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tankar om tro

Foto: Magnus Aronson / IKON

Tror du på Gud?
Vad är en trosbekännelse? Många brukar fråga
mig om jag tror på Gud? Jag brukar svara att ja,
jag tror på Gud, men tvivlar ibland också. Är det
farligt att tvivla ibland? Nej, jag tror det är bra
att tvivla ibland för då krävs det att man också
tänker till, inte bara tror utan också funderar
över sin tro.
igenom hela
mitt liv. Jag har haft min tro sedan jag var barn.
Mina föräldrar gav mig en kristen uppfostran och
berättade om Gud och Jesus. Som barn trodde jag
att Gud var en gubbe som satt på ett moln och
kunde se ner på oss. Jag fick en seriebibel med
bilder och jag läste mycket om Jesus och lärde mig
vem han var. Han var Guds son och en vördnadsvärd man. Mina föräldrar brukade ta med mig
till kyrkan. Där fanns en fin gemenskap och jag
kände mig hemma. Detta var min barnatro.
min tro har formats och förändrats

längtade jag till konfirmationen. När jag började konfirmationsläsningen
så fick vi veta vem Gud, Jesus och heliga Ande var
och om livet efter döden. Det var svårt att förstå
och jag blev så besviken för att jag inte förstod
konfirmationsledarna. Jag fick dödsångest. Fanns
det liv efter döden? Nej! Jag började tvivlade om
Gud fanns på riktigt. Jag ville veta, inte bara tro,
att Gud finns. Efter konfirmationen tappade jag
min tro på Gud, Jesus och kyrkan. Kyrkan var
så tråkig. Vem var heliga Ande? Var det något
spöke? Jag började söka mig till något annat, men
jag visste inte vad jag sökte efter. Detta var min
tonårstro.

när jag sedan blev tonåring
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åka utomlands
och jobba. Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
brukar dela ut stipendium till cirka 15 ungdomar
varje år så att de får möjlighet att åka ut och
jobba. Jag sökte och fick stipendiet och åkte till
Mwanga, i Tanzania. När jag kom till dövkolan i
Mwanga så hade vi morgon- och kvällsbön, som
jag nästan alltid deltog i. Då fick jag tillbaka min
barnatro, men bilden om Gud, Jesus och den heliga Ande förändrades mycket. Gud var inte längre
en gubbe som satt på ett moln. Jag började känna
Jesus bättre. Började förstå vad den heliga Ande
var för något. Jag började även tro på livet efter
döden. Detta är min vuxentro.

efter gymnasiet drömde jag om att

så hade min tro
formats och förändrats men jag tyckte fortfarande
att kyrkan var tråkig, och jag tänkte att jag skulle
förändra kyrkan. Jag började plugga till präst och
under alla studieår har jag brottats med min tro.
Ska jag bli präst eller inte. Varför ska jag bli präst?
Varför vill Gud att jag ska bli präst? Jag upptäckte även att kyrkan inte var så tråkig, utan det
handlade om min kunskap och förståelse för hur
kyrkan fungerar. Idag har 15 år gått sen jag vigdes
till präst. Fortfarande kan jag ibland tvivla, men
jag känner mig ändå mer och mer trygg i min tro.
när jag kom hem från tanzania

trosbekännelsen handlar om tron på Gud Fader,
Jesus Guds son, den heliga Ande, kyrkans gemenskap och livet efter döden.
text: johan s wisser

dam

Vi i Dövas Afrika Mission, DAM, hoppas att du
har fått njuta av den svenska sommaren även om
vi fortfarande har en pandemi.
efter en lång ledighet.
För många barn är det extra underbart att komma
tillbaka till skolan just för att kompisarna och
lärarna kan teckenspråk och att de får kunskap
på sitt språk. Många av barnen lever utan teckenspråk i sina hem. Skolorna som vi stöttar behöver
nu vårt ekonomiska stöd mer än någonsin, för
pandemin påverkar på många olika plan.
eleverna är tillbaka i skolan

som vill hjälpa!
Vi är födda till att ta hand om varandra och vilja
hjälpa. Vi är tacksamma att många vill stötta
skolorna i Eritrea, Etiopien och Tanzania. Du kan
vara trygg med att pengarna via DAM går direkt
till skolorna!
text: rakel burman foto: privat
det fina vi ser är att det är många

Stöd gärna DAM:s arbete
vid dövskolorna
i Eritrea, Etiopien och Tanzania!
DAM:s postgironummer: 42 66 53 – 2
Swishnummer till DAM: 123 148 56 14
Skriv namn och adress
när du betalar medlemsavgift

nästa nummer: manusstopp 1/11 2021

har du flyttat?

Nr 5 utkommer i slutet av november
Material skickas till:
handerikyrkan@svenskakyrkan.se

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: Åsa Grönberg
Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet

3

tema trosbekännelsen

Foto: Magnus Aronson / IKON

”…himmelens och jordens Skapare…”

Vi tror på...
Då vi tecknar trosbekännelsen är vi med i ett
långt historiskt sammanhang. Vi tror på Gud Fader allsmäktig … Så har miljarder människor före
oss uttryckt sin tro. På tusentals olika språk.
trosbekännelsen vi använder i våra gudstjänster
kallas den Apostoliska trosbekännelsen.
Den har sitt ursprung i apostlarna, det vill säga
Jesu lärjungar. Men den formulerades först på
200-talet.
hur kom trosbekännelsen till egentligen? Tänk dig
tillbaka till tiden efter Jesu död och uppståndelse. Lärjungarna kom ihåg vad Jesus hade sagt:
” Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem
i Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn.” Den som ville bli kristen döptes och fick
vid dopet svara på tre frågor:
Tror du på Gud Fadern? Dopkandidaten svarade
JA och sänktes ner i vattnet första gången.
Tror du på Jesus Kristus? Dopkandidaten svarade
JA och sänktes ner i vattnet andra gången.
Tror du på den heliga Anden? Dopkandidaten
svarade JA och sänktes ner i vattnet för tredje
gången.
Du känner nog igen detta från dagens dopritual
där prästen säger: ” Jag döper dig i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn”.

trosartiklarna om
Fadern, Jesus Kristus och den heliga Ande så att
de blev lite fylligare. Gud Fader beskrevs som allsmäktig och skapare. Jesus fick hela livet beskrivet.
Jesus var Guds enfödde son, avlad av den Helige
Ande, född av jungfru Maria och så vidare.

efterhand formulerades de tre
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” Vi tror ock på Jesus Kristus…”

när vi tillsammans tecknar trosbekännelsen formulerar vi oss på samma sätt som kristna gjorde på
200-talet. Tänk att denna tradition har levt vidare
i kyrkan genom alla dessa år!
Vid varje dop tecknas trosbekännelsen och i
många av våra gudstjänster.

och tecknar trosbekännelsen manifesterar kristen tro i vår tid. Vår tro är
inte något gammalt som vi tar fram och dammar
av på söndag i kyrkan utan ett vittnesbörd om
kristen tro i vår egen tid.
den som firar gudstjänst

vi tror på gud fader allsmäktig.

