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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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Vi har i församlingen en tradition av att fira Birgittadagen. 
Vi har ju ett ”närodllat” helgon som inspirerar på olika sätt.  
Coronapandemin satte käppar i hjulet för att göra som van-
ligt men med ett inspelat firande kan nu alla ta del. Gå till 
”Birgittadagen” på vår hemsida, där kan du se årets firande 
med inte minst vår duktiga ungdomskör. 

omslagsbilden  
visar en ögonblicksbild från hösten. Att samlas kring 
körsång har varit en särskild utmaning. En av de större 
körerna har övat utomhus en bra bit in på hösten.  Flera 
deltagare vittnar om glädjen och vikten av att upprätthålla 
övningarna. Precis när detta är på väg till tryck behöver vi 
dock ta nya beslut på grund av skärpta restriktioner. Hur 
de kommande månaderna ser ut vet vi inte.

herde 
Hösten har också inneburit att vi fått en ny kyrkoherde 
på plats. Staffan Eklund som närmast kommer från Täby 
berättar lite om sig själv på nästa uppslag. Välkommen 
Staffan!

handla i gåvoshopen
Vi har haft utvalda verksamheter i gång med anpassningar 
under hösten. Men allt vi skulle vilja kan inte genomföras 
på ett säkert sätt.  Lördagsträffen med julpyssel är en sådan 
som får utgå, likaså vår julmarknad andra advent.  

Det är tråkigt av flera skäl. Under advent till trettondag 
pågår Act Svenska kyrkans julkampanj. Uteblivna musik- 
arrangemang och utebliven julmarknad är också uteblivet 
insamlingarbete. Svenska kyrkans hjälp- och katastrofarbe-
te blir utan insamlade medel. Det får direkta konsekvenser

redaktören

mimmi kilander, informatör 
mimmi.kilander@svenskakyrkan.se

för människor som redan lever i utsatt läge.  Därför vill jag 
tipsa om Gåvoshopen. https://gavoshop.svenskakyrkan.se/
300 kr räcker till exempel till en liter desinficeringsmedel, 
fyra liter handtvål samt 3 liter handsprit till människor som 
lever i flyktingläger i Etiopien, platser där social distanse-
ring är svår att tillämpa och tillgången på hygienartiklar är 
låg. Idag lever drygt 70 miljoner människor på flykt. Bara i 
Etiopien finns cirka 900 000 flyktingar. Ett gåvokort att ge 
bort medföljer. 

framåt och bakåt
Sportlovslägret utgår också.  En succéraket som växt sedan 
starten och hittat sina former och familjer. Det får vi avstå 
2021 och blicka framåt. Inte heller genomför vi de födelse-
dagsfester vi vanligvis bjudit församlingens äldre jubilarer 
till. 

att dö med livet i behåll
Vi behöver vara uthålliga och försiktiga men får samtidigt 
allt fler signaler från människor om livsnödvändigheten i 
att kyrkan erbjuder någon plats att mötas på. När jag ser 
tillbaka så blir det så tydligt hur vi alla varje dag och i näs-
tan allt vi gör, relaterar till den här pandemin. Den lägger 
många gånger sin våta filt över så mycket. Det blir liksom 
tungt att röra sig. 
Och samtidigt händer andra saker. Glädjen i att upptäcka 
kreativitet och nya sätt.  Där vi coronaanpassat försam-
lingsverksamheter allt vad vi orkar har andra typer av 
möten och samtal öppnat sig — delaktigare, djupare, mer 
livsnära. Och det är där kyrkan vill och ska vara, tänker jag. 
Nära livet.  

”Jag är vägen, sanningen och livet” säger Jesus.  
Hjälp oss, Jesus, att hålla oss nära dig, ber jag.  
Bär våra hjärtan nära ditt. Då kan vi leva. Och vi kan dö, 
med livet i behåll.
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Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning 
och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi 
föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. 

 Bryt en tradition!

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under 
julen, vår största kristna högtid. Traditioner är invanda 
seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från 
generation till generation. Ofta skapar de en trygg ram 
runt våra liv, oavsett var i världen vi lever. 

men en del traditioner är skadliga.  
Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp 
drabbar många flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler 
än 30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje 
flicka och kvinna utsätts för våld under sitt liv – bara för 
att de är flickor. Skadliga sedvänjor, strukturer och normer 
berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan 
vi inte acceptera!

som kyrka har vi särskilt ansvar
I många länder har människor större förtroende för religiö-
sa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det 
avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exem-
pelvis tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp. 
Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta 
med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande 
strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga 
delar av samhället. 

