
Församlingsbladet
Nr 4/21

Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. 
Ett budskap handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon 
själv vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. 
Hon ska kunna skriva sin egen historia.                 Sid 6.

När längtan efter närhet får dig att gråta  

HELA TJOCKA 
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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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redaktören

mimmi kilander, informatör 
mimmi.kilander@svenskakyrkan.se

kulturutbud och församlingskultur 
Visste du att Svenska kyrkan är en av landets största 
kulturaktörer? Den här hösten har församlingsbor 
fyllt lokalerna vid ett flertal tillfällen vilket återges i 
några bilder här. Jag tror inte att det bara handlar om 
ett efter restriktioner uppdämt behov av att ”komma 
ut och göra något”. Vi vill bli berörda och sedda. Men 
också vara den som berör och ser.  
Vad sa mannen i kyrkporten efter gudstjänsten? ”Det 
är fint att leva med er i församlingen”.  Jag vet inte om 
det är ordagrant återgivet, jag fick det återberättat för 
mig. Men det ringar in både behov och kyrkans upp-
gift att vara ett gott tillsammans-sammanhang.

antalet konfirmander ökar i fresta
Det plingar ofta i mejlen hos konfirmandansvarig nu. 
Flera anmäler sig till konfirmation. Jag vågar påstå att 
intresset har ökat. Målmedvetet och uthålligt arbete 
med konfirmanderna och äldre ungdomar i ledarut-
bildningssatsningar har gett resultat. Församlingspe-
dagog  Tomas Remaeus och prästen Frida Falk leder 
församlingens konfirmandarbete, en bra växtmiljö för 
unga. En del i arbetet är den korta kvällsmässan på 
torsdagar 18.00. Mässan är öppen för alla.

kortfattat om kyrkovalet 2021 i fresta 
Valdeltagandet till kyrkofullmäktige i Fresta hamnade 
på 18,88%. Det är en förändring på -0,45 procentenhe-
ter jämfört med 2017 då 19,33% röstade till fullmäktige 
i Fresta. Mandatfördelningen blev oförändrad. Arbe-
tarepartiet Socialdemokraterna har fortsatt 8 mandat. 
Kyrkans väl i Fresta församling har 17 mandat. Det 
nya fullmäktige har inte samlats ännu när Försam-
lingsbladet går till tryck. Vi hoppas kunna presentera 
de förtroendevalda i nästa nummer.

Georg Jojje Wadenius spelade i Fresta Församlingsgård då också flygeln invigdes. Den annonserade ”hemliga gästen” visade sig vara ingen 
mindre än Helen Sjöholm. Ungdomskören som också deltog i konserten var inte hemliga. Kören har under pandemin deltagit i ett flertal digitala 
gudstjänster och inspelade projekt i församlingen. Nu blev det skarpt läge live inför fullsatt lokal. Tack till Marie Widenrot som fotograferade 
Jojje, Helen och kören.

Barnkören har 
också haft konsert. 
Vardagskonsert 
en drog fullt hus 
en torsdagkväll i 
oktober. 

140 personer 
redan på  
vernissagedagen 
kan vara rekord. 
Konstveckan 
inleddes med 
gudstjänst i  
välfylld kyrka. 

Torsdagar kl 18.00  
firas en kortare 
nattvardsguds-
tjänst. 
För några passar 
en vardagskväll 
bäst för gudstjänst. 

Helen Sjöholm och 
Jojje Wadenius 
efter konserten
den 24 oktober.
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2022
Sportlovsläger

8:e året! Öppet för alla!

Fresta församling inbjuder till sportlovsläger för alla åldrar. Vi 
bor med helpension på Transtrands fjällgård. Skidåkning sker i 
Tandådalen/Hundfjället dit vår egen buss tar oss varje dag.  
Sportlovslägret vill bygga gemenskap över åldrar och är öppet 
för alla. Den gemensamma bussresan, måltiderna och andakter-
na i fjällgårdens mysiga kyrka är en del i detta.
Vid frukosten packar vi lunchpaket som äts i backen. Efter middag och andakt ges kvällsprogram för 
konfirmander och ungdomar. Kvällsprogrammet är öppet för familjer. 
Avresa: Onsdag 2 mars kl 11.30 från Bollstanäs församlingshem. Hemkomst: Lördag  5 mars  ca kl 21.00
Priser:
Konfirmander/Ungdom: 800 kr*
Vuxen 1000 kr* familj 2500 kr*
*Lägeravgiften är subventionerad av Svenska kyrkans medlemmar  
i Fresta församling. Tack för att du är medlem!

Liftkort (3 dagar)
18-64: 1708 kr           7-17 år: 1362 kr              0-6 år: -

* för den som har svårigheter att bekosta lägeravgiften finns möjlighet att söka bidrag ur Fresta församlings hjälpfond

ALLA ÅLDRAR
ANDAKT

LEKAR

SJUNGA

TILLSAMMANS

TILL DUKAT BORD

NYA MÖTEN

Skiduthyrning:
Du bokar och betalar själv dina hyrskidor via Skistar.com
Resan innehåller 3 dagars skidåkning, torsdag-lördag.
Hjälm är obligatoriskt för deltagande barn och ungdomar.  
Hjälm finns att hyra.

