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andakt

Jag längtar efter gemenskap

när jag tänker efter så är det jag längtar efter 
ganska enkelt och vardagligt: Att se varandra 
och träffas ”på riktigt”, att vara delaktig i ett 
sammanhang och att ta emot bröd och vin. Jo, så 
är det. 
 
jag sitter hemma vid köksbordet och mina tankar 
fortsätter. Att fika och äta tillsammans med släk-
tingar och vänner är något jag ofta gör, liksom i 
bara farten. Jag tänker inte alltid på att det vi gör 
tillsammans runt bordet när vi äter och pratar är 
värdefullt och viktigt. Så viktigt är det att jag har 
vänner som nu under pandemin delar fikastunder 
och måltider digitalt, via mobilen eller plattan. 

bibeln berättar att jesus ofta var hemma hos 
människor och delade en måltid i deras hem. Han 
satt vid deras bord och pratade med dem medan 
de åt tillsammans. Magen fick sitt, de blev mätta. 
Och de fick en relation till varandra som bygger 
på det de gjorde, där och då, runt bordet.

jag tar till mig de bibeltexterna på ett särskilt sätt 
nu. Jag behöver påminna mig om att Jesus och jag 
har en relation till varandra också mitt i vardagen. 
Han möter mig och är hemma hos mig i mitt kök 
med smulor på golvet och disk på bänken. 

morgonkaffet och smörgåsen är inte detsamma 
som att ta emot nattvarden, nej, men Jesus är hos 
mig nu också. Vi delar en måltid och jag tänker 
på att det jag äter är gåvor som jag tar emot från 
jorden och från Gud, som har skapat allt. 

tacksamheten över att ha mitt hem och mat att äta 
hjälper mig också att reflektera över hur jag kan 
dela med mig av det jag har till människor som 
lever i utsatthet. Tänk, så mycket jag kan lära mig 
av en stund tillsammans med Jesus, hemma i mitt 
eget kök. 
text & foto ovan:  
anna yttergren 
foto t hö:  
alex giacomini /ikon

    

Just nu, när pandemin fortfarande håller oss i 
sitt hårda grepp och vi lever med restriktioner, 
känner jag en stark längtan efter att mötas i 
kyrkan och ta emot nattvarden. Jag längtar efter 
gemenskapen, närheten till varandra och att dela 
nattvardsmåltiden tillsammans. Ja, jag längtar. 
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tema nattvard

nästa nummer: manusstopp 1/6 2021  
Nr 3 utkommer i slutet av juni 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: Malin Grönlund
Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet

Glad påsk - Kristus har uppstått!

våren kommer med ljumma vårvindar och vackra 
vårblommor. Ljuset och livet återvänder. Vi firar 
påsk i början av april. Påskens berättelser rymmer 
många känslor, lärjungarnas rädsla när Jesus blir 
gripen på skärtorsdagen, deras sorg när Jesus dör 
på korset på långfredagen. Förvåningen när kvin-
norna på påskdagens morgon kommer och berät-
tar att graven är tom, glädjen när de förstår att 
Jesus har uppstått.  
 
temat för det här numret av tidningen är natt-
varden. Här kan du läsa om nattvardskärlens 
symbolik och några personer delar med sig av sina 
tankar och minnen kring nattvard. Sofia delar med 
sig av ett brödrecept.  

den 14 maj firar vi teckenspråkets dag – i år är 
det 40 års jubileum! Vi kanske inte kan träffas 
och fira, men vi får hitta på andra sätt att fira. 
Håll utkik i sociala medier vad som är på gång. 
Fördelen med att fira digitalt är ju att man kan 
delta oavsett var man bor! Kanske firar du hemma 
med att ha något turkost på dig eller varför inte 
baka en turkos kaka, dagen till ära? Eller ta en 
go´fika – kanske digitalt fika med några vänner.  
text: jessica lindberg foto: magnus aronson/ikon 

Vi ber: Tack Gud för världens vackraste språk 
- teckenspråk! Låt alla döva i världen få möjlig-
het att lära sig teckenspråk, möjlighet att få gå i 
skola, vänner och ett bra liv. Amen.
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tema nattvard

Nattvarden  
påminner oss  
om Jesus

i svenska kyrkan har vi två sakrament. Ordet 
sakrament kommer från latin och betyder helig 
handling. Vilka är de? Jo, dop och nattvard. Dop, 
det händer en gång i livet. Nattvard kan vi ta 
emot hur många gånger vi vill. Det gemensam-
ma för både dop och nattvard är att vi kan läsa 
i Bibeln att Jesus säger till lärjungarna att han 
vill att de ska göra detta: Döpa människor och 
fira nattvard. Och så har kristna gjort ända från 
början. 
 
när du får det här numret av Händer i kyrkan 
är det snart påsk. Påskdagen infaller den 4 april 
i år och den 1 april är det skärtorsdag. Jag vet 
inte om det är möjligt att samlas i våra kyrkor 
på skärtorsdagen och ta emot nattvarden. Ett 
vanligt år gör vi det. Skärtorsdagen handlar om 
att Jesus och lärjungarna firar nattvard den allra 
första gången, på kvällen innan Jesus tas tillfånga 
och döms till döden. De ord Jesus säger, som vi 
ser tecknas varje gång vi ska fira nattvard, ”Gör 
detta” - fira nattvardsmåltid - ”till minne av mig”, 

får en särskild betydelse just på skärtorsdagen. 
Innan Jesus dör ger han sina vänner en konkret 
handling, något att göra tillsammans, som påmin-
ner om honom själv. Den första gången var det 
lärjungarna som tog emot nattvarden, nu är det 
du och jag.
 
när jag tänker på vad nattvarden betyder för mig, 
stannar jag vid två ord: måltid och gemenskap. 
Jag delar en måltid tillsammans med de som 
samlats för att fira nattvard. Vi har en stark 
gemenskap vid altarbordet och altarrunden när 
vi tar emot bröd och vin. Vi står eller sitter nära 
varandra och vi ser varandra. Vi delar stunden 
tillsammans. Och vi delar den med Jesus. Han är 
med oss. Det är han som bjuder oss att komma 
och ta emot. 
text: anna yttergren

Varför firar kristna över hela världen nattvard? 
Varför samlas vi och tar emot bröd och vin? Ett 
kort svar är att vi gör det Jesus har sagt att han 
vill att vi ska göra. 
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tema nattvard 

vad är ett förbund? I Bibeln handlar det om ett 
löfte som Gud ger till ett folk eller till hela  
världen. I Gamla testamentet kan vi läsa om 
förbundet till Noa. Gud lovar att aldrig mer  
utplåna alla människor genom regn och över-
svämning. Regnbågen på himlen är det synliga 
tecknet på Guds löfte. 