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusen-
tals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa 
samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. 
Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner! 

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. 
Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223!
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 Bryt en tradition!

Staffan är ny kyrkoherde
Foto:Mimmi Kilander

en västerbottning har landat
Jag föddes och växte upp i Nysätra församling, mellan 
Umeå och Skellefteå. Min fru Maja, hunden Nelson och jag 
bor i Bromma och vi har fyra vuxna barn och två barnbarn 
tillsammans. 

församlingstjänst
Jag har en rätt lång erfarenhet som präst; från olika sam-
manhang, fyra stift i olika delar av landet - och i utlandet.
Jag prästvigdes för mer än 30 år sedan uppe i Härnösand, 
där jag tjänstgjorde i Domkyrkoförsamlingen. Därefter 
rekryterades jag till Stiftsgården Stjärnholm utanför Ny-
köping som stiftsadjunkt. Jag sökte mig, efter ett antal goda 
år där, tillbaka till församlingstjänst, och kom till Ekerö på 
Mälaröarna som kyrkoherde. Ekerö betyder fortfarande 
mycket för oss som familj, där vi bott som längst tillsam-
mans.

i utlandet
Jag och min fru har burit på en längtan att få arbeta utom-
lands som par, och det blev möjligt när vi båda fick tjänst 
inom SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) i Kalifornien i 
mitten av 2000-talet. Efter de spännande, lärorika åren 
provade vi en kort tid på att arbeta och bo på Gotland. 
Men saknaden av barn, barnbarn och vänner på fastlandet 
gjorde att vi kom tillbaka till Stockholm för två år sedan.
Jag kommer nu närmast från Täby församling, där jag varit 
församlingspräst med ansvar för Sankt Olofs kyrka.

möta och leda
Som präst tycker jag om att få möta människor i livets alla 
sammanhang; vid dop, bröllop, begravningar och jag tycker 
om att få fira gudstjänst och predika.

Men jag trivs också med att leda en församling och därför 
ser jag verkligen fram emot att få vara kyrkoherde i Fresta 
de kommande åren.

verka för det goda
Fresta kyrka ligger mitt i byn, bokstavligt talat. Men det var 
länge sedan kyrkan spelade den rollen, den tiden är förbi.
Min ambition är inte att återta den positionen. I stället ser 
jag församlingen som en aktör som tillsammans med andra 
vill verka för det goda i vårt samhälle, i vår del av Upplands 
Väsby.

Kyrkan har en stor, unik, berättelse att förmedla, om en 
Gud som blir människa, en av oss och samtidigt bär hela 
universum. En berättelse som kan skapa livsmod, hopp och 
framtidstro.
Min önskan är att allt fler församlingsbor — i alla åldrar — 
skall få tillgång till den berättelsen.
Min bild av församlingen är att den får vara en plats som 
möter vår tids behov av stillhet, reflektion och andlig för-
djupning och samtidigt är en plats där vi alla kan få bidra 
med de gåvor Gud gett oss.

Varma hälsningar!

staffan eklund, kyrkoherde
staffan.eklund@svenskakyrkan.se
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Några  
återblickar

Kulturkväll i kyrkan. Gerd Karin Nordlund läste egna dikter, sprungna ur svåra ämnen.  Volontärerna Åsa Jonsved och Gunnar Wik-
feldt medverkade på altflöjt och piano.

Vernissagemingel under konstveckans invigning. Förlängt öppethållande gjorde att besökare kunde sprida ut sig under dagen. 

Regn och rusk kunde inte hindra pilgrimsvandrarna i oktober. Ibland blir det vardagsrum. Tillsammans. Bara vara.
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En kyrkogårdsbesökare tänder ljus i ljusbäraren intill minneslunden. 

Lyktvandring på 
kyrkogården i  
allhelgonatid. 
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Nästan allt som Esbjörn Hagberg skulle göra i år har 
blivit avbokat, och hans fru Kathrines volontärupp-
drag i församlingen har också blivit inställda tills vida-
re. 

– Jag fyllde 70 i somras, så jag tillhör kollektivet nu, 
säger han och skrattar lite. 

Närmast före till sin pensionering var Esbjörn Hag-
berg biskop i Karlstads stift, och innan dess var han 
präst, undervisade på EFS teologiska utbildning i 
Uppsala, Johannelund, och var rektor där. För tjugo år 
sedan kom hans bok ”Själavård vid köksbordet” ut, en 
bok som har fått ett långt liv – och som kanske kan ha 
ett och annat att säga till oss i år också?