Anmälan sker via webbformulär senast 10 januari
www.svenskakyrkan.se/fresta/sportlovslager
Du får inbetalningsuppgifter via mejl.  
Betald avgift utgör din bindande anmälan.

Frågor om sportlovslägret?  
Kontakta  
Tomas Remaeus
08- 594 105 26 
tomas.remaeus@svenskakyrkan.se

I Fresta fö
rsamling hjälps

 vi åt!
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Litar du på mig?

staffan eklund, kyrkoherde
staffan.eklund@svenskakyrkan.se

Vet du var ett palindrom är? Ett ord som blir lika vare sig 
jag läser ordet framifrån eller bakifrån. Ordet ”tillit” är 
ett exempel på ett palindrom. För mig är tillit viktigt och 
betyder väl snarast en hållning till själva livet. 
Kanske är just den livshållningen jätteviktig i den vi lever 
i. En tid som präglats mycket av den oro och rädsla som 
pandemin fört med sig. Andra känner oro inför miljökrisen, 
åter andra är rädda för alla skjutningar runt om i landet och 
andra känner rädsla inför den utbredda terrorismen. Vad 
gör den rädslan med dig och mig i mötet med det okända, 
i mötet med andra kulturer, religioner och traditioner, i 
mötet med den andre? 

med förbundna ögon
Säkert är det många kommer ihåg ett nyhetsklipp för fem-
sex år sedan med en muslimsk man med förbundna ögon 
stå på ett torg i Stockholm med en skylt om halsen, där det 
stod: ”Jag är muslim. Inte samma sak som terrorist. Litar du 
på mig? Jag litar på dig!”
Där står han, denne muslimske man, med förbundna ögon. 
Vem som helst som kommer förbi kan skymfa honom, 
spotta på honom eller skada honom. Mannen står bara där 
med utsträckta händer – ett uttryck för tillit. 
Man får se många personer komma fram till mannen, 
både barn och vuxna hälsar på honom och en del kramar 
om honom. Många svarar på hans fråga och säger ”Jag 
litar på dig”. Någon annan säger: ”Jag känner kärlek” eller: 
”Jag tänker krama dig, är du beredd?” Jag ser i detta olika 
uttryck för tillit.

detta klipp är viktigt
Filmklippet följs av uppgiften att 142 personer valde 
att krama denne modige man, vid namn Ashkan. Sedan 
kommer ett citat upp: ”Detta klipp är viktigt i dessa tider. 
Vi får inte låta rädslan ta över och hatet växa”. 
Jag håller med. Och budskapet är minst lika viktigt när vi 
snart går in i ett nytt år, 2022. 
Utan tillit till varandra är det svårt att leva. Låter vi rädslan 
ta över förlorar vi tilliten till varandra.

Vi lever i advent – i väntan på julen, men också i väntan på 
barnet. Barnet, vars födelse vi på nytt får glädjas över.  
Barnet som föddes i ett stall och sedan blev ett flyktingbarn. 
Kanske är det bara det lilla värnlösa barnet som kan lära oss 
vad tillit är? 
Ett litet, nyfött barn kan ju egentligen inget annat än att ta 
emot: kärlek och omsorg från de närmaste. Genom detta 
visar barnet prov på en tillit som kan bli en förebild för oss 
vuxna. 
Litar du på mig? Jag litar på dig!

Gud, du kommer till oss som ett barn. Gång på gång gör du det. 
I det nyfödda barnets blick finns du i en hisnande närvaro. 
Jag skymtar den blicken ibland. Hjälp mig att inte glömma att 
det är du.

Jag vill önska dig en god adventstid och en god Jul!

Foto:Karina Worozheeva/Unsplash



6 församlingsbladet nr 4/21

Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga 
övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig re-
dan som ung flicka. När hon övertalade sin mor att 
bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr och 
sedan till ett liv på bordell. Hon uppges då ha sagt 
att eftersom hon inte gav sig frivilligt skulle hennes 
kyskhet bestå. 

Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. 
Enligt vissa berättelser stack de ett svärd genom 
hennes hals, enligt andra stack de ut hennes ögon. 
Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak 
säker: Lucia straffades hårt för att hon trotsade sam-
hällets normer.

flickors situation idag 
Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma 
typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgif-
te, könsstympning, sexuellt våld och våld inom fa-
miljen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. 
Varje dag könsstympas över 10 000 flickor. Varje dag 
gifts över 30 000 flickor bort. 

Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlö-
nat hushållsarbete, vilket begränsar deras möjlighe-
ter att utbilda sig och skaffa sig en egen försörjning. 
Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som 
mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor ingen 
rätt att äga mark eller egendom, ingen rätt att ha 
eget bankkonto och ingen rätt att rösta. Beroende-
ställningen leder till stor ohälsa.

