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Alla medlemmar som är minst 16 år 
på valdagen får rösta. 

Läs om hur det går till i höst.

En man i Bangladesh 
räddar två av sina djur 
undan den stigande 
havsnivån. Berättelsen om 
Noa och arken talar rakt 
in i vår tid. Den berättar  
om konsekvenserna av 
mänsklighetens handlingar 
men också om Guds löfte. 

sid 6Foto: Deutsche Welle

”Igenkommande till att 
döma levande och döda”. 
Vi utvecklar lite kring 
några formuleringar i 
trosbekännelsen som kan 
upplevas svåra. 

           sid 14

Missade du att vi firade Dansens dag? Fresta församling har ett utvecklat arbete 
kring dans och gudstjänst. Som en integrerad del av gudstjänsten berör dansen via 
helt andra strängar, brevid orden. Du hittar den inspelade dansandakten på  
svenskakyrkan.se/fresta/dans-i-gudstjanst.  
Eller gå direkt till firandet via koden.
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välkommen att besöka 
vår webbplats  

 

svenskakyrkan.se/fresta

Vid stora händelser kan vi behöva markera att något 
viktigt och avgörande har skett. Kyrkan vill vara 
med i det stora och i det lilla. Högtider som dop, 
konfirmation, vigsel och begravning hjälper oss att 
uttrycka känslor av glädje eller sorg. När du vill boka 
dop, vigsel eller begravning kontakta 
Fresta församlingsexpedition 08-594 105 20

dop, konfirmation,  
vigsel och begravning
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johannes gör sitt första år som präst. 
Som nyvigd präst placeras man i en församling under sitt 
första år. Johannes Svanerud kommer att vara här i Fresta. 
En sådan tjänst brukar kallas pastorsadjunkt men är trots 
den märkliga titeln en alldeles vanlig präst. Lite handled-
ning av vänlig prästkollega på plats ingår under första året.  
Johannes kommer att arbeta med alla för präster förekom-
mande arbetsuppgifter. Johannes lär vi känna lite närmare 
också genom artikelserien ”Tro och teologi” där han vid ett 

eller flera tillfällen kommer att hjälpa oss med fördjupning-
en i olika ämnen. Men skynda nu att boka dop och vigslar 
för Johannes måste ju skaffa sig prästrutin! Det skämt-
samma åt sidan, på fullaste allvar hälsar vi Johannes varmt 
välkommen till arbetslaget och församlingen. 

det handlar om rättvisa
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riske-
rar att kollapsa och redan idag leder dess följder till kon-
flikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De 
människor som bidrar minst till klimatförändringarna är 
de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala 
om klimatfrågan, som en rättvisefråga.

walk for future
Vadstena pilgrimscentrum har fått ett nationellt uppdrag 
från Svenska kyrkan att leda en pilgrimsvandring till kli-
matmötet COP26 i Glasgow, Storbritannien 2021.
 
Denna vandring handlar om att sätta klimatet främst på 
agendan igen. Därför riktar den sig till alla. Alla kommer 
kunna delta på olika sätt. Genom att vandra med den 
grupp som startar i Vadstena, genom att delta vissa sträck-
or. Act Svenska kyrkan bidrar till Pilgrim’s Walk for future 
på många olika sett. Framförallt med en namninsamling, 
men också med volontärer på vandringen till Glasgow.  

i fresta
Ett par församlingsmedlemmar från Fresta kommer att 
delta i en första sträcka från Vadstena i sommar.  Så vi är 
med och representerade! Hör av dig till prästen Maggi 
Nordström om du vill gå med. Kontaktuppgifter på sid 2.  
Lokalt i Fresta går också arbetet med miljödiplomeringens 
olika faser vidare. Vi hoppas att församlingen ska kunna 
Miljödiplomeras för Fas 2, under 2022. 
Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem för hållbar 
utveckling är ett redskap för dem som vill ställa om sin 
verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är eko-
logiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor.
Miljösystemet har många likheter med ledningssystemen
ISO 14001 och EMAS.

redaktören

mimmi kilander, informatör 
mimmi.kilander@svenskakyrkan.se

Foto:Magnus Aronsson/IKON
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Så röstar du i 
kyrkovalet
Du kan rösta på flera sätt i kyrkovalet: i vallokalen, med bud, med brev eller förtids-
röstning i lokal. Valdagen är den 19 september 2021. Då röstar du i den vallokal som står 
på ditt röstkort. Röstkortet får du hem i brevlådan några veckor före valet. Du tar med dig 
röstkortet och din legitimation. I vallokalen finns det valsedlar på alla de nomineringsgrup-
per som ställer upp i valet inom det område där du bor.

valsedlarna har olika färg
Man röstar genom att välja de valsedlar med den eller de 
nomineringsgrupper som man vill rösta på. Valsedlarna 
har tre olika färger för att skilja de olika valen åt. För val 
till kyrkofullmäktige, som rör församlingar och pastorat 
lokalt, är det vita valsedlar. Val till stiftsfullmäktige, som rör 
stiften på regional nivå, är det rosa valsedlar. För kyrko-
mötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på 
nationell nivå, är det gula valsedlar.

i vallokalen
Valsedlarna finns i lokalen där du röstar. När du kommer 
dit möter du en valarbetare som kontrollerar att du har 
kommit till rätt vallokal. När det är din tur visar en valar-
betare dig till ett ledigt ”valbås”, ett avskilt utrymme där 
du kan rösta utan att någon ser vad du röstar på. Du lägger 
en valsedel per val i vart och ett av de tre kuverten. Det vill 
säga, ett kuvert ska innehålla en vit valsedel, ett kuvert en 
rosa valsedel och ett kuvert ska innehålla en gul valsedel. 
Kuverten ska vara stängda.
När du har stoppat ned valsedlarna och stängt kuverten går 
du fram till bordet för att lämna över kuverten. Först får du 
visa ditt röstkort och din legitimation och du prickas av i 
röstlängden. Det är en kontroll som görs för att försäkra sig 
om att ingen ska kunna fuska och utge sig för att vara nå-
gon annan, eller försöka rösta mer än en gång. Därefter får 
du lämna över kuverten och personen som tar emot dem 
stoppar ner kuverten i tre olika låsta lådor medan du ser på. 
Då ser du att dina röster har tagits om hand på rätt sätt.

