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Sjuk av ensamhet - kan man bli det?  
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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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Kyrkans undervisningsuppdrag fortsätter. Vem, om inte 
kyrkan själv, berättar hennes berättelser? Referenserna 
är rätt många i film, böcker, artiklar, musik osv. Antingen 
funkar det för att det är allmängiltigt - ibland blir upple-
velsen av verket  obegripligt eller bara platt för att man inte 
känner grundberättelserna. Det är naturligtvis inte i första 
hand för att boosta upplevelsen vid kulturkonsumtion 
som kyrkans undervisning är viktig. Utan för att bibelns 
berättelser i sig själva berättar något om Hoppets Gud, om 
människans värde och om tillvarons meningsfullhet. Alla 
dessa stora frågor har satts på prov under hittillsvarande 
pandemi. Befogade frågor, om äldre människors värde inte 
minst.  

obekväm skyddsutrustning 
Den här terminen stiftar vi bekantskap med berättelsen 
om David och Goljat. Herdepojken som ska kämpa i alltför 
stor rustning mot krigarjätten som alla fruktar. Jag tänker 
på personalen i vården och deras berättelser om obekväm 
skyddsutrystning, visir som klämmer, otympliga andnings-
masker, värmen under prassliga skyddsrockar. 
Den unge David valde bort den hindrande rustningen. 
Vårdpersonalen har inte det valet. Men lika tappra och 
trogna sin uppgift har jag uppfattat. I kampen mot ”Coro-
najätten”. 
Människors värde aktualiserades också i samband med 
försommarens uppmärksamhet kring prostitution och 
trafficking då polisen efter spaning kunde gripa ett antal 
sexköpare. Organisationen Talita blev känd för många i 
samband med detta. Talita är en ideell organisation som er-
bjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människo-

redaktören
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mimmi kilander, informatör 
mimmi.kilander@svenskakyrkan.se

handel för sexuella ändamål. Talita arbetar förebyggande, 
uppsökande och rehabiliterande. Församlingens Birgit-
tavecka stödjer genom kollekter organisationen vilken vi 
uppfattar verkar i Heliga Birgittas anda. Skänk gärna en 
gåva!

nytt ljus
I detta nummer startar en ny artikelserie under rubriken 
tro och teologi. Hanne Stichel belyser i kommande num-
mer olika delar i trosbekännelsen. ”Allsmäktig” och ”född 
av jungfru” är några av de formuleringar som många berät-
tar att de ”har svårt för”. Här får vi hjälp att tänka till och 
kanske kan artikeln kasta lite nytt ljus över våra föreställ-
ningar.

Det har kommit många frågor om kyrkogården under 
sommaren. På nästa uppslag gör vi ett försök att reda ut 
begreppen och svara på en del av frågorna.  

säkerhetsventil
När det kommer till Corona och församlingsverksamheter 
gör vi vad vi kan för att hitta former. Den enkla onsdags-
lunchen i Bollstanäs fortsätter i återhållsam skala, Fre-
dagsträffen blir öppet hus och söndagens gudstjänst med 
eftersits tillhandahåller öppna mötesplatser som vi försöker 
att utforma så att det är tryggt för människor att komma. Vi 
vill finns tillgängliga och vill skapar miljöer som kan vara 
en ventil från tristess i Coronans fotspår. Vi finns här! 

Älska din nästa - men på lite avstånd! 
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Foto: Magnus Aronsson

Varför klipper inte kyrkogårdspersonalen på alla 
gravplatser på kyrkogården? 
 
Fresta församling har liksom många församlingar runt om i 
landet velat sköta om alla gravar oavsett skötselavtal för att 
det ska vara fint. Det är tyvärr inte möjligt med nuvarande 
lagstiftning.  
Begravningsavgiften, den avgift som alla folkbokförda i 
Sverige betalar till landets kyrkogårdsförvaltningar, får 
enligt begravningslagen inte användas till att sköta enskilda 
gravplatser. I klarspråk innebär det att avgiften som betalas 
via skatten  inte får användas till plantering, trimning, 
klippning av gravytan eller till riktning av gravstenen. På 
grund av detta erbjuder församlingen hjälp med grundsköt-
sel av enskilda gravplatser för de gravrättsinnehavare som 
inte har möjlighet att sköta graven själva.
Information och erbjudande om grundskötsel har skickats 

Varför klipper de inte? 

