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allt mellan himmel
och jord
i skrivande stund lyser solens varma
strålar över vår skärgård. Jag förundras
över skapelsen mångfald som inbjuder
till rekreation. Rekreation som kommer
hur det latinska ordet recreatio som
betyder ’återskapa’.
En stund på varma klippor, slipade
lena av salt hav. Vattnets mjukhet och
sälta har tålmodigt sköljt över kantigheterna och slipat dem lena, och samtidigt
gjort klippans unika skiftningar av olika
stenlager synliga. Salt och vatten rullar
fram och tillbaka, likt en andning in och
ut, ibland lugnt, ibland stormigt.
Över oss svävar en stor havsörn som
låter sig bäras av vinden som vore den
tyngdlös.
En promenad i skog som doftar barr
och mossa. De gröns färgtonerna lockar
lekfullt ögat att söka efter dess skatter.
Rubinröda smultron, safirblå blåbär och
guldgula kantareller - godsaker vi med
vår unika allemansrätt bjuds att plocka
till ljudet av aspens dansande löv.
Och så fortsätta stegen en med fylld
hink och korg till öppen mark med hage
och fält, där gamla ekar breder ut sina
vackrakronor och ger tusentals småkryp
näring och bjuder skugga till såväl
himlen fåglar som en trött vandrare.
Eken, detta träd som växt långsamt och
i sin egen takt. Kanske därför det står
så stadigt, omgivet av vajjande gräs och
doftande sommarblommor.
Skapelsens mångfald ger oss, särklit
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” Marias ord

i en tid där en pandemi, begränsat
resande inbjuder oss att upptäcka och
finna rekreation där vi är.
Vi bjuds att vandra i skuggan av
gamla granar och tallar, och om de
kunde tala skulle berätta om livets
många hemligheter. Hemligheter som vi
vuxna ofta bara kliver förbi utan att se.
Men går man med någon som har små
rosa gummistövlar och är tre och ett
halvt år, då är det en värld full av finurliga små ställen och massor av småkryp.
Stegen blir både kortare och mjukare,
tiden får en ny dimension - minuter
blir evighetslånga ögonblick som fylls av
helig närvaro.

en helig närvaro som vill ge oss
rekreation och nytt livsmod. Vattnets
mjukhet påminner dopets gåva, bärens
röda och blå färg påminner om hur Gud
och människa förenas i försoningen
hemlighet. Himmel och jord möts i
Kristus som öppnat en väg för
oss till rekreation, men
inte endast oss utan
hela skapelsen.
Det ger hopp och kraft
att möta hösten som
kommer oss till mötes!
Maria Eksmyr
tillförordnad
kykoherde
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hållbarhet

och mångfald

Det går knappt en dag utan att vi påminns om det klimat vi
lever i och ska leva med i framtiden. För att bli mer hållbara
påbörjade därför Gustavsberg-Ingarö församling för ett par år
sedan arbetet mot att miljödiplomeras. Nu är vi nästan där.
vädret har inte riktigt bestämt sig om
det ska regna eller låta solen skina när kyrkogårdschef Tina Sjöberg Olsson kommer
gående över parkeringen på Gustavsbergs
kyrkogård. Förutom kyrkogårdschef är Tina

även ansvarig för församlingens miljöarbete.
Under ett par år har församlingen arbetat
mot att bli miljödiplomerad för fas ett i
Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem.
läs mer på nästa sida
kyrkettan 3-2020

3

– Vi var nästan framme vid målsnöret i
våras för att diplomeras, men så kom coronan emellan. Trist men inte mycket att göra
åt. Nu håller vi istället tummarna att vi ska
kunna genomföra det senare i höst. Vi har
uppfyllt alla kriterier för diplomering, så det
är mest att hitta ett lämpligt tillfälle, säger
Tina Sjöberg Olsson, och ser hoppfull ut.
Svenska kyrkans miljödiplomering
för hållbar utveckling är ett redskap för
församlingar som vill ställa om sin verksamhet så att de bidrar till en utveckling som är
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar
för alla människor. Miljösystemet har många
likheter med ledningssystemen ISO 14001
och EMAS.
Tina berättar att församlingen har tänkt
hållbarhet och miljö sedan minst 2015 men
att det där riktigt intensiva och medvetna
arbetet skett de senaste två åren.
– Vi tänker miljö i både stort och smått.
Sedan förra året har vi två elbilar för arbetet
på kyrkogårdarna. Vi använder akrylatbensin samt miljödiesel till maskiner. Våra
arbetsredskap, som trimmers, går alla på el