förbundet med mose, som också finns i Gamla 
testamentet, handlar om att Gud en gång har 
utvalt Israels folk till sitt eget folk. Nu ger Gud 
dem, genom Mose, tio budord att följa och leva 
efter. De två stentavlorna med budorden är ett 
tecken på att Israels folk är Guds utvalda folk.  
De måste även följa 613 förbud och påbud i 
Gamla testamentet. Gud har gett ett löfte som 
Gud inte kan bryta, för det finns ingen som är 
större än Gud. 

ulf almqvist, umeå:

- Nattvarden är 
förlåtelse och  
försoning

kom ihåg att avtal och förbund (testamente) är inte 
samma sak. Vi människor gör oftast avtal (äkten-
skapliga avtal, husavtal med mera) på olika sätt, 
men det går inte göra avtal med Gud. Det är skill-
naden att just nya förbundet innebär att du blir 
erbjuden att följa Gud.     

i nya testamentet kan vi läsa de fyra evangelierna, 
berättelserna om Jesus. Gud sände sin son Jesus 
till världen för att alla människor som tror på 
honom ska räddas och ha evigt liv. Nattvarden är 
tecknet på det nya förbundet (det kallas  
messianska förbundet) mellan Gud och varje 
människa. När vi samlas och firar nattvardsmåltid 
tillsammans ser vi Jesu ord tecknas: ”Denna kalk 
(bägare) är det nya förbundet genom mitt blod, 
som blir utgjutet för många till syndernas förlåtel-
se.” Nattvarden är förlåtelse och genom den  
försonas vi med oss själva, med andra människor 
och med Gud. När vi tar emot nattvarden  
bekänner vi Jesus som vår förebild i livet och visar 
att vi vill tro på honom. 
text: ulf almqvist foto:privat

Varför firar kristna nattvard? Bibeln ger oss en 
förklaring genom att använda ordet förbund. Det 
finns fem förbund som man har hittat i Bibeln. 
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intervju

1979 när jag var 15,5 år var jag på konfirma-
tionsläger i Borås. Det fanns två grupper, en för 
hörande och en teckenspråkig grupp. Vi var 12 
konfirmander, jag tror vi var lika många pojkar 
som flickor. Prästen hette Ellen. 

lägret var en vecka långt, vi hade läst en gång i 
veckan under ett år på Vänerskolan i Vänersborg 
först. Det var roligt och spännande. Det var första 
gången jag tog nattvard. Jag kommer inte riktigt 
ihåg känslan, men det var spännande. Sedan var 
jag med i pingstkyrkan. Det var bibelstudium och 
läger och vid gudstjänsterna i Göteborg var det 
tolk. 

sedan flyttade jag till umeå 1995 då började jag på 
Ålidhems kyrkan där Christina Forsman jobbade 
då blev det på teckenspråk. Prästen Tom jobbade 
också där. 

sedan flyttades verksamheten till församlings- 
gården på stan och då började prästen Johanna 
arbeta tillsammans med Carina som ju jobbat 
där hela tiden. Det var nu jag började tro och 
förstod kopplingen Kristi blod = vinet och Kristi 
kropp = brödet och att vi tar nattvarden som en 
påminnelse om Jesus död och uppståndelse. Att 
Gud offrade sin son för att vi ska få komma in 
i himmelriket. Jag känner ett behov av att få ta 
nattvard - det är en samhörighet och gemenskap, 
något vi gör tillsammans. Att ha tolk är okej, 
men att få fira gudstjänst på sitt eget språk känns 
viktigt - det blir en annan känsla.
text: pia jonsson foto: privat

pia jonsson, umeå:

- Nattvard är 
samhörighet
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intervju 

jag kommer ihåg att när jag var sex år så fick 
jag följa med min pappas systers svägerskor till 
pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Jag fick hjälpa till 
med kollekten, bössan var en svart man som nick-
ade när man stoppade i pengen.

1955 i härnösands domkyrka så konfirmerade jag 
mig. Mamma, pappa, mostrar och faster var med. 
Vi var en grupp på 15 döva. Man skulle svara 
på tre verser som man lärt sig utantill. Det var 
nervöst, men prästen tyckte att jag svarade bra 
och tydligt. Så jag fick en ny fråga som jag svara-
de rätt på. Vid nattvarden kändes det högtidligt, 
ja allt var högtidligt. Efter konfirmationen har jag 
tagit emot nattvard på många olika ställen.

1960 flyttade vi till umeå och kom i kontakt med 
många döva i dövföreningen. Jag lärde känna 
Anette Svensson, Lena Stoltz och Ann-Sofie 
Högström och Margareta från Frälsningsarmén. 
Ann-Sofie jobbade på Ålidhemskyrkan som 
diakon.

sista gången jag tog nattvard var när Karin 
Almqvist jobbade. Oj, så längesedan. Språket 
spelar ingen roll vid nattvarden - det är närheten 
till Jesus som är viktig. Jag brukar gå till olika 
frikyrkor och nu ser jag på tv-gudstjänsterna, men 
de är ju inte alltid textade.

här är mina två konfirmationsverser:  
"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende 
son, för att de som tror på honom inte skall gå 
under utan ha evigt liv." (Joh 3:16)

"Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha 
läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar 
och sade: »Tag och ät, detta är min kropp.« Och 
han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud 
gav han den åt dem och sade: »Drick av den alla. 
Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgju-
tet för många till syndernas förlåtelse."  
(Matt 26:26-28)
text: rigmor sandström foto: privat

rigmor sandström, vindeln:

- Närheten till  
Jesus är viktig
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glimtar

Västerås stift - vi pratar om livet
Varje vecka ringer vi till cirka 40 personer via 
bildtelefon eller andra videosamtalsappar.
Vi kollar hur de mår och om de behöver hjälp 
med något. Vi frågar om de får tillräcklig infor-
mation på teckenspråk om Covid 19, om restrik-
tionerna och om vaccineringen. Vi pratar om 
hur det är att vara isolerad, om att inte kunna 
träffas som förr och vad vi saknar. Men vi pratar 
också om vad vi ser fram emot, vad vi vill göra 
sedan när vi kan börja träffas igen. Vi påmin-
ner om att Jourtelefon på teckenspråk finns, dit 
man kan ringa och få stöd. Våra veckosamtal är 
uppskattade. 

