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

Läs om hur det går till i höst.

DET ÄR 
ALDRIG FÖR SENT!
DROP IN-DOP 

18 SEP
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Präst Frida Falk
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070-833 56 95
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Organist Karin Krigsman Järnskoog
08-594 105 34
karin.krigsman@svenskakyrkan.se 
 
Kanslichef Camilla Roos 
08-594 105 32
camilla.roos@svenskakyrkan.se
Kanslist Lena Graalheim
08-594 105 36
lena.graalheim@svenskakyrkan.se
Informatör Mimmi Kilander
08-594 105 25
mimmi.kilander@svenskakyrkan.se

Förste kyrkvaktmästare  
Andreas Eklund 
08-594 105 37
andreas.eklund@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsarbetare Pierre Bleckberg
08-594 105 39
Kyrkvaktmästare Patrick Schatzl 
073-648 57 75

 

Omslagsfoto: Magnus Aronsson.
Foto s 2: Louise Hedberg, Alex&Martin,  
Magnus Aronsson, Johannes Frandsen, /IKON.
 

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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redaktören

mimmi kilander, informatör 
mimmi.kilander@svenskakyrkan.se

Fresta är känd för sin barockorgel och många har sett den 
vackra fasaden. Men visste du att bakom den finns en orgel 
från 1982? Den är tillverkad av Christensen & Söner från 
Danmark. 

bildgåtans svar
Under våren har 
orgeln städats, 39 
års dammsamling på 
orgelpiporna skulle 
nu väck. Det finns 
ett litet filmklipp där 
Karin, församlingens 
organist låter oss hur 
lyssna till hur ”luften 
går ur” orgeln vid nedstängningen inför rengöringen.  
 

I klippet träffar du också helt kort Jacob Jensen på Svensk 
OrgelService som utförde det viktiga städjobbet.

möblerar om
Den danska orgelbyggarfirman som byggde 1982 års orgel 
installerade också en mindre kororgel i kyrkan. Musik- och 
gudstjänstliv förändras och med det behoven. Vi prövar 
oss fram till mer och bättre utrymme för barnen, körer-
na, dansarna och musicerande av flera tillsammans. Den 

kyrkoherden tas emot
En biskops uppgift är bland mycket annat att vara på plats 
när en ny kyrkoherde tas emot för sin uppgift i sin nya 

församling. Vi har väntat på 
och skjutit upp att ordent-
ligt ta emot vår kyrkoherde 
Staffan Eklund. Nästan tio 
månader efter tillträdet 
hoppas vi nu kunna samlas 
till gudstjänst med kyr-
koherdemottagning med 
Stockholms stifts biskop 
Andreas Holmberg på plats. 
5 september är planen. 
Detaljer kring antal besöka-
re i kyrkan behöver vi hålla 
öppet. 

år 1891 hälsar på
Birigttafirandet bjuder i år på en historisk tillbakablick 
på turerna kring att alls fira Birgittadagen. Doktor Sellén 
och pastor Karl Franciskus Karlén är dåtidens röster den 3 
oktober. Mer om programmet på sidan 8.

Vad är detta?  
En konst- 
installation? 
En skulptur-
park i stram 
stil?

Andreas Holmberg är biskop i 
Stockholms stift sedan september 
2019. Han efterträdde då Eva Brunne. 
Foto:Magnus Aronsson.

Karin Kriman Järnskoog 
 är organist i Fresta

lilla orgeln framme i koret har flyttats och kommer nu till 
användning i församlingshemmet i Bollstanäs. 

Filmklippet hittar du på  
www.svenskakyrkan.se/fresta/fresta-kyrka
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Ungdomar född -07 eller tidigare — 
välkommen till 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 

Har du frågor om hur vi arbetar med läger och ungdomsgrupper 
under pandemin - kontakta Frida Falk 08-594 105 35,  
frida.falk@svenskakyrkan.se

För nyfikna 14-åringar: 
Pröva-på-kväll 

med något att äta 
19 september  

kl 17-19 i  
Harderska huset brevid 
Fresta församliugsgård

 
Anmälan via webbplatsen
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Träden som alltid finns där

staffan eklund, kyrkoherde
staffan.eklund@svenskakyrkan.se

Nu är hösten snart här igen efter ännu en sommar. Många 
av oss undrar säkert hur det ska bli i höst med allting: ”blir 
allt 'normalt' igen?”, ”visst kommer vi att få ses på riktigt 
igen och få krama varandra igen”?
Själv tror jag inte alls att allt blir som förut. De senaste 
arton månaderna har satt spår överallt i vårt land och över 
hela vår jord. 
Men pandemin är inte över. I Sydamerika skördade viruset 
enormt många människoliv in i juli. Och när detta skrivs 
vet vi inte var Delta-viruset tar vägen. 
Alla har vi lärt oss en hel del under denna tid, en del av 
lärdomarna har varit dyrköpta.
Vad har jag lärt mig själv? Hur har den senaste tiden 
påverkat mitt eget liv?