Tina Sjöberg Olsson, kyrkogårdschef och
ansvarig för miljöarbetet i församlingen.
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och till nästa år är planen att byta församlingens bil och åkgräsklippare till eldrift. Jag
tycker vi har kommit tämligen långt i vår
omställning, det är inte jättemycket kvar
att byta, säger Tina, och föreslår en tur runt
kyrkogården.
Vi sätter oss tillrätta i en av de två elbilarna, som innan de köptes till församlingen
användes på en golfbana.
när vi tar oss runt kyrkogården ligger
de flesta gräsmattorna nyklippta och välhållna. Precis som man tänker sig att de ska
vara på en kyrkogård.
– Du kom en dag när vi precis har
klippt. Vi brukar klippa två gånger i veckan
under sommaren, men vi ser också till att
spara ut områden på kyrkogårdarna där vi
låter gräs och blommor växa fritt för insekternas skull.
– Du har väl sett ängen nedanför Gustavsbergs kyrka, undrar Tina, och berättar
att de under senaste åren medvetet sparat
blåklint och vallmo för att öka den biologiska mångfalden.
Och visst har jag det! När den blommade i juni var det bland det vackraste som just
då kunde ses i Gustavsberg. Få planteringar
kunde mäta sig med det fritt växande grönområdet vid kyrkan. En fröjd för ögat och
den som uppskattar tanken på hållbarhet.
Tina guidar vidare och berättar samtidigt om miljöarbetet i församlingen. Plötsligt bromsar hon in i närheten av kapellet.
– Titta där, säger hon, och pekar på en
större rabatt där det fått växa fritt. Ser du
bina?
När vi går närmare ser vi hur det rör sig
och surrar frenetiskt bland blommorna. Bina
ser ut att trivas alldeles utmärkt bland all
grönska på kyrkogården.
Det medvetna arbetet med miljö i fokus
gör att de på kyrkogården även låter tistlarna
växa vidare – lite här och var.
– Tistlar är viktiga, ju mer variation det
är bland växterna, desto bättre för mångfald
och insekter, intygar Tina Sjöberg Olsson.

svenska kyrkans
miljödiplomering
Miljödiplomeringen för hållbar utveckling är ett redskap för att ställa om
verksamheten till en utveckling som
är ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar för alla människor. Kyrkans
diplomering är unik på bland annat
följande sätt:
• drivkraften är en teologisk övertygelse om att vi måste arbeta med
frågor om hållbar utveckling.
• helhetssynen på hur ekologiska,
sociala, ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett globalt och lokalt
perspektiv.
• diplomeringsarbetet handlar om att
utföra konkreta förbättringsåtgärder
• metoden är ett verktyg som leder
till förändrade värderingar och hållbara
rutiner.
Så här arbetar vi med hållbarhet
Kyrkogård och markanläggningar
Främjar biologisk mångfald och värnar
kyrkogården och marken genom att
använda miljövänliga metoder.
Varor och tjänster
Vi ställer miljö- och hållbarhetskrav
på våra leverantörer. Vi försöker alltid
beställa ekologiska, lokala eller Fairtradeprodukter så långt det är möjligt.
Transporter och kommunikation
Vi tar tåget eller reser med SL när det
är möjligt. Vi går allt mer från information på papper till digitala medier.
Tryckeriet vi anlitar är Svanenmärkt.
Avfall
Vi har rutiner och behållare för skräp,
var sak på sin plats. Vi matavfallssorterar som sen blir till biogas.
Kyrkor och våra övriga byggnader
Vi har bytt det mesta av belysningen
till ledlampor. Vi har installerat bergvärme för byggnaderna på Ingarö.

Matkassen, en del av församlingens gröna arbete. Varje vecka tar församlingen tillsammans
med volontärer tillvara på mat, från lokala handlare, som är på väg att gå ut och delar ut
den till hushåll som har det svårt att få ekonomin att räcka hela månaden.

Det är lätt att i första hand associera
hållbarhet och miljötänkande med den
fysiska miljön men arbetet har även pågått
på andra områden inom församlingen.

Bikuporna på Ingarö kyrkogård.