Legenden om  
- om alla flickors rätt till ett 
värdigt liv

Lucia
Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. 
Ett budskap handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon 
själv vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. 

Foto: Magnus  Aronsson/IKON



församlingsbladet nr 4/21 7

act svenska kyrkan gör skillnad 
Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyr-
kan ett unikt nätverk i samhällen där religi-
ösa ledare har stort inflytande över männ-
iskors liv och vardag. Det ger möjlighet att 
påverka kränkande normer och diskrimi-
nerande familjelagstiftning. När kyrkor tar 
ställning emot exempelvis könsstympning 
och barnäktenskap, kan en förändring ske i 
samhället. 

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans 
med lokala krafter för att långsiktigt för-
ändra. Det handlar om utbildning kring fa-
rorna med könsstympning, påverkan för att 
förbjuda barnäktenskap och projekt för att 
flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar 
om att bryta tabun som rör jämställdhet och 
sexualitet och stå upp för alla människors 
lika värde. 

legenden om lucia ger hopp  
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, 
sin kropp och sin värdighet som gjort att 
vi idag firar henne med en stor ljushögtid. 
Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i 
mörkret. Legenden om Lucia kan ses som 
en påminnelse om att värna alla flickors rätt 
att få bestämma över sina egna kroppar och 
kunna göra egna val. Tillsammans genom 
Act Svenska kyrkan kan vi ge fler flickor 
möjlighet att ta makten över sina egna liv. 

lucia i fresta 
Vid vårt Luciafirande i år kommer vi att 
samla in pengar till Act Svenska kyrkan - 
För varje flickas rätt till ett värdigt liv! 
Välkommen, och tack för din gåva!

Lucia- och julkonsert 
Frestakören

Fresta kyrka sönd 12 dec
kl 18.00 

Kollekt till Act Svenska kyrkan
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Löftet om Guds  
omsorg gör  
dopet till en  

kraftkälla

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

Foto Kristin Lidell/IKON
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tisdag 7 december  
julkrubban 
Fresta kyrka 17.30
Hela familjen är  
välkommen att 
samlas runt jul-
krubban. Carina 
Karlsson berättar 
om Maria och 
åsnan, bonuspappan Josef och stjärnan.  
Och om ett litet barn. 

lördag 20 november andrum
10.00 - senast 16.30 i Fresta församlingsgård.
Vi träffas för gemenskap, skapande, rörelse och an-
dakt. Här är utrymme att tänka dina egna tankar och 
att vara i ett omslutet nu. Under dagen provar vi olika 
aktiviteter på ett nyfiket sätt. Hur kan vi använda 
rösten, landa i kroppen, och skapa gemenskap på ett 
tryggt sätt tillsammans?  
Vi har också en bibelmeditation och ger utrymme för 
promenad och skapande.  
Lunch och fika serveras till självkostnadspris 50 kr, 
Temat för dagen är kraft. 
Vi utgår från bibelordet i Jesaja 40: 

”Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. (…) De 
som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De 
springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.” 

Välkommen att höra av dig om plats.
Kajsa Franke 08-594 105 29,  
kajsa.franke@svenskakyrkan.se

kraft

20 nov

rättelse  föreläsning jana söderberg
I förra numret angavs fel datum för föreläsning 
med Jana Söderberg. Föreläsningen har ägt rum.

NÄR ÄR DET ÖPPET I  ÖPPNA FÖRSKOLAN? 
Måndag och fredag 9-13, sångstund 10.30 i Boll-
stanäs församlingshem. Välkommen med i Facebook-
gruppen där du får besked. Eller kika på  
svenskakyrkan.se/fresta/oppen-forskola 
Terminssavslut 15 dec, vi öppnar igen 12 jan. 
Missa inte teaterföreställningen Mullvaden Max på 
sportlovsfredag 10.00.

Gå med i gruppen 
Öppna förskolan Fresta församling

Gå en kurs i spädbarnsmassage!

spädbarnsmassage  
är ett enkelt sätt att med medveten och kärleksfull be-
röring fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt 
barn. Massagen öppnar både dina och ditt barns sinnen 
och gör er lyhörda för varandra. Certifierad spädbarns- 
massageinstruktör. Kostnad: 200 kr.  
Lämplig ålder 1-8 månader.  
Kurstart 25 januari. Anmälan via webbplatsen 
Kursen ger ditt barn en bra start i livet!  

tisdag 1 feb  10.30-11.20 träning efter graviditeten 
Är du osäker på hur du ska börja träna efter en graviditet?
Denna förmiddag får du träffa Elin Mexter som är certifie-
rad MammaMagetränare. 
Platsen är Bollstanäs församlingshem. Anmälan till
Carina Karlsson 08 594 105 30
carina.m.karlsson@svenskakyrkan.se

torsdag 24 feb  19.00 relationen till dig själv 
En av dina viktigaste relationer är relationen till dig själv. 
Föreläsaren Jana Söderberg kommer till Bollstanäs försam-
lingshem. Anmälan till
Carina Karlsson 08 594 105 30
carina.m.karlsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/fresta/spadbarnsmassage

lördag 27 november ljusstöpning och julpyssel
Julpyssla med familjen 14.30-17.00 i Bollstanäs 
församlingshem. Andakt och julfika. Självkost-
nadspris för fika o material. Varmt välkomna!

