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Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet.  
Var dag är en nåd dig given från himlen, besinna det! 
Var morgon är nåd och ansvar med löften och nya krav.  
Var afton står klara sjärnor och frågar dig vad du gav. 
Var afton står fjärran stjärnor i glans över dag som flytt. 
Var morgon dig Herren kallar och väcker din vilja på nytt.

(Svensk psalm 180)

Att se varje dag som en gåva och en möjlighet    
kan i vissa tider känna lätt och enkelt, tänker jag, 
medan andra gånger känns det tungt och krav-
fyllt. Vi har alla de senaste månaderna överösts 
av budskap om att tiderna blir sämre och sämre.  
Det är svårt att hitta glädjen då. Samtidigt  
så kanske det handlar om att se glädjen i det  
som ändå är bra, det som ändå fungerar. 
I Lunds östra stadsförsamling gläds vi åt att även 
denna sommar har vi haft två konfirmandgrupper 
som tillbringat en tid på Södra Hoka lägergård 
innan sin konfirmation. Det är nu hög tid att  
anmäla sig till konfirmationsläsning för de som 
önskar konfirmeras 2023. Se mer info sid. 5. 
Vi gläds också åt att Maria Magdalena kyrka  
fyller 30 år i år, och det firas den 20 november 
med en härlig gudstjänst med ”Just nu”-kör ledd 
av Makiko Nakamura Ottosson och predikan av 
Lars Eric Axelsson.  
Redan dagen innan finns möjlighet att gå på 
föreställningen ”Maria Magdalena – Livets träd”. 
I samband med höststarten 28 augusti så byter vi 
också tid för gudstjänsten i Maria Magdalena till 
kl 16.00. Var annan söndag (udda veckor) kom-
mer där antingen finnas barnkyrka eller vara en 
mässa med små och stora, och två gånger i höst 
blir det temagudstjänster.  
Ena gången önskepsalmer och andra gången är 
temat ”Ensamhet”.  
Ensamhet kan vara något att längta efter eller 
något att oroa sig för. Det finns många aspekter  
i detta och temagudstjänsten kommer att försöka 
spegla många av dem.  

Detta nummer av försam-
lingsbladet har fått tema 
”Livsmod” inspirerat av 
Sveriges Krista Råds tema 
för diakonifokus 2022 och 
2023. Livsmod kan behö-
vas för den som känner sig 
ensam och utsatt, men också 
den som känner sig stark 
behöver en dos livsmod.  
Tillsammans med prästen Cecilia Cardona 
Castro ska Mats Uddin tala om Livsmod 
på vår församlingshelg som äger rum 10-11 
september i samarbetskyrkan Sankt Knut. 
Församlingens diakoner har, tillsammans med 
församlingshemsvärd Gina Anderberg, plane-
rat dessa dagar. Anmälan krävs för lunchen på 
lördagen. 
För den som känner behov av en dag i stillhet 
och eftertanke erbjuds en sådan lördagen den 
24 september i Sankt Hans, tillsammans med 
prästerna Lotta Miller och Karolina  
Tängmark. Anmälan krävs för deltagande. 
För att återknyta till att se glädjen och möjlig-
heten i varje ny dag och de gånger jag inte kan 
det, så är jag så glad att jag har en tro. GUD 
bär mig de dagar jag inte känner glädje, när jag 
känner mig ensam på ett dåligt sätt och saknar 
livsmod. GUD förstår att jag inte kan ge varje 
dag, och vet varför jag inte alltid kan det, även 
om psalmens text inte speglar just den erfaren-
heten. 
Hoppas du har tid och möjlighet att komma 
förbi någon av våra kyrkor och församlings-
gårdar under hösten. 
 
                        Lis Carlander, församlingsherde

Onsdag 23/11, 19.30 Föredrag 
Livet före Maria Magdalena –  
om livet i församlingsgården på Östra Torn. 
Kerstin Wimmer, präst och lutherforskare. 
Kvällen inleds med mässa 19.00.