– Vi har sett över all belysning och byter
successivt ut den mot led- eller lågenergilampor. I kapellet har vi nyligen installerat
elelement och när vi restaurerade Ingarö
kyrka i våras passade vi även på installera
bergvärme där.
arbetet med att bli en allt mer hållbar
församling sprider sig till alla områden och
verksamheter i församlingen; allt från att
minska antalet pappersutskrifter, hur vi
transporterar oss, från vilka vi gör upp- och
inköp till att i så stor utsträckning som möjligt använda miljömärkta produkter i köket.
Sedan flera år tar församlingen, tillsammans med volontärer, tillvara mat, från lokala handlare, som blivit över eller är på väg
att gå ut. Maten packas i kassar och delas ut
varje onsdag till hushåll som har det kämpigt
med att få ekonomin att gå ihop hela månaden. Genom detta vill församlingen bidra
till att minska matsvinnet och till en grönare
tillvaro för oss alla. Ett litet bidrag i det stora

hela, men som gör skillnad för både miljö
och medmänniskor.
Tina ser arbetet mot miljödiplomeringen som en stor hjälp.
– Vi gjorde mycket bra saker för miljö
och hållbarhet redan innan vi började med
diplomeringsarbetet, men med den som
ledning har den gett struktur och bidragit
till mer ordning och reda i församlingens
miljöarbete.
Tina rattar elbilen vidare och vi närmar
oss slutet på vår runda och jag undrar vad
som är nästa steg?
– På Ingarö kyrkogård har vi redan
bikupor, till nästa år är tanken att det ska
finnas kupor även här på kyrkogården i
Gustavsberg. Det skulle inte vara så dumt
att kunna bjuda på egen honung, säger Tina
Sjöberg Olsson, och ser riktigt nöjd ut.
Ja, det om något skulle vara ett tecken
på ett gott hållbarhetsarbete i församlingen.
Text och foto: Christer Engström

Behöver du hjälp med gravskötsel?
Våra kyrkogårdar är viloplatser för
våra anhöriga och vänner.
För att hålla dem i
fint och värdigt
skick sköter
kyrkogårdsförvaltningen de gemensamma ytorna
och du som gravrättsinnehavare ansvarar för att
vårda din grav. Om du önskar, hjälper
vi dig att ta hand om gravskötseln.
Mer info om vad vi kan hjälpa till med
och priser finns på hemsidan under
fliken Kyrkor och kyrkogårdar. Hör
gärna av dig om du har frågor eller vill
teckna ett skötselavtal.
Telefon: 08-570 380 89
gustavsberg-ingaro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
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dags för
2020-2021

Något om att vara skapad
till Guds avbild
en grundpelare i den kristna människosynen är att vi människor är skapade till
Guds avbild. Gud vill att vi ska finnas till.
Var och en av oss är värdefull för den vi är.
Vårt värde ligger i att vi finns till och
inte för vad vi presterar eller till exempel hur
mycket vi äger. Vi tror på alla människors
lika värde.
Därför spelar inte någon roll vem du är,
varifrån du kommer eller hur du ser ut, utan
att du är. Det gäller alla människor på hela
vår jord.
Men med detta, att vara Guds avbild,
kommer också ett ansvar. Vi kristna är kal�lade till att ta hand om varandra, att hjälpa
varandra och dela med oss till dem som inte
har det så bra som vi.
Vi är också kallade att ta hand om
skapelsen. Vi har ett ansvar att lämna över
en värld där kommande generationer också
kan leva. Men problemet är att den livsstil
vi har i vår del av världen inte fungerar. Vi
använder för mycket resurser och slösar med
både energi och råvaror.
Det skulle behövas tre jordklot om alla
levde som vi i Sverige. Och det går ju inte.
Vi behöver ställa om våra egna liv och vårt
6
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samhälle för att få en värld där alla människor kan leva, även kommande generationer.
Det ansvaret kan vi inte överlåta på
kommande generationer. Det är vi människor, som ingår i skapelsen här och nu, som
måste upprätthålla vad som har givits oss.
men ändå konsumerar svensken som om
hen hade tre jordklot, skiljer sig antalet konsumerade jordklot runt om i världen. Om
alla människor levde som i Rwanda, skulle
vi leva i en hållbar värld, sett till ekologiskt
fotavtryck. Det tål att tänkas på.
Men varför ska vi få ha det så mycket
bättre, och släppa ut mer avgaser, medan
andra människor inte får det? Varenda
människa är skapad till Guds avbild, och ska
därför också få ha lika och rättvisa levnadsvillkor.
Vi som har det bättre måste ställa om
– utveckla ny modern teknik som använder
mindre resurser, så att det finns utrymme
för fattigare länder att utvecklas. Det tål att
upprepas ännu en gång – människan skapades till Guds avbild, och därför måste vi se
till att vi alla kan leva jämlikt och hållbart.
Text: Ragnhild Johansson, präst

