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Vad kan kyrkan bidra med?

Det börjar närma sig jul och julefrid. Vi har fullt upp med 
att packa in små paket med upplevelser åt er till advent 

och jul.

Året har gått fort och jag vill passa på att främst tacka 
alla för deras idoga arbete, för förändringsbenägenhet, 

för glada tillrop och stöttning. Jag har känt mig välkommen 
till Flen, Helgesta-Hyltinge församling.

Förändringar är alltid påfrestande och kan skapa oro, 
men alla församlingsbor, volontärer, anställda och 

förtroendevalda har ställt upp på alla sätt och vis, och 
visat att församlingen vill vara en samlingsplats för troende 
människor som älskar att ställa upp för varandra i vått och 
torrt. Vi har en chans att bygga kyrka och visa vad vår 
kyrka står för.

Som ni har märkt så provar vi oss fram när det gäller tider 
och verksamheter, då de flesta är nyanställda. Vi vill 

behålla det som varit bra och förändra det som varit mindre 
bra. Detta har påverkat att allt som står i ”Kyrkgluggen” inte 
alltid riktigt har stämt – därför uppmanar jag er med mobiler 
och datorer att gå in på vår hemsida svenskakyrkan.se/flen 
och få uppdaterade tider om verksamheter. Under våren 
fortsätter vi att prova oss fram, och har ni önskemål – hör 

av er till mig. Vi behöver idéer men också fler volontärer.

Under december kommer vi introducera våra vackraste finska julsånger i Flen kyrka, vi kommer också ha 
kyrkorådets julgröt till alla volontärer och ett riktigt julfirande i våra kyrkor. Nyår kantas av konsert och bön 

och sedan smyger vi sakta in i januari och februari, då tempot går ner samtidigt som planeringen för våren 
börjar bli klar.

Jag kan glatt meddela att vi har fler konfirmander i år än förra året och om du som förälder önskar att kyrkan 
ska bidra med mer för våra ungdomar, hör av dig.

Jag hoppas ni alla får en fridfull jul så småningom!

Jael Ahlin
Kyrkoherde
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Inventering pågår i våra kyrkor
I skrivande stund pågår en 
inventering av alla lösa föremål - 
och det är många - i våra gömmor. 
Det finns alltifrån vackra, unika 
och väldigt gamla till märkliga, nya 
och fantastiska föremål. Dessutom 

finns det en del mysterium - oerhört 
spännande! Vi tänker ta tillfället i akt 
i Kyrkgluggen och berätta om en del 
av de föremål som nu dokumenteras. 
För det är definitivt en skatt på 
många sätt som vi har förvarat och 

vårdat under väldigt lång tid, en skatt 
som vi vill lyfta fram i ljuset. 

Vi börjar med några mässhakar från 
1600- till 1900-talet.

1600-tal

1700-tal

Mässhake i röd sidenbrokad 
från 1600-talet, sammansatt 
av ett flertal bitar av samma 
tyg, en rikt blommönstrad 
sidenbrokad i flerfärgat 
silke på omväxlande vit och 
röd botten. Över skarvarna 
sitter band i grönt och guld 
och mässhaken är kantad 
av samma band med kort 
grön silkefrans. Vid något 
av restaureringstillfällena, 
sannolikt på 1700-talets slut, 
har brokaden vänts ut och in 
och det är nu baksidan som 
är ytterst. Fodrad med oblekt 
linne.

Mässhake i blå brokad från 
1724, av rikt mönstrad brokad 
med sirliga palmetter i guld 
på botten av blått silke. Mitt 
fram och bak stort latinskt 
kors av vit brokad med 
vinröd sammetsbård kantad 
med guldband. Runt hela 
mässhaken guldband med 
liten uddspets inåt brokaden. 
Fodrad med blått linne. Gåva 
av grevinnan Douglas.

