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#3
hösten är tid för uppstart och 
nystart. Förhoppningsvis med 
kraft och inspiration från en 
sommar med vila och ledighet. 
Samtidigt är hösten också på-
minnelsen om att inget varar för 
alltid. De dimmiga morgnarna, 
den lite kyligare vinden och så 
småningom de gulnade löven 
berättar om alltings förgänglig-
het. Om att livet som ständigt 
förnyas också ständigt kommer 
gå till vila.

En av sommarens mest älskade 
psalmer är Sv.Ps 201 ”En vänlig 
grönskas rika dräkt har smyck-
at dal och ängar”. Det är de 
första två versarna som är mest 
välkända. Där vi sjunger om 
glädjen över natur som växer 
och grönskar. I den tredje versen 
slår psalmen an det som också 
hösten berättar om,

”Allt kött är hö, och 

blomstren dö, och tiden allt 

fördriver; blott Herrens ord 

förbliver”.

Gud skapar liv som oupphörligen 
förnyas. Om det så är i somma-
rens grönska eller höstens ny-
starter. Gud möter också där allt 
når sitt slut. Psalmens femte vers 
vill ge tillit och mod att våga leva 
och våga tro – även om allting 
har ett slut.

”Då må förblekna sommarns 

glans och vissna allt fåfäng-

ligt; min vän är min och jag är 

hans, vårt band är oförgäng-

ligt. I paradis han, huld och 

vis, mig sist skall omplantera, 

där intet vissnar mera.”
 
anders ekhem
Kyrkoherde
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svenskakyrkan.se/act/insatser-
vid-katastrofer

BAKOM VARJE SIFFRA 
FINNS EN MÄNNISKA!
Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag.  
Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att 
orka leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen 
är ett faktum.

Genom lokala partner är Act Svenska kyrkan på plats och kan snabbt bidra med mat,  
vatten och trygghet när läget är akut. Stöd vårt katastrofarbete!

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Det är oftast människor som redan lever i 
utsatthet som drabbas värst vid en katastrof. Gåvorna används där behoven är störst. Foto: Sofia Malmqvist/Ikon

GE EN  
GÅVA SOM  
RÄDDAR LIV!

Skriv AKUT i meddelandefältet
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LÄGER-KONFIRMATION
FRUSTUNA FÖRSAMLING
UPPLÄGG 
Den här gruppen träffas varannan vecka. Då 
kommer vi – konfirmander, unga ledare och 
vuxna – jobba med olika frågor och funde-
ringar och förhoppningsvis upptäcker vi nya 
saker tillsammans. Vi kommer jobba på olika 
sätt, vi använder bl.a. musik, bilder, foto, 
drama och diskussioner. Gruppen kommer 
att åka på läger tillsammans, det blir en 
övernattning under hösten och ett läger 
under påsklovet. Vi kommer även delta vid 
mässor i kyrkan tillsammans.

 

Gnestakonfa
GNESTA-KONFIRMATION
FRUSTUNA FÖRSAMLING
UPPLÄGG 
Gruppen träffas varannan vecka och är 
en mindre grupp (max fem ungdomar) 
där vi har möjlighet att forma träffarna 
utifrån de behov som finns i gruppen. Vi 
kommer jobba på olika sätt, vi använ-
der bl.a. musik, bilder, foto, drama och 
diskussioner. Gruppen kommer inte ha 
något läger, kanske bestämmer vi oss för 
att ha någon övernattning tillsammans. 
Vi kommer även delta vid mässor i kyrkan 
tillsammans.

 

ANMÄLAN & MER INFO  
www.svenskakyrkan.se/frustuna/konfirmation 

ÄRKEBISKOP

Martin Modéus, 
biskop i Linköpings 
stift, fick flest rös-
ter i den avgöran-
de omgången av 
ärkebiskopsvalet den 8 
juni. Därmed blir han ny ärkebis-
kop i Svenska kyrkan efter Antje 
Jackelén som lägger ner sin stav 
den 30 oktober. 

