www.svenskakyrkan.se/huddinge

sommar 2021
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kontakta oss

hitta hit

flemingsbergs kyrka, Diagnosvägen 16, Flemingsberg
postadress: Flemingsbergs församling, Box 4053, 141 04 Huddinge
telefon växel: 08-588 697 00
e-post: flemingsbergs.forsamling@svenskakyrkan.se
webbplats: www.svenskakyrkan.se/huddinge
öppettider: Måndag–fredag kl. 09:00–16:00 & söndag kl. 10:00–14:00
sjukhuskyrkan: Sjukhuskyrkans lokaler finns i Södra hallen på
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge plan 5 (C2 59). Kontakt
& info: sjukhuskyrkan.huddinge.karolinska@sll.se. Tel: 08-585 822 27
bokning av vigsel, begravning & lokaler: Växel 08-588 697 00
bokning av dop: www.svenskakyrkan.se/huddinge/dop
Kontaktuppgifter till anställda medarbetare hittar du på sidan 18.
Programbladet ges ut av Flemingsbergs församling fyra gånger per år.
Programmet skickas till prenumeranter (kupong sista sidan) och finns
även att hämta i Flemingsbergs kyrka samt som pdf på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/huddinge/program
upplaga: 400 ex
Nästa programblad kommer ut i augusti/september 2021
redaktör: Martin Vind Zettersten
foto omslag: Mi Pham, www.unsplash.com

fira gudstjänst med oss och följ oss i sociala medier!
Youtube: Flemingsbergs församling
Instagram: svk_flemingsberg
Facebook: Svenska kyrkan i Flemingsberg
Vi samarbetar med
Sensus studieförbund.
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Aktuell information om våra gudstjänster
hittar du varje vecka på våra affischtavlor,
i vår annons i tidningen Mitt i Huddinge,
i appen Kyrkguiden samt i kalendariet på
vår webbplats:
www.svenskakyrkan.se/huddinge/kalender

www.svenskakyrkan.se/huddinge
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foto: martin vind zettersten

att vara kyrka
i ”coronatider”

Vi firar ute
i det fria!
äntligen! Under våren har vårt intresse
för att prata om väder hamnat i skymundan
för samtal om vaccinationer. Med glädje och
lättnad har vi berättat för varandra om när,
var och hur det har gått.
I oss finns en stark längtan efter att få ses, att
komma lite närmare varandra igen. Och nu
finns de lättade restriktionerna på plats, i flera
steg! Nu ska vi mötas! Samtidigt fortsätter
vi att vara rädda om varandra och vara
försiktiga.
i vårt sommarblad kan du ta del av de
mötesplatser vi nu öppnar upp. Välkommen
till andakt, Sommarhäng och second hand
med mera!
Det är nästan med en aning av himmelriket:

”T

änk när släkt
och vänner
alla mötas där...
Helena Hedlund,
församlingsherde
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SOMMARANDAKTER
I GRÖNGRÄSET
Vi firar andakt utomhus varje söndag
i sommar – i parken bakom kyrkan och
på Visättra ängar.

Efter en lång tid av digitala gudstjänster kan vi äntligen börja mötas fysiskt
igen. Vi firar andakt utomhus varje söndag enligt följande schema:
Kyrkparken (bakom kyrkan): Söndagar kl. 11:00. Söndagsskola för
barnen inomhus samma tid.
Visättra ängar (bakom sportcentret): Söndagar kl 13:00. Fr.o.m. 27/6.
OBS! Utomhusandakterna ställs in vid regn. Kyrkan är också öppen
följande tider för enskild andakt, bön och ljuständning:
Tisdag–fredag kl. 09:00–16:00 och söndag kl. 10:00–14:00.
Telefon: 08-588 697 00 (växel).
Helena Hedlund, församlingsherde: 08-588 698 20.
Du hittar oss på Diagnosvägen 16 i Flemingsbergs centrum.
Läs mer om våra andra verksamheter på: www.svenskakyrkan.se/huddinge
Aktuell information om våra gudstjänster hittar du varje vecka på
våra affischtavlor, i vår annons i tidningen Mitt i Huddinge, i appen
Kyrkguiden samt i kalendariet på vår webbplats:
www.svenskakyrkan.se/huddinge/kalender