Mässhaken kallas på latin för casula (litet hus) och är ursprunligen ett ytterplagg/ytterrock i form av ett ulltyg med 
hål för huvudet. Det antika romerska ordet för plagget var “pænula”. Efter en tid blev det ett stiliserat plagg för den 
präst som leder nattvardsfirandet och försågs med olika färger och symboler. Den senmedeltida formen förenklas till 
ett fyrkantigt tygstycke som täcker ryggen och en förklädesartat skynke framtill. Vid den liturgiska renässansen kring 
sekelskiftet 1900 återupptäcker och återgår man till de äldre, vidare modellerna i form av en full halvcirkel eller något 
mindre sektor av cirkeln. 
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1800-tal

1900-tal

Mässhake av mörkbrun 
bomullssammet med applicerad 
och broderad dekor av silver.
På framsidan stor stråltriangel 
och nertill reliefbokstäverna 
G:F:B: i silver med små stjärnor 
emellan och på baksidan stort 
kors av silvergalon samt årtalet 
1806 i relief i silver nertill. Hela 
mässhaken är kantad med bred 
silvergalon och fodrad med 
brunt glättat tyg (rask), troligen 
ylle. Gåva av baron Gabriel 
Falkenberg 1806.

Mässhake från 1934 av tunn vit sidendamast med mönster av 
lutherrosor och växtrankor. Mitt fram gaffelkors av guldband 
med XP i blått silke i korsmitten. Över ytan strödda stjärnor 
i guld, silver och blått silke. På baksidan samma gaffelkors 
men i korsmitten 5 st små lutherrosor i rött och blått silke och 
guld kantade med svart. Guldtyg runt halslinningen. Fodrad 
med ljusblå sidentaft och märkt på fodret “LICIUM 1934”. 
Gåva av Flens kyrkliga ungdomskrets.
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Ulrika - ny diakon
Hej! 

Jag heter Ulrika Johansson och vigdes till Diakon i Stockholm 
Stift 2007 av Biskop Caroline Krook. 

Innan jag blev Diakon har jag arbetat hela mitt liv inom 
äldrevården, både som sjuksköterska och som undersköterska.
För mig har alltid mötet medmänniskor varit det viktigaste. 
Möten i respekt till den andra medmänniskan.  

I mitt arbete som Diakon möter jag många olika människor. 
Det kan vara i samtalet kring bordet på sopplunchen, på 
syföreningen eller på ett äldreboende under andakten där. 
Men den viktigaste och största delen är mötet med den 
enskilda själavårdssamtalet. Där kan fina möten i respekt till 
den andra uppstå.

Det är viktigt och meningsfullt att få möjlighet att ge en annan 
människa hopp i den ibland lite hopplösa situation vi som 
människor ibland kan hamna i.

Lärjungarna fick vara ett ljus i Kristi efterföljelse, för 2000 år 
sedan. Nu får vi vara ett ljus för någon i det den efterföljelse 
som startade för 2000 år sedan.

Kontaktuppgifter
Tel: 0157-15736
E-post: 
ulrika.johansson2@svenskakyrkan.se

Hyr samlingslokal
Visste du att du kan hyra flera av 
kyrkans samlingslokaler vid andra 
tillfällen än kyrkliga handlingar 
som begravning och dop? T.ex. för 
barnkalas och årsmöten. 

Vi har flera lokaler i Sparreholm 
och Flen i varierande storlekar, 
med olika utrustning och goda 
parkeringsmöjligheter.

Ring församlingsexpeditionen 
på 0157-157 30 om du vill veta 
mer, eller läs om lokalerna på vår 
hemsida: 

www.svenskakyrkan.se/flen

På bilden: Sparreholms församlingshem 
på Trädgårdsgatan 18 i Sparreholm



När en anhörig avlidit och det är aktuellt att besluta om 
gravsättning finns det olika möjligheter för hur detta 
ska ske. En gravsättning är definitiv och bör vara väl 
genomtänkt. Det första ställningstagandet är att besluta 
om den avlidne ska kremeras eller gravsättas i kista, så 
kallad jordbegravning. Den avlidnes egna önskan bör 
följas. Enligt den lag som trädde i kraft 1 maj 2012 ska 
den avlidne gravsättas i kistgrav alternativt kremeras 
senast en månad efter dödsfallet (tidigare två månader). 
Skatteverket utfärdar intyg för gravsättning alternativt 
kremering och får medge anstånd om det finns särskilda 
skäl. Anhöriga ges möjlighet att välja gravplats genom 
att kontakta kyrkogårdens lagbas som anvisar olika 
alternativ. 

Kistgravplats och urngravplats

En kistgravplats rymmer två gravsättningar av kistor för 
varje gravbredd, den första grävs på dubbelt djup och 
den följande placeras över denna.

En urngravplats rymmer nio askurnor. Askan efter en 
avliden ska gravsättas inom ett år från kremeringen.