Hur då allsmäktig? Har Gud all makt i hela världen och hur
fungerar den makten i så fall? Gud har bara en
makt; kärlekens makt. Gud tvingar sig inte fram
i världen, utan kommer till oss som ett litet barn,
som Jesus. Barnet når oss endast genom kärlekens makt. Ett spädbarn tvingar sig inte på dig.
En vuxen kan tvinga dig till något men tvång är
i sig en våldsam och destruktiv makt. Gud kan
inte tvinga makthavare i vår värld till vissa beslut.
Eller tvinga oss människor till vissa handlingar.
Gud har bara kärleken att komma med.

jesus... avlad av den helige ande.

Vi tecknar:
”Maria oskuld, helig Ande ”kom-ner-till magen”
gravid föda Jesus”. Vi har ett skönt språk att
uttrycka oss på i våra gudstjänster. Vi får konkret
visa kyrkans tro då det gäller Jesu människoblivande. ”Helig Ande” sedan en rörelse från Gud
ner till magen. Teckenspråket visar tydligare än
på svenska att den heliga Ande kommer från Gud
och gör Maria gravid, eller havande som det så

tema trosbekännelsen

Foto: Maria Svensk/ IKON
Foto: Magnus Aronson / IKON

vackert hette förr. Detta är vårt sätt att säga att
Jesus är Guds son. Men det var först på 400-talet
som kyrkan tyckte det var viktigt att i trosbekännelsen säga att Gud själv är far till Jesus.
vi tror ock på den helige ande.

Den helige Ande
hjälper oss varje dag och håller oss nära Gud.
Innan Jesus dog och uppstod lovade han lärjungarna att sända den helige Ande.
”Hjälparen, den heliga Anden som Fadern skall
sända i mitt namn, han skall lära er allt och
påminna er allt som jag har sagt er”. Så skönt att
veta att vi har Anden som fortfarande lär oss och
påminner oss om vad Jesus har sagt.
är vi tillsammans Jesu
Kristi kyrka på jorden. En stor kyrka som består
av tusentals små och stora församlingar. Den som
tillhör en församling är döpt i Faderns och Sonens
och den heliga Andes namn. Och över den som
konfirmeras ber prästen: ”…må Guds gode Ande
vara med dig nu och alltid. Amen.”

tack vare den helige ande

"ibland känns min tro så svag. vet inte om jag
vågar teckna med i trosbekännelsen." Så sade en
person till mig en gång. Vad kan hjälpa oss när
vi själva tänker så? Jag och min lilla tro. Det är
just då, när tron på Gud känns liten och svag,
som det är viktigt att tillsammans med de andra i
kyrkan gemensamt bekänna: Vi tro på Gud Fader
allsmäktig….
och bära trosbekännelsen men
trosbekännelsen bär oss. Genom trosbekännelsen
som tecknas av kristna döva i hela världen är vi
med i ett sammanhang som är större än vi själva.

vi kan inte omfatta

”…en helig allmännelig kyrka…”

Den apostoliska trosbekännelsen
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån
de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders
högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
till trosbekännelsen
på teckenspråk. Tecknar gör Sofie Strid:
https://www.facebook.com/582488224/videos
/293116429242005/
här finns en länk och en qr-kod
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intervju

per hammar, förre dövprästen i lunds stift

- Jag är glad för alla personliga
möten jag har upplevt med döva.

Under vilka år arbetade du Per?
- Jag startade som dövpräst första oktober 1991,
då var jag präst både för Lunds och Växjö stift,
två tredjedelar av arbetstiden skulle vara i Lunds
stift, en tredjedel i Växjö stift. Så det blev en hel
del körande. Första januari 1997 fick Växjö stift
en egen dövpräst på halvtid och jag kunde ägna
mig helt åt Lunds stift, det vill säga Skåne och
Blekinge. 2001 fick jag till och med en pedagog,
Sofie Bonnevier. Det blev en helt annan effekt när
vi kom två från Svenska kyrkan och firade gudstjänster med mera.
Hur var det att arbeta som präst för döva?
- Jo att vara dövpräst är ju som vilken församlingspräst som helst, skillnaden ligger i sättet att
kommunicera. Sedan är församlingen utspridd
geografiskt så man får köra bil rätt mycket. Att
besöka en person i Växjö stift kunde ta hela
dagen. När jag började var vi organiserade under
Stockholms stift, senare fick varje stift ta över,
organisationen blev mer utspridd och det var
kanske inte alltid så bra.
Vill du dela några minnen från gudstjänstlivet?
– Det finns så många minnen. Jag minns en
gång, då var det en döv kvinna som jag såg för
första gången, hon grät sig igenom gudstjänsten.
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Plötsligt fanns det ett sammanhang där hon kunde
vara delaktig. Det sa mycket för mig vad det
handlade om, inte bara teckenspråket utan hela
sammanhanget.
En gång var det dövas dag i Malmö och vi ordnade en utflykt till danska kyrkan i Köpenhamn.
Det var jag som predikade och jag började med
en historia. Till min glädje såg jag att flera döva
och en tolk nickade, det kändes bra. Vi var ju på
många utflykter, en annan gång hade vi utflykt till
Bornholm med en övernattning. Vi var även på
utflykter flera gånger på olika platser i Skåne och
på vår stiftsgård Åkersberg. Det är alltid uppskattat med utflykter, men är bökigt att ordna.
Några minnen från konfirmandarbetet?
- De bästa minnena har jag från stiftsgården
Åkersberg, vi hade teckenspråkiga gudstjänster,
inget svenskt tal och bara döva. Det var underbart
att vara med om! Vi hade ofta ett tema varje gång
vi träffades, till exempel ett äventyr. En gudstjänst
med konfirmander som jag särskilt minns är när
vi gav individuell välsignelse till var och en. Var
och en fick frågan vem är du? Beata säger jag. Herren välsigne dig Beata och bevare dig. – Så
gjorde vi med varje person.

intervju

Vad är du mest glad över?
- Alla personliga möten jag upplevt med döva. Det
var fantastiskt att döva visade sådant tålamod när
jag var otydlig i mitt teckenspråk. De tänkte väl
ibland ”Nu kan han väl teckna ordentligt...”

hennes köksbord upplevde jag något speciellt.
Hennes händer vilade i mina när jag tecknade.
Rörelsen var inte så stor, men det var som om hela
universum fanns med i teckenspråkets rörelse. Det
var mycket stort!

Jag kommer även att tänka på när jag mötte en
döv kvinna som nyss fått barn och ville få sitt
barn döpt. Jag frågade då i vilken kyrka vill du att
vi döper ditt barn? Kvinnan svarade: I dövkyrkan
så klart! Jag förstod precis vad hon menade, hon
ville ha dopet där teckenspråket gällde, sedan
spelade det mindre roll i vilken kyrkobyggnad.

Vad saknar du mest?
- Jag trivdes mycket bra med mitt jobb, när det är
slut är det människorna man saknar.

