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Vi är alla länkar i en lång mänsklig kedja. De gångna veckorna har vi läst om en Linköpingsbo som över-
levde Förintelsen för 80 år sedan. I dag läser vi minnesord om ett par kvinnor som betytt mycket, och 
hör om ungdomar som reser ut i världen. Alla har vi vår viktiga plats, unga och gamla.

För några år sedan inledde Lin-
köpings stifts SKUT-råd och 
Svenska Gustafskyrkan i Köpen-
hamn ett samarbete kring ”Ung 
i SKUT” som vill ge ungdomar 
från Linköpings stift möjligheten 
att prova på att under en termin 
arbeta i en svensk utlandskyrka. 
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 
har ett 40-tal församlingar i ut-
landet runt om i världen. Un-
der de tre sista åren har svenska 
församlingen i Köpenhamn tagit 
emot tre ungdomar från Linkö-
pings stift; Miranda Lagnestam 
från Maspelösa, Carolin Han-
sen från Norrköping och nu Fan-
ny Storm från Aneby. Fanny är 21 
år och aktiv i Aneby församling, 
både som ungdomsledare och 
i församlingsrådet.

NÄR UNGDOMSGRUPPEN från Aneby 
besökte svenska kyrkan i Köpen-
hamn 2018 fick Fanny veta att det 
fanns möjlighet att vara volontär i 
församlingen. I våras slog hon till 
och sökte platsen, och i septem-
ber gick färden mot Köpenhamn 
och svenska kyrkan där. Hon 
fick veta att hösten var en inten-
siv period i församlingen, med 
gudstjänster, föräldra samlingar, 
kräftkalas, Allhelgonafirande, 
den stora julbasaren och flera lu-
ciakonserter. Nu blev det en an-

norlunda höst på grund av co-
rona. Den välbesökta julbasaren 
blev inställd, liksom det traditio-
nella luciafirandet. Nu gällde det 
att ”tänka om och tänka rätt”. 

I Danmark kunde gudstjänst- 
och församlingslivet i kyrkor-
na fortsätta, men anpassade ef-
ter den nya situationen. Fanny 

hjälpte till i kök och servering, 
tog hand om barn och föräld-
rar i samband med babyrytmik 
och hjälpte till i söndagens guds-
tjänst. Men hon fick också myck-
et arbete med att framställa digi-
tala filmer och konserter. Efter-
som Fanny sjöng med i kören så 
stod hon ibland framför kame-

ran, och ibland bakom den för att 
filma.

– Det har varit roligt och ut-
manande att få tänka nytt och 
tänka om, säger Fanny. 

TILLSAMMANS MED det lilla arbets-
laget har det varit roligt och inspi-
rerande, och ”alla hjälper alla”. 

Därför har arbetet varit myck-
et omväxlande och spännande. 
Ingen dag har varit den andra lik. 
Det har blivit många möten med 
människor, också i samband med 
diakonala hembesök. För många 
är kyrkan deras enda trygghet, en 
plats där man kan få tala sitt eget 
språk och få hjälp med det mesta. 

FANNY HAR verkligen uppskattat 
tiden i svenska kyrkan i Köpen-
hamn och lärt sig mycket om hur 
en svensk församling i utlandet 
fungerar. 

– Kyrkan i utlandet behövs,  sä-
ger hon, och hoppas att fler ung-
domar får chansen att göra sam-
ma värdefulla erfarenhet som 
hon. 

Tillbaka hemma i Sverige vill 
Fanny arbeta med ungdomar 
i kyrkan, och längre fram kan-
ske utbilda sig till lärare och/el-
ler diakon. Vad det blir får fram-
tiden utvisa.  Men tiden i Köpen-
hamn kommer hon att bära med 
sig som en värdefull erfarenhet 
av hur mycket kyrkan kan betyda 
för människor, i glädje och i sorg.

Roligt och utmanande i Köpenhamn
FANNY STORM FRÅN ANEBY:

Fanny Storm tillbringade en annorlunda höst i Köpenhamn. FOTO: ULRIKA RÜCKERT KARLSSON

EVA BURGMAN arbetade som lära-
re på folkhögskola och även som 
missionär i Kenya. Hon gav oss 
alltid en rik gemenskap med sitt 
stora intresse för allt som gällde 
internationella frågor. 

Hon engagerade sig i Afrika, 
Palestina och Indien. Hon var en-
gagerad ledamot i Sveriges Eku-
meniska Kvinnoråd och var den 
som styrde med Världsbönda-
gen varje år. Eva hade en stark 
integritet, var alltid positiv och 
hade glimten i ögat i alla situa-
tioner. Hon var alltid aktiv del-
tagare i alla program som vi ord-
nade med. Eva Burgman lämnade 
jordelivet den 10 november, 91 år 
gammal.

KERSTIN BERGMAN var nestorn 
i vårt sällskap. Hon var visdomen 
själv och arbetade med klimat-
frågan långt före många andra, 
även teologiskt, vilket hon kunde 
grunda i en gedigen teologisk ut-
bildning. Under sin tid som ord-
förande i Kvisk på riksplanet ska-
pade Kerstin projektet ”Moder 
jord i klimakteriet”, och antologin 
md samma namn finns att köpa än 
i dag.

Hon arrangerade en sam-
talsgrupp under benämningen 
”Fripratarna” varannan vecka, se-
dan många år tillbaka. Vi hade all-
tid intressanta och livgivande dis-
kussioner, och Kerstin kom alltid 
med kloka och visa slutord i brän-

nande aktuella teologiska frågor.  
Kerstin var lektor på gymnasiet 
och undervisade i både latin och 
grekiska. Hon har också under-
visat flera av stiftets präster i gre-
kiska. 

Kerstin var ledamot i domka-
pitlet i Linköpings stift, där hon 
bidrog med erfarenhet, begåvning 
och kunskap. Det gjorde hon även 
i kyrkomötet, som hon var förtro-
endevald till under många år. Ker-
stin Bergman gick bort den 19 no-
vember, 85 år gammal.

Vi tackar för att de varit starka 
kvinnor och förebilder för oss.

Två värdefulla vänner i Kvisk har lämnat oss

Kerstin Bergman och Eva Burgman på Internationella kvinnodagen 
2018.  FOTO: SALLY STEHAGER

Kyrkan i utlandet 
behövs.
Fanny Storm.

Svenska kyrkan i utlandet 
behövs, säger Fanny Storm 
från Aneby.
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