du kan förtidsrösta
Man kan förtidsrösta på flera sätt. Det finns förtidsröst-
ningslokaler öppna från måndagen den 6 september till 
och med valdagen den 19 september. På röstkortet finns 
en lista över lokaler där du kan förtidsrösta på valdagen, i 
närheten av där du bor, och deras öppettider, men du kan 
förtidsrösta över hela landet. Ta med dig ditt röstkort och 
din legitimation. Alla ställen där du kan förtidsrösta finns 
på svenskakyrkan.se/kyrkoval

rösta med bud 
Har du inte möjlighet att gå och rösta kan du rösta med 
bud. Du behöver ditt röstkort och ett brevröstningspaket. 
Budet lämnar din röst i din vallokal eller i en förtidsröst-
ningslokal där du bor. Det går att skicka efter från kyr-
koval@svenskakyrkan.se eller hämta från en församlings- 
eller pastorsexpedition. I paketet finns det instruktioner om 
hur du ska göra. Läs informationen noga.

förtidsrösta via brev
Slipp trängsel och rösta via brev istället. Du behöver ditt 
röstkort och ett brevröstningspaket. Det går att skicka 
efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta från en 
församlings- eller pastorsexpedition. I paketet finns det 
instruktioner om hur du ska göra. Läs informationen noga.

att rösta i vallokal och förtidsrösta  
är inte samma sak
Vallokalen är bara öppen på valdagen. På röstkortet, som du 
får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken 
som är din vallokal. Glöm inte legitimation! I vallokalen 
prickas du av i röstlängden och dina röster läggs ner i 
valurnorna.
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än 
i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september 
och pågår fram till och med valdagen den 19:e september. 
Du kan inte förtidsrösta i en vallokal. Du måste ha med 
dig ditt röstkort och legitimation. Information om var du 
kan förtidsrösta och öppettider finns på svenskakyrkan.se/
kyrkoval

om du inte hittar ditt röstkort
Du kan beställa ett nytt röstkort, s.k. dubblettröstkort, på 
svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också få ett nytt röst-
kort utskrivet på församlings- och pastorsexpeditioner och 
på en del lokaler för förtidsröstning.

Text: Jiang Millington



församlingsbladet nr 2/21 5

Att umgås med moder Jord
Foto:Johannes Frandsén/IKON

staffan eklund, kyrkoherde
staffan.eklund@svenskakyrkan.se

då är naturen 
ett faktum 

utan innebörd

För en tid sedan såg jag ett inslag på TV som behandlade 
hur pandemin gjorde att rekordmånga svenskar sökte sig ut 
i skog och mark och friluftsområden förra sommaren. 
En representant från Svenska Naturskyddsföreningen 
uttryckte blandade känslor inför att det kan bli ännu fler 
denna sommar.  
Å ena sidan fanns glädjen över att människor kommer ut 
i naturen, å andra sidan hade det medfört olika problem. 
På många håll fanns inte tillräckligt med parkeringsplatser 
vilket skapade trängsel så att tex blåljusfor-
don inte kunde ta sig fram. Men framför 
allt lämnades mycket skräp och sopor kvar 
i naturen. Om man flyttar ut ett födelse- 
dagsfirande i skogen kan man tycka att 
det är självklart att man också tar med sig 
girlangerna hem.

hänryckas på fjället
I många kulturer var naturen en gång någonting som skulle 
tillbes. Hos oss tenderar den att bli en resurs att utnyttja, 
manipulera och slänga. Vi anar att det goda förhållandet till 
naturen måste ligga någonstans mitt emellan. 
Och är det någonting vi nordbor begriper oss på, så är det 
naturen. De flesta infödda skandinaver kan berätta om 
någon naturupplevelse som kommer religionen nära. 
Vi svenskar kan ha svårt att känna av det gudomliga, andli-
ga i kyrkorna, men inför en solnedgång över havet eller en 
soluppgång i fjällen kan vi falla i hänryckning.
Är det något som är heligt, så är det strandskyddet och alle-
mansrätten, alla svenskars lagstadgade rätt att umgås direkt 
med moder Jord. Här, gissar jag, märks skillnaden mellan 
dem som tror på en skapare och på dem som inte gör det – 
och den som inte är säker kan ju fundera på saken en vända 
till. Är naturen skapad, då finns det en avsikt med den, då 

är det en gåva till människan. En gåva som är levande och 
måste tas om hand och förvaltas, vårdas och skyddas, som 
ett nyfött barn.

medvetna mottagare
Finns det en gåva, då finns det en givare, det säger all logik. 
Finns det ingen givare, då finns det heller ingen gåva. Då 
är naturen ett faktum utan innebörd, i värsta fall en resurs 
som kan utnyttjas och utsugas. 

