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Förändringens vindar
Jag tror att ni känner det, att det finns hopp om en
förändring i luften. Än vet vi inte hur eller när det
nya normala blir, men det är på gång. Precis som
vårblommor och ljumma sommarkvällar.

Efter att vi frågade barnen i församlingen vad som
saknas i tidningen fick vi tips om ett uppslag med
barnpyssel, vilket vi fick positiv feedback på efter förra
numret. Kul!

I det här numret av På väg är det förändring som är
den röda tråden. I den sedvanliga hälsningen från
kyrkoherden är det Markus sista hälsning och hans
tankar inför pensionen. Lite längre fram är det även ett
reportage om honom. Ni får dessutom bekanta er mer
med den nya kyrkoherden Timo som börjar sin tjänst
om två månader.

Som sagt jag tror på förändring. Och att se det positiva
och fina i det nya.

På den här sidan har vi tidigare presenterat församlingens pilgrimsvandringar och teman. Vad vore tidningen På väg utan pilgrim? På sidan 10 finner du
vårens vandringar. Har du gått på pilgrimsvandring?
Personligen tycker jag att det är fantastiskt. Att promenera i grupp, äta medhavd matsäck och reflektera
tillsammans är för mig lika uppfräschade som att ladda
batterierna. Följ gärna med nästa gång!
Och så har vi vårt musikaliska utbud. Musik blir det
även i sommar.

Expeditionens telefontider: tis-ons kl 13-16 & tors kl 9-12
Bruksvägen 7, 64751 Åkers styckebruk | Telefon 0159 348 40
E-post: aker-lanna.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/alf
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”Det finns de som stannar och de som ger sig av,
så har det alltid varit. Var och en får välja själv
men han måste välja medan det är tid och aldrig
någonsin ge efter.” (Tove Jansson i Sent i november, 1970)
Påsken är förbi! Nämen är den verkligen det? Inte
i kyrkans tro och liv. Inte i söndagarnas tematik
som lever i det vi benämner ”påsktiden” till och
med pingsthelgen 23–24 maj. Det är pingsten som
fullbordar påskens proklamation att Jesus, Guds son,
uppstod från de döda och lever mitt ibland oss ännu
idag. Visserligen kanske inte lika förnimbar som när
han visade sig för sina lärjungar efter sin död. Men
ändå, ändå närvarande. Både i gudstjänstlivet och
i ditt eget andaktsliv inför och med Gud. Så när maj
sträcker ut sina solgröna spretande fingrar mot juni
och sommaren då, inte ens då, är påsken slut för Jesus
vandrar med oss.
Varje årstid, varje period i det mänskliga livet, har sitt
slutdatum. Sitt bäst‑före‑datum. Inte att det ena är bättre
än det andra – men vi lever med erfarenheten att livet
har sina cykler då något som var gott (eller dåligt) byter
plats med något som blir sämre (eller bättre). Alltid med
ett hopp om att nästa fas ändå kan vara trygg och ”rätt”.
Så är det ju för oss som går från ett aktivt yrkesliv till
ett mer eller mindre engagerat pensionärsliv. Med
förhoppningen att vi får chansen att dyka in i de där
projekten vi suktat efter. Eller inte. Bara önskan att få
göra saker i sin egen takt kan vara ett mål nog.
När du läser dessa rader, denna min ”sista” hälsning som
kyrkoherde i en underbar och livskraftig församling,
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HÄLSNING FRÅN KYRKOHERDEN

då har jag gått i pension. Då har jag ”gett mig av”! På
väg! Med en liten brasklapp: jag vikarierar på deltid
tills min efterträdare Timo Viinikka är på plats. Vissa
vändpunkter i livet har ingen återvändo. Så är det nog
med pensioneringen. Ja, man kan ju vara anställd
också efter det men man får lägga till emeritus efter sin
eventuella titel. Och inse att det jag skulle uträtta är nu
avklarat.
Redan har flyttlasset gått. Till en liten liten prästgård
utanför Eskilstuna. Med trehundra år på nacken. Ett
kyrkotorp. Ett steg mot att avskala, gå ner i vikt, minska
antalet ägodelar. För allt får inte plats. Döstädning
kallas det. Något som måste göras. I våra liv såväl som i
det naturliga kretsloppet. Då får annat, nytt och fräscht
plats. Inte bete sig som hunden Sniff som kastar sig över
jordiska skatter. För att i nästa stund förlora dem till en
drake. Sommaren är inte bara liggläge. Den är också
möjligheten till nya äventyr! Tack!
”Snusmumriken satte sig bredvid [Sniff] och sa vänligt:
Jag vet. Allting blir svårt när man vill äga saker, bära
dem med sig och ha dem. Jag bara tittar på dem och när
jag går min väg har jag dem inne i huvudet och kan ha
roligare saker för mig än att bära kappsäckar.”
(Tove Jansson i Kometen kommer, 1968)
Markus von Martens, kyrkoherde & kontraktsprost

MEDARBETARE

Den nye kyrkoherden
I förra numret av På väg fick vi bekanta oss lite med den nye kyrkoherden Timo
Viinikka som börjar sin tjänst i församlingen i mitten på juli.

