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En vanlig vardagsmorgon  
känner motståndet i kroppen  
stöter emot dagens krav  
alla ”måsten”. 

Herre  
Låt det som stiger upp i mig  
och genom mig  
få filtreras genom din barmhärtighet  
malas samman med din kärlek  
sättas i rörelse av din kraft. 

Ladda mina handlingar  
med din Heliga Andes närvaro.  
Hjälp mig att upptäcka  
något av din Son Jesus Kristus  
i de människor jag möter. 

Du som kände mig  
redan innan jag blev till.  
Låt mig bli till på nytt  
var dag - i Dig - av Dig - genom Dig - med Dig.

Amen.

Knut Fischer
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Herren lever, orden når oss: Se, jag gör allting nytt. 
Framtiden väntar, res dig, gläd dig som människa.

Sv Psalm 155:3

– När man samtalar med någon känns det ibland som 
att himlen öppnar sig – man får någon slags djupare 
kontakt, säger Margit. Det vill jag uppnå i min konst. 



”Vad var det för ett år 
som passerade? Vad 
är det för ett år som 
skall komma?

Foto: Sebin Thom
as
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This too shall pass
Vad längtar du efter när nu det nya året breder ut sig? Det svåra och jobbiga som 
har rymts under 2020 passerar, trots allt, och det roliga och friska som kommer 
att komma är förstås också förgängligt men det är här och nu och låt oss därför 
njuta av det.

I månaden januari utkommer detta försam-
lingsblad. Själva namnet på årets första må-
nad är latin och betyder ”helgad åt Janus”. 
Janus är en gud i den romerska mytologin 
som öppnar och stänger himlaljusets por-

tar och avbildas därför med två ansikten, ett som 
blickar in i framtiden och ett som ser tillbaka i det 
förflutna. Det gör vi väl lite till mans varje januari, vi 
tittar tillbaka på året som varit och både samman-
fattar och bearbetar det förflutna och samtidigt läg-
ger vi fokus på det nya år som breder ut sig framför 
oss. I det nya vill vi investera i tankar och känslor 
som rör hopp och glädje. 

Detta betraktande har nog aldrig varit större än 
just denna januari. Vad var det för ett år som passe-
rade? Vad är det för ett år som skall komma? Kan vi 
äntligen lämna covid-19 bakom oss så att vi åter får 
umgås med varandra? Det är så mycket vi längtar 
efter som kultur, teaterbesök, konserter och guds-
tjänster, det storslagna och mäktiga men också det 
lilla som att läsa en tidning på biblioteket, hålla upp 
en dörr åt en annan människa utan att drabbas av 
lätt panik av att något virus ska hamna på händerna 
från handtaget.

ALLT ÄR FÖRÄNDERLIGT
Vad sammanfattar du? Vad längtar du efter när nu 
det nya året breder ut sig? Det gamla persiska ut-
trycket ”this too shall pass” = även detta ska passera, 
kan inte passa bättre denna januari. Det betyder ju 
att allt i livet är temporärt och tillfälligt. En rad ta-
gen ur en gammal berättelse där andemeningen är 
att även detta kommer att gå över. Det handlar inte 
om att förminska glädje eller svårigheter, det hand-
lar mer om att allt är föränderligt och förgängligt. 

Det svåra och jobbiga som har rymts under 2020 
passerar, trots allt, och det roliga och friska som 
kommer att komma är förstås också förgängligt 
men det är här och nu och låt oss därför njuta av det. 

Under vårterminen kommer vi i församlingen att 
ta tillvara allt det fina som vi har lärt oss och som 
fungerat trots restriktioner. Som att mötesplatsen 
Café-DC fyller en viktig funktion genom att vara 
öppen, att tillgängligheten till våra fantastiska kyr-
kobyggnader består, liksom gemenskapen i många 
andra verksamheter och mötesplatser. Jag hoppas 
även på vacker musik att njuta av och Guds ord att 
lyssna till, inte bara digitalt. Jag hoppas på att vi 
kommer att mötas ”på riktigt” i församlingen. Och 
jag hoppas på att ”this too shall pass” så att vi kan 
leva närvarande i det som är. Ett hopp om gemen-
skap och närvaro önskar jag er!

Annelie Lowén
Kyrkoherde
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Som att himlen  
öppnar sig.
Under påsk kommer Engelbrektskyrkans väggar att lysas upp av 
tavlor signerade Margit Schyborger. Vi mötte konstnären på ett 
café i Enskede och fick höra lite om hur Margits skapande går till. 

Vårens konstutställning i 
Engelbrektskyrkan kommer 
att handla om passionshisto-
rien – påskens händelser med 
Jesus i centrum. Konstnären 

som håller på att skapa verken heter Mar-
git Schyborger och bor i Enskede. Vi träf-
far henne på ett café nära hennes hem och 
ateljé i Enskede. Vi ser noga till att hålla gott 
avstånd till andra gäster och funderar lite 
över hur livsvillkoren har förändrats det 
senaste året.

– Konsten har en viktig funktion, särskilt 
nu i pandemitider, tycker Margit. Vår logik 
fungerar inte under sådana förhållanden 
då kan konsten hjälpa till att ge uttryck 
eller förståelse i vad som sker inom oss. 
Margit fortsätter: Jag har alltid målat och 
tecknat sen jag var barn, det är mitt sätt 
att uttrycka mig. Dels känns det naturligt 
för mig som uttryckssätt och jag fick myck-
et uppmuntran hemifrån. Vi gick ofta på 
museer och konstutställningar. När jag var 

tonåring gick jag på Munch-utställningen 
på nationalmuseum och det satte verkli-
gen spår i mig. Och sen tycker jag att man 
kan hitta mycket i Rembrandts teckningar, 
någon slags mänsklighet. När jag tittar på 
hans teckningar, som ser så naturliga ut, 
tänker jag att det som inte är tecknat finns 
ju där också. 

SAMFÖRSTÅND OCH GEMENSKAP
– När man samtalar med någon känns det 
ibland som att himlen öppnar sig – man får 
någon slags djupare kontakt, säger Margit. 
Det vill jag också uppnå i min konst. Jag sö-
ker efter färger som möts eller inte möts – 
precis som samtalen där ögonblick av sam-
förstånd och gemenskap kan uppstå. Jag 
vill sätta något slags avtryck av det i bilden. 
Jag tänker att mina bilder ska visa på ge-
menskap, det är ett genomgående tema i 
mina tavlor.

Margit arbetar i olika material: tempera, 
olja eller akryl. Papper, tusch och vatten 
tycker hon också är intressant. Hon ägnar 
sig mest åt måleri men testar andra tekni-
ker emellanåt men hon kommer alltid till-
baka till måleriet. Det är olika hur bilder 
kommer till. Ibland drabbas hon av lusten 
att prova något nytt. Då brukar hon trycka 
ut färger på paletten och sen sätter hon 

” Mina bilder ska visa  
på gemenskap, det är ett 
genomgående tema i  
mina tavlor.
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bara igång. Efter en stund ser hon kanske 
att det inte funkar – då börjar hon om. Skra-
pa av färgen och börja om på nytt. Ibland 
handlar tavlan om något hon har sett eller 
någon hon mött eller om ett samtal. Ibland 
kommer inspirationen från en färg eller en 
linje. Skapandeprocessen handlar om att 
börja, börja om och börja om igen. 

