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Vad behöver du just nu? 
Vad skulle du svara på den frågan? Kanske att 
kunna krama några av dem du längtat efter att 
få krama eller besöka men inte kunnat. Att få 
träffa dem som finns i hjärtat men bor långt 
bort. Eller kanske att slippa höra talas om och 
prata om Corona, Covid 19, detta virus som 
tar så mycket plats, energi och rör om för var-
je vecka det fortsätter och fortsätter. Att inte 
behöva vara orolig för dem jag älskar och för 
mig själv över att bli allvarligt sjuk? Att få träf-
fas och dricka en kopp kaffe tillsammans, som 
vanligt. Att livet skall bli som vanligt igen…

Vad behöver du för att livet skall bli som 
vanligt igen? Tänk vad svårt att svara på det 
och ändå känns den önskan så konkret, som 
en stark vilja i kroppen, att ja, det vill jag! 

Vad behöver du just nu?
I den tid vi lever i nu är det så mycket vi inte 
vet, eller vet säkert. Det finns många frågeteck-
en och många saker kan förändras.Det gäller 
inte bara mig eller alla som bor i Björklinge, 
Skuttunge, Viksta, eller Sverige utan detsamma 
gäller hela världen som det ser ut nu. Var ryms 
alla frågetecken? Var ryms alla mina reaktio-
ner? Var ryms all min oro, all min glädje, mina 
önskningar och min längtan, om det bara så är 
efter det vanliga? 

Min erfarenhet är att när jag pratar med 
den som är större än jag, Gud, där ryms allt 
som finns i mig, utanför mig, ja kort sagt allt. 
Ingenting är för litet. Ingenting är för stort. 
Bön som ordet för mitt eget innersta samtal 
med Gud, där ryms allt. Där ryms jag och mitt, 

Ledare
liksom världen och alla andras. Där kan jag få 
lasta av, andas ut och be om hjälp, ösa ut, el-
ler ha en riktning för min tacksamhet. Där kan 
jag andas in och få ta emot. Kraft och stillhet, 
insikt, tankar, förlåtelse, samling och det som 
behövs.

Kanske har du sett bilden nedan i ditt flöde 
på sociala medier? Dörren som är öppen, kyr-
kans dörr på glänt alla tisdagar och söndagar. 
En plats där människor sedan medeltiden i vårt 
land samlats för att be, andas ut det som är och 
andas in Guds närvaro. Samtalet med Gud är 
inte begränsat bara till kyrkan, du kanske har 
en egen bra plats för det samtalet? Välkommen 
in i stillheten, musiken och bönen i kyrkorna 
du har närmast dig!

Margareta Wingren, kyrkoherde

Foto: Maria Svensk, Ikon

Såhär års brukar vi säga varmt 
välkommen till vårt sommarcafé i 
församlingshemmet! Det gör vi i år 
också, men med tillägget: om vi kan 
genomföra det. 

Som vi alla är medvetna om vet vi 
inte mycket om hur situationen ser ut 
för oss med tanke på det virus som 
fortfarande härjar runt, och då får vi 
rätta oss efter de direktiv som gäller 
för tillfället. 

Så när det närmar sig får ni titta på 
vår hemsida www.svenskakyrkan.se/
bjorklinge, sociala medier eller ringa 
pastorsexpeditionen på 018- 37 72 10 
för aktuell information. 

Men om det fungerar håller vi 
sommarcaféet öppet den 1 juni 
t o m den 11 juni måndag-torsdag 
kl. 10.00-15.00, samt 15-16 juni 
kl 10.00-15.00. 

Anna-Lena Josefsson
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Monna Josefsson, ledare inom ungdoms- 
och konfirmationsverksamheten sam-
lade några unga ledare för att höra deras 
tankar och funderingar kring konfatiden. 
Amanda Berlin, Ebba Ohlzon, Kristoffer 
Berlin, Lowiza Alenholt och Vendela Tho-
rell är överens, det roligaste är tveklöst 
lägren.