Vi har överskridit våra befogenheter och inte följt begravningslagen.   Nu försöker vi göra rätt, trots att det varken är enklare eller 
billigare. Resultatet är att det ser ut som det gör. Det tycker vi alla är tråkigt. 

per brev till alla gravrättsinnehavare. Om du är gravrättsin-
nehavare men ändå inte informerats kan det bero på att vi 
har felaktiga eller bristfälliga uppgifter i vårt gravregister. 
För att kontrollera detta kan du kontakta församlingsexpe-
ditionen, 08-594 105 20. 

Vad händer med gravplatser som inte tas om hand?
Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att hålla gravplat-
sen i gott skick. Om en gravrättsinnehavare inte tar hand 
om sin gravplats så kontaktas denne. Om det ändå inte blir 
någon förbättring kan gravplatsen återtas av huvudmannen. 

Är detta ett sätt att straffa dem som gått ur kyrkan?
Nej. Det har inget med medlemsavgiften till Svenska kyrkan 
att göra. Skötseln av de allmänna ytorna på kyrkogården 
finansieras av begravningsavgiften. Den får inte användas 
för att betala skötsel av enskilda gravar med undantag 

När sommaren satte fart växte det det så det knakade i äng och mark. Gräset växte högt också på 
kyrkogården. Ganska snart såg det bitvis ovårdat ut och många undrade -  varför klipper de inte? 
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Varför klipper de inte? 

Gravrättsinnehavaren är enligt lag skyldig att sköta och under-
hålla gravplatsen. Att t ex så gräs och vattna på gravytan görs 
av gravrättsinnehavaren. om det inte finns ett skötselavtal.  Om 
du inte själv vill eller kan sköta graven så kan du mot avgift 
låta församlingen sköta graven. Församlingens expedition har 
telefontid helgfria vardagar 10-12. tel 08-594 105 20 
 

för gravar med särskilt kulturhistoriskt intresse. Begrav-
ningslagen finns inte minst  för att skydda gravrättsinneha-
varna från oönskat intrång på graven. Utan värnad gravrätt 
skulle huvudmannen efter egen idé kunna placera ut t ex 
religiösa symboler på alla gravar eller utan förvarning ta 
bort blomsterrabatterna.

Vad kostar det att få hjälp med grundskötseln av en 
gravplats?
Att få hjälp med detta kostar 300 kr per år.   
Avtalet innehåller vårstädning under april månad, luckring 
av rabatt, ogräsrensning, eventuella vinterdekorationer tas 
bort (kransar, ljung). Klippning av häck. Klippning av gräsy-
ta under hela säsongen, i normalfallet 1 gång/vecka. Möns-
terkrattning av grusgravplats, i normalfallet 1 gång/vecka.
Kantklippning av planteringsytan, i normalfallet 1 gång/
vecka. Ogräsrensning under maj-september.
Byte av jord sker minst en gång under perioden.
Påfyllning av nytt grus på grusgravar minst en gång under 
perioden. Vattning och avlägsnande av vissna snittblommor 
ingår också.
 
Tar det inte längre tid att klippa runt om, än att klippa 
allt?
Jo, just nu tar det längre tid. Det blir lättare allt eftersom 
fler tar hjälp med skötseln men också att gravplatser utan 
gravrättsinnehavare kommer att lämnas åter. Det innebär 
att det kommer att ta kortare tid och därmed kunna skötas 
mer effektivt. 

Varför har detta införts nu, vad har hänt?
Lagen har sedan länge reglerat att skötseln av gravplatsen är 
gravrättsinnehavarens ansvar. På grund av att församlingen 
alltid har klippt alla stora gräsytor har personalen fortsatt 
med det. Där har vi gjort fel. Nu vill vi göra rätt.  
För att motverka vanskötsel och underlätta för de som 
inte kan eller har möjlighet att själva ombesörja klippning 
så finns grundskötselavtalet. Att vi nu tillämpar lagen har 
medfört att vi behöver se över avtalen så att de matchar 
behoven hos gravrättsinnehavarna. Det arbetet görs nu i 
samband med budgetberedning inför 2021 så i vår hoppas vi 
kunna ha fler varianter på avtal att erbjuda.  

Det ser hemskt ut! Får verkligen en kyrkogård se ut så 
här?
Nej. Det finns regler som säger att gravrättsinnehavaren 
måste ta hand om den gravplats den är ansvarig för. Om 
det ansvaret inte uppfylls så kommer gravplatsen att återgå 
till huvudmannen och i förlängningen upplåtas till en ny 
gravplats. 

Gör alla församlingar i Sverige så här?
Nej, inte alla men flera. Utan att veta hur resonemanget ser 
ut hos andra församlingar så kan vi här i Fresta inte fort-
sätta att göra fel när vi nu uppmärksammats på hur lagstift-
ningen ser ut. 