Vad var mest intressant med att vara dövpräst?
- Eftersom jag är hörande så har jag fått lära mig
teckenspråket som ett främmande språk. En av
mina lärare i teckenspråk sa en gång så här: ”Om
du vill veta hur pass mycket du kan teckna, ta då
och berätta en rolig historia för en döv. Om hon
eller han förstår det roliga då är du själv på rätt
väg.”
Efter att jag jobbat ett antal år lyckades vi
dövpräster få rätt till en vidareutbildning i teckenspråk. Det blev en kurs i Härnösand där jag bland
annat fick Thyra Lindström som lärare. Thyra
har ju arbetat med översättningar av bibeltexter,
hon berättade att hon aldrig riktigt förstått att det
fanns en poäng i bibeltexterna innan hon själv fick
översätta dem.

text

& foto: beata sandell, nuvarande dövpräst i Lunds stift

"Där vid hennes köksbord
upplevde jag något
speciellt. Hennes händer
vilade i mina
när jag tecknade.
Rörelsen var inte så stor,
men det var som om hela
universum fanns med i
teckenspråkets rörelse.
Det var mycket stort!"

Andra minnen?
- En gång innan jag blev dövpräst i Lunds stift
så hade jag ett vikariat i Luleå stift 1988. Bland
annat besökte jag en dövblind kvinna som bodde
isolerat i en skogsbygd. Hon bjöd på kaffe och
vi pratade och jag höll en liten andakt. Där vid
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Foto: Kasun Sameera Karunarathna Mudiyanselage

översättning pågår

Kyrkohandboken översätts till teckenspråk
-Teamarbetet är det bästa verktyget då vi översätter Kyrkohandboken, säger Mats Jonsson då jag
frågar honom hur han jobbar med översättningen.
Mats, vad har du jobbat med tidigare?
– Under hela mitt vuxna liv har jag jobbat som
lärare i svenskt teckenspråk. Jag har undervisat döva, hörselskadade och hörande studenter.
Dessutom har jag utbildat blivande teckenspråkslärare vid Stockholms universitet. Vi sidan om har
jag jobbat som översättare av flera teaterpjäser
som satts upp av Riksteatern Tyst teater.
Vad är Kyrkohandboken för slags bok?
– Själva boken är en röd vacker bok som finns i
varenda kyrka i hela vårt land. I boken finns alla
gudstjänstritual som vi följer i Svenska kyrkan.
Där finns ordningen för bland annat högmässa,
dopgudstjänst, konfirmationsgudstjänst, vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst. Alltså alla
bibeltexter, böner och andra texter som finns i en
gudstjänst.
Varför ska alla dessa gudstjänster översättas till
teckenspråk?
– I Svenska kyrkan har vi fått en ny Kyrkohandbok med reviderade texter så därför måste vi göra
en översättning till teckenspråk.
Av vem fick du uppdraget att översätta?
– Svenska kyrkan frågade om jag ville arbeta med
detta. Det var en utmaning jag gärna sade ja till.
Hur går det till då ni översätter en text?
– Vi är tre som samarbetar; Akar Holmgren stiftsdiakon i Härnösands stift, Barbro Lilja Brattgård
stiftsadjunkt i Skara stift och jag själv. Vi börjar
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med att läsa den text vi ska översätta. Vi utbyter
tankar med varandra innan vi funderar på olika
förslag på översättning. Därefter skriver vi förslag
på översättning till varandra. Vi känner oss fram.
Diskuterar fram och tillbaka vilka tecken vi kan
använda. Ibland hänvisar vi till ett ID-nummer
i Svenskt teckenspråkslexikon. Jag videofilmar
mig själv så att vi ser hela översättningen av till
exempel en bön. Teckenlistan måste oftast justeras och filmen använder vi sedan vid den slutliga
filminspelningen.
Vilka utmaningar stöter ni på?
– Innan pandemins utbrott hade vi fysiska arbetsmöten i Uppsala och Härnösand. Men sedan mars
2020 är vi tvungna att arbeta på distans. Till att
börja med var det väldigt segt med detta distansarbete. Men nu ser vi att det är fullt möjligt att
jobba tillsammans, men vid var sin dator.
Numera kan vi hantera tekniken och även om
översättningarna uppslukar oss är vi noga med
att ta pauser så att vi orkar en hel arbetsdag.
En fördel är att vi inte behöver resa och inte bo
på hotell. Personligen tycker jag nu bäst om att
distansarbeta. Jag har kunnat sitta och jobba i
Stockholm eller på mitt lantställe i Hög.
Vad är roligast med detta arbete?
– Teamarbetet. Det är roligt att göra olika genomtänkta förslag på översättning utan prestige och
att få jobba tillsammans. Vi hjälper varandra om
någon av oss ”är ute och cyklar”, säger Mats med
ett gott skratt. Allvarligt talat så är det roligt att
vara med och utveckla kyrkligt teckenspråk på
teologisk grund.
När beräknar du att översättningen är färdig?
– Vi måste vara klara under 2022 eftersom
Kyrkomötet då ska godkänna vår översättning.
Hur tror du det kommer att kännas för dig att
sitta i kyrkan och se prästen eller någon annan
teckna er översättning?
– Jag kommer nog att känna mig stolt om jag får
se någon teckna en kyrklig handling till exempel ett dop. Genom detta arbete och alla samtal
mellan oss tre medarbetare har jag fått intressanta
teologiska kunskaper. Jag har faktiskt fått lite
mersmak för ämnet teologi. Det är nog till och
med så att jag ibland fått känslan av hur det är att
vara präst.
text: barbro lilja brattgård

glimtar

Sommardagar om dopet i Västerås stift
I år kunde vi inte ha en gemensam våravslutning
för alla döva i Västerås stift. Därför beslöt vi att
göra en turné och ha flera små våravslutningar,
för max 8 personer, på olika platser i stiftet.
Sagt och gjort. Det blev sex våravslutningar i olika
församlingshem i Dalarna och i Västmanland.
Årets tema var dopet. Vi pratade om barndop,
vuxendop, nöddop och om Jesu dop. Vi fick veta
varför ett dopljus delas ut vid dopet, om faddrarnas uppdrag och att man INTE får sitt namn
i dopet. För dopet är något mycket större än
ett namn. Det är vid dopet vi får veta att vi inte
är ensamma. Att Gud är med oss hela livet, hur
det än ser ut. Vid dopet blir vi del av ett större
sammanhang – den världsvida kyrkan. Det är
något stort att fira.
Vi samtalade om olika dop vi varit med om. Och
om vad dopet inneburit för oss. På eftermiddagen gick vi tipspromenad med kluriga frågor om
dopet och om sommaren.
Oftast hade vi tur med vädret och kunde äta goda
luncher på olika uteserveringar. Alla dagarna
avslutades med kaffe och sommartårta.
Efter sommaruppehållet hoppas vi att alla fått
vaccin och att pandemin sakta försvinner, så att vi
kan träffas allihop igen. Det ser vi fram emot.
text: åsa grönberg & johan s wisser foto: åsa grönberg
Bilder:
Tipspromenad om dop och sommar.
Kaffe och tårta vid avslutningen vid Leksands
församlingshem.
Samtal om dopet i Mora församlingshem.
Andakt vid dopfunten i Köpings kyrka.
Lunch på uteservering i Västerås.
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rätt svar i frågesporten nr 3/21

