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Huvudtema för årets bokmässa i Göteborg 
blir bildning. Temat anknyter till reforma-
tionsåret 2017 och Svenska kyrkan kommer 
att ha en större roll än vanligt på mässan.

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén 
ser en självklar koppling mellan begreppet 
bildning och reformatorernas ideal.

– När reformatorerna betonade sådant som 
rätten att själv kunna läsa Bibeln och bilda sig 
en egen uppfattning i andliga frågor så har det 
haft stor betydelse för vår syn på bildning och 
utbildning.

Med temat vill man lyfta fram bildning som 
en viktig framtidsfråga, som ytterst hand-
lar om hur vi bygger ett gott samhälle, menar 
Mikael Ringlander och Erika Hedenström, 
projektledare för Se människan, Svenska kyr-
kans arbete på bokmässan.

– Bildning handlar om förmågan att utöva 
sitt medborgarskap, att växa och ta ansvar 
som människa. Mycket av detta bottnar 
också i reformationens tankegods.

Förutom bildningen kommer den finländ-
ska litteraturen att få stort utrymme med 
anledning av Finlands 100-årsjubileum som 
egen nation • KP

Svenska kyrkan 
på bokmässan
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PRÄSTERNA FICK ALLA ATT LÄSA

• Under 1500-talet gick  
Sverige från att vara ett  
katolskt land till att ta till sig  
reformatorn Luthers läror. 
Luther betonade att alla 
människor, inte bara prästerna, 
ska läsa och förstå Bibeln. Efter 
reformationen inleddes i Sve-
rige därför en stor kampanj för 
att lära människor att läsa.

• I kyrkorna delade prästerna 
ut pappersark, som veks ihop 
till små ABC-häften. De inne-
höll kända texter som Fader 
vår och trosbekännelsen, samt 
alfabetet, med både vanliga 
bokstäver och runor, som då 
fortfarande användes i Dalarna. 
Sedan gick prästerna runt till 

alla byar och visade och förhör-
de kunskaperna.

• Kravet på läskunnighet 
skrevs in i den svenska kyrko-
lagen från 1686 och prästernas 
husförhör fortsatte fram till 
slutet av 1800-talet, när  
skolplikten trädde i kraft.

Källa: Tidningen Spira
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Helene Holmström 
redaktör
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Jag besökte häromdagen en massör. 
Ni vet. Spända axlar, efter för mycket 
skärmtid. Vi kom in på diskussioner 
om livet. Jag berättade att jag arbetade 
hundra procent och hade småbarn och 
sambo hemma. Att det inte var så många 
lediga stunder, men att jag var lycklig 
med min lilla familj. Jag behövde inte ens 
motionera, eftersom jag var ute så mycket 
med min son, och mot alla odds faktiskt 
blivit smalare än jag var innan jag fick 
barn. Visserligen sörjde jag att det inte 
fanns så mycket tid för läsning och annat, 
men att jag inte kunde göra dygnet längre 
än vad det var.

Hon lyssnade. Nickade, berättade att 
hon alltid arbetat femtio procent, efter-
som hon ansåg att hennes tid var för 
värdefull för att ge bort. Nu var hon 
forskningssekreterare på en stiftelse och 
älskade arbetet, att ge behandlingar var 
ett slags vid-sidan-av-intresse. Jag kunde 
se effekterna av det, hon var otroligt 
lugn och behaglig, delade med sig av sina 
skarpsinniga kommentarer om samhälls-
utvecklingen och människans villkor. På 
bordet låg intressanta böcker.

Vårt samtal fick mig fundera på min 
egen tid. Använde jag den bra? Och hur 
är det när jag blir gammal och ser till-
baka på mitt liv? Vad kommer jag att 
tänka då? Kommer jag att ångra mig? 
Eller vara glad över att ”jag gjorde det på 
mitt sätt” som Frank Sinatra sjunger i My 
Way?

Vi har inte hur mycket tid på oss som 
helst att förverkliga våra drömmar, rädda 
jorden från en miljökatastrof, växa som 
människor och göra gott i världen. Vad 
lätt det är att glömma en sådan viktig 
sak. Som tur var stöter vi på människor 
som vägleder oss. Tiden är värdefull. 
Begränsad. En gåva. Och man ska inte 
slösa bort den.

Påsken och 
förlåtelsen

Påsken är kyrkans viktigaste högtid. Ur 
ett teologiskt perspektiv fortsätter pås-
ken den judiska tanken med offerlamm, 
men den kristna påsken gällde inte bara 
judar. Hela världen inkluderades i Guds 
försoning, berättar häktespräst Göran 
Hansson som dagligen möter människor 
som tvingas konfrontera sitt mörker.

Förlåtelse och försoning är två sidor av 
samma mynt och nödvändigt i relationer.

