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Välkommen!
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andakt

Be med hela handen

berättelsen som jag läste har sedan stannat med 
mig, för jag tycker att det är ett bra redskap till 
bönen. Ibland känner jag mig ganska tom och vet 
inte vad jag vill be för. Då tar jag fram berättelsen  
om den äldre kvinnan ur mitt minne. Jag har 
sedan allt eftersom, gjort berättelsen till min egen. 
Vi ber tillsammans med hela handens bön.  

placera din högra hand på din mage. Känn ande- 
tagen fylla upp dig med luft och släpp sedan ut 
den igen. Handen påminner oss om att stanna upp 
och finna ro även när tiden känns stressad. 

tummen, pekar mot ditt hjärta och påminner dig 
om att be för dem du älskar. 
 
pekfingret, visar vägen och påminner dig om att be 
för alla dem som visar andra människor riktning. 
För alla lärare eller vägvisare, för dem du möter 
som hjälper dig att ta beslut som för ditt liv fram-
åt. "Tack för att de människorna finns. Hjälp dem 
vara uthålliga i sina viktiga jobb."  

långfingret, det längsta av alla fingrar, påminner 
dig om att be för de som är de ”högsta” i vårt 
samhälle. För de som har makten att förändra 
tillvaron för oss alla. För statsminister och tjäns-
temän- och kvinnor. För alla de som tar beslut åt 
andra. "Hjälp dem att fatta bra beslut, som ger 
goda konsekvenser."

ringfingret, det svagaste av alla fingrar, påminner 
dig om att be för alla dem som är sjuka, ensamma 
eller ledsna. "Gud var nära dem, så att de kan 
känna din närvaro i sina liv." 

lillfingret, det minsta av alla fingrar, påminner 
dig om att när du bett för alla andra, också be för 
dig själv. Du är viktig och Gud älskar dig. 
 
låt handen vila på din mage en stund till och ta 
några andetag innan din bön är slut. Amen. 
text: emmy lindgren foto: albin hillert/ikon

Jag läste i en andaktsbok om att be med hela 
handen. Berättelsen handlande om en äldre  
kvinna och en präst som pratade om bön.
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tema bön

nästa nummer: manusstopp 1/3 2021  
Nr 2 utkommer i slutet av mars 2021
Material skickas till:  
handerikyrkan@svenskakyrkan.se

har du flyttat?
Kom ihåg att meddela din nya adress, så 
du inte missar något nummer av Händer i 
kyrkan! handerikyrkan@svenskakyrkan.se

händer i kyrkan utges av samtliga svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga arbete
Ansvarig utgivare: Anders Leitzinger  anders.leitzinger@svenskakyrkan.se
Omslagsbild: Agneta Wisser
Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet

temat i det här numret av Händer i kyrkan är bön. 
Bön kallas ibland för hjärtats samtal med Gud. 
Vi kan be när som helst och var som helst. Det 
finns färdiga böner som andra har formulerat. Du 
kan också be fritt med dina egna ord och teck-
en. Ibland liksom bubblar bönen fram inom en, 
ibland blir bönen ett rop på hjälp. 

hur vi än mår så är vi aldrig ensamma. Gud finns 
hos oss var och en. Vi kan samtala med Gud om 
allt, stort och smått, glädje och sorg, oro och ilska, 
tacksamhet och när något har blivit fel. Ibland 
kanske vi inte orkar samtala med Gud, vi hittar 
inga ord eller tecken för det vi känner, men Gud 

finns hos oss då också. Vi får använda vårt hjärtas 
språk när vi samtalar med Gud och när vi ber. Vi 
får be för oss själva, för de som står oss nära, för 
människor vi inte känner och för hela skapelsen.

bland ber vi tillsammans i andakt eller gudstjänst. 
Ibland ber vi var för sig. Kanske hemma i köket 
med händerna i diskbaljan. Eller i sängen. Kanske 
på en skön promenad i naturen. Kanske sitter du 
vid köksbordet och tänder ett ljus. Kanske är du 
på språng. Oavsett när eller var eller hur vi ber så 
har Gud alltid tid för var och en av oss. 
text: jessica lindberg foto: gustaf hellsing/ikon

Bön - när, var och hur?

Vi ber: 
Gud, bevara din värld. 
Stöd och bär de svaga. 
Ge kraft åt vårdpersonalen, 
vishet åt våra beslutsfattare. 
Förvandla oro till omsorg, 
skänk tröst i sorgen 
och hopp inför framtiden. 
Genom din son, Jesus Kristus, 
Amen.
Biskop Fredrik, Växjö stift
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tema bön

- Bön är hjärtats 
samtal med Gud

beata sandell, präst i lunds stift:

först den uppdelningen vi brukar prata om med 
konfirmander för att inspirera dem att be. Man 
kan dela in böner i tre områden: tack, hjälp och 
förlåt. 
 
hjälp: Den här bönen har nog varit särskilt vanlig 
senaste tiden när vi sänt böner till Gud om hjälp i 
Corona pandemin. Det kan också vara den första 
bön som en människa ber: när allt går bra och 
livet är på topp är det inte säkert att jag tycker att 
jag behöver be, prata med Gud. Men så händer 
något riktigt hemskt, livet ställs på ända - någon 
jag älskar blir svårt sjuk, jag förlorar mitt arbete, 
jag blir mobbad. Då finns bönen som en möjlighet 
och jag ber: Gud hjälp mig genom detta svåra!
 