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 trosuppfattning. De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.
Adress till jourtelefonen: svenskakyrkan@ectalk.se
Jourtelefonens öppettider:
mån 10-16, ons 10-19, fre 10-16

svensk

akyrka

n@ect

alk.se

1. På Teckenspråkets dag träffades många
döva på Stora torget i Karlstad.
2. I Gävle pyntade man kyrkan med turkosa
ballonger på Teckenspråkets dag.
3. Karin Johannesson är biskop i Uppsala stift.
4. Dövas Afrika Mission, DAM, samarbetar
med Finland.
5. Dövskolan Asmara, finns i Eritrea.
6. Vit är den liturgiska färgen för glädje och
renhet.
7. Lunds stift har bland annat ordnat en
vandring i Hässleholm.
8. På predikstolen i S:t Nicolai kyrka finns
motivet av Jesu bergspredikan.
9. Pilgrimsvandringen ”Walk for future” går från
Vadstena till Glasgow.
10. Bibelordet ”Gör allting i kärlek” kan läsas i
Korintierbrevet.

grattis till vinnarna:
Claes Klintenberg, Uddevalla
Mariana Thorén, Alingsås
Camilla Heinmert-Jonsson, Skövelåkra
Moheda
Ulla-Britt Martis, Kalmar
Susanne Nylander, Sundsbruk

Nu i höst är det dags för kyrkoval och vi
har möjlighet att påverka hur kyrkan ska jobba
och vad de förtroendevalda ska fokusera på. Det
finns bra information om kyrkovalet på teckenspråk på Svenska kyrkans hemsida. Ta chansen
att titta på filmerna eller fråga oss som jobbar i
kyrkan hur det fungerar.
Du kan förtidsrösta från och med 6/9. Du måste
vara minst 16 år för att få rösta. Ta din chans
och påverka - din röst är viktig!
Här hittar du information på teckenspråk:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/teckensprak
Du kan också scanna denna
QR-kod för att se filmerna
direkt i din mobil.
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frågesport

Frågesport!
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 29/10 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

du hittar svaren på alla frågor

1. Vilket tema har denna tidning?
1. Konfirmationen X. Välsignelsen 2. Trosbekännelsen
2. I vilka stift började Per Hammar arbeta som dövpräst?
1. Skara & Uppsala X. Lund & Växjö 2. Luleå & Härnösand

Frågesport nr 4 2021!
Ringa in rätt svar, klipp ur
talongen eller skriv av den
och skicka in den.

3. I vilken kyrka finns dopfunten på sidan 9?
1. Köping 		
X. Örebro
2. Karlstad

Lycka till!

4. I vilket kapell gifte sig Maria Svedberg och Per Svanberg?
1. Sankta Marias kapell
X. Sankte Pers kapell
2. Sankta Birgittas kapell
5. Den 19/9 är det Kyrkoval. Vilka får rösta i Kyrkovalet?
1. Alla som bor i Sverige
X. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och är minst 16 år
2. Alla som regelbundet besöker kyrkans gudstjänster
6. När Ingvar Edwall konfirmerades 1957, fick han läsa
upp delar ur en text. Vilken text?
1. Syndabekännelsen X. Vår Fader 2. Trosbekännelsen
7. ”Walk for future” är en vandring från Vadstena till
Glasgow. Vad händer i Glasgow den 1 november?
1. En stor gudstjänst firas
X. Ett stort internationellt klimatmöte startar
2. Inget särskilt händer
8. När döva från Lunds stift hade en pilgrimsvandring på
Ven, mötte de ett ovanligt djur. Vilket?
1. Alpackor 		
X. Mulåsnor 2. Strutsar
9. Innan Johan S Wisser blev präst, gjorde han en resa till
en dövskola i ett afrikanskt land. Vilket?
1. Etiopien 		
X. Somalia
2. Tanzania
10. Vilken viktig bok, som används vid våra gudstjänster,
översätts nu till teckenspråk?
1. Psalmboken
X. Kyrkohandboken 2. Bibeln

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:

__________________________
__________________________
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kyrkoval

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra?
annelie sowell, härnösand

– Kyrkan behöver vara tillgänglig för alla åldrar både i
gemenskap och vid enskilda
behov av stöd. Ingen skillnad
för döva, bara att man ser
till att det finns både teckenspråk och döva som jobbar i
kyrkan.
Vid sorgsamtal räcker det inte med att lära sig
lite teckenspråk. När man mår som sämst vill
man få slappna av och vara sig själv. Förståelse
för dövkultur, dövskola, dövförening, dövidrott,
känna döva… gör att man förstår varandra på ett
unikt sätt. För att läka, behöver vi möta denna
kända trygghet där vi ej behöver försvara oss utan
”bara vara mig själv”. Alla är viktiga!
Tack för ordet.

lotta nordling, jönköping

– Jag tycker att Svenska
kyrkan ska satsa på att
vara öppen och tillgänglig
för alla. Alla ska känna sig
välkomna.
Satsa på att finnas i människors vardag, så att
kyrkan blir en mötesplats i både glädje och sorg.
Svenska kyrkan har fått beröm för sitt stöd till
personer med psykisk ohälsa, de som inte tror
eller brukar besöka kyrkan har känt att de fått
möta diakoner som lyssnat.

Förtidsrösta i kyrkovalet 6–19 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval
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erika lindberg, stockholm

– Teckenspråkiga verksamheter måste vara på stiftsnivå
eftersom det inte fungerar
alls om en församling inom
ett stift tar ansvar för en
teckenspråkig verksamhet
eftersom flera döva bor på
olika platser inom stiften.
Stiftet måste stå för hela ekonomibiten för både
verksamheten och anställda.
Svenska kyrkan ska prioritera att anställa
någon, själv döv, hörselskadade eller hen med
dövblindhet som kan svenskt teckenspråk och har
dövkompetens i första hand om hen är lämplig att
jobba inom Svenska kyrkan men Svenska kyrkan
ska stå och stödja samt bidra kostnad för denna
anställd att få fortbildning eller något i stil med
utbildningen inom Svenska kyrkan i stället för
att anställa hörande som inte kan svenskt teckenspråk och har ingen dövkompetens. Det har
förekommit att Svenska kyrkan står för kostnader
för de som inte kan svenskt teckenspråk och har
ingen dövkompetens men de får ändå teckenspråksutbildning. Men det tar många år innan de
använder flytande teckenspråk och det är nästan
omöjligt att de kan få dövkompetens eftersom
de måste växa upp inom dövvärlden och måste
vara delaktigt inom dövvälden privat, t ex att
vara med på dövföreningarnas aktiviteter. Svenska
kyrkan har verkligen slösat väldigt mycket pengar i onödan i många år utan det är billigare att
anställa en lämplig person som kan båda svenskt
teckenspråk och har dövkompetens.
Teckenspråkiga döva och hörselskadade samt de
med dövblindhet har rätt till olika aktiviteter på
vårt svenska teckenspråk och även våra lika villkor, inte blanda ihop med andra verksamheter,
t ex talspråkliga verksamheter.
Vad Svenska kyrkan kan göra är:
• LYSSNA på oss som vet bäst om oss!
• ANVÄNDA vår dövkompetens och dövblindkompetens till olika frågor inom teckenspråkiga verksamheter
• PRATA med oss, absolut INTE att prata utan
oss!

familjesidan

Vigda

Lördagen den 24 juli 2021 döptes Leon Andreas
Anlow i Partille kyrka. Dopet förrättades av Sofie
Strid. Föräldrar är Isabell Helleberg och Andreas
Anlow. Storebror Viggo. Faddrar är Sandra Anlow
och Andreas Helleberg.