Johan finns i Leksand. Han har enskilda samtal, 
promenadgrupper och hembesök (träffar utanför 
hemmet). S:t Persgården har ”slink in” måndag – 
fredag mellan kl 9 – 15.  Dit kan man gå och fika 
och läsa tidning. Om någon vill träffa Johan så 
kan de boka en tid och fika med honom.

Lunds stift - andakt genom fönstret
Vi ringer och pratar med människor via olika 
videosamtalsfunktioner. Till julen skickade vi 
vykort med hälsningar. Vi skickar epost och SMS.

Vi har gjort egna filmer som vi publicerat på face-
book, men också samarbetat med gruppen som 
gör andakter. Vi kommer fortsätta med det termi-
nen ut så får vi se sedan om det fortsätter i höst 
eller inte.  
Bild ovan: Beata Sandell filmar sig själv.
 
Vi har haft en påskgudstjänst och några parallel-
la streamade gudstjänster i Limhamn respektive 
Ängelholm. Det kommer en parallellgudstjänst på 
teckenspråk och svenska i Limhamns kyrka i maj.
Flera pilgrimsvandringar har anordnats i höstas 
innan andra vågen av corona kom igång, nu i 
vår drar vi igång med pilgrimsvandringar och 
promenader. 
 
Våra andakter på särskilt boende i Malmö har 
nästan alla varit utomhus genom fönstret. Vi har 
även haft hembesök genom fönster eller som en 
promenad. Nu är besöksförbudet hävt och vi kan 
ha andakt inomhus igen.

Strängnäs stift - digitala gudstjänster
Diakonen har fortsatt att göra hembesök både 
inomhus och utomhus, sjukhusbesök och haft 
samtal. Samtalsgruppen har varit i ett större rum, 
utomhus och senaste tiden uppskjuten i väntan 

Vi lär oss nya saker - tillsammans!

Nu har det gått lite drygt ett år sedan coronapandemin 
även drabbade oss här i Sverige. Vi har fått tänka nytt 
och tänka om. Även kyrkans verksamhet har påverkats 
av pandemin. Vi har fått lära oss att ha andakter och  
möten på distans. Vi har fått glädjas över att tekniken 
finns så att vi kan ringa till varandra på videosamtal och 
prata en stund. 
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Luleå stift - goodiebags och träffar utomhus
Vi gör digitala hembesök via diverse digitala 
kanaler. Vi har också skickat brev och små paket 
med hälsningar från kyrkan. Ekonomiska ären-
den har varit en del av Umeås verksamhet. När vi 
fick så träffades vi ute oftast vid en eld eller med 
en kaffekopp. Vi hann ha några träffar innan allt 
stramades åt och då sågs vi med avstånd och i 
stora lokaler. 

I Piteå kunde vi under sommaren och hösten 
ses på gudstjänst på pingstdagen i Öjeby kyrka 
och fika utomhus i härligt väder. Caféträffar 
med samtal, gofika, minigolf och gemenskap på 
Storstrand och Café Sankt Mary i Öjebyn. En 
utflyktsdag till Storforsen med promenad längs 
med forsen och besök i kapellet.  

Före jul sågs de som kunde och ville utanför 
Margretelund. Eldstad, glögg och pepparkaka. 
Coronasäkert.  Och framför allt gott sällskap och 
härligt att träffas - om än med avstånd.  
Bild från träffen nedan. 

I Skellefteå har ungdomsgruppen hunnit mötas 
några gånger främst ute, de äldre har träffats 
för promenad och prat en gång i veckan. Vi har 
även delat ut goodiebags för att uppmuntra och 
hålla kontakten. Vi har nu tillsammans med 
diakonen, musikern och vaktmästaren spelat in 
Frälsarkransens pärlor som finns tillgängliga att 
se på vår webb, detta riktar sig både till döva och 
hörande. 

Vi skickar också förinspelade hälsningar i 
olika digitala kanaler och nu har vi även filmat 
andakter som vi sänder på vår Facebooksida 
Teckenspråk Luleå stift. 

glimtar

på vaccin och varmare väder. Gudstjänst har varit 
i kyrkan med kyrkkaffe först inne med ordnad 
säkerhet, sedan kaffe ute och nu bara digitala 
gudstjänster.

Första hjälpen barn - digital kurs 
Onsdag 10 februari genomförde Röda Korset i 
samarbete med Strängnäs stifts teckenspråkiga 
arbete en första hjälpen barn kurs digitalt på teck-
enspråk för intresserade teckenspråkiga deltagare. 
Vi var sex kursdeltagare, två kursledare varav den 
ena var teknikstödjare och två teckenspråkstolkar. 
Troligtvis blev vi den första teckenspråkiga digita-
la kursen som Röda korset har genomfört. Roligt 
tycker vi!  
På bilden (t vä s 8) ser du kursledare Johanna 
Olofsson Ekberg visa en bild på vad som händer 
när man har cirkulationssvikt. 
 
Växjö stift - öppet hus och föreläsningar
Nytt för i år är att vi bjuder in till digitalt öppet 
hus en till två gånger i månaden för en stunds 
prat och att öva oss på att använda tekniken. Vi 
ordnar digitala föreläsningar en gång i månaden. 
Hittills har vi fått lära oss mer om kyrkliga tecken 
och Dövas Afrika Mission. Våren 2020 började vi 
med samtalskvällar i Jönköping, men de fick stäl-
las in på grund av corona - nu har vi startat upp 
dem igen - digitalt. Varannan vecka bjuder vi in 
till andakter i mindre grupper via bildtelefon eller 
messenger. 

Stockholms stift - behovsanalys på gång
Stockholms stift jobbar just nu på att ta fram en 
behovsanalys av hur det teckenspråkiga arbetet 
kan och bör se ut framåt. Arbetet förväntas bli 
klart under våren. Har du tankar och idéer kring 
stiftets teckenspråkiga arbete får du gärna höra av 
dig till Annelie på e-post: 
annelie.darwich@svenskakyrkan.se
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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

Lättbakat stekpannebröd. 20 stycken.
 
Du behöver:
1,5 liter rågsikt  2 tsk salt
2 tsk bikarbonat  5 dl filmjölk
2 tsk mortlad anis  1,5 dl ljus sirap
2 tsk mortlad fänkål
Tips! Anis och fänkål går att byta ut mot 4 tsk 
malda brödkryddor. Hela frön ger mer smak när 
du mortlar dem själv.
 
