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Berättelse, berättelse, allting är 

berättelse. Ett träd står avsides 

i skogsbrynet. Det berättar  

intensivt för den som kan höra 

vinden spela i grenverket, den 

som kan läsa årsringar. Vad är 

det trädet vill berätta om den 

tid den lever i? Vad är det vi 

människor berättar? Vi vill lyfta 

alldagliga erfarenheter och 

händelser fram till igenkänning. 

Det rent personliga till att  

bekräftas som det  

allmängiltiga, det typiska, för 

en grupp, en släkt eller ett folk. 

Mönster och spår blir synliga, 

beteenden och värderingar som 

sjunker allt djupare in i den  

gemensamma självförståelsen. 

Via aktiva val och inspiration 

flyter berättelserna samtidigt 

upp i en annan tidsväxel.  

Symbolhandlingar bildas och en 

tradition har fötts.  

Behovet att återuppleva en  

meningsfull händelse, som 

tecken på den egna  

grupptillhörigheten, svarar mot 

det koncept som traditionen  

levererar.  

En tradition kan vara påtvingad 

med syfte att hålla folket inom 

härskarens domäner.  

En tradition kan också vara  

pedagogik för goda vitala värden. 

En tradition kan slitas ner så bara 

skalet blir kvar. Innehållet är 

borta.  
 

Bibeln, böckernas bok, rymmer 77 

böcker, som i sin tur är spräng-

fyllda av berättelser i varierande 

längd och innehåll. Ett stort arv att 

förvalta, som kan ge nycklar till att 

förstå vår kultur på gott och ont. 

Att tömma traditionen på innehåll 

kan däremot vara förödande. Som 

att sudda ut sitt eget fingeravtryck 

eller rent av ge fingret till en 

granne utan att veta vad det  

betyder.  
 

Vad ska vår tid ge för innehåll till 

de traditioner vi lämnar efter oss? 

Någonting annat än tomhet hoppas 

jag. Någonting vi kan enas om, 

som stärker vår samhörighet och 

får oss att mogna. 

 Petter Wingren 
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”Öppen barnverksamhet är en 

plats dit barn och föräldrar bara 

kan komma, mötas och få vara”, 

säger Lovisa Rundqvist.  

Tillsammans med kollegan Ann 

Andersson eftersträvar hon ett 

kravlöst klimat. Gästerna ska inte 

behöva konsumera och  

prestera utan snarare vila  

och relatera. Lovisa lärde sig  

uppskatta det  

sättet att arbeta 

med föräldrar och 

små barn, när 

hon själv deltog 

som mamma i  

Sparreholm. Hon 

skulle självklart 

önska att fler 

pappor hittade in 

i gemenskapen. 

Men nu är det 

främst mammor 

som kommer.  

 

 

”Kanske papporna blir lite  

ensamma inför det faktum,  

att mammorna traditionellt  

har stått för omvårdnaden”, 

funderar Lovisa. 
  

Hon ser det som en  

utmaning att jobba med det 

här och tycker det är  

jätteroligt.  

”Vi kan göra fel och vi ledare 

är inte perfekta, men vi ser till 

att vara tillåtande och ... 

 

...personliga med varje  

deltagare.” Lovisa syftar på så  

grundläggande 

värden som att 

se och hälsa  

välkommen, att 

tydligt uppskatta 

dom som  

kommer och 

lägga märke till 

när någon går.  

 

Lovisa vill att 

dom ska känna 

att dom kommer 

till ett hem... 

  

V i fogas samman 

 
Lovisa Rundqvist 

Barnens bilder 
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Nu under Coronatider har det  

varit svårt för Lovisa och Ann att 

veta, hur de ska bemöta barnets 

behov av kroppskontakt.  

”Desto viktigare då”, tycker  

Lovisa, ”att lägga ner  

engagemang på att lära sig alla 

namn.”  
  

Ann och Lovisa tar vara på de 

traditioner som finns  

representerade i gruppen.  