Längtar efter barnbarnen
– Ja, jag tror att vi behöver större självförtroende i att 
tro oss kunna betyda något för andra, säger Esbjörn 
Hagberg. Det viktigaste som kan göras, det kan vi göra 
för varandra.

Det är just stöd och samtal han talar om, och i vår 
och sommar har han upplevt det tillsammans med 
Kathrine.

– Vi är ute och går här i Enköping där vi bor, och vi 
träffar många. Det som händer påverkar människor på 
så många olika sätt. 

Esbjörn och Kathrine saknar sin familj och har hört 
att just detta är det mest smärtsamma för många andra 
också: att inte kunna träffa barn och barnbarn, att inte 
få kramas. Men andra tankar finns också med:

– Vi har förstått att en del har skrivit om hur de vill ha 
sin begravning och att många har närstående som de 
är oroliga för.

Något som har blivit uppenbart för Esbjörn och 
Kathrine är att samtalen på gångvägar och trottoarer 
är viktiga.

– Vi märker att människor hälsar på varandra på ett 
nytt sätt, säger han. När man blir äldre kan det bli så 
att nätverket krymper. Och vemodet över livet i sig 
tillhör åldrandet. Det som händer nu kan bli extra 
tungt på det viset.

Att vara frimodig
Om man vill återuppta kontakten med andra efter att 
själv ha varit ensam ett tag, eller återuppta kontakten 
med någon som kanske har varit isolerad i år, vad kan 
man göra?

– Kathrine och jag brukar säga till varandra att när 
tanken kommer ska man höra av sig direkt, vara 
frimodig. 

Ett telefonsamtal, alltså? Räcker det?

Ring en vän
När det mesta av ”det vanliga” är annorlunda – vad kan man göra då?
– Vi behöver alltid varandra, säger Esbjörn Hagberg.

Esbjörn Hagberg är biskop emeritus och präst. Han har arbetat i församling, 
undervisat i bland annat själavård och verkat som biskop i Karlstad stift. 

Foto: Magnus Aronsson/IKON
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– De flesta blir ju glada! Det är klart att det är 
begränsande att inte se varandra. Ett perspektiv 
förloras. Men det går ju att ha goda samtal även på 
telefon. Det viktigaste är att man hör av sig. Vår tids 
öppningsfråga är ju ofta ”Vad gör du?”. Ibland kallas 
det för kallprat, men jag tycker absolut inte att man 
ska förakta det. Det är kontakten som är poängen, det 
är inte alltid så avgörande vad som sägs.

I andra situationer kan det finnas skäl att gå vidare. Då 
kan man fråga ”Hur har du det?” eller ”Hur mår du?”, 
frågor som inte bara handlar om aktivitet.

– Ibland kan det vara viktigt att få visa mer av vilka vi 
är och vad vi känner än att få visa vad vi gör. Men att 
berätta lite för varandra om vad som händer kan vara 
en början.

”Det är det som jag tror ger kraft”
Fokus i ett samtal med en vän eller bekant som 
behöver stöd eller inte har så många att prata med får 
bli att låta henne eller honom berätta det som hon eller 
han själv vill berätta.

– Man behöver inte ha synpunkter eller kommentera, 
säger Esbjörn. Att lyssna, respektera och visa att man 
bryr sig om den man talar med och vill finnas där som 
en vän – det är det som jag tror ger kraft.

En sak att komma ihåg är att alla människor har sitt 
att kämpa med både i sin historia och i det som händer 
nu. 

– Vi är både lika och olika. Det är också våra sätt att 
reagera inför oro, rädsla och sorger. Våra reaktioner 
speglar både vilka vi är och hur våra liv har varit. I 
kriser är det inte ovanligt att det vi tidigare i livet har 
varit med om aktualiseras på nytt, inte minst det som 
vi inte har fått möjlighet att bearbeta. Därför är viktigt 
att möta varandra med öppenhet och varsamhet.  

Så länge som ”inomhusträffar” hör till det man ska 
undvika om man är över 70 eller tillhör någon annan 
riskgrupp är det ju också en möjlighet att stämma träff 
med vänner utomhus.

– Promenader är ett fantastiskt sätt att umgås! säger 
Esbjörn. För somliga är det till och med lättare att 
prata då. Dessutom är det viktigt för vårt allmänna 
mående att bryta isoleringen. Egentligen är det kanske 
så att det farligaste med det som har hänt i år inte 
är smittan utan att så många upplever ensamhet. 
Folkhälsomyndigheten vill ju ha ut oss! Och vi är alla 
beroende av varandra.