”Gud hjälp mig på jobbet.
Ge mig kraft att lyssna och se,
så att den som är sjuk känner min omsorg.
Utrusta mig med ett inre lugn,
så att de jag vårdar blir trygga.”  
(ur sjuksköterskans bön)

förlåt: Ibland kan det vara omvänt, det är jag 
som gjort något riktigt dumt. Jag har sårat någon, 

jag har mobbat en person eller så har jag gjort 
illa en person fysiskt på något sätt. Då passar det 
med bönen om förlåtelse. Naturligtvis är det bra 
att även be personen i fråga om förlåtelse, men 
ibland är det omöjligt. Bra då att vi kan be Gud 
förlåta oss. Förlåtelsebönen, i gudstjänsten kall-
ar vi den syndabekännelsen, är ofta en del i en 
process som förhoppningsvis slutar i en försoning 
med det som hänt. Det är bra att bli av med sin 
skuld.
 
tack: Vi kan tacka när vi fått hjälp eller förlåtelse. 
I gudstjänsten tackar vi även efter nattvarden. 
Det finns mycket i livet att vara tacksam för och 
ibland kan man vara så tacksam att det känns 
som man ska spricka. Till exempel när ett barn 
föds kan jag känna så, och vem ska jag tacka då? 
Det känns som jag vill tacka livet och då känns 
det naturligt att tacka Gud, livets skapare.
 
ja, det här var lite om olika slags böner och deras 
innehåll. Bön kan vara så mycket. En gång fick 
jag tipset att se hela gudstjänsten som en bön, 
det var väldigt skönt! Till exempel kändes tros-
bekännelsen inte så kravfull, det var mer som vår 

Vi ber tillsammans! Vi känner igen uppmaningen 
i gudstjänsten om att vi ska be gemensamt. Det 
finns en kraft i att vara flera som ber och det är 
en av gudstjänstens riktigt bra saker. Men det är 
också värdefullt att be ensam, i sängen när du 
ska sova, när du står och diskar, på den ensam-
ma promenaden. Jag tänker berätta lite om vad 
bön kan vara.
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tema bön

gemensamma bön om tro, vårt förhållande till 
Gud. Jag ska fortsätta lite med det gemensamma:
 
förbönen: Ett viktigt moment i gudstjänsten är 
förbönen, när vi ber för olika saker. Vi ber för 
sjuka, för ensamma, för vår värld, för fred och 
så vidare. Det är bra om en grupp har förberett 
förbönen och att det är aktuella saker som man 
tar upp. Här är det många böner om hjälp, men 
också en del tack. 

i den teckenspråkiga kyrkan i lund brukar vi ofta 
”göra” förbönen: vi ber med färgade glasstenar, vi 
har olika stationer där man kan skriva på lappar, 
tända ljus eller rita. Förbön kan också vara något 
jag ber själv. Jag brukar be för min familj, släkt 
och personer som behöver min förbön. 

”Låt oss be: Gud du som bär hela universum och 
känner varje människas inre, 
inför dig kommer vi och ber: för vår värld…” 
(förbön på Lunds stiftskansli)

fri bön: Denna bön tänker jag är som hjärtats  
samtal med Gud. Ett samtal där jag försöker lyss-
na till vad Gud säger också. En del ber helt utan 
ord eller tecken, man bara öppnar sig. För att 
komma in i detta samtal kan man meditera eller 
gå en egen pilgrimsvandring. Prova till exempel 
att gå i en labyrint om du har en i närheten. Gå 
väldigt långsamt in i labyrinten, lämna kanske en 
sten i mitten, och gå ut igen. 

hur ber du, vad är mest värdefullt för dig? Ja, det 
kan bara du svara på. Hitta ditt inre. Vart vill du? 
Öppna dig för Guds hjälp, Guds förlåtelse, Guds 
kärlek. Jag avslutar med en bön för barn som är 
en av mina favoriter:
 
”Gode Fader, jag är här,
Du tycker om mig precis som jag är,
Du är nära, du är god.
Du sköter om mig med tålamod.
Amen.”

Slutet på vandring i labyrinten utanför Lunds domkyrka med pilgrimspräst Magnus i september. Vi gick 
tysta in och lade en sten i mitten av labyrinten. Fotograf Kerstin Dahl.
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intervju

sara seyffart, örtofta:

- Alla ska känna 
sig lika viktiga!

jag heter sara seyffart och bor med min familj i 
Örtofta, en by i Eslövs kommun. Familjen består 
av maken Nico och två döttrar, Alice och Ebba. 
Jag arbetar som lärare och skolbibliotekarie på 
Östervångsskolan, en specialskola för döva och 
hörselskadade barn, i Lund.  
 
jag undervisar i svenska på högstadiet och i ämnet 
rörelse och drama. Förutom undervisning  
ansvarar jag även för skolans bibliotek två efter-
middagar i veckan. Östervångsskolan delar  
bibliotek med tvillingskolan Tunaskolan.  
 
när jag själv gick på högstadiet var jag väldigt 
språkintresserad och ville överföra mina kunska-
per till kommande generationer. Under gymnasie- 
tiden funderade jag även på att utbilda mig till 
socionom eller psykolog. Till slut blev det lärar- 
yrket som lockade. Jag har nu arbetat som lärare 
i 14 år. Det är ett väldigt spännande, varierat och 
utmanande yrke. Man vet aldrig vad som väntar!

jag är kristen och försöker leva efter den kristna 
trons värderingar. För mig är det ytterst angeläget 
att behandla medmänniskor lika. Alla ska känna 
sig lika viktiga och behövda i samhället.  
när jag tänker på ordet bön förknippar jag det med 
en slags kommunikation med Gud. För mig kan 
det vara att be muntligt eller i tankarna. 

jag brukar oftast be när jag är i kyrkan men det 
händer att jag ber en bön hemma då och då. Då 
ber jag för min familj eller för mina vänner när 
jag känner att det finns behov av det. Genom att 
be känner jag en större tacksamhet, hopp och 
trygghet.
text: sara seyffart foto: privat
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advent

Välkommen att ringa!

Svenska kyrkan har under lång tid erbjudit 
samtal för hörande med en jourhavande präst. 
Denna verksamhet bildades 1956. 

i september 2020 var det dags för döva att få 
samma möjlighet. Då startade Svenska kyrkan 
”Jourtelefon på teckenspråk”, där döva erbjuds 
samtal med en teckenspråkig präst eller diakon. 

i nuläget är det tre präster och två diakoner som 
bemannar jouren. Dessa personer arbetar inom 
den teckenspråkiga verksamheten i olika stift. 
De som tar emot samtalen upplever att jour-
en är till stor nytta och att många goda samtal 
förs. Prästerna och diakonerna i jouren har 
tystnadsplikt. 

svenska kyrkan har informerat om jourtelefonen 
till landets dövföreningar, hörselteam, skolor 
med flera. Vi hoppas att informationen har nått 
fram, så att alla döva i landet nu känner till att 
möjlighet till samtal finns. Särskilt viktigt är det 
vid Coronapandemin, när mycket av Svenska 

kyrkans teckenspråkiga verksamhet ställs in. 
Många känner sig ensamma och isolerade och just 
då kan ett samtal med en präst eller diakon vara 
värdefullt.

vi hoppas att döva använder sig av denna möjlighet 
till samtal. Och vi hoppas att jourtelefonen på 
teckenspråk finns kvar i Svenska kyrkans tecken-
språkiga verksamhet under lång tid framöver.

svenska kyrkans jourtelefon på teckenspråk finns 
till för dig. Välkommen att ringa! 