När jag frågade dessa unga ledare, och före 
detta konfirmander, om varför de valde att gå 
på konfan svarade de: ”Jag ville göra något ro-
ligt på fritiden.” ”Jag ville ta chansen att träffa 
nya kompisar.” ”För att mamma ville det.” 
”Jag ville lära mig mer om Gud.” ”En äldre 
kompis som konfirmerade sig några år innan 
tipsade mig.” ”Mina föräldrar tyckte det var 
en bra idé att konfirmera sig, det är ju som en 
tradition.” ”För presenterna.” 

Konfirmationen – en chans att lära känna Gud och varandra

På ett sätt ganska givna, självklara svar ef-
tersom de är rätt vanliga. I många år har vi fått 
dessa svar. Jag kan inte låta bli att reflektera 
över om de svaren är lite tråkiga? Lite enfor-
miga? Tittar vi i andra församlingsblad eller i 
andra sammanhang och läser ungdomars svar 
om varför de konfirmerar sig, får vi ungefär 
samma svar. Hur långt tillbaks i tiden behöver 
vi gå för att få andra svar? Svar som; ”ALLA 
konfirmerar sig, alltså ska jag också göra det.” 
När man var en verklig rebell om man valde 
bort konfan? 

Själv konfirmerade jag mig på slutet av 
70-talet, och det var inte många som valde 
bort det då. Och går vi tillbaks ytterligare i 
tiden så MÅSTE man konfirmera sig. Är det 
bra att kunna välja själv idag, om man vill 
konfa sig eller inte? Både och, tycker de unga 
ledarna. Fördelen är ju såklart att man inte 
behöver känna sig tvingad. Det är så mycket 

annat som man ”måste”. Nackdelen, säger de, 
är att många som säkerligen skulle ha tyckt 
det var roligt och bra att gå på konfan missar 
det. Kanske väljer de bort det på grund av att 
ingen av kompisarna ska gå, kanske på grund 
av tidsbrist om man har mycket träning eller 
plugg eller så. Kanske på grund av att man inte 
vågar av olika anledningar. En av dem berät-
tade om en som valde bort konfan därför att 
föräldrarna tyckte det var en dum idé att gå.

Det är inte ovanligt att man börjat konfan 
för att nån annan ville att man skulle gå, men 
upptäckt att det var bland det bästa man gjort.

Lägren lockar
Vad var det då som var roligast under kon-
fatiden? Svaret är tveklöst lägren. Både som 
konfirmand och som ledare har det varit det 
roligaste och mest värdefulla. 

Varje konfaår åker vi på två läger. Det för-
sta i slutet av januari. Eftersom vi drar igång 
konfan veckan efter höstlovet så kommer det 
lägret relativt tidigt på konfaåret och det är 
väldigt bra på många sätt. Att få åka iväg till 
annan ort gör något med oss, och man lära 
känna varandra bra och på ett annat sätt än 
när man är i skolan eller hemma i den vanliga 
miljön. Detta läger är ju ett vinterläger, och 
vi brukar se till att vi kan åka slalom eller ha 
någon annan aktivitet tillsammans. Eftersom 
vi har många unga ledare med oss också så har 
man chansen att lära känna andra än de man 
brukar umgås med. 

Det andra lägret ligger precis efter som-
marlovet. På det lägret brukar vi planera för 
konfirmationen. 

På båda lägren leker vi mycket. Skrattar 
mycket. Alla ledare bjuder mycket på sig själ-
va och det leder till större sammanhållning i 
gruppen. Skratt är förlösande! (Jag kan säga 
att jag blev väldigt glad när jag hörde detta, 
eftersom det är det vi huvudledare jobbar för.)