Martin Modéus tillträder 
den 4 december.

JOURHAVANDE PRÄST
Brottas du med ångest, ensamhet 
eller självmordstankar och behö-
ver någon att prata med? Ring 
112 och be att få bli kopplad 
till Jourhavande präst. Den som 
svarar är präst inom Svenska 
kyrkan. Som alla präster har 
också prästerna i jouren absolut 
tystnadsplikt. Samtalet bandas 
inte och det som sägs stannar 
mellan er.

Björnlundakonfa + Assisi
BJÖRNLUNDA-KONFIRMATION
DAGA FÖRSAMLING

Gnestakonfa + läger

ANMÄLAN & MER INFO  
www.svenskakyrkan.se/daga/konfirmation 

Martin Modéus
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Höstupptakt med kyrkoherde-
mottagning sker i Frustuna kyrka. 
Biskop Johan Dalman leder  
mottagningsmässan av församlingens  
kyrkoherde, Anders Ekhem. 

Kyrkorådet inbjuder till fest i kyrkan 
samt trädgårdsmingel och samvaro 
med stålunch och fika efter 
gudstjänsten.

Församlingsdag 
Med kyrkoherdemottagning
11 september 11.00 i Frustuna kyrka
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tummen 
Det starkaste fingret: 
Be för det viktigaste och starkaste i ditt liv.
pekfingret 
Fingret som pekar: 
Be för dem som ger dig och andra vägledning.
långfingret 
Det längsta fingret: 
Be för dem som är ledare i samhället
där du finns.
ringfingret 
Det svagaste fingret: 
Be för dem som lider nöd och har det svårt.
lillfingret 
Det minsta fingret: 
Be för dig själv och det du behöver.

BÖNDAGBOK 
Av: Johan Dalman 

Biskop Johan Dalman har i denna 
bok bearbetat den skotske prästen och 
teologiprofessorn John Baillies texter. 
Detta är en andaktsbok att leva med 
länge. Varje dag, under en månads tid, 
ramas in av en morgon- och aftonbön. 
Bönerna är förtröstansfulla, frimodi-
ga, ärliga – på en gång vardagliga och 
högstämda.

tips fran boken.
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Kalendarium
Terminen startar v.36 för alla verksamheter om inte något annat anges i kalendariet.
Här hittar du församlingens evenemang och gudstjänster under perioden  
SEPTEMBER-NOVEMBER. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Håll utkik på 
församlingens hemsida och i våra annonser i Östra Sörmlands Posten.

.Pa hemsidan hittar du mer information  
om alla gudstjanster, evenemang  
och verksamheter!

.
..

Mötas och umgåsMötas och umgås

frö till bukett 
Välkommen att hjälpa till i Frustunas 
egna blomsterodling! Kom som du är 
och blomma ut! Onsdagar 10-12, 
pågår till 26 oktober. 

onsdag på verandan 
Frustuna prästgård.
Onsdagar 12-14. Sopplunch och 
samtal. Johanna Scherp och 
Ing-Marie Andersson. 

 
mötesplats torsåker 
Andakt och lunch i Torsåkers kyrka och 
församlingshem.  13-15 
Johanna Scherp och Svea Davidsson. 
Datum: 
29 sept
27 okt
24 nov

café torsåker 
Andakt och fika i Torsåkers kyrka och 
församlingshem. Kl 14-16.
Johanna Scherp och Svea Davidsson 
Datum: 
11 okt 
8 nov
13 dec 

 

FamiljFamilj

öppen famn 
Fredagar 9.00-11.30. 
I Tingshuset, Tingshusgatan 12  
För föräldrar och barn 0-5 år. Lek, prat, 
sångstund och enkelt fika.  
Start v. 37. Uppehåll v.44.

babycafé. 
Onsdagar 9.30-11.30  
Frustuna prästgård. 
För föräldrar och barn 0-1 år. Lek, prat, 
sångstund och enkelt fika.  
Start v. 37. Uppehåll v.44.