Vem har bestämt att det ska vara så här? 
Både beslutet om gravrättsinnehavares rättigheter/skyldig-
heter och beslutet att begravningsavgiften inte skall använ-
das till enskilda gravplatser är statliga beslut. Det är reglerat 
i begravningslagen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 
Sveriges riksdag har gett Svenska kyrkans församlingar och 
pastorat uppdraget att vara huvudmän för begravnings-
verksamheten (utom i Stockholm och Tranås där kommu-
nen är ansvarig). Begravningsverksamheten är myndig-
hetsutövning och  sker alltså på uppdrag av staten. Den 
är separat och skild från församlingens verksamhet med 
gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. 

Vad säger personalen? Vill de ha det så här?
Nej. Församlingens personal vill självklart ha en välskött 
och fridfull kyrkogård. Som huvudman är är vi dock 
underkastade de regelverk som gäller för verksamheten.
Om kyrkogårdens personal fick välja så skulle de sköta all 
gräsklippning. Detta är dock inte möjligt i takt med att för-
samlingarna förväntas följa lagen och Länsstyrelsen värnar 
om det.

”Man kan tycka att lagen borde se annorlunda ut, 
man kan tycka att dåligt skötta gravar också förstör 
för andra, som sköter sina gravar väl - men det kan 
inte församlingen göra något åt, vi måste ändå följa 
begravningslagen. Man kan också tycka att det tar 
längre tid att klippa runt, och inte minst är det väldigt 
frustrerande för de som jobbar på kyrkogården att 
inte kunna göra så fint som de skulle vilja, men vi får 
inte göra på något annat vis. ”
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David och Goljat

Har du hört den förut?

Kung Saul och Israels folk låg i krig med filistéerna.

Alldeles framför lägret stod ett par filistéer. En av dem var 
Goljat, deras starkaste man, stor som en jätte med mäktigt 
huvud.  
Kom an bara, och slåss med mig om ni törs! Dag efter dag 
skrek och vrålade han om hur stark och farlig han var. Gol-
jat var en stor man och alla var rädda för honom.

Den unge herden David som var på 
besök i lägret blev upptänd av vrede 
när han hörde det.

David gick till kung Saul. ”Jag vill 
slåss mot jätten Goljat” sa han. 
”Nej nej, det klarar du inte” sa kung-
en, ”du är ju bara en fåraherde, en 
pojke bara. Hur skulle du kunna stri-
da mot en man som han?

”Jag vet hur man skyddar fåren från 
rovdjuren. Jag har dödat både schakaler och stora björnar 
när de anfallit mina får. Jag är inget barn längre och jag är 
inte rädd för Goljat! Gud som skyddade mig mot rovdjuren 
kommer att hjälpa mig nu också!” 
Saul märkte att han inte skulle kunna hindra David:  
”Men ta då på dig den bästa rustning vi har. Här, låna min, 
den är bra!” 
Saul satte sin kopparhjälm på Davids huvud och hängde sitt 
pansar på honom. Det var alldeles för stort. Hjälmen gick 
ner över ögonen och svärdet var för tungt att ens bära. Pan-

saret slog i mot benen när David försökte röra sig framåt.  
”Jag kan ju knappt röra mig i den här, det här går inte” sa 
han och krängde av sig den otympliga rustningen. 

Sedan plockade han upp fem släta stenar och la dem i sin 
herdeväska, och utrustad med bara sin herdestav och sin 
slunga gick han för att möta Goljat.

När Goljat fick syn på David blev han 
arg för att israeliterna skickat fram en 
så ung pojke. Han drev med den unge 
och rödkindade pojken och hotade 
med att han skulle kasta Davids kropp 
till fåglarna och vilddjuren.

David stack ner handen i sin herde-
väska och fick tag på en sten. Medan 
han sprang mot Goljat la han stenen 
i slungan. Nu kom all träning med 
slungan till användning på ett nytt 
sätt. Han satte fart på slungan, stanna-

de och siktade. Stenen träffade mitt i pannan. Filistéernas 
skräckinjagande krigare föll omkull och dog. 

Den fullständiga berättelsen  
finns i Första Samuelsboken kap 17.

David och Goljat

terminsberättelse



församlingsbladet nr 3/20 7

David och Goljat

Herdepojken David  som brukar valla pap-
pas får, ger sig av för att besöka sina 
bröder som är soldater hos Kung Saul. 