Den 8 maj 2021 vigdes Maria Svedberg och Per
Svanberg i Sankta Birgittas kapell i Göteborg.
Vigseln förrättades av Sofie Strid. Diakon Camilla
Lans medverkade också.

Lördagen den 31 juli 2021 döptes Benjamin
Mikael Göran Karlsson Solander i Brismene
kyrka, Falköping. Dopet förrättades av Sofie Strid.
Föräldrar är Therése och Robert Karlsson
Sohlander. Faddrar är Lisa Lindlöf, Sarah
Bergström, Cicehla Sauramo och Philip Karelius.

Lördagen den 21 augusti 2021 vigdes Jenny
Schöldt och Anna Olsén i Bananparken i Lund.
Vigseln förrättades av Beata Sandell.

Foto: Privat

Foto: André Sohlström

Foto: Privat

Foto: Privat

Döpta

Avlidna
Monica Paulsson, Uddevalla, avled den 17 maj
2021. Monica blev 78 år.

Ågot Johansson, född i Ål i Norge, bosatt i
Göteborg, avled den 10 juli 2021. Ågot blev 98 år.

Ingrid Fransson, Broakulla, avled den 28 juni
2021. Ingrid blev 98 år.

Ann-Charlotte Hultberg, Helsingborg, avled den
19 juli 2021. Ann-Charlotte blev 67 år.

Birger Sörberg, Västerås, avled den 9 juli 2021.
Birger blev 83 år.

Erik Jakobsson, Lund, avled den 20 juli 2021.
Erik blev 97 år.
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Foto: Cecilia Ramäng /IKON

Välkommen till kyrkans gudstjänster
och aktiviteter i september-november
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.

19/9 Uddevalla Bäve Kyrka kl 13.00-15.00
Mässa

28/9 Västra Frölunda Äldreboende Åkerhus
kl 14.00 Andakt

29/9 Göteborg Carl Johan församlingshem		
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

Göteborgs stift
Carl Johan församlingshem, hållplats 		
Chapmans torg
Äldreboendet Åkerhus: Juteskärsgatan 2

14/9 Västra Frölunda Äldreboende Åkerhus
kl 14.00 Andakt

15/9

Göteborg Carl Johan församlingshem		
kl 11.00-14.00 Andakt ”kyrkoval” 		
Gemenskapsträff

16/9 Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30-14.00
Gudstjänst Gemenskapsträff
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Andakt Tema ”Pilgrimsvandring” 		
Gemenskapsträff. Anmälan senast mån
27/9 till Sofie
Grupp 1 kl 10.00-12.00 (inbjuden grupp)
Grupp 2 kl 13.00-15.00 (Anmälan om du
önskar delta i temaföreläsning)

30/9 Göteborg Kärra Kyrka kl 11.00-13.30
Gudstjänst Gemenskapsträff

6/10 Göteborg Carl Johan församlingshem
kl 11.00-14.00 Andakt ”Pilgrimskrans/
Frälsarkrans” Gemenskapsträff

10/10 Björkö-Bohus kl 10.30-14.00 			
Pilgrimsvandring, familjevänlig aktivitet
Avslutas med pilgrimsmässa i Björkö 		
kyrka kl 13.00 Vi möts på parkeringen
utanför gymbyggnaden vid Kaveldunsv 6,
Björkö. Alternativt parkera vid Solhem
och gå ca 350 m till Kaveldunsvägen 6.
Båtfärjan från Lilla Varholmen går kvart i
och kvart över varje timme till Björkö. Hel
och halv från Björkö till Lilla Varholmen.

kalender

12/10 Västra Frölunda Äldreboende Åkerhus

17/11 Göteborg Carl Johan församlingshem

kl 14.00 Andakt

13/10 Göteborg Carl Johan Församlingshem
Enkel Andakt ”Oscar Frendig på cykel"
OBS anmälan senast mån 11/10 till Sofie
Begränsat antal platser Grp 1 kl 11.0012.30, Grp 2 kl 13.00-15.00

14/10 Uddevalla Bäve kyrka kl 11.00-14.00

kl 11.00-14.00 Andakt Gemenskapsträff

24/11 Göteborg Carl Johan församlingshem
kl 11.00-14.00 Andakt Gemenskapsträff

25/11 Göteborg Kärra kyrka kl 11.00-13.30
Gudstjänst Gemenskapsträff

28/11 Uddevalla Bäve kyrka kl 13.00-15.00

Gudstjänst Gemenskapsträff

17/10 Göteborg Kaverös Kyrka, Orkesterg 4,

Mässa ”1 advent” Gemenskapsträff

30/11 Västra Frölunda Äldreboende Åkerhus

kl 11.00-13.00 Mässa Gemenskapsträff

20/10 Göteborg Carl Johan Församlingshem

kl 14.00 Andakt Pyssel

1/12

Göteborg Carl Johan församlingshem
kl 11.00-14.00 Andakt Pyssel 			
Gemenskapsträff

5/12

Göteborg Kärra kyrka kl 13.00-14.30
”2 advents Gudstjänst” Enkelt fika

kl 11.00-14.00 Andakt ”Gömda skatter i
Bibeln” Gemenskapsträff

21/10 Halland kl 17.00-19.00 Kontakta Camilla
		
26/10 Västra Frölunda Äldreboende Åkerhus
kl 14.00 Andakt

27/10 Göteborg Carl Johan församlingshem
kl 11.00-14.00 Andakt "Munktecken med
Per Eriksson" Gemenskapsträff

28/10 Göteborg Kärra Kyrka kl 11.00-13.30
Gudstjänst Gemenskapsträff

31/10 Uddevalla Bäve Kyrka kl 13.00-15.00
Mässa Gemenskapsträff

Härnösands stift
Se facebook: Teckenspråk i Svenska
kyrkan, Härnösands stift

Karlstads stift
Höstens datum kommer att skickas ut
med brev när vi vet mer om vilken		
verksamhet vi kan bedriva. Håll utkik i
facebookgruppen: Teckenspråk i Svenska
kyrkan, Karlstads stift

2/11

Västra Frölunda Äldreboende Åkerhus
kl 14.00 Andakt Pyssel

3/11

Göteborg Carl Johan församlingshem
kl 11.00-14.00 Andakt ”Att förlora 		
någon/något” Gemenskapsträff

Linköpings stift

Göteborg kl 13.00-15.00 Minnes-		
gudstjänst Plats meddelas senare

Luleå stift

7/11

10/11 Göteborg Carl Johan Församlingshem
kl 11.00-14.00 Andakt ”Hur går vi
vidare?” Gemenskapsträff