Men finns det en givare, någon vi ska tacka, 
då finns det också en mottagare, i bästa 
fall medveten om gåvan, och ett ansvar för 
hanteringen av den. Vi är ansvariga inför 
givaren inför samtiden och de som kommer 
efter. Den som inte respekterar naturens 
egenart får förr eller senare betala priset. 
Som ett ordspråk säger: Gud förlåter alltid, 
människan ibland, naturen aldrig. Märks 
det inte genast, märks det i långa loppet.

solidaritet är utveckling
Kanske är miljökrisen inklusive klimatkrisen djupast sett 
en religiös fråga? 
Naturen är en gåva av vår skapare, men inte som ett förråd 
att utnyttja, utan som en gåva med inbyggd mening, med 
ett budskap. Vi har fått den för att vårda, värna, odla och 
utveckla. Men sann utveckling innebär solidaritet, inte 
bara med oss som lever nu utan också med våra barn och 
barnbarn. Det måste råda jämlikhet, inte bara mellan kön 
och samhällsklasser. Lika villkor måste också råda mellan 
generationerna. 
Med önskan om en god sommar! 
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Gud skapade jorden så att den räcker till allt levande.
Men människorna litade inte på Gud utan bröt snart förbundenheten.  Det kom en dag när Gud 
inte längre kunde bära människornas våld och ofred. Gud behövde några som kunde hjälpa till 
att rädda livet. Han fann hedersmannen Noa och hans familj som fick uppdraget att bygga arken, 
räddningens båt.
Än idag behövs Operation Noa. Mänskligheten tar för  sig mer än vi behöver och jorden klarar 
av. Gud själv kallar oss till medskapare av en ny trygg värld, bortom klimatkris och pandemi. 

Bild:Hanyalashkar/Pixabay

Det finns inga  
belägg för att en världs-

omspännande flodkatastrof 
ska ha skett. Det som håller 

berättelsen vid liv än idag är inte 
dess historiska kärna utan dess 
existentiella betydelse — den 

säger något om våra 
livsvillkor.

Ur 1 Mos 6:5- 9:19, kortat och något bearbetat
Herren såg att ondskan på jorden var stor... Då ångrade 
Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. 
Herren sade:
 — Människorna som jag har skapat skall jag utplåna från 
jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur och 
himlens fåglar.
Noa var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i ge-
menskap med Gud, som sa till honom: 
— Bygg dig en båt, en ark och inred den med olika rum. 
Med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken 
tillsammans med din familj. Och av allt som lever, av alla 
varelser, ska du föra in i arken ett par, hane och hona, av 
varje art, så att de kan överleva tillsammans med dig.
Noa gjorde i allt så som Gud hade befallt honom.
---
Den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och 
himlens dammluckor öppnades, och regnet strömmade ner 

Har du hört den förut?
terminsberättelse

Den stora översvämningen

över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter.
Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och 
Jafet in i arken, och med dem Noas hustru och hans tre son-
hustrur. Alla djuren kom in till Noa, ett par av alla levande 
varelser. Och Herren stängde igen efter honom. 
Då kom floden över jorden.  
---
Allt högre steg vattnet över jorden, tills det täckte även de 
högsta bergen under himlen. Vattnet fortsatte att stiga i 150 
dagar. 

Då tänkte Gud på Noa och alla de vilda och tama djur som 
var med honom i arken. Han lät en vind blåsa över jorden 
och vattnet började sjunka undan. 

---
Noa släppte ut först en korp som flög fram och åter över 
arken. Sen lät han en duva flyga för att se om vattnet 
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Texturval och  sammanställning.

bibeln ger ledtrådar 
 
Bibeln ger ledtrådar till att tolka våra liv, foga oss samman med varandra och alltet, och utmanar kristna världen över att leva 
som Gud vill. När vi läser den urgamla berättelsen om Noa finns det kanske sådant vi förfäras över. Men det viktiga är hur den 
talar till oss när vi tror att den rymmer ett glatt budskap för oss och världen. 

Läs texten och begrunda vad Gud vill med dig och med samhället? Hittar du några ledtrådar för hur du vill leva ditt liv?
• Finns det en gräns för vad vår planet kan tåla av människans negativa påverkan?
• Hur tolkar du klimatlöftet där Gud lovar att bevara klimatets växlingar så att världen förblir förutsägbar? Gör det någon 

skillnad i ditt liv om du tror,  nu när skördarna i många länder inte alls kommer i rättan tid? 
• Gud vill, enligt berättelsen att det ska vara ett myller av djur av olika slag på jorden. Vill du bli en medskapare i att bevara 

mångfalden? Vad ligger närmast till hands för dig att göra?

sjunkit undan från marken. Men den fann ingen plats där 
den kunde vila utan den återvände till honom i arken. Noa 
väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan ur arken 
ännu en gång. Om kvällen kom den tillbaka till honom och 
då hade den ett friskt blad från ett olivträd i näbben. Då 
förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Han 
väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan igen, och 
nu kom den inte mer tillbaka till honom.
Gud sa till Noa: 
— Gå ut ur arken tillsammans med din familj. Alla de djur 
av olika slag som du har hos dig, ska du ta med dig ut, och 
det ska bli ett myller av dem på jorden; de ska vara frukt-
samma och försöka sig. Och de gick ut. 

Noa byggde ett altare åt Herren. Han offrade. 
Gud gav då ett löfte:
— Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och 
värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att 
skifta. …
Gud sade till Noa och familjen: 
— Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkom-
mande och alla levande varelser. Aldrig mer ska det hända 
att alla varelser utplånas.
---
— Min regnbåge ställer jag bland molnen. Den ska vara 
tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När bågen 
står bland molnen ska jag se den och tänka på det eviga 
förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag. 

utmaningar
översvämningarna på jorden  
blir bara fler i takt med att klimatet förändras. Ofta är det de 
fattiga som leder oss i byggandet av en ny värld. De vet av erfa-
renhet att de inte överlever annars. De senaste 50 åren har antalet 
naturkatastrofer femdubblats. Människans kraft att förstöra är 
större än vad vi fattar. Och vår möjlighet att reparera och skapa 
något nytt! Bangladesh: 

https://www.youtube.com/watch?v=co5uywe-1Z8 

vi är mitt i den sjätte massutrotningen av  
arter, och denna gång är orsaken mänskligheten. Eller rättare: 
den rika delen av denna. Hälften av livet i havet har försvunnit se-
dan 90-talet. På land väntas cirka 500 djur försvinna de närmaste 
20 åren. Vissa arter tar över helt – nämligen de som människan 
gör bruk av. Men vi är beroende av djuren för vår egen överlev-
nad. Var tredje tugga vi äter, har vi bin att tacka för. 