FÖLJ OSS GÄRNA I SOCIALA MEDIER:
Youtube:

Facebook:

Instagram:

Flemingsbergs
församling

Svenska kyrkan i
Flemingsberg

svk_flemingsberg

6

7

foto: gerd altmann

samtal
& diakoni

Flemingsberg
– en hbtq-märkt församling
Varje människa är skapad av Gud, älskad av Gud och har
ett värde som inte får ifrågasättas. Vi vill vara en fristad,
där varje människa kan känna sig trygg, respekterad och fri
oavsett ålder, kulturell bakgrund, etnicitet, tro, könsidentitet,
sexuell läggning eller funktionsvariation.
– Mångfaldsvision för Flemingsbergs församling 2020

Behöver du någon att prata med? Bär du på en oro eller ensamhet?
Behöver du dela tankar med någon för att finna tröst och hopp? Just
nu rekommenderar vi samtal via telefon – eller på en promenad.
Foto: Kat Palasi /Ikon

DIAKONIMOTTAGNING

Öppen mottagning tisdagar och torsdagar kl. 09:30–11:00 med
möjlighet till samtal med diakon.

SAMTAL MED PRÄST ELLER DIAKON

Att samtala med en präst eller diakon är gratis. Ta kontakt med någon
av våra präster eller diakoner om du vill samtala om livets frågor,
stora som små. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

TA EN PROMENAD MED EN DIAKON ELLER PRÄST

Kanske du inte nödvändigtvis behöver själavård men tycker att det
vore skönt med en promenad tillsammans med någon? Kontakta oss!

SORGEGRUPP

I höst kommer Svenska kyrkan i Huddinge erbjuda alla sörjande att
delta i en sorgegrupp. Kontakt och info: Baldur Baldursson, präst.
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Kontaktuppgifter finns på sidan 18

UNDER
SAMMA HIMMEL

Coronapandemin har tvingat miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger.
Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorganisationer över hela världen, stödjer
Act Svenska kyrkan människor att resa sig starkare.
SWISHA TILL

900 1223
svenskakyrkan.se/act

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.
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foto: martin vind zettersten

aktiviteter för
barn och unga

Kom & häng med
oss i sommar!
sommarhäng. Se hit alla barn och unga! Varje onsdag
eftermiddag händer det skojiga aktiviteter för barn i ute i
parken bakom kyrkan: Bollar, spel, Dagens pyssel, pingis,
fika och överraskningar!
vad: Sommarhäng
när: Varje onsdag kl. 13:00–16:30 hela sommarlovet med
start den 16 juni och avslutning den 12 augusti
var: I kyrkparken bakom Flemingsbergs kyrka
hur: Drop-in för barn i alla åldrar. Gratis! Välkommen!
söndagsskola. Varje vecka i samband med söndagens
utomhusandakt har vi Söndagsskola för de yngre barnen
inne i kyrkan med Bibelberättelse, bön, sång och
aktivitet samt en tipspromenad ute som man kan gå
innan eller efter. Välkomna att ta del av söndagens
andakt på ett lekfullt sätt!

Läs
mer på
svenskakyrkan.se/
huddinge

vad: Söndagsskola
när: Varje söndag kl. 11:00 hela sommaren

var: Inne i kyrkorummet i Flemingsbergs kyrka,
föräldrar väntar utomhus
hur: Max åtta barn åt gången, vid behov fler grupper kl.
11:30 och 12:00
hösten 2021. Vi hoppas kunna starta upp våra ordinarie
verksamheter för barn och unga till hösten. Håll dig
uppdaterad på webben: www.svenskakyrkan.se/huddinge
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Fynda, fika och
skapa tillsammans