Höstupptakt med kyrkoherde-
mottagning sker i Frustuna kyrka. 
Biskop Johan Dalman leder  
mottagningsmässan av församlingens  
kyrkoherde, Anders Ekhem. 

Kyrkorådet inbjuder till fest i kyrkan 
samt trädgårdsmingel och samvaro 
med stålunch och fika efter 
gudstjänsten.

Med kyrkoherdemottagning
11 september 11.00 i Frustuna kyrka
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4 september mässa 
11.00 i Frustuna kyrka. Präst Anders Ekhem.  
Söndagens tema: Friheten i Kristus

11 september mottagningsmässa  
11.00 i Frustuna kyrka. 
Biskop Johan Dalman, Anders Ekhem och 
Johanna Scherp. Kyrkoherdemottagning. 
Körmedverkan. Församlingslunch.  
Söndagens tema: Medmänniskan

18 september mässa  
11.00 i Frustuna kyrka . 
Präst Johanna Scherp. Körglädje deltar.  
Söndagens tema: Enheten i Kristus

25 september mässa  
11.00 i Frustuna kyrka. Präst Ola Orwinger.  
Söndagens tema: Ett är nödvändigt

2  oktober mässa  
11.00 i Frustuna kyrka. Präst Anders Ekhem. 
Frustunakören deltar. 
Söndagens tema: Änglarna

9 oktober familjemässa 
11.00 i Frustuna kyrka.  
Präst Johanna Scherp. Barnkör deltar. 
Söndagens tema: Lovsång

16 oktober mässa 
11.00 i Frustuna kyrka.  
Präst Anders Ekhem. Körglädje deltar. 
Söndagens tema: Att lyssna i tro

Gudstjänster i höstGudstjänster i höst
 
23 oktober mässa 
11.00 i Frustuna kyrka. Präst Ola Orwinger. 
Folkkören deltar. 
Söndagens tema: Trons kraft

30 oktober mässa 
11.00 i Frustuna kyrka. Präst Anders Ekhem.  
Söndagens tema: Att leva tillsammans

5 november mässa allhelgonadagen 
11.00 i Frustuna kyrka.  
Präst Johanna Scherp. Frustunakören deltar.  
Dagens tema: Helgonen

6 november mässa 
11.00 i Frustuna kyrka.  
Präst Anders Ekhem. Körglädje deltar.
Söndagens tema: Vårt evighetshopp

6 november minnesgudstjänst 
16.00 i Frustuna kyrka. Präst Anders Ekhem. 

13 november familjemässa 
11.00 i Frustuna kyrka.  
Präst Johanna Scherp. Barnkör deltar.
Söndagens tema: Vaksamhet och väntan

20 november mässa 
11.00 i Frustuna kyrka. Präst Ola Orwinger. 
Söndagens tema: Kristi återkomst 

27 november mässa 1:a advent 
11.00 i Frustuna kyrka.  
Präster Anders Ekhem och  
Johanna Scherp.  
Frustunakören deltar.
Söndagens tema:  
Ett nådens år

morgonmässa  
Torsdagar 9.00 i Frustuna kyrka. 

lunchbön
Varje tisdag, onsdag och torsdag 11.45  
i Frustuna kyrka.

Högmässor



Barn & UngdomBarn & Ungdom

kyrkfritids 
För årskurs 2-4. Tisdagar 14.30-16.00.  
I och runt Frustuna prästgård. 
Start v. 40, 4 okt. Uppehåll v.44.  
Anmälan via församlingens hemsida. 

onsdagsklubb 
För årskurs 5-7. Onsdagar 15.00-17.00. 
Tingshuset. Uppehåll v.44.  
Anmälan via församlingens hemsida. 

fredagshäng 
För årskurs 7-9. Fredagar 14.00-16.00. 
Tingshuset. Uppehåll v.44. Ingen anmälan. 