Det kan också vara så att det redan finns en gravplats 
där någon anhörig är gravsatt sen tidigare. Den som 
är antecknad som gravrättsinnehavare i gravregistret 
bestämmer om ev. ytterligare gravsättning där, 
under förutsättning att gravplatsen rymmer fler kistor 
alternativ askurnor. För gravsättning av kista gäller att 
anmälan om gravöppning ska göras fem arbetsdagar 
före begravningsdagen. I de fall en ny gravrätt upplåts 
ska anhöriga anmäla vem som ska antecknas som 
gravrättsinnehavare i gravregistret. Gravrättsinnehavaren 
är skyldig att “hålla gravplatsen i ordnat och värdigt 
skick” och har rätt att bestämma vem eller vilka som får 
gravsättas inom gravplatsen, har rätt att efter tillstånd från 
huvudmannen förse gravplatsen med en gravanordning 
samt att överlåta gravrätten och att återlämna gravrätten. 
En kistgravplats och en urngravplats upplåts för 25 år 
med möjlighet att därefter förnyas.

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett förhållandevis nytt 
gravskick som nu finns i varierande former i många 
länder. Gemensamt jordningsområde för avlidnas aska 
och anonymitet för den enskilde är utmärkande för 
gravskicket.  Anonymiteten innebär att den exakta platsen 
där den avlidnes aska grävs ner inte ska kunna identifieras 
sedan gravsättning skett. Anhöriga ska lämna en skriftlig 
bekräftelse på att man tagit del av bestämmelserna för 

gravsättning i minneslunden. Gravsättningen utförs av 
kyrkogårdspersonal vid lämplig årstid. Anhöriga har 
inte rätt att närvara vid gravsättningen. Askan grävs ner 
utan hölje eller med lätt förgängligt hölje. Gravsättning 
i minneslunden förs in i gravregistret och ett skriftligt 
meddelande skickas till anhörig. Kyrkogårdspersonalen 
svarar för skötseln av området och plantering. Anhöriga 
får medverka till smyckning med snittblommor och ljus på 
anvisad plats. Vissna blommor och rester av ljus tas bort 
av personalen.

Askgravplats

Askgravplatsen förenar den traditionella gravplatsen 
med minneslundens skötselfrihet.  En askgravplats 
upplåts för 25 år med begränsad gravrätt, med möjlighet 
att därefter förnyas. De anhöriga ska anmäla vem som 
skall antecknas som gravrättsinnehavare i gravregistret. 
Gravrättsinnehavarens restriktioner innebär ; gravsättning 
av upp till fyra askor inom anvisad askgravplats, 
namnplatta tillhandahålls och monteras av församlingen 
med enhetligt utformad text, kostnad för namnplattan 
debiteras gravrättsinnehavaren, endast lösa blommor 
får placeras på askgravplatsen, inga växter får planteras 
på askgravplatsen, kyrkogårdspersonalen svarar för 
den kollektiva planteringen på askgravplatsen, vid 
ytterligare gravsättning tas en avgift ut för ingravering av 
ytterligare namn på namnplattan. Anhöriga får närvara vid 
gravsättningen.
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Att välja gravplats



Kyrkogårdsförvaltningen samlas i 
Flens prästgård

Flens kyrka är uppförd på en höjdsträckning på näset mellan Gårdsjön och Bjuren i socknens gamla centralbygd. Flens 
kyrka ligger i ett område som är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Den utpekade miljön utgörs av området 
närmast kring kyrkan med bevarade delar av den tidigare kyrkbyn som låg i området.

Vid kyrkan låg tidigare äldre timmerbebyggelse. Kvar finns prästgårdens boningshus från 1800-talets senare hälft samt 
en timrad bod. Den timrade boden är församlingens kyrkstuga och används till kaffe vid dop och begravningar. Under 
åren har prästgården haft flera användningsområden och från och med januari 2023 kommer ni finna begravnings-och 
kyrkogårdsverksamheten här.
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Bönor - Phaseolus vulgaris

Andliga böner – själamat kan också mätta
Bondbönor – böner om regn och böner om värme
Bruna bönor – böner om väder
Brytbönor – böner när jag vill bryta med ovanor
Böna – något att vissla efter
Böngroddar – nybörjarens böner
Böngrytor – lika fullmatade som kyrkans förböner
Chokladbönor – bästa bönerna ihop med kanelbullar
Gröna bönor – miljövänners böner
Hela bönor - böner som jag inte vet vad de innehåller
Malda bönor – böner som smulats sönder
Omalda bönor – böner som jag inte vet vad de innehåller
Röda bönor – bästa proggen! Nä, böner i juletid
Svartögda bönor – upprörda böner 
Vaxbönor – hala böner som slinker ur mig
Vita bönor – böner bättre än vita lögner
Kaffebönor – böner vid kyrkkaffe och när jag behöver pigga upp mig lite

Slutligen:
Alla bönor man ber om är böner!