Varje år väljer omkring 30 000
ungdomar att konfirmera sig
i Svenska kyrkan. För många
blir konfirmationen en chans
att utforska sig själv och pröva
sina åsikter och värderingar.
Nu är det dags att anmäla sig
till konfirmation 2020-2021!
funderar du på att konfirmeras?
Vill du vara med om ett äventyr som
skapar minnen för livet? Alla alternativen är kostnadsfria. Våra grupper har
begränsat antal deltagare. Så det är ”först
till kvarn” som gäller.
I Gustavsberg-Ingarö församling har
vi flera alternativ. Våra grupper följer
alla samma upplägg, så oavsett vilken
grupp du anmäler dig till så kommer din
konfirmationsperiod se likadan ut.
Nedan ser du de alternativ som finns
i Gustavsberg-Ingarö församling. Mer
information om de olika alternativen
hittar du på www.konfa.se/gustavsbergingaro.
• påsklovsläger i danmark
• sommarläger till västkusten
• sommarläger, isle of wight
i england
• äventyrsläger i västerbotten
• andra chansen
Skanna QR-koden så
kommer du direkt in
på anmälningssidan för
konfa. Hoppas vi ses!

NOTISER
Upptaktsgudstjänst - kyrkfest för alla åldrar

Ny barnkör på Ingarö
kom och var med i nystartade
Ingarö barnkör, för dig i årskurs 1-3!
En kör som utvecklar ditt barns musikalitet och kreativitet och får dem att
uppleva glädje och gemenskap. Vi
sjunger svängiga och innerliga sånger
i många olika musikstilar. Varje termin
sjunger vi på några gudstjänster och
ger en konsert i Ingarö kyrka. Vi övar i
Ingarö församlingsgård, onsdagar 16.3017.30. Start v. 35
Kontakt och anmälan: Maria Sandell.

När sommaren övergår i september
ställer församlingen till med kyrkfest för
alla åldrar när vi söndag 6 september firar
Upptaktsgudstjänst i Gustavsbergs kyrka.
Vi inleder med gudstjänst kl 11.00, där bland
annat församlingens personalkör medverkar.
Efter gudstjänsten blir det flera olika
aktiviteter, i och omkring kyrkan. Vi kommer
även bjuda på lättare förtäring. Om vädret
tillåter är det ett utmärkt tillfälle för picknick
i skuggan av vår vackra kyrka. Under hela
dagen ser vi till att hålla avstånd och följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För gudstjänsten gäller att max 50 personer

Vill du bli medlem?

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

tack vare dig kan vi finnas där människor
finns. För glädje och sorg. Samtal och stöd.
För de ensamma och äldre. Barnen, familjen och tonåringarna. För ensamstående.
De särskilt utsatta. För dop, konfirmation,

giftermål och begravning. Psalmsång och
gudstjänstfirande. Kaffe och soppa. Kropp
och själ. Musik och konserter. För tankar om
livet, kärleken och Gud. För alla.
Bli medlem du också! Fyll i talongen nedan
och lämna den på vår expedition, Värmdögatan 1, Gustavsbergs C.

inträdesblankett
namn

Kör för ungdomar

adress

klipp ur

postnr



GUSTAVSBERGS UNGDOMSKÖR ÅK 7-9
Nystartad ungdomskör för tjejer och
killar i årskurs 7-9! Kören kommer prova
på olika musikstilar som pop, gospel och
klassisk musik. Kören kommer att medverka regelbundet under kvällsmässorna
på torsdagskvällar samt söndagsgudstjänster. Varje termin blir det även större
egna konsertprojekt eller tillsammans med
andra körer. Vi övar i Gustavsbergs kyrka,
torsdagar 17.00-18.00. Start v. 35.
Kontakt och anmälan: Therése Hamber.

kan delta. Mycket varmt välkomna till
församlingens kyrkfest!

postort

personnr
Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning
Jag är döpt i en annan evangelisk-luthersk
kyrkas ordning
Jag är döpt i annan kristen kyrkas ordning

telefon
Jag är konfirmerad i Svenska
kyrkans ordning
Jag är konfirmerad i en annan
kristen kyrkas ordning

kyrkettan 3-2020
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gudstjänster

Augusti till advent

Sön 30 aug kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Mässa.

Sön 27 sept kl. 14
Gustavsbergs kyrka
Suomenkielinen messu.

Sön 11 okt kl. 18 Ingarö kyrka
Gudstjänst med liten och stor.
Ingarö barnkör.