ungdomshäng 
Tingshuset 18-20. För ungdomar i 
högstadie- och gymnasieåldern. Vi äter 
middag tillsammans. Ingen anmälan. Datum: 
27 sep. 
25 okt. 
22 nov. 
20 dec. 

stilla stund 
Tingshuset 18-19.30. För ungdomar i 
högstadie-gymnasieåldern.  
Anmälan till Ida Fransson: 070-297 64 15
Datum:
15 sep. 
13 okt. 
10 nov. 
8 dec. 

ungdomsretreat 
Lördag 12 november 10-16 i Tingshuset 
För ungdomar i högstadie-gymnasieåldern 
Anmälan till Ida Fransson: 070-297 64 15
Se mer info på webben.

Musik & körerMusik & körer

barn- och ungdomskörer:
Sånggrupp (förskoleklass – åk 1) 
Onsdagar i Tingshuset kl 13.30-14.15. 
 
Diskantkören (åk 2-3) 
Torsdagar i Tingshuset kl 14-15 

Unga röster (åk 4-6) 
Torsdagar i Tingshuset kl 15-16. 

Ledare för körerna är: Cecilia Eriksson. 
Se webben för mer info och anmälan. 

vuxenkörer (mer info på s.12) 
Frustuna Folkkör 
Tisdagar, 18.30-20.00 i Frustuna kyrka.

Frustunakören 
Onsdagar, 19.00 - 21.00 i Tingshuset. 

Körglädje 
Onsdagar, 10:45-11:45 i Frustuna kyrka. 
 
lördagsmusik: 
Lördagar 17.00 i Frustuna kyrka. 
Datum:
17 sep
1 okt
15 okt
29 okt.   
12 nov.  

Mer info Mer info 

Mer information om våra 
evenemang, verksamheter och 
gudstjänster hittar du på:

www.svenskakyrkan.se/frustuna

SammanträdenSammanträden

kyrkofullmäktige 
Allmänheten välkomnas till kyrkofullmäktige 
den 8 november. Inleds med andakt i 
Frustuna kyrka 18.30. Därefter möte i 
Frustuna prästgård 19.00. 

Mer info kommer pa webben.



Adam och Eva, deras söner Kain 
och Abel och inte minst Noa – 
gubben som byggde arken för alla 
djuren, tillhör några av de mest 
välkända namnen i historien. Vi 
möter på dem i Bibelns inledande 
kapitel.

Efter de två skapelseberättelserna, trä-
der de fram i ett liv som efter syndafal-
let levs utanför paradiset där mycket 
är möda och besvär, svek och lögner. 

Vi möter Kain som blir så avundsjuk 
på sin bror Abel att han dödar honom. 
En berättelse som blir kusligt aktuell 
genom Rysslands brutala angrepp på 
sitt broderland Ukraina. Lika aktu-
ell är berättelsen om Noa som får i 
uppdrag att rädda alla djuren från den 
stora översvämningen. Parallellen finns 
i vår tids översvämningar, bränder och 
alla utrotningshotade arter. I berät-
telsen om Babels torn hör vi om den 
splittring som uppstår när människan 
vill ta Guds plats genom att bygga tor-
net som ska sträcka sig upp i himlen. 
I varje tid och för varje människa kan 
det i dessa djupt existentiella berättel-
ser finnas ett igenkännande. Det kan 
förskräcka och samtidigt ge en djupare 
förståelse av livet. En livsvisdom som 
burits genom historien och som gör 
att vi än idag kan känna till och känna 
igen oss i dessa människor och deras 
livsöden.

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan? 
- Scanna QR-koden för att hämta din 
inträdesblankett, eller kontakta
församlingsexpeditionen! 
 