Alla soldaterna är rädda för fiendens 
största krigare, jätten Goljat. Ingen 
vågar slåss mot honom. Men David är 
inte rädd. 

Jag vill slåss mot Goljat, säger David till Kungen. Ha, du är alldeles för liten! Det kan du inte, säger kung Saul. Jo, säger David., jag kan,jag är duktig med min slunga.  Gud skyddar mig. Jag har dödat både lejon och björn när jag vaktat får.

Okej, men låna då min rustning, den är 
den bästa i landet, säger Saul.  
Den är för stor, jag kan inte ha den, 
klagar David  och tar den av sig. 

David går för att strida mot Goljat. Han har 
bara sin slunga. Han träffar Goljat mitt i 
pannan. Den otäcka krigaren faller genast 
omkull och dör.  

These images are the copyrigt of  
Jill Kemp and Richard Gunther     

www.lambsongs.co.nz

Återberättat från 
1 SAMUEL 17

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 ovan inte är  
hämtade ur Bibel för barn.

att fundera på:
• kan någon liten vinna över någon stor?
• har någon sagt till dig någon gång: Nej, det här kan du inte , det är du för 

liten för, för svag, för ung, för gammal? Hur känns det?
• Hur kunde David vinna över Goljat?
• Hur finns GUd med i den här berättelsen?

Stenslunga.  
Johan Jeppsson, Statens museer för världskultur

tankar i tro ger berättelsen liv

Ibland utmanas vi av livet. 

Ibland vill vi kämpa med en rustning som inte är vår. 

Då behöver vi komma ihåg vilka vi är och vad vi kan. 

Då behöver vi leta efter det som Gud har utrustat oss med. 

Och lyssna efter Guds uppdrag. 

Med Gud i ryggen räcker vi till också när vi kämpar mot Goliat.
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scanna QR-koden  
med din smarta mobil  
och gå direkt till  
www.svenskakyrkan.se/fresta/konstvecka-i-fresta

För femte året i rad  
vill församlingen och  
lokala konstnärer genomföra  
konstvecka i Fresta, i höst med temat ”Att släppa... taget” 

25 oktober - 1 november 2020
Utställningen invigs den söndagen 25 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. Detta kan att innebära att arrangemanget kring framför  
allt invigningsdagen, vilken brukar samla många besökare, får ett nytt  
upplägg med syfte att sprida besöksflödet över dagen. Vi hänvisar i första hand  
till vår hemsida för uppdaterad information under oktober.

Att släppa... taget
             Konstvecka i Fresta 

ÖPPNA FÖRSKOLAN ÖPPNAR 
Vi terminsstartar i Bollstanäs församlingshem med 
familjegudstjänst söndag 30 augusti kl 11.00.  Kyrkfika 
och lite lek inne eller ute. Därefter öppet ons-fre 9.00-
13.30 med sångsamling kl 10.30 
 

 
 

Fredagsträff för daglediga 
är en öppen verksamhet för alla som lediga på 
dagen. Med hänsyn till bland annat Covid-19 har vi 
gjort några förändringar inför hösten.

ÖPPET HUS   9.00-14.00  
i bollstanäs församlingshem 
För att bland annat minska smittrisk men ändå erbjuda en 
för många av oss viktig mötesplats hålls Fredagsträffarna 
tills vidare som öppet hus kl 9.00- 13.30. Det ger möjlig-
het att sprida besöken över dagen, och vem vet - kanske 
större utrymme för personliga samtal. Tillsammans prövar 
vi oss fram och tar gemensamt ansvar för såväl god ge-
menskap som avstånd och hänsyn. Kaffe och smörgås finns 
att köpa (20 kr) och andakt firas vanligtvis 12.00. 
Vi påminner om god handhygien och att du stannar hemma 
om du är sjuk.

hemma med barn? 

Gå med i gruppen 
Öppna förskolan Fresta församling

 

Bollstanäsdagen   
är inställd pga av Corona hälsar  
Bollstanäs Egnahemsförening. 

 Vi ser fram emot 2021!

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. 

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.
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Det-händer-kalenderkanske

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 

 
 
30 AUG 11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST 
 i Bollstanäs församlingshem. Kyrkfika och 
lite lek ute eller inne.
 
 
7 SEP 10.00-11.00 ELIN MEXTER 
Möt Elin som berättar om hur du skonsamt 
stärker och tränar magens viktiga muskler 
efter graviditeten. Bollstanäs församlings-
hem.
 