En annan sak som visat sig ha en stor bety-
delse för många konfirmander är samtalet. 
Samtalet om stort och smått som har med livet 
att göra. Vi tar vår utgångspunkt från Bibeln. 
Bibeln innehåller allt, så det är inte så svårt att 
relatera utifrån den. Bibeln är ju själva funda-
mentet för kristen tro. Ungdomar idag har inte 
så många ställen och tillfällen att prata om det 
som är viktigt. Som tro, Gud, kärlek, miljö, 
det onda, döden och så vidare.

Monna Josefsson



6 7

Det var så roligt att vi ville fortsätta!

Varje år är det ett gäng konfirmander 
som stannar kvar som unga ledare. Som 
ledare får du en chans att utvecklas och 
att fortsätta ha roligt i ungdoms- och 
konfirmationsverksamheten.

När jag frågade några unga ledare varför just 
de valde att bli ledare, blev några av svaren: 
”Det var så roligt på konfan så jag ville fort-
sätta.” ”Det verkade vara så roligt att vara le-
dare så jag vill också prova på det.” ”Då skulle 
jag få fortsätta träffa konfirmander och umgås 
med andra än de jag brukar.” 

Amand Berlin har varit ledare i några år och 
säger så här om ledarutbildningen: ”Att gå en 
ledarutbildning och fortsätta vara ledare inne-

bär att man få fortsätta ha 
roligt under konfan. Man 
utvecklas som ledare, får 
nya insikter. Man lär sig se 
hur andra har det och att 
se saker ur ett annat per-
spektiv.”

Lowiza Alenholt konfir-
merade sig i höstas och 
är tillsammans med Ebba 
Ohlzon och Vendela Tho-
rell, som också konfirme-
rade sig då, nya ledare. 
Lowiza uppskattar peppen 
och tipsen från de äldre 
ledarna, men också att vi 
har roligt ihop och har en 
fin gemenskap i ledargäng-
et. Ebba och Vendela hål-
ler med om det, och tilläg-
ger att det är värdefullt att 
kunna använda sina egna 
erfarenheter som konfir-
mand i ledarrollen. Det är 
ju inte så längesedan de 
var konfirmander. 

Kristoffer Berlin konfirmerade sig för snart sex 
år sedan och upplever en stor skillnad i att vara 
ledare i början och nu. Även om han fortfa-
rande tycker att han lär sig nya saker, så är han 
mycket tryggare i rollen idag och kan ta för sig 
mer och ta egna initiativ. Och det är ju precis så 
som vi huvudledare hoppas att det ska kunna 
få vara!

Att välja själv om man vill gå och konfa sig har 
som sagt sina för- och nackdelar. Men en sak 
vet både jag och mina kollegor: Utan våra unga 
ledare som förebilder, som levande reklampela-
re och som kompisar, skulle konfaarbetet vara 
mycket tråkigare, svårare och jag är dessutom 
helt övertygad om att vi skulle ha färre konfir-
mander!

Så blir du ung ledare
Väljer man att bli ung ledare får man gå en le-
darutbildning. Den är i tre steg och man väljer 
hur många steg man vill gå. Men för att få vara 
konfaledare måste man gå steg 1 och 2. 

Steg 1: Vi åker på ett ledarutbildningsläger un-
der höstlovet, i tre dygn. Där jobbar vi med ett 
utbildningsmaterial som är inriktat på konfir-
mander i Björklinge Skuttunge Viksta pastorat. 
Det är allt ifrån andaktsmetodik till lekmeto-
dik i den utbildningen. Man är sedan med på 
konfaträffarna när de drar igång efter lovet.

Steg 2: Man ska vara med på tre olika akti-
viteter som pastoratet har. Det kan vara på en 
pannkaksgudstjänst och hjälpa till att diska, el-
ler ta hand om pyssel med barnen. En syfören-
ingsauktion behöver kanske hjälp med att bära 
saker, eller något annat. Men kan få besöka 
Björklingegården tillsammans med diakonen. 
Eller något annat.