Kontaktuppgifter 
hittar du på s.9

VAR ÄR DU?  
VAR ÄR DIN BRODER?



för det är ur människans angelägna 
frågor kring livet, dess ursprung och 
mening, tillhörighet och förutsätt-
ningar som dessa berättelser har vuxit 
fram. Där finns ett prövande av svar 
varför livet är som det är. Varför vi 
inte lever i jämlikhet, solidaritet och 
i samklang med varandra och hela 
skapelsen? Människan är på något 
sätt inte nöjd med sin plats i skapelsen 
utan bär en ständig strävan. Det är i 
sig något gott, men då hon söker en 
position hon inte själv äger eller kan 
fånga går något sönder. Människan vill 
bli sin egen gud.

Berättelserna är framsprungna ur en 
längtan efter Gud och samtidigt ett 
ständigt uppror mot Gud. Gud som är 
alltings ursprung och livets djupaste 
identitet och närvaro. Gud framträder 
i berättelserna som närvarande och 
nära. Gud sätter gränser, för livet har 

anders ekhem
Kyrkoherde

sina gränser. Samtidigt överger eller för-
kastar Gud inte sin skapelse. Med Noa 
ingår Gud ett förbund som trots alla 
mänskliga uppror är en sträv och sann 
omsorg om att aldrig överge människan.

två frågor ställer Gud till människan. 
En till Adam när de ätit av kunskapens 
frukt – Var är du, människa? Ja, var är 
vi i våra liv? Vem är vi? Vad är riktning-
en för våra liv? Den andra frågan ställer 
Gud till Kain när han dödat sin bror 
Abel – Var är din broder? Ja, var finns 
vår medmänniska i våra liv. Hur ser 
vår omsorg och våra handlingar för vår 
nästa ut? Kains svar är egoismens, cy-
nismens och maktfullkomlighetens svar; 
”Ska jag ta vara på min broder?

Guds två frågor finns i varje männ-
iskas djupaste inre. Frågor som ingen 
människa kan komma undan, oavsett 
tro eller livsval. Urhistoriens berättelser 
och människor är inte historiskt sanna 
berättelse om något som en gång hände 
för länge sedan. De är sannare än så. De 
rör det som är djupt mänskligt sant. Det 
som varje människa kan känna igen i 
sitt eget liv och i sin egen tid. Var är du? 
Var är din medmänniska?

” Där finns ett prövande av svar varför livet 
är som det är. Varför vi inte lever i  
jämlikhet, solidaritet och i samklang med 
varandra och hela skapelsen?”

VAR ÄR DU?  
VAR ÄR DIN BRODER?



måndagar, varannan vecka 
10-12 frustuna prästgård 
med omgivningar
En friskvårdsgrupp inom musik & hälsa
som träffas kontinuerligt under två 
terminer. För att söka vår inre kraft och 
närvaro i nuet tar vi hjälp av kulning 
och andra röstliga lekfulla och 
avslappnande övningar. 

Vi vänder oss till alla som behöver
kraftsamlande friskvård, och speciellt
till dig som lider av stressrelaterad
ohälsa. Kanske är du på väg in i/ut ur
ett tillstånd av utmattning?

Ingen tidigare erfarenhet eller särskild 
sångröst behövs, utan mest mod att 
pröva sin röst under kravlösa former.

Kraftsamlarstarten sker 19 sept. Max
12-14 deltagare beroende på covidläget.
Träffarna sker både inomhus och utom-
hus. Föranmälan innan kursstart.

anmälan
frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se
0158-22100

Kraftsamling
FRISKVÅRD

onsdagar,  
19.00 - 21.00 i tingshuset 
En blandad kör för alla som gillar att 
sjunga i stämmor. Repertoaren är ganska 
så varierad och sträcker sig från 1600- 
talet till idag. Det blir en musikalisk resa 
från motet till poplåt, från andlig till 
folklig. Musiken väljer vi tillsammans 
för att det ska kännas bra för alla som 
sjunger i kören. 
 