Timo har i sitt liv varit på väg, precis som namnet på
tidningen. Han föddes i norra Finland och flyttade senare
till Eskilstuna, Luleå, Stockholm, Haparanda, Gotland,
Helsingfors och nu äntrar han och delar av hans stora
familj snart Klockargården i Åkers styckebruk.
När jag frågade Timo vad han såg mest framemot svarade
han snabbt att han skulle vilja träffa gamla kompisar
från skoltiden, sina syskon och kusiner som bor kvar i
Mälardalen. Det var i tjugoårsåldern som Timo flyttade
från Eskilstuna efter att han tagit underskötarexamen.
Som underskötare var hans sociala kompetens en stor
tillgång och han trivdes med att vårda människor, men
efter några år av trogen tjänst inom sjukvården föddes
hans kyrkliga kall.
– Jag hade en bild av att jag skulle vidareutbilda mig
till läkare men jag stod inte ut med hur man hanterade
människor i slutet av deras liv. Jag tyckte att vi gav
patienterna ett ovärdigt avslut när man opererade för
operationens skull. Även när man visste att sjukdomen
skulle segra. Jag kunde inte stå för det.

Därför beslöt sig Timo för att läsa vidare till präst. Som
präst skulle han få finnas till för människor i livets alla
skeenden, i glädje, sorg och vardagen.
Trots att Timo levt på många platser har han stannat
ungefär ett decennium på sina arbetsplatser och
nu planerar han att stanna lika länge i Åker-Länna
församling. Som präst vill han inte stagnera utan
fortsätta att utvecklas och utmana sig själv. Hans plan
som kyrkoherde är att fortsätta arbeta för att kyrkolivet
ska bli en naturlig del i vardagen, samverka med lokala
föreningar och samtidigt vara en närvarande chef, att se
och uppmuntra både församlingsbor och medarbetare.
Vi hälsar Timo varmt välkommen till arbetslaget och
församlingen.

Stina Franzén, församlingsassistent & kommunikatör

BARNPYSSEL

1. REBUS: Vad heter israeliternas speciella land
som Moses skulle föra dem till?
Svar:

2. Vad säger kvinnan til Mose? Stryk alla B och E så ser du.
Svar:

3. Mose leder sitt folk
till det utvalda landet.
Hur många pauser
tar de längs vägen?
Svar:

4. Färglägg bilden

Kika gärna på församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/aker-lanna
för att ta del av våra verksamheter
och digitala andakter.

ICA fika

Välkommen på förmiddagsfika och samtal på
tisdagar och torsdagar kl. 10.00-11.00 utanför ICA i Åkers styckebruk.
Från och med vecka 25 är det endast ICA-fika på tisdagar.

Musik i sommarkväll
Torsdagen den 1 juli i Länna kyrka kl. 19.00
Bokningen är i skrivande stund inte klar. Se kommande info på hemsidan.
Torsdagen den 5 augusti i Åkers kyrka kl. 19.00
A & O Duo med Agnes Lindberg, sopran och fiol,
och Olle Lindberg, tenor och gitarr.
Musik av Bach, Händel och Mozart varvat med
jazz och folkmusik i egna arrangemang.

A&O

A & O utgörs av de samspelta makarna
Agnes och Olle Lindberg. Ensemblen
har varit verksam sedan 2004 och
har turnerat i Sverige, Irland
och Tyskland.

A & O debuterade 2015 på den anrika festivalen Musik
vid Siljan. De har gett ut två album och ger ett 50-tal
konserter årligen, både som enbart duo men också i
samarbete med andra musiker, körer, storband och
ensembler.
Nyligen flyttade Agnes och Olle från sin lägenhet i
Mariefred till villa i Åkers styckebruk. Att flytta från
Mariefred var inget jättesteg för paret då de har rört sig
mycket i trakterna tidigare och insett hur mycket fin
natur som finns ända in på knuten. I deras nya gamla
villa från 1790-talet i Åker kan de nu öva utan att störa
någon och barnen kan springa på tomten som de vill.
Dessvärre har coronapandemin begränsat deras liv,
som för många andra musiker. Förra året kunde de
genomföra ungefär en handfull konserter, då med
streaming. Resten blev inställt eller framflyttat.
Sammantaget ett enormt ekonomiskt avbräck. Men det
fanns även ljuspunkter under 2020, bland annat sändes
Olles nyskrivna rekviem i Sveriges Radio P2 inte
mindre än två gånger, med Agnes som sopransolist.
Det var en inspelning från uruppförandet året innan.
Till vardags arbetar paret huvudsakligen som frilansare,
Agnes som sångerska, körledare och röst-/körcoach.
Bland annat leder hon Roggekören i Strängnäs. Hon är
även konstnär inom måleri med en kommande utställ-