Steg 3: Stiftet har konfirmandledarutbildning-
ar på Undersvik som är till för dem som varit 
ledare ett tag och vill utveckla sitt ledarskap 
ytterligare. Vill man så kan man åka på det.

Monna Josefsson



8 9

Kalendariet juni - augusti 2020
I skrivande stund råder osäkerhet kring när all verksamhet kan återgå till det vanliga. 

Händelserna i kalendariet är därför preliminära. För aktuella uppgifter och medverkande i gudstjänsterna 
se månadsblad, affischer och hemsidan. www.svenskakyrkan.se/bjorklinge 

Björklinge Skuttunge Viksta
Maj

Söndag 31 11.00 Gudstjänst 16.00 Gudstjänst

Juni

Tisdag 2 11.00 Tisdá i Viksta

Söndag 7 11.00 Gudstjänst 16.00 Gudstjänst

Tisdag 9 11.00 Tisda´ i Viksta                               

Torsdag 11 14.30 Andakt på B-gården 

Söndag 14 18.00 Musikgudstjänst 11.00 Gudstjänst

Tisdag 16 11.00 Tisdá i Viksta

Lördag 20 11.00 Gudstjänst på 
kyrkbacken

Söndag 21 14.30 Ekumenisk guds-
tjänst

18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 23 11.00 Tisda´ i Viksta                               

Söndag 28 14.00 Friluftsgudstjänst 
vid Tallkrogen

18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 30 11.00 Tisda´ i Viksta                           

Juli

Söndag 5 18.00 Ekumenisk frilufts-
gudstjänst i gamla präst-
gården Skuttunge

11.00 Mässa

Tisdag 7 11.00 Tisda´ i Viksta                              

Söndag 12 18.00 Musikgudstjänst 11.00 Friluftsguds-
tjänst vid Traktormu-
seet

Tisdag 14 11.00 Tisda´ i Viksta                            

Söndag 19 11.00 Mässa 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 21 11.00 Tisda´ i Viksta

Söndag 26 18.00 Musikgudstjänst           11.00 Gudstjänst Vik-
stadagen

Tisdag 28 11.00 Tisda´ i Viksta

Björklinge Skuttunge Viksta
Augusti

Söndag 2 11.00 Mässa 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 4 11.00 Tisda´ i Viksta                 

Söndag 9 11.00 Mässa 18.00 Psalmgudstjänst i 
bygdegården

Tisdag 11 11.00 Tisda´ i Viksta                              

Söndag 16 14.00 Friluftsgudstjänst i 
Prästgårdsparken

11.00 Mässa

Tisdag 18 11.00 Tisda´ i Viksta                              

Lördag 22 Cykelorientering

Söndag 23 11.00 Mässa 18.00 Gudstjänst

Tisdag 25 11.00 Tisda´ i Viksta   

Söndag 31 18.00 Musikgudstjänst 11.00 Gudstjänst

Foto: D
aniel Fekete /HIA/ACT Alliance/Ikon

HUR STANNAR MAN 
HEMMA UTAN NÅGOT HEM

svenskakyrkan.se/act

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger 
Act Svenska kyrkan människor i utsatta 

situationer tillgång till hygienartiklar, skydds- 
utrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas.
Tillsammans gör vi skillnad. 
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Kyrkbacken
På kyrkbacken träffades man förr i tiden innan gudstjänsten började, för att prata,diskutera, 

träffa vänner och bekanta. I det här numret handlar kyrkbacken om vad som ska hända:

AA-möte
Anonyma alkoholister 
Björklingegruppen Möten 
i Södra längan (gamla pas-
torsexpeditionen)
Onsdagar klockan 19.00

Välkomna!

Döpta 
Björklinge
Harry Hellsing  26 januari

Filippa Nilsson 28 mars

Viksta
Matilda Lindesjö 5 april 

 

Skuttunge
Tuva Lundin  8 mars

Ny på jobbet   

Vi välkomnar Sofie 

Puranen som ny 

diakon hos oss.