mötesplatser
och aktiviteter

kaffevagn & second hand. Kom och fynda och fika med
med oss utanför kyrkan i sommar!
vad: Kaffevagn & Second Hand
var: Utanför entrén till Flemingsbergs kyrka
när: Varje torsdag kl. 14:00–16:00 med start den 17/6
Alla intäkter från försäljningen går till församlingens
diakoni.
skapakvällar. Välkommen att delta i sommarens
SKAPAkvällar! Här leker vi med färg och skapar en bild.
Därefter delar vi tankar kring de uttryck som skapas, utan
att värdera eller tolka. Ditt uttryck är ditt och är alltid
rätt. Vi samtalar om livet utifrån bilderna vi skapat.
SKAPAkväll ger oss möjlighet att lära känna oss
själva och varandra. Kvällen är kostnadsfri.
vad: SommarSKAPAkväll
var: Online/Flemingsbergs kyrka

Läs
mer på
svenskakyrkan.se/
huddinge

Tisdag 17/8 kl. 18:00–20:45 i kyrkan (preliminärt)
hur: Ingen föranmälan behövs men kontakta Hannu
Lounela för mer information om hur du gör för att delta
på Zoom samt hålla dig uppdaterad inför kommande
SKAPAkvällar
mer info: Anmäl dig till vår mejllista genom att skriva till
hannu.lounela@svenskakyrkan.se
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foto: martin vind zettersten

när: Tisdag 22/6 kl. 18:00–20:30 digitalt på Zoom
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Källan Flemingsberg är en interreligiös och interkulturell mötesplats
där du som d
 eltagare kan ta del av K
 ällans olika a ktiviteter, men också
få hjälp och stöd på olika sätt; både socialt, existentiellt, kulturellt och
religiöst. Källan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Flemingsberg, Stockholms Stadsmission och Stockholms katolska stift.

foto: anna z ek

källans sommarschema

Läs
mer på
svenskakyrkan.se/
huddinge/kallan

VECKOSCHEMA FÖR JUNI, JULI & AUGUSTI

Observera att detta är ett generellt schema och variationer kan förekomma från vecka till vecka. Uppehåll vecka 31–32.

tisdagar

torsdagar

kl 10:00–12:00. Promenad
och fika (öppen).
kl 13:00–16:00. Individuellt
råd och stöd (tid måste bokas).

kl 10:00–12:00. Promenad
och fika (öppen).
kl 13:00–16:00. Individuellt
råd och stöd (tid måste bokas).

onsdagar

fredagar

kl 10:00–12:00. Svenska för
nybörjare med lunch (anmälan).
kl 13:00–16:00. Sommarhäng
i kyrkan.

kl 9:30–12:00 samt 13:00–
15:30. Syverkstad med gemenskap och fika (anmälan).
kl 13:00–16:00. Individuellt
råd och stöd (tid måste bokas).

UTFLYKTER

Utflykter sker heldagar, torsdagar i veckorna 27, 30 och 33. Våra
planerade utflykter är grillning 8/7, promenad till Flottsbro 29/7 och
cykelutflykt 19/8. Vi arrangerar även en heldagsutflykt för seniorer
till Sigtuna fredagen den 20/8. Obs! Alla utflykter kräver föranmälan.

KONTAKTPERSONER

david carlstedt, enhetschef. Tel: 08-684 233 96
E-post: david.carlstedt@stadsmissionen.se
helena hedlund, församlingsherde. Tel: 08-588 698 20
E-post: helena.hedlund@svenskakyrkan.se
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Läs mer på www.svenskakyrkan.se/huddinge/kallan

källan – svenska,
rådgivning & stöd
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genom hela livet
i glädje och sorg

DOP

Visste du att du kan bli döpt
oavsett ålder? I samband med
barndop finns det möjlighet
att låna dopklänning och vid
vuxendop konfirmandkåpa.
kontakt & information