Maria Magdalena kyrka 30  år
Maria Magdalena kyrka är den yngsta kyrkan  
i Lunds pastorat. ”Kyrkan på Öster” invigdes  
den 22 november 1992 av dåvarande biskop KG Hammar.  
Nu är det dags att fira kyrkans 30-årsjubileum

Lördag 19/11, 16.00. Konsert: Maria Magdalena - Livets Träd 
Det här är berättelsen om hur Maria Magdalena stiger upp i Livets Träd, 
som baserar sig på ”The gospel of the beloved companion-  
the complete gospel of Mary Magdalene” i en  
svensk översättning av Magdalena Liebendörfer-Nilsson. 
I lördagens konsert presenteras denna berättelse i musik, sång och text.  
Manus & idé: Magdalena Liebendörfer-Nilsson 
Maria Magdalenas röst & sång:  
Magdalena Liebendörfer-Nilsson 
Gitarr: Afra Rubino 
Slagverk: Anders Waernelius 
Kontrabas: Åsa Ericsson  
Ungdomskören Con Dios 
Musik och körarrangemang:  
Magdalena Liebendörfer-Nilsson 
Efteråt blir det gemensamt fika för reflektion  
Söndag 20/11, 16.00 Jubileumsmässa  
Predikar gör Lars Eric Axelsson  
(Ö Torns första kyrkoherde). 
Medarbetare från församlingen medverkar. 
Var med och sjung i ”Just nu”-kören! 
Ingen körerfarenhet behövs. Alla vuxna,  
ungdomar, personal, gudstjänstvärdar,  
körmedlemmar, barnkörförälder m.fl. är välkomna! 
Övning (bara en gång precis inför mässan):  
Söndag 20/11 kl 14.00 – 15.15 
Du kommer att få noter och inspelningar  
av sånger innan dess. 
Välkommen att anmäla dig till:  
makiko.nakamura-ottosson@svenskakyrkan.se 
Efteråt bjuds det på soppa och samtal kring  
vad en kyrka kan vara.
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Bibelutdelning till 5-åringar
Även i år kommer "BARNENS BÄSTA  
BIBEL" att delas ut. Håll utkik efter  
inbjudan till barn födda 2017.

Bytt är bytt 
I Samarbetskyrkan Sankt Knut byter vi dag 
för babyrytmik, middagsbön och sopplunch 
från tisdag till torsdag i höst. 
I Maria Magdalena byter  
promenaden dag till onsdag.

Tiderna för församlingens gudstjänster  
förändras även en del i höst: 
Samarbetskyrkan Sankt Knut  
och Sankt Hans kyrka: 10.00 
Maria Magdalena kyrka: 16.00

I detta blad finner du ett axplock av våra verksamheter 
Du finner mer aktuell info på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/lundsostrastadsforsamling 
eller på facebook: www.facebook.com/lundsostrastadsforsamling 
Du kan även ringa vår expedition: 046-71 87 85 (09.00–15.00) 
E-post: lund.ostrastads.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkomna!
Den 4 september diakonvigs Veronica Dunér i Lunds domkyrka för tjänstgöring i Lunds östra  
stadsförsamling. Hon ska vikariera 5/9-22 till 28/2-23 för Sebastian Becke under hans  
föräldraledighet och kommer att ha sitt skrivbord på Maria Magdalena.  
Veronica Dunér är utbildad socionom och kommer närmast från en tjänst i Lunds kommun.

Den 1 oktober börjar Michael Peters som präst i församlingen och han kommer ha  
sitt skrivbord på Sankt Knut. Förutom att arbeta med vanligt församlingsarbete,  
särskilt riktat mot vuxna, så kommer han att vara gymnasiepräst på Vipan.  
Michael kommer närmast från en tjänst i Södra Sandby.

Ungdomsgrupperna SKUMM och SKUISH.
I Maria Magdalena och Sankt Hans finns ungdomsgrupper som träffas  
en till två gånger i månaden. Vi hänger i församlingsgården och hittar på  
olika aktiviteter tillsammans. Kvällarna avslutar vi med en mysig andakt i kyrkan.  
Vill du veta mer kontakta karoline.henriksson@svenskakyrkan.se (Maria Magdalena)  
eller jonna.nilsson@svenskakyrkan.se (Sankt Hans)

Välkommen att bli konfirmand!
Vill du träffas i en konfirmandgrupp på  
vardagskvällar under terminen? Eller åker du  
hellre med på ett längre sommarläger?  
Med Svenska kyrkan i Lund finns det flera  
olika vägar till konfirmation,  
så att du kan välja den väg som passar dig bäst. 
https://www.svenskakyrkan.se/lund/konfirmation 
http:/efssyd.org/konfirmationsläger

Scoutkåren Tornugglan
Tornugglan är en del av Lunds östra stadsförsamlings barn- och  
ungdomsverksamhet, men även en självständig scoutkår.  
Scouting är mycket mer än knopar och eld. Det kan handla om  
scoutteknik, friluftsliv, teater, pyssel, samhällsengagemang m.m.  
där lek och reflektion är en naturlig och viktig del.  
Ibland gör vi saker tillsammans hela kåren över åldersgränserna  
såsom läger och S:t Georgsfirande med tårttävling.  
Vi är ungefär 75 medlemmar, varav cirka 20 vuxna,  
som träffas på måndagar i Maria Magdalena kyrka i fem åldersbaserade grupper.  
Kontakt: Line Henriksson, karoline.henriksson@svenskakyrkan.se

Välkommen till ungdomsverksamheten  
i Lunds östra stadsförsamling!