Gör så här:
Blanda rågsikt, bikarbonat, brödkryddor och salt 
i en bunke. Blanda filmjölken med sirapen och 
tillsätt i bunken. Arbeta snabbt ihop till en smidig 
deg. Rulla degen till en rulle och dela den i 20 
stycken lika stora delar. Kavla varje del tunt och 
nagga dem med en gaffel, nagg eller kruskavel.
Stek bröden i medelvarm, torr stekpanna i cirka 
1-2 minuter per sida tills de har fått fin färg. Om 
brödet fastnar så använder du lite extra mjöl på 
brödet. Servera dem gärna varma med smör och 
det pålägg du vill ha. Då är de godast. Bröden går 
utmärkt att frysa in.
Hälsningar Sofia Nilsson

Brand i Polarbröds lokaler i Älvsbyn
Söndag kväll, den 23 augusti 2020, drabbades 
Polarbröds lokaler av en kraftig brand. I stort sett 
allt förstördes. Vi, Margit och jag, bor nära. På 
500 meters avstånd, bara. Vi såg brandröken och 
kände lukten. Det var både otäckt och intressant 
att se vad som hände. Arbetet med att riva och 
bygga nytt är igång. I oktober i år räknar man 
med att allt är färdigt. 
text och foto: bengt wernesjö

rätt svar i frågesporten nr 1/21

grattis till vinnarna:

1. Förra tidningens tema var bön.
2. Vid ”Hela handens bön” placerar men handen 

på sin mage.
3. Ett av kapellen i Lunds domkyrka, heter  

Sjuarmade ljusstakens kapell.
4. Sara Seyffart jobbar på Östervångsskolan.
5. Förlåtelsen lyfter vi särskilt fram i synda- 

bekännelsen.
6. Det var tre röda mässhakar, på bilden från 

Karlstads domkyrka.
7. Vigselparet Annica och Roger, är bosatta i 

Gävle.
8. Ett annat ord för altarrund är altarring.
9. Svenska kyrkans jourtelefon på teckenspråk 

startade år 2020.
10. Prästen och munken Martin Luther levde  

under reformationen, på 1500-talet.

• Mona-Lisa Bäckström, Leksand
• Roland Nyberg, Vinberg
• Catharina Granlöf, Härnösand
• Charlotte Eriksson, Skärholmen
• Monica Andersson, Västerås
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frågesport

Frågesport!

Frågesport nr 2 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 1/6 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 tidningens tema?
1) Välsignelse  X) Nattvard 2) Förlåtelse

2. I vilken domkyrka konfirmerades Rigmor Sand-
ström?
1) Visby  X)Växjö 2) Härnösands

3. Svenska kyrkan har två sakrament. Vilka är det?
1) Dop och nattvard X) Vigsel och konfirmation  
2)Bikt och Begravning

4. Vilken dag firar Jesus och lärjungarna nattvard för 
allra första gången?
1) Långfredagen X) Påskafton 2) Skärtorsdagen

5. I januari döptes Chanel i Fässbergs kyrka i  
Göteborg. Vad heter Chanels syster?
1) Olivia  X) Hanna 2) Paris

6. Marie Georgsson vill att fler döva engagerar sig i 
Kyrkovalet. När är nästa Kyrkoval?
1) 9/9   X) 19/9 2) 29/9

7. Vid nattvarden används ofta en pate´n. Vad är det? 
1) Duken på altaret X) Kärlet med vinet  
2) Fatet brödet ligger på

8. Var i bibeln kan man läsa: ”Så älskade Gud världen 
att han gav den sin ende son, för att de som tror på 
honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”?
1) Luk 2:1  X)  Matt 7:12  2) Joh 3:16

9. Dövas Afrika Mission (DAM) gjorde en julinsamling 
till dövskolan i Mwanga. Vad användes pengarna till?
1) Laga skolans buss X)  Laga en vattenpump     
2) Laga kökets spis 

10. I vilket land ligger Genesarets sjö?
1) Israel  X) Egypten  2) Jordan



12

dövas afrika mission
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dam är en missionsförening inom Svenska Kyrkan 
och vill stödja arbetet vid dövskolor i Afrika. För 
närvarande stödjer DAM dövskolor i Tanzania, 
Eritrea och Etiopien. DAM har tät kontakt med 
Mwangaskolan med mail och videosamtal. Vi 
har även regelbunden kontakt med en dövpräst 
som heter Enock. Han arbetar för hela Tanzania, 
ja det finns bara en enda dövpräst i hela landet 
Tanzania! DAM jobbar nu för en bättre kontakt 
med övriga skolor i Eritrea och Etiopien. Vi 
påbörjar nu ett samarbete med Kuurojen Lähetys 
som är DAMs motsvarighet i Finland.

pandemin har påverkat oss alla. Det är något som 
vi aldrig hade kunnat förutse! För Mwangaskolan 
har det varit tufft. Skolan tvingades stänga under 
en längre period och det innebar då att alla barn 
fick åka hem. De flesta har noll teckenspråk i sina 
hem. DAM är glada och tacksamma att skolan är 
öppen idag. För många barn innebär det inte bara 
att få utbildning på teckenspråk utan även yrkes-
kunskap för att kunna arbeta som sömmerska, 
snickare eller skomakare.

under de senaste åren har Ida Rangsjö och 
Addiswa Stenström rest två gånger till 

Mwangaskolan för uppföljning. Det gjordes då 
insamlingar kring dessa besök och tack vare 
gåvorna fick barnen nya sängar, madrasser, vatten-
pump och vatten i wc och duschar. I december 
gjorde vi en julinsamling som resulterade i att 
Mwangaskolan kunde laga sin vattenpump, halle-
luja! Något som vi i Sverige ofta tar för givet, att 
bara gå till kranen och få vatten.

du kan stödja dam genom att:
• bli medlem för 100 kr/år
• ge en minnesgåva eller högtidsgåva istället för 

blommor
• uppmuntra vänner och bekanta till 

gåvogivande
• föreslå kollekt eller insamling till DAM
• testamentera

dam vill ha fler medlemmar som kan påverka 
styrelsens arbete framöver. Vi kommer ha årsmöte 
den 15 april via zoom. Anmälan till årsmötet görs 
på mail senast 13 april till addiswa.stenstrom@
gmail.com. Hoppas att vi ses i rutan den 15 april 
på årsmötet!
 
dam:s postgironummer: 42 66 53 – 2  
swishnummer till dam: 123 148 56 14 
(Skriv namn och adress när du betalar 
medlemsavgift)

Mwangaskolans vattenpump 
fungerar igen!
Styrelsen för Dövas Afrika Mission, DAM, är 
glada att få berätta om vår verksamhet!  
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Den 9 januari 2021 döptes Chanel Angela Slättman Najar i Fässbergs kyrka i Göteborg.
Föräldrar är Nanette Slättman och Rozh Najar. Faddrar är Isabella Slättman och Steve 
Ristolainen . På bilden syns även storasyster Paris. 
Prästen heter Emma Jacobsson. 