Traditioner kan förändras,  

påpekar Lovisa. De unga  

föräldrar, som får barn nu, är den 

första generationen, som själva 

firade halloween som barn. Inför 

Advent och Jul bakas det peppar-

kakor och lussebullar. ”Dom goda 

kryddorna och att baka  

tillsammans, fogar oss samman 

som gemenskap”, ler Lovisa 
 

Petter Wingren 

...Och hon konstaterar, att 

”Människor som har erfarenhet av 

flytt och flykt ofta har behov  

av att få känna sig hemma, bli  

omhändertagna.” 

  

Att få känna sig hemma 

När barnen stolt visar upp vad dom 

har skapat, är det viktigt  

att de får generöst med 

uppmärksamhet. Lovisa framhåller 

bestämt, att det gäller även när de 

vuxna anförtror sina berättelser om 

flykten från ursprungslandet.  

 

Den här dagen har dom pratat om 

fasta och ramadan och jämfört med  

fastan inför påsk i kristen kultur.  

Föräldrarna berättar också gärna, 

om hur det var när dom själva var 

barn. Som nybliven förälder  

kommer man naturligt i kontakt med 

sin egen barndom, resonerar Lovisa.  
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 Otäcka sjukdomsförlopp, social  

isolering, stängda gränser, höga 

dödstal, restriktioner och förbud. 

Ibland slinker det in något positivt. 

Kanske om en hjältemodig insats, 

en förhoppning om verkningsbara 

mediciner ett kommande vaccin. 
 

Så i allt det mörka lyser ändå  

ljuset. Hoppet är inte dött.  

Människor i andra tider, i andra 

sammanhang inspirerar oss att  

våga se framåt. Att våga hoppas. 

Och det är så viktigt. 
 

Viktigt därför att med hoppet  

kommer också en glädjens ton.  

Och med glädjens ton kommer  

det stärkta hoppet och den positiva  

spiralen snurrar snart för fullt.  

Jag lånar Per Harlings ord, Vi  

kommer att ta oss ur det här,  

förändrade, med en ny blick för  

livets storhet.  
 

Carl Elwyn 

 

A tt leva med hopp 

Give me hope Johanna – Hope  

Johanna, for the morning comes. 

Så låter det i en sång av Eddie Grant 

som kom 1988, som svepte världen 

över. Alltså några år innan demokratins 

införande i rasåtskillnadens Sydafrika. 

En sång som handlar om eländet och 

besvärligheterna i apartheids fotspår 

men ännu mer och ännu starkare om 

hoppet, om tron på förändring och 

hoppet om en ny framtid.  
 

Det är värt att notera, att trots allt, 

trots fattigdom, ohälsa, ojämlikhet och 

all annan djävulskap som den största 

delen av befolkningen genomled under 

alla år, så levde hoppet. Man levde i 

hoppet. Man levde med hopp – för 

hoppet var inget någon kunde styra 

över. Ett hopp, som allt som oftast  

faktiskt var förankrat i den Kristna 

tron.  
 

I tro på en Gud som skapare av  

himmel och jord, i tro på en Gud som 

följeslagare, som medkämpe mot 

ondskans andemakter. Ett hopp  

förankrat i tron på Gud som vill det 

goda. 
 

Plötsligt befinner vi oss i ett elände. 

Inte kanske precis jämförbart med de 

år av lidanden som Sydafrikas folk fick 

utså, men ändå i en situation som  

saknar motstycke i modern tid. Inte 

kanske på ett personligt plan, även om 

det också för många är det, men ändå 

i en ovisshet och skrämmande  

Verklighet, där ingen tycks veta vart 

det barkar hän. Reportagen och  

presskonferenserna kring pandemins 

härjningar fyller våra nyheter.  

Carl Ellwyn tf kyrkoherde 
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Vi samarbetar 

med 

GUDSTJÄNSTER 29/11 2020 – 28/2 2021 

Vi utgår från detta program, men med beredskap 

att följa förändrade restriktioner om pandemin.  