Intervju: Anna Braw

Foto: Kristin Lidell/IKON
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ÖPPNA FÖRSKOLAN 
 i Bollstanäs församlingshem är en mötesplats för barn 
och deras vuxna.Öppet ons-fre 9.00-13.30 med sång- 
och andaktsstund kl 10.30 

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

ÖPPET HUS på fredagar 9.00-13.30  
i bollstanäs församlingshem 
För att bland annat minska smittrisk men ändå erbjuda en 
för många av oss viktig mötesplats hålls Fredagsträffar-
na tills vidare som öppet hus. Det ger möjlighet att sprida 
besöken över dagen, och vem vet - kanske större utrym-
me för personliga samtal. Tillsammans prövar vi oss fram 
och tar gemensamt ansvar för såväl god gemenskap som 
avstånd och hänsyn. Kaffe och smörgås finns att köpa (20 
kr) och andakt firas vanligtvis vid 12.00. 
Vi påminner om god handhygien och att du stannar hemma 
om du är sjuk. Välkommen på fredag!  
 
Höstterminens sista träff: 11 december 
Vårterminens första träff: 15 januari 

Onsdagslunch 

 

11.30-13.00 
i bollstanäs församlingshem

hemma med barn? 

Gå med i gruppen 
Öppna förskolan Fresta församling

Onsdagslunchen i Bollstanäs församlingshem kostar 30 kr.  
En enkel lunch med paj eller soppa. Bröd, pålägg, kaffe och 
mänskligt möte. Välkommen till Bollstanäs församlings-
hem, Gamla vägen 25.

 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.  
vänligen besök webbplatsens kalender för aktuell information vecka för vecka 
www.svenskakyrkan.se/fresta/kalender
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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 

 
 
 
 
29 NOV 18.00  
VI SJUNGER IN ADVENT OCH JUL 
Församlingens musiker Karin, Martin och 
Titti, bjuder in till sing-a-long-konsert i 
Fresta kyrka. Andakt, Maggi Nordström.
 
 
8 DEC  15.00 SAMLING RUNT KRUBBAN -  
MED ÖPPNA FÖRSKOLAN 
Församlingspedagog Carina Karlsson be-
rättar om Maria och åsnan, bonuspappan 
Josef och stjärnan. Och om ett litet barn. 
Fresta kyrka. Direkt efteråt öppet för fika i 
Församlingsgården.
 
 
8 DEC  17.30 SAMLING RUNT KRUBBAN 
Hela familjen är välkommen att samlas runt 
julkrubban i Fresta kyrka. Församlingspeda-
gog Carina Karlsson berättar om Maria och 
åsnan, bonuspappan Josef och stjärnan. 
Och om ett litet barn. Fresta kyrka.
 
 
13 DEC 16.00 LUCIAHÖGTID 
Fresta damkammarkör sjunger Luciasånger 
på kyrkbacken utanför Församlingsgården.
 
 
JANUARI SPÄDBARNSMASSAGE 
I januari erbjuds kurs i spädbarnsmassage 
på tisdagar kl 10.00 i Bollstanäs försam-
lingshem. Kostnaden är 200 kr och du 
anmäler dig via formulär på hemsidan. 
www.svenskakyrkan.se/fresta/spadbarns-
massage 

 

 
18 JAN   ELIN MEXTER 
Elin Mexter, är certifierad  
MammaMagetränare. Hon föreläser i  
Bollstanäs församlingshem kl 10.00.  
Ingen avgift. Anmälan. 08-594 105 30     
carina.m.karlsson@svenskakyrkan.se
 
 
31 JAN  13.00 SÖNDAGSFÖRELÄSNING 
Tid och plats och innehåll annonseras på 
hemsida och anslagstavlor.
 
 
11 FEB 19.00 RELATIONEN TILL DIG 
SJÄLV ÄR VIKTIG! — TA VÄL HAND OM 
DEN! 
Jana Söderberg pratar med oss i kväll om      

* Lycka är en fråga om självdisciplin och 
goda vanor 

* Låt dina begränsningar vara din drivkraft 

* Ditt liv om 10 år — lär dig att sätta mål 
utifrån dina visioner 
Anmälan till  
Carina Karlsson 08-594 105 30 
carina.m.karlsson@svenskakyrkan.se
 
 
14 FEB   RETREAT 
Tid och plats annonseras senare på hemsida 
och anslagstavlor.
 
 
14 FEB 13.00 SÖNDAGSFÖRELÄSNING 
Tid och plats och innehåll annonseras på 
hemsida och anslagstavlor.

 
Håll dig uppdaterad via  
hemsidans kalender.