 
Håll dig uppdaterad via  
hemsidans kalender.
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Maria Klopas  
tillsammans med sönerna   
Jakob den yngre och  
Josef (eller Simon)

Anna. Jesus mormor  Här 
med de tre Mariorna.

Jesu mor, 
med krona 
på huvudet 
och Jesus i 
famnen.

Maria Kleopas

Memelia mor till  
St Servatius. Hör egentligen 
samman med Eminen.

Johannes 
(evangelis-
ten)

Joakim, Jesus morfar.

Josef/Barnabas/
Barsabbas 
Kallas också  
Barnabas/Barsabbas 
eller 
Simon (Simon Judas)

Jakob d. y.

Josef, Jesus bonuspappaSakarias, Johannes döparens 
far. Hör ihop med Elisabet.

(Förmodligen)Maria 
Salome, läsande sin 
son (evangelisten) 
Johannes’ bok.

Maria Salome  
tillsammans med sönerna   
Jakob d. ä. och  
Johannes (evangelisten)

Jakob d. ä. med pilgrimsstaven, 
hans attribut i kyrkokonsten. 
Han hbär en ränsel och en bred-
brättad hatt, också pilgrimsym-
boler.

Altarskåpet i Fresta har Jungfru Maria i centrum,  omgiven av ”den heliga 
släkten”, ett vanligt motiv från senmedeltiden.

På 1100-talet började teologer intressera sig 
mer för de mänskliga aspekterna av Jesus och 
som en följd av det ökade intresset också för 
hans mamma, Maria. Treeningheten - Fader, 
Son och Ande, med helt igenom maskulin 
framtoning, upplevdes upphöjd och avlägsen. 

Det skapade ett behov ett mjukare komple-
ment, en kvinna, en mor. 
Så när kristendomen för dryga tusen år sedan 
kom till vår del av världen var intresset för 
Maria - Guds moder, redan stort inom katol-
ska kyrkan. Intresset avtog inte utan kulmi-

Träffa hela tjocka släkten!

kulturarvet
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Johannes (döparen)

Josef, Jesus bonuspappa

Elisabet

Eliud/Elve

Eminen/Ernim

St Servatius

Eliud/Elve med sonen 
Eminen/Ernim och  
dennes son St Servatius.

Elisabet med sonen 
Johannes döparen, redan 
klädd i kamelhår och 
pekandes på ett lamm.

Sebedaios, hör samman 
med Maria Salome. 

Alfaios/Alpheus. Hör sam-
man med Maria Kleopas.

Hismerius. (Kallas också 
Efraim)  Här har han fått sin 
frus namn i manlig form. Pap-
pa till Elisabet och Eliud/Elve.

Hismeria/Esmeria/
Hismeralda. J Marias 
moster. Här med bar-
nen Elisabet och Eliud/
Elve.

Maria med Jesus i 
famnen. Stående i 
strålglans och med 
månenunder sina fötter

Släktträff! Men alla kunde inte komma. Eller fick inte vara med. Eller har ramlat bort. Men vilka är de alla? Här mixas lite fakta och mycket 
legend i ljuv och lagom förvirrande förening. 

nerade i en Mariafixering som blev en av 
anledningarna till reformationen. Vårt altar-
skåpe från 1400-talets sista fjärdedel,  kan nog 
sägas illustrera intresset för Maria och hennes 
släktingar.

I Legenda Aurea, på svenska Gyllene legender, som var en 
medeltida bestseller i form av en stor samling helgonberät-
telser står bland annat att läsa: 
Joachim gifte sig med Anna, som hade en syster som heter Hismeria. 
Hismeria födde Elisabeth och Eliud. Elisabeth var mor till Johannes 

Döparen, och Eliud blev far till Eminen. Och Eminen blev far till 
Servatius, vars kropp vilar i Maastrich, på floden Meuse, i stiftet Liège. 
Anna sägs ha haft tre män, Joachim, Klopas och Salome. Med den för-
sta fick hon en dotter som hette Maria, Guds moder, hon som gifte sig 
med Josef, och blev mor till vår Herre Jesus Kristus. Och när Joachim 
var död, hon tog Klopas, bror till Josef, till sin man och fick med honom 
en annan dotter.     (fritt översatt)

Nordtyskt eller från Mälardalen?
Som äldre konstverk betraktat är altarskåpet av ek den 
värdefullaste av kyrkans skatter. Det består av tre delar, ett 



12 församlingsbladet nr 4/21

mittparti (corpus) och två flyglar. Skåpet sitter inte på sin 
ursprungliga plats bakom altaret utan hänger på kyrkans 
sydvägg. Det brukar beskrivas som ett nordtyskt arbete 
från 1400-talets sista fjärdedel, närmare bestämt inom den  
s k Lybeckerskolan.  
Lennart Karlsson (1933-2014), medeltidsexpert, menar dock 
att det är ett inhemskt arbete. ”upphovsman: regional verk-
stad/Mälardalen” läser jag i den databas han var med om 
att bygga upp under 20 år som docent i konstvetenskap vid 
Statens historiska museum. Lennart Karlsson samlade ihop 
sitt material i mitten på 1990-talet, då han också besökte 
Fresta kyrka. 