Sofie börjar sin nya 

anställning den 15 

juni. 

Inställt!

På grund av osäkerheten 

kring virusläget är 

Nationaldagen, Mid-

sommarfirandet och 

Björklingedagen 

inställda i år.

Öppna kyrkor
I sommar har kyrkorna öppet i anslutning till gudstjänster samt dagtid, fram till ca 15.00, mån-dag - fredag när våra vaktmäs-tare är i tjänst och på plats. Är kyrkan stängd kan du se om du hittar vaktmästarna i arbete på kyrkogården.

Årets konstutställning 
flyttad till 11 oktober,
Tacksägelsedagen

På grund av situationen med coronaviruset 
har vi flyttat vernissagegudstjänsterna för 
årets konstutställning till 11 oktober.

Alla är välkomna att lämna in och alla 
konstformer är välkomna Utställningen 
pågår 11 oktober till 8 november. Sista 
inlämningsdag 1 oktober. Årets tema är 
SKAPELSE.

För ytterligare information e-posta till 
vår diakon Sofie Puranen, 
sofie.puranen@svenskakyrkan.se.   

Välkommen till 
Prästgårdsparken!
Välkommen att besöka parken och se hur den är i omvandling.I sommar finns blomster-rabatter, grönsaksland och ett imponerande insektshotell byggt som en kyrka.Den 16 augusti, kl. 14.00 firar vi friluftsgudstjänst i Prästgårdsparken. 

Välkommen!

Kyrkans väntjänst 
behöver fler hjäl-
pande händer. Mot 

Gör en insats i 
Väntjänsten

bakgrund av den stora medkänsla 
och lust att göra en insats som väckts 
under coronakrisen välkomnar vi er 
varmt till Väntjänsten. 

Genom Väntjänsten kan du hjälpa 
till med stort och smått. Bidra du 
också!

För ytterligare information e-posta 
till vår diakon Sofie Puranen, 
sofie.puranen@svenskakyrkan.se. 

Björklinge syförenings vårlotteri
På grund av rådande omständigheter blev vårauktionen inställd. 
Dragning för lotteriet har hållits och vinsterna är utdelade. 
Vi tackar alla som köpt lotter. Behållningen skänks till de organisationer 
som ligger oss varmt om hjärtat. En vinstlista finns på pastorsexpeditionen.

Björklinge kyrkliga syförening
 

Veckomejlet – följ med i det 

som händer!

Varje vecka kommer ett mejl med 

uppdatering om vad som händer 

i våra kyrkor torsdag till torsdag. 

Mejlet är ett sätt att påminnas om det 

som är så lätt att glömma och med det 

missa. Mötet med andra, dig själv och 

Gud. 
Vill du också vara med? 

Mejla då till bjorklinge.pastorat@

svenskakyrkan.se så är du med i nästa 

utskick. 

Lottie Vingstedt blir vår nya präst. 

Börjar i augusti.
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Kärlek är en av de starkaste känslorna 
vi människor kan känna, kanske är det 
till och med den starkaste av dem alla. 
Kärlek behöver inte endast vara kärle-
ken vi har till en partner.  Kärlek tar 
sig olika uttryck i våra liv. Kärleken du 
känner till en kompis behöver inte vara 
samma typ av kärlek du känner till dina 
föräldrar, och kärleken till dina föräld-
rar är inte densamma som kärleken till 
din partner. Trots detta är det kärlek vi 
känner. Kärleken finns överallt och den 
är alltid närvarande.

För mig är kärleken en känsla som 
inte har någon simpel förklaring, och 
på vissa sätt utan någon som helst för-
klaring. Om kärleken inte kan förkla-
ras, hur kan vi då veta vad kärlek är? 