11/11 Uddevalla Bäve kyrka kl 11.00-14.00
Gudstjänst Gemenskapsträff

16/11 Västra Frölunda Äldreboende Åkerhus
kl 14.00 Andakt

Inga aktiviteter under perioden

Föreläsning i Piteå
Onsdag 6/10 kl 18.30 Föreläsning 		
på Kyrkcenter, Nyg. 23 i Piteå. Tema: 		
Hur har pandemin påverkat vuxnas 		
psykiska hälsa? Föreläsare: Birgitta 		
Johansson Huvva.
Caféträffar på Sankt Mary, Öjeby kyrkstad
Vi ses på Caféet Sankt Mary. Fredagar
8/10, 12/11 kl 13.00-15.00. Du bjuds på
drycken.
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Gudstjänster i Öjeby kyrka
Sönd 17/10 kl 14.00 Anna Yttergren Kaffe
Lörd 6/11 Alla helgons dag kl 14.00 		
Anna Yttergren och Malin Grönlund

Lunds stift

Gemensam träff för Piteå och Luleå
Lördag den 6/11 Alla helgons dag. Start kl
12.00 med lunch på Margretelund. 		
Gemenskap, gudstjänst och aktiviteter.
Anna Yttergren och Malin Grönlund 		
ansvarar. Information: Kontakta Anna/
Malin

4/10 Malmö Millennieskogen kl 11.00-14.00

Gemensam träff för Luleå, Piteå, Skellefteå
och Umeå i Skellefteå 28/11, första advent
Plats: Sankt Olovsgården och Sankt 		
Olovs kyrka i centrala Skellefteå. 		
Samåkning ordnas. Gudstjänst, lunch
och samvaro är en del av innehållet.
Mer information kommer.

14/10 Hässleholms församlingshem kl 12.00-

Mötesplats i Luleå
Varannan torsdag kl 13.00-15.00 i 		
Örnäsgården. Start 16/9
Gudstjänst i Örnäsets kyrka
Söndag 3/10 Gudstjänst på teckenspråk i
Örnäsets kyrka kl 14.00 Malin Grönlund
och Anna Yttergren
Skellefteå – vi ser fram emot en höst 		
när vi får mötas irl – mer information
kommer. Kontakt för mer information
eller samtal Katarina Häggmark se sid 20
Gudstjänster i församlingsgården, Umeå
kl 11.00 26/9 Lättlunch, 31/10
Stickcafé med fika i Umeå
Församlingsgården kl 18.00 20/9, 4/10,
18/10, 1/11, 15/11, 22/11
Tacokväll i församlingsgården,Umeå
kl 17.00 30/9, 28/10, 25/11

14/9 Ronneby kyrka kl 12.00 Gudstjänst 		
Lättare förtäring efteråt Anmälan 		
till Beata senast 7/9

Vandring Ta med egen matsäck Anmäl till
Kerstin senast 27/9. Vi träffas vid parkeringen till Katrinetorps landeri.

7/10

Kristianstad kl 18.30 Heliga Trefaldighetskyrkan kl 18.30 Fika Sinnesromässa

13.30 Andakt med lunch

4/11

Helsingborgs Elinebergskyrkan Tid 		
meddelas på facebook Andakt med lätt
lunch, självkostnadspris

7/11

Lunds Domkyrka Mittskeppet kl 13.30
Minnesgudstjänst

14/11 Malmö Limhamns kyrka kl 11.00		
Parallellgudstjänst på teckenspråk/svenska

28/11 Örtofta kyrka kl 14.00 Adventsgudstjänst
21/11 Ängelholm St Mikaels kyrka kl 10.00
Parallellgudstjänst teckenspråk/svenska

2/12

Kristianstad kl 18.30 Heliga Trefaldighetskyrkan kl 18.30 Fika Sinnesromässa
Andakter för boende på Dalen & Sparven
Dalen-Lindängelund torsdagar kl 14.30:
16/9, 28/10, 18/11, 16/12
Gråsparven-Lund fredagar kl 14.30: 17/9,
29/10, 19/11, 17/12

Skara stift
19/9 Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00 		
Gudstjänst Kaffe

Tsp-café på Väven i Umeå kl 13.00
2/10, 4/12

26/9 Skövde S:t Helena kyrka kl 14.00 		

AW på församlingsgården i Umeå
kl 17.00 16/10, 12/11

3/10 Lidköping S:t Nicoali kyrka kl 14.00 		

Gudstjänst Kaffe

Gudstjänst Kaffe i församlingshemmet

4/10 Vänersborg Vänersborgs kyrka kl 18.00
Kvällsgudstjänst Kvällste
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17/10 Trollhättan Götalundens kyrka kl 14.00
Kaffe

Uppsala stift
24/9 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 		
Gudstjänst

24/10 Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00 		
Gudstjänst Kaffe

28/9 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-14.30
Gemenskapsträff

31/10 Skövde S:t Helena kyrka kl 14.00 		
Gudstjänst Kaffe

7/11

Lidköping S:t Nicolai kyrka kl 14.00 		
Gudstjänst Kaffe i församlingshemmet

12/10 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-14.30
Gemenskapsträff

22/10 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 		
Gudstjänst

14/11 Trollhättan Götalundens kyrka kl 14.00
Gudstjänst Kaffe

26/10 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-14.30
Gemenskapsträff

15/11 Vänersborg Vänersborgs kyrka kl 18.00
Kvällsgudstjänst Kvällste

5/11

Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 		
Minnesgudstjänst

9/11

Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-14.30
Gemenskapsträff

28/11 Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00
Gudstjänst Kaffe

Stockholms stift
Inga aktiviteter under perioden.
Se facebook: Teckenspråk i Svenska		
kyrkan, Stockholms stift 		

Strängnäs stift
Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro
Cafe Nikolai har öppet med start 6/9 		
måndag, tisdag och torsdag kl 12-16, 		
fredag kl 10-14. Extra valöppet 6-18/9
kl 11-16. Förtidsröstning kyrkovalet kl
11.00-14. 00. Platser finns både inomhus
och på uteserveringen. Torsdagar 		
oftast teckenspråkig medarbetare på plats
Sopplunch i Nikolai prästgård
Soppa, smörgås, kaffe, kaka 70 kr
kl 12.00-13.00 Torsdagar 23/9, 30/9, 		
14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 18/11, 25/11

23/11 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-14.30
Gemenskapsträff

3/12

Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 		
Adventsgudstjänst med glöggfika efteråt

Visby stift
3/10 Väskinde Josefs kapell kl 16.00 Mässa och
kyrkfika

14/11 Väskinde Josefs kapell kl 16.00 Mässa och
kyrkfika

Västerås stift
14/9 Mora Andreasgården kl 12.00 		
Gemenskapsträff med andakt Soppa

16/9 Gagnef församlingshem kl 14.00 		
Gemenskapsträff med andakt Kaffe

Teckenspråkig gudstjänst i Örebro
i S:t Nicolai kyrka kl 14.00 söndagarna
26/9, 17/10, 7/11, 28/11 och 			
Julotta lördag 25/12 kl 09.00 			
Teckenspråkig präst Daniel Keber

24/9 Köping S:t Olovsgården kl 13.00 		

Teckenspråkig Babyträff i Örebro
är på grund av restriktionerna stängd
tillsvidare. Kontaktperson Gun Carlzon