Säkrast informaton via meddelanden  

i Eskilstuna-Kuriren eller församlingens hemsida.  

 

Söndag 29/11 – 1 i advent 

Helgesta kyrka kl.11.00 Gudstjänst. 

Hyltinge kyrka kl.14.00 Gudstjänst. 

Söndag 6/12 – 2 i advent 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa.  

Helgesta kyrka kl.14.00 Gudstjänst. 

Söndag 13/12 – 3 i advent 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa.  

Hyltinge kyrka kl.14.00 Gudstjänst.  

Söndag 20/12 – 4 i advent 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Torsdag 24/12 – Julafton 

Flens kyrka kl.11.00 Samling vid krubban. 

Flens kyrka kl.23.00 Julgudstjänst. 

Hyltinge kyrka kl.22.00 Julaftonsgudstjänst.  
 

Fredag 25/12 – Juldagen 

Helgesta kyrka kl.08.00 Julotta. 

Lördag 26/12 – Annadag jul 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Söndag 27/12 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Torsdag 31/12 – Nyårsafton 

Flens kyrka kl.15.00 Nyårsbön. 

Fredag 1/1 2021 – Nyårsdagen 

Flens kyrka kl.15.00 Mässa. 

Söndag 3/1 – Sönd. efter nyår 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Onsdag 6/1 – Trettondedag jul 

Sparreholms församlingshem kl.11.00 Gudstjänst. 
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Flens kyrka kl.16.00 Trettondagsmusik. 

Söndag 10/1 – Första sönd. efter trettondagen 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Söndag 17/1 – 2 efter trettondagen 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Söndag 24/1 – 3 efter trettondagen 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa.  

Söndag 31/1 - Septuagesima 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Söndag 7/2 - Kyndelsmässodagen 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Hyltinge kyrka kl.14.00 Gudstjänst.  

Söndag 14/2 – Fastlagssöndagen 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Helgesta kyrka kl.14.00 Gudstjänst. 

Onsdag 17/2 – Askonsdagen 

Flens kyrka kl.18.00 Askonsdagsmässa. 

Söndag 21/2 – 1 i fastan 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Hyltinge kyrka kl.14.00 Gudstjänst. 

Söndag 28/2 – 2 i fastan 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 

Helgesta kyrka kl.14.00 Gudstjänst. 

 
 

D et är en ros utsprungen 

Av Davids rot och stam, 

Av fädren ren besjungen, 

en ros i Juda land, 

en blomma skär och blid, 

mitt i den kalla vintern 

i midnatts mörka tid. 

 

(Psalm 113) 
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knutit dem samman. De har en  

gemensam historia, även om de 

levt skilda åt i generationer.  

På liknande sätt är det för många 

folk. Historien och traditionerna är 

deras gemensamma arv. Men det 

har också fröet till osämja och krig 

med andra som inte ingår i  

gemenskapen. Vi och dom. 

De traditioner som skapas av en 

nybildad familj kan vara en  

blandning av två släkters  

traditioner. Den nu framvuxna nya 

traditionen förs sen kanske vidare 

till nästa generation. 

 

Nils-Erik Jacobsson 

T radition  

Vad är en tradition? 

Förenklat kan man säga att 

det är ett mönster i vårt sätt 

att umgås och leva. Det som 

också gäller är att traditioner 

är levande.  

De utvecklas och förändras  

genom tiderna, men samtidigt  

bevarar de sin grund.  

Traditioner skapar gemenskap, 

som kan leva i många  

generationer. Traditioner  

bevarar minnet över specifika 

händelser eller relationer. De 

kan vara till hjälp för att 

komma ihåg när det är dags 

för något speciellt, t.ex. när 

det är dags att så eller skörda 

etc.  