Våffelcafé
Det kommer att bli  
våffelcafé i Sankt Hans kyrklänga  
en tisdag i månaden i höst. 
Håll utkik på våra anslagstavlor!
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Missa inte detta i höst!
Maria Magdalena kyrka
Fredag 23 september 19.00 
”Höstserenad” 
Orkester 2001 med solister spelar både  
traditionella och nya orkesterstycken.  
Dirigent: Kjell-Åke Bjärming

Söndag 25 september 16.00 
Musikgudstjänst ”Tillit” 
Vad är det som bär mig?  
Reflektion och tankar om tillit och gemenskap. 
Ungdomskören Con Dios, sånggrupp,  
instrumental ensemble och solist  
under ledning av Makiko Nakamura-Ottosson

Söndag 2 oktober 16.00 
”Almost like the blues” – en bluesinspirerad 
temamässa kring att kämpa i ensamhet. 
Vad kämpar du med i ensamhet? Vad hjälper 
dig när du känner att du kämpar ensam? 
Om du vill dela dina tankar kring dessa två 
frågor så kan du mejla dem till helena.agrell@
svenskakyrkan.se före den 16/9 så kan vi väva 
in dem i gudstjänsten anonymt. 
Efter gudstjänsten serveras soppa.

Samarbetskyrkan Sankt Knut
Söndag 11 september 10.00 
Mässa i gemenskap med alla  
församlingens vuxenkörer. 
Medverkande: Maria Magdalenakören,  
Sankt Hanskören, S:t Knuts vokalensemble. 
Lars Nilsson, flygelhorn

Söndag 9 oktober 10.00 
Mässa med barnkyrka. 
Medverkande: S:t Knuts vokalensemble,  
barnkören Stjärnorna, 
Lars Nilsson, flygelhorn, 
Janne Jansson, slagverk

Söndag 6 november 10.00  
Mässa med barnkyrka.  
S:t Knuts vokalensemble medverkar.

”Sjung till Herrens ära en ny sång” 
Vi möts måndagar varannan vecka med höststart den 22 augusti 17.00 i församlingsgården  
i Samarbetskyrkan Sankt Knut. Psalmen är en viktig del av det kristna livet, både i gudstjänst 
och vardag. Vi vill lyfta fram psalmernas budskap i text och melodi. Vi vill bredda och fördju-
pa psalmvalen genom att ta upp både gamla psalmer som orättvist glöms bort och de nya som 
kan tillföra så mycket. Vi läser, analyserar texter och sjunger in melodier. ALLA är välkomna,  
även de som tror att de inte kan sjunga!

Sankt Hans kyrka
Söndag 2 oktober 10.00 
Mässa med små och stora. 
Barnkörerna medverkar.

Söndag 9 oktober 10.00 Tacksägelsedagen 
Högmässa 
Sankt Hans-kören medverkar

Söndag 30 oktober 10.00 
Mässa med små och stora. 
Barnkörerna medverkar.

Söndag 5 november 10.00 
Musik i allhelgonatid 
Sankt Hans-kören medverkar

Barnloppis i Sankt Hans Kyrklänga
29 oktober kl 10-12 
Allt som hör ihop med barn säljes: barnkläder, leksaker, skor,  
barnprylar, mammakläder med mera.  
Ta chansen att göra fina fynd. Bokning av bord kostar 50 kr 
som går till ACT Svenska kyrkan. 
Anmälan: kerstin.arnes@svenskakyrkan.se, 046-71 88 22 
Fika finns till självkostnadspris.