– En tid var jag inne på ikonmåleri, berät-
tar Margit. Jag målade inte ikoner men jag 
fascinerades väldigt mycket av det arbets-
sättet, att lägga ner mycket tid på målning-
en och att vara så upptagen av bilden och 
av skapandet. Att måla ikoner är en väldigt 
lång process. Ikonmålaren ska förbereda 
underlaget. Färgen måste målas i tunna la-
ger på lager för att den inte ska spricka. Och 
sist lacka tavlan. 

VAD ÄR MITT UTTRYCK
– Det blir en svår uppgift måla om påsken, 
säger Margit. Det finns så många verk re-
dan så uppgiften är att forma min egen bild. 
Jag tänker mig att mina bilder kommer att 
bli någon slags samtal med de traditionella 
bilderna, kritiskt men inte ifrågasättande. 
Just Kristusansikten har gjorts så mycket 
i konsten förut så det blir extra svårt. Jag 
får fråga mig hela tiden: vad är mitt eget 
uttryck, hur ser Kristus ut för mig? Margit 
tycker att det ska bli spännande att ställa ut 
i Engelbrektskyrkan som har en så genom-
tänkt arkitektur. Att hennes verk ska få tala 
med det uttrycket.

– När man målar ett ansikte blir det så 

bestämt, menar Margit. Ett levande ansik-
te förändras hela tiden. När man målat blir 
det fast. Många hittar olika saker i bilderna 
som jag inte har tänkt in och det är spän-
nande för det säger mycket om de perso-
nerna. 

Margit tycker att det kan vara riktigt ro-
ligt att prata om vad olika personer hittar i 
hennes bilder. Konst kan vara svårt att för-
stå. Våra hjärnor vill gärna hitta bilder vi 
känner igen i olika mönster och styra våra 
handlingar efter det. För många kan det 
vara frustrerande. 

– Jag hoppas att min tro tar sig uttryck i 
min konst, tänker Margit. Gud låter sig inte 
heller förstås särskilt enkelt. Det är svårt 
att fästa det man har tänkt sig på tavlan. 
Skapandet handlar mer om vad som hän-
der på duken eller pappret med färgerna.

När vi har fikat klart tar vi en kort pro-
menad till Margits ateljé i källaren på villan 
där hon bor. Vi mötas av ett välutnyttjat ut-
rymme med målningar, teckningar och ma-
terial från golv till tak. Hon visar lite olika 
färdiga bilder och en del som är under ar-
bete, skisser och utkast i olika material och 
tekniker. Hon håller fram en papptallrik 
med färgklickar som har blandats ihop lite 
sporadiskt gör oss lite nyfikna på hur tav-
lorna kommer att bli och vi ser fram emot 
att möta Margits bilder i Engelbrektskyr-
kan i påsk.  

Text och foto: Christian Appelsved

” Jag får fråga mig hela tiden: 
Vad är mitt eget uttryck, hur 
ser Kristus ut för mig?

MER OM MARGIT SCHYBORGER
Lärare i Svenska och Bild
Utbildad vid Konstfack och  
Gerlesborgskolan, Bohuslän
Ordförande i Triangelkyrkan, Enskede
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Gudstjänster & konserter 
När vi kan återgår vi till att mötas och fira gudstjänster i våra kyrkor. Se våra 
annonser i lokaltidningen Mitt i Östermalm eller kalendariet på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/engelbrekt för aktuella datum och tider. 

Ordinarie program
SÖNDAG 11:00 

Vi firar högmässa eller gudstjänst 
både i Hjorthagskyrkan och i Eng-
elbrektskyrkan. 

SÖNDAG 17:00

Konserttid i Engelbrektskyrkan. 
Körer, solister och orkestrar i oli-
ka storlek. Gränsöverskridande 
genreblandning eller populära 
sånger som alla känner igen. 

ONSDAG KL 12:15 

Onsdagar är det en kortare lunch-
konsert i Engelbrektskyrkan. Oli-

ka program och alltid hög nivå på 
musiken. Fri entré. 

ONSDAG 17:30 

Mässa eller en enklare gudstjänst 
i Engelbrektskyrkan. 

TORSDAGAR 08:30 

Mässa eller morgonandakt i Eng-
elbrektskyrkan. 

LÖRDAG KL 15:00

Nästan varje lördag är det kultur- 
lördag i Hjorthagskyrkan. Kon-
serter, föredrag, film. Oftast är 
det fri entré.

KYRKGUIDEN GER KOLL 

Ladda ner appen Kyrkguiden! Där 
kan du se aktuell information om 
vad som händer i kyrkor nära dig. 
Finns både till Apple och Android. 

AKTUELLA UPPGIFTER 

Mer aktuella uppgifter finner du 
på vår hemsida www.svenskakyr-
kan.se/engelbrekt, i appen Kyrk- 
guiden eller i vår annons i lokal-
tidningen Mitt i Östermalm, som 
delas ut gratis till alla hushåll var-
je lördag. 
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Vi älskar diakoni 
I januari välkomnar vi två nya medarbetare på diakonin. Det är diakon Clary 
Nilsson och diakoniasssistent Anna-Karin Wiknertz. Anna-Karin kan du ha träffat 
förut om du har varit med på Mediyoga eller Mindfulness-timme. Clary är ny i 
församlingen men har lång erfarenhet som diakon.

– För mig känns det som rätt steg 
att ta, säger Clary Nilsson om att 
börja som diakon i Engelbrekts 
församling. Hon har tidigare ar-
betat i olika församlingar runt om 
i Stockholm och nu senast i Brom-
ma församling. 
 – Jag har funderat länge på att 
börja arbeta diakonalt, säger An-
na-Karin Wiknertz som vi känner 
igen sen tidigare. Anna-Karin har 
haft lett medicinsk yoga i Engel-
brektskyrkan och i Hjorthagskyr-
kan och även andra aktiviteter 
som Mindfulnesstimme på vårt 
diakonala center.
 Anna-Karin tycker att en vik-

tig uppgift för diakonin är att 
vara nära människor i samtal och 
omsorg. Hon har varit med om 
många fina möten under sin tid i 
Engelbrekts församling.
 Clary tycker att diakoni är vik-
tigt också på Östermalm. Sociala 
behov och existentiella frågor 
finns där människor finns.  
 
Sorgegrupper är en verksam-
het som Anna-Karin och Clary 
tycker är viktigt att satsa på. 
Många som hamnat i sorg behö-
ver hjälp att bearbeta vad de har 
varit med om för att kunna kom-
ma vidare i livet. 

 – Man ska kunna komma hit 
med sina sorger och bekymmer 
vare sig man är äldre eller yngre, 
tycker Anna-Karin. Man ska kun-
na känna att det finns en trygghet 
att gå till. 
 Engelbrekts församlings Dia-
konala Center är öppet för alla 
människor, avslutar Clary.

Christian Appelsved
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Samtal och stöd
Ibland kan det vara skönt att få prata om de djupaste och mest angelägna 
frågorna med någon som verkligen lyssnar på dig. Vi har tystnadsplikt och lång 
erfarenhet av samtal. 