Ingemar Seidlitz, Järfälla, avled den 29 oktober 
2020. Ingemar blev 84 år.

Birgit Hansson, Malmö, avled den 27 januari 
2021. Birgit blev 89 år.

Boris Andersson, Jönköping, avled den 18 
februari 2021. Boris blev 83 år.

Göte Kollstedt, Uppsala, avled den 19 februari 
2021. Göte blev 84 år.

Michael Holmén, Stenstorp, avled den 21 februari 
2021. Michael blev 56 år.
 ___________________________
Rättelse: Författaren till minnesorden föll tyvärr 
bort i förra numret. Minnesorden var skrivna av 
Thyra Lindström.

Vi ber:
Gud, vi ber för de som  
förlorat en anhörig  
eller vän.  
Trösta dem som sörjer.  
Tack för fina minnen.  
Tack för att vi får  
komma till dig med alla 
våra känslor, tankar och 
funderingar.  
Amen.
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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.  
 
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.  
Bildtelefon: svenskakyrkan@ectalk.se

Kalender  april - juni

Göteborgs stift
 OBS! På en del av våra aktiviteter har  
 vi två olika tider samma dag för att inte  
 bli för många vid samma tillfälle 

28/3   Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00  
 Gudstjänst inne och enkel fika ute   
 Anmälan till Sofie
 
31/3  Göteborg Repslagargården kl 11.00  
 Andakt inne och enkel fika ute Anmälan  
 till Sofie 
 
1/4  Falkenbergs kyrka kl 14.00 Gudstjänst  
 och fika utomhus (ta med själv) Anmälan  
 till Camilla
 
1/4   Falkenbergs kyrka kl 17.00 Gudstjänst  
 och fika utomhus (ta med själv) Anmälan  
 till Camilla
 

14/4  Göteborg Repslagargården kl 10.00  
 Andakt inne och fika ute Anmälan t Sofie

14/4 Göteborg Repslagargården kl 12.30  
 Andakt inne och fika ute Anmälan t Sofie

15/4   Uddevalla kl 11.00 Digital andakt med  
 Camilla i Messenger (ta kontakt med  
 Camilla om du inte har messenger men  
 önskar delta) 

15/4  Göteborg Kärra kyrkan kl 11.00 Andakt  
 och kaffe Anmälan till Sofie

25/4   Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00   Mässa  
 inne och enkel fika ute Anmälan till Sofie

28/4   Göteborg Repslagargården kl 10.00  
 Andakt och växtbyte, ta gärna med växt- 
 skott att byta med någon annan Anmälan  
 till Sofie 

2/5    Göteborg Repslagaregården kl 11.00   
 Gudstjänst inne och enkel fika ute. Barn  
 får möjlighet att plantera frön i kruka  
 Anmälan till Sofie 

12/5   Göteborg Repslagaregården kl 10.00  
 Andakt inne och enkel fika ute Anmälan  
 till Sofie

12/5   Göteborg Repslagaregården kl 12.30  
 Andakt inne och enkel fika ute Anmälan  
 till Sofie
 
14/5  Göteborg Domkyrkan Vi sänder live från  
 Domkyrkan kl 12.00 på Göteborgs   

Foto: Jessica Lindberg
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 domkyrkas egen hemsida. Vi finns   
 tillgängligt för drop-in dop och vigsel  
 under dagen i Göteborg om ni önskar det,  
 S:t Birgittas kapell i Göteborg är bokad  
 eftermiddag för oss. Boka tid hos Sofie.

20/5  Göteborg Kärra Kyrka kl 11.00   
 Gudstjänst och kaffe (preliminärt) mer  
 information kommer, ta kontakt med   
 Sofie.

23/5  Zoom andakt kl 10.00 Anmälan till Sofie 

26/5  Göteborg Repslagaregården kl 10.00  
 Andakt inne och enkel fika ute Anmälan  
 till Camilla

26/5  Göteborg Repslagaregården kl 12.30  
 Andakt inne och enkel fika ute Anmälan  
 till Camilla

30/5  Uddevalla Bäve kyrka kl 13.00 Mässa 
 Anmälan till Sofie 

10/6  Göteborg Repslagaregården kl 11.00   
 Sommarcafe OBS! Mer information  
 kommer gällande detta och det kan   
 ske platsbyte pga vår kommande flytt till  
 Sjömanskyrkan. Varmt välkommen!

26/6  Björkö Bohus Björkö kyrka Gudstjänst  
 midsommardagen kl 11.00  
 Mer information kommer senare 

 Sommarcafé 10 torsdagar i sommar:  
 10/6, 17/6, 24/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7,  
 5/8, 12/8. 

 Halland: Halmstad, Falkenberg med  
 omnejd kommer ha sommaraktiviteter,  
 mer information om det kommer senare. 

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

Karlstads stift
 Information kommer kontinuerligt via  
 brev och facebookgruppen: Teckenspråk i  
 Svenska kyrkan, Karlstads stift. 

Linköpings stift
4/4  Livesänd digital gudstjänst som tecken- 
 språkstolkas kl 11.00 från Linköpings  
 domkyrka Facebook.com/linkopingsdom 
 kyrka alt svenskakyrkan.se/linkoping/ny 
 heter/digitaltidomkyrkan

 Katedralen spirar!
 Tro på livet i påskens ljus! *Blommor *  
 Ljus * Installationer. Välkomna till Linkö 
 pings domkyrka för en påskvandring på  
 egen hand 3 april – 11 april kl 9-18 

Luleå stift
 Vi följer noga de nationella föreskrifterna  
 och utvecklingen av Covid-19. Tack för  
 din förståelse under den rådande  
 situatio nen.
 Kontakta Malin, Anna, Katarina eller  
 Carina för information om Gudstjänster  
 och mötesplatser i ditt område.  
 Du kan också gå in på Facebooksidan  
 ”Teckenspråk Luleå stift” och ta del av  
 andakter.