BARNLOPPISBARNLOPPIS

Söndag 9 oktober 16.00 Tacksägelsedagen  
Vi gläds över att vi genom dopet blir barn  
i Guds stora familj. Fira ditt eget dop,  
döp ditt barn eller bli själv döpt. 
Maria Magdalenakören medverkar  
i gudstjänsten 16.00. 
Mer information och tider på  
församlingens hemsida och sociala medier. 
Frågor besvaras av:  
Kristina Lindström 046 71 88 19

Söndag 23 oktober 16.00  
Sånger och psalmer vi gärna minns. 
Musiker: Magnus, Jonas och Hilda Tuvesson  
samt Thomas Carlström och Per Runeson. 
Önskemålen mottages senast 9/10 på mail: 
kristina.lindstrom@svenskakyrkan.se 
eller 046 71 88 19. Du kan även lägga  
en lapp i lådan på Maria Magdalena

Lördag 19 november 16.00 
Konsert i samband med  
kyrkans 30-årsjubileum:  
”Maria Magdalena – Livets träd”. 
Berättelsen om hur Maria Magdalena stiger  
upp i Livets Träd. Se mer info sida 3. 
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Vad gäller höstens aktiviteter hänvisar vi till  
våra anslagstavlor, hemsida och Facebook  
för uppdateringar av vad som gäller. 
(sök efter Lunds östra stadsförsamling)  
Du kan även ringa vår expedition: 
046-71 87 85, eller skicka e-post:  
lunds.ostrastads.forsamling@svenskakyrkan.se  
Varje söndag firar vi gudstjänst: 
Samarbetskyrkan Sankt Knut och  
Sankt Hans kyrka: 10.00 
Maria Magdalena kyrka: 16.00   
Helgsmål firas i Stora Råby kyrka lördagar  
18.00 udda veckor.  
För bokning av dop, vigsel eller begravning  
kontakta pastoratets expedition: 046-71 88 88 
 
Kontaktpersoner för olika aktiviteter,  
uppgifter finns längst bak i bladet:  
Babycafé/babyrytmik:  
Kristina Hellaeus för Sankt Knut,  
Karoline ”Line” Henriksson 
för Maria Magdalena,  
Malin Lundin Svendenius för Sankt Hans.   
Barnkyrka: Kristina Hellaeus för Sankt Knut,  
Jonna Nilsson för Sankt Hans. 
Karoline ”Line” Henriksson  
för Maria Magdalena 
Barn/ungdom/scouter/konfirmand:  
Kristina Hellaeus för Sankt Knut,  
Karoline ”Line” Henriksson för Maria  
Magdalena, Jonna Nilsson för Sankt Hans.  

Mötesplatser i höst
Litteraturcirklar, föreläsningar, fördjupning: 
Michael Peters (från 1/10) för Sankt Knut,  
Kristina Lindström för Maria Magdalena,  
Lotta Miller för Sankt Hans.  
Körer och konserter: Natasha Wåhlander  
för Sankt Knut och Stora Råby,  
Makiko Nakamura Ottosson för Maria  
Magdalena, Albina Veisland för Sankt Hans.  
Stickcafé, pysselgrupp:  
Ulla Frisk Hobro för Sankt Knut,  
Kristina Lindström för Maria Magdalena.  
Soppluncher/caféer:  
Gina Anderberg för Sankt Knut 
Gunilla Molin för Maria Magdalena,  
Kerstin Årnes för Sankt Hans.   
Språkcafé och "Kvinnor möter kvinnor":  
Ulla Frisk Hobro för Sankt Knut,  
Sebastian Becke för Maria Magdalena,   
Diakoniöppet: Ulla Frisk Hobro,  
Veronica Dunér, Malin Lundin Svendenius  
EFS-föreningen i Samarbetskyrkan Sankt 
Knuts verksamhet: Kenneth Ferm, ordförande.

Länk till 
Facebookgruppen 
Barn & Familj i Lunds  
östra stadsförsamling

Maria Magdalena kyrka
Maria Magdalenakören (blandad kör, vuxen) 
Tisdagarskvällar 19.00-20.45  
Barnkör, måndagar: 
16.00-16.30 Pinglorna I (förskoleklass) 
Barnkörer, torsdagar: 
16.00-16.30 Pinglorna II (åk F-1) 
16.35-17.10 Bjällrorna (åk 2) 
17.10-17.45 Småklockorna (åk 3) 
17.50-18.40 Klockorna  (åk 4-7)  
18.45-20.15 Ungdomskören Con Dios 
(åk 7 – gymnasium) 
Kontakt: Makiko Nakamura-Ottosson.

”Justnu-kören” se sidan 3.

Körer
Tycker Du om att sjunga?
Klang och jubel, glädje och eftertanke.  
Församlingens körer förgyller våra gudstjänster och bjuder på konserter. 
Oavsett ålder och sångvana så finns det en kör för dig! Mer information om varje kör  
kan du hitta på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/lundsostrastadsforsamling. 
Tag kontakt med respektive körledare för närmare information.  
Kontaktuppgifter finns på näst sista sidan i detta blad.