– Förlåtelse handlar om att avstå från 
hämnd. Inte att glömma eller att sopa 
under mattan men att gå vidare med sitt 
liv. Försoning är svårare. Då fortsätter 
man relationen och stryker ut det som har 
skett. Ur ett teologiskt perspektiv är detta 
påskens budskap. Gud väljer att ta bort 
det som skadat relationen mellan Gud 
och människa och försonar hela världen 
med sig.

I häktet blir man avslöjad och strål-
kastarljuset slås på. De stora existentiella 
frågorna kommer upp till ytan och kan 
börja bearbetas.

– Många söker också Gud och undrar 
om det finns någon kärlek för dem.

Människor som hamnat i en kriminell 
limbo har ofta själva varit utsatta för 
övergrepp och svek från vuxenvärlden 
sen barndomen. Konsekvensen blir grava 
tillits- och anknytningsproblem. Om 
man aldrig sett och upplevt förlåtelse 
och försoning, blir det svårt att relatera 
till det som vuxen.

Generellt sätt är vi människor våra 
egna strängaste domare. Men att kunna 
förlåta sig själv är en förutsättning för 
att kunna ta emot andras förlåtelse.

Behovet av andlig vägledning i häk-
tet är därför stort. Många genomgår 
en omvändelseprocess och bejakar sin 
skuld och skam. De vill söka både Guds 
och andras förlåtelse men vet inte rik-
tigt vägen. Då kan påskberättelsen bli en 
ögonöppnare.

Göran Hansson minns särskilt en påsk-
gudstjänst då han talade om hur den 
dödsdömde rövaren på korset bad Jesus 
tänka på honom i paradiset. Jesus svarar: 
Idag ska du vara med mig i paradiset.

– En av fångarna utbrast spontant: Oh 
vad bra, så fantastiskt, som en djup suck 
från hans innersta. Plötsligt blev det så 
konkret och handlade om honom själv.

 

Marie Stark

Påsken är en berättelse om 
förlåtelse och Guds förso-
ning med världen. Men hur 
kan vi människor försonas 
med oss själva och varandra? 
Häktespräst Göran Hansson  
reder ut begreppen.

Göran Hansson arbetar som häktespräst i Sollentuna.
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L
anifred Obadia Kizeze suckar. Han minns hur 
hårt livet var för bara några år sedan.

– Jag var frustrerad i hjärtat. Vi hade problem. 
Vi hade inte råd med te på morgonen. Barnen 

fick gå hungriga till skolan. Vi åt väldigt enkel mat. 
Han blinkar, tar ny sats:
– Jag funderade på att flytta härifrån. Jag ville starta 

ett nytt liv i Ngorongoro. Jag behövde en nystart. Jag 
hade ingenting att hämta här. Sen gick vi med i projektet, 
och livet har ändrats från grunden. 

Han pekar mot kossan. Där står hon – Kpendo. Hon 
som gjorde allt möjligt. Kpendo börjar bli gammal, men 

hon betraktas som en familjemedlem, och det finns inte 
på kartan att familjen skulle göra sig av med henne. De 
tittar ömt på henne där hon står och idisslar i sin lilla 
inhägnad. 

Hustrun Viviani Peter Kiula har sökt sig till skuggan av 
ett mangoträd. Hon har flipflops på fötterna, ryggen är 
rak, ögonen uppmärksamma. 

Hon kväver en gäspning. 
Hon medger att det tar på krafterna att sköta om jord-

bruket och djuren. 
– Jag går upp klockan sex på morgonen, och mjölkar, 
mockar och hämtar gräs till djuren. Sen städar jag köket 

”Grannarna 
skrattade åt 
oss”

Familjen var utfattig och grannarna gjorde narr av dem. 
– Vi hade inte ett ordentligt hem. Och om man inte har ett 
ordentligt hem skrattar de åt en. Vi blev utfrysta ur byn, 
säger Lanifred Obadia Kizeze.

text: anna wahlgren    foto: magnus aronson/ikon
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och tvättar kläder. Då åker min man in till staden och säljer 
mjölk och fisk, säger hon. 

Barn och grannbarn sitter på gårdsplanen. Flera dricker 
mjölk. Minst ett par glas mjölk om dagen ska barnen dricka.

– Barnen älskar mjölken. De dricker en kopp morgon och 
kväll. Det är perfekt kvalitet på mjölken. Det tar ungefär en 
kvart att mjölka, och den mjölk som kommer ur. Mmmm… jag 
kan inte beskriva den. Vilken kvalitet det är, säger Viviani Peter 
Kiula.

Hennes familj är ett så kallat ”prioriterat hushåll”. De har 
valts ut att ingå i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania 

(ELCT) och Svenska kyrkans 
ko- och kalvprojekt. 

För att de tillhör de allra fatti-
gaste, men också för att de tros 
ha potential att förändra sin livs-
situation. 

År 2009 fick de sin första ko. 
Då bodde de i ett litet hus med 
grästak och väggar av lera. De 
deltog inte i bygemenskapen. 
Ingen ville ha med dem att göra. 
De hade för låg status. 