Träsnidarna 
Vårt skåp har en ”kusin” i Åhls kyrka i Leksands pastorat. 
Det kommer ofta på tal när vi talar om skåpet i Fresta 
eftersom de har mycket stora likheter. T ex är Elisabet med 
sonen Johannes (döparen) i det närmaste identiskt utförda. 
På församlingens hemsida står tills vidare att Mariaskåpet 
i Åhl anses vara snidat på 1480-talet i Nordtyskland i Hein-
rich Wylsyncks verkstad. Statens historiska museum anger 
däremot Mälardalen som ursprung också för detta skåp.  
Wikipedia berättar att Heinrich Wylsynck är född på 
1400-talet och dog 1533. Han var en tysk träsnidare från 
Lübeck. Han assisterade 1484-89 Bernt Notke vid dennes 
arbete med träskulpturen Sankt Göran och draken för 
Storkyrkan i Stockholm. 

Vi vet att Sverige importerade altarskåp från Tyskland, men 
vi vet också att lokala träsnidare utbildades att arbeta i en 
viss tradition eller mästares stil, t ex nämnda Lybeckersko-
lan.  Jag fantiserar ett ögonblick - kanske hann Wylsyncks 
också fortbilda träsnidarna i Mälardalen medan han arbeta-
de i Stockholm?

Legendbildning och apokryfiska texter, 
visioner eller fria fantasier?
Lennart Karlsson i artikeln Jesus släkt i bild,  
Tidskriften Kulturens Värld: 

”Marias föräldrar var, som vi sett, kända sedan tidigt 
fornkristen tid och visionärt begåvade genealoger skulle under 
högmedeltiden uppenbara nya släktled. Anna och Joakim 
hade kommit till åren, när de äntligen begåvades med sitt hett 
eftertraktade barn. Enligt vissa bildframställningar levde båda 
och var närvarande, då dottern vid tolv års ålder trolovades med 
Josef, men Joakim tycks strax därefter ha lämnat det jordiska. 
Anna var emellertid vid god vigör och behöll sin fertilitet upp i 
hög ålder. Hon gifte om sig inte bara en utan två gånger. Först 
med Kleofas och därefter med Salome. I varje äktenskap födde 
hon en dotter, som båda fick namnet Maria. Anna hade således 
tre döttrar, som alla hette Maria, vilket möjligen kan förefalla 

en smula opraktiskt. Ur identifikationssynpunkt är det definitivt 
opraktiskt. I litteraturen kallas därför den första flickan Jungfru 
Maria, medan de båda senare fått sitt tillnamn efter sina fäder: 
Maria Kleofas respektive Maria Salome.”

Hey, bro

Olle Ohlsson, präst:
«Berättelsen om den heliga släkten stämmer dåligt med det 
bibliska materialet, även om mycket sammanfaller. Den fyller 
dock en mycket viktig teologisk funktion. Man har i Romersk-
katolsk lära och många andra kyrkotraditioner en lära om att 
Maria inte bara var jungfru när Jesus blev till i hennes livmoder, 
utan hela livet. Samtidigt finns i nya testamentet ett antal 
referenser till Jesu bröder. Hur ska man lösa detta? Argumentet 
är att Jesu bröder snarare var hans kusiner, och att kanske inte 
det grekiska men i alla fall motsvarande ord på arameiska kan 
betyda både bror och kusin. Detta menar man också ha stöd i 
när man betraktar scenen vid korset. När Jesus anförtror Maria 
åt Johannes avslöjas att Jesus inte har bröder i biologisk mening, 
menar man. Hade han haft biologiska bröder hade det fallit på 
dessas lott att ta hand om den åldrande modern.
 
Det är känt i bibeltexten att Elisabeth, Johannes döparens mor, 
är släkt med Maria, förmodligen kusin. Det innebär i så fall att 
Johannes döparen var syssling med Jesus.

Legenden stöder sig också på den så kallade svågerplikten. Anna 
menas kort efter att ha fött Maria ha förlorat sin man Joachim. 
Hon gifte sig då med dennes bror, Klopas. Att gifta sig med 
dennes bror liknar den svågerplikt som hörde till sedvänjan, men 
egentligen endast gällde barnlösa änkor. Kanhända har man 
stöttat sig på att en dotter inte skulle räknas som en framtida 
försörjare. Maria, Salomas dotter associeras med kvinnan som 
kallas Salome i evangelierna.»

Vänster flygel
Vänster flygel består av två kvinnor och fyra barn. Till vän-
ster Maria Salome, (moster till Jesus) med sina två barn. Till 
höger Jakob den äldre med en pilgrimsstav i höger hand. 
I Spanien heter han Santiago och har gett namn åt den kän-
da pilgrimsleden Santiago de Compostela. Den bredbrätta-
de hatten han bär törs vi tolka som en pilgrimshatt i vilken 
han ofta avbildas. 