SIP: svenskakyrkan@ectalk.se

Jourtelefonens öppettider:  
måndag 10-16 
onsdag 10-19 
fredag 10-16

foto: lars wisser



8

glimtar

Karlstads stift
Det är så tråkigt att vi inte kan träffas till guds-
tjänst just nu, men något som är bra är ju att 
vi som använder teckenspråk kan stå på säkert 
avstånd från varandra och ändå se vad vi säger.  
 
I december åkte jag, Emmy, ut och hälsade på två 
av våra vänner från vår teckenspråkiga församling 
i Säffle. Jag träffade Gully utanför hennes hem 
och då kom solen fram när vi stod och pratade 
om hur julen skulle bli.  
 
Sedan åkte jag vidare till Åmål där jag träffade 
Maj-Britt. Tyvärr var det inte lika mycket sol där, 
men en söt katt hälsade på oss.  
 
Det var härligt att äntligen träffas igen, om än det 
var på distans. Nu ber vi och hoppas på en vår 
med mindre corona, där vi kan träffas igen. 
text & foto: emmy lindgren

Bilder: Gully i Säffle och Maj-Britt i Åmål fick varsin 
pratstund utomhus med prästen Emmy.

Lunds stift
Den här advents- och jultiden hade Lunds stift 
bara en enda fysisk träff. Det var i Ängelholm 
som det blev en liten julandakt med fika efteråt, 
då kakor och bullar plockades med tång! 
 
Istället för den vanliga julgudstjänsten med jultea-
ter på annandagen spelades julteatern in och lades 
ut på facebook. Vi var tre som spelade in, åsnan, 
lammet och kamelen, resten av rollfigurerna fick 
vi klistra in med hjälp av foton.  
 
Teatern är inspelad i domkyrkan, i den sjuarmade 
ljusstakens kapell, där vi brukar vara på annan-
dagen. Det var svårt att boka domkyrkan, där 
fick såklart bara vara 8 personer i denna stora 
katedral. Vi fick därför spela in en kväll och en 
morgon, med två veckors mellanrum. Sedan följde 
tre dagars redigering, det digitala tar rätt mycket 
tid.
text: beata sandell foto: kerstin dahl, betata sandell, privat

Bild: Julandakt med fika i Ängelholm.                           

Kreativa lösningar i en ovanlig tid
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kyrkskolan

I år blev julteatern i Lund digital! Bilder från film- 
inspelningen.
 
Överst t vä: Å så fin present! Kamelen ger guld till 
Jesus, Åsnan tar emot.

Överst t hö: ”Titta på vår fina Jesus-baby!” Åsnan 
visar Lammet Jesusbarnet.                     

Mittenbilden: Tre av dem vars bilder klipptes in i julte-
aterfilmen.                     

Nederst: Som vanligt spelades Maria av Etna från 
Lund.                       
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rätt svar i frågesporten nr 5/20

grattis till vinnarna:

Svenska kyrkans jourtelefon 
på teckenspråk 

Svenska kyrkan erbjuder dig som är döv, samtal med en 
teckenspråkig präst eller diakon. 
Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver  
stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och 
sorg. Linjen är öppen för alla oavsett livsåskådning och tros-
uppfattning. De präster och diakoner som svarar i bildtele-
fonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

Adress till jourtelefonen: svenskakyrkan@ectalk.se

Jourtelefonens öppettider: 
mån 10-16, ons 10-19, fre 10-16

svenskakyrkan@ectalk.se

1. Andra söndagen i Advent berättar  
bibeltexterna om Guds rike.

2. Pojken som döptes i Hova kyrka heter 
Hugo.

3. I Första Mosebok kan man läsa: ”Du är 
seendets Gud”

4. Kyrkorna skickar in ljusstumpar till St 
Mary, som sedan gör nya ljus.

5. Ordet Advent betyder ”ankomst.”
6. Tidningens tema var Bikt.
7. Susanne och Ola vigdes i Ulrika kyrka.
8. En person som vill bikta sig, gör detta inför 

en präst.
9. Till en äktenskapsbryterska sa Jesus: ”Inte 

heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte 
mer.” 

10. Julevangeliet som ofta läses vid jul, är 
hämtat ur Lukasevangeliet. 

Solveig Götherström, Rimbo
Inge Odqvist, Göteborg
Susanne Nylander, Sundsbruk
Naziret Mussa, Leksand
Ingrid Rosell, Örebro

foto: gustaf hellsing/ikon
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frågesport

Frågesport!

Frågesport nr 1 2021! 

Ringa in rätt svar, klipp ur 
talongen eller skriv av den 

och skicka in den. 

Lycka till!