hopp - regnbågens tecken. 
Arken byggdes inte enbart av Noa och hans anonyma hustru, 
utan också av deras barn. Idag gör de ungas vrede och upprörd-
het skillnad för en bättre värld. Greta Thunberg startade en 
internationell kraftsamling som påverkat nationers ledare och 
världens utveckling. Nu samlar sig svenska ungdomar för att 
driva det s k Auroramålet mot svenska staten, för att den gör 
för lite för att hejda klimatkrisen. I andra länder har staten fällts 
för miljöbrott av ungdomars rättskamp, t ex Nederländerna och 
Frankrike. 
www.auroramålet.se

maggi nordström, präst
margareta.nordstrom@svenskakyrkan.se 
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En början på  
ett mer hållbart liv.  

Vadstena - COP 26 Glasgow,  
19 juli-30 oktober 2021

klimatet främst på agendan
Svenska kyrkans gemensamma stora satsning på pilgrim och 
klimat är ”Pilgrim´s walk for future” som genomförs med start 
19 juli från Vadstena och har som mål det viktiga klimatmötet 
i Glasgow i november. Syftet är att sätta klimatet främst på 
agendan igen

walk for future - tillsammans och lokalt
Samtidigt som den internationella vandringen från Vadstena 
till klimatmötet COP26 i Glasgow kan du skapa egna lokala 
vandringar för klimatet som en del av ”Pilgrim´s walk for futu-
re”. Korta eller långa. Alla steg räknas!

Svenska kyrkan vill att vandringen förutom att lyfta upp kli-
mat- och miljöfrågan också ska uppmuntra till egen reflektion 
(en inre vandring) och göra att vi som enskilda individer tar 
egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet.

Information, tips och råd finns här,  
under skapa din egenvandring: https://walkforfuture.se/

anslut dig till budskapet
och låt vandringen bli en början på ett mer hållbart liv.     
Håll den globala temperaturhöjningen under 1,5 C, jämfört  
med förindustriella nivåer, följ Parisavtalet.
Säkerställ klimaträtt och rättvisa
Lyssna på den bäst enade vetenskapen som för närvarande 
finns tillgänglig.

Gör skillnad genom att:
Registrera din vandring så att det syns att vi är många                          
https://walkforfuture.se/skapa-en-egen-vandring/registrera

Namninsamling/via ACT                     
https://walkforfuture.se/#ACT-for-climate 

Stegräknare är under utveckling           
https://walkforfuture.se/skapa-en-egen-vandring/stegr-knaren 

den globala act-alliansen höjer rösten
Kyrkor och organisationer runt om i världen kraftsamlar inför 
klimattoppmötet i Glasgow, COP26 i november 2021.  Act 
Svenska kyrkan och den globala ACT-Alliansen höjer rösten 
för en ambitiös klimatpolitik som tar klimatnödläget på allvar. 
I en gemensam namninsamling lyfter vi fem krav till världens 
ledare:  

1. Världens regeringar måste omedelbart vidta de åtgärder 
som krävs, i form av lagstiftning, regelverk, handlingsplaner 
och finansiering, för att begränsa den globala uppvärmningen 
till max 2 grader, helst 1,5 grad. 

2. Världens regeringar måste implementera klimatlösningar 
som prioriterar jämställt deltagande av människor och skydd 
av ekosystem före ekonomiska vinstintressen. 

3. Världens regeringar behöver agera nu för att uppnå 
noll-utsläpp senast år 2050. Länder med höga utsläpp bör gå 
före och säkerställa att utsläppen minskar omedelbart. Detta 
innebär utfasning av fossila bränslen, investering i förnyel-
sebar energi för alla, samt bevarande och återställande av 
naturliga ekosystem.  

4. Världens regeringar bör verka för fossilneutrala naturba-
serade klimatlösningar, särskilt lösningar som bidrar till stärkt 
motståndskraft hos samhällen, inklusive för ursprungsbefolk-
ningar i klimatnödläge. Lösningarna bör bygga på insatser för 
ekosystemen som sker med lokalt jämställt inflytande.  

5. Klimatfinansiering måste öka, avsevärt och omedelbart, till 
fattiga klimatsårbara samhällen och länder som lever i front-
linjen av klimatnödläget.
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Walk for future
Vadstena pilgrimscentrum 
har fått ett nationellt uppdrag 
från Svenska kyrkan att leda 
en pilgrimsvandring till kli-
matmötet COP26 i Glasgow, 
Storbritannien 2021.
Syftet är att sätta klimatet 
främst på agendan igen.

Foto:Magnus Aronsson/IKON
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Gud sa till Noa,  “Det kommer att börja reg-
na.Bygg en stor båt med utrymme för ett 

handjur och ett hondjur av varje sort.”

These images are the copyrigt of  
Jill Kemp and Richard Gunther     

www.lambsongs.co.nz

Noa gjorde som Gud sagt.Det blev en väldigt 
stor båt.Hans familj hjälpte till. När de byggt 

klart målade de hela båten.Vi brukar kalla 
båten i den här berättelsen för ”Noas Ark”.

När Noa byggt färdigt gick djuren ombord, två av varje sort. Vilket oljud!  Så många djur! Gud stängde dörren  
och det började regna.

Vattnet steg. Det blev djupare och djupare. 
Men Noa, hans familj och djuren var trygga och 

torra inuti Arken.

Efter 40 dagar slutade det att regna.
Det tog lång tid för vattnet att sjunka undan.
Noa skickade iväg en fågel för att se om det 

där fanns torrt land. 