3/10 Leksand kyrkan kl 14.00 Gudstjänst på

Gemenskapsträff med andakt Soppa

30/9 Gagnef församlingshem kl 14.00 		
Gemenskapsträff med andakt Kaffe

teckenspråk Kyrkkaffe
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6/10 Leksand S:t Persgården kl 18.00 Kyrka på
teckenspråk Smörgås kaffe

Växjö stift
Digitala andakter
Månd kl 13.00 via bildtelefon: 27/9, 11/10
Tisd kl 13.00 via messenger: 28/9, 12/10
Torsd kl 13.00 & 19.00 via messenger:
30/9, 14/10

8/10 Västerås Domkyrka kl 11.30 Andakt 		
Soppa på Café Malin

12/10 Mora Andreasgården kl 12.00 		
Gemenskapsträff med andakt Soppa

25/9 Digital föreläsning kl 13.00 Gäst: Maja
Hellöre Anmälan senast 23/9 Jessica/Anita

14/10 Gagnef församlingshem kl 14.00 		
Gemenskapsträff med andakt Kaffe

6/10 Kalmar Gerds mat kl 12.30 Lunchträff
Andakt Lunch till självkostnadspris 		
Anmälan senast 4/10 till Jessica/Anita

20/10 Leksand S:t Persgården kl 18.00 Kyrka på
teckenspråk Smörgås kaffe

22/10 Köping S:t Olovsgården kl 13.00 		

10/10 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 		
Gudstjänst Smörgåstårta

Gemenskapsträff med andakt Soppa

28/10 Gagnef församlingshem kl 14.00 		

18/10 Växjö Tasty kl 12.00 Lunchträff Andakt
Lunch till självkostnadspris Anmälan 		
senast 16/10 till Jessica/Anita

Gemenskapsträff med andakt Kaffe

3/11
5/11
7/11
9/11

Leksand S:t Persgården kl 18.00 Kyrka på
teckenspråk Smörgås kaffe
Västerås Domkyrka kl 11.30 Andakt 		
Soppa på Café Malin
Leksand kyrkan kl 14.00 Gudstjänst på
teckenspråk Kyrkkaffe
Mora Andreasgården kl 12.00 		
Gemenskapsträff med andakt Soppa

20/10 Nässjö Parkgården kl 12.00 Lunchträff
Andakt Lunch till självkostnadspris 		
Anmälan senast 18/10 till Anita/Jessica

23/10 Digital föreläsning kl 13.00 Hemlig gäst
Anmäl dig senast 20/10 till Jessica/Anita

30/10 Hultsfred Lunchträff kl 12.00 Smörgåstårta Anmälan senast 26/10 till Anita

3/11

Kalmar Rasta kl 12.30 Lunchträff Andakt
Lunch till självkostnadspris
Anmälan senast 1/11 till Jessica

7/11

Växjö Teleborgs kyrka kl 12.00 obs! tiden
Gudstjänst Smörgåstårta

8/11

Nässjö Parkgården kl 12.00 Lunchträff
Andakt Lunch till självkostnadspris 		
Anmälan senast 5/11 till Anita

12-14/11 Stiftsgården i Rättvik. Hösthelg. 		
Inbjudan kommer

17/11 Leksand S:t Persgården kl 18.00 Kyrka på
teckenspråk Smörgås kaffe

19/11 Köping S:t Olovsgården kl 13.00 		
Gemenskapsträff med andakt Soppa

25/11 Gagnef församlingshem kl 14.00 		
Gemenskapsträff med andakt Kaffe

28/11 Västerås domkyrka kl 11.00 Första advent
Festligt kyrkkaffe Åsa tolkar

30/11 Mora Andreasgården kl 12.00 		
Gemenskapsträff med andakt Soppa

14/11 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 		
Gudstjänst Kyrkkaffe

20/11 Digital föreläsning kl 13.00 Gäst: Isabel
Engwall Anm. senast 17/11 t Jessica/Anita

21/11 Växjö Teleborgs kyrka kl 13.00 		
Gudstjänst Kyrkkaffe

27/11 Hultsfred Träff kl 12.00 Adventspyssel
Anmälan senast 24/11 till Anita
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kyrkskola

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Foto: Åsa Grönberg

Foto: Maria Svensk/IKON

Foto: Magnus Aronson /IKON

Dopfuntens spännande historia!
Hej! Det är jag som är dopfunten. Om jag själv
får säga det så är jag en av kyrkans viktigaste
inventarier. Här talar en dopfunt. Jag ställer upp
så snart någon ska döpas. Människor döps i MIG!
Fattar ni?
barn och vuxna i
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
men det är ju ändå i mig de döps. Lite stolt får
man väl ändå vara. Många av oss dopfunter är
mycket gamla. Själv är jag från 1100-talet.

visserligen döper prästen

i en del äldre kyrkor kan du hitta dopfunten vid
ingången, längst ner i kyrkorummet. Vi placerades
där för att visa att vägen in i kyrkans gemenskap
går genom dopet. Allt börjar med ett dop. Under
medeltiden var det även viktigt att ett odöpt
barn inte skulle komma alltför långt in i själva
kyrkorummet. Den som inte var döpt hörde ju
inte till Gud och man ville inte ha några ogudaktiga människor, inte ens små barn, i gången fram
till altaret. De som gick länge fram i kyrkan skulle
vara döpta. Då var det bäst att dopet skedde nära
kyrkporten. Det synsättet har kyrkan lämnat idag.

dopfunter ganska sorglig tid. Bland er läsare kan det finnas några som
är döpta på BB! Detta var vanligt under några
årtionden på 1900-talet.1954 föddes 480 barn
på Piteå BB-avdelning och av dessa döptes 348
på lasarettet! Tänk så många av oss dopfunter
som sällan användes under denna tid. Men på
lasarettet fanns altare, blommor, ljus och en präst
som döpte barnen. Och naturligtvis fanns där
en mindre och betydligt yngre kollega till mig,
en dopskål i glas eller silver. Innan seden med
BB-dopen spreds döptes barnen i kyrkan eller i
nu ska vi till en för oss

hemmen. I kyrkorna fanns ju vi dopfunter alltid
på plats och i hemmen lånade man eller hade
kanske en egen skål som fick tjänstgöra som
dopfunt.
vi dopfunter är ett varierat släkte.

Många av oss
är stora och stabila och bärs inte runt hur som
helst i kyrkan. Jag lovar er. Det finns inte en
kyrkovaktmästare i denna värld som flyttar på
mig! Jag stannar där jag står. Många av oss är tillverkade i sandsten, kalksten eller täljsten. Så har
vi de som är huggna och skurna i trä. Vi riktigt
gamla är djupa för att prästen skulle kunna doppa
barnet i oss. Doppa- döpa. Men på medeltiden var
kyrkorna kalla och vi dopfunter var iskalla, för
att inte tala om vattnet. Stackars barn! Prästerna
insåg faran med att doppa barnet i kallt vatten
och började i stället ösa dopvattnet över barnets
huvud. Jag drog en lättnadens suck. Vi dopfunter
fick ett djupt fat lagt över oss. Fatet blev som ett
smycke och folk började att titta lite närmare på
mig. Jag har inget emot att bli beundrad.

men ärligt talat...