I stallet står nu fyra kor: 
Kpendo, Neema, Bahti, 
Kikkufu. Vardera ko ger dem 
över 20 liter mjölk  – per dag. 

För pengarna som de har fått 
när de sålt kalvar och mjölk har 
familjen kunnat bygga två nya 

hus. Projektledare Patricia Mchone är full av beundran, hon har 
inte sett det nyaste huset, och hon har svårt att ta in att bygget 
har gått så fort som det har gjort.

– För pengarna som vi fick när vi sålde kalven har vi köpt 
några getter. Men bäst av allt är att vi kan låta våra barn gå i 
skolan. De två äldsta kunde inte gå i gymnasiet, men de yngre 
kommer att kunna göra det. Det är lycka. Jag är tacksam för 
Gud, som jag ser i det här projektet, säger Viviani Peter Kiula.

Rädd för?

– Klimatförändringarna. Det har blivit torrare, och svå-
rare att föda upp djur. Vädret har blivit oförutsägbart, och det 
skrämmer, säger Lanifred Obadia Kizeze.

Framtidsdrömmar?
– Jag är tacksam för de nya husen. Och att vi förra året hade 

råd att köpa en vattenpump till gården. Vi har dock ännu en 
dröm att uppfylla. Det är att dra el till huset. Det skulle under-
lätta.

Paret tittar på varandra och konstaterar att grannarna har 
slutat skratta.

– Nu är de avundsjuka istället. Plötsligt har folk börjat intres-
sera sig för oss. Vår sociala position i byn har definitivt föränd-
rats. Vissa kommer till oss för att be om råd, andra vet vi inte 
riktigt vad de är ute efter. Vi törs inte lämna vårt hus, det är all-
tid någon som vaktar det. Vi är rädda att de ska stjäla våra djur, 
säger Viviani Peter Kiula.

Lanifred Obadia Kizeze hade aldrig kunnat drömma om att 
livet kunde förändras så drastiskt på bara några år.

”Plötsligt 
har folk bör-
jat intressera 

sig för oss. Vår 
sociala position 
i byn har defi-
nitivt föränd-

rats.”

–Barnen älskar mjölken. 
De dricker en kopp morgon och 
kväll. Det är perfekt kvalitet på 

mjölken, säger Viviani  
Peter Kiula.

Det framgångsrika ko- och kalvprojektet i Tanzania är ett bra ex-
empel på hur Svenska kyrkan jobbar med hållbar försörjning. Här får 
familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko ger 
mjölk, vilket leder till en inkomst, stärkt självkänsla, skolgång och nya 
investeringar.
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ko-effekten i 7 steg
Familjen ansöker om en dräktig 

kviga från kyrkan.

En i familjen får utbildning i hållbart
 jordbruk och koskötsel. 

 Om kvinnan är den som får utbildning 
och ansvar för kon, kan detta bidra 

till att stärka kvinnans ställning 
i samhället.

En trygg inkomst gör att 
barnen kan gå i skolan. 

Familjen kan sedan investera i hus, fler djur, grödor, 
vattenrening och biogasanläggning, eller annat som 

familjen behöver.

Kon får kalvar, som skänks vidare till 
andra familjer genom kyrkan. Övriga 

kalvar kan familjen sälja. 

 Kon ger mjölk som de kan dricka 
och sälja.

Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania 
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring.
Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.

– för allas rätt till mat

Sms:a KO 
till 72 905 
& ge 100 kr
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SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
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Ägget en kristen symbol
En av de mest utmärkande påsksymbolerna är ägg. Vi både äter 
ägg, dekorerar dem och hänger dem i påskriset. Ägg som mat 
är en vida spridd kristen symbol, en symbol för liv och för Jesu 
uppståndelse på påskdagen. Att påsken blivit den stora ägghel-
gen beror dels på att det var förbjudet att äta ägg under fastan 
före påsk. Men påsken infaller också under en tid på året när 
honorna börjat värpa och tillgången på ägg var jämförelsevis 
god. Äggmålning är i vårt land känt sedan 1700-talet.• KP  
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”Om syndernas för-
låtelse inte fanns hos 
Gud så skulle jag  
gärna vilja kasta ut 
Gud genom fönstret, 
så som jag är till  
naturen.”                       

Sveriges första festival för kristen hård-
rock ordnas i Sollentuna. Initiativtagar-
na, Jeanette och Henrik Larsson, kallar 
musiken för white metal istället för black 
metal.

– De här banden får inte chansen på 
vanliga metalfestivaler, trots att de 
ibland är grymt mycket bättre än de 
”vanliga” metal-banden, förklarar Jea-
nette som bor i Norrviken.

Tillsammans arbetar paret för att den 
kristna hårdrocken ska bli allt mer accep-
terad, enligt tidningen Mitt i Sollentuna.

Den 7-8 april kommer 14 band från USA 
och Europa till Rainbow Rock på