Baldur Baldursson, präst

bokning av dop via webben

www.svenskakyrkan.se/
huddinge/dop

KONFIRMATION

Under konfirmationstiden får du
möjlighet att tillsammans med
andra upptäcka nya saker om
dig själv och Gud. I Huddinge
pastorat finns olika grupper att
välja mellan för dig född 2007.
I Flemingsberg har vi Kreativkonfa där du får prova på olika
uttryck och åker på läger efter
nyår. Under vårterminen finns
16plus för dig som är 16–19 år.
läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/huddinge
kontakt & information
Stina Svan, präst

KONFIRMATION FÖR VUXNA

Det är aldrig för sent att
konfirmeras. Även som 
vuxen
finns det möjlighet att ta sina
livsfrågor på allvar.
kontakt & information
Baldur Baldursson, präst
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BRÖLLOP / VIGSEL

Välkomna att boka tid för vigsel.
bokning av vigsel
Växel 08–588 697 00

BEGRAVNING

När någon dör är b
 egravningen
ett sätt att ta farväl och att
säga tack för det som varit.
Om du har frågor som rör
begravningar – eller om du

behöver prata med någon om

din sorg – är du välkommen
att kontakta oss via vår växel.
bokning av begravning
Växel 08–588 697 00

LÅNA KYRKANS LOKALER

I samband med dop, vigsel eller
begravning finns det möjlighet
att låna kyrkans kök och lokaler
för dopfest eller minnesstund.
bokning av lokal
Växel 08–588 697 00

SJUKHUSKYRKAN

Vi finns på plats i Södra hallen
på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, plan 5 (C2 59),
som stöd för patienter och deras
närstående samt personal.
kontakt & information
sjukhuskyrkan.huddinge.
karolinska@sll.se
Telefon 08–585 822 27

Kontaktuppgifter finns på sidan 18
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08-588 697 00

präster
Helena Hedlund, församlingsherde			
08-588 698 20
Baldur Baldursson, präst					08-588 698 21
Stina Svan, präst 					08-588 698 40
Ingegärd Martinsson, präst				08-588 698 45
diakoner
Hannu Lounela, diakon					08-588 698 28
Torbjörn Gustavsson, diakon				08-588 698 31
Hanna Björklund, diakon					08-588 698 29
Anja Dahlström, diakon					08-588 698 47
församlingspedagoger
Yennica Touray, pedagog (börjar 26/7)
Viktoria Nilsson, tjänstledig
kyrkomusiker
Rutger Åsheim, organist					08-588 698 26
vaktmästeri & kök
Peter Hellenberg, vaktmästare				08-588 698 33
Andreas Lilliebladh, kock					08-588 698 30
kommunikation
Martin Vind Zettersten, kommunikatör			
08-588 698 34
kyrkoherde
Ida Hallström Åsman, kyrkoherde i Huddinge pastorat
08-588 697 00
församlingsråd
Barbro Bergstedt, församlingsrådets ordförande		
070-399 07 51
e-post
Till församlingen: flemingsbergs.forsamling@svenskakyrkan.se
Till personalen: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
sjukhuskyrkan
Eva Ellnemyr, sjukhuspräst				
08-588 698 46
Eva-Britt Brännström, präst				
08-588 697 77
häktespräst
Nicklas Fredlund, präst					08-588 698 23
finskspråkig verksamhet
Paula Hagel, präst					08-588 698 24
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----------------------------------------------------------------------vik här

klipp här

svenska kyrkan i huddinges växel		

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

personal i flemingsbergs församling

att du kan
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programb ongen!
tal
i den här

Frankeras ej!
Vi betalar
portot.

Flemingsbergs församling
Svarspost
20485505
141 20 Huddinge
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svara på den fråga som är aktuell för dig.
fyll i talongen, klipp ut, tejpa ihop och posta!

Jag vill ha församlingens program hemskickat
(programmet kommer fyra gånger om året)

Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan

Jag vill bli uppringd för att få veta mer om

Jag vill engagera mig ideellt i församlingen t.ex. med

Namn
Personnummer
Adress
Postadress
Telefon
E-post
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