ENSKILT SAMTAL — SJÄLAVÅRD

Ibland behöver man bara någon 
som lyssnar och med tystnads-
plikten som grund möter vi dig, 
dina tankar och dina fundering-
ar. 
Du som söker upp en präst eller 
en diakon för ett samtal behö-
ver inte alls ha en kristen tro. 
För prästen och diakonen är 
förstås tron på Gud en självklar 
grund i själavårdssamtalet. Och 
om du vill kan du få Guds hjälp 
att nå fram till en lösning på 
dina svårigheter. I ett enskilt 
själavårdssamtal är det du själv 
eller du och några andra tillsam-
mans som pratar med en präst 
eller en diakon om ett gemen-
samt problem.  
Tystnadsplikt 
Präster och diakoner har tyst-
nadsplikt. Vid bikt och enskild 
själavård har prästen absolut 
tystnadsplikt. Även om den som 
samtalat med prästen vill att 
prästen ska föra det vidare går 
det inte. 

 En diakon får bryta tystnads-
plikten när det handlar om brott 
och har anmälningsplikt när det 
handlar brott mot barn. Den som 
har samtalat med en diakon kan 
själv medge att diakonen får läm-
na informationen vidare.
Boka tid
För att boka tid för samtal ringer 
du växeln tel: 08-406 98 00 öppet 
vardagar 08:00-17:00, och ber att 
få prata med en präst eller 
en diakon. 

SORGEGRUPPER

Sorgen kan ta sig olika uttryck 
men det gemensamma är att själ-
va sorgen fyller en viktig funktion 
för dig som lever kvar. Det finns 
inget rätt sätt att sörja. 
Sorgegruppen erbjuder en möj-
lighet att dela tankar känslor och 
minnen med andra i liknande 
situation. Var och en bestämmer 
vad han/hon vill säga. Det du 
berättar i gruppen stannar där. 
Ingen ska behöva vara orolig för 
att det som sägs ska föras vidare. 
Grupperna träffas på Östemalms- 

gatan 20 B. Frågor och anmälan: 
Cecilia Matton på 08-406 98 33, 
cecilia.matton@ 
svenskakyrkan.se.  

EKONOMISKT STÖD

Boende i Engelbrekts församling 
kan få tillfälligt ekonomiskt stöd 
genom Engelbrekts församlings 
stiftelse för behövande eller ge-
nom EKA stiftelsen. För att kun-
na söka måste du vara medlem i 
Svenska kyrkan. Föreningar som 
verkar diakonalt i Engelbrekts 
församling kan också ansöka om 
bidrag. Du kan ringa eller maila 
vår stiftelsehandläggare för att 
boka tid för ett personligt möte. 
Kontakt
engelbrekt.stiftelsemedel@
svenskakyrkan.se 
Stiftelsehandläggare: Amanda 
Mattsson tel 08-406 98 29.
Läs mer på vår hemsida www.
svenskakyrkan.se/engelbrekt
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Swisha din gåva till: 123 617 37 36 ACT Engelbrekt.

Så arbetar vi  
mot skuggpandemin
Rapporter vittnar löpande om ett ökat våld riktat mot kvinnor och barn samt 
hur restriktioner förvärrar en redan svår situation för människor som lever i 
utsatthet. Vi får aldrig glömma bort problemen i skuggan av pandemin. Din gåva 
gör skillnad. 
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När världen drabbas av en pandemi 
förvärrar det en redan svår situation 
för människor som lever i utsatthet. 
Människor som lever på marginalen, 
som befinner sig på flykt eller som le-

ver i hunger och fattigdom har sämst förutsättning-
ar att klara en kris. Det saknas på flera håll basala 
förnödenheter och skyddsutrustning. Brist på rent 
vatten, mat och försörjning i kombination med un-
dermåliga sanitära förhållanden kan leda till ökad 
smitta och ökad utsatthet.

Samtidigt som insatser för att motverka sprid-
ningen av covid-19 görs måste vi arbeta för att stop-
pa den växande skuggpandemin. 

Könsrelaterat våld är inget nytt, men har förvär-
rats under coronapandemin. Vi får löpande rap-
porter om ett kraftigt ökat våld riktat mot kvinnor 
och barn. Det är ett strukturellt och komplicerat 
problem som behöver både långsiktiga och snabba 

åtgärder. Kvinnor och flickor behöver kunna söka 
hjälp och få skydd, men de skadliga traditioner och 
normer som skapar utsattheten måste också ifråga-
sättas.

Många länder har sedan coronavirusets utbrott 
genomfört nedstängningar, restriktioner och ute-
gångsförbud. Eftersom en majoritet av det könsre-
laterade våldet sker i hemmet eller i nära relationer 
innebär den här situationen en mycket svår risk för 
i synnerhet kvinnor och flickor, som tvingas till-
bringa tiden hemma med sina förövare. Pandemin 
har också skapat en pressad situation för många 
utsatta hushåll i utvecklingsländerna. En ansträngd 
ekonomi, med ökande försörjningsproblem, är ty-
värr ofta en grogrund för ökat våld i hemmen.

Det är vår skyldighet att agera med kraft.

Maria Bard, Act Svenska kyrkan

HUNGER OCH FATTIGDOM FÖLJER  
I SKUGGAN AV CORONA
Med utegångsförbud, stängda gränser och re-
seförbud har bristen på mat ökat och på många 
platser blivit akut. För att göra det ännu värre har 
många blivit arbetslösa och därmed av med sin 
försörjning. 

När hungern ökar, ökar även antalet barnäk-
tenskap. Det är svårt att sätta sig in i situationen 
där du i desperation känner dig tvungen att gif-
ta bort din dotter för att få mat. Det är tyvärr en 
verklighet för många som nu tvingas till att via 
hemgiften för sin dotter få en viss trygghet i form 
av boskapsdjur som kan förse resten av familjen 
med mat.

Hälsa och jämställdhet är mänskliga rättighe-
ter som du och jag delar med resten av världen. I 
en tid när coronaviruset även ökar orättvisor och 
fattigdom är det extra viktigt att stödja dem som 
är mest utsatta.

HUMANITÄRA KATASTROFER STÄLLS INTE IN
Coronapandemin är en allvarlig global kris, men 
naturkatastrofer och de problemsituationer som 
fanns innan utbrottet av covid-19 är fortfarande 
här. När länder drabbas av humanitära katastro-

fer är ditt stöd viktigare än någonsin. En över-
svämning, tyfon eller jordbävning skapar direkt 
en allvarlig situation. 

Vid varje katastrof behövs omedelbara åtgärder 
för att ge mat, skydd och förnödenheter samtidigt 
som vi tillsammans måste begränsa spridningen 
av coronaviruset. 

DITT STÖD NÅR LÄNGRE
På många platser har stora internationella aktö-
rer dragit tillbaka sin personal och begränsat sina 
aktiviteter. Act Svenska kyrkans partner är en del 
av lokalsamhället och kan genom volontärer och 
lokalanställda snabbt avgöra vad som behövs och 
nå dem som annars inte får hjälp eller informa-
tion.

Som kyrka har vi kontakter och nätverk av loka-
la krafter som finns i annars svårtillgängliga om-
råden och som är en naturlig de av samhället före, 
under och efter krisen. 

Act Svenska kyrkan fortsätter att arbeta för 
att stoppa denna skuggpandemi. Din gåva bidrar 
till att fler kvinnor kan skydda sina familjer mot 
covid- 19 och skuggpandemins effekter.

Vi lever alla under samma himmel, men verk-
ligheten ser olika ut.
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KRYSSA OCH TÄVLA

Vi lottar ut fem vinnare bland de rätt ifyllda korsor-
den som vi har fått in senast 7 april. Vinsten är fritt 
val mellan paraply, manschettknappar eller nyckel-
ring. Alla med Engelbrektsmotiv. Vinnarna medde-
las per post. 