 
 1.    1    x  2

 2.    1    x  2

 3.    1    x  2

 4.    1    x  2 

 5.    1    x  2

 6.    1    x  2

 7.    1    x  2

 8.    1    x  2

 9.    1    x  2

 10.  1    x  2

Namn:

__________________________

Adress:

__________________________

__________________________

du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar fem vinnare bland de som
skickar in rätt svar. Vinnarna får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av
Händer i kyrkan.  
Skicka in dina svar senast den 10/3 2021 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås, eller 
skicka via SMS: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans jourtelefon 
på teckenspråk 

Svenska kyrkan erbjuder dig som är döv, samtal med en 
teckenspråkig präst eller diakon. 
Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver  
stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och 
sorg. Linjen är öppen för alla oavsett livsåskådning och tros-
uppfattning. De präster och diakoner som svarar i bildtele-
fonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

Adress till jourtelefonen: svenskakyrkan@ectalk.se

Jourtelefonens öppettider: 
mån 10-16, ons 10-19, fre 10-16

svenskakyrkan@ectalk.se

1. Vilket är temat i detta nummer av Händer i Kyrkan?
1. Bikt   X. Bön  2. Bröllop

2. Prästen Emmy Lindgren lär oss be ”Hela handens 
bön”. Hur ska man placera sin hand, när bönen börjar?
1. På sitt hjärta X. I sitt knä 2. På sin mage

3. Vad heter det kapell i Lunds domkyrka, där julteatern 
på teckenspråk spelades in?
1. Mariakapellet X. Sjuarmade ljusstakens kapell 
2. Sidokapellet

4. I detta nummer kan vi läsa om Sara Seyffart.  
På vilken skola jobbar hon?
1. Tullängsgymnasiet X. Vänerskolan    2. Östervångsskolan

5. I vilken del av gudstjänsten lyfter vi särskilt fram  
förlåtelsen?
1. Syndabekännelsen    X. Välsignelsen 2. Förbönen

6. På sidan 14 ser vi altarringen i Karlstads domkyrka. 
Där hänger tre röda plagg. Vad kallas dessa plagg?
1. Alba   X. Mässhake  2. Kaftan

7. I december ingick Annica Torslund och Roger Sahlén  
äktenskap. Var är paret bosatt?
1. Gävle  X. Linköping  2. Härnösand

8. Ett annat ord för altarrund?
1. Kyrkbänk  X. Altarring  2. Procession

9. När startade Svenska kyrkans ”Jourtelefon på  
teckenspråk”?
1. År 2000    X. År 2010  2. År 2020

10. Munken och prästen Martin Luther levde under  
reformationen. När var den?
1. 1300-talet  X.1500-talet  2. 1700-talet
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Elisabeth Åkerström, 
Sundsvall. Föddes 17 
juni 1937 och dog 31 
maj 2020. Efterlämnar 
fyra barn och barnbarn. 
Hennes make , Sigurd 
Åkerström, gick bort år 
1999. 

Elisabeth var en driftig 
och positiv dam som var aktiv inom föreningen 
under alla sina år och som pensionär inom pensi-
onärssektionen hos Medelpads dövas förening. 
Var verkligen alert under alla föreningsmöten och 
kom med olika synpunkter. Hon var dessutom 
händig, sydde mycket och även vävde och stick-
ade. Elisabeth var mycket generös och gav ofta 
bort till exempel stickade sockar som delades ut 
som priser vid lotterier.

Harry Öhman, Sundsvall. 
Föddes 27 oktober 1934 
och dog den 3 september 
2020.  Hans fru Anna-
Britta gick bort år 2014. 
Efterlämnar tre söner.
 
Harry kom ut i arbets- 
livet redan som 14-åring 
och började på sågverket 

i Kramfors och arbetade därefter på Wifstavarv. 
Han upptäckte sedan sin talang som snickare och 
hjälpte ofta till ute på Slädaviken, Medelpads 
dövas förenings fritidsgård. Harry var en glad, 
positiv,  humorfrisk person som ofta ställde upp 
när det behövdes. Han hade lätt till skratt. Var en 
aktiv medlem hos MDF under alla sina år. 

Svea Thim, Kramfors. 
Föddes 27 december 1917 
och dog den 15 novem-
ber 2020, en månad före 
hon skulle ha fyllt 103 år.  
Efterlämnar fyra barn, 10 
barnbarn, 22 barnbarns-
barn och två barnbarns-
barnbarn! Hennes make 
Tore Thim gick bort år 
2000.  

Bo Fahlen, Härnösand.
Föddes den 2 mars 1936 
och dog den 17 november 
2020. Efterlämnar makan 
Siv Schölin Fahlen och fyra 
barn och tre barnbarn. 

Bo var en mycket driftig 
karl som lade all sin tid på 
sin älskade stuga ”Boboet” 
och hade många projekt 

kring stugan. Han hade många idéer och fann 
olika smarta lösningar. Var även en aktiv fören-
ingsmedlem som gärna umgicks med vänner inom 
och utom föreningen. Bo var en positiv förebild 
för döva barn på Kristinaskolan dit han ofta kom 
på deras luciafester och skolavslutningar. Han 
hade gröna fingrar och jobbade ett tag som träd-
gårdsmästare och älskade att pyssla med växter. 

Barbro Björk Nordlander, 
Sundsvall. 
Föddes den 13 december 
1941 och dog den 10 decem-
ber 2020. Efterlämnar maken 
Henry Nordlander, två barn 
och barnbarn.

Barbro var väldigt aktiv 
inom föreningslivet under många år och hade 
olika funktioner inom styrelsen hos Medelpads 
dövas förening och även hos Y-läns dövas förbund 
(YDF) där hon satt med i över 20 år. 
 
Barbro har även suttit med i Slädakommitteèn och 
festkommittéen inom MDF. Hennes hobby var 
målning, textning och handarbete.  
Barbros favoritfärg var lila - därav hennes 
persontecken.

Fo
to

: P
riv

at

Svea var aktiv som medlem inom dåvarande 
Södra Ångermanlands dövas förening, numera  
Härnösands dövas förening, HDF, i ungefär 74 år 
och blev hedersmedlem hos föreningen år 2007 då 
hon fyllde 90 år. Var föreningens lucia år 2015 vid 
97 års ålder och var därmed Sveriges äldsta lucia! 
En riktigt varmhjärtad, glad och positiv dam som 
hade lätt till skratt. En riktig glädjespridare! Svea 
var klar i huvudet intill slutet och hade bra minne. 
Hon brukade lösa korsord och var en god  
berätterska om sitt liv. 

Fo
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vigda och avlidna

Vigda

Avlidna

Fo
to
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Den 18 december 2020 gifte sig 
Annica Torslund och Roger Sahlén 
i parets hem i Gävle. 
 
Präst: Ing-Marie Lundberg.  