är det mina rötter?
Jag minns att jag under förra våren varje dag gick med vår 
hund i en skog där vi bor. Hunden älskar att få springa lös 
en stund och jag själv kom att älska den stunden i skogen, 
bland tallar och granar. För att vandra omkring bland 
träden gör något med mig.
Ibland kanske jag tagit träden för givna, jag som vuxit upp 
i ett land, där vi inte behövt sakna träd. Eller beror det på 
mina rötter: att min pappa och farfar växte upp i skogarna i 
det inre av Västerbotten?

en andrastämma
När jag öppnar min Bibel finns träden där också. Träden 
är som en andrastämma genom alla bibelns böcker. Redan 
i den första berättelsen om människan, i den underbara 
trädgården där man verkligen kunde ta allt för givet 
eftersom det var just en gåva, finns träden. Människan 
planterade inte träd. De fanns redan där. Livets träd och 
Kunskapens träd fanns där före oss – och dessutom oliver, 
lind, ask, palmer och pinjer.

omogen människa
Kanske håller vi på att lära oss trädens betydelse på nytt?  
På gränsen till en ny katastrof där vi avskogat, skövlat, 
bränt ner, förstört och vänt ryggen till Livets träd.

Kunskapens träd var inte människan mogen att äta 
av. Men Livets träd, som kunde fått oss att mogna, 
gick vi förbi. 
Men inte heller Gud stod ut att vara kvar. Han 
rustade sig för en fastevandring tillsammans med 
oss, för att vi skulle återfå våra rötter, vår krona. Gud 
sände sin son hit till oss, för att skapa en relation med 
oss. Och sonen, Jesus, säger: ”jag är vinträdet – ni är 
grenarna”.
 
Trädet och grenen och frukten hör samman.
Kristus är ett med sitt folk på vår jord.
Grenarna dör om de skiljs ifrån stammen.
Jesus ger näring och kraft i sitt ord.
Glädje - det är att få växa tillsammans
leva i dig, och hos dig få förbli:
Vi som är grenarna – du som är stammen!
Du ger oss näring och grönska och liv.             

SvPs 721:1,4

Med önskan om en riktigt fin höst!
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Skulle du vilja låta döpa dig eller ditt barn men inte haft möjlighet?
Lördag 18 september är Fresta kyrka öppen mellan 11.00 och 15.00 
för drop in-dop för alla åldrar.

Att ordna dop är gratis, enkelt, och kräver mycket lite planering. 
Fresta församling välkomnar nu alla att komma till drop in-dop
i Fresta kyrka. 
Du behöver inte förboka utan kan komma spontant. Här finns präst och 
musiker på plats samt dopkaffe för dig och ditt dopsällskap.
 
Dopet är en handling som berättar om Guds närvaro i våra liv.  
Dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan.  
Vi tror att det blir en högtidlig och festlig dag!

Blev det inte av?
DET ÄR 

ALDRIG FÖR SENT!
DROP IN-DOP 

18 SEP

Restriktionerna.  
Vi väntade. Tiden gick.  
Vårt barn som var nyfödd 
har blivit så stor nu.  

Jag blev aldrig döpt som 
barn. Kan man döpas som 
vuxen i Svenska kyrkan?

Vi vill döpa vårt barn men 
har inte ork att ordna med 
allt...

Vi har just fått vårt tredje 
barn. Vårt mellanbarn blev 
aldrig döpt när hen var 
liten. Kan vi döpa båda nu?

Vi bjuder på kaffe 
och doptårta
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Blev det inte av?

Hur går det till? 
Ni kommer till Fresta församlingsgård och blir välkomnade där. 
Ni får lämna lite personuppgifter för kyrkobokföringen. 
Ni träffar prästen som ska döpa, samtalar om dopets innebörd och väljer tillsammans en psalm eller två.
Ni går tillsammans till kyrkan där dopet äger rum. Den som döps får ett dopljus i gåva.
I församlingsgården finns sedan kaffe och tårta om ni vill. 
Välkommen när du vill under dessa timmar. Blir det många kan det hända att du får vänta en stund.  
Eventuella dopfaddrar ska vara döpta. Är din tilltänkta fadder inte döpt kan hen bli det samtidigt.
Har du ändå frågor? Fråga dig fram via församlingsexpedition 08-594 105 20 eller informatör 08-594 105 25.

11.00-
15.00

Foto: Alex Giacomini, Magnus Aronsson
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söndag 3 oktober
13.00 pilgrimsvandring
start vid fresta kyrka. vi avser att gå hela
birgittavandringen om ca 9 km.

16.00 och 18.00 firande i kyrkan 
- sång, musik, ord och dans.
medverkande:
frestakören
fresta kyrkodansare
joakim sædén  
tobias carlsson

130 år  
av firande

Fo
to

:J
oh

an
ne

s W
ik

m
an

 F
ra

nk
e

3 okt
Vi möts kring en historisk tillba-

kablick till det första firandet 1891 
i Vadstena. Vi får lyssna till sakral 
medeltidsmusik och möter Doktor 
Sellen och pastor Karl Franciskus 

Karlén i turerna  
kring ett ifrågasatt  

Birgittafirande.

tisdag 5 oktober  
studieresa till birgittasystrarna. 
mer info finns från 7 sep

onsdag 6 oktober 
konstworkshop. mer info finns från 7 sep

torsdag 7 oktober 
12:00 lunchandakt/musik i kyrkan

fredag 8 okt 
12.00 lunchandakt i bollstanäs fh

lördag 9 okt 
15.00 föreläsning

birgittaveckan genomförs i år till förmån för unga kvinnors värn, läs om dem på sidan 9

www.svenskakyrkan.se/fresta/birgittadagen
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Unga Kvinnors Värn är Stockholms första kvinnohus och har ar-
betat med utsatta kvinnor sedan år 1914. 
Deras vision och målsättning är att stärka unga kvinnor till ett 
självständigt liv fritt från våld och förtryck. 
Unga kvinnors värn (UKV) driver ett HVB-hem för unga vålds-
utsatta kvinnor med ett stort stödbehov. Här arbetar erfarna 
kuratorer, pedagoger och andra för att ge traumatiserade unga 
kvinnor skydd och stöd i en process som syftar till ett självstän-
digt liv utan våld.