 

Det finns många olika typer av 

traditioner. Några av de vanligaste 

traditioner att komma ihåg är  

religiösa, till exempel påsk, jul, 

Ramadan, eller särskilda  

händelser som barndop, bröllop, 

begravning etc. Årstidsbundna 

och familjetraditioner, såsom  

födelsedagar eller namnsdagar är 

också typiska traditioner. 

Traditionens betydelse kan  

exemplifieras med judarnas 

pesach, det osyrade brödets  

högtid. Ritualerna kring detta  

firande har starkt bidragit till att 

judarna som folk kunnat överleva, 

trots att de varit skingrade över 

stora delar av världen. Det har 

 

Carina Sundin 
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K yrkoåret runt.  

 

Först söndagen i advent.  

Kyrkan fylls av gudstjänstfirare som 

vill höra de traditionella  

psalmerna och sångerna.  

Kyrkokören sjunger både de  

vanliga sångerna och ibland också 

en del nytt. Bibeltexten är för  

flertalet välkänd. Kanske framför de 

yngsta någon sketch. 

 

Lucia. Välkänt för de flesta.  

Välkända sånger. Luciatåg. Barn får 

klä ut sig. Kanske till Lucia eller 

tärna. Levande ljus speglas i  

förväntansfulla barnaögon. Tomtar 

och pepparkaksgubbar finns också 

med. Man bjuder på lussebullar och 

pepparkakor. Det finns en roll för 

alla barnen i gruppen. Någon  

framför Lucialegenden, så man vet 

vad det är man firar. En ung kvinna 

som led martyrdöden för det hon 

ansåg vara det rätta. 

 

Julafton. Samling i kyrkan på 

förmiddagen. Julkrubban är i fokus. 

De små barnen är ivriga att vara 

med och berätta och fråga.  

Varför är krubban tom? Var är  

Jesusbarnet? Han är inte född än, 

svarar någon.  

Familjen är samlad. Hemma är  

det julgröt och skinksmörgås.  

Julklapparna ligger och väntar, men 

än dröjer det. Kalle Ankas jul vill 

ingen missa. Den kanske inte är lika  

efterlängtad som förr. Är den  

på väg ut? 

Julklappsutdelning. Barnen  

jublar. Men är det någon som  

läser julevangeliet? Vet alla  

varför man firar jul? 

 
Nyårsafton 

God mat och dryck och gäster. 

Kanske avbrott för Grevinnan 

och betjänten. Fyrverkeri och  

livrädda hundar. Gott nytt år och 

nyårslöften. Religiöst, nej  

knappast, men med rötter i  

förkristen tid. 

 

Fettisdagen 

Den kallas ibland för  

semmeldagen, för det är nu som 

det är dags att stärka sig med 

semlor inför fastan, som börjar 

med askonsdagen. Det är 47  

dagar till påsk. 

 

Påsk 

Den här högtiden har sitt  

ursprung i den judiska  
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traditionen. Den firas till minne av  

uttåget ur Egypten. Men det var 

också i den här tiden som Jesus  

instiftade nattvarden, blev fängslad, 

avrättad på ett kors och uppstod från 

de döda. 
 

Vi firar med speciella gudstjänster, 

dels skärtorsdagen med nattvardens 

instiftande, långfredagen då Jesus 

korsfästs, påsknatten när Kristus 

uppstår, påskdagen då Kristus är  

uppstånden och graven tom och  

annandag påsk, möte med den  

uppståndne. I hemmen är det vanligt 

att familjen samlas på påskaftonen. 

Kanske får barnen ett påskägg.  

Påskkärringar springer runt och  

tigger, godis eller bus! Äggätande 

som låter oss ana andra äldre  

traditioner som blandat sig med ju-

diska och kristna. 

 

Valborgsmäss 

Traditionen bjuder på vårtal 

och majbrasor, smällare och 

fyrverkerier och vettskrämda 

hundar. Åter en sedvänja 

från hednisk tid. 

  

Dagen efter är det  

förstamajtal och  

demonstrationståg  

med flaggor och musik.  