Lunds stift
2/4  Bjärred kl 11.00-17.30 Långfredags- 
 vandring 13 km, vi börjar med andakt i  
 Bergakyrkan, Bjärred, därefter fika.  
 Medtag egen matsäck för resten av dagen.  
 Anmäl  dig senast 26/3 till Kerstin 

5/4  Lunds Domkyrka Påskgudstjänst  
 INSTÄLLD pga restriktioner
 
7/4  Lund kl 11.00-14.30 Påskvandring Vi  
 startar utanför Klotet vid övre änden av  
 Botan och vandrar långsamt till Lunds  
 Heliga platser. Ta med egen lunch! Anmäl  
 till Beata senast 31/3 
22/4  Hässleholm kl 12.00-14.30 Promenad i  
 Folkparken, vi ses vid norra ingången. Vi  
 kommer fika våfflor i caféet. Anmälan till  
 Kerstin senast 15/4

25/4  Streamad gudstjänst på teckenspråk och  
 svenska kl 11.00 från Malmö Limhamns  
 kyrka. Följ den på facebook i din soffa.

6/5 Helsingborgs Elinebergskyrkan kl 10.15- 
 13.30. Kaffestund, andakt. Anmälan till  
 Kerstin senast 29/4

Foto: Jessica Lindberg
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19/5  Kristianstad kl 11.00-14.30 Promenad  
 vi utgår från Stora kyrkan vid stationen, ta  
 med matsäck. Anmäl senast 12/5   
 till Kerstin 

30/5  Lund kl 10.00-15.00 Lång vandring vi  
 börjar vid Domkyrkan och går österut.  
 Anmäl senast 23/5 till Beata 

 Andakter för boende på Dalen och  
 Sparven: 
 Dalen-Lindängelund torsdagar kl 14.30:   
 15/4,  20/5,  10/6
 Gråsparven-Lund fredagar kl 14:30:  16/4,   
 21/5,  11/6

Skara stift
 Inga fysiska gudstjänster men digitala  
 träffar. Varje söndag kl 11.00 Böner &  
 Bönor. Andakt via messenger. Du behöver  
 en dator, surfplatta eller mobiltelefon med  
 internetuppkoppling för att kunna delta i  
 de digitala träffarna. Meddela Barbro Lilja  
 Brattgård om du vill få en inbjudan.

Stockholms stift
 Inga aktiviteter under perioden.  
 Se facebooksidan Teckenspråk i Svenska  
 kyrkan, Stockholms stift för andakter och  
 information

Strängnäs stift
 Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro

 Cafe Nikolai har öppet med start 11/1  
 måndag, tisdag och torsdag kl 12-16, fre 
 dag kl 10-14. Caféet håller öppet med  
 inomhusservering. Torsdagar oftast teck 
 enspråkig 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 5/4, 6/6
 Obs! Vallfartsmässa i Riseberga 23/5 

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

 Teckenspråkig Babyträff i Nikolai präst 
 gård Torsdagar kl 10.00-13.00 är på   
 grund av restriktionerna stängd tills vidare  
  
 Teckenspråkig samtalsgrupp utomhus vid  
 Nikolai prästgård Torsdagar kl 13.00- 
 14.15.  8/4, 6/5, 27/5.  
 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 och anslagstavlan  
 i Nikolai prästgård. För digitala tecken 
 språkiga gudstjänster se: YouTube, sök:  
 Strängnäs stift teckenspråkig gudstjänst

Uppsala stift
 Gävle församling inbjuder inte till fysiska  
 träffar/gudstjänster under perioden, men  
 håller kyrkan öppen för ljuständning, bön  
 och enskilt samtal. Vi träffas även   
 digitalt till andakt och gemenskapsträff  
 Fridtid. Kontakta Ing-Marie så får du en  
 inbjudan med aktuell länk. Till de   
 digitala träffarna behöver du en dator, en  
 surfplatta eller en mobiltelefon   
 med internetuppkoppling. 

1/4  Gävle Strömsbro kyrka Öppen kyrka   
 kl 17.00-19.00 Ljuständning och skär - 
 torsdagsbön. Teckenspråkig präst finns  
 tillgänglig för enskilt samtal.
 
4/4  Gävle Strömsbro kyrka Öppen kyrka   
 kl 10.00-14.00 Ljuständning och påsk 
 dagsandakt. Teckenspråkig präst finns  
 tillgänglig för enskilt samtal.
 
13/4  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 Vi  
 promenerar tillsammans på St Eriksleden  
 från Tunabergskyrkan till Frälsarkrans- 
 platsen Ca 2,5 km enkel väg Anmälan till  
 Kristina
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21/4  Gävle Mariakyrkan Öppen kyrka  
 kl 17.00-19.00  Ljuständning och bön.  
 Teckenspråkig  präst finns tillgänglig för  
 enskilt samtal

23/4  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00  
 Gudstjänst Anmälan till Kristina 

27/4  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00  
 Gemenskapsträff utomhus vid Tunabergs- 
 kyrkan Anmälan till Kristina

27/4  Gävle Digital gemenskapsträff och andakt  
 Fridtid via Messenger kl 13.00

11/5  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00  
 Gemenskapsträff utomhus vid Tunabergs- 
 kyrkan Anmälan till Kristina 

14/5  Gävle Mariakyrkan kl 11.00-14.00 
  Vi firar teckenspråket 40 år, 1981-2021.  
 Tipspromenad, konstutställning,  
 fröplan tering, fika och digital  andakt.  
 Se separat inbjudan och information på  
 Facebooksidan Teckenspråk i  Svenska  
 kyrkan i Gävle och Uppsala

19/5  Gävle Mariakyrkan Öppen kyrka  
 kl 17.00-19.00 Ljuständning och bön.  
 Teckenspråkig  präst finns tillgänglig för  
 enskilt samtal

21/5  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00  
 Gudstjänst Anmälan till Kristina 
 
25/5  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00  
 Gemenskapsträff utomhus vid Tunabergs- 
 kyrkan Anmälan till Kristina

25/5  Gävle Digital gemenskapsträff och andakt  
 Fridtid via Messenger kl 13.00

2/6  Gävle Mariakyrkan Öppen kyrka  
 kl 17.00-19.00 Ljuständning och bön.  
 Teckenspråkig  präst finns tillgänglig för  
 enskilt samtal

20/6  Uppsala kl 13.00 Friluftsgudstjänst på  
 Frälsarkransplatsen, St Eriksleden. 
 Medtag eget fika Anmälan till Kristina 

22/6  Gävle Digital gemenskapsträff och andakt  
 Fridtid via Messenger kl 13.00

 Öppet hus i Tunabergskyrkan, Uppsala 
  i juni Måndagar 7/6, 14/6, 21/6, 28/6  
 kl 13.30-16.00 Umgänge, enkelt fika,  
 möjlighet till enskilt samtal med präst

Visby stift
2/5  Visby Josefs kapell kl 16.00 Visuell  
 gudstjänst Enkelt kyrkkaffe 

20/6  Utfärd med lunch Tid och plats meddelas  
 senare
 
Västerås stift
 På grund av Coronapandemin är det   
 mycket oklart om vi kan ha några   
 fysiska gudstjänster och gemenskapsträffar  
 under april-juni. Vi ger ytterligare  
 information via brev, telefonsamtal och på  
 vår Facebook:  Teckenspråk i Svenska  
 kyrkan, Västerås stift
 
 
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 internetupp 
 koppling 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!