Sön 30 aug kl. 14
Gustavsbergs kyrka
Suomenkielinen messu.

Sön 27 sept kl. 18 Ingarö kyrka
Taizémässa. Sångensemble och
musiker.

Sön 30 aug kl. 18
Ingarö församlingsgård
Gudstjänst.

Ons 30 sept kl. 08.30
Gustavsbergs kyrka
Morgonmässa.

Sön 18 okt kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Gudstjänst med liten och stor.
Musiklekis medverkar.

Ons 2 sept kl. 08.30
Gustavsbergs kyrka
Morgonmässa

Sön 4 okt kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Gudstjänst.
Gustavsbergs Kammarkör

Sön 6 sept kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Upptaktsmässa, sammanlyst.
Kyrkfest för alla åldrar. Personalkör. Se notis sid 7.
Sön 13 sept kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Mässa.

Sön 4 okt kl. 18 Ingarö kyrka
Mässa.
Sön 11 okt kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Skördemässa. Tacksägelse.
Gustavsbergs Vokalensemble.

Varje torsdag firar vi
Kvällsmässa kl 18.30
i Gustavsbergs kyrka

Ons 4 nov kl 08.30
Gustavsbergs kyrka
Morgonmässa.

Sön 18 okt kl. 18 Ingarö kyrka
Mässa.
Sön 25 okt kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Mässa.

Sön 25 okt kl. 18 Ingarö kyrka
Gudstjänst.
Vokalensemblen Doxy.

Foto: Kyrkocd

Sön 20 sept kl. 18 Ingarö kyrka
Mässa. Vokalensemblen Doxy.

Detta schema gäller under
rådande förhållanden, det kan
komma att ändras om nya
direktiv införs pga covid-19.
Se vår hemsida för
aktuell information.
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Sön 15 nov kl. 18 Ingarö kyrka
Gudstjänst.
Sön 22 nov kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Gudstjänst.
Sön 22 nov kl. 18 Ingarö kyrka
Taizémässa.
Sångensemble och musiker.

Sön 20 sept kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Gudstjänst.

obs!

Sön 8 nov kl. 11 Ingarö kyrka
Gospelmässa.
Gustavsberg Gospel.
Sön 15 nov kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Mässa.

Sön 25 okt kl. 14
Gustavsbergs kyrka
Suomenkielinen messu.

Sön 13 sept kl. 18 Ingarö kyrka
Gospelmässa.
Gustavsberg Gospel.

Sön 27 sept kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Mässa med liten och stor.
Barnkörer medverkar.

Sön 8 nov kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Gudstjänst.

vi firar allhelgona i församlingen
Alla helgons dag 31 okt
kl 16 Gustavsbergs kyrka
Minnesgudstjänst

Alla själars dag 1 nov kl 15
Ingarö kyrka
Minneskonsert

Alla helgons dag 31 okt
kl. 16 Ingarö kyrka
Minnesgudstjänst

Alla själars dag 1 nov kl 16 och
18 Gustavsbergs kyrka
Minneskonsert. Requiem G.
Fauré. Gustavsbergs Kammarkör. Solister och instrumentalister. Se sid 9 för mer info.

Alla själars dag 1 nov kl 11
Gustavsbergs kyrka
Mässa. (Sammanlyst).

Våra kyrkogårdar håller öppet lör 31 okt kl 12-20

Sön 29 nov kl. 11
Gustavsbergs kyrka
Adventsmässa
Gustavsbergs Kammarkör.
Konfirmandupptakt.
Sön 29 nov kl. 14
Gustavsbergs kyrka
Suomenkielinen messu.
Sön 29 nov kl. 11 Ingarö kyrka
Adventsmässa. Ingarö Motettkör.
Vokalensemblen Doxy.
Konfirmandupptakt.

Konserter och musik
Sön 6 sept kl. 18.00
Gustavsbergs kyrka
Sommarkonsert
Gustavsbergs Vokalensemble.
Duo A&O: Agnes Lindberg, sång
Olle Lindberg, gitarr och sång

Tis 20 okt kl. 18.00
Gustavsbergs kyrka
Välgörenhetskonsert för
Världens Barn
Barnkörer från Gustavsberg
och Boo församlingar.

Ons 21 okt kl. 19.30
Gustavsbergs kyrka
Konsert ”Center of my joy”
Gustavsberg Gospel och Stråkkvartett.

Alla själars dag 1 nov kl. 15.00
Ingarö kyrka
Minneskonsert

obs! Konserterna är planerade utifrån

rådande förhållanden, de kan ändras.
Se vår hemsida för aktuell information.