Skicka din lösning till: Engelbrekts församling,  
Box 26 153, 100 41 Stockholm eller  
lämna in på församlingsexpeditionen. 
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Adress:  _____________________________________

Postadress: __________________________________
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En tupp och  
en åsna
Påsken bjuder på dramatik i stora mått. Episka ögonblick med Triumf – Förräderi 
– Svek – Död och så det största undret: Jesus uppstår från de döda.  

P åskveckan inleds med palmsöndagen 
som i år infaller den 28 mars. Veckan 
som följer kallas Stilla veckan. Några 
dagar med stillhet som leder fram till 
påsken. På palmsöndagen rider Jesus 

in i Jerusalem på en åsna och allt folket sjunger Ho-
sianna och jublar. Men varför valde Jesus en åsna 
som riddjur? 

EN ÅSNA
När en konung kommer till huvudstaden rider han 
in i staden på en häst för att ta emot folkets hyllning.  
Jesus väljer att rida in i Jerusalem på en åsna istäl-
let. Man kan tänka att Jesus är en konung som ri-
der in i huvudstaden. Men inte på en häst, ovanför 
folket, utan på en åsna. Det gör att ryttaren sitter i 
ögonhöjd med folket – människorna som står och 
kantar vägen och tar emot sin konung med palm-
blad och glada rop. Symboliken går inte att ta fel 
på. Jesus är inte någon härskare som ser ner på oss 
utan  en mänsklig kung som möter oss på vår nivå.  
Matt 21:vers 1-9.

EN TUPP
Ett annat djur dyker upp i påskberättelsen och det 
är en tupp. En endaste tupp kan vi hitta i Bibeln men 
den har ett viktigt uppdrag. Den ska gala. Inget kon-
stigt för en tupp förstås och just den här morgonen 
ska något knepigt hända. Det är en tung morgon för 
Jesus närmsta vänner. Matt 26:69-75.

Jesus har blivit gripen och förhörs av överste-
prästerna som styr över den judiska befolkningen. 
Översteprästerna tycker att Jesus ska avrättas. Ut-
anför i trädgården står en av lärjungarna, Petrus, 
och värmer sig vid en eld. Han blir igenkänd som en 
i skaran runt upprorsmakaren. Avslöjad och skam-

sen väljer Petrus att ljuga och han svär dyrt och he-
ligt att han inte känner Jesus. Tre gånger hinner han 
säga det innan tuppen gal. Sveket är fullbordat på 
tuppens signal. 

Petrus skäms så för sitt svek att han helst vill sjun-
ka ner genom jorden men han får en ny chans efter 
ungefär en vecka. Efter att Jesus har uppstått från 
de döda träffas Jesus och Petrus igen vid stranden 
till en sjö. Petrus får svara tre gånger att han älskar 
Jesus. Trots hans stora svek blir Petrus den lärjunge 
som bygger upp den kristna kyrkan. Joh 21:15-23.

Påskens budskap handlar om triumf och neder-
lag – svek och förlåtelse. Vi kan få hjälp att se det av 
en tupp och en åsna.

Christian Appelsved



— 20 —

engelbrekts församlingstidning 1–2021

Mötesplatser
Sjunga, samtala, umgås eller leka? Här finns gemenskap för alla åldrar. 
Engelbrekts församling arrangerar mötesplatser med olika innehåll för olika 
grupper. Allt som räknas upp här hoppas vi starta som planerat. Men räkna 
med röändringar. Vi kommer att annonsera i Mitt i Östermalm och skriva på vår 
hemsida när allt sätter igång. 

Barn och unga
YOGA FÖR BARN

Yoga för barn bidrar till ökat 
självförtroende, bättre sömn, ett 
större lugn och ökad koncentra-
tionsförmåga. Rörelserna ger 
möjlighet att släppa på spänning-
ar och samtidigt öva kroppsmed-
vetenhet och koordination. Yogan 
är anpassad för barn mellan 5–10 
år. Barnen får en timme av rörel-
se, avslappning och andning. Allt 
i lekens tecken. Vi träffas i Hjort-
hagens församlingssal, 8 gånger 

med start 1 februari. 12 platser. 
Frågor och anmälan till Anna-Ka-
rin Wiknertz på 08-406 98 28 
eller anna-karin.wiknertz@ 
svenskakyrkan.se.

ÖPPEN BABYRYTMIK

Babyrytmik är för barn i åldrarna 
0–5 år tillsammans med vuxen. 
Babyrytmiken är ett sätt att ge 
barnen tillgång till musikens 
språk och att uppleva sig själva 
och omvärlden på nya sätt. Det är 

en öppen grupp och det är fritt 
att komma så ofta man vill. Ingen 
anmälan behövs. OBS! Begränsat 
deltagarantal, 20 föräldrar med 
barn. Kontakt och ledare: Tonja 
Orheden, tel 08-406 98 14. 
Fredagar 8 januari till 21 maj.
Engelbrektskyrkan, Östermalms-
gatan 20, 10:00 och 11:30.  Hjort-
hagens församlingshus, Dianavä-
gen 10, 13:30.
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Fika och umgås

CAFÉ DC

Öppet kl 9:00–12:00 helgfri mån-
dag till torsdag i Engelbrekts 
församlingshus på Östermalms-
gatan 20 F, när vädret tillåter ses 
vi utomhus. OBS! Stängt annan-
dag påsk och Kristi himmelfärds 
dag. Kontakt: Érika Berglund,  
tel 08-406 98 45.  

KULTURLÖRDAG I HJORTHAGEN

Vi hoppas på att få kunna bjuda 
in till en mångfald av kulturpro-
gram under våren. Så fort vi vet 
något kommer vi att publicera 
programmen på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/engel-
brekt och i lokaltidningen Mitt i 
Östermalm. 
23 januari Föredrag.
30 januari Film. 
6 februari Konsert.
13 februari Konsert.
20 februari Föredrag. 
27 februari Konsert.
6 mars Föredrag. 
13 mars Konsert. 
20 mars Konsert.
27 mars Föredrag. 
3 april Ingen kulturlördag.
10 april Konsert.
17 april Konsert.
24 april Föredrag.
1 maj Konsert.
8 maj Konsert.
15 maj Föredrag.
22 maj Vårkonsert.
29 maj Konsert.

LUNCHKONSERT

Ta möjligheten att varva ner 
en stund till vacker musik mitt 
på dagen i en av Stockholms 
vackraste jugendkyrkor. Efter 
lunchmusiken serveras det soppa 
i kyrkosalen för 40 kr. Onsdagar 
kl 12:15 i Engelbrektskyrkan. 
13 januari – 19 maj. Kontakt: 
Bengt Eklund, tel 08-406 98 49.

ONSDAGSTRÄFFEN

Kl 12.30, efter lunchmusiken 
i Engelbrektskyrkan serveras 
hemlagad soppa med smörgås, 
kaffe/te och kaka i Engelbrekts 
kyrkosal, 40 kr. Vårterminen 
börjar onsdag 13 januari och sista 
träffen för terminen är 19 maj. 
Vissa onsdagar får vi besök av en 
intressant gäst. Kontakt: Nicklas 
Amran Blom tel 08-406 98 17.
Månadens gäst 
20 Januari Modisten Marika 
Smith pratar om hattens histo-
ria. Hon har bland annat vunnit 
Årets hatt 2011 och kan allt om 
hattmakeri.
27 januari Märit Thomasdotter 
som har varit människorätts-
observatör berättar om sin tid i 
Betlehem.
10 februari kommer Kenneth 
Jonasson att lära oss om säker-
hetstänk i vardagen. Han under-

visar militär, polis, säkerhetsper-
sonal och civila.
17 mars Prästen Klas Lindberg ta-
lar om att finna glädje med bibeln 
som kompass.
14 april Skådespelerskan & 
sångerskan Cecilia Thorngren 
berättar och sjunger om Stock-
holms kända visdiktare.
12 maj Anneli Ljung Nordensköld 
från S:t Pauls bokhandel som 
funnits sedan 1888 talar på temat 
Våra älskade poeter. 