Till slut kom dagen då Noa och hans familj 
kunde gå ut igen! Noa och hans familj tackade 

för att Gud hållt dem torra och säkra.

Gud satte en regnbåge på himlen. GUd sa,  
”Nu börjar vi om! Jag lovar att det aldrig ska 

hända igen. När ni ser regnbågen ska ni komma 
ihåg det löftet!”

att fundera på:
• Hur stor var båten om alla djur skulle få plats?
• Har du sett en regnbåge någon gång?
• När blir det regnbåge?

vill du läsa bibeln för de yngsta?  
I församlingen finns Bibel för barn att köpa. Den 
delas också ut varje år  till församlingens döpta 
5-åringar. Välkommen att fråga efter den så 
hjälper församlingens personal gärna till.  
Observera att illustrationerna nedan inte är  
hämtade ur Bibel för barn.

terminsberättelse

Foto:Magnus Aronsson/IKON
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Välkommen att boka dop.
Under de senaste veckorna har vi tagit emot ett ökat antal önskemål om dop.  
Dop kan ske i kyrkorummet, utomhus t ex i Birgittalunden, hemma i trädgården eller  
under äppelträden i Församlingsgårdens trädgård. 
På våra dopsidor kan du när det passar dig, lämna dina önskemål om dop.  
Där finns också att läsa om hur dopgudstjänsten går till, dess betydelse och symboler.  

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan men också i den världsvida kyrkan och  
i gemenskapen med döpta i alla tider. Gud lovar i dopet att vara med, alla dagar.

Det är enkelt och gratis att låta döpa sig eller sitt barn.
Läs mer på webben eller ring vår församlingsexpedition där vi hjälper dig till rätta. 
Tel 08-594 105 20
svenskakyrkan.se/fresta

svenskakyrkan.se/fresta/planera-och-boka

Gratis 
men 

dyrbart.

Foto: Magnus Aronson/IKON

#döpt 
#kärlek  
#kristen  
#förlåten 
#välsignad 
#buren
#aldrigensam 
#evigtliv 
#dop  

Till dopsidorna
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PREP 
– verktyg för varaktig kärlek

PREP är en kurs för bättre kommunikation i parrelationen. 
Kursen ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare 
klara av ett liv tillsammans. Kursen utgår från att det är möjligt 

att förändra och förbättra sin kommunikation, sättet att 
behandla varandra på och hur ni ser på förhållandet.

PREP är en kurs för bättre kommunikation i
parrelationen. Kursen ger dig och din partner 
konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv 
tillsammans.

Vem kan gå en PREP-kurs?
PREP vänder sig till alla par som har bestämt sig för att leva
tillsammans och som vill satsa på att stärka sin relation. PREP 
är ett pedagogiskt förebyggande program - inte terapi - och 
lämpar sig därför inte för par som befinner sig i kris.

Det går att leva i en god parrelation livet ut
Det är möjligt att skapa ett förhållande som fungerar bra livet
igenom. PREP utgår från att det är möjligt att förändra och 
förbättra sin kommunikation,sättet att behandla varandra på 
och hur ni ser på förhållandet.

Ni får lära er
Var trygg hemma – lär er hantera konflikter.
Öppna dörrarna för närhet.
Börja med dig själv och ta ansvar.
Vårda trygghet och långsiktighet.

Kursens utformning
Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i
konflikthantering samt samtal om förväntningar, värderingar 
och förhållningssätt. Inga samtal sker i gruppen utan endast 
mellan dig och din partner.

Anmälan 
Läs om upplägget på vår hemsida och gå sedan vidare till 
anmälan hos Sensus. Vi startar 18 september med en heldag 
och därefter kvällarna  27 september, 11 oktober, 25 oktober. 

Kursledare är församlingspedagogerna Carina Karlsson och 
Tomas Remaeus, båda utbildade PREP-ledare.

PREP fungerar
Problem finns i alla förhållanden, men du och din partner 
måste kunna hantera dem som ett team för att få ett harmo-
niskt liv. Att anmäla sig till en kurs är ett sätt att visa vilja till 
utveckling. Resten avgörs av de insatser ni gör, på kursen och 
hemma.

Sensus studieförbund är huvudman för PREP i Sverige
Sensus arbetar med folkbildning och erbjuder studiecirklar,
utbildningar, kurser och kulturupplevelser med livsfrågor,
hållbarhet- och rättighetsfrågor i centrum.

PREP - Verktyg för varaktig kärlek

www.svenskakyrkan.se/fresta/prep--friskvard-for-parrelationen
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HÖSTTERMINSSTART I ÖPPNA FÖRSKOLAN 
Välkommen med i Facebookgruppen där du 
får besked så snart vi kan öppna. Eller kika på 
svenskakyrkan.se/fresta/oppen-forskola

Gå med i gruppen 
Öppna förskolan Fresta församling

 Ladda ned Kyrkan 
Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskole åldern.  
Med den kan du besöka en kyrka för att bland annat tända 
ljus, hälla  vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster.  
I appen finns också tre korta filmer. Välkommen till Kyrkan!

Kyrkan är gratis och finns där appar finns. 

Appen är gratis och finns där appar finns.

med reservation för att verksamheterna inte kan genomföras pga smittskyddsläget. 
i övrigt följer vi de begränsningar och restriktioner som råder. håll dig uppdaterad 
via kalendern. 

Gå en kurs i spädbarnsmassage!

SPÄDBARNSMASSAGE  
är ett enkelt sätt att med medveten och kärleksfull berö-
ring fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn. 
Massagen öppnar både dina och ditt barns sinnen och gör er 
lyhörda för varandra.  
Certifierad spädbarnsmassageinstruktör. Kostnad: 200 kr 
Lämplig ålder 1-8 månader. Kurstart 7 september 
Anmälan via webbplatsen 
Kursen ger ditt barn en bra start i livet!  
www.svenskakyrkan.se/fresta/spadbarnsmassage

Välkommen att anmäla dig och ditt barn till en kurs som 
ger en stunds avkoppling i rofylld miljö!