För ett tag sedan läste jag en kröni-
ka skriven av Bengt Olsson som lyder 
”Språkpolisens öga tåras när orden fal-
ler rätt”, publicerad i tidningen Dagens 
Nyheter den 19e december 2019. Där 
skriver Bengt Olsson såhär: ”En tum-
regel på korrekturet var att man aldrig 
fick skriva ”Jag och min kompis”, utan 
man skulle placera sig själv sist: ”Min 
kompis och jag”. Detta är en tumre-
gel jag har hållit hårt på, eftersom jag 
anar en vacker tanke bakom. Men jag 
kan inte undgå att notera att jag blir 
ensammare om det. … En regnpinad 
eftermiddag i ”Studio Ett” i P1. De två 
programledarna har tröskat sig igenom 
dagens skörd av debatter och intervju-

Om kärleken finns – 
finns Gud

 
Gudspärlan i frälsarkransen. Symboliserar Gud. 
Foto: Veronica Zander.

inte alltid enkelt, men kanske är det 
just det som är det ultimata sättet att 
visa kärlek på. 

Om Gud hade varit en radioupplä-
sare så är jag säker på att Gud hade 
gjort detsamma som Mattias Rensmo 
och Olle Wiberg i Bengt Olssons krö-
nika. Inte bara skulle Gud prioritera 
oss i skrift eller i tal, han prioriterar 
oss konstant i sina handlingar. Han 
älskar oss villkorslöst. Han skulle inte 
säga ”Jag och människorna” utan han 
skulle säga ”Människorna och jag”, 
inte ”Jag heter…” utan ”Du heter…”. 
För Gud vill alltid vårt bästa, och vi 
människor är hans högsta prioritet. 
”Så älskade Gud världen, att han gav 
den sin ende son, för att de som tror 
på honom inte ska gå under utan ha 
evigt liv. Ty Gud sände inte sin son 
till världen för att döma världen, utan 
för att världen skulle räddas genom 
honom.” (Johannes 3:16-17).

Ibland tänker jag på hur vi kan vara 
säkra på att Gud faktiskt finns. Vi kan 
inte se eller röra Gud, trots detta vet 
vi att han finns där i varje stund och 
vakar över oss. När jag grubblar över 
detta slås jag ofta av tanken att Gud är 
kärleken. På samma sätt som att Gud 
är hoppet och hoppet är Gud, så är 
Gud kärleken och Kärleken är Gud. 

Ett av mina favoritstycken i bibeln 
är ett ganska välkänt stycke, hämtat 
från det första Korintierbrevets tret-
tonde kapitel, verserna 4 till 7.”Kärle-
ken är tålmodig och god. Kärleken är 
inte stridslysten, inte skrytsam och inte 
uppblåst. Den är inte utmanande, inte 
självisk, den brusar inte upp, den vill 
ingen något ont. Den finner ingen gläd-
je i orätten men gläds med sanningen. 

Allt bär den, allt tror den, allt hoppas 
den, allt uthärdar den”. 

I detta stycke kan man byta ut ordet 
kärlek, mot Gud. Då skulle det låta så-
här: ”Gud är tålmodig och god. Gud 
är inte stridslysten, inte skrytsam och 
inte uppblåst. Gud är inte utmanande, 
inte självisk, Gud brusar inte upp, Gud 
vill ingen något ont. Gud finner ingen 
glädje i orätten men gläds med san-
ningen. Allt bär Gud, allt tror Gud, allt 
hoppas Gud, allt uthärdar Gud.” 

Därför vet jag att om du någon gång 
känt kärlek till någon annan, till något 
annat, eller om du någon gång känt 
hoppet inom dig, då är det allt som be-
hövs för att du ska våga tro på att Gud 
existerar. Och kärleken, kärleken är en 
sådan stark känsla att den är näst intill 
omöjlig att förklara. Så kan det ibland 
även kännas med Gud. Det är överväl-
digande och för stort. Men eftersom att 
Gud är kärleken och kärleken är Gud, 
kan vi vara säkra på att om kärleken 
finns, då finns Gud.