Elisabeth Åkerström, Sundsvall, avled den 31 maj 
2020. Elisabeth blev 82 år.

Harry Öhman, Sundsvall, avled den 3 september 
2020. Harry blev 85 år.

Svea Thim, Kramfors, avled den 15 november 
2020. Svea blev 102 år.

Bo Fahlen, Härnösand, avled den 17 november 
2020. Bo blev 84 år.

Elvy Larsson, Malmö, avled i november 2020. 
Elvy blev 78 år.

Åke Östlund, Trollhättan, avled den 2 december 
2020. Åke blev 83 år.

Kerstin Deli, Malmö (förut Åstorp), avled den 9 
december 2020. Kerstin blev 78 år.
 
Barbro Björk Nordlander, Sundsvall, avled den 10 
december 2020. Barbro blev 78 år.

Inga Philip, Jönköping, avled den 12 december 
2020. Inga blev 94 år.

Aina Andersson, Malmö, avled den 12 december 
2020. Aina blev 95 år.

Bertil Lindau, Malmö (förut Helsingborg), avled 
den 12 december 2020. Bertil blev 90 år.

Gunilla Andersson, Malmö, avled den 15 decem-
ber 2020. Gunilla blev 83 år.

Ulla Svensson, Hultsfred, avled den 21 december 
2020. Ulla blev 83 år.

Sven Arne Björkqvist, Malmö, avled den 28 
december 2020. Sven Arne blev 83 år.

Tage Norling, Aneby, avled den 31 december 
2020. Tage blev 94 år.
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kyrkskola

Altare och altarring

även om vi brukar säga att det är människorna 
som ”gör” kyrkan så har kyrkan, det vill säga 
människorna, ett behov av en plats där vi får vara. 
Ett rum för gudstjänst och ro – våra kyrkor. För 
väldigt länge sedan, tiden efter att Jesus levt här 
på jorden, fanns inga särskilda rum för guds- 
tjänster. Istället träffades man hemma hos varan-
dra, men på 300-talet började man använda 
särskilda lokaler för gudstjänstfirandet och i de 
lokalerna fanns alltid en fast möbel, nämligen 
altaret. Då stod altaret mitt i rummet och den 
som ledde gudstjänsten stod bakom altaret med  
församlingen runt omkring. 
 
men på medeltiden förändrades altarets placering 
och istället stod det nu längst fram i kyrkan mot 
väggen och prästen stod mellan församlingen 
och altaret. Detta har sedan fortsatt att utvecklas 
på olika vis. Under reformationen på 1500-talet 
menade munken och prästen Martin Luther 
att kyrkorna borde ha ett altare som står mitt 
i rummet för att efterlikna hur Jesus och hans 
lärjungar firade den första nattvarden tillsammans 
runt bordet. Men det dröjde fram till 1900-talet 
innan den tanken blev vanlig.  
 
idag har vi olika placeringar av altare i våra kyrkor. 
I en del kyrkor finns två altare, ett gammalt längst 
bak i öster, på latin kallas det ad orientum – präs-
ten står vänd mot öster,  och ett fristående altare 
i koret, på latin kallas det versus populum – präs-
ten står vänd mot folket. 

i många kyrkor finns en altarring, den kallas även 
för altarrund. Altarringen kom in i våra kyrkor 
först på 1600-talet när nattvarden erbjöds till hela 
församlingen och inte bara var för prästen. När 
man tog emot nattvarden fick man knäfalla på 
altarringen och det gör vi än idag.  
 
altarringen används vid särskilda tillfällen så som 
när vi tar emot nattvard eller ber. På bilden ser du 
altare och altarring i Karlstads domkyrka inför en 
prästvigning. På altarringen hänger tre röda mäss-
hakar och stolor i väntan på de blivande präster-
na. Det finns olika traditioner i olika kyrkor, hur 
ofta använder ni altarringen i din kyrka? 
 
formen på altarringen, att den är som en halv 
cirkel, representerar vår kristna tro på uppstån-
delsen. Relationen mellan det jordiska och det 
himmelska. Samtidigt som vi firar nattvard här på 
jorden så firar vi också den himmelska nattvarden, 
och när vi knäfaller på altarringen i kyrkorummet 
så är det fint att tänka att på andra sidan altar-
ringen, den sida vi inte ser, den himmelska, där 
knäfaller de som gått före oss in i evigheten. Om 
det så är Jesu mor Maria, eller vår egen morfar. 
 
vid altaret påminns vi om guds allmakt och kärlek. 
Hur Gud älskade jorden så mycket att han sände 
sin ende son för att plågas, dö och sedan uppstå 
– allt för vår skull. När vi knäfaller på altarrun-
den påminns vi om det förbundet som binder oss 
samman med kristna genom tiderna både då, nu 
och i framtiden. Häftigt! 
text: emmy lindgren foto: anna bohlin-christensson

I årets kyrkskola i Händer i Kyrkan, kommer vi att 
titta närmare på saker som finns i våra kyrkor. 
Först ut är altare och altarring. 
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kalender

Gudstjänster och aktiviteter påverkas av 
myndigheternas restriktioner och kan bli  
inställda på grund av coronapandemin!  
För aktuell information för ditt stift - se  
sociala medier eller kontakta de teckenspråkiga 
medarbetarna i ditt område - se sidan 20-21.  
 
Kom ihåg att hålla avstånd, tvätta händerna 
och att stanna hemma om du känner dig sjuk!

Kalender  februari - mars

Göteborgs stift
 Inga fysiska gudstjänster eller träffar  
 inplanerade. Vi avvaktar myndigheternas  
 restriktioner. I dagsläget har vi digitala  
 andakter som läggs upp på Facebook eller  
 grupper på Zoom. Kontakta oss gärna  
 eller följ oss på Facebook: "Teckenspråk i  
 Svenska kyrkan, Göteborg stift". 