Fri entré till
våra konserter

våra körer
gustavsbergs kammarkör

Alla själars dag 1 nov kl. 16.00
och 18.00
Gustavsbergs kyrka
Minneskonsert

Blandad kör för dig med körvana.
Från a cappella till stora kör- och
orkesterverk.
Gustavsbergs församlingsgård
Onsdagar 19.00-21.30
Ledare: Helena Engardt

Requiem G. Fauré
Gustavsbergs Kammarkör.
Solister och instrumentalister

gustavsbergs vokalensemble

Lör 7 nov kl. 16.00
Ingarö kyrka
Konsert ”Du ger mig hopp”

Nystartad körensemble. Se även körens
hemsida: gustavsbergsvokalensemble.se.
Gustavsbergs församlingsgård
Tisdagar 19.00-21.30
Ledare: Helena Engardt

Ingarö barnkör med musiker.

Lör 28 nov kl. 16.00 och 18.00
Gustavsbergs kyrka
Adventskonsert

ingarö motettkör
Blandad kör med huvudsakligen
”klassisk” repertoar men även lättare
genrer.
Ingarö församlingsgård.
Tors 18.30-21.00
Ledare: Per-Håkan Precht

Sångare ur församlingens körer.
Per-Håkan Precht, tenor.
Instrumentalister.

Lör 12 dec kl. 17.00 och 19.00
Gustavsbergs kyrka
Luciakonsert ”Skimrande Lucia”

vokalensemblen doxy

Gustavsberg Gospel med musiker.

En damensemble som sjunger pop,
visa, folkmusik och jazz.
Ingarö församlingsgård
Tisdagar 19.00-21.00
Ledare: Ingemar Berglind

gustavsberg gospel
Gospelkör med blandade åldrar. För dig
med körvana.
Ingarö församlingsgård.
Onsdagar 19-21.
Ledare: Maria Sandell

Foto: Bengt Alm

kontakt

Välkommen att ta del av våra musikupplevelser i Gustavsberg-Ingarö församling. Kanske vill du själv
börja sjunga i kör? Kontakta någon av våra körledare.

Helena Engardt
Per-Håkan Precht
Maria Sandell
Ingemar Berglind

08-570 380 60
08-570 380 93
08-570 380 50
08-570 380 50
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våra verksamheter
barn och familj
öppen förskola 0-5 år
På grund av rådande läge
fortsätter vi från v. 35 att hålla
Öppen förskola ute i Kyrkparken, Gustavsberg och utomhus
vid Ingarö församlingsgård.
Gustavsberg, Kyrkparken:
Tis och tor 9.30-11.30. Sångsamling 10.30.
Ingarö församlingsgård:
Mån 9.30-11.30. Sångsamling
10.00.
Fre 9.30-12.00 korvgrillning.
Sångsamling 10.00
Kontakt: Caroline Blad

babyrytmik 3-10 mån
Kom och sjung, dansa och
ramsa tillsammans med ditt
barn! Babyrytmiken riktar sig
till barn 3-10 månader.
Ingen föranmälan kräv.
Vi sjunger 13:30-14:00, därefter finns det fika fram till
kl. 15:00.
Varmt välkomna!

10

En lekfull kör med mycket rörelse, instrument och rytmik.
Förälder/vuxen väntar utanför.

After School åk 4-6
Vi erbjuder eftermiddagsverksamhet med t ex pyssel, spel
och lek. Mellanmål serveras till
barnen. Anmälan krävs.
Ons 14.30-15.45. Kyrkettan,
Gustavsberg. Max 12 barn.
Start v. 37. Kontakt och
anmälan: Caroline Blad.

Kyrkettan, Gustavsberg.
Torsdagar. Två grupper 15.4516.15 och 16.30-17.00.
Start v. 35
Kontakt och anmälan:
Caroline Blad

Öppet hus för dig 14-19 år. Vi
börjar med middag 17:30. Kl
18:30 firar vi mässa, därefter
blir det mingel, aktiviteter,
skolplugg, tävlingar och trevligt umgänge fram till kl 22.
Välkommen även före middagen när skolan har slutat.
Kyrkettan, Värmdögatan 1
Info: Johan Fällman

kören tonfiskar åk 1-3

ung vuxen

söndagsskola i
gustavsbergs kyrka
Har du barn som är intresserad
av söndagsskola?
Kontakt: Kristina Eriksson.

stödgrupp för barn och
unga i sorg

Ingarö församlingsgård:
Mån 13-15. Start v. 35
Kontakt: Caroline Blad
Kyrkettan Gustavsberg:
Ons 13-15. Start v. 37
Kontakt: Therése Hamber

barnsång 2-4 år,
sångstimmet

After School åk 1-3
Vi erbjuder eftermiddagsverksamhet med t ex pyssel, spel
och musik. Mellanmål serveras
till barnen. Anmälan krävs.
kyrkettan 3-2020

ungdom

Tis 14.00-16.00 Kyrkettan,
Gustavsberg. Max 12 barn.
Start v. 37.
Kontakt och anmälan:
Caroline Blad.