 Av Amanda Nyström, ung ledare 

er. Knappt två timmar har förflutit och 
det är dags att tacka lyssnarna, checka 
ut och lämna över till kvart i sex-ekot. 
Allt är upplagt för det vanliga: ”Jag he-
ter…” Men istället säger de till varan-
dra: -Du heter Mattias Rensom. -Och 
du heter Olle Wiberg. En sånt enkelt 
och genialt litet perspektivbyte. Jag 
känner hur något tjocknar i halsen. 
Låt dessa två ödmjukhetsapostlar slå 
an tonen för det nya decenniet.”

Att sätta andra framför sig själv är 
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Välkommen att ringa eller mejla oss!
För att begränsa smittspridningen har pastorsexpeditionen endast telefontid. 
Telefonen är öppen tisdag och onsdag kl. 9-12 samt torsdag kl. 13-16. 
Torsdag före helgdag kl. 9-12. Mejl besvaras även utanför telefontid. Besök kan tidsbokas.

 Adress Prästgården, Nybyvägen 2, 743 63 Björklinge 
 Telefon 37 72 10  
 E-post bjorklinge.pastorat@svenskakyrkan.se
 Hemsida www.svenskakyrkan.se/bjorklinge
 Kanslist Caroline Smedberg, tel. 37 72 10
 Assistent  Susanna Westman, tel. 37 70 74
 Ekonom Jan Kristoffersson, tel. 37 78 64
 Husmor Veronica Zander, tel. 37 78 69

  Församlingshem, tel. 37 70 11
Präster   
 Kyrkoherde  Margareta Wingren, tel. 37 72 13
  E-post: margareta.wingren@svenskakyrkan.se

 Komminister  Hanna Carlsten, tel. 37 78 73
  E-post: hanna.carlsten@svenskakyrkan.se

  Vakant

Diakon 
 Diakon  Sofie Puranen
  E-post: sofie.puranen@svenskakyrkan.se

 Diakoniassistent Anna Torstensson, tel. 37 78 72
  E-post: anna.u.torstensson@svenskakyrkan.se 

Kyrkomusiker 
 Musikdirektör  Magnus Kilvén, tel. 37 05 39
  E-post: magnus.kilven@svenskakyrkan.se

 Kantor  Margareta Andersson Brennan, tel. 37 78 65
  E-post: margareta.brennan@svenskakyrkan.se

Barn och ungdom   
 Barnverksamhet Anna-Lena Josefsson, tel. 37 78 76
 0-12 år  E-post: anna-lena.josefsson@svenskakyrkan.se

 Ungdomsverksamhet Monna Josefsson, tel. 37 78 63
 13 år och uppåt E-post: monika.josefsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare 
 Björklinge  Erik Berglund, tel. 37 75 01
 Skuttunge  Jonas Löfgren, tel. 37 43 06
 Viksta Christer Lundström, tel. 37 22 01

Bankgironummer  5541-2233      -     Swishnummer 123 395 2108

Vad behöver du för att bli bekant? Eller 
för att undersöka om något är värdefullt? 
Det är frågor som vi kan ställa om många 
saker. Det är frågor som vi kan ställa om 
Gud, Jesus, livet och tron också. Att vara 
konfirmand är ett steg där jag själv får veta 
mer, men inte bara det. Jag får se mer, men 
inte bara det. Jag får uppleva mer, men 
inte bara det. Jag får fundera mer, men 
inte bara det. Jag får bli bekant med. För 
det handlar ju inte bara om att få veta mer 
även om det är viktigt. Det handlar om att 
bli bekant med. Det är möjligt hela livet. 
Här är tre bokförslag till dig just nu.

Det finns många böcker om att bli be-
kant med Gud och tron. Jag vill här tipsa 
dig om tre lite olika bokföljeslagare.