 
Härnösands stift
 Inga planerade aktiviteter under perioden.  
 Se aktuell information om ev fysiska  
 träffar på FB: Teckenspråk i Svenska   
 kyrkan, Härnösands stift

Karlstads stift
 Inga gudstjänster är inplanerade, istället  
 hänvisas till andakterna på facebook och  
 hemsidan. Ett brev skickas ut i februari  
 om hur planen för våren ser ut. Vid frågor  
 - kontakta Emmy Lindgren

 
Linköpings stift

4/4  Linköping domkyrkan Påskdagen kl 11.00  
 Högmässa Teckenspråkstolkad

 

På Facebooksidan "Teckenspråk i Svenska  
kyrkan" hittar du andakter och gudstjänster från 
olika platser i Sverige.

Behöver du någon att prata med? Svenska  
kyrkans teckenspråkiga jourtelefon har öppet 
måndagar kl 10-16, onsdagar kl 10-19 &  
fredagar kl 10-16.  
SIP: svenskakyrkan@ectalk.se
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Luleå stift
 Vi följer noga de nationella föreskrifterna  
 och utvecklingen av Covid-19. Tack för  
 din förståelse under den rådande  
 situationen. Kontakta Malin,    
 Anna, Katarina eller Carina för   
 information om Gudstjänster och   
 mötesplatser i ditt område.

Lunds stift
17/2  Kväll om Helsjön och Assisi via zoom kl  
 18.30-20.00 Vi berättar om kommande  
 läger i maj i Helsjön, sydöst om Göteborg  
 och nästa år i Assisi, Italien. Anmäl dig till  
 Beata 0709-103053 senast 14/2

4/3  Helsingborg Elinebergskyrkan kl 10.45  
 kaffestund, 11.15 andakt, slut kl 13.30  
 Anmäl till Kerstin 0761-884242

21/3  Malmö kl 10.30-13.30 Vandring i Malmö  
 slottspark Medtag egen matsäck Anmäl  
 dig senast 12 /3 till Kerstin 0761-884242

2/4   Bjärred kl 11.00-17.30 Långfredags-  
 vandring Vi börjar i Bergakyrkan   
 i Bjärred, därefter fika. Medtag egen   
 matsäck för resten av dagen. Anmäl dig  
 senast 26/3 till Kerstin 0761-884242

5/4  Lunds Domkyrka kl 14.00 Påskgudstjänst  
 med fika  

 Andakter för boende på Dalen och   
 Sparven:
 Dalen-Lindängelund torsdagar kl 14.30:   
 18/2,  18/3,  15/4
 Gråsparven-Lund fredagar kl 14:30:  19/2,   
 19/3,  16/4

 
Skara stift
 På grund av coronapandemin firar vi inga  
 fysiska gudstjänster under februari och  
 mars månad.
 Digitala andakter – se Facebook:   
 Teckenspråk i Svenska kyrkan, Skara stift.

 
Stockholms stift
 Inga aktiviteter under perioden.

Strängnäs stift
 Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro

 Cafe Nikolai har öppet med start 11/1  
 måndag, tisdag och torsdag kl 12-16,   
 fredag kl 10-14. Caféet håller öppet med  
 inomhusservering. Torsdagar oftast  
 teckenspråkig medarbetare närvarande.  
 Obs! Vi ber er att hålla avstånd,  
 respektera anslagen om antal personer i  
 varje rum och den möblering som   
 är i lokalen. Det finns några platser kvar  
 på uteserveringen för den som vill fika  
 utomhus. 
 
 Teckenspråkig gudstjänst i S:t Nicolai  
 kyrka i Örebro kl 14.00 21/2, 14/3, 5/4 

 Teckenspråkskör
 Om du vill vara med och teckna psalmer  
 & sånger i teckenspråkig gudstjänst.
 Kontaktperson Pernilla Folebo

 Teckenspråkig Babyträff i Nikolai   
 prästgård Torsdagar kl 10.00-13.00   
 är på grund av restriktionerna stängd  
 tills vidare. Vi informerar när vi   
 har möjlighet att öppna igen.    
 Kontaktperson Gun Carlzon

 Teckenspråkig samtalsgrupp vid Nikolai  
 prästgård Torsdagar kl 13.15-14.30 18/2,  
 18/3, 8/4 och 6/5.
 Kontaktperson Pernilla Folebo

 Obs! Planerad verksamhet kan ändras  
 och vi uppdaterar information närmare  
 om på vilket sätt verksamhet kan   
 genomföras. Se facebook: ”Teckenspråk  
 i Svenska kyrkan, Strängnäs stift” för  
 digitala andakter och mer information  
 + Strängnäs stifts hemsida: https://www. 
 svenskakyrkan.se/strangnasstift/  
 motesplatser 
 och anslagstavlan i Nikolai prästgård.
 Kontakta oss gärna, för kontaktupp  
 gifter se medarbetarsidan under   
 Strängnäs stift eller Svenska kyrkans jour 
 telefon om du behöver någon att prata/ 
 teckenspråka med en stund. 
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Uppsala stift
16/2  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 Vi  
 promenerar tillsammans på St Eriksleden  
 från Tunabergskyrkan till Frälsarkrans- 
 platsen. Ca 2,5 km enkel väg.
 Anmälan. Max 8 deltagare

26/2  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00   
 Gudstjänst. Anmälan. Max 8 deltagare

2/3  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 Vi  
 promenerar tillsammans på St Eriksleden  
 från Tunabergskyrkan till Domkyrkan.  
 Ca 2,5 km enkel väg.  
 Anmälan. Max 8 deltagare

16/3  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 Vi  
 promenerar tillsammans på St Eriksleden  
 från Tunabergskyrkan till Frälsarkrans-  
 platsen. Ca 2,5 km enkel väg.    
 Anmälan. Max 8 deltagare

26/3  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00   
 Gudstjänst Anmälan. Max 8 deltagare 

30/3  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00   
 Gemenskapsträff utomhus vid   
 Tunabergskyrkan  
 Anmälan. Max 8 deltagare

Visby stift
21/3  Väskinde kyrka kl 16.00 Visuell gudstjänst

 
Västerås stift
 OBS: Västerås stift har inga gemenskaps 
 träffar eller gudstjänster i februari pga  
 rådande pandemi. 
 Nedanstående program för mars är   
 preliminärt och kanske måste ställas in.  
 Detta meddelas via sms och i vår   
 Facebookgrupp: ”Teckenspråk i Svenska  
 kyrkan, Västerås stift”.