 
17 SEP 10.00  DOPFEST 
Församling bjuder in nydöpta barn och de-
ras familj till dopfest. Inbjudan har skickats.
 
 
20 SEP 9.00 PILGRIMSVANDRING 
Från Fresta kyrka till Klippkyrkan där  
dagens mässa firas.
 
 
20 SEP 11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST  
Mässa i Klippkyrkan. 
 
 
20 SEP  18.00 KONSERTGUDSTJÄNST 
Fresta kyrka 
 
 
BIRGITTAVECKA: 
4 OKT BIRGITTAFIRANDE 
13.00 Pilgrimsvandring  
start vid Fresta kyrka. Vid avser att gå hela 
Birgittavandringen om ca 9 km. 
18.00 MOD! 
Firande i Fresta kyrka på temat MOD. 
Ungdomskören, Fresta kyrkodansare. 
Joakim Sedén, textläsare.  
Anneli Amilon, präst & författare delar 
tankar och berättar om mod utifrån Birgitta 
och kvinnoperspektiv. 
Kollekt till föreningen Talita. 
 

7 OKT 12.00 LUNCHANDAKT 
i Fresta kyrka 

9 OKT 12.00 LUNCHANDAKT 
i Bollstanäs församlingshem 

Insamlingen  till föreningen Talita 
pågår hela veckan.
 

 
8 OKT 18.30 FÖRSTA HJÄLPEN-KURS 
MBRescue håller en kurskväll om att handla 
rätt vid ett barnolycksfall. Teori och praktik. 
Kostnad: 450:- , kursmaterial och fika 
ingår. Anmälan till  
Carina Karlsson 08-594 105 30 
carina.m.karlsson@svenskakyrkan.se
 
 
15 OKT 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. Lär dig ”giraffspråket” för 
konstruktiv konflikthantering. 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
 
 
25 OKT KONSTVECKAN INLEDS 
Konstutställning i Fresta församlingsgård på 
temat ”Att släppa... taget”
 
 
25 OKT 18.00 KONSERTGUDSTJÄNST 
Fresta kyrka
 
 
29 OKT 10.00 MORS LILLA OLLE 
Barnteater med Tant Klaver i Bollstanäs 
församlingshem. För höstlovslediga barn 
tillsammans med deras vuxna. 
 
 
30 OKT 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. 
 
 
31 OKT ALLHELGONAFIRANDE 
Öppet hus på kyrkogården, musik i kyrkan. 
Tid för eftertanke och stillhet i kyrkan och 
på kyrkogården. Konstutställningen pågår. 
Under eftermiddagen minnesandakter med 
ljuständning för avlidna. 
 

 
7 NOV  10.00 ANDRUM 
i Fresta församlingsgård. Tid för hela männ-
iskan: Vi samlas för gemenskap, själavila, 
rörelse, och andakt. Avslut vid 16.00
 
 
8 NOV  13.00 -17.00 RETREAT 
Halvdagsretreat i Harderska huset, Tema: 
Inte uppfinna sig, utan finna sig själv. 
 
 
12 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
 
 
11 & 20 NOV   BARNFOTOGRAFERING 
Fotografen Jesper kommer till Bollstanäs 
församlingshem. Den 20:e i huvudsak för 
syskonfoto. Gå in www.studio12.se 
där scrollar du till Bollstanäs kyrkans Öppna 
förskola och bokar din tid.
 
 
15 NOV  HANDARBETSUTSTÄLLNING 
syföreningen FFF välkomnar till sin årliga  
utställning med handarbeten. Den öppnar i 
Fresta församlingsgård efter gudstjänsten.
 
 
22 NOV 18.00 KONSERTGUDSTJÄNST 
Fresta kyrka.

 
Håll dig uppdaterad via  
hemsidans kalender.
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tro och teologi

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.

kyrkans bekännelse växer fram

Insikter och övertygelser som växte fram i den tidiga kyrkan blev det vi idag känner som trosbekännelsen. Den sam-
manfattar det bibliska budskapet och är resultatet av det första kristna generationernas reflektion kring och systema-
tisering av trons centrala innehåll. Dåtidens filosofiska uppfattningar  och omvärldens trosföreställningar har, tillsam-
mans 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 förmedlade. 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 också 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.  

Kyrkan har två be-
kännelser, den nicenska 

och den apostoliska.
Främst används den 

apostoliska.

Under trosbekännelsen brukar församlingen stå upp
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tro och teologi

Vi tror på Gud Fader allsmäktig – men hur ska vi kunna 
göra det?  
Vad är det Gud kan, och finns det sånt Gud inte kan? 
Och om Gud kan allt, varför är då inte världen som den 
borde vara?  
Och hur skulle vi kunna ha en fri vilja om Gud var allsmäk-
tig?