Foto:Eric Ward on Unsplash

forts på nästa sida

Historik 
Unga Kvinnors Värn har arbetat med kvinnor som befunnit 
sig i kris i över 100 år. Utsattheten och målgruppen har 
förändrats med samhällets utveckling, men den unga 
utsatta kvinnan har alltid varit i fokus.

UKV grundas 
UKV grundades år 1914 av Sankt Jacobs församling 
i samarbete med Ersta Diakonisällskap och var då 
Stockholms första så kallade kvinnohus. Två diakonissor 
från Ersta diakonisällskap sökte upp unga kvinnor i risk 
för prostitution, misär eller annat utnyttjande i Stockholms 
innerstad.

Det sades redan då att arbete och egen försörjning var 
vägen till ett självständigt och oberoende liv. UKV hade 
egen platsförmedling och hembiträdesyrket var det 
vanligaste. Diakonissorna förde statistik och samarbetade 
tidigt med andra instanser i staden. Verksamheten 
finansierades till en början helt av frivilliga gåvor.

Unga Kvinnors Värn —
ett kvinnohus på kristen grund sedan 1914

Kvinnofridsfrågor uppmärksammas 
Under 1960-talet bodde unga kvinnor med tungt missbruk 
och kvinnor med barn på UKV.

Under 1970- och 80-talet uppmärksammades alltmer 
misshandlade kvinnors situation av kvinnorörelsen och 
inom den offentliga debatten i Sverige. UKV blev en del 
av rörelsen som började definiera mäns våld mot kvinnor 
som ett samhällsproblem. Ett boende som tog hänsyn till 
kvinnornas behov av skydd och säkerhet blev under denna 
tid en central funktion i UKV:s verksamhet.

På 1990-talet uppmärksammades unga kvinnor som 
utsattes för dödshot och mordförsök av nära anhöriga och 
UKV började ta emot unga kvinnor som behövde skydd 
och stöd på grund av våld i hederns namn. I början av 
2000-talet tog UKV emot de första kvinnorna utsatta för 
sexuell människohandel.

Birgittaveckan i Fresta genomförs i år till förmån för Unga Kvinnors Värn.
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Unga kvinnor med stort stödbehov 
Många av de unga kvinnor 18-30 år som kommer till UKV 
har en problembild som är komplex. De har ofta varit 
utsatta för våld –  fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt 
– under lång tid. Problem med tillit, depression, 
posttraumatiskt stressyndrom och självskadebeteende är 
vanligt bland kvinnorna.  

På UKV finns kompetens att ta hand om dessa kvinnor och 
man utgår alltid från varje individs särskilda behov och 
förutsättningar i arbetet. 

Yttre och inre skydd 
Det första en våldsutsatt kvinna behöver är att komma bort 
från det reella hotet. Hon behöver ett yttre skydd. Akut 
placering i det skyddade boendet tillsammans med stöd av 
egna kuratorer – kvalificerat kontaktmannaskap – fyller 
denna funktion.

Nästa steg är det inre skyddet, att stärka självkänslan för 
att på sikt kunna leva ett självständigt liv. Stor vikt läggs 
vid det miljöterapeutiska arbetet för att skapa struktur i 
vardagen med dygnsrytm, sömn, regelbundna måltider, 
motion och sysselsättning.  

Det rehabiliterande arbetet leds av kuratorer vilka 
också är kvinnornas kontaktpersoner på UKV. De 
är tillgängliga dygnet runt och fungerar som stöd för 
kvinnorna både på det skyddade boendet och i skydds- och 
träningslägenheterna.

Öppenvård, samtal och nätverk 
Allt som görs inom UKV har som syfte att kvinnorna ska 
kunna leva ett självständigt liv utan våld också på sikt. 
Därför är öppenvård – bearbetande samtal, stöd- och 
samtalsgrupper, nätverk och sammankomster – en viktig 
del. Kvinnans kuratorer kan fungera som stöd också under 
denna del i processen.

Att erövra självständighet och en stärkt självkänsla kan ta 
tid och för att lyckas är det viktigt att, under trygga former, 
skapa ett nytt liv med mål och framtidstro.

Värdegrund  -  
Unga Kvinnors Värn
 
Människosyn 
Människan har ett okränkbart värde oavsett 
könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, sexuell 
läggning, funktionalitet samt oavsett vad hon gör 
eller vad andra gör mot henne. Varje person är unik 
och äger sin berättelse, och bör mötas utifrån sina 
individuella förutsättningar och behov. Var och en har 
rätt och möjlighet till handling och förändring. Alla 
människor har ett ansvar för sig själv, sina livsval och 
sina medmänniskor, och bör därför uppmuntras att 
fatta egna beslut. 

