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Akalla kyrka är nu tömd på före-
mål förutom vissa fasta inventarier.
Försäljningsprocessen pågår och 
församlingen hoppas kunna sälja 
kyrkan under sommaren.

Nysytt till hjälp
VI HAR EN DUKTIG volontär, tidiga-
re redaktören för församlingsbladet!, 
Evalotta Sunesson som syr unika och 
välsydda plagg av återvunnet tyg. Här 
ovan ser ni några exempel. Kläderna 
säljs av öppna förskolan i Klockar-
gården och kostar kring 100 kr/st. Är 
du intresserad av något plagg? Nu när 
förskolan har tagit tillfällig paus så kan 
vi lämna över dem på behörigt avstånd 
vid till exempel Spånga församlingshus 
eller Kista kyrka. Kontakta Elin på sms 
076- 535 80 24 så kan ni komma över-
ens. 

Alla intäkter från försäljningen går 
oavkortat till projektet mentormam-

mor inom Act Svenska kyrkan. I Etio-
pien, Sydafrika, Eswatini och Egypten 
besöker äldre, erfarna mammor unga 
mammor som har det svårt på olika 
sätt. Målet är att deras barn ska över-
leva och växa upp friska och tryg-
ga. Mentormammorna ger kunskap, 
hälsovård och självkänsla och följer 
barnen upp till fem års ålder. Mentor-
mammorna är kvinnor som själva levt 
ett utsatt liv med barn i kåkstäderna. 
Tack vare projektet får de lön och ut-
bildning, så att de kan vara ett prak-
tiskt och känslomässigt stöd för unga 
mödrar som saknar socialt skyddsnät.

Årets fasteinsamling med temat 
Stå på modets sida kom mitt i den 
förlamande pandemin. Många 
aktiviteter där det var tänkt att vi 
skulle samla in pengar !ck ställas 
in. Våra lokaler stängdes liksom 
kyrkorna där fastebössorna stod 
tomma. Kyrkorådet i vår försam-
ling beslöt därför skänka motsva-
rande belopp, 40 000 kr, som vi 
samlade in förra året, och lägga till 
den summa vi lyckades samla in. 
Medmänsklighet är viktigare än 
någonsin! Totalt resulterade faste-
insamlingen i 24,5 miljoner kronor 
i hela landet.
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