ning i Strängnäs under månadsskiftet maj-juni. Olle
frilansar som kompositör, musikarrangör, basist och
gitarrist. Han har ett 40-tal kompositioner utgivna på
Nordens största musikförlag, Gehrmans.
Agnes arbetar deltid som sångpedagog på Kulturskolan
i Strängnäs, Olle har en halvtid som arrangerings- och
gehörslärare på Stockholms Musikpedagogiska Institut
och timmar på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
inom samma område. Båda ingår dessutom i BachEnsemblen Sörmland, som ni har chans att höra
på konserter under augusti månad i Katrineholm,
Mariefred & Strängnäs.
Det är med stor glädje som vi presenterar att A & O
kommer till sommarkonsert i Åkers kyrka den 5
augusti. Då får vi lyssna till när A & O smidigt rör sig
mellan genrerna. De framför musik av bland andra
Bach, Händel och Mozart varvas med kända jazzlåtar,
folkmusik och eget material. Repertoaren väljs utifrån
lust och inspiration. Fantasin får flöda när musikens
essens plockas ut i arrangemangen för två sångstämmor,
fiol och gitarr. Duon lägger stor vikt vid kontakten med
publiken; varje nummer presenteras muntligen vilket
bidrar till en upplevelse fylld av överraskningar!
Viveka Rosenqvist Lidström, kantor

PILGRIMSAKTUELLT

Låt ditt rike komma
I tider av oro längtar vi efter det som är större och helare
än det vi har omkring oss. I bönen Vår Fader ber vi
”Låt ditt rike komma.” Vad är det vi ber om när vi ber
om ”Guds rike”? Under vandringen utforskar vi olika
perspektiv av detta Guds rike som av Jesus beskrivs som
något helt annorlunda och samtidigt helt nära. Det som
inte är någon fysisk plats men som finns mitt ibland oss.
Det som barnen sägs ha bäst koll på. Ja, vad ska en tro?

när & var
Lördag 19 juni 13.00
Vandringen startar och slutar vid ridhuset i Vilsta,
Eskilstuna, och är ca 8 km. Medtag matsäck.
Information och anmälan senast 18 juni:
Annelie Spånberger 0159-34845 eller
annelie.spanberger@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandring till Ärja kyrkoruin
Ärja kyrkoruin tillhör Åker-Länna församling och är
ruinen efter Ärja kyrka som revs i slutet av 1500-talet.
Den grävdes ut och restaurerades i början av 1900-talet
och är idag en vacker plats där man kan ana historiens
vingslag, inte minst på grund av de två runstenar från
1000-talet, vilka står bredvid kyrkoruinen.
Välkommen att fira högmässa i Åkers kyrka eller
Mariefreds kyrka 11.00 söndag 29 augusti och följ
därefter med på en vandring till Ärja kyrkoruin.

när & var
Söndag 29 augusti 13.00
Vi samlas vid Åkers kyrka för ca 5 km vandring till Ärja.
Friluftsgudstjänst firas i Ärja kyrkoruin 15.00 med
efterföljande picknick. Medtag matsäck.
Den som vill ha mer information eller önskar hjälp
med resa från Ärja tillbaka till Åker, kontakta
Annelie Spånberger 0159-348 45 eller
annelie.spanberger@svenskakyrkan.se