JULPYSSEL OCH JULMARKNAD? 

Detta år får vi tyvärr ställa in 
både julpyssellördag och jul-
marknaden  pga Corona.  
Alltför svårt att hålla avstånd i 
sådana sammanhang.

Men åh!

www.svenskakyrkan.se/fresta/kalender

Hur många hittar du? Rita/skapa din egen åsna och skicka in en teckning eller ett 
foto tillsammans med antal åsnor du hittat i tidningen. Åsnorna får visa upp sig 
under advent på vårt instagramkonto frestaforsamling. Skicka med namn och 
kontaktuppgifter. Vi publicerar bara ditt förnamn tillsammans med bilden. 
Du kan skicka teckningar till : 
Församlingsbladet, Fresta kyrkväg 2, 194 54 Upplands Väsby
Eller mejla filer/scannade teckningar till mimmi.kilander@svenskakyrkan.se 
Lämna senast  andra advent, 6 december.

25 FEB   BERÄTTELSER I SKYMNINGEN 
Vi hoppas kunna genomföra den berät-
tarkväll som ställdes in i november. Vi 
längtar att få höra Alf Engström berätta 
Grimmsagan Grodkungen samt den svenska 
folksagan Lilla Rosa och Långa Leda. 
Siv Rosenqvist visar sedan film och berättar 
om ”Bollstanäs förr och nu”. Ingen avgift. 
Anmälan. 08-594 105 30     
carina.m.karlsson@svenskakyrkan.se
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Ställ upp  
i kyrkovalet

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan
Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är  
16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.  

I kyrkovalet 2017 ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater och 23 000 valdes 
till minst ett uppdrag. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk 
folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du 
och andra en möjlighet att påverka. 

När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestäm-
mer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar 
framför allt om tre olika områden: 

1. Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen.
2. Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning. 
3. Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att 

följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att 
fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, 
och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra 
år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på 
valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersätta-
re vid ett senare tillfälle, till exempel för att ersätta någon som 
flyttat.

Här hittar du övergripande information om hur man kan-
diderar eller bildar en nomineringsgrupp. Sista dag för att 
ansöka om att bilda en nomineringsgrupp är den 15 april 
2021.
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/for-nomine-
ringsgrupper-och-kandidater/stall-upp-i-kyrkovalet
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Om Du inte är medlem i Svenska kyrkan, kan du bli det här! *
Fyll i talongen och skicka/lämna den till Svenska kyrkan Fresta församling.
OBS! Du kan inte anmäla utträde på denna talong.

Skicka din anmälan till: Svenska kyrkan, Fresta församling, Fresta kyrkväg 2, 194 54 Upplands Väsby
Du kan också höra av dig via e-post: fresta.forsamling@svenskakyrkan.se
Har du frågor om medlemsskap i Svenska kyrkan är du välkommen att höra av dig, tel 08-594 105 20
*Kyrkoavgiften (kallas också medlemsavgift) betalas via skattsedeln. Avgiften för folkbordförda i Fresta är 79.5 öre/beskattade 100 kr. Kyrkoavgiften skall inte 
förväxlas med begravningsavgiften som betalas av alla med beskattningsbar inkomst oavsett medlemskap i kyrkan. 

Anmälan om inträde

Efternamn och förnamn 

Personnummer 

Adress 

Namnteckning

rit & livstolkning en plats för unga samtal och fördjuping

Kyrkoavgiften gör gott för många
Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala 
kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas.

gemenskapsträffar för äldre

arbete för människor i utsatta situationer

ett rikt musikliv med körer och musiker

underhållet av våra kyrkobyggnader

Du stödjer även en kyrka som 

vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta

vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha  
fått barn eller funnit en partner

tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt 

samhälle som möjligt. 

      Tack till dig som är medlem! ✁
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tro och teologi

”hans enfödde son, vår Herre... ” läser vi tillsammans i 
trosbekännelsen. Det låter inte så märkvärdigt. Som om 
vi rent allmänt underordnade oss, en slags artighet som 
har blivit lika avdramatiserad som hälsningsfrasen ”tjä-
nare” (eller ”tjenare” i Stockholmstrakten) som i grunden 
också gör oss till någon annans underordnad.

