och en tro på ett liv 

som aldrig dör. Lär oss att det finns en kärlek som lever vidare.  

Amen. 

 

VI TACKAR OCH BER FÖR DE 11 PAR SOM INGÅTT ÄKTENSKAP. 

Gud, tack för kärlek och fördjupad samhörighet människor emellan.  

Var med alla nygifta på deras fortsatta vandring tillsammans.  

Låt dem få vara ett stöd för varandra. Hjälp dem att växa och mogna i sin kärlek, burna av 

din välsignelse. 

Amen. 

 

VI BER OCKSÅ FÖR VÅRA 336 NYA MEDLEMMAR.  

De som är nyinflyttade i vår församling och de som nyligen valt att gå med i Svenska kyrkan. 

Vi ber med glädje och tacksamhet över att ni är en del av församlingen. Må Gud hålla var 

och en av er i sin hand. 

Amen. 

 

Kalender 
Öppettider Säby kyrka & församlingshem 

Tisdag–fredag 09.00–16.00, fredag 09.00–15.00 

 

Kom gärna in och ta en kopp kaffe i cafeterian. Vi bjuder! 

Salems kyrka  

Öppet vid kyrkliga handlingar och enligt överenskommelse. 

Allhelgona 

Alla tider för hur kyrkorna är öppna under allhelgonahelgen och tiderna för 

minnesgudstjänster och orgelmusik hittar du på sidan 19. 

Jul & nyår 

Intresserad av vad som händer under jul och nyår? Du finner hela programmet på sidorna 

26–27. 



 

 

Gudstjänster  

HÖGMÄSSA  

Söndagar 11.00  

Salems kyrka. Gudstjänst med nattvard. Kyrkkaffe serveras efteråt. 

LUNCHMÄSSA  

Onsdagar 13.00 

Enkel veckomässa med nattvard. 

KVÄLLSMÄSSA  

Torsdagar 18.00 

Stilla mässa med nattvard.  

LUNCHBÖN 

Tisdag–fredag 13.00 

En lugn stund mitt på dagen med bön, tystnad och ljuständning. 

Barn & familj  

ÖPPNA FÖRSKOLAN JUVELEN 

Måndag 09.00–12.00 

Tisdag 09.00–12.00 

Stängt v. 49. Terminsavslut 15/12. Terminsstart 11/1 2021. 

Ta med din lilla juvel och möt andra barn och föräldrar. Vi sjunger, leker och fikar 

tillsammans. Ingen anmälan behövs. För barn mellan 0 och 5 år. 

facebook.com/SalemJuvelen 

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA 

Torsdagarna 19/11, 17/12, 21/1, 4/2 och 18/2 09.30. 

En levande gudstjänst där barnen får vara delaktiga med sång och rörelser. Efter 

gudstjänsten fikar vi och umgås fram till 12.00. 

SÖNDAGSSKOLA 2021 

Jämna söndagar 11.00–12.00. 

En stund under pågående guds-tjänst med bibelberättelser och sång 

för barn 4–10 år. Som förälder deltar du i gudstjänsten eller tar en kopp kaffe i vår kafeteria. 

Terminsstart 17/1. 

Ungdomar  

FREDAGSMYS 

Udda fredagar 18.00–23.00 

Gemenskap, film, musik, fika med mera. För ungdomar mellan 13 och 25 år. Kom, det blir 

kul! Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp. Terminsavslut 18/12. Terminsstart 22/1 

2021. 

GATHERING OF GEEKS 

Jämna onsdagar 18.00–21.00 

För dig i högstadiet och gymnasiet som gillar spel, lajv, fantasy och allt däromkring. 

Terminsavslut 18/12.Terminsstart 27/1 2021. 



 

 

Kör  

Vill du vara med och sjunga? Kontakta Roy Olofsson om du är under 20 år, Tobias 

Lundmark om du är äldre. 

Terminsavslut för alla körer v. 50.Terminsstart 2021; barn- och diskantkören startar v. 3. 

Ungdomskören och Kyrkokören startar v. 4. 

BARNKÖREN 

Onsdagar 16.00–16.45. För barn 6–8 år. Mellis serveras från 15.00. 

DISKANTKÖREN 

Torsdagar 16.00–17.00. För barn 9–13 år. Mellis serveras från 15.00. 

UNGDOMSKÖREN 

Torsdagar 17.45–19.00. För unga 14–20 år. 

 

KYRKOKÖREN 

Torsdagar 19.00–21.30. Blandad kör för vuxna. 

Kropp & själ 

DJUPMEDITATION 

Jämna onsdagar 18.30. 