Gud är allsmäktig då han är skapare av himmel och jord. 
Gud finns liksom före och under allting. När Gud ville en 
värld, tänkte en värld, sa: Varde ljus, då blev det en värld. På 
så sätt är Gud allsmäktig, Gud har makt över allt eftersom 
Gud har skapat allt. Eller så är det tvärtom: berättelsen om 
skapelsen är ett sätt att säga: Gud är allsmäktig. 

Naturlagar och vetenskap 
Det Gud gjorde när Gud skapade en värld det var att för-
vandla kaos i kosmos. Kaos representeras i Gamla Tes-
tamentet av vattnet, urhavet, där det stora monstret bor. 
Kosmos är det grekiska ordet för ordning, en värld där natt 
följs av dag och sommar av vinter, där gravitationen drar 
till sig all massa och där allt som lever måste dö. En värld 
som vi försöker att förklara med hjälp av vetenskapen där 
naturlagarna hjälper oss att uppleva trygghet och ordning. 
Vi lever i kosmos. 

Men naturlagarna är vårt sätt att förklara och förstå värl-
den. Gud finns där bakom, ovanför så att säga. I bibeln finns 
en hel del berättelser som beskriver skeenden som bryter 
mot naturlagarna. En del av de ger också uttryck för just 
insikten att Gud står över både kaos och kosmos. Gud kan, 
om Gud vill, bryta in med sin starka arm. Och vilka är vi att 
förneka skaparen att råda över sin skapelse?

För mig betyder det att jag lever med naturlagarna och med 
vetenskapen – jag lever i kosmos - men att jag ändå inte 
utesluter att Gud kan, om Gud vill, ingripa och bryta in i 
vår ordnade värld. Det finns så mycket mer mellan himmel 
och jord än vad vi anar – och det vet inte minst vetenska-
pen något om. 

I vår tid gör vi tvärtom 
Det som gör det svårt för oss att leva med tanken på Guds 
allmakt är att vi inte får ihop den med Guds godhet: Hur 
kan Gud då tillåta sjukdom, krig, elände och död? Gud bor-
de ingripa, hindra det hemska från att hända. Detta dilem-
ma kallas för Teodizéfrågan och har sysselsatt teologer och 
filosofer i århundraden. 

I tidigare generationer har människor många gånger levt 
med en övertygelse om att allt som sker är Guds vilja: ”Vad 

han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver” 
sjunger vi i en av våra mest kända psalmer, Tryggare kan 
ingen vara. Man tänkte att det som händer måste vara Guds 
vilja därför måste något i det som händer spegla Guds god-
het eller åtminstone rättvisa. Då kunde sjukdom tolkas som 
straff. Man ser spår av detta tänkande redan i bibeln när de 
skriftlärda frågar Jesus: vem har syndat, han själv eller hans 
föräldrar eftersom han föddes blind? Ett cyniskt sätt att se 
på lidande som Jesus förkastar.

I vår tid gör vi tvärtom, vi definierar vad som är gott och 
vad som är ont och mäter Guds handlande på den skalan. 
Och om vi inte får ihop det så kanske vi förlorar vår tro på 
en god Gud. Vi kan sammanfatta problemet såhär:

• Om Gud inte kan skydda oss från lidanden, så är Gud 
inte allsmäktig.

• Om Gud kan skydda oss men inte gör det, så är Gud 
inte god. 

Man kan börja med att fundera på vad man menar med 
godhet. Vem  definierar vad som är det goda? Om Gud har 
skapat allt så är Gud den som definierar vad som är gott. 
Skapelsen är god från början, det konstaterar Gud efter 
varje skapelseakt. Men något har hänt, världen är inte som 
den var tänkt att vara. Det finns en grundläggande skillnad 
mellan världen som Gud ville och världen som vi lever i. 
Det onda har kommit in, smärtan och döden och våldet. 
Skapelseberättelsen talar om för oss att ondskan är sekun-
där, den kom in i andra hand. Den så kallade syndafallsbe-
rättelsen, den med frukten och ormen, talar om för oss att 
något gick snett. 

Någon att älska 
När Gud skapade människan så skapade hen sig en vän, 
någon att älska, någon att samtala med. Om man följer hela 
den långa berättelsen om Gud och hans människor, så ser 
man hur den kretsar kring en Gud som älskar och som vill 
bli älskad tillbaka. Och när vi tänker på mänsklig kärlek så 
vet vi att kärlek inte kan gro där den ena parten inte lämnar 
den andra fri. Det som den allsmäktige inte har makt över 
är vår kärlek. Den förutsätter frihet. 