Pilgrimsvandringar i Fresta 
 
SÖNDAG 6 JUNI KL 13.00 ANMÄLAN 
Familjevandring med stora o små. Kortare och tillrättalagt för 
de yngsta. Tema: Heliga Birgitta. 
För att kunna anpassa till rådande restriktioner ber vi om 
anmälan senast 4 juni till kajsa.franke@svenskakyrkan.se 

LÖRDAG 19 JUNI KL 11.00 ANMÄLAN 
Diktvandring. Annemarie Karsvik väljer och läser dikter för 
vår vandring. Vi möter texten, varandra och kanske också 
något inom oss.  
För att kunna anpassa till rådande restriktioner ber vi om 
anmälan senast 16 juni till kajsa.franke@svenskakyrkan.se 
 
Ta alltid bra skor, på längre vandringar också vatten och 
matsäck.
Vi förbehåller oss rätten att sända hem den som uppvisar 
förkylningssymptom.
Ta hand om er, vi ser fram emot att vandra med er! 
/Pilgrimsledarna 

PREP - Verktyg för varaktig kärlek

WWW.BIRGITTAVANDRINGEN.SE
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Vi ska försöka sortera lite i dessa tankar, dock med visshet-
en om att ”Guds innersta väsen är inte tillgängligt för vår 
tanke och varje teologiskt eller litterärt försök att överskri-
da gränserna blir ett misslyckande”, som kyrkofadern Gre-
gorios Naziansos skriver.

Ett slags rättvisa
I Gamla testamentet finns flera tankar kring vad domen kan 
vara, inte bara om ett fortsatt liv efter döden, utan snarare 
om människans upprättelse. Profeten Hesekiel skriver:  
”Din otukt och dina vidriga gärningar får du själv bära följder-
na av, säger Herren. Så säger Herren Gud: Jag skall handla med 
dig så som du själv har handlat, då du visade förakt för den ed 
du svurit och bröt förbundet. Men sedan skall jag minnas för-
bundet jag slöt med dig i din ungdom, och jag skall upprätta ett 
evigt förbund med dig” (Hes. 16:58–60).  
Här lovar Gud att efter domen, efter att Gud har handlat-
med oss som vi själva gjort, så får vi det eviga förbundet. Ett 
slags rättvisa alltså.

En plats för mörker
Föreställningen om dödsriket och döden beskrivs på många 
olika sätt i Gamla testamentet. Det inte är möjligt att få syn 
på en allmän bild. Däremot finns föreställningen om Sheol, 
som är en plats för mörker som de döda går till. I Daniels 
bok ser vi dessa tankar om uppståndelse och dom:

”Då träder Mikael fram, den store änglafursten, han som be-
skyddar ditt folk. Det blir en tid av betryck som aldrig förr, från 
det att folket föddes och intill den tiden. Men nu skall ditt folk 
bli räddat, alla som är skrivna i boken. Många av dem som so-
ver i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till skam och 
evig fasa. De som nått insikt skall lysa som det ljusa himlavalv-
et, de som fört många till rättfärdighet skall stråla som stjärnor-
na, alltid och evigt” (Dan. 12:1–3). 

Det är dessa och liknande föreställningar som sedan blir 
mer framträdande i Nya testamentet, om det eviga livet 
och domen. Vi kan ta Romarbrevet som exempel: ”Det skall 
framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från 
Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan.” (Rom 

2:16). Eller Hebreerbrevet; ”… och läran om dop och handpå-
läggning, om de dödas uppståndelse och evig dom.” (Heb 6:2)

Också i evangelierna finns flera bilder av domen. Det pre-
senteras en realiserad eskatologi, det vill säga att domen 
är närvarande i realtid; domen finns i våra liv här och nu 
och inte senare som en hopräkning av goda och dåliga 
handlingar vid livets eller tidens slut. Denna syn på domen 
presenteras i Johannesevangeliet, medan de synoptiska 
evangelierna, det vill säga Markus, Matteus och Lukas, sna-

...döma levande  
och döda?

Stupstocken var ett offentligt skamstraff. Begreppet lever kvar i domstolarna  
men avser idag något  helt annat. Foto: Sabine van Erp/Pixabay

tro och teologi

Orden får en att tänka på brott och straff, på att stå till svars för allt det dåliga en 
har gjort i livet. Precis som med så mycket annat inom teologin är ”domen” ett be-
grepp som öppnar för flera olika tolkningar och som väcker en mängd följdfrågor. 
Vad ska vi dömas till? Vem ska döma oss och hur och varför, när vi ändå kanske 
döms både moraliskt och juridiskt här på jorden? 

rare beskriver en dom som kommer vid Kristi återkomst 
och vid tidens slut. Evangelisten Johannes anklagas ibland 
för antisemitiska tendenser, men vår iakttagelse här pekar 
mot en mer judisk syn på döden och domen hos Johannes, 
än hos synoptikerna.

Domen är närvarande i våra relationer
När vi kommer fram till mer modern tid hittar vi den 
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Apostoliska  
trosbekännelsen
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,  
himmelens och jordens skapare. 
 
Vi tror ock på Jesus Kristus, 
hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den Helige Ande, 
född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande  
till att  döma levande  
   och döda. 

Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig, allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

tro och teologi

faktaruta - kyrkans bekännelse växer fram
Insikter och övertygelser som växte fram i den tidiga 
kyrkan blev det vi idag känner som trosbekännelsen. Den 
sammanfattar det bibliska budskapet och är resultatet av 
det första kristna generationernas reflektion kring och 
systematisering av trons centrala innehåll. Dåtidens filo-
sofiska uppfattningar  och omvärldens trosföreställningar 
har, tillsammans med behovet att avgränsa sig mot andra 
trosuppfattningar, färgat de slutliga formuleringarna. Den 
apostoliska trosbekännelsen har sitt ursprung i den typ av 
dop bekän nelse som fanns i Rom redan före år 200 e.Kr. 
Den skulle läras in av dopkandidaterna innan de döptes. 
Den läses än i dag vid varje dop och förekommer i de 
flesta gudstjänster.
Den apostoliska trosbekännelsen har fått sitt namn för 
att den sammanfattar den tro som apostlarna förmedla-
de. När vi i gudstjänsten läser med i den, stämmer vi in i 
kyrkans gemensamma bekännelse. Exakt vad och hur var 
och en av oss tror kan se ut på annat sätt eftersom tro ock-
så är personlig. Har vi svårt att tro kan den gemensamma 
bekännelsen fungera inte som ett krav, utan som något att 
vila i och låta sig bäras av - kyrkan kan tro åt mig.  

lutherska teologen Bultmann, som i sina tankar om domen 
utgår från mänsklighetens brustna förflutna och hur Guds 
kärlek återställer människans frihet, att ta sin egen äkthet i 
besittning. När Gud uppenbarar sig själv i Sonen inträder 
domen i världen och efter denna händelse finns det bara 
troende och icke troende, bara räddade och förlorade.  
Kanske är det i sådana föreställningar vi kan förhålla oss 
till domen, som den apostoliska trosbekännelsen beskriver. 
Domen som oupphörligt närvarande i det mänskliga livet, 
i de relationer vi har och alla de val vi ställs inför genom 
dessa relationer. Där vi har makt att bygga upp eller rasera 
den människa vars liv vi har i vår hand. Teologen Lögstrup 
menar i sin bok, Det etiska kravet, att domen med nödvän-
dighet befriar, annars skulle det mänskliga livet tillintetgö-
ras. Eller som Anders Frostenssons berömda psalm 289, där 
det framgår att domen likaväl kan leda till frikännande, som 
till straff, och att vår insikt om vår brustenhet, som vi bland 
annat återkommer till i gudstjänstens bön om förlåtelse, 
faktiskt är en bön om nåd.

Luther igen
Vi kan in inte förstå domen utan nåden.  ”Sola gratia” (ge-
nom nåden allena), som Luther sa. Vi kan inte frälsa oss 
själva; vi blir räddade genom Guds barmhärtighet. Luther 
ansåg ”Wir sind bettler. Hoc est verum” (Vi är tiggare. Det 
är sant). Genom att studera bibeln och teologerna kan vi 
få en föreställning om vad livet efter detta är, vad domen 
är, men i slutändan kan vi bara tigga om nåden. Tigga och 
Hoppas.  

Vi avslutar med ord från 700-talet av Johannes Damasce-
nos:

 ”Gud har inte lämnat oss i fullkomlig ovetskap, ty han har 
i varje människas natur nedlagt kunskapen att Gud finns. 
Också själva skapelsen, dess helhet och regelbundenhet för-
kunnar storheten i Guds väsen. Han har uppenbarat sig på 
ett för oss begripligt sätt genom Lagen, genom profeterna 
och sedan genom sin enfödde Son, vår Herre, vår Gud, vår 
Frälsare Jesus Kristus. Vi godkänner alltså, känner till och 
värderar allt, som vi har blivit lärda genom lagen, profeter-
na, apostlarna och evangelisterna, och vi eftersträvar ing-
enting därutöver. Ty då Gud är god och fri från avund och 
varje slag av ondska, ger han idel godhet. Avund är fjärran 
från den gudomliga naturen, som är fri från begär och är 
det enda goda. Därför att han är allvetande och skänker åt 
var och en det som är bra för den, har han uppenbarat för 
oss det som är till nytta för oss, medan han har förtigit det, 
som vi inte skulle kunna uthärda. Låt oss nöja oss med det-
ta och förbli i det utan att försöka flytta eviga gränser och 
överskrida den lärdom vi fått av Gud”

frida falk, präst
frida.falk@svenskakyrkan.se 
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Något helt nytt.  
Det kan bli ditt livs bästa upplevelse. 

konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid 
vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden?  
Du är inte ensam om att fundera över livet.  
Under konfirmationstiden kan du ställa vilka 
frågor du vill, om det viktiga, svåra och roliga i 
detta att vara människa. Vi förutsätter inte att du 
som anmäler dig till konfirmation tror på Gud 
eller kallar dig kristen. Vi förutsätter inte heller att 
du kommer att göra det efter konfirmandtidens 
slut. Vi vill ge dig en chans att lära känna dig själv 
lite bättre och ta reda på vad den kristna tron kan 
handla om. Konfirmation handlar om Gud, livet 
och det du tycker är viktigt.

Du som är född 2007 eller tidigare
Du som börjat åttan, är född 2007 eller tidigare - välkommen till konfirmation  
www.svenskakyrkan.se/fresta/konfirmation 

Konfirmation 21/22.

Har du frågor om hur vi arbetar med läger och ungdomsgrupper under pandemin -  
kontakta Frida Falk 08-594 105 35, frida.falk@svenskakyrkan.se
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  Fresta Församling  
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20740940  
194 20 Upplands Väsby    
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Bli medlem!Bli medlem!
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Har du frågor om hur vi arbetar med läger och ungdomsgrupper under pandemin -  
kontakta Frida Falk 08-594 105 35, frida.falk@svenskakyrkan.se



Anmälan om inträde                 Om Du inte är medlem i Svenska kyrkan, kan du bli det här
 

Namn             Personnummer    

Gatuadress                                       Postnummer   

Postadress            Telefon

Epost

Namnteckning

Ort och datum

Församlingsexpeditionens anteckningar 

Inkom...............................................................................................          Kh beslut...............................................................