Barnet Maria Salome bär på armen måste då vara Johannes 
(evangelisten). Han har förlorat sina attribut tillsammans 
med händerna. Han bör ha hållit i en bok och/eller kalk. 
(kalk = bägare)

fortsättning från föregående sida

Träffa hela tjocka släkten!
kulturarvet
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Josef är den enda manliga figurer som är avbildad  
utan skägg. Kanske ville man ge honom ungdomlig framtoning?

Kvinnan bredvid är Maria Kleopas (också moster till Jesus). 
Hon ska ha fått fyra söner, Jakob den yngre, Josef (som ock-
så kallas Barsabbas/Barnabas ), Simon (Seloten) och Judas 
( Judas Taddeus). Hon har ett barn på var arm - troligen 
Jakob den yngre och Simon eller kanske Josef. Några armar 
och händer är som sagt bortfallna ur skåpet. Förmodligen 
har också dessa figurer haft föremål i händerna som skulle 
underlätta identifieringen. Markplattan Maria Kleopas står 
på är avbruten på båda sidor om henne. Här har sannolikt 
de andra två sönerna stått.

Mittpartiet 
Mittpartiet utgörs av tre kvinnor och sju barn. 
 Till vänster presenteras Anna, Jesus mormor, med sina 
tre döttrar som små flickor. De återkommer som vuxna på 
andra platser i skåpet, då med sina barn. Här är det bara 
Jungfru Maria (med krona på huvudet) som trots sin späda 
ålder håller fram sitt barn, Jesus. 

Anna ger Jesus ett gyllene äpple. Detta äpple är en symbol 
för frälsningen. På samma sätt som äpplet i samband med 
Adam och Eva är en symbol för ondskan. Att det blev just 
ett äpple i kyrkokonsten har att göra med latinet, där ond-
ska och äpple råkar vara samma ord, Malum. I äldre kristen 
tradition tänkte man sig att Maria redan vid befruktningen 
i Annas mage var fri från synd. Därför har Anna en så viktig 
roll i frälsningen att hon får ge äpplet till Jesus. 
Bilden kan uppfattas som en traditionell Anna själv tred-
je-framställning. Här kompletterad av Marias båda halv-
systrar (Maria Kleopas och Maria Salome) Anna själv tredje 
framstår som en förvirrande beteckning. Men den vill 
påminna om att Anna kommer på först tredje plats – först 
Jesus, sedan Maria och sist Anna. 

I mitten står jungfru Maria på månskäran, omgiven av sol-
strålar. Hon bär Jesusbarnet på sin vänstra arm. Hon är av-
bildad efter Uppenbarelseboken 12: En kvinna klädd i solen 
och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor. 
Hennes krans i form av en mandorla har haft åtta rosor, 
som alla är borta. 
Till höger i mittdelen står Esmeria/Hismeria, med sin barn 
Elisabet och Eliud, som ibland kallas Eleve. Esmeria/His-
meria ska alltså ha varit syster med Anna, Jesus mormor.

Seglivad biskop i höger flygel
I höger flygel hittar vi nyss nämnda Eliud som vuxen. Med 
sig har han sonen Eminen och sonsonen St Servatius. Ser-
vatius var en mycket inflytelserik biskop på 300-talet, fram-
för allt i nuvarande Belgien. Han ska alltså enligt legenden 
varit släkt med Jesus. Servatius ska ha slutat sitt liv som 
biskop i Maastricht år 387. Den som varit uppmärksam vid 
genomgången av släktleden kan notera att han är generatio-
nen efter Jesus och därför skulle blivit en sisådär 350 år…

Längst ut till höger möter oss den vuxna Elisabet med so-
nen Johannes döparen. Han är redan klädd i kamelhår och 
pekar på ett lamm. Vi förstår att det är ”Guds lamm som tar 
bort världens synd”.

Huller och buller i underredet 
Från vänster: Memelia, mor till St Servatius. Många har 
haft svårt att tyda den slitna namnraden, och kvinnan har 
tidigare tolkats som Emerentia, Eleves maka. Mereth Lind-
gren tolkar istället kvinnan som Memelia och tyder inskrif-
ten som ”Mr Servatij” (Servatius mor). 

Mannen under Maria Kleofas är Sakarias. Därefter följer 
från vänster till höger Joakim, Josef, Hismerius, Sebedeus 
och Alfeus. Det är troligt att medaljongerna i vänster res-
pektive höger flygel blivit omkastade. Sebedeus och Alfeus 
skulle då passa in mer logiskt under sina makor och även 
Memelia och Sakarias skulle hamna under sina respektive. 
Hismerius som är placerad under Esmeria/Hismeria torde 
vara identisk med den man som vanligen kallas Efraim. 