Det är på den punkten av historien som Gud väljer att avstå 
sin makt, han föds in i en total maktlöshet, som en hjälplös 
människounge: Han ägde Guds gestalt men vakade inte 
över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog 
en tjänares gestalt då han blev som en av oss, kan vi läsa i 
Filipperbrevet (2:6f).

Allsmäktig eller 
vanmäktig
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Och nu börjar experimentet med en allsmäktig Gud som 
gör sig vanmäktig, så vanmäktig att han blir beroende av 
vår hjälp och vår kärlek. Så vanmäktig att han i slutändan 
faller offer för vår ondska. Och för oss börjar utmaningen 
att tänka Gud både allsmäktig och i människogestalt. För i 
människan Jesus bor skaparen.

I nya testamentet finns berättelser som anspelar på ska-
pelsen. Till exempel berättelsen där Jesus stillar stormen. 
Kaosvattnet hotar båten som lärjungarna och Jesus sitter i, 
och Jesus befaller stormen att tiga. Ur kaos blir kosmos för 
att vi ska förstå att Jesus är densamme som skaparen. Bud-
skapet kan förstås oavsett om berättelsen är historisk sann 
eller inte. 

Berättelser där Jesus botar sjuka, driver ut onda andar och 
uppväcker en god vän från de döda pekar mot en återställd 
skapelse och påminner oss om att lidande och död inte 
finns där i evighet. De berättar om små droppar av himmel-
rike som Jesus stänker omkring sig där han går.

Paradoxalt 
Ja, och hur är det då, kan Gud inte eller vill Gud inte hindra 
Tsunamis, pandemier, förintelser, tyranner? Eller ter sig 
allting annorlunda ur Guds perspektiv? Visar Gud sin egen 
ordning respekt genom att inte bryta mot naturlagarna? 
Eller utelämnar Gud oss åt en trasig skapelse för att vi ska 
vara fria att älska? Samtidigt som Gud ligger vaken om 
nätterna som en tonårsförälder som behöver stå ut med att 
barnet prövar sina vingar utan skydd av mamma och pap-
pa?

Allsmäktig och vanmäktig, en paradox djupt rotad i den 
kristna berättelsen. 

hanne stichel, tf kyrkoherde
hanne.stichel@svenskakyrkan.se

Mod
Birgittaveckan  
- i sökandet efter en jordnära teologi

4 okt

söndag 4 oktober 

13.00 pilgrimsvandring  
start vid Fresta kyrka. vi avser att gå hela  
birgittavandringen om ca 9 km. 

18.00 firande i kyrka på temat mod  
- sång, musik, ord och dans.  
medverkande:  
ungdomskören 
titti hvenare,solist 
joakim sedén, textläsning
joakim sedén & kajsa franke, dans
fresta unga kyrkodansare
anneli amilon, präst och författare, delar tankar 
och berättar om mod utifrån birgitta och kvinnoper-
spektiv. 
Vi hoppas kunna sända firandet vi församlingens facebooksida.
 
onsdag 7 okt 12:00  lunchandakt i kyrkan 
fredag 11 okt 12.00 lunchandakt i bollstanäs fh

Birgittaveckan genomförs i år till förmån för 
Talita, en ideell organisation som erbjuder en 
väg ut ur prostitution, pornografi och männis-
kohandel för sexuella ändamål. talita arbetar 
förebyggande, uppsökande och rehabiliteran-
de.

Lämna gärna en gåva via församlingens swishkonto. 
Märk din betalning TALITA.

nr 123 552 87 40 älska 
din nästa 
- men på lite 

avstånd
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Foton: Magnus Aronsson/IKON

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 2006 eller tidigare
Du som börjat åttan, är född 2006 eller tidigare - välkommen till  
konfirmation eller att att höra av dig om du har frågor om detta.  
www.svenskakyrkan.se/fresta/konfirmation 

Konfirmation 20/21
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Hanne om Bibeln 
 
Även om alla enligt Luther är teologer, så har  
präster ett särskilt uppdrag i församlingen 
 att tolka, undervisa och förkunna. En i taget får de 
här helt kort ge sin syn på hur vi kan se på Bibeln.  
Hanne Stichel, tillförordnad kyrkoherde, svarar nedan.