På UKV vill vi med kärlek och kunskap stärka 
kvinnors makt över sina livsvillkor och rätt till ett eget 
liv. Kvinnor och män har lika värde. Både kvinnor och 
män har potential att växa och utvidga sina roller men 
kan ha könsstereotypa förväntningar på sig utifrån 
normer och samhällsstruktur. En samhällsstruktur 
med obalans mellan kvinnors och mäns makt har 
en begränsande och destruktiv inverkan på individ 
och samhälle. Detta vill UKV genom verksamheten 
medvetandegöra och motverka för att skapa öppnare 
och friare livsval.

Kristen grund 
UKV vill möta och stärka unga kvinnor i deras egna 
existentiella och andliga frågor oavsett religion eller 
livsåskådning.

En utgångspunkt i arbetet på UKV är att människor 
har existentiella, andliga och religiösa behov och 
erfarenheter. Religion är för många en viktig del av 
den egna identiteten avseende tro och tillit, kulturella 
uttryck, språk och tradition.

UKV:s erfarenhet i mötet med unga kvinnor visar 
att tro kan ge styrka och vara till hjälp i kris och 
svåra situationer och att andligt sökande kan verka 
stärkande för människans hälsa.

Texten är hämtad från Unga Kvinnors Värn med en mindre 
anpassning till församlingsbladet. 

Bilden är en genrebild och tagen i ett annat sammanhang.  
Foto: Johannes Frandsen
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I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlem-
mar möjlighet att rösta på de grupper och 
personer som ska besluta om frågor som 
påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

när är kyrkovalet? 
Söndag den 19 september 2021 är det 
kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart 
fjärde år och alltid den tredje söndagen i 
september.

vad väljer jag till? 
I kyrkovalet väljer du de personer som 
ska få förtroendet att styra kyrkan de 
kommande fyra åren. Direkta val sker till 
kyrkofullmäktige i församlingen eller i 
pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och 
till kyrkomötet på den nationella nivån.

får jag rösta? 
För att du ska få rösta ska du senast på 
valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i 
Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i 
en församling i Sverige den 13 augusti 2021 
(då röstlängden fastställs).

hur många är röst- 
berättigade? 
Cirka 4,9 miljoner av Svenska kyrkans 
medlemmar är röstberättigade. I kyrkova-
let 2017 röstade 980 000 medlemmar. 

vad röstar jag på? 
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas 
för nomineringsgrupper. Det är samman-
slutningar och intressegrupper formade 
för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets 
webbplats www.svenskakyrkan.se/kyr-
koval kommer du före valdagen att kunna 
se vilka grupperna och kandidaterna är.

när kommer röstkorten? 
De röstberättigade får sitt röstkort om-
kring den 1 september 2021. På röstkortet 

finns uppgifter om vilken vallokal du ska 
rösta i och vilka val du har rätt att rösta 
till. På röstkortet finns också information 
om vilken röstningslokal du kan förtids-
rösta i, som ligger inom ditt valområde.

hur gör jag för att rösta? 
Den 19 september 2021 har alla vallokaler 
öppet minst klockan 18–20, i regel har 
vallokalerna öppet i minst sex timmar på 
valdagen. Information om öppettider och 
lokaler finns på röstkortet. 

Förtidsröstning behöver inte ske i den 
egna församlingen. Du kan förtidsrösta 
i samtliga röstningslokaler i hela landet, 
6–19 september 2021. Det är också möjligt 
att förtidsrösta genom brevröstning. För 
att förtidsrösta behövs röstkortet. På pas-
tors- och församlings expeditioner hittar 

du information om röstmottagningsstäl-
len, öppettider och material för brevröst-
ning. Skulle ditt röstkort ha förkommit 
kan du också via församlingsexpedition få 
ett dubblettröstkort utfärdat. För den som 
blir förhindrad att besöka vallokalen är 
budröstning möjlig.

är det möjligt att person-
rösta? 
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre 
personer som du helst vill se valda.

när presenteras val- 
resultatet? 
När vallokalerna stänger görs direkt en 
preliminär röstsammanräkning. Vartef-
ter de preliminära resultaten blir klara 
presenteras de på www.svenskakyrkan.
se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga 
rösträkningen har stiften.

var finns mer information? 
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och 
röstkortet hittar du ytterligare informa-
tion.

vem kan svara på frågor om 
kyrkovalet? 
I Fresta församling kan du vända dig till 
valnämndens ordförande Torsten Hemph 
073-622 95 00  eller 

Camilla Roos, kanslichef i Fresta för-
samling 08-594 105 32
 ------------------
Stockholms stift 08-508 940 00
Svenska kyrkan
info@svenskakyrkan.se eller telefon: 
018-16 96 00

Den 19 september är det val i Svenska kyrkan.
Du som senast på valdagen fyller 16 år och är medlem i Svenska kyrkan kan rösta.
Här kan du läsa om sådant som är bra att veta inför kyrkovalet 2021.

Foto:Magnus Aronsson/IKON

Så röstar du i 
kyrkovalet

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och bero-
ende av människors engagemang. Alla är välkomna att 
vara med, ta initiativ och dela ansvar. 
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Kyrkans Väl vill utöka
verksamheten bland barn
Vår nomineringsgrupp – Kyrkans Väl i Fresta 
församling – samlar människor som både värnar 
traditioner och samtidigt gärna bryter ny mark i kyrkans 
verksamhet i vår församling. Kyrkans Väl är helt 
fristående från de politiska partierna.