körledare
Klaus-Henning Schütt & Cecilia Eriksson

tisdagar  
18.30-20.00 i frustuna kyrka
Energifylld sångglädje i höst!
Folkkören med fokus på kravlös 
sångglädje där alla kan delta. Allt lärs 
ut utan noter i en takt som alla kan 
hänga med på. Inga förkunskaper 
krävs. Vi jobbar för att skapa en atmos-
fär som är avspänd, uppmuntrande och 
lustfylld. Det ska vara kul att sjunga!
körledare
Karin Lindström Kolterud

Folkkören

Frustunakören

Körglädje
onsdagar 
10.45 - 11.45 i frustuna kyrka  
En kör för glada amatörer som gillar att 
sjunga. Vi sjunger kända andliga visor 
och den klassiska allsångsrepertoaren. 
Vi sjunger ofta enstämmigt och ibland 
tvåstämmigt.  
 
körledare
Klaus-Henning Schütt

vuxenkorer & sang.. .



Babycafé
Onsdagar 9.30-11.30  
Frustuna prästgård. 
För föräldrar och barn 0-1 år

Öppen famn
Fredagar 9.00-11.30. 
I Tingshuset, Tingshusgatan 12  
För föräldrar och barn 0-5 år. 
Lek, prat, sångstund 
och enkelt fika.

Kraftsamling
FRISKVÅRD

Varje sommar dyker ett gäng sommar-
jobbare upp och på bästa sätt bidrar 
de till att hålla kyrkogården fin för 
alla sommarens kyrkobesökare. Under 
denna sommar har flera sommarjob-
bare bytts av och sist ut är Filip och 
Ture. Tack alla sommarjobbare för det 
fina jobb ni gjort under denna säsong.

Tack för i år!
SOMMARJOBBARE

Varje år kommer fyra nummer av Glöd 
ut till alla som bor i församlingen.  
Nytt för 2022 är att två nummer är i 
mindre format, #2 och detta #3. Nästa 
nummer kommer i november och blir 
ett mastigare nummer!

GLÖD
UTGIVNING

på svenska kyrkans  
bönewebb kan du tända ett  
digitalt ljus eller skicka in  

din egen bön. 

be.svenskakyrkan.se





POSTADRESS 
Frustuna Församling 
Frustuna Prästgård 
646 91 GNESTA

BESÖKSADRESS TINGSHUSET 
Tingshusgatan 12, Gnesta. 
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FULLSTÄNDIG PERSONALLISTA  
FINNER DU PÅ WEBBEN!
 

 

k o n t a k t
På Frustuna kyrkogård och i miljön runt om-
kring finns många sittplatser för eftertanke. En 
ser ut som en klassisk parkbänk, en annan är 
två stubbar med insektshotell och en tredje är en 
ljugarbänk runt ett träd. Vad händer egentligen i 
kroppen när vi väljer att stilla oss en stund? Väl-
kommen att utforska vilsamheten vid någon av 
Frustuna församlings alla sittplatser. Till vänster 
finner du ett urval. Kan du hitta till alla nio?

Hur kan en 
kyrkbänk se ut?

BÄNK MED UTSIKT

BLOMSTERÄNGSBÄNK

När en grav verkar övergiven eller 
vanvårdad försöker kyrkogårds-
förvaltningen ta kontakt med anhöriga 
för att åtgärda detta. Men det är inte alltid detta 
lyckats, och en kontaktskylt sätts vid graven.

Då kan ett ärende om vanvård sättas igång vilket 
kan sluta i man förlorar sin gravrätt. Detta tar 
lång tid och kan sträcka sig över några år.

Ser du en kontaktskylt som sitter på en gravplats 
du besöker eller känner till, hjälp oss att hitta 
anhöriga till graven så vi kan få en kyrkogård 
med välskötta gravar.

kontakta frustuna församling
0158-22 100

När en grav inte sköts om
KYRKOGÅRD



"Gärna ville jag vara ett träd
ja gärna ville jag vara ett träd
Jag skulle stå på en äng för mig själv
och tänka som man tänker
på hur vinden far
och stjärnorna blänker...

Ur ”Gröngölingen är på väg” av:  
barbro lindgren