Preliminärt program för mars:
3/3  Leksand S:t Persgården kl 18.00-20.00  
 Kyrka på teckenspråk Smörgås kaffe

11/3  Gagnef Församlingshemmet kl 14.00-  
 16.00 Gemenskapsträff Smörgås kaffe

12/3  Västerås Domkyrkan kl 11.30. Andakt.  
 Soppa på Café Malin
17/3  Leksand S:t Persgården kl 18.00-20.00  
 Kyrka på teckenspråk Smörgås kaffe

24/3  Mora Andreasgården kl 12.00-14.00   
 Gemenskapsträff Soppa kaffe

25/3  Gagnef Församlingshemmet kl 14.00-  
 16.00 Gemenskapsträff Smörgås kaffe

26/3  Köping St Olovsgården kl 13.00-15.00  
 Gemenskapsträff Soppa kaffe

28/3  Leksand Kyrkan kl 13.00 Gudstjänst   
 Kyrkkaffe

31/3  Leksand S:t Persgården kl 18.00-20.00  
 Kyrka på teckenspråk Smörgås kaffe

 
Växjö stift
 Inga fysiska träffar/gudstjänster under  
 perioden, men vi träffas digitalt istället!  
 Om du inte redan är med i någon av de  
 digitala andaktsgrupperna, men vill vara  
 med – kontakta Jessica eller Anita så   
 bjuder vi in dig. Du behöver en dator, surf- 
 platta eller mobiltelefon med internet- 
 uppkoppling för att kunna delta i de   
 digitala träffarna. Vi har några surfplattor  
 att låna ut om du inte har tillgång   
 till dator/mobil/surfplatta - hör av dig om  
 du är intresserad!

15/2  Andakt via bildtelefon kl 13.00

16/2  Andakt via messenger kl 13.00

18/2  Andakt via messenger kl 13.00

18/2  Andakt via messenger kl 19.00

20/2  Digitalt Öppet hus kl 10.00-11.00  
 Delta så länge du vill Bibelberättelser   
 Anmäl dig till Jessica eller Anita   
 senast den 18/2 så får du en länk till det  
 digitala mötet. 

23/2  Digital Samtalskväll om kristen tro och  
 livet kl 18.00-19.30 Ledare: Nina   
 Palmgren Anmälan till Jessica senast 20/2
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1/3  Andakt via bildtelefon kl 13.00

2/3  Andakt via messenger kl 13.00

4/3  Andakt via messenger kl 13.00

4/3  Andakt via messenger kl 19.00

6/3 Digital Föreläsning kl 12.30- ca 14.30
 Anmäl dig till Jessica eller Anita   
 senast den 4/3 så får du en länk till det  
 digitala mötet.

15/3  Andakt via bildtelefon kl 13.00

16/3  Andakt via messenger kl 13.00

18/3  Andakt via messenger kl 13.00

18/3  Andakt via messenger kl 19.00

23/3  Digital Samtalskväll om kristen tro och  
 livet kl 18.00-19.30 Ledare: Nina   
 Palmgren Anmälan till Jessica senast 20/3

24/3  DRIVS-möte för Kalmar, Nybro, Hultsfred  
 och Växjö. Digitalt kl 10.00    
 Kallelse kommer

27/3  DRIVS-möte för Jönköping, Nässjö   
 Digitalt kl 10.00 Kallelse kommer

29/3  Andakt via bildtelefon kl 13.00

30/3  Andakt via messenger kl 13.00

1/4  Andakt via messenger kl 13.00

1/4  Andakt via messenger kl 19.00
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kontakt

Välkommen att kontakta oss!
Göteborgs stift 
Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans 
pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1,  
414 55 GÖTEBORG Besök: Repslagareg 5
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Göteborgs stift

Camilla Lans, Diakon 100%
SMS: 073-773 89 25
camilla.lans@svenskakyrkan.se

Sofie Strid, präst 100% 
SMS: 073-773 85 94 
sofie.strid@svenskakyrkan.se
 
Johan Rudin, Kommunikatör 20%
SMS: 073-508 09 01 
johan.rudin@svenskakyrkan.se
 

Härnösands stift 
Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand 
Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Härnösands stift
www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/teckensprakigt
 
Akar Holmgren, stiftsdiakon  
Tal/SMS: 0763-97 59 35
akar.holmgren@svenskakyrkan.se 
 

Karlstad stift  
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Karlstads stift 
Emmy Lindgren, präst
Drottning Kristinas väg 7, 654 63 Karlstad
Mobil/sms: 076-184 47 54 
emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

Linköpings stift
www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan 
 
Margareta Ridderborger, Präst i Finspång 
Mobil: 073-154 06 20 
margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se

Luleå stift 
FB: Teckenspråk Luleå stift  
 
Annalena Norrman, Stiftsdiakon            
SMS/video: 070-190 25 17   
annalena.norrman@svenskakyrkan.se

Malin Grönlund, Assistent Luleå Domkyrkoförsamling
Telefon: 0920-26 49 39, 070-190 15 25
malin.gronlund@svenskakyrkan.se
 
Katarina Häggmark, Diakon, Skellefteå pastorat                                   
SMS: 072-722 40 25 
BT: svkteckensprakkatarina@ectalk.se 
katarina.haggmark@svenskakyrkan.se

F.v. Ing-Marie, Kristina, Gun, Pernilla, Agneta, Emmy, Margareta, Åsa, Johan SW, Jessica, Anita, Camilla, Sofie, 
Johan R, Beata, Kerstin, Martina, Barbro, Anna, Annalena, Katarina, Carina, Malin, Akar. 
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Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Luleå 50% 
Videosamtal/sms: 070-169 67 01 
anna.yttergren@svenskakyrkan.se 
Tal: 0911-27 41 11

Carina Sehlström, Diakoniass 50%, Umeå pastorat 
Videosamtal/sms: 072-539 10 68 
carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se 
 
Lunds stift 
Box 32, 221 00 Lund 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Lunds stift 
 
Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel 80% 
Mobil: 0709-103 053 
Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se 
beata.sandell@svenskakyrkan.se

Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 25% 
Mobil: 0761-884 242
kerstin.dahl@live.se

Skara stift  
Box 173, 532 23 Skara  
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Skara stift

Barbro Lilja Brattgård, Präst 50%
Mobil: 076-803 41 03
Skype: barlilja
barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Stockholms stift
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/teckensprak 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Stockholms stift

Kontaktperson: Johanna Linder, vik handläggare för  
mångfaldsfrågor 
Mobil: 070-682 56 98 
johanna.linder@svenskakyrkan.se

 

Strängnäs stift  
Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift 
www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak 
 
Stiftspräst 100% Vakant 
 
Gun Carlzon, Stiftspedagog 100% 
Mobil: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91 
gun.carlsson@svenskakyrkan.se

Pernilla Folebo, Stiftsdiakon 75%
Mobil: 072-726 59 70  & Tel: 0152-234 93
pernilla.folebo@svenskakyrkan.se 

Agneta Wisser, projektanställd diakon 75% 
t o m 30/6-21 
Mobil: 073-039 88 04
agneta.wisser@svenskakyrkan.se

Uppsala stift
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala 
 
Ing-Marie Lundberg, Präst  
SMS: 0704-955 269  & Tel: 026-170 444 
Bildtelefon: gavlepastorat@t-meeting.se  
Gävle pastorat, Box 1423, 801 38 GÄVLE  
Besöksadress: Forellplan 3, Gävle 
ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

Kristina Åkerman, Präst 40%
Mobil: 0733-212 108  & Telefon: 018-430 37 74
skype: kristinaakerman3 
Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 UPPSALA
kristina.akerman@svenskakyrkan.se

Visby stift  
Väskinde prästgård 622 75 Visby
www.svenskakyrkan.se/visbystift 
 
Martina Åkeson Wollbo, Präst 10%
Telefon: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se 

Västerås stift  
Box 7, 721 03 Västerås 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Västerås stift
 
Johan S Wisser, präst 100% 
SMS: 0735-08 40 71 
Bildtelefon: johan.wisser@ectalk.se                                   
Skype: johanfs 
johan.s.wisser@svenskakyrkan.se
Kyrkallén 23, 793 31 Leksand

Åsa Grönberg, Stiftskonsulent 100%
Mobil: 0703-786 180
asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Växjö stift  
Box 527, 351 06 Växjö 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Växjö stift

Jessica Lindberg, stiftskonsulent 75%
Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151 
Bildtelefon: dovkyrkanvaxjostift@t-meeting.se
Skype: jessica.lindberg5
jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

Anita Hellöre, stiftskonsulent 75%
SMS/MMS/video: 0709-105 874 
Bildtelefon: so7384@ectalk.se
Skype: anitahellore
anita.hellore@svenskakyrkan.se 

Nationell nivå 
www.svenskakyrkan.se 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan
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Strängnäs stift
Agneta Wissers projektanställning i Strängnäs 
stifts teckenspråkiga arbete förlängs glädjande till 
30 juni 2021. 

Växjö stift 
Vi har inga fysiska träffar eller gudstjänster nu på 
grund av coronapandemin, men vi träffas digitalt 
istället! Om du inte redan är med i någon av de  
digitala andaktsgrupperna, men vill vara med – 
kontakta Jessica eller Anita så bjuder vi in dig. 
Vi bjuder också in till digitalt öppet hus,  föreläs-
ningar och samtalskvällar nu under våren.

Du behöver en dator, surfplatta eller mobiltelefon 
med internetuppkoppling för att kunna delta i de  
digitala träffarna. Vi har några surfplattor att 
låna ut om du inte har tillgång till dator/mobil/
surfplatta - hör av dig om du är intresserad!

Stockholms stift
Nu finns en alldeles nystartad Facebook-grupp 
för Stockholms stift ”Teckenspråk i Svenska 
kyrkan, Stockholms stift”. Till en början kommer 
denna grupp rikta in sig på att dela andakter och 
gudstjänster digitalt som skapas runt om i  
Sverige.
 
Eftersom det i nuläget inte finns någon tecken-
språkig verksamhet i Stockholms stift hoppas vi 
genom denna grupp också kunna samla in tankar 
och idéer på förslag och önskemål till verksam- 
heter inom dövkyrkan i Stockholm. 
 
Kontaktpersoner för facebookgruppen är: 
Johanna Linder, Stockholms stift 
johanna.linder@svenskakyrkan.se 
Annelie Seideland Darwich, Huddinge  
församling 
annelie.darwich@svenskakyrkan.se
 

Sociala medier
Du vet väl att du kan se andakter, gudstjänster 
och information om Svenska kyrkans tecken-
språkiga verksamhet på sociala medier - kolla på 
sidan 20-21 för att hitta Svenska kyrkans tecken-
språkiga arbete på sociala medier.  
 
Vill du se en bibeltext på teckenspråk? Sök på 
Bibeln på teckenspråk på YouTube så hittar du 
Svenska Bibelsällskapets översättningar.  
 
Vill du veta mer om Dövas Afrika Missions  
verksamhet hittar du dem på facebook. 
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Digitala träffar och andakter
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"Du stakade ut alla 
gränser på jorden, 

sommar och vinter är 
dina verk" 

(psaltaren 74:17, B2000)

Syntolkning: en gångväg täckt i vit snö med upptrampade fotspår. En gatu-
lampa till vänster, mörka träd med kala grenar med vit snö på. Till höger 
om gångbanan är det öppet vatten.
foto: sofie strid, i ett snöigt göteborg 7 januari 2021 



Brukar du be?

Av
sä

nd
ar

e

bertil nilsson, hjärnarp: 

klais lövgren, ängelholm: 

eva lövgren, ängelholm: 

 – Jag ber när jag är i kyrkan på teckenspråkig guds-
tjänst. Jag brukar inte be varje dag. När jag ber 
känns det bra.

– Jag ber när jag är i kyrkan på teckenspråkig guds-
tjänst. Jag ber ibland, jag mår bra av det.

– Jag ber när jag är i kyrkan på teckenspråkig 
gudstjänst. Jag ber hemma ibland, jag blir lugn och 
känner mig trygg när jag ber.