Vi menar att det är viktigt att kyrkan finns som en 
levande del av samhällslivet. Kyrkobyggnaden som 
uppfördes på 1200-talet vittnar under århundraden 
om att kyrkans verksamhet är en central del i 
församlingsbornas liv. Till kyrkan har man kommit 
med sina barn för att de ska bli döpta, ungdomar har fått 
hjälp att bygga sina livsvärderingar. När det sedan är 
dags för familjebildning står kyrkan där som en självklar 
beståndsdel i firandet när två människors ger varandra 
sina kärlekslöften. Till slut är det alldeles självklart 
att man bär sina avlidna kära både ut och in genom 
kyrkporten för att deras plats ska finnas i den vigda 
jorden runt kyrkan.

Gudstjänstlivet i församlingen har ju redan i dag ett gott 
innehåll, där vi delar den gemenskapen i såväl Fresta 
kyrka som i vår vackra Klippkyrka. I Gudstjänsten 
får vi bli stilla i vår egen samhörighet med Gud och i 
gemenskap med andra likasinnade.

Men kyrkan är ju så mycket mer. Det vill vi i Kyrkans 
Väl också befästa. Inom kyrkans gemenskap finns 
möjlighet till stöd och tröst för den som känner att 
hjärtat och själen har trasats sönder av sorg eller 
motgångar. Här finns möjlighet till kontakt för den som 
känner att det är tråkigt att bära delar av livet ensam. Det 
finns aktiviteter för alla åldrar och för många olika 
intressen.

I vår församling är musiklivet viktigt. Vi har en god 
körverksamhet med våra musiker som skickliga ledare. I 
Kyrkans Väl är vi angelägna om att det goda musiklivet 
upprätthålls. Genom sång och instrumental musik blir de 

medverkandes engagemang till glädje för många.

Som en extra krydda i vårt bevarande av kulturarvet 
ser vi det lilla museet som ser till att minnet av en i 
församlingen född psalm- och visskald och tonsättare 
bevaras. Emmy Köhler har bland annat skrivit både text 
och musik till den älskade psalmen: ”Nu tändas tusen 
juleljus”.

För Kyrkans Väl är det viktigt att högtidlighålla den 
heliga Birgitta. Vi har redan nu vår Birgittaled som 
nyttjas av många bl. a. genom pilgrimsvandringar. 
Leden är väl utmärkt och används av många som en fin 
promenadväg till nytta för både kropp och själ.

Verksamheten bland de minsta och deras familjer ser vi 
som en mycket viktig del i Kyrkans liv. Vi vill verka för 
att den redan i dag goda möjligheten kan bli ännu större. 
Vi tror att en öppen verksamhet för barn och föräldrar 
varje vardag är betydelsefull och vill arbeta för att detta 
kan bli verklighet.

Ungdomarna har i vår församling redan många 
möjligheter till aktiviteter som dock kan bli fler. Kyrkans 
Väl vill att våra unga ska få uppleva den gemenskap som 
erbjuds i kyrkan och att den är något positivt som de 
gärna vill delta i.

Vi vill gärna öka möjligheten till gemenskap 
i församlingen och att denna fortsätter att vara 
lättillgänglig med öppna dörrar och låga trösklar. 
Detta för att alla åldrar ska kunna få uppleva att 
församlingens aktiviteter finns till just för dem. Kyrkans 
Väl vill att församlingens aktiviteter ska signalera att 
alla är välkomna. Exempelvis anser vi att firandet av 
Valborgsmäss och Midsommar i församlingens mitt är 
viktiga för oss alla som lever i Fresta församling.

Allt sammantaget signalerar detta att för Fresta 
församling är Jesu ord centrala: ”Varhelst två eller tre 
av er är församlade är jag mitt ibland dem”. För oss i 
Kyrkans Väl är det ett tecken på att medmänskligheten 
lever i vår bygd. Ett tecken på att vi som lever i Fresta 
församling tycker att Kyrkan är viktig.

Kyrkans Väl

Nomineringsgrupperna i Fresta presenterar sig:
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Nomineringsgrupperna i Fresta presenterar sig:

 

 

Socialdemokraterna vill ha 
en öppen och demokratisk 
folkkyrka som står upp för 
alla människors lika och 
okränkbara värde. En kyrka 
för tvivlande, sökande och 
trosvissa. En kyrka där alla är 
välkomna.

Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan 
bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när 
människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina 
drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig 
själva.

 

Socialdemokraterna i Fresta församlingar vill fortsätta 
satsa på att Svenska kyrkan i Upplands Väsby ska vara en 
tydlig aktör i lokalsamhället, en förmedlare av det kristna 
kärleksbudskapet och en tydlig röst för medmänsklighet 
och gemenskap också i framtiden.

 

Kristna kärleksbudskapet

År 2000 skiljdes Svenska kyrkan från staten. Sedan 
dess har Socialdemokraterna tillsammans med andra 
format en samhällsdialog där Svenska kyrkans budskap 
om evangeliet i ord och handling söker sina svar 
med utgångspunkt i ett jämställt, jämlikt och hållbart 
samhälle.