Samarbetskyrkan Sankt Knut
Gospelprojektkör: 
Vi övar den 5, 12 och 19 september 18.30 
och medverkar i gudstjänsten i Sankt Knut  
den 25 september 10.00 
Anmäl ditt intresse till Kristina Runeson: 
kristina.runeson@telia.com  
Sankt Knuts vokalensemble,  
Onsdagar 19.00-20.30 
Kontakt: Natasha Wåhlander   
Barnkörer, onsdagar:
16.30-17.30 Barnkören Sångfåglarna (åk F–2)  
17.45-18.30 Barnkören Stjärnorna (åk 3 och uppåt) 
Kontakt: Natasha Wåhlander/Kristina Hellaeus

Fäladskören Kör för daglediga 
Tisdagar. 13.30-14.30  
Sankt Hanskören  
Torsdagar 18.30-20.30   
Kontakt: Albina Veisland. 
Psallite! –  sjung! 
Fredagar. 18-19 
Körvana och viss notläsningsförmåga behövs. 
Kontakt: Anders Gustavsson  
(anders@micromoll.se eller 0703-23 84 94)  

Barnkörer, onsdagar: 
16.00-16.40 Regnbågen, åk  1-3   
16.50-17.15 Droppen, förskoleklass  
17.30-18.10 Agua, åk 7-9 
Kontakt: Albina Veisland

Sankt Hans kyrka
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Namn_________________________________________

Adress:______________________________________Tel:_______________________
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"Så skydda mig
med din starka
hand,
du Fader god
aaaa aaaa ,
och låt mig växa
för livets land,
som är ditt
himmelska rike."
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 vill inte få en bukett blom
m

or? B
land de inskickade rätta lösningarna lottar vi ut  
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stergåvor som
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m
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ellan eller m
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Skicka in din lösning senast 15 oktober till: L
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en att kryzza!  

PS: O
m
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 in och häm

ta ett extra exem
plar.

Gör en kyrkans klassiker
I kyrkans klassiker behöver du inte skida, cykla, simma eller springa. 
I stället får du be, läsa Bibeln, fira gudstjänst  
och träna din omtanke om andra.  
 
Med kyrkklassikern kan du på ett enkelt och metodiskt sätt  
upptäcka kyrkans tro och liv. Metoden passar alla, nyfikna nybörjare,  
allmänt intresserade och veteraner som behöver ny inspiration. 
 
”Grenarna” i kyrkans klassiker är: 
BÖN: Bönen är trons modersmål. Pröva på att be varje dag/kväll under två månader. 
BIBELLÄSNING: Läs ett urval av Bibelns klassiska texter 
GUDSTJÄNST: Fira tolv gudstjänster, där fyra tillfällen är under kyrkans största högtider. 
OMTANKE: Gör till en vana att då och då – hemma eller i kyrkans ljusbärare – tända ett ljus för 
någon som du vet har det jobbigt. Att tänka på andra är ett sätt att be för andra. 
Allt du behöver för att genomföra kyrkans klassiker är att du har tillgång  
till en Bibel och en psalmbok, vilket går att låna i någon av våra kyrkor. 
Du hittar i våra kyrkor en folder med enkla instruktioner  
för hur du ska ta dig an de olika uppgifterna 
Utmaningen är tänkt att pågå under ett år och efter att foldern fyllts i skickas den till 
Lunds östra stadsförsamling, Flygelvägen 1, 224 72 Lund 
Initiativet till Kyrkans klassiker är taget av Kyrkans tidning.

L- Levande liv 
I-  Insiktsfullt och intressant 
V- Väldigt värdefullt 
S-  Socialt sammanhang 
M-Mening och mod 
O- Omsorg och omtanke 
D- Diakoni och delaktighet
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Modet att leva
  Jag sitter på ett tåg som ska ta mig från Malmö 
till Stockholm. Vi har precis lämnat stationen när 
tåget bromsar in för att sekunderna senare helt 
stanna. Konduktören ropar ut att en lastbil har 
kört in i en bro strax innan Lunds centralstation 
och nu får vi sitta still och invänta några inspektö-
rers dom över om bron håller för överfart eller ej. 
Damen mitt emot mig börjar direkt att spy okvä-
desord om allt och alla och målar högljutt upp en 
bild över att det var väl ändå typiskt. Precis som 
hon anade innan resan skulle allt gå fel. Nu kom-
mer hon aldrig att komma upp till systern i Stock-
holm. Jag försöker att lugna henne genom att säga 
att vi får avvakta och se. Det finns ju ändå inget vi 
som sitter här på tåget kan göra åt saken just nu i 
alla fall. Hon tystnar. Efter en stund säger hon till 
mig, ”Du är en sådan där som alltid ser nuet i ett 
annat perspektiv, va?”