Gruppen vänder sig till barn
6-18 år. Grupperna sätts samman utifrån barnens ålder och
behov. Inför start träffas barn,
vårdnadshavare och ledare för
att ge möjlighet till personliga
funderingar.
Frågor, hör av dig till expeditionen 08-570 380 50

eftermiddagsverksamhet

musiklekis 4-6 år

För eventuella
ändringar i verksamheten, se vår hemsida

Musiklek för barn 2-4 år
tillsammans med förälder/
vuxen. Småsyskon välkomna.
Vi sjunger, leker och rör oss till
musik. Från kl. 15:00 finns fika.
Tis 15.30-16.00. Kyrkettan,
Gustavsberg. Start v.37.
Kontakt: Therése Hamber.

Ingarö församlingsgård:
Mån 16.00-16.30. Start v. 35.

Barnkör för killar och tjejer
som sjunger en blandad
repertoar. Kören medverkar
regelbundet i våra gudstjänster
och deltar på ett större konsertprojekt varje termin.
Kyrkettan, Gustavsberg:
Tis 16.00- 16.45. Start v. 35.
Kontakt och anmälan:
Therése Hamber.

kören kannoter åk 4-6
Barnkör för killar och tjejer
som sjunger en blandad repertoar. I den här kören sjunger
vi även i stämmor och efter
noter. Kören medverkar regelbundet i våra gudstjänster och
deltar på ett större konsertprojekt varje termin.
Kyrkettan, Gustavsberg:
Tor 15.45-16.30
Start v. 35
Kontakt och anmälan:
Therése Hamber
I höst startar ny barnkör på
Ingarö och ungdomskör i
Gustavsberg, se sid 7 för info.

torsdagskvällar

Du som slutat gymnasiet och
vill vara med i församlingens
verksamhet är välkommen till
oss.
Kontakt: Kristina Eriksson

mötesplatser
sopplunch
Varannan tisdag ojämna veckor
kl 12 serveras sopplunch i Kyrkettan, självkostnadspris 40:Nästa sopplunch 22 sept.

diakonins öppna mottagn.
Drop in mån kl 14.00-16.00 i
Kyrkettan. Du kan t ex få hjälp
med vägledning och att fylla
i papper från myndigheter,
kopiering och utskrifter.

torsdagsträffen
Varje torsdag 11.00 i Ingarö
församlingsgård.

fredagsgemenskap/
öppet hus
En fredag i månaden kl 17.30 i
Kyrkettan. Nästa träff 2 okt.
Övriga datum, se hemsida.

gustavsberg-ingarö
församling
Besöks- och postadress
Värmdögatan 1, 134 31 Gustavsberg
Församlingsexpedition
Telefon: 08-570 380 50
Öppettider:
Må, ti, to, fr 9-12. Ons 13-16
gustavsberg-ingaro.forsamling@
svenskakyrkan.se
Gustavsbergs kyrkogård
Kyrkogårdsvägen 10
Ingarö kyrkogård
Ingarö kyrkväg 1
gustavsberg-ingaro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

präster
Tillförordnad kyrkoherde
Maria Eksmyr 08-570 380 56
Präst, enhetschef
Hjalmar Fryklind 08-570 380 78

personal & kontakt
musiker
Organist, enhetschef Helena Engardt
08-570 380 60
Organist Per-Håkan Precht 08-570 380 93
Organist Eva Björklund 08-570 380 61
Körledare Maria Sandell 08-570 380 50 vxl
Organist Ingemar Berglind 08-570 380 50

pedagoger
Pedagog Kristina Eriksson 08-570 380 82

kock
Husmor, vik, Sara Jonsson 08-570 380 50 vxl
Kock Kristin Dahlqvist tjl

lokalvårdare
Lokalvårdare Sirpa von Strokirch
08-570 380 79

Musikpedagog Tove Carlson
08-570 380 57

Husvärd Sunatcha Ngawsuwan
08-570 380 50 vxl

Pedagog Caroline Blad 08-570 380 91
Pedagog Anna Berglund 08-570 380 87
Musikpedagog Therése Hamber
08-570 380 99

kansli

kyrkogårdsförvaltning
Kyrkogårdschef Tina Sjöberg Olsson
08-570 380 89
Kyrkogårdsarbetare Tore Nilsson
08-570 380 71