SY- OCH STICKCAFÉ 

Välkommen du som vill hjälpa 
till att planera och sy, sticka 
eller pyssla till församlingens 
försäljningar. Vi har det mysigt, 
handarbetar flitigt och hinner 
även samtala om det mesta samt 
dricka kaffe. Vi träffas i försam-
lingshuset på Östermalmsgatan 
20 B. Måndagar kl 13.00–15.00 
18 januari, 1 februari, 15 februari, 
1 mars, 15 mars, 29 mars, 12 april, 
26 april, 10 maj, 24 maj.  

TISDAGSTRÄFFEN

Vi träffas tisdagar i Hjorthagskyr-
kan för samtal och livsfrågor, kl 
13:00–14:30. Gratis kaffe eller te 
med kakor. Start tisdag 19 januari 
och terminsavslutning 18 maj. 
Kontakt: Julia Bjerleus,  
tel 08-406 98 38. 
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Lära och diskutera
ANDLIG VÄGLEDNING  
I IGNATIANSK ANDA

En av dem som fungerat som 
vägvisare i den kristna kyrkan 
är Ignatius av Loyola (1491-1556). 
Hans andliga övningar kan vara 
till stöd och hjälp i vår relation 
till Gud även för oss som lever 
på 2000-talet. Den ignatianska 
spiritualiteten kan beskrivas som 
att den är öppen för alla sökande 
människor och den syftar till att 
utveckla en personlig relation till 
Gud, konkret i vänskapen med 
Jesus från Nasaret. Den bygger 
på en biblisk kunskapssyn där de 
dagliga erfarenheterna följs av 
reflektion, snarare än att praktik 
följer på teori. Det är alltså en 
andlighet för vardagen. I en liten 
grupp möts vi för att reflektera 
över våra egna liv genom bön 
och läsning av bibelord. Mellan 
träffarna inbjuds du att själv 
meditera och reflektera dagligen. 
Träffarna sker i Engelbrekts för-
samlings lokaler på Östermalms-
gatan 20 B kl 18:00–19:30 under 
några måndagar i vår: 18/1, 15/2, 
15/3, 12/4, 10/5. Information och 
anmälan till Julia Bjerleus:  
julia.bjerleus@svenskakyrkan.se 
tel 08-406 98 38.

BIBELSTUDIUM

Anmälan till bibelstudierna 
lämnas till Ulf Winddotter per-
sonligen eller via mejl ulf.wind-
dotter@svenskakyrkan.se.  
Gruppen träffas kvällstid ons-
dagar: 20 januari, 3 februari,  
17 februari,  3 mars,  17 mars, 
14 april. 

BOKCIRKEL

En bok: En upplevelse, ny kun-
skap, en stunds flykt, en stunds 
gemenskap… och kanske så 
mycket mer som kan göra livet 
möjligare – en liten stund eller 
kanske en hel framtid. Vi väljer 
bok tillsammans. Vi träffas på 
torsdagar en gång i månaden på 
Café DC, Östermalmsgatan 20 B 
kl 13:00-15:00 och vi börjar med 
kaffe och smörgås. 8 platser per 
grupp. Ingen kostnad. Ledare: 
Ingela Irlöv Edfast. Kontakt och 
anmälan: Cecilia Matton, tel 08-
406 98 33.

GUIDAD VISNING AV  
ENGELBREKTSKYRKAN

Lär dig lite mer om Engel-
brektskyrkan. Kom på guidad 
visning av vår vackra kyrka ledd 
av vår kunniga guide Gunnar 
Stålklint Suárez, tel 08-406 98 54. 
Ingen avgift.Engelbrektskyrkan 
kl 13:00–14:00 söndagar 10 janua-
ri, 7 februari, 7 mars, 11 april. 

KYRKOHISTORIA

En studiecirkel för dig som gillar 
historia med kyrkoperspektiv. 
Vi letar oss fram bland personer 
och händelser i kyrkans historia 
och tar vårt avstamp i Stockholm. 
Vi samtalar i studiecirkelns form, 
utifrån texter vi läser, om den 
religiösa utvecklingen från ca 
år 1800 och framåt. Vet du till 
exempel vem Anna Forsell var? 
Hon föddes i Hedvig Eleonora 
församling 1870. Eller Adelina 
Björkman, som arbetade hos pro-
sten Sandberg i Solna prästgård 
fram till september 1888, då hon 

emigrerade till USA. Cirkelledare 
är prästen och kyrkohistorikern 
Ulf Winddotter. 
Varannan fredag 10.30-12.00 
(jämna veckor). DC – Öster-
malmsgatan 20 B. Vi börjar freda-
gen den 26 februari och terminen 
avslutas fredagen den 7 maj.
OBS! Endast sju platser. Frågor 
och anmälan till Ulf Winddotter 
ulf.winddotter@svenskakyrkan.
se senast den 12 februari. Först 
till kvarn gäller. 

SKAPARGRUPP

Välkommen att skapa! Våga prova 
form och färg. Här behövs inga 
förkunskaper och inget krav på 
att göra något vackert. Försök att 
vara som ett barn som bara är 
nyfiket och känner en glädje i att 
gå loss i stundens ingivelse.
 Vi som håller ihop det rent 
praktiskt är några som har 
deltagit i en bildterapigrupp i 
Engelbrekts församling. Nu vill 
vi som volontärer ge er möjlighet 
att också få prova på skapandets 
möjligheter. Gruppen träffas på 
Café DC, Östermalmsgatan 20 B 
kl 12:30–16:00 tisdagar 19 januari
2 februari, 16 februari, 2 mars, 16 
mars, 30 mars, 13 april, 27 april, 
11 maj, 25 maj. Ingen avgift. Kon-
takt och anmälan: Cecilia Matton, 
tel 08–406 98 33. 
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VUXENKONFIRMANDER

Vill du bli konfirmand nu när 
du är vuxen? Vi kommer att an-
vända en del litteratur och sedan 
i samtalets form fördjupa oss i 
den kristna tron. För den som 

önskar kan samlingarna leda till 
konfirmation och till dop för den 
som inte är döpt. Gruppen leds 
av prästen Ulf Winddotter, som 
gärna vill ha kontakt med dig 
som vill vara med som vuxenkon-

firmand. Ingen avgift. Vi träffas 
onsdagar kl 17:30 13 januari, 27 
januari, 10 februari, 24 februari, 
10 mars. 

Stillhet – aktivitet
MEDICINSK YOGA

Medicinsk yoga är lugn och 
djupverkande yoga där and-
ningen är central. Den består av 
mjuka kroppsövningar, effektiva 
andningsövningar, koncentra-
tionsteknik och avslappning. 
Övningarna görs på stol eller 
matta. Passen är utformade så 
att alla ska kunna utöva dem. 
Övningarna leds av Anna-Karin 
Wiknertz, IMY Mediyogainstruk-
tör, tel 08-406 98 28. Ingen avgift, 
ingen anmälan. Tag gärna med 
egen matta.
Onsdagar 13 januari – 26 maj.  
Hjorthagskyrkan 17:00–18:00.
Engelbrektskyrkan 19:00–20:00. 