   Det är några månader sedan jag företog mig 
den där tågresan. Min medresenärs fråga till mig 
kommer upp som en påminnelse till mig lite då och 
då om att det mesta i livet handlar om perspektiv. 
Ett talesätt som finns är att perspektivet gör all 
skillnad i världen och jag är benägen att hålla med. 
Hur man bemöter uppkomna problem på jobbet, 
utmaningar hemma eller problem med sin hälsa 
beror mycket på vilket perspektiv man väljer att 
inta. Paulus säger att vi som är kristna kan glädja 
oss även när vi har det svårt, eftersom vi bär på en 
vetskap och ett hopp om att Gud arbetar i våra liv. 
För egen del kanske jag inte riktigt kan instämma i 
Paulus lite väl stoiska uttalande om att lidande kan 
vara glädjefullt men onekligen bär vi kristna på ett 
annat perspektiv.

   När allt rullar på i livet och inga större bekym-
mer kommer upp längs ens livsväg är det lätt att 
leva. Begreppet livsmod blir då ett innehållslöst 
begrepp eftersom du egentligen inte behöver reflek-

tera över modet att ta dig an livet. Däremot när 
det är tungt i livet, när problemen hopar sig, då är 
det bra med att ta till sig det här med perspektiv 
och reflektera över modet att leva. När jag tänker 
på livsmod och när meningslösheten tränger sig på 
tänker jag på Albert Camus och Sisyfos. Ni vet den 
där kända franska nobelpristagaren i litteratur som 
kanske mest är känd för sitt verk "Pesten" och den 
där grekiska mytologikungen från Korinth. Camus 
slutord bär jag ofta med mig, "Man måste tänka 
sig Sisyfos lycklig". Bilden när Sisyfos släpar sin 
stora sten uppför kullen för att sedan ideligen få 
börja om kan för många ses som ett evighetsarbete 
som måste leda till en oerhört negativ inställning 

till livet, det me-
ningslösa måste för 
Sisyfos vara djupt  
depraverande.  
Kanske lever 
hoppet hos ho-
nom att stenen 
någon gång når 
sitt slutmål och 
han blir fri från 
detta evighetsar-

bete, men Camus påminner mig om att Sisyfos har 
inget hopp. Stenen kommer aldrig att nå sitt mål 
men Sisyfos är lycklig ändå. Sisyfos bär ändå på ett 
livsmod.

   Meningslösheten i ett liv kan i många avseenden 
vara djupt deprimerande. Att ha ett liv med mening 
är på många sätt meningen med livet, men om man 
inte har ett liv med mening hur gör man då? Ja, det 
är då Camus och Sisyfos påminner mig om att man 
kan finna meningen i allt och bli lycklig görandes 
de mest banala sakerna. Du kan finna livsmod även 
i det mest meningslösa. Camus förmodade svar är i 
två korta meningar genial, ”Sisyfos hade accepterat 
meningslösheten. Det var därför han kunde vara 
lycklig”.

   Att acceptera en meningslöshet känns tungt men 
att finna en lycka i det till synes meningslösa är 
hoppingivande. Att något ska ha en mening, att 
något ska vara meningsfullt, hänger intimt ihop 
med att utföra något och att detta utförandet ska 
leda till ett resultat. Att Sisyfos släpar på sin sten 
från punkt A till punkt B där friheten väntar byg-
ger på att hela syftet med släpandet är att han ska 
nå punkten B för där väntar den hett efterlängtade 
friheten. Det är därför naturligt att tänka sig att 
Sisyfos tycker arbetet är meningslöst eftersom han 
aldrig når punkten B.

   Det är nog också en vanlig tanke hos oss 
människor att tänka att bara vi når dit eller dit, 
bara vi får det där eller gör det där blir vi lyckliga. 
Camus har fått mig att tänka om, eller i alla fall 
ändrat min uppfattning en aning. Tänk om det är 
själva görandet som är grejen och inte målet?  
Tänk om det är släpandet av stenen som är det rika 
i livet, tänk om det är där meningen finns?  
Livsmod ligger i görandet inte i själva resultatet.