Ekonom, enhetschef Lotta Lindberg
08-570 339 15

Kyrkogårdsarbetare Åke Jansson
08-570 380 73

Kyrkokamrer Hans Nyberg 08-570 380 53

Kyrkogårdsarbetare Anna Strandh
08-570 380 72

Kommunikatör, IT-samordn Ylva Larsson
08-570 380 55

Präst Ragnhild Johansson
08-570 380 98

Kommunikatör, dataskyddsombud
Christer Engström 08-570 329 16

Präst (vik) Magnus Magnusson
08-570 380 50 vxl

Förvaltningssekreterare
Katarina Pettersson 08-570 380 76

diakoner

Förvaltningsassistent Nanna Ojanaho
08-570 380 75

Diakonimedarbetare Lars Liljemark
08-570 380 84

Vaktmästare/kyrkvaktmästare
Thomas Lundberg 08-570 380 83

Pedagog Johan Fällman 08-570 380 63

Finskspråkig präst Olli Hallamaa
08-570 380 92

Kontraktsdiakon, enhetschef
Emma Norling 08-570 380 68

Vaktmästare/kyrkvaktmästare
Tommy Ekmark 08-570 380 65

Foto: Aaron Burden/Unsplash

Nästa nummer av
församlingsbladet
kommer ut i slutet av
november

vaktmästare
Vaktmästare/kyrkvaktmästare
Susanna Enberg 08-570 380 81
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Tankar på baksidan

Förhoppningen är att kyrkan kan bidra till en hållbar, mer balanserad vardag i det annars hektiska livet.

Hållbarhet i vardagen

”

I dessa annorlunda tider har
många av oss fått ställa om våra
dagar. Själv har jag saknat att
varje vecka träffa busungarna på musiklekis, få
sjunga med körerna och lära ut nya ramsor till
de nyblivna föräldrarna på babyrytmiken.
Istället har jag spenderat mer tid med
våra alternativ till gudstjänst i och med öppen
kyrka.
Jag har träffat nya församlingsbor och haft

12
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trevliga pratstunder vid kyrkkaffet. Det har slagit mig att vi väljer att spendera vår tid i kyrkan
av olika skäl. För många är det för att få ta del
av bibelns ord och lyssna till en eftertänksam
predikan och söndagens psalmer. Men det är
annat också.
En person berättade vid kaffet att denne
går till kyrkan varje vecka och tänder ett ljus för
sjuka barn. Det hade blivit en veckorutin och
får personen att må bra inuti. Och så hoppades

jag vill tillhöra en kyrka där alla ska
känna sig välkomna, oavsett om du är troende,
sökare eller inte har en aning. En kyrka som
kan bidra till en hållbar, mer balanserad vardag
i det annars hektiska livet. Det låter storslaget
men det kanske inte behöver vara så krångligt.
Det kanske är den där tiden du unnar dig
när du äntligen kommer iväg på en konsert i
kyrkan, eller att slippa laga middag en fredag
och sätta dig vid dukat bord på fredagsgemenskapen hos oss.
Det kanske är den där kvällen i veckan när
du får sjunga med din kör eller när du går in
och njuter av stillheten i kyrkan på en lunchrast.
Det kanske är när du testar på att vara volontär och delar med dig av din tid eller när
du får lyssna på ditt barnbarn som sjunger. Är
det att regelbundet fira mässa med oss eller den
där halvtimmen när dina barn övar sång och
du väntar utanför och väntar, slösurfandes på
mobilen, drickandes en kopp kaffe. Ensam.
Eller är det när du går in i kyrkan och tänder ett ljus för någon och hoppas att ”någon
däruppe” faktiskt hör.
Vad det nu kan vara som får dig att lättare
orka med det stundande höstmörkret, varmt
välkommen till oss.

Välkommen till
höstterminen!
Caroline Blad
pedagog 0-12 år

Foto: Lars Åke Holst

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

denne såklart att det fanns ”någon däruppe”
som hörde då det i dagsläget inte fanns möjlighet att donera pengar till hjälporganisationer.
En annan person berättade att hen längtade hela veckorna efter att få komma och sjunga
med i sångerna på söndagarna.