1/4  Andakt via messenger kl 13.00 & kl 19.00

10/4 Digital föreläsning kl 12.30 Om livet   
 och pandemin i Spanien Leif och Britt- 
 Marie Hellöre berättar Anmälan till   
 Jessica eller Anita senast 8/4 Länk skickas  
 till de som anmäler sig
 
12/4  Andakt via bildtelefon kl 13.00
 
13/4 Andakt via messenger kl 13.00

15/4  Andakt via messenger kl 13.00 & kl 19.00
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20/4  Digital samtalskväll om livet och kristen  
 tro kl 18.00 – 19.30 Ledare: Nina   
 Palmgren Anmälan till Jessica senast 16/4  
 Länk skickas till de som anmäler sig

24/4  Digital damernas dag kl 10.00-ca 12.00  
 Vi skapar egna bokstavsarmband, fikar,  
 umgås och har en andakt Anmälan till  
 Jessica eller Anita senast 16/4 Vi skickar  
 pärlor och tråd till de som anmäler sig  
 Länk skickas till de som anmäler sig 

26/4  Andakt via bildtelefon kl 13.00

28/4  Andakt via messenger kl 13.00

29/4  Andakt via messenger kl 13.00 & kl 19.00

10/5  Andakt via bildtelefon kl 13.00

11/5  Andakt via messenger kl 13.00

15/5  Digital föreläsning kl 12.30 Johan   
 S Wisser berättar om hur han kom ut och  
 accepterade sin identitet som döv och  
 homosexuell person i Svenska kyrkan och  
 privat Anmälan till Jessica eller Anita   
 senast 11/5 Länk skickas till de   
 som anmäler sig 

18/5  Digital samtalskväll om livet och  
 kristen tro kl 18.00 – 19.30 Ledare: Nina  
 Palmgren Anmälan till Jessica senast 14/5  
 Länk skickas till de som anmäler sig
 
24/5  Andakt via bildtelefon kl 13.00
 
25/5  Andakt via messenger kl 13.00
 
27/5  Andakt via messenger kl 13.00 & kl 19.00
 
29/5  Digitalt öppet hus kl 10.00 Gäst Petra  
 Eklund Anmälan till Jessica eller Anita  
 senast 27/5 Länk skickas till de som  
 anmäler sig
 
7/6  Andakt via bildtelefon kl 13.00
 
8/6  Andakt via messenger kl 13.00
 
10/6  Andakt via messenger kl 13.00 & kl 19.00

19/6  Digitalt öppet hus med frågesport kl 10.00   
 Anmälan till Jessica eller Anita senast 17/6  
 Länk skickas till de som anmäler sig

21/6  Andakt via bildtelefon kl 13.00

22/6  Andakt via messenger kl 13.00

24/6  Andakt via messenger kl 13.00 & kl 19.00

OBS! Pilgrimshelg på Helsjöns 
folkhögskola 12-16 maj är 

INSTÄLLD
  _______________________

Välkommen till en
pilgrimshelg  

på Flämslätts stiftsgård  
i Lerdala nära Skara och Skövde 

När? 22-26 september 2021
Kostnad? 2000kr/person, i priset ingår resa, 
hotell logi och kurskostnad.
Ni kan ansöka om bidrag i er 
hemförsamling.
Tema för helgen är Pilgrimskransen
Anmälan senast 8 aug 2021

Vi kommer att vandra i vacker miljö,  
samtala om pilgrimskransen och göra olika 
aktiviteter för både kropp och själ.                              
 
Detta är i första hand för döva från 
Göteborgs stift, Lunds stift och Leksands 
pastorat. Om det blir platser över får  
deltagare från andra stift vara med, men 
då krävs det att du har kommit överens 
med ditt stift, eftersom varje stift bidrar till 
hela kostnaden.  Vi tar gärna emot övriga 
anmälningar och sätter dig i så fall på en 
reservlista och tar kontakt med dig efter 
anmälningstiden löpt ut. 
 
Kontaktperson: Camilla Lans 
camilla.lans@svenskakyrkan.se

Välkommen!   
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kyrkoval 2021

Fler tecken- 
språkiga döva 
behövs!
hej! jag heter marie georgson och är teckenspråkig 
döv från Örebro och jobbar som modersmålslära-
re i svenskt teckenspråk och undervisar hörande 
elever i svenskt teckenspråk som modersmål. Det 
är elever som går i grundskolan och på gymnasiet 
och som drivs av Örebro kommun.  

jag jobbar också ideellt för Strängnäs stift tecken-
språkiga arbete. Är med i Teckenkören och deltar 
i gudstjänster, sinneshögmässor med mera. Och 
har bland annat gjort resor tillsammans med de 
anställda till IEWG-konferenser (International 
Ecumenical Working Group for deaf ministry). 
Jag sitter också med i DAM = Dövas Afrika 
Missions styrelse. En ideell förening som bidrar 
med pengar till dövskolor i Tanzania, Eritrea och 
Etiopien. 

jag sitter med i almby församlingsråd för de loka-
la frågorna och i kyrkogårdsutskottet i Örebro 
pastorats kyrkoråd och i kyrkofullmäktige där de 
övergripande besluten tas. Kyrkofullmäktige är 
Örebro pastorats högsta beslutande organ. Det 
blir min fjärde mandatperiod 2009-2021. Jag är 
med som ledamot och tycker att det är mycket 
intressant och spännande att se hur politikerna 
jobbar.  Mycket är nytt, men man lär sig och man 
växer inom sig. I Strängnäs stifts styrelse oktober 
2012 bestämdes att det skulle omorganiseras till 
att vi blev ett pastorat med åtta församlingar i 
Örebro och det är ett stort pastorat och det finns 
flera pastorat i Strängnäs stift. 

jag är ensam döv som kyrkopolitiker i Örebro, 
Sveriges enda döva kyrkopolitiker? Jag hoppas 
att det kommer flera teckenspråkiga döva som vill 
vara med och försöka att påverka. Det är också 
mycket bra att jag finns som teckenspråkig döv 
politiker som kan ha en annan syn på saker än 
vad hörande icke teckenspråkiga tänker på. 