Förtätat och laddat
Men som så ofta med kyrkans texter så kan man upp-
täcka mycket mer om man gräver lite djupare. Texterna 
är så förtätade och laddade med historia, teologi och be-
tydelse att det finns avhandlingar kring enstaka ord. I min 
bokhylla hemma har jag en tjock bok i tre volymer som 
listar alla viktiga begrepp som finns i det grekiska nya 
testamentet. Där står de alfabetiskt ordnade och till varje 
ord finns en hel artikel som beskriver var ordet finns och 
hur det används i olika sammanhang. Nya testamentets 
grundspråk är grekiska, och det är enligt det grekiska 
alfabetet som orden är listade. ”Herre” översätter det gre-
kiska ordet kyrios, det är det ord jag slår upp.

Tre hela sidor, i två kolumner, tätt täckta av små bokstä-
ver och kryptiska förkortningar fylls med kunskap om 
hur ordet ”Herre” kan förstås i Nya testamentet. Visserli-
gen är inte trosbekännelsen en text i nya testamentet, men 
dess uttryck är rotade i bibeln. Så jag använder min stora 
ordbok och nystar lite:

När vi står i kyrkbänkarna och tillsammans bekänner Je-
sus Kristus som vår Herre, då gör vi ungefär samma sak 

som man gjorde i gamla orienten när en kung skulle inta 
sin tron. I en ceremoni samlades folket och erkände den 
nya kungen som sin herre. 

Vilket kungarike härskar Jesus Kristus över, kan man 
undra? Och då poppar de upp, alla dessa texter i nya tes-
tamentet som beskriver himmelriket, eller Guds rike, som 
ska upprättas och som redan spirar. 

Man kan säga att den som bekänner Jesus som Herre sät-
ter in sig själv som medborgare i det riket. 

Från början
Så har de kristna gjort från början. Om man lusläser hur 
och var ordet kyrios används i nya testamentet upptäck-
er man att det finns framförallt i breven och där i korta 
uttryck som fungerade som bekännelser eller samman-
fattningar av den kristna tron. I början kunde de kristna 
betecknas som ”de som bekänner Kristus som Herre”.

För de första kristna fanns det dessutom en klangbotten 
för ordet i gamla testamentet. Under kristendomens första 
tid fanns inte nya testamentet. Då var gamla testamentet 
både judars och kristnas heliga skrift. När man lusläser 
kristna översättningar av texter ur den hebreiska bibeln 
kan man se att man använde ordet kyrios som en över-
sättning för gamla testamentets Gudsnamn  הוהי (Jahve). 
Så ”Herre” kan betyda Gud. Abrahams, Isaks och Jakobs 
Gud.

Så många betydelser
Tre hela sidor, i två kolumner, tätt täckta av små bokstäver och kryptiska förkortningar fylls med kunskap om hur ordet ”Herre” 
kan förstås.
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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.  

Den som bekände Jesus Kristus som sin Herre sa alltså 
samtidigt att det i honom finns Abrahams, Isaks och Ja-
kobs Gud. 

Det var inte så konstigt för dåtidens människor att ty sig 
till en gudomlig gestalt som sin herre. Det fanns fler som 
hade sina husgudar, och de betecknades just som kyrios. 
Det kunde vara både gudar och gudinnor och man trodde 
att de kunde ge skydd och välgång. Begreppet ”Herre” 
får dock bland de kristna en större och djupare betydelse. 
Eftersom Gudsnamnet klingar med så handlar makten 
som tillerkänns Jesus inte bara om det egna livet utan 
Livet med stort ”L”, himmel och jord. 

När vi tillsammans med kristna över hela världen bekän-
ner Jesus Kristus som Herre då bekräftar vi för oss och 
för varandra att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är sam-
ma Gud som blev människa i Jesus. Och vi tillerkänner 
Jesus kunglig makt över världen och oss – i evighet och i 
slutändan och här och nu i våra liv. 

I svenska språket
Och så kommer vi då till det svenska ordet Herre. När vi 
läser med i trosbekännelsen så är det det svenska ordet 
som färgar vår förståelse av texten. Bakom varje ord vi 
använder finns en hel värld av förförståelse och ett helt 
landskap av betydelse. 

En Herre i det svenska språket, det är en man med makt 
eller inflytande. Makten finns också i det grekiska ordet, 
men på svenska är ordet Herre dessutom starkt förknip-
pad med kön. En Herre är alltid en man. Den kvinnliga 
motsvarigheten, frun, har inte alls lika mycket makt. 

Nu är det ju så att Jesus var man, såvitt vi vet, så inget hin-
drar oss att beteckna honom som Herre, om vi inte ska låta 
könsaspekten skvalpa tillbaka på vår Gudsbild. 