Slutordet går till Lennart Karlsson i artikeln Jesus släkt i bild, Kultu-
rens Värld:

«Hela den avbildade släktkonstellationen kan ses som en 
reaktion mot kristendomens starka mansdominans, som tvingade 
fram kvinnliga supplement. Det är därför följdriktigt att de tre 
damernas män fått nöja sig med anspråkslösa medaljonger på 
skåpets underrede.»

Mimmi Kilander läste, bläddrade, grävde i församlingens 
material, sammanfattade, googlade och valde.

Källor: 
• Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium, Uppland. Av 

Henchen och Tuulse.
• Div skrifter om Fresta kyrka, Lindgren, Wadström, 

Hållström m fl
• Databasen Medeltidbild, Statens historiska museum
• Kulturens Värld nr 4 - 1999.
• Om altarskåpet i Fresta, sammanställt av Olle Ohlsson, 

präst i Fresta 2011-12.
• Wikipedia
• Stockholm Läns museum
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Matteusevangeliet 25: 35a

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni 
gav mig att dricka.”

Hunger
På en existentiell nivå handlar hunger och törst om många 
olika saker. Det kanske för resten är missvisande att säga 
”existentiell nivå” när den nivån ju är livet i dess helhet, 
med livets hela komplexitet som förutsättning. Den finns 
väl inga andra nivåer än den existentiella? Hungern hos den 
som saknar mat för dagen. Hungern hos den som ingen ser. 
Hungern hos den älskande att det som ännu blott är stun-
der ska få bli till vardag. Törsten hos den som saknar rent 
vatten att dricka. Törsten hos den som bor i livets öken. 
Törsten hos den som ingen rör vid. Hunger och törst fyller 
allas våra liv.

Jag föreställer mig att Jesus såg människan i hennes helhet, 
själ, hjärta och kropp. Han vandrade runt och låg till bords 
med människor ingen annan ville veta av. Han insåg mål-
tidsgemenskapens värde och att ingen ska uteslutas från 
denna, vilket har sin givna förlängning i nattvarden. Han 
såg in i folks hjärtan och såg deras tro. Din tro har hjälpt 
dig, säger han ofta. Och själarnas änglalika dans deltog han 
säkert själv i. Varför var det så viktigt för Jesus att nämna 
just dessa dygder som faktiskt avgörande för helgelsen?  
Om vi vill bekänna oss till en Kristus mitt ibland oss, som 
möter oss i ögonhöjd blir svaret ganska enkelt. Det vill säga 
enkelt att se, om än inte att göra.

Medan ditt hjärta blöder
Människans rop efter närhet är oändligt. Att bli sedd och 
bekräftad som den hon är. Spädbarnets uppriktiga gråt, 
spädbarnet som ännu inte fått lära sig att skämmas av den 
kalla och hårda omvärlden, som ännu inte tvingats ac-

ceptera autonomins paradoxala blandning av strävan och 
ensamhet. Det barn som inte blir tröstat, som inte får fysisk 
närhet, blir snabbt undernärd. Ett barn med bara lite mat 
att äta, men som har närhet och trygghet, klarar sig bättre 
än barnet som saknar det.

Den vuxna människans behov av tröst är inte mindre. När 
sorgen sliter itu vardagen, när ensamheten och övergiven-
heten får marken att försvinna under fötterna. När längtan 
efter närhet till sist får dig att gråta och skämmas över din 
gråt och känna skam över att du inte bara rycker på axlarna 
och läser en till självhjälpsbok eller går med i en förening. 
När du sitter där vid köksbordet – om du har något, och ser 
ut i gryningen med dagens första kaffe och du ser ner i dina 
händer och tänker att Jesus hade åtminstone sina synliga 
sår, medan ditt hjärta blöder utom synhåll, onåbart.

Åldringen som berörs bara med handskar. Jag tänker på 
min pappa, som för varje dag som går försvinner in i mörk-

”Jag var hungrig  
   och ni gav mig att äta,  
     jag var törstig och ni gav mig att dricka.”

tro och teologi

I Matteusevangeliets tjugofemte kapitel handlar det om livets och tidens slut. Jesus 
berättar för oss hur vi bör vara med varandra. Jag vill i den här artikelserien utgå 
från dessa dygder och reflektera över vad de kan betyda för oss idag.

ret, både fysiskt och psykiskt, som sakta kvävs till döds när 
lungorna sviktar. Kroppen ger upp, förmår inte ta upp sy-
ret, förmår inte omvandla det lilla han äter till näring. När 
hemsjukvården försöker hålla hans hand drar han tillbaka 
den. Vad hade Jesus gjort? Kanske sagt något retoriskt ge-
nomtänkt? Nej, jag tror att han hade tagit av sig handskarna 
och låtit sin hands hud komma i beröring med pappas hud, 
till varje pris.