 

Medmänsklighet 

Socialdemokraterna vill att kyrkans diakonala arbete 
lokalt ska bygga på solidaritet och gemenskap. 
Tillsammans med ideella krafter och diakonalpersonal 
hjälper vi medmänniskor som behöver stöd. Svenska 
kyrkan ska ge hjälp utifrån att vi är kristna och 
tillsammans med många ta ansvar för gemenskap, 
rättvisa och medmänsklighet. Vi tror att det ger goda 
förutsättningar för att Upplands Väsby utvecklas till ett 
starkare och mer solidariskt samhälle. 

 

Gemenskap 

Socialdamokraterna vill fortsätta utveckla en öppen 
och välkomnade folkkyrka som skapar en miljö för 
gemenskap för barn och ungdomar, för unga vuxna och 
för äldre. En kyrka som inte utestänger någon på grund 
av kön, ålder, etniskt ursprung eller sexuell läggning. En 
kyrka för tvivlande, sökande och trosvissa, där alla är 
välkomna in i gemenskapen.

 

Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan i Upplands 
Väsby

• ska bedriva avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet

• ska arbeta med diakonala behov

• ska satsa på musikverksamhet

• ska fortsatt ha starkt internationellt engagemang

• ska ha en god och stabil ekonomi

• ska vara ett föredöme som arbetsgivare 

Socialdemokraterna
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Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet helig: ”helig, ett 
mångtydigt kärnord, använt som benämning på det som 
tillhör den gudomliga sfären, ofta i motsättning till profan. 
Upphöjd avskildhet och renhet utmärker det som är heligt. 
Det heliga är ett ”mysterium tremendum et fascinosum”, 
ett mysterium som både förskräcker och fascinerar (Rudolf 
Otto). Ord som helg, helgedom, helgelse, helgon etc. vittnar 
om helighetens centrala roll. Tider, platser, personer och 
ritual utväljs och helgas. Gud benämns ofta ’den 
Helige’ (eller ’den trefalt Helige’, jämför Jesa-
ja 6). Jämför Sankt och Sanctus.”

Kontrast
Generellt sett kan helig alltså sägas 
betyda avskild från eller till något, 
och detta som sålunda utmärks ges 
en gudomlig dimension som vidare 
kontrasteras mot en världslig, eller 
profan dimension. Per definition 
kan därför en människa egentligen 
aldrig vara helig emedan hen aldrig 
tillhör någon annan mer än sig själv, 
det vill säga aldrig kan vara avskild från 
sig själv som individ, även om individen se-
dan i sin tur så klart ingår i olika kollektiva sam-
manhang och konstellationer. Och dessutom tillhör ju en 
människa alltid världen, det profana, även om hen ibland 
utmålas som guds avbild. En avbild är ju inte detsamma 
som originalet. Det avskilda omges med hemligheter och 
mysterium, vilket omedelbart lämnar fältet öppet för olika 
uttolkare som anser sig bättre än andra veta vad det heliga, 
det gudomliga vill förmedla inifrån sin exklusiva position. 

Begränsad tillgång
Jag har ingen rätt att avskilja till exempel min partner eller 
mitt barn ifrån sig själv eller omvärlden, trots att vi exem-
pelvis i äktenskapet lovar varandra trohet. Men trohet är 
inte detsamma som avskildhet. Att avskilja, att göra heligt, 
är att i viss mån att begränsa både rörlighet och tillgång till 
något. Som det allra heligaste i judarnas tempel under det 

gamla förbundets tid och även i den kristna historien där 
altaret doldes bakom en ikonostas, ja som det fortfarande är 
i vissa traditioner. Bara prästerna, vigda och i sig själv där-
med på sitt sätt avskilda, fick komma innanför skranket. I 
vår lutherska tradition återfinns denna barriär i altarringen. 
Den allt vanligare användningen av centralaltare ifrågasät-
ter dock denna uppdelning mellan vi och dem, något som 
speglar folkkyrkotanken och en teologi som placerar Kris-

tus i centrum, här och nu, mitt ibland oss, snarare 
än någon annanstans. För inte avser vi att 

begränsa gud, eller gör vi det? Kanske är 
det vårt enda sätt att förstå abstraktio-

ner som nåd, att applicera ett slags 
mänskligt villkorande på dem. Och 
där kommer ju inkarnationen oss till 
hjälp; gud är ju fullt ut både männ-
iska och gud i Jesus Kristus.

På ett oväntat sätt

tro och teologi

Vad innebär det att något är heligt? Vad betyder allmännelig? Jag vill försöka göra 
dels en filosofisk och dels en kyrkohistorisk analys, men även ta frågeställning-
en vidare in i vår samtida kontext, utifrån hur vi eventuellt tänker oss kyrka och 
församling, kallelse och vårt gemensamma uppdrag att verka för guds underbara 
rike, som både är här och ännu inte är här.