Henri Nouven ser 
en tavla av Rem-
brandt för första 
gången och då 
sker ett möte, 
som leder till nå-
got nytt och till 
att Henri Nou-
ven får komma 
hem. Nouwens 
texter andas 

stor värme och 
ömhet. Fram växer bilden av det hem där 
det lyser i fönstren, där dörren är öppen 
och någon väntar med öppen famn. Henri 
Nouven ”Att komma hem”.

Vad är det som hörs när larmet tystnat runt 
mig? Finns det en ton som jag kan höra 
och sedan då? Sofia Camnerin skriver bo-
ken ”När larmet tystnar hörs tonen” un-

Att få blir mer bekant 
med…

der en period när 
hon är sjukskri-
ven. Men boken 
handlar inte om 
hennes sjukskriv-
ning utan om det 
som hörs i mig 
själv när larmet 
runt mig tystnar. 
Sofia Camnerin 
har upptäckt att 

när larmet tystnar hörs tonen – tonen av 
den närvaro som lugnar magoron, som 
finns lika nära oss som vinden som lyfter 
våra spretiga hårtestar och hjälper oss till-
baka när ångesten har ristat hål i vår själ. 
Sofia Camnerin ”När larmet tystnar hörs 
tonen”.

Att få syn på det 
som redan finns 
och som jag re-
dan är bekant 
med, men från 
ett annat håll 
och som jag kan 
upptäcka nytt 
med. Grund-
perspektivet i 
boken har 
med hopp 

att göra, på många olika sätt. Bö-
nen behöver inte uppfinnas, eftersom den 
redan finns i oss. Bokens kanske vikti-
gaste ärende är att hjälpa oss att få syn 
på detta och att hjälpa oss att leva i det. 
Martin Modeus ”Finna bönen som redan 
finns”.

Margareta Wingren



Sommarmusik
Här bjuder vi på några smakprov ur sommarmusiken i våra kyrkor. 

För hela programmet, se uppslaget i mitten av tidningen. Konserterna är gratis.

VOICE OF HEART:
EN STUND PÅ JORDEN 
LÖRDAG 19 JULI, KL. 18.00
Skuttunge kyrka

Niclas Dahl, Mathilda Lindström, Ludwig 
Alexandersson, Andreas Forsberg och 
William Parkstam spelar och sjunger musik 
av Marie Fredriksson, Cornelis Wreeswijk, 
Laleh, Beatles, och mycket annat. Som 
alltid kommer vi att röra oss mellan glädje 
och allvar, och bjuda på ett program för 
både själ, hjärna och hjärta. 

FOLKMUSIKDUON ANDA: 
ASTRID OCH LINA I VÅRA HJÄRTAN 
LÖRDAG 26 JULI, KL. 18.00
Björklinge kyrka

En folkmusikalisk tolkning av Astrid Lind-
gren och Lina Sandell med folkmusikduon 
Anda. De har i över ett decennium leve-
rerat sin energifyllda tolkning av skan-
dinavisk folktradition. Två framträdande 
röster, en tenornyckelharpa och bouzouki. 
Folkmusikduon Anda består av sångaren 
Mattias Ristholm och nyckelharpisten 
Anders Peev. 

ANDERS EMTELL:
SPANSKT, BACH OCH BEATLES
LÖRDAG 2 AUGUSTI, KL. 18.00
Viksta kyrka

Det blir musik av J.S. Bach, Lennon/
Mccartney och wienklassiskt av spanjoren 
Dionisio Aguado. Varierat och lättsamt, 
men med tyngd. Anders Emtell är en 
sologitarrist, baserad i Uppsala, som har 
en speciell förkärlek för den romantiska 
epoken.

På grund av restriktioner från folkhälso-
myndigheten kan vi ej ta in fler än 

45 personer i våra lokaler samtidigt. 
Vi hoppas att ni alla har förståelse för 

detta!

Sommarmusiken arrangeras av 
Svenska kyrkan i Björklinge, Skuttunge och 

Viksta församlingar och SENSUS studieförbund.