Törst
Livets törst i livets öken. Jag tänker på alla anhöriga under 
pandemin som inte fått ta avsked. Jag ser framför mig ett 
väntrum eller ett köksbord där några få samlats kring ett 
fotografi och ett levande ljus. Jag ser framför mig att Jesus 
kommer in i rummet. Han har en skål med rent och klart 
vatten med sig. Han säger nog ingenting. Går bara fram till 
var och en och tar av vattnet i sin sårade hand och gjuter 
det över håret på den som sitter där. Livets vatten från 
livets källa. När du inte får ta avsked tar någon du inte ser 
avsked åt dig. En tyst bön, en innerlig närvaro. 
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Ur Matteusevangeliet
Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav 
mig att dricka, 
jag var hemlös och ni tog hand om mig,  jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fäng-
else och ni besökte mig.’ 
Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? 
När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? 
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ 
Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för 
mig.’   

tro och teologi

Den utmattades törst. Den utsattes. Den misshandlades. 
Den förnedrades törst efter upprättelse. Att leva är som att 
springa ett ultramaratonlopp. Kring midjan har du små små 
flaskor med dryck som uppehåller dig. Det är överlevna-
den. Du fyller på, men i andra änden finns ett svart hål där 
allting rinner ut igen. Du ägnar ditt liv åt att släcka bränder, 
men du släcker aldrig törsten. Du bara springer vidare. Du 
jagar horisonten, men horisonten undflyr dig för det är 
horisontens villkor att göra det. Du når aldrig fram, förrän 
du stannar upp och slutar skylla ifrån dig. Att stanna upp 
kräver ett mod du kanske inte har, en sårbarhet du kanske 
skäms över. Men den som ändå stannar kan i tystnaden få 
höra den renaste och klaraste källan porla alldeles invid 
vägen. Du kan se dig om, se den lilla bäcken. Gå dit, de få 
stegen som behövs, och stå där i förundran över hur detta 
lilla kan vara så oändligt stort. 

”Lilla bäcken mot älven rinner och älven rinner mot stora hav, 
och aldrig någonsin mer du finner var lilla bäcken blev av.” 
(Allan Edwall)

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och 
ni gav mig att dricka.” Jesus Kristus, när vi känner att vi 
intet har att ge, kom till oss med visshet om att det vi tror vi 
saknar kan vara överflöd för någon annan. 

johannes svanerud, präst
johannes.svanerud@svenskakyrkan.se 

texten fortsätter här
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Pysselkonstruktör: Sofie Björkegren Näse
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Bli medlem!Bli medlem!



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. 

Välkommen till Fresta kyrka  

svenskakyrkan.se/fresta
med reservation för ändringar

18 nov Torsdag
18.00 kvällsmässa 

21 nov Domssöndagen
Kristi återkomst
11.00 högmässa

25 nov Torsdag
18.00 kvällsmässa 

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

2 Dec Torsdag
18.00 kvällsmässa 

5 dec 2 i advent
Guds rike är nära
11.00 högmässa

9 dec Torsdag
18.00 kvällsmässa 

12 dec 3 i advent
Bana väg för Herren
11.00 högmässa

16 dec Torsdag
18.00 kvällsmässa 

19 dec 4 i advent
Herrens moder
11.00 högmässa
Fresta kyrkodansare 

24 dec Julafton 
Inför Jesu födelse
10.00 samling runt krubban Obs! Ny tid.
17.00 julbön
23.00 midnattsmässa Obs! Ny tid.
Den heliga natten
Frestakören

25 dec Juldagen
Jesu födelse
06.00 julotta 

31 dec Nyårsafton
17.00 nyårsbön  

2022 års gudstjänster hittar du  
efterhand i hemsidans kalender

Välkommen till kyrkkaffet. 

Musik i advent
Konserter har vi samlat  
på sista sidan!

HIMMEL & 
PANNKAKA 

GRATIS

För 49:e året 
Vårt traditionella julbord på

HIMMEL & 
PANNKAKA 

(f.d. Café Astrid)

Välkommen att dela värme, glädje 
och gemenskap. Och lite allsång.
Vi sjunger julsånger och läser 

julevangeliet.

Julafton 24 december  
klockan 11–14

GRATIS
Lions • Fresta församling • Hammarby församling 
Eds församling • SPF • PRO • Pingstförsamlingen 
Equmeniakyrkan Upplands Väsby • PRO-Finska 

Upplands Väsby kommun • Svensk Cater AB



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

Adventskonsert med Fresta Pop och Gospel, 
band och solister under ledning av Titti Hvenare.
28 nov kl 18.00  Fresta kyrka

Walking  
in  

the light

Lucia- och julkonsert med Frestakören  
under ledning av Karin Krigsman Järnskoog
12 dec kl 18.00  Fresta kyrka.

För all flickors rätt  
till ett värdigt liv

Samling runt krubban, julbön,  
midnattsmässa och julotta.  
Du hittar dem i vår webbkalender. 

Julkonsert med Fresta Seniorkör under ledning 
av Karin Krigsman Järnskoog.  
Cecilia von Heijne, sopran.
5 december kl 18.00  Fresta kyrka
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SWISHA DIN 
GÅVA TILL 
900 1223BRYT EN TRADITION

#BRYTENTRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

JULINSAMLINGEN 2021 :  


/ svenskakyrkan.se/act
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