Text: Karin Brodin

Ny komminister - Björn
Jag heter Björn Häggmark och 
är komminister i församlingen 
sedan slutet av augusti. 

Prästvigd 2014 i Luleå, verkat i 
Kalix och i trakterna kring och 
i Uppsala, där jag till största 
delen bor och verkat sedan 
2003. Har dock mina rötter i 
Västerbotten och en liten by 
söder om Skellefteå. 

Jag kommer närmast från 
en tjänst som musiklärare 
på Internationella engelska 
skolan i Uppsala där jag varit 
verksam i fem läsår med att 
just bygga upp musikämnet 
och verksamheten därikring. 

Anledningen till att Flen, 
Helgesta-Hyltinge kändes 
som en spännande utmaning 
är omstarten som sker i 
församlingen och möjligheten 

att bygga nytt och bygga för 
framtiden med barn och unga 
i fokus men också givetvis se 
hela livet och alla dess faser 
som viktiga för verksamheten. 

Jag ser fram emot att få träffa 
er i kyrkan, församlingshemmet 
eller i helt andra sammanhang.

Kontaktuppgifter
Tel: 0157-10753
E-post: 
bjorn.haggmark@
svenskakyrkan.se

Liten ordlista när bönerna 
inte räcker till
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Om advent och julen
Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret, eller 
kyrkåret. Den handlar bland annat om Jesus liv, död och 
uppståndelse. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret 
har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter. Advent är 
ju väntan, ordet betyder ankomst, så vi väntar på Jesu 
ankomst. Den klassiska adventssången är ”Hosianna 
Davids son” (Hosianna = Herre, hjälp). Den sjungs alltid 
i kyrkan den här dagen. Den kyrkliga (liturgiska) färgen 
är vit. Vit är glädjens och festens färg i kyrkan. Under 
adventstiden, mellan första advent och jul, är det brukligt 
att färgen i kyrkan är lila. Det är botens färg. Man har 
alltså under den här tiden en utmärkt chans att ”göra 
bot”, alltså rätta till det man gjort fel och be om förlåtelse. 

Julen är en av de stora kyrkliga högtiderna. Då firas 
Jesus födelse. Det firas många gudstjänster i kyrkan 
under julen, mest känd kanske fortfarande julottan är, 
som firas tidigt på juldagens morgon. Men mer populär 
rent generellt är nog midnattsmässan. På juldagen 
placerar vi Jesusbarnet i krubban, som symbol för hans 
födelse under julnatten. Men det är egentligen inte 
bara en födelsedag vi firar. Juldagen påminner om det 
fantastiska att Gud i Jesus kom till jorden som en av oss 
– blev människa för oss, för att dela våra villkor, komma 
oss så nära som möjligt. 

300-talet
Julen börjar firas till minne av Kristi födelse i samband 
med att kristendomen blir statsreligion i romarriket. Den 
25 december fastställs som Jesus födelsedag.

1164
Sverige blir kristet och det tidigare hedniska julfirandet 
blandas med de kristna traditionerna.

1500-talet
Traditionen med julgran startar i Tyskland.

1600-talet
Julklappar börjar delas ut i Sverige. Givaren smyger 
fram till mottagarens dörr och klappar ljudligt på dörren, 
slänger in gåvan och springer – därav ordet julklapp.

1600- och 1700-talet
Levande ljus ses nu i julgranen i Tyskland. Traditionen 
att rimma till paketen börjar. Den härstammar från det 
gamla Rom. Den första klädda julgranen ses i Sverige. 
Julbocken, helgonet sankt Nikolaus följeslagare, får en 
ny roll som julklappsutdelare. Firandet av sankt Nikolaus 
försvann 1164 men tas nu alltså åter i bruk.