Encyklopedin igen
Men hur är det med ordet allmännelig 

då? Nationalencyklopedin säger: ”all-
männ´elig adj. ~t 

ORDLED: all--männe-lig

• som omfattar alla    {→universell}  ⟨åld. el. högt.⟩ :  
en helig   ~   kyrka

HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. almänneliker, 
tillalmänne ’alla män; (tings)menighet’; jfr allmänning”

Om vi bortser från att det universella verbaliseras genom 
ett maskulint pronomen, vilket är ett problem i sig som vi 
behöver komma till rätta med, kan det vid en ytlig reflek-
tion verka som att helig och allmän står i motsatsförhållan-
de till varandra. Om helig är det avskilda är det allmänna 
det för alla hela tiden tillgängliga. Vi talar om allmänna 
platser, allmänna sammankomster och allemansrätten som 
ger oss tillgång till naturen. En allmänning är en plats som 

Jag har 
ingen rätt att 

avskilja till exem-
pel min partner  
eller mitt barn  
ifrån sig själv
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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.  

ingen äger. Men vi talar också om det allmänna prästadö-
met, och det är där det blir intressant i det här samman-
hanget. Det allmänna prästadömet innebär att alla är kall-
ade, och som kallade alltså även heliga. Men kanske helig då 
betyder någonting annat eller mer än de betydelser vi sett, 
när det heliga och det allmänna flyter samman på det sätt 
som Svenska kyrkan kommit att vara. En folkkyrka, där det 
allmänna heliggörs på ett oväntat sätt. 

I församlingens sammanhang
Om det allmänna är heligt händer något med vår syn på 
varandra och på skapelsen. När det heliga och det allmänna 
sammansmälter uppstår nämligen gemenskap. Den ge-
menskapen realiseras på många olika nivåer; i en försam-
lingskontext tar den sig till exempel uttryck i diverse verk-
samheter, i det enkla mötet runt kaffe- eller matbordet, i 
gudstjänstarbetet, i det aktiva deltagandet i nattvarden och 
så vidare i sammanhang där människor möts oavsett vilken 
roll de har. Besökare kommer i gemenskap med volontärer 
och anställda. Vi samlas kring något där vi möter varandra 
i gemensamma nämnare, som vår tro eller ett intresse för 
någonting. Vi möts i gemenskap i sakramenten, ja i alla 
sammanhang där vi erkänner att Kristus är mitt ibland oss 
och inte någon annanstans. Det heliga återfinns inom varje 
människa.

johannes svanerud, präst
johannes.svanerud@svenskakyrkan.se 

Utan avskiljande altarskrank och med utrymme att samlas runt altaret. 
Österängskyrkan, Jönköping 1961, arkitekt Johannes Olivegren.  

Foto: Bert Leandersson/IKON
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Det-händer-kalenderkanske

med reservation för att verksamheterna inte kan genomföras pga smittskyddsläget. 
i övrigt följer vi minst de begränsningar och restriktioner som råder.  

vänligen besök webbplatsen och kalendersidan för aktuell information vecka för vecka 

 
1 SEP 9.00 KYRKIS - ÖPPNA FÖRSKOLAN 
Terminsstart för öppna förskolan i Bollst-
adranäs församlingshem 9.00-13.00 
 
 
1 SEP 11.30   ONSDAGSLUNCH 
Terminsstart för enkel lunch i Bollstanäs 
församlingshem. Hit kommer öppna för-
skolans besökare, daglediga och den som 
vill hitta lunchsällskap. Soppa/Paj, bröd 
o smör, kaffe. 30 kr/vuxen, 10 kr/barn. 
11.30 - 13.00
 
 
2 SEP 18.00 VECKOMÄSSA 
Terminsstart för veckomässa i Fresta kyrka 
En kortare mässa på torsdagar.
 
 
3 SEP 10.00 -12.00 FREDAGSTRÄFFEN 
Terminsstart för fredagsträffen i Bollstanäs 
församlingshem.  
En plats för samtal och andakt, möten och 
vänskap - låt oss bli Fredagsvänner!  
En plats för dig som är ledig på dagen. 
 
 
7  SEP  14.30 TISDAGSHÄNG 
Terminsstart för  eftermiddagsverksam-
heten för mellanstadieåldrarna. Bollstanäs 
församlingshem.
 
 
8 SEP   QIGONG 
Terminsstart för qigongen. I eller vid Fresta 
kyrka/församlingsgård.
 
 
8 SEP  ANMÄLAN PREP-KURS 
Idag är sista dagen att anmäla sig till Frisk-
vårdskurd för relationen. Sök upp sidan på 
vår webbplats.
 
 
14 SEP 11.00 - 12.00  
ELIN MEXTER OM MAMMATRÄNING  
Är du osäker på hur du ska börja träna 
efter en graviditet? Denna förmiddag får 
du träffa Elin Mexter som är certifierad 
MammaMagetränare. Bollstanäs försam-
lingshem. Anmälan till  
carina.m.karlsson@svenskakyrkan.se
 

18  SEP  11.00 -15.00 DROP IN-DOP 
Det är enkelt att låta döpa sig eller sitt 
barn. Kom till Fresta församlingsgård. 
Läs mer på sidan 6.
 

19 SEP    VAL I SVENSKA KYRKAN 
Idag är det val till  Svenska kyrkan. Välkom-
men till din vallokal.
 
 
19 SEP 17.00 - 19.00 PROVA-PÅ-KVÄLL 
för ungdomar nyfikan på konfirmation. Vi 
träffas i Harderska villan nära kyrkan.
 
 
26 SEP    PILGRIMSVANDRING  
Vi går till Klippkyrkan där där dagens 
11.00-gudstjänst firas. Vi går från Fresta 
kyrka kl 9.00. Ta med dig ditt kyrkfika i 
ryggsäcken.
   