I nya kyrkohandboken har man därför på ett antal ställen 
ersatt Herre med Gud för att komma bort från en gudsbild 
som är låst vid kön. Gud är större än så.

hanne stichel, präst
hanne.stichel@svenskakyrkan.se

Vad tänker du på när du hör ordet ”Herre”?
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vinter på kyrkogården  
Mellan den 1 oktober och 31 mars (vinterperio-
den) är det tillåtet med levande ljus i gravlyktorna. 
Var noga med att din lykta står stadigt. Marschal-
ler får dock inte användas.  

1 april till 30 september (sommar/skötselperiod) 
är det tillåtet med gravlyktor om man använder 
batteridrivna ljus. Har man gravskötselavtal tas 
däremot lyktorna bort för att underlätta och ar-
betsmiljösäkra gravskötseln under sommaren.  För 
att underlätta för våra besökare finns skruvmejslar 
utplacerade så batteriljus ska kunna sorteras rätt. 
Mejslar finns vid sorteringsstationerna. Tack för 
att du sopsorterar på kyrkogården!  
För att inte störa sortering och kompostering av 
material från kyrkogården finns föreskrifter för 
gravdekorationer på Fresta kyrkogård. Använd 
blommor och kransar av levande växter. Plast-
blommor, kransar av metall eller liknande får inte 
användas.  
 
Under vintern stängs vattnet på kyrkogården 
av med undantag för kranen vid Ljusgården och 
arbetsbänken där.  Rutinen för snöröjning är att 
större grusgångar plogar och de mindre skottas. 
Välkommen till Fresta kyrkogård året om!

1 oktober till 31 mars är det tillåtet 
med levande ljus i gravlyktorna. 

sortera ur batteriet vid sopstationerna

Spela ihop!
Spelar du 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. 
Salen är rymlig, vi sprider ut 
oss. Kolla kalendern för att se 
när det är träff. 

www.svenskakyrkan.se/fresta/kalender

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

Medan de befann sig där var tiden inne för hen-
ne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. 
Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i här-
bärget.

Ändå dyker oxen och åsnan upp tidigt i den kristna traditionen. I profeten Jesajas 
bok i Gamla testamentet finns en vers som lyder: ”Oxen känner sin husbonde och 

åsnan sin herres krubba, men Israel känner inte sin herre, mitt folk 
har inget förstånd.” (Jesaja 1:3). Det kan vara en anledning
till att djuren fått ta plats i berättelsen. Jesajas ord har tolkats som 
en förutsägelse om Jesu födelse, och placerar evangelisten Lukas´ 
berättelse i ett sammanhang - det blir tydligt vem Jesus är. 

I vår kyrkas julkrubba är de med, oxen och  
åsnan. De hör till. Så ser det ut i många jul-
krubbor runt om i världen. Ja de är så självklart 
en del av berättelsen så att det blivit... sant. Men 
i julevangeliet står faktiskt ingenting om vilka 
djur som skulle ha funnits med vid Jesus födelse. 
Det står faktiskt inte ens att det ägde rum i ett 
stall. Faktum är att texten är mycket kortfattad:
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Maggi 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.  
Maggi Nordström komminister, svarar nedan.

På vilket sätt är bibeln Guds ord?
Bibeln har i min tro skrivits av människor utifrån brott-
ningen med livet och ibland rent upplysta erfarenheter 
av nåd, eller rätt. Inget av det som utspelas sker i tomma 
rymden, utan Gud är med, mitt i tillvaron!

Att Bibeln kallas Guds ord beror på att den ger oss chan-
sen att höra Guds tilltal som rör vid djupet av våra liv. 
När vi t ex läser en berättelse blir vi samspelare med uni-
versum och dess källa. 

På vilket sätt är bibeln sann?
Bibeln är inte alltid sann i vanlig bemärkelse. Den bär prä-
gel av sin tid, och av människornas förutsättningar som 
skrev den. Men den bär i sig Guds avslöjande ljus, som 
blottlägger sanningen om vilka vi människor är, och visar 
hur den osynlige guden vi kanske anat, tar plats i vår verk-
lighet. 

På vilket sätt är den viktig?
Det profeterna, poeterna och den livslevande Jesus sa och 
stod för, fortsätter att på riktigt förändra tillvaron. Bibeln 
flödar över av det vi behöver. En Vän som genomälskar 
dig. En Frälsare som ger sitt liv för dig. En man, en kvinna 
som representerar hela mänskligheten, vars girighet drivit 
oss från paradiset – men vi är på väg än till en bättre värld. 
Bibeln inspirerar oss att göra den till en levande verklighet. 
Med Guds hjälp!