 

Kristi himmelsfärd 

Tidig morgongudstjänst, 

ibland kallad för gökotta. 

Gudstjänsten handlar om när 

Kristus blev upptagen till  

himmelen. 

Pingst 

Konfirmationstider, bröllop.  

Egentligen är pingsten, 40  

dagar efter påsk, då vi firar 

Den helige Anden, som gav 

lärjungarna mod att själva  

påbörja sitt missionsuppdrag, 

att göra alla folk till Kristi  

lärjungar. 

 

Midsommar 

Majstång, musik, dans och 

små grodor. Kanske vaken 

hela natten. Firandet är  

mycket gammalt, men  

midsommarstången är inte lika 

gammal. 

 

Allhelgonahelgen 

Traditionen att fira Halloween 

har irländskt ursprung som via 
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utvandring till Amerika har  

återvänt i delvis ny skepnad till 

Europa. Det är också en helg 

som sedan länge varit en  

minnenas tid för de som levt 

före oss och för helgonen.  

Tradition att tända ljus på de av-

lidnas gravar har växt och är 

idag att betrakta som mycket 

vanlig. Den har växt  

i det tysta till en stark  

manifestation av ljusets seger 

över mörker och död. 

 

Domsöndagen 

Sista söndagen på kyrkoåret. 

Vid den här tiden är  

julkommersen och  

julmarknaderna igång för fullt. 

Domsöndagen – vem tänker på 

den? Inte så många, men den 

gudstjänsten brukar vara en fin 

gudstjänst, ehuru allvarlig, fylld 

av hopp om ett liv bortom död. 
 

Nils-Erik Jacobsson 

Låt oss tala klart 
och tydligt: 
 

Ingen står ut med 
tanken att den jag  
anförtrodde  
mig åt var den  
som smittade mig 
 

Vad gör  
pandemin  
med oss? 
 

Vi måste förstå att 
alla är på en och 
samma gång både 
potentiella mördare  
och möjliga offer  
 

längtan 
efter kontakt 
krockar med rädslan 
för konsekvenserna 
av kontakt 
 

Ensamheten blir 
svår att bära 
 

Vad är Guds röst till 
oss idag?  

Petter Wingren     
           

Kristus är ljus, ljuset är Klarsyn  
Det finns alltid en väg igenom  
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 0157-157 30 Anette Jüring  

 anette.juring@svenskakyrkan.se 

 0157-157 42 Anna Eriksson 

 anna.e.eriksson@svenskakyrkan.se 

 0157-157 32 Johan Torstensson 

 johan.torstensson@svenskakyrkan.se  

 
 

 0157-157 43 lagbas Conny Ericsson  

 conny.ericsson@svenskakyrkan.se 

 0157-302 19 Thomas Myhre 

 thomas.myhre@svenskakyrkan.se 

 0157-308 06 Roger Larsson  

 roger.h.larsson@svenskakyrkan.se 

 0157-157 33 Tuula Fäldt  

 tuula.faldt@svenskakyrkan.se  

 
 

 0157-157 35 Tommy Karlsson 

 tommy.s.karlsson@svenskakyrkan.se 

 0157-306 66 AnnCathrine Wingren 

 anncathrine.h.wingren@svenskakyrkan.se 
 

  

 070-737 90 85 Lovisa Rundqvist 

 lovisa.rundqvist@svenskakyrkan.se 
 

 

 
 

 0157-157 31 Tf kh Carl Ellwyn 

 carl.ellwyn@svenskakyrkan.se 

 0157-157 46 Mats Blomqvist 

 mats.blomqvist@svenskakyrkan.se 

 0157-157 34 Petter Wingren 

 petter.wingren@svenskakyrkan.se 

 

 

 
 

 

 0157-157 49 kyrkorådets ordförande Magnus Henriksson 

 magnus.r.henriksson@svenskakyrkan.se 

 

   

 

 

mailto:johan.torstensson@svenskakyrkan.se