PILGRIMSVANDRINGAR

Måndag 5 april
Annandag Påsk är dagen för 
vår traditionsenliga Emmaus-
vandring. Vi vandrar från 
Engelbrektskyrkan till Hjort-
hagskyrkan och deltar där i 
Emmausmässan. Efter mässan 
bjuds vi på en enkel sopplunch. 

Avmarsch från Engelbrektskyr-
kans entré kl 10:00. Vandringen 
är ca 3 km lång och mycket lätt-
gången.

Lördag 24 april
Vi vandrar en etapp av Ingegerds-
leden: Rosersberg – Upplands 
Väsby, ca 14 km, skogsvägar och 
asfalstvägar. Samling på Oden-
plan kl 09:45 varifrån vi tar tåget 
till Rosersberg, ta med SL-kort. 
Ankomst Upplands Väsby senast 
vid 16-tiden. Vi bjuds på en ve-
gansk lunchmacka men ta med 
eget vatten. Anmäl dig till gun-
nar.stalklint@svenskakyrkan.se 
senast 20 april samt uppge också 
ev allergener.

Lördag 8 maj
Åter tar vi oss an Ingegerdsleden 
och vandrar nu sträckan Upp-
lands Väsby – Kista, ca 16 km, 
denna gång på asfaltsvägar och 
skogsstigar. Samling på Odenplan 
kl 09.45 varifrån vi tar tåget till 
Upplands Väsby, ta med SL-kort. 
Ankomst Kista vid 16-tiden. Vi 
bjuds på en vegansk lunchmacka 
men ta med get vatten. Anmäl dig 
till gunnar.stalklint@svenskakyr-
kan.se senast 4 maj samt uppge 
också ev allergener.
Lördag 29 maj
Vi avslutar Ingegerdsleden och 
vandrar nu sträckan Kista – Stor-

kyrkan (Gamla Stan), 17 km. Väg-
arna är allt från skogsstigar till 
asfalterade gator. Samling utan-
för Kista kyrka kl 10.30. Ankomst 
Storkyrkan vid 16-tiden. Vi bjuds 
på en vegansk lunchmacka men 
ta med eget vatten. Anmäl dig till 
gunnar.stalklint@svenskakyr-
kan.se senast 25 maj samt uppge 
också ev allergener.

Lördag 5 juni
Vi vandrar runt Engelbrekts 
församling (Engelbrekt – Ålkis-
tan – Hjorthagen – Engelbrekt), 
ca 14 km. Avmarsch från Eng-
elbrektskyrkans entré kl 10:30. 
Åter till Engelbrekt vid 15-tiden. 
Vi bjuds på vegansk lunchmacka 
men ta med eget vatten. An-
mäl dig till gunnar.stalklint@
svenskakyrkan.se senast 1 juni 
samt uppge ev. allergener.

STILLA STUNDER

Börja helgen i stillhet med musik, 
meditation, massage, frukost och 
tystnad. Lördagar kl 09:00–11:00. 
Ingen anmälan, ingen avgift.  
Engelbrektskyrkan
9 januari, 6 februari,  6 mars,  
17 april, 15 maj. Kontakt: Gunnar 
Stålklint Suárez, tel 08-406 98 54.
Hjorthagskyrkan
16 januari, 13 februari, 13 mars, 
24 april. Kontakt: Julia Bjerleus, 
tel 08-406 98 38. 
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Våra kyrkor
En kyrka är inte bara ett hus. Många som kommer in vittnar om en särskild 
känsla eller stämning som finns i rummet. Engelbrektskyrkan, columbariet och 
Hjorthagskyrkan är öppna för besök. Välkommen in och känn efter själv!

ENGELBREKTSKYRKAN

Invigningsår: 1914 
Arkitekt: Lars Israel Wahlman
Engelbrektskyrkan vill vara ung 
och stark, skriver arkitekten Lars 
Israel Wahlman i en bok från 
1925. Kyrkan med församlingshus 
och terrasser på berget runt om 
är ett sorts totalkonstverk där alla 
detaljer är ritade av arkitekten. 
Wahlman kallade kyrkan ”En ros 
på en stängel” när han lämnade in 
ritningarna till arkitekttävlingen. 
Den tanken går att känna igen i 
valvbågarnas form som härmar 
rosbuskens växtsätt. Namnet på-
minner också om jugendstilens 
tanke om att hämta formspråk 
och material från naturen.
 De åtta huvudpelarna som hål-
ler uppe de väldiga takvalven har 
fått inskriptioner från Saligpris-
ningarna ur Bergspredikan i Bi-

beln. Jesus lyfter fram de ödmju-
ka, de barmhärtiga och de som 
håller fred. Arkitekt Wahlman 
kallar det för kyrkans grundsym-
bolik.
 Valvet är med sina dryga tret-
tio meters höjd högst i Skandi-
navien. Det väldiga stenaltaret 
har en sockel av huggen granit. 
På altaret finns sju runda silver-
sköldar föreställande himmelens 
skyar. På kyrkans södra sida finns 
ett baptisterium, ett dopkapell, 
vars väggar är smyckade av Olle 
Hjortzberg. Den stora orgelläk-
taren är utbyggd i två omgångar 
för att rymma körer och musiker. 
Grönlundsorgeln omfattar 86 
stämmor med 6 212 pipor.
 Engelbrektskyrkan rymmer ca 
900 personer. 
Öppettider: 
tisdag till söndag kl 11:00–15:00  
måndag stängt

ENGELBREKTSKYRKANS  
COLUMBARIUM

Invigningsår: 1961
Arkitekt: Åke Tengelin
Under Engelbrektskyrkan, med 
ingång från Karlavägen 13, ligger 
Engelbrekts columbarium.  Ut-
smyckningen är sparsam. Fyra 
glasmålningar av Einar Forseth 
samt ett krucifix av Bertil Ny-
ström på det lilla altaret. 
 Taket är målat i vitt och belyses 
indirekt för att få en känsla av ljus 
och rymd i bergrummet. 
 Man kan se hela taket i det 
40 meter långa rummet eftersom 
nischväggarna med gravar inte 
når hela vägen upp till taket. 
 Mittgången är bred och längst 
in står ett stort gyllene kors som 
enda blickfång. Golvet är belagt 
med grus för att Columbariet ska 
uppfattas som en begravnings-

Engelbrektskyrkan. Engelbrektskyrkan interiör. Engelbrektskyrkans columbarium.
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Engelbrekts församlings gränser. Hjorthagskyrkan. Hjorthagskyrkan interiör.

plats och inte som ett rum i ett 
kapell. 
 Nischerna är fritt placerade 
längs med långväggarna med in-
åtgående armar och varje kvarter 
är i olika slag av marmor: ljusgrön 
från Mölnbo, gul från Italien och 
grågul från Gotland. 
 Under andra världskriget 
byggdes ett skyddsrum i klippan 
under Engelbrektskyrkan. För-
samlingen var med och bidrog 
till byggnationen mot att de efter 
kriget skulle få disponera skydds-
rummet som columbarium. 
Öppettider:
tisdag till söndag kl 12:00–16:00
måndag stängt

HJORTHAGSKYRKAN

Invigningsår: 1909  
Arkitekt: Carl Bergsten
Hjorthagskyrkan är ett av de vack-
raste och märkligaste exemplen 
på kyrkobyggnader i jugendstil 
från början av 1900-talet. Kyrkan 
uppfördes under åren 1907–1909 
efter ritningar av arkitekten Carl 
Bergsten och invigdes Jungfru 
Marie bebådelsedag 1909 av ärke-
biskop J. A. Ekman.