En välbehövd paus för att finna inre ro. Varje tillfälle börjar med en kort fördjupning om 

meditation. Därefter sitter vi i avslappnad stillhet.Terminsavslut 9/12. Terminsstart 22/1 

2021.  

VARDAGSVANDRING 

Torsdagar 10.30. 

Vandring i rask takt på elljusspåret i Garnuddens friluftsområde. Vi utgår från Säby 

församlingshem 10.00. Terminsavslut 17/12. 

STICKCAFÉ 

Udda torsdagar 13.30–15.00 

Gillar du att sticka och virka eller vill du kanske lära dig? Här träffas nybörjare och erfarna för att 

fika, umgås och inspirera varandra. Terminsavslut 17/12. Terminsstart 21/1 2021. 

ADAM 

Lördagarna 7/11, 5/12 och 6/2 09.00 

En samtalsgrupp för män där vi över en frukost delar med oss av vardag, tankar och känslor. 

EVA 

Söndagarna 8/11, 6/12 och 7/2 09.00 

Samtalsgrupp för dig som kvinna. Frukost och samtal om kvinnorna i Bibeln. 

Kultur och miljö 
KLÄDBYTARDAG 

Lördag den 21/11 11.00–14.00 

Lämna in kläder du inte längre har användning av och ta med dig lika många hem eller köp 

för en symbolisk slant. Vi bjuder på fika.  

DJUPT I SJÄLEN 

Udda onsdagar 18.30 

En samtalsserie utifrån vår gemensamma längtan efter mening, självkänsla och 



 

 

sammanhang. Nya deltagare anmäler sig första gången till Lennart, 070-618 39 81. 

Terminsstart 29/1 2021. 

Kyrkliga handlingar  

DOP & VIGSEL 

Lördagar 10.30, 12.00, 14.00, 15.00 och 17.00 

Välkommen att ringa församlingsexpeditionen för att boka dop eller vigsel. 

BEGRAVNING 

Onsdagar 10.30, fredagar 10.00 och 12.30. 

Välkommen att ringa församlingsexpeditionen för att boka begravning. 

Stöd & hjälp  

SAMTAL 

Behöver du någon att prata med? Hos oss har du alltid möjlighet att boka in ett enskilt samtal 

med någon av prästerna. Kontakta prästerna direkt.  

ÖPPEN DIAKONIMOTTAGNING 

Torsdagar 15.00–17.00 

Säby församlingshem. Nummerlappssystem, vänta i cafeterian. VIll du boka en annan tid, 

kontakta Rauni Strömbäck eller Ellinor Bager. 

JOURHAVANDE PRÄST 

Alla dagar 21.00–06.00 

Jourhavande präst kan du tala med om du är ledsen, rädd, orolig eller känner dig ensam. 

Ring 112 och fråga efter Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan 

och har alltid tystnadsplikt. Jourhavande präst kan även kontaktas via digitalt brev eller chatt. 

Mer info finner du på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast 

Kontakt  
ADRESS 
Salems församling 
Emanuel Birkes väg 1 
144 30 Rönninge 

TELEFON 
Växel och bokning: 070-618 39 19 
Måndag–fredag 09.00–12.00 

E-POST 
salems.forsamling@svenskakyrkan.se 

PÅ WEBBEN 
www.svenskakyrkan.se/salem 
facebook.com/salemsforsamling 
instagram.com/salems.forsamling 

 
KYRKOHERDE 
Jennie Wall 
070-491 04 51 

PRÄSTER 
Johan Hansson 
070-815 61 88 

https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast


 

 

Lennart Marklund 
070-618 39 81 
Sofia Akampa (föräldraledig) 
070-618 39 61 
Thomas Loréhn 

072-967 14 29 

DIAKON 
Rauni Strömbäck 
070-618 39 16 
Ellinor Bager 
070-618 31 52 

MUSIKER 
Roy Olofsson 
072-967 14 20 
Tobias Lundmark 
070-441 12 34 

BARNVERKSAMHET 
Diana Westerberg 
070-618 39 19 (exp.) 

FÖRSAMLINGSPEDAGOGER 
Eva Björkdahl 
070-618 38 58 
Alexis Sandrén 
070-618 31 65 

EKONOMI 
Jenny Lund 
070-618 39 15  

CHEF KANSLI/VAKTMÄSTERI 
Kent Berger 
072-967 13 00  

VAKTMÄSTERI 
Andreas Bisse 
070-618 39 35 
Nuran Khouri 
072-967 13 03 

 

Baksida 
”När livet inte blir som vi har tänkt oss Vad gör vi med vår bitterhet och skam? Om hoppets 
Gud får bära oss igenom Kan trots allt nåt nytt få växa fram” – Psalm 779 

 