    Om nu görandet är det viktiga bygger det på en 
annan viktig insikt som Camus också tar upp.  
I en värld utan mening vinner vi vårt värde i en 
medveten livsduglig hållning mot hopplösheten  
och samtidigt vinner vi en paradoxal kärlek till 
livet. Detta bygger på att vi finner ett nöje i själva 
görandet. Att Sisyfos till slut finner lyckan i att 
släpa en sten upp och ned för en kulle kan låta 
långsökt men det gör han faktiskt.  
Lyckan sitter i livet, han lever!

   För mig brukar en del i mitt livsmod vara att läsa 
exempelvis Hammarskjöld, Kierkegaard, Bibeln 
men även att skriva ned egna tankar och försöka 
sätta ord på det där som skaver. Det finns alltid 
något att bygga livet på. Det lilla fröet du får fram 
genom ord kan vara det där lilla fröet som behövs 
för att återigen växa, återigen börja söka, återigen 
påbörja en resa.

   "Det gör ont när knoppar brister". Ibland läser 
jag Boyes dikt bara för att läsa dessa ord och få 
tiden att vara min medicin. Jag brukar dock inte 
alltid stanna vid knopparnas bristande. Hennes 
avslutande del i dikten är hoppfull och bär på ett 
av de finaste orden jag känner till. "Då, när det 
är värst och inget hjälper…känner en sekund sin 
största trygghet, vilar i den tillit." Ordet Tillit är 
ett palindrom och symboliken är slående. Tillit fås 
både framifrån och bakifrån, både när du befinner 
dig på toppen av berget eller i dess djupaste dal. 
Ha tillit. Allt ordnar sig. Att leva med bilden av 
Sisyfos har för mig blivit ett andligt uppvaknande. 
Meningslösheten som jag ibland känner är inget jag 
räds för längre. Den bär på en lycka i sig.  
Den bär på livet. Den bär på livsmod. 
 
                                     Mats Uddin/Prästkandidat
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Svenska kyrkan är en del av den globala ACT-alliansen som består av organisationer 
runt om i världen, engagerade i utvecklings-, katastrof-, påverkansarbete. 
Vill du veta mer om hur vi jobbar med detta i Lunds östra stadsförsamling?  
Kontakta: Sankt Hans kyrka: Carina Brink. Samarbetskyrkan Sankt Knut: Michael Peters  
Maria Magdalena kyrka: Kristina Lindström.
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Kontakta oss! 
Församlingsexpedition, 046-71 87 85

Församlingsherde
Lis Carlander, 046-71 87 81 
lis.carlander@svenskakyrkan.se

Samarbetskyrkopräst
Malin Thoresdotter Jonsson, 046-71 88 89 
malin.t.jonsson@svenskakyrkan.se

Komminister
Ann-Charlotte Miller, 046-71 87 97 
ann-charlotte.miller@svenskakyrkan.se

Carina Brink, 046-71 88 25 
carina.brink@svenskakyrkan.se

Kristina Lindström, 046-71 88 19 
kristina.lindstrom@svenskakyrkan.se

Helena Agrell, 046-71 88 18 
helena.agrell@svenskakyrkan.se

Michael Peters (from 1/10) 
michael.peters@svenskakyrkan.se

Pastorsadjunkt
Karolina Tängmark, 046-71 87 93 
karolina.tangmark@svenskakyrkan.se

Diakon
Sebastian Becke, 046-71 87 82 
sebastian.becke@svenskakyrkan.se

Ulla Frisk Hobro, 046-71 88 16  
ulla.friskhobro@svenskakyrkan.se

Malin Lundin Svendenius, 046-71 87 91 
malin.lundinsvendenius@svenskakyrkan.se

Veronika Dunér 
veronika.duner@svenskakyrkan.se

Musiker
Makiko Nakamura-Ottosson, 046-71 87 86 
makiko.ottosson@svenskakyrkan.se

Natasha Wåhlander, 046-71 87 92  
natasha.wahlander@svenskakyrkan.se

Ulf Berggren, 046-71 88 17 
ulf.berggren@svenskakyrkan.se

Albina Veisland 046-71 87 96 
albina.veisland@svenskakyrkan.se

Pedagog
Karoline "Line" Henriksson, 046-71 87 83 
karoline.henriksson@svenskakyrkan.se

Jonna Nilsson, 046-71 88 20 
jonna.nilsson@svenskakyrkan.se

Kristina Hellaeus, 046-71 87 99 
kristina.hellaeus@svenskakyrkan.se

Lovisa Wanngren, tj.ledig

Kyrkvaktmästare
Magnús Hallgrimsson, 046-71 88 21 
magnus.hallgrimsson@svenskakyrkan.se