 Dekorationsmålningarna, orna- 
ment och jugendslingor är måla-
de av Filip Månson efter arkitekt 
Carl Bergstens förlagor. Glasmål-
ningarna i koret har utförts av 
konstnären Eigil Schwab och 
framställer i sex bilder, gruppe-
rade kring Kristus, olika männi-
skoåldrars tillbedjan.
 Altaruppsatsen är skulpterad i 
kalkbruk av Tore Strindberg och 
föreställer Jesu födelse, Herodes 
och en man med svärd samt her-
darna och de vise männen.
 Votivskeppet på predikstolen 
är ”förfärdigat af en gammal sjö-

man, Rydberg i Vaxholm”, som 
skänkt det till kyrkoherde Carl A 
Rehn, vilken i sin tur donerade 
det till kyrkan. Kororgeln är till-
verkad av Åkerman & Lund orgel-
byggeri och invigdes Kyndelsmäs-
sodagen 1976.
 Den gyllene Hubertushjorten 
med korset mellan hornen är sni-
dad i trä av Per Kers efter modell 
av Tore Strindberg.
Öppettider: 
tisdag till lördag kl 13:00–16:00, 
söndag 11:00–16:00, 
måndag stängt.

LEGENDEN OM HUBERTUSHJORTEN

Framme i Hjorthagskyrkans kor står en gyllene hjort. Går vi närmare 
upptäcker vi ett av strålglans omgivet korstecken i den mäktiga 
kronans mitt. Det är alltså en Hubertushjort.
 Namnet syftar på den medeltida legenden om en son till hertigen 
av Aquitanien, som under en jakt mötte en hjort med ett kors mellan 
hornen. Den unge ädlingen uppfattade episoden som ett möte med 
Kristus själv. Han lämnade omedelbart det lysande hovlivet för att 
tjäna alla mästares Mästare.
 Den gyllene hjorten är alltså en predikan om djuren såsom Guds 
skapelse och Kristi vänner – och därtill om allas vårt behov av 
omvändelse från flärd och grymhet till kärlekens liv i Kristi efterföljd.
 Hjorthagskyrkans hjort är snidad av Per Kers i trä efter en förlaga 
av Tore Strindberg.



— 26 —

engelbrekts församlingstidning 1–2021

Påskquiz
Här nedan har du 15 kluriga frågor om påsken.  
Klarar du dem?

1 
ORDET ”PÅSK” KOMMER FRÅN 
HEBREISKANS PESACH, MEN VAD 
BETYDER DET?
A Lammets måltid. 
B Gå förbi. 
C Återuppståndelse.

2
VAD HETTE PLATSEN DÄR JESUS 
BLEV KORSFÄST?
A Getsemane 
B Betania 
C Golgata

3
HUR MÅNGA DAGAR VARAR FAS-
TAN?
A 30 
B 40 
C 50

4
VAD KALLAS ONSDAGEN UNDER 
STILLA VECKAN?
A Askonsdagen 
B Palmonsdagen 
C Dymmelonsdagen

5
VILKEN FÄRG HAR MAN I KYRKAN 
PÅ LÅNGFREDAGEN?
A Rött 
B Lila 
C Svart

6
VARFÖR HETER DET SKÄRTORS-
DAGEN?
A Folk skar sig för att uppleva 
Kristi lidande. 
B Jesus tvättade fötter. 
C Påsklammet styckas.

— 26 —

engelbrekts församlingstidning 1–2021



— 27 —

1–2021 engelbrekts församlingstidning

7 
HUR MÅNGA HÄXOR HAR AVRÄT-
TATS I SVERIGE?
A 10 
B 300 
C 1 400

8
VAD HETTE FÅNGEN SOM  
PONTIUS PILATUS FRIGAV  
ISTÄLLET FÖR JESUS?
A Barabbas 
B Aristarchos 
C Judas

9
NÄR HÄVDES LAGEN OM ATT MAN 
INTE FICK HA NÖJESEVENEMANG 
PÅ LÅNGFREDAGEN?
A Har aldrig funnits, det är kyr-
kan som påbjudit detta. 
B 1853 
C 1969

10
VAD BETYDER ORDET GOLGATA?
A Kulle 
B Skalle 
C Mörker

11
HUR MÅNGA RÖVARE KORSFÄS-
TES SAMTIDIGT SOM JESUS?
A Två 
B Tre 
C Sju

12
VAD HÄNDE PÅ SKÄRTORSDA-
GEN?
A Lärjungarna styckade lammen. 
B Sista måltiden. 
C Jesus red in i Jerusalem.

13
VAD HÄNDE PÅ LÅNGFREDAGEN?
A Jesus gick över tre mil. 
B Jesus dog. 
C Jesus uppstod.

14
VARFÖR HETER DET DYMME-
LONSDAG?
A Sista dagen på fastan och man 
åt dymlar. 
B Kläppen som slår i klockan lin-
dades. 
C Det var dymmelpsalmernas 
dag.

15
NÄR DROG HÄXORNA TILL 
BLÅKULLA?
A Palmsöndagen. 
B Blåtisdagen. 
C Skärtorsdagen.

FACIT: 1 B. 2 C. 3 B. 4 C. 5 C. 6 B. 7 B. 8 A. 9 C. 10 B. 11 A. 12 B. 13 B. 14 B. 15 C.
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”Mitt i allt detta 
riktas mina ögon 
mot historiens 
backspegel

Konsten att se ett annor-
lunda slut
Tre avrättningar kom att påverka den urtida kristan kyrkans utveckling. Kriserna 
gav de  första kristna en förmåga att tänka nytt och försöka vända utvecklingen 
till det positiva. Ulf Winddotter låter sig inspireras av det som hände för länge 
sedan till att treva efter en nutida väg.

I början av vår tideräk-
ning var det inom juden-
domen, liksom i många 
andra religioner och 
kulturer i medelhavs-

området, naturligt att ägna sig åt 
blodiga djuroffer. I offertraditio-
nen ingick tanken att Gud kräv-
de blod och behövde försonas 
genom offer. (Jag inser att detta 
är en ganska orättvis generalise-
ring av offertanken, men den får 
duga just nu.) I den kristna kyr-
kans tankevärld kom inte sällan 
tempelkulten i Jerusalem att bil-
da bakgrund till hur Jesu död på 
korset skulle förstås. Ett viktigt 
sätt att tolka hans död var just 
att han offrades; ett lamm som 
slaktades.

På sextiotalet i vår tideräkning 
kom tre avrättningar (mord) att 
kritiskt påverka den historiska 
utvecklingen för den kristna Kyr-
kan - och i förlängningen det som 
vi idag kallar västvärlden. Under 
den första halvan av 60-talet av-
rättades apostlarna Petrus och 
Paulus under kejsaren Neros för-

följelser mot de kristna i Rom. 

Vid samma tid mördades ledaren 
för den kristna församlingen i 
Jerusalem – Jesus bror Jakob. 
Detta ledde till maktförskjut-
ningar i Kyrkans ledarskikt. 
Händelserna i de båda städerna 
drabbade givetvis inte bara led-
are utan också vanligt folk. För-
följelser och död slog hårt. 