BIRGITTAVECKAN: 
3 OKT BIRGITTAFIRANDE 
     13.00 Pilgrimsvandring  
     16.00 Firande i kyrkan 
     18.00 Firande i kyrkan 

5 OKT     STUDIERESA TILL VADSTENA 
6 OKT     KONSTWORKSHOP 

7 OKT 12.00  LUNCHANDAKT 
Andakt/Musik på Birgittadagen i Fresta k:a 

8 OKT  BIRGITTAANDAKT 
i samband med Fredagsträffen i Bollstanäs 
församlingshem.
 
 
7 OKT 18.30 FÖRSTA HJÄLPEN-KURS 
MBRescue håller en kurskväll om att handla 
rätt vid ett barnolycksfall. Teori och praktik. 
Kostnad: 500:- , kursmaterial och fika 
ingår. Anmälan till  
Carina Karlsson 08-594 105 30 
carina.m.karlsson@svenskakyrkan.se
 
 
24 OKT 18.00 KONSERT 
I Fresta kyrka.
 
 
31 OKT KONSTVECKAN INLEDS 
Konstutställning i Fresta församlingsgård. 
 
 
18 NOV 19.00 GRODKUNGEN 
Berättarkväll med Alf Engström. Ikväll lyss-
nar vi till Grimm-sagan  Grodkungen, samt  
den svenska folksagan Lilla Rosa och Långa 
Leda. Därefter berättar Siv Rosenqvist om 
Bollstanäs förr och nu. Anmälan till  
Carina Karlsson 08-594 105 30 
carina.m.karlsson@svenskakyrkan.se
 

 
21 NOV 19.00 ATT KOMMUNICERA PÅ 
BARNETS VILLKOR - MEN HUR GÖR MAN? 
Med Jana Söderberg, kommunikationsträ-
nare, föreläsare, författare och coach: 
Ställ om från guidning till coachning för att 
nå fram. Att lyssna på riktigt kräver fokus 
och disciplin - men är alltid värt mödan! Ge 
barn ett känslospråk och minska risken för 
psykisk ohälsa.  Anmälan till  
Carina Karlsson 08-594 105 30 
carina.m.karlsson@svenskakyrkan.se
 
 
5 NOV 10.00 BADÄVENTYRET 
Barnteater med Tant Klaver i Bollstanäs 
församlingshem. För höstlovslediga barn 
tillsammans med deras vuxna. 
 
 
5 NOV 18.00 ALLHELGONAVANDRING 
Nu tänds ljus i kyrkor och på kyrkogår-
dar. I eftertanke och tacksamhet för dem 
vi minns gör vi en stillsam lyktvandring 
mellan olika platser på Fresta kyrkogård. 
Vi avslutar inne i kyrkan. Samling utanför 
kyrkporten. 
  
6 NOV ALLHELGONAFIRANDE 
Öppet hus på kyrkogården, musik i kyrkan. 
Tid för eftertanke och stillhet i kyrkan och 
på kyrkogården. Konstutställningen pågår. 
Minnesgudstjänst med ljuständning för 
avlidna. 
  
14 NOV 18.00 KONSERT 
med Frestakören. I Fresta kyrka.
  
20 NOV  ANDRUM 
Tid för hela människan. Vi samlas för ge-
menskap, själavila, rörelse, och andakt. 
  
17 & 26 NOV   BARNFOTOGRAFERING 
Fotografen Jesper kommer till Öppna för-
skolan i Bollstanäs församlingshem. Gå in på 
www.studio12.se 
Klicka:  boka tid, scrolla ned till skola/för-
skola så hittar du Bollstanäs kyrkans Öppna 
förskola och bokar din tid för barnfoto.
  
27 NOV 14.30  JULPYSSEL 
för hela familjen i Bollstanäs församlings-
hem. 

 
Håll dig uppdaterad via  
hemsidans kalender.
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______________ 
Frankeras ej 
Mottagaren betalar 
portot___________ 

 
    

     
  Fresta Församling  
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Bli medlem!Bli medlem!
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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 kan 
uppdateringar ske efter att  
Församlingsbladet gått till tryck. 

Utanför boxen

Nytt på bokbordet 

Välkommen till Fresta kyrka  

Tomas Sjödin är en uppskattade författare och hans böcker går 
alltid åt när de finns på bokbordet. Nu finns  hans ”Lita på att det 
ljusnar” på bokborden i Församlingshemmen. Som författare, 
pastor, föreläsare och krönikör har han kommit att bli ett populärt 
och uppskattat namn. Han har till exempel sommarpratat i Sveri-
ges Radios två gånger. Dessutom har radiolyssnarna röstat fram 
honom som vinterpratare inte mindre än sex gånger.

Vi har också fyllt på med Frälsarkransar, ett modernt radband med 
18 pärlor i olika färger. Armbandet finns i storlek för både barn 
och vuxen.

Napp, tröst, snutte, tutt. Budskapet på den här nappen påminner 
om vårt oändliga värde. Glöm inte att det gäller 
också dig som är förälder - du är dyrbar och 
alltmänt bra! 

Du hittar dem på bokborden i Bollstanäs för-
samlingshem och Fresta församlingsgård.



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

”Utanför boxen”

konstvecka  i Fresta
31 okt - 7 nov
gudstjänsten 31 okt kl 11.00 i Fresta k:a inleder  
konstveckan i Fresta församlingsgård.

Frestakören söker basar  
och tenorer.  

Kontakta körledare Karin Krigsman Järnskoog  
tel 08- 594 105 34 eller karin.krigsman@svenskakyrkan.