Vad är det i kaksmeten?

Baka en bibelkaka till jul

Vispa samman:
6 st Jer. 17:11
2 kkp 2 Mos 15:25

Blanda i:
2 tsk 2 Krön. 9:9
2 msk 1 Sam. 14:25

Hacka:
2 kkp Nahum 3:12
2 kkp 1 Sam. 30:12
2 kkp 4 Mos 17:8

och blanda i tillsammans med:
1 kkp Dom. 5:25
½ kkp Dom. 4:19
1 nypa 3 Mos. 2:13

Blanda och rör ned:
4 kkp 1 Kon. 4:22
3 tsk Amos 4:5

Alt 1. Smörj och bröa form. Gräddas i 150°-175° c:a 1 1/2 timme!

Alt 2. Häll smeten i två smorda och bröade formar. Grädda långt ned i 
ugnen i 40 min i 175 grader.

Den här kakan kan bli ett riktigt julpyssel. En kluring för den erfarne 
kakbagaren. Det krävs lite erfarenhet av att baka för att ur bibel-
verserna plocka ut ingredienser till receptet så att kakan fungerar. 
Församlingsbladet har inte provbakat den. Det har dykt upp två olika 
uppgifter om hur kakan bör gräddas, båda återges här. Den erfarne 
bakaren kan nog som sagt välja när man står där med sin färdiga smet.  
Eller så köper du en färdig kaka och nöjer dig med att se om du kan 
lista ut receptet — vad är det i kakan?

Bilden är en exempelbild och inte en beskrivning av ingredienserna.
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Med reservation för ändringar. 
Håll dig uppdaterad via hemsidans kalender. Där finns uppdateringar som 
sker efter att tidningen gått till tryck. Där anges också vem som leder 
gudstjänsten. 

svenskakyrkan.se/fresta
med reservation för ändringar

22 nov Domssöndagen
Kristi återkomst
11.00 högmässa

29 nov 1 i advent
Ett nådens år
9.30 familjegudstjänst
Fresta kyrkas Barnkör. 
11.00 högmässa  

18.00 konsertgudstjänst 
Församlingens musiker.

6 dec 2 i advent
Guds rike är nära
11.00 högmässa
Ungdomskören medverkar

9 dec Onsdag
12.15 veckomässa i 
bollstanäs församlingshem

13 dec 3 i advent
Bana väg för Herren
11.00 högmässa
Fresta kyrkodansare
16.00 luciafirande (Utomhus)
Fresta damkammarkör

20 dec 4 i advent
Herrens moder
11.00 högmässa

24 dec Julafton 
Inför Jesu födelse
11.00 julens berättelse m stora och små
17.00 julbön
23.30 midnattsmässa
Frestakören

25 dec Juldagen
Jesu födelse
06.00 julotta

26 dec Annandag jul
Martyrerna
11.00 högmässa

27 dec Sönd e jul
Guds barn
11.00 högmässa

31 dec Nyårsafton
17.00 nyårsbön

       2021
1 jan Nyårsdagen
I Jesu namn
11.00 högmässa

3 jan Sönd e nyår
Guds hus 
11.00 högmässa

6 jan Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
11.00 högmässa

10 jan 1 e trettondedagen
Jesu dop
11.00 högmässa

13 jan Onsdag
12.15 veckomässa i 
bollstanäs församlingshem

17 jan 2 e trettondedagen
Livets källa
11.00 högmässa

24 jan 3 e trettondedagen
Jesus skapar tro
11.00 högmässa

31 jan Septuagesima
Nåd och tjänst
11.00 högmässa

7 feb Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
11.00 familjegudstjänst
Fresta kyrkas Barnkör

10 feb Onsdag
12.15 veckomässa i 
bollstanäs församlingshem

14 feb Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
11.00 högmässa

17 feb Askonsdagen  
Bön och fasta
18.30 askonsdagsmässa

21 feb 1 i fastan  
Prövningens stund
18.30 askonsdagsmässa
Fresta kyrkodansare

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 vill ha din korsordslösning senast 10 dec. 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 Varje dag ropar jag till dig - 75 betraktelser för kyrkoåret.  
Rätt lösning publiceras på svenskakyrkan.se/fresta/forsamlingsblad-och-hemsida 11 dec. 

Namn

Adress

Epostadress

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

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

BRYT EN TRADITION

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra 
övergrepp. Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för 
alla fl ickors rätt till ett värdigt liv.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.
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