På vilket sätt är bibeln Guds ord?
Jag tänker att Bibeln är Guds ord liksom mellan raderna. Där har Gud gömt sitt tilltal till oss. Det är därför 
som det ibland kan kännas som om det som sägs är sagt just till mig. Tilltalet är levande och aktuellt. Det finns 
inte där en gång för alla utan behöver lyssnas till här och nu, igen och igen och igen.  
När Gud skapade världen så gjorde han det genom sitt ord. Varde ljus, sa Gud, och det blev ljus. På samma sätt 
tänker jag att Gud kan skapa verklighet genom sitt ord när det når oss från sitt gömställe bakom Bibelns ord. 

På vilket sätt är bibeln sann?
Med historikerns eller naturvetarens ögon sätt är inte allt som står i bibeln sant, tänker jag. Men Bibeln bär 
sanning, viktig sanning om verkligheten och om oss. Vilken sanning den bär just idag det får jag ta reda på, 
gång på gång på nytt. 

På vilket sätt är den viktig?
Bibeln är viktig för mig då den är ett slags Gudsnamn. Den är vittnesmål om hur människor har hittat och 
upplevt Gud i sina liv och i skeendet omkring dem. Genom det vittnesmålet kan vi lära oss att identifiera 
Gud i våra liv och så att säga lära oss att känna igen Guds röst. Bibelns ord är människors ord, det namn som 
människor har gett sin Gud, därför finns där också andra toner, människor har ibland skrivit in sina egna 
intressen som om de var Guds vilja. Men sammantaget kan vi ändå höra ekot av Guds röst bland alla andra 
röster och på så sätt lära oss att lyssna till vår Gud.

gravlyktor inför allhelgona
Sommarens skötselperiod avslutas 30 september.  
Lämplig tid för utsättning av lyktor och vinter- 
dekorationer inför Allhelgonahelgen i höst är  
tidigast 2-3 veckor innan helgen infaller.

Begravningsverksamheten informerar
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akutnummer 
Jourhavande präst kan nås via 
larmnumret 112  
Telefonjouren är öppen alla 
dagar mellan 17.00 och 
06.00.  
Samtalet är gratis och syns 
inte på din telefonräkning.  
Väntetiden brukar vara unge-
fär fem minuter. Du kan ringa 
om du är ledsen, rädd, orolig, 
eller känner dig ensam. 
Du kan också chatta via www.
svenskakyrkan.se/jourhavan-
deprast/chatta  
Chatten är öppen alla kvällar i 
veckan klockan 18-24.  

Har ditt instrument lust  
att träffa andra instrument? 

Vi firar gudstjänst i Fresta kyrka igen.  
Söndagar, helgdagar samt vid några 
tillfällen  musikgudstjänst. På våra an-
slagstavlor och i församlingens kalender 
på webbplatsen kan du se vad som gäller 
den närmaste tiden. Viss annonsering 
också i lokaltidningen Vi i Väsby.

 
Med reservation för 
ändringar. 
Håll dig uppdaterad via  
hemsidans kalender.  

nytt i höst

samtalsstöd

Om du har ont i  
halsen, torrhosta eller 

till och med feber ber vi dig 
att inte komma.

Vi förbehåller oss rätten  
att sända hem  
deltagare med  

förkylningssymptom.  

Spelar du på hemma på kammaren och längtar efter att ibland få spela 
tillsammans med andra? Våra duktiga musiker välkomnar dig och ditt 
instrument att ha roligt med musik och utvecklas tillsammans. 

Torsdagar 17.30-18:30 i Fresta församlingsgård 
Martin Östergren och Titti Hvenare handleder ensemblen.  
Start 10 september.  
Ingen avgift, ingen anmälan. 
Hör av dig i förväg om du vill eller har frågor -  
martin.ostergren@svenskakyrkan.se 
Vi använder Stora salen i Församlingsgården,  
där ryms vi att hålla gott avstånd till varandra. 

Spela!

Du vet väl att du kan vända dig till 
Fresta församling för  
olika typer av samtalsstöd t ex 
själavård, familjerådgivning och 
enskilda samtal.  På webbplatsen 
kan du läsa mer  
www.svenskakyrkan.se/fresta/
stod-och-samtal

Samtal
samtalsstöd i Fresta församling stöd

&



Vi vill ha din korsordslösning senast 16 sep. 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 boken Otålig i hoppet, teologiska frågor i pandemins skugga, av Antje Jackelén. 
Rätt lösning publiceras på svenskakyrkan.se/fresta/forsamlingsblad-och-hemsida 17 sep. 

Namn

Adress

Epostadress

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

Foto: Jesper W
ahlström

/Ikon

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 
och ge 100 kr/mån
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