Våra pilgrimsvandringar i Åker och Länna med omnejd fortsätter vissa lördagar under våren.
Håll utkik på hemsida och Facebook för aktuella datum!
Förhoppningsvis kommer vi att kunna genomföra de lite längre pilgrimsvandringar vi planerar att göra
under sommaren tillsammans med Strängnäs domkyrkoförsamling respektive Mariefreds församling.
För aktuell information se vår hemsida eller facebook, eller kontakta Annelie Spånberger 076-7788930.
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MEDARBETARE
I många av Markus von Martens predikningar de senaste åren
har livet i och runt bikupan spelat en stor roll för att illustrera
söndagens bibeltexter. Alldeles snart kommer han kunna ägna
sig mer åt sina biodlartalanger när han nu går in i en ny fas i
livet och en tillvaro som pensionär.
– Kära medarbetare, välkomna till veckans onsdagsmöte,
säger Markus med teatralisk röst och ett skratt när han
föreställer sig själv framför bikuporna, pratandes med bina.
Kanske skulle man i detta kunna läsa in att han kommer att
känna en viss saknad efter sina fantastiska medarbetare i
Åker-Länna församling. Men Markus kommer nog inte ha tid
att sakna arbetslaget när allt kommer omkring.
Även om Markus inte har tänkt planera in för många
aktiviteter i sin daglediga tillvaro, så märks det att han
brinner för många olika saker, sådant som han vill få mer
tid för. Förutom biodlingen så kommer han att studera
teologi på Masternivå. Kanske kommer han även att ägna sig
åt forskning. I och med arbetet med doktorsavhandlingen
om amishfolket fick han upp ögonen för de kristna rörelser
som inte riktigt följer huvudfåran. Den senaste tiden har ett
intresse för kväkarrörelsen väckts hos honom, så kanske är
det den som blir föremålet för framtida forskning. Sedan vill
han kunna ägna mer tid åt sina barn och barnbarn som bor
spridda runtom i Sverige. Markus kommer även att arbeta lite
för Strängnäs stift, dels som kontraktsprost under hösten, men
även med organisation och samordning av telefontjänsten
”Jourhavande präst”.
På frågan om vad han är mest stolt över i sitt yrkesverksamma
liv funderar han länge. Sedan svarar han att en sak är hans
avhandling. Känslan av att doktorera, efter att i perioder delvis
ha fått kämpa med präststudierna. Därefter berättar han om
sitt, kanske något extrema, engagemang för miljön, tidigt i sin
yrkeskarriär. När den unga prästfamiljen blev vegetarianer
och ägnade sig åt självhushållning, sålde tvättmaskin och
dammsugare för att inte slösa onödig elektricitet och sålde
bilen för att inte uppleva världen genom en ruta. Följdaktligen

fick åttabarnsfamiljen tvätta tygblöjor för hand och cykla 3-4
km till buss eller till lanthandeln. Kanske kan det vara så att
Markus intresse för lite avvikande rörelser i sin forskning
kan bottna sig i att han själv har varit och är långt ifrån
”mainstream”? Då han tidigare har haft både ko, hästar, åsna,
höns, får och getter, har han även funderat på om ett par får
skulle bli aktuellt nu. Eller kanske en shetlandsponny?
– Men det är bra som det är just nu, säger han sedan. Det räcker
så bra med den älskade katten Evelyn, och bina förstås.
Markus säger också att det har varit fantastiskt att få vara i
Åker-Länna församling i slutet av sin yrkesverksamma tid,
med engagerade och ansvarstagande medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor. Snart bär flyttlasset iväg från
Åkers Klockargård mot Markus och hustrun Evas prästgård i
Hammarby utanför Eskilstuna och en ny tid börjar.
Annelie Spånberger, prostbiträde, kantor

för mer information
besök vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/aLF

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER
Söndag 9/5 Bönsöndagen
Gudstjänst kl. 11.00 och 11.30 i Åkers kyrka.

Söndag 27/6 Johannes döparens dag
Högmässa kl. 11.00 i Länna kyrka.

ONSDAG 13/5 Kristi himmelsfärds dag
Gökotta kl. 8.00 på Prästgårdsberget i Länna.
Friluftsgudstjänst kl. 11.00 vid församlingshemmets
klockstapel i Åker.

TORSDAG 1/7
Sommarmusik kl. 19.00 i Länna kyrka.

Söndag 16/5 Söndagen före pingst.
Högmässa kl. 11.00 i Åkers kyrka.
Söndag 23/5 Pingstdagen
Sammanlyst friluftsgudstjänst kl. 12.00 vid
Vårfruberga klosterruin (vid regn Fogdö kyrka).

SÖNDAG 4/7 Apostladagen
Högmässa kl. 11.00 i Åkers kyrka.
SÖNDAG 11/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet
Högmässa kl. 11.00 i Länna kyrka.
SÖNDAG 18/7 Kristi förklarings dag
Högmässa kl. 11.00 i Åkers kyrka.

Söndag 30/5 Heliga trefaldighets dag
Högmässa kl. 11.00 i Länna kyrka.

SÖNDAG 25/7 Åttonde söndagen efter trefaldighet
Högmässa kl. 11.00 i Länna kyrka.

Söndag 6/6 Första söndagen efter trefaldighet
Högmässa kl. 11.00 i Åkers kyrka

SÖNDAG 1/8 Nionde söndagen efter trefaldighet
Högmässa kl. 11.00 i Åkers kyrka

Söndag 13/6 Andra söndagen efter trefaldighet
Högmässa kl. 11.00 i Länna kyrka.

TORSDAG 5/8
Sommarmusik kl. 19.00 i Åkers kyrka.

Söndag 20/6 Tredje söndagen efter trefaldighet
Högmässa kl. 11.00 i Åkers kyrka.

SÖNDAG 8/8 Tionde söndagen efter trefaldighet
Högmässa kl. 11.00 i Länna kyrka.

LÖRDAG 26/6 Midsommardagen
Gudstjänst kl. 18.00 i Åkers kyrka.