Mordet på Jakob i Jerusalem 
hade att göra med det judiska 
upproret mot den romerska 
ockupationen. Slutresultatet av 
upproret blev att romarna för-

störde Jerusalem och templet 

där år 70. Det enda som sedan 
återstod av templet var – och är 
– den västra muren, som vi idag 
ofta kallar ”klagomuren”. Efter 
Jerusalems förstörelse förbjöds 
judar (inklusive judiska kristna) 
att bo i staden. När templet för-
svunnit kunde djuroffren inte 
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längre äga rum. Att detta hän-
de ganska snart efter Jesus död, 
kom av de kristna att uppfattas 
som att Jesu avrättning faktiskt 
innebar slutet på allt offrande. 
Jesus hade varit det slutgiltiga 
offret och försoning med Gud 
hade uppnåtts. Att Jesus sedan, 
enligt Kyrkans tro, hade väckts 
till nytt liv genom ett gudomligt 
ingripande ansågs bekräfta så-
dana tankegångar.

Sextiotalets avrättningar och 
förstörelsen av Jerusalems tem-
pel var viktiga anledningar till 
att den framväxande kristna Kyr-
kan fick förmågan att tänka nytt.  

Korsfästelsens nederlag och 
templets förstörelse samverka-
de till att ge nya sätt att tolka hur 
livets mörka sidor vänds till lju-
sare toner. Kriser i religion, sam-
hälle och kultur utvecklade (med 
tiden) hos många konsten att se 
ett annorlunda slut. Den kristna 
påsken i vid bemärkelse har ge-
nom historien hjälpt människor 
att se en väg som går genom död 
till liv.

Pandemin, flera politiska och 
våldsamma omvälvningar och 
hotande (pågående) klimatkriser 
gör sammantaget att uppgiven-
heten hos oss alla kan kännas på-
taglig. I vår nära omgivning har 

människor blivit sjuka. En del 
har fått bestående men. Många 
har dött eller kommer att dö. I 
ett vidare perspektiv är det ännu 
värre. Mitt i allt detta riktas mina 
ögon mot historiens backspegel, 
och jag låter mig inspireras av 
det som hände för länge sedan 
till att treva efter en nutida väg 
som är möjlig att följa för oss – för 
mig. Jag söker själv efter konsten 
att se ett annorlunda slut, att fin-
na en gammal och samtidigt ny 
vandringsled i en tid då uppförs-
backarna och hindren ännu en 
gång förefaller oöverstigliga. 

Kan det vara så att berättelser, 
musik, bilder, filmer, liturgier 
och annan konst kan hjälpa dig 
och mig igenom det som händer 
just nu? Jag vet inte säkert. Men, 
tänker jag, nu är den rätta tiden 
att söka efter konsten att se ett 
annorlunda slut. En av mina ofta 
återkommande inspirations-
källor finns i filmens värld. En 
novell av Stephen King filmatise-
rades 1994 och blev ”Nyckeln till 
frihet”. Den har kommit att ses 
som en berättelse rotad i kris-
ten mystik – även om regissören 
Frank Darabont inte hade den 
intentionen. I all sin brutalitet 
är den värd att ses! En annan av 
mina inspirationskällor är vis-
diktaren Tomas Boström sång 
Trots Allt, från 1998.    

 
Ulf Winddotter 

TROTS ALLT
När vägarna blir smala och när varje litet steg  
är mer en kamp än glädjen att trots allt va på väg. 
När ensamheten är det enda sällskap man har kvar  
och ångest anas i vartenda tveksamt steg man tar. 
När själen bär på skoskav och backen är för brant  
då ber jag dig om modet att få tro att det är sant: 
Det finns en väg. Den har ett namn. 
Det finns ett mål nånstans därframme.

När mörkret griper kring sig och allting känns så svart  
man anar varken varifrån och varför eller vart. 
När dagar är sekunder och nätter känns som år  
och ingenting i världen kan säga hur det går. 
När livet släcker lampan och när döden grinar kall,  
då ber jag dig om modet att få tro i alla fall:
Det finns ett ljus. Det har ett namn. 
Det finns ett mål nånstans därframme – och en famn. 

Thomas Boström
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Kontakt
Växel 08-406 98 00 – mån till fre kl 08:00–17:00 
Bokning 08-406 98 30 – mån, tis, ons, fre  
kl 09:00–12:00 samt tor kl 13:00-14:30

EXPEDITION – ÖSTERMALMSGATAN 20 B
Öppet helgfri mån till tor kl 9:00–12:00  
Postadress: Box 26153, 100 41 Stockholm

ENGELBREKTSKYRKAN – ÖSTERMALMSGATAN 20
Öppet tis till sön kl 11:00–15:00

HJORTHAGSKYRKAN –  DIANAVÄGEN 8 
Öppet tis till lör kl 13:00–16:00, sön 11:00–16:00

COLUMBARIET – KARLAVÄGEN 13
Öppet helgfri tis till sön kl 12:00–16:00 
Telefon ..................................................08-406 98 90

KYRKOHERDE 
Annelie Lowén ......................................08-406 98 40 
 annelie.lowen@svenskakyrkan.se

PRÄSTER
Julia Bjerleus ........................................ 08-406 98 38
 julia.bjerleus@svenskakyrkan.se
Nicklas Amran Blom..............................08-406 98 17
 nicklas.amran.blom@svenskakyrkan.se
Gabriella Johansson .............................08-406 98 00
 gabriella.johansson@svenskakyrkan.se 
Gunnar Stålklint Suárez .......................08-406 98 54 
 gunnar.stalklint@svenskakyrkan.se
Ulf Winddotter ..................................... 08-406 98 39
 ulf.winddotter@svenskakyrkan.se

MUSIKPEDAGOG
Tonja Orheden ...................................... 08-406 98 14
 tonja.orheden@svenskakyrkan.se

KYRKOKANSLI
Peter Andersson ...................................08-406 98 26
 peter.l.andersson@svenskakyrkan.se
Pär Degerman ....................................... 08-406 98 37
 par.degerman@svenskakyrkan.se
Angelika Wohnberg .............................. 08-406 98 36
 angelika.wohnberg@svenskakyrkan.se

KOMMUNIKATION
Christian Appelsved .............................08-406 98 24

 christian.appelsved@svenskakyrkan.se
Nina Fylkegård, från 1 februari ............08-406 98 00
 nina.fylkegard@svenskakyrkan.se

DIAKONI
Cecilia Matton ....................................... 08-406 98 33
 cecilia.matton@svenskakyrkan.se
Amanda Mattsson  ................................08-406 98 29
 amanda.mattsson@svenskakyrkan.se
Clary Nilsson  ........................................ 08-406 98 32 
 clary.nilsson@svenskakyrkan.se
Carl Wennerberg .................................. 08-406 98 18
 carl.wennerberg@svenskakyrkan.se
Anna-Karin Wiknertz ..........................08-406 98 28
 anna-karin.wiknertz@svenskakyrkan.se

MUSIKER
Staffan Alveteg .......................................08-406 98 51
 staffan.alveteg@svenskakyrkan.se
Karin Bäckström...................................08-406 98 46
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De gick in i graven och såg en ung man i lång vit 
dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. 
Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni 
söker efter Jesus från Nasaret, han som blev kors-
fäst. Han har uppstått, han är inte här.

Mark 16:5–6