Vad är egentligen viktigast? Hur
dopfunten ser ut eller att en människa blir döpt?
Det är ju faktiskt så att själva dopet är viktigare än hur vi dopfunter ser ut. Alla vi dopfunter
är vackra – men på olika sätt. Nästa gång du
är i kyrkan så titta lite närmare på dopfunten.
Kyrkans viktigaste inventarie – om du frågar
mig...
text: dopfunten med hjälp av barbro lilja brattgård
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kontakt

F.v. Ing-Marie, Kristina, Gun, Pernilla, Agneta, Emmy, Margareta, Åsa, Johan SW, Jessica, Anita, Camilla, Sofie,
Johan R, Beata, Kerstin, Martina, Barbro, Johanna, Annelie, Anna, Annalena, Katarina, Carina, Lina, Malin, Akar.

Välkommen att kontakta oss!
Göteborgs stift

Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans
pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 Göteborg
Besök på kontor: Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2
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
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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
Videosamtal: via imo och messenger
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
Lina Gullbrand, Präst, Umeå Pastorat
Videosamtal/sms: 073-1436772
lina.gullbrand@svenskakyrkan.se

kontakt

Lunds stift

Bildtelefon: gavlepastorat@t-meeting.se
Gävle pastorat, Box 1423, 801 38 GÄVLE
Besöksadress: Forellplan 3, Gävle
ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel 80%
Mobil: 0709-103 053
Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se
beata.sandell@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

Box 32, 221 00 Lund
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Lunds stift

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, handläggare för mångfaldsfrågor
Mobil: 072-450 33 71
johanna.linder@svenskakyrkan.se
Annelie Seideland Darwich, pedagog Huddinge förs.
Mobil/sms: 070-162 97 74
annelie.darwich@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
Tjänstledig 16/8 2021 - 15/2 2022
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

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
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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glimtar

Pilgrimsvandring för klimatet

En dag på ön Ven
Den 15 augusti träffades vi i Landskrona för
att ta 10-båten till Ven. Vi var tio personer som
skulle vandra runt den vackra ön i Öresund. Vi
gick sammanlagt 12 kilometer och började längs
den östra stranden. Efter någon timme svängde vi
västerut tvärsöver ön till St Ibbs kyrka. Där åt vi
lunch och fick en guidning av kyrkan. St Ibb är en
vacker liten kyrka med flera båtmodeller i kyrkans
fönster, vilket kyrkor vid havet ofta har. Namnet
Ibb är en dansk variant av namnet Jakob som är
köpmännens och pilgrimernas skyddshelgon. Det
passade ju bra för oss pilgrimer så vi vandrade
glatt söderut och sedan ut mot den västra kusten
som är brantare, den kallas också ”backafall”.
Längs vägen hade vi sju andakter som var kopplade till miljön och klimatet, inför vandringen
hade vi skaffat en andaktsbok som hade förslag
på miljö-andakter. En pilgrimsvandring är ju både
en vandring utåt och in i våra hjärtan, därför är
andakterna viktiga. Så miljön belystes både med
yttre exempel såsom sommarens bränder och
ökad koldioxidnivå, men även av vårt behov av
en inre omställning.
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Ven är en mysig liten by med fina skånska hus,
där finns mycket åker och öppna marker men
även en del skogsdungar. När vi var framme vid
hamnen igen kunde vi köpa härlig Venglass och
kaffe. Båten hem gick kvart i fem, då var vi trötta
i fötterna och röda i ansiktena efter en solig och
blåsig dag.
Walk for Future är en stor vandring som startade i Vadstena och går ända fram till Glasgow i
Skottland. Där är man framme den siste oktober
och förste november startar ett stort internationellt klimatmöte. Vi ville göra detta med bara
döva och passade på när den stora vandringen
kommit till Ven. Klimatet är viktigt för alla. Om
du vill veta mer googla på Walk for future.
text och foto: beata sandell
Bilder:
Vandring på Kärleksstigen i mitten av ön.
Vi gick förbi en alpacka-vandring.
En del av vandringen gick på asfalt.

glimtar

Öppet hus på kyrkans altan

Uppsala
På måndagseftermiddagarna i juni var det öppet
hus på Tunabergskyrkans altan i Uppsala. Då
fanns det möjlighet att träffas för samvaro, enkelt
fika och enskilt samtal med präst. Vi hade trevliga
samtal, kollade på björktrasten som matade sina
nykläckta ungar i trädet ovanför oss och fikade.
Då det blev för varmt ute åt vi glass.
En friluftsgudstjänst i gassande sol firade vi på
Frälsarkransplatsen i Gamla Uppsala. Efteråt fikade vi eget medtaget fika. Mycket trevligt, om än
väldigt varmt och svettigt.
text: kristina åkerman foto: kristina åkerman & eva karlsson

Bilder:
På kyrkans altan var det fika och samtal varje
måndag. Här Olle Strömberg och Margareta
Björklund.
Prästen Kristina predikar under den varma
friluftsgudstjänsten.
Kyrkfikat efter friluftsgudstjänsten blev den
medtagna matsäcken deltagarna hade med sig.
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Avsändare

Är det någon del i trosbekännelsen
som du tycker är extra viktig?
birgitta persson, gagnef

- Jag tycker tre rader i det sista stycket känns extra viktiga:
”Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännerlig kyrka,
de dödas uppståndelse, syndernas förlåtelse”. Dessa ord talar
starkt till mig.

willy wänerskär, mockfjärd

- Trosbekännelsen har ju lästs i kyrkorna under så lång tid. Det känns
fint att vara en del i denna tradition. Att vara med att föra den traditionen vidare till kommande generationer.

ingvar edwall, leksand

- Jag konfirmerades år 1957 i Nicolai kyrka i Örebro. På konfirmationen fick jag läsa upp ett stycke ur trosbekännelsen. Inte på teckenspråk utan med min röst. Så var det då. För mig är sista stycket
viktigast, den med ”kyrkan, förlåtelsen och ett evigt liv”. De orden
säger allt för mig.

maja hellöre, insjön

- Förr i tiden när inte så många kunde läsa och skriva, lärde man sig
utantill och berättade vidare till de som var yngre. Detta gällde till
exempel berättelser i Bibeln och trosbekännelsen. Där finns så många
viktiga budskap, att man bara måste berätta vidare! Bibeln ger oss
också en bild av hur de levde förr på Jesus tid. Dessa berättelser håller
över tid och de måste berättas. Men ett stycke i trosbekännelsen tror
jag många upplever som lite konstig. Nämligen ”…vilken är avlad av den
heliga Ande, född av jungfrun Maria…” Idag vet vi alla hur barn blir till,
så
denna text känns lite svår att förstå. Förr kanske man inte ifrågasatte detta. Då accepterade man
nog det som de äldre och kloka berättade, och så berättades historien vidare. Men idag är vi mer
upplysta och då känns stycket med jungfru Maria lite svårt att ta till sig. Idag kan vi alla läsa och
skriva, men vi får inte glömma berättandet. I Bibeln finns många fina berättelser att välja på. Att
förmedla en berättelse direkt till en annan person, på sitt språk, den berättelsen minns man bäst,
tror jag.