1800-talet
Pepparkakan, glöggen och den röda färgen börjar 
förknippas med jul. Tyska julgransprydnader såsom 
glaskulor importeras. Den svenska adventsljusstakens 
historia börjar i Ersta diakonianstalt i Stockholm. Den 
rödgula adventsstjärnan i papper börjar tillverkas i 
Tyskland. Den julklappsutdelande tomten slog igenom 
i Sverige i slutet av 1800- och början på 1900-talet. 
Hans röda kläder kommer från att helgonen ofta var 
klädda i rött. Jenny Nyström ger ut kort med tomtar och 
svenskarna börjar skicka julkort. Jultomten blir populär 
och tar över julbockens roll som julklappsutdelare och 
kopplas till det givmilda helgonet sankt Nikolaus.

1900-talet
Adventsgranen ersätts av adventsljusstaken med 
fyra ljus. Omslagspapper börjar säljas. Den första 
adventskalendern i papp och den första elektriska 
adventsljusstaken. ”Kalle Anka och hans vänner” 
börjar sändas på julafton. Julstjärnan slår igenom som 
julblomma. 
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Ett urval av händelser 
de kommande 
månaderna
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DECEMBER

Fre 9/12 kl. 17:00 i Flens kyrka
Finsk gudstjänst med de vackraste finska julsångerna. 
Tänä vuonna kokoontuemme yhdessä laulamaan 
kauneimpia joululauluja. Tervetuloa.

Sön 11/12 kl. 18:00 Aftonmusik i Hyltinge kyrka
Julkonsert med Helgesta-Hyltinge kyrkokör, dir 
AnnCathrine H Wingren.

Tis 13/12 kl. 11:30 i Sparreholms församlingshem 
Lucia med kören Tonalerna och dir AnnCathrine H 
Wingren.

Lör 24/12 kl. 11:00 i Flens kyrka
Samling vid julkrubban.

Lör 24/12 kl. 23:00 Julnattsmässa i Flens kyrka

Sön 25/12 kl. 8:00 Julotta i Helgesta kyrka
Helgesta-Hyltinge kyrkokör medverkar.

Sön 25/12 kl. 11:00 Juldagsmässa i Flens kyrka

Mån 26/12 kl. 15:00 Gudstjänst med julens sånger i 
Hyltinge kyrka

Lör 31/12 kl. 16:00 Nyårsbön i Flens kyrka

JANUARI

Sön 1/1 kl. 16:00 Nyårskonsert i Helgesta kyrka

Fre 6/1 kl. 11:00 Musikgudstjänst i Sparreholms 
församlingshem Kören Tonalerna medverkar och 
AnnCathrine H Wingren dirigerar.

Fre 6/1 kl. 15:00 Trettondagsmusik i Helgesta kyrka

Tis 16/1 kl. 18:00 Kristen meditation i Helgesta 
församlingshem Anmälan krävs. Läs mer på 
hemsidan.

Tors 26/1 kl. 13-15 Sorgegrupp i Flens församlinghem 
Anmälan krävs. Läs mer på hemsidan.

FEBRUARI 

Sön 5/2 kl. 18:00 Aftonmusik i Hyltinge kyrka

Mån 13/2 kl. 18:00 Kristen meditation i Helgesta 
församlingshem Anmälan krävs. Läs mer på 
hemsidan.

Sön 19/2 kl. 18:00 Gudstjänst i Sparreholms 
församlingshem

Ons 22/2 kl. 18:00 Askonsdagsmässa i Flen kyrka

Varje söndag kl. 11:00 firar vi mässa i Flens 
kyrka och varje söndag (skiftande tider) firar vi 
gudstjänst eller mässa i Hyltinge kyrka.

All BARNVERKSAMHET har uppehåll från v. 51 2022 
t.o.m. v. 3 2023. Välkommen igen v. 4 önskar Sofia!

Årets sista MORGONBÖN i Flens församlingshem är 
fre 16/12. Från vecka 4 2023 är du välkommen igen 
på morgonbön kl. 8:30 tis-tors.

LUNCHMUSIKEN tar paus från v. 51 och återkommer 
den 25 januari.

Här nedan presenterar vi ett urval av det som sker i vår verksamhet de 
kommande månaderna.

På vår hemsida www.svenskakyrkan.se/flen kan du läsa om all vår 
verksamhet. Det händer att vi behöver göra ändringar, ibland med kort 
varsel, och publicera nyheter - då är hemsidan det första vi uppdaterar.
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