Reg i kyrkobokföringen............................................................           Diarienummer.....................................................

Registrerat av..............................................................................           Bevis utsänt........................................................

Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning, år eller datum ........................

Jag är döpt i en annan evangelisk-luthersk kyrkas ordning, 

ange vilken ........................................................................, år eller datum .......................

Jag är döpt i en annan kristen kyrkas ordning,  

ange vilken ..................................................................., år eller datum .......................  
och begär undervisning i Svenska kyrkans tro.

Jag är inte döpt men önskar undervisning i Svenska kyrkans tro som förberedelse för dop.

Jag är konfirmerad i Svenska kyrkans ordning, år eller datum ....................

Jag är konfirmerad i en annan kristen kyrkas ordning,  

ange vilken ..................................................................., år eller datum .......................

Osäker/Jag vet inte
Var vänlig markera de svar som är aktuella

rit & livstolkning en plats för unga samtal och fördjuping

Svenska kyrkans medlemmar  
gör det möjligt! Här kan du bli medlem.

✁
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Håll dig uppdaterad via 
hemsidans kalender.  
Där finns uppdateringar 
som sker efter att  
Församlingsbladet  
gått till tryck. 

I Fresta kyrka hålls öppen kyrka under 
den period då vi inte kan samla människor 
till gudstjänst.  
Kyrkan är öppen och bemannad lördagar 
och söndagar mellan klockan 11.00 och 
13.00 fram till midsommar. Fram till mid-
sommar spelar vi andakter som du kan ta 
del av på vår hemsida. 
Från och med  juli öppen kyrka endast på 
söndagar.

med reservation för att verksamheterna inte kan genomföras  
pga smittskyddsläget. i övrigt följer vi de begränsningar och  
restriktioner som råder. vänligen besök webbplatsens kalender för 
aktuell information vecka för vecka.         
www.svenskakyrkan.se/fresta/kalender Vi genomför 

dop, vigslar
och begravningar

med gällande  
restriktioner

✁

Med appen Kyrkguiden kan du se 
vad som händer i kyrkan och få 
hjälp att hitta till Svenska kyrkan 
runt om i landet och i utlandet. 
Kyrkguiden är gratis och finns där appar 
finns.
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Alla sommarens tisdagar 1 juni - 17 augusti.

Enkla sommarkaféet vid mysiga Klockarstugan intill 
Församlingsgården i Fresta by är öppet 13.00-15.00  
på tisdagar under sommaren. Placering med gott avstånd. 

Sommarkafé 
vid Klockarstugan

scanna QR-koden  
med din smarta mobil  
och gå direkt till  
www.svenskakyrkan.se/fresta/konstvecka-i-fresta

Konstvecka i Fresta
31 oktober - 7 november 2021
För sjätte året i rad vill församlingen och lokala konstnärer  
genomföra konstvecka i Fresta, i höst. Utställningen invigs söndagen 31 
oktober och mynnar ut i Allhelgonahelgen. 
Arbetsgruppens mål är att genomföra utställningen och ta emot besökare 
i enlighet med vid tillfället rådande rekommendationer kring offentliga 
sammankomster.  
Läs på vår webbplats om årets tema och om hur deltagande går till. 
Du kan också kontakta Gunnar Wikfeldt,  
samordnare i konstnärsgruppen.
kgwikfeldt@gmail.com

Har du laddat ned 
appen Kyrkguiden? 
Med appen Kyrkguiden kan du se vad som händer i kyrkan  
och få hjälp att hitta till kyrkor runt om i Sverige och världen.

Kyrkguiden är gratis och finns där appar finns. 

Hemestra - 
besök  
en nära  
kyrka i  
sommar!



Vi vill ha din korsordslösning senast 17 juni. Skicka till:  
Fresta församling, Fresta kyrkväg 2, 194 54 Upplands Väsby. Du kan också scanna/fota hela ditt  
ifyllda korsord och mejla till:  
mimmi.kilander@svenskakyrkan.se   
Vinnaren får balansspelet Noas ark. Ge bort i present eller spela med yngre barn.

Namn

Adress

Epostadress

www.svenskakyrkan.se/fresta    en församling för hela livet

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.UNDER SAMMA HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Foto: Deborah Rossouw

 / Ikon svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.UNDER SAMMA HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.
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KANSKE 
PÅ  

TOPPEN

1  Mos 6: 14
Bygg  d i g  en  . . .

STORT 
HOS 

EGENKÄR

TONÅRS-
PLÅGA

SE UPP!

SKY- 
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GNING

SKRIKER 
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SKY
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HETTE SEM, HAM 

OCH ?

HAR PÅ 
KÄNN

MJUK-
GÖRARE
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LÄGG-
NING

STÄLLER GUD 
BLAND MOLNEN I  

1 MOS 9:13
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SES  
MED  
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NOMEN

URBAN 
MILJÖ
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KLIG 
MITT-
PUNKT
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STÖR-
N ING

OSTÖRD-
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ÖMKLIG
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FOT-

BOLLS-
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SPENSLIG

VATTEN
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RIKT- 
NING

HÅLA

HIMLA-
KROPP
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KRÅK-
FÅGEL
MITT I 
HALL

JOHN  
DOE

RIKTNING

PJÄS

RIVA  
NER
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ARRO-
GANT

SÄLUNGE ÖVER-
GÅNG

HAR 
RÅDV ILL 
SVÅRT 
ATT TA
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GODA 
TING

VART 
FJÄRDE 

ÅR

50

SES MED 
STUBB

SON TILL 
EVA

HALS-
PLAGG

STJÄRN-
KRYDDA

svenskakyrkan.se/fresta