Pernilla Eborn, 046-71 87 94 
pernilla.eborn@svenskakyrkan.se

Församlingshemsvärd
Kerstin Årnes, 046-71 88 22 
kerstin.arnes@svenskakyrkan.se

Gunilla Molin, 046-71 87 77 
gunilla.molin@svenskakyrkan.se

Gina Anderberg, 046-71 89 15 
gina.anderberg@svenskakyrkan.se

Lokalbokning kontakta: 
Församlingsadministratör
Eva Andersson, 046-71 88 28 
eva.andersson2@svenskakyrkan.se

Församlingsråd
Ordförande Per Runeson 
per.runeson@telia.com

EFS-föreningen på Sankt Knut
Ordförande Kenneth Ferm, 0761 77 19 35 
kenneth.b.ferm@gmail.com

Montessoriförskolan Triangeln 
046-71 87 89 
triangelns.forskola@svenskakyrkan.se 

Bokning av dop, vigsel och begravning
Pastorsexpeditionen, 046-71 88 88 
lundspastorat.exp@svenskakyrkan.se

Det är krig i Europa. Rysslands invasion av Ukraina är ett brott mot allt det som Europa sedan 
andra världskriget kämpat för att upprätthålla – demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, 
internationella överenskommelser och konventioner.  
Hundratusentals människor har flytt över gränsen från Ukraina. 
Ännu fler är på flykt inom landet. Den kommande hösten och kalla vintern  
gör dessutom flykten ännu svårare. 
Act Svenska kyrkan arbetar nu tillsammans med lokala kyrkor både i Ukraina och i grannländer-
na. En av de stora utmaningarna vid en katastrof är att hjälpen väller in okoordinerat från olika 
håll. Det bästa sättet att hjälpa är att stötta lokala aktörer som redan har nätverk  
och kan bedöma behoven på plats.  
Via de globala ekumeniska allianserna kan Act Svenska kyrkan ge professionellt och samordnat 
stöd till människor på flykt. 
Vi lever alla under samma himmel och vi delar samma jord. Det är med smärta vi återigen erfar 
att när en kroppsdel lider, så lider också de andra. Vi har ett ansvar att och förvalta skapelsens  
gåvor så att de räcker till alla.  
Vi ber för varje människas rätt till ett liv i fred, trygghet och värdihet. Vi ber för Ukrainas befolkning. 
Tack för din gåva till Act Svenska kyrkans katastrofinsatser!
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Stora Råby kyrka 
Stora Råby byaväg 7  
224 80 Lund

Maria Magdalena kyrka 
Flygelvägen 1 
224 72 Lund

Sankt Hans kyrka 
Fäladstorget 32 
226 47 Lund

Samarbetskyrkan Sankt Knut 
Samarbetskyrka med EFS 
Linero Torg 12 
224 76 Lund

Kontakt:
Expedition: 046-71 87 85 (09.00–15.00) 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lundsostrastadsforsamling 
E-post: lund.ostrastads.forsamling@svenskakyrkan.se 
Facebook: www.facebook.com/lundsostrastadsforsamling

KYRKGUIDEN
Ladda ner appen  
"kyrkguiden" på din  
telefon så får du veta vad som 
händer inom Svenska kyrkan.

Ett informationsmagasin från Svenska kyrkan, Lunds östra stadsförsamling som delas ut fyra gånger per år.  
Ansvarig utgivare: Lis Carlander 
Omslagsbild: Pixabay. Kyrkfoto: Kennet Ruona. Foton och illustrationer: IKON, Pixabay, ACT. 
Lunds östra stadsförsamling samarbetar med

Vad kan den kristna tron betyda i ditt liv och din vardag? 
Tankar om den kommande söndagens texter och tema finns på vår hemsida. 
Följ gärna ”Tankar inför helgen”: 
https://www.svenskakyrkan.se/lunds-ostra-stadsforsamling/tankar-infor-helgen

Ny domprost i Lund
Niclas Blåder tillträder den 26 september tjänsten som domprost i Lunds pastorat och välkomnas  
den 16 oktober i högmässan i Domkyrkan 11.00. På grund av detta är gudstjänsterna i Sankt Hans  
och Samarbetskyrkan Sankt Knut sammanlysta till Domkyrkan denna dag.  
I Maria Magdalena kyrka firas det som vanligt mässa 16.00

Gudstjänsttider
Tiderna för församlingens gudstjänster förändras en del i höst: 
Samarbetskyrkan Sankt Knut och Sankt Hans kyrka: 10.00. Maria Magdalena kyrka: 16.00