man får också vara med och fatta beslut och lyfta 
fram saker, det är verkligen mycket intressant, 
man får veta mycket och man samarbetar med 
församlingsherden. Det skulle vara jätte roligt om 
vi blev flera! Det är viktigt att vi kan stödja varan-
dra att bli starka. 

nästa kyrkoval blir söndag 19 september 2021. Bli 
kandidat eller kom och rösta på den kandidat 
som ställer upp, det betyder mycket att få din/era 
röster. Det är möjligt att vara en döv och tecken-
språkig kyrkopolitiker, ju fler vi är tillsammans 
desto starkare blir vi! 

om du vill veta mer om det så kan du mejla mig.
marie.georgson@svenskakyrkan.se 
varma hälsningar marie georgson 
foto: agneta wisser

kyrkopolitikern marie georgson, örebro:

Du hittar mer information om kyrkovalet 
2021 på Svenska kyrkans hemsida: 
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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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

Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Luleå 50% 
Videosamtal/sms: 070-169 67 01 
anna.yttergren@svenskakyrkan.se 
 
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 
 

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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kontakt

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 
Bildtelefon: skara.stift@ectalk.se
Skype: barlilja
barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

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

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 
 
Gun Carlzon, Stiftspedagog 100% 
SMS/Whatsapp: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91 
Skype: cid.1cac42958ca244b6 
gun.carlsson@svenskakyrkan.se

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

Agneta Wisser, Diakon 75% 
visstidsanställd tom 31/12-21
SMS/Whatsapp: 073-039 88 04
Instagram: diakonneta
agneta.wisser@svenskakyrkan.se

Uppsala stift
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala 
 
Ing-Marie Lundberg, Präst  
SMS: 0704-955 269  & Telefon: 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

Sanna Moberg, Stiftskonsulent för mångfaldsfrågor
SMS: 0730-83 88 05 & Telefon: 018-68 07 23
sanna.moberg@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

Jan Sjögerud, tematisk handläggare/programledare 
jan.sjogerud@svenskakyrkan.se
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kyrkskola

Nattvardskärlens symbolik

när vi firar nattvard gör vi det för att minnas 
Jesus och för att få del av Guds välsignelse 
och förlåtelse. det dukade bordet påminner oss 
också om den gemenskap som kristna delat 
i alla tider och som även vi delar både med 
alla kristna som lever idag över hela jorden 
men också med de kristna som gått före oss. 
Nattvardens måltidsgemenskap sträcker sig 
över tid och rum.

under nattvardskärlen läggs en liten vit duk som 
heter corporale. Den är en symbol för det tyg 
som Jesus sveptes in i när han lades i graven. 
När kvinnorna kom till graven på påskdagens 
morgon för att smörja Jesus kropp, låg svep-
ningen kvar i graven, men Jesus var inte där 
– han hade uppstått. Vi påminns i nattvarden 
om att även vi en dag ska få uppstå och vara 
tillsammans med Jesus.

patén kallas fatet som nattvardsbrödet ligger på. I 
instiftelseorden säger prästen: 
"Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, 
tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven 
för er. Gör detta till min åminnelse."

kalk kallas ofta den bägare som nattvards- 
vinet hälls upp i innan det delas ut till alla. I 
vår tid är det en ytterst stark och tydlig bild 
för gemenskap när vi alla dricker ur samma 
bägare. När vi delar nattvarden blir vi ett med 
Jesus, med varandra, och med alla kristna 
världen över – vi hör ihop. Instiftelseorden 
fortsätter så här: 
"Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt 
lärjungarna och sade: Drick av den alla. Denna 
bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlå-
telse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min 
åminnelse."

att duka till nattvard kan vem som helst göra. 
Ibland ber vi någon ungdom eller barn att 
göra det, ibland gör prästen det själv. Hemma 

I årets kyrkskola i Händer i Kyrkan, kommer vi att 
titta närmare på saker som finns i våra kyrkor. 
Dagens kyrkskola handlar om nattvardskärlen.
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kyrkskola

dukar vi bordet när vi ska äta tillsammans 
som familj eller när vi ska ta emot gäster. På 
samma sätt dukar vi altaret för nattvard och 
förbereder oss på en stund tillsammans med 
vår kristna familj, och med Gud.
För att se hur det går till när nattvardsbordet 
dukas, scanna QR-koden nedan. 

om man är sjuk eller av annan anledning inte 
kan komma till kyrkan men ändå vill ta emot 
nattvard kan en präst dela ut nattvard enskilt. 
Då har prästen med sig ett sockentyg/ socken-
budstyg, som är en liten väska med nattvards-
gåvor i. Sockenbud innebär att tillkalla präst 
till en sjuk eller döende sockenbo (försam-
lingsbo) för att ge nattvard. Därför kallas det 
sockenbudstyg.
text: malin grönlund

Nyfiken på att se hur det går till när natt-
vardsbordet dukas? Scanna QR-koden nedan 
med din mobiltelefon, så får du se en film. 
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Berätta om något nattvardsminne!
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– Jag minns konfirmationen. Mamma och pappa kom till 
Örebro och var med på konfirmationen. Vi satt på stolar 
längst fram, pojkar på en sida och flickor på den andra 
sidan. Vi var 57 konfirmander. När vi skulle få nattvard 
fick först flickorna gå fram, sedan pojkarna. Vi stod inte i 
en halvring utan gick fram i en kö.

– I början på 80-talet var jag med på en resa till Israel. 
Där firade vi en dag nattvard på Saligprisningarnas berg 
i Galileén. Vi satt i gräset med utsikt över Genesarets sjö. 
Brödet var köpt av en brödförsäljare på gatan och vinet var 
israeliskt. Där fick vi tillsammans ta emot Kristi kropp och 
blod på en plats där Han själv vandrat. Det var en speciell 
upplevelse! Här hemma betyder nattvardsgudstjänsten på 
skärtorsdagen mycket för mig. Då dukar vi också av altaret 
och förbereder oss för Jesu död på långfredagen och Hans 
uppståndelse på påskdagen.

– Jag minns också konfirmationen. Vi var i samma 
grupp. Min mamma kom dit och var med, hon bodde 
på ett hotell. På den tiden bodde vi inackorderade av 
nån tant. Efter konfirmationen vi samlade i ett försam-
lingshem. Det var roligt när vi satt och pratade om 
framtiden och vad vi ska göra sen. Det var en trevlig 
dag, men också sorgligt att alla skulle sluta och  
vännerna försvinna.

marianne stavenius, luleå

roland petersson, luleå

lis-marie rönnblom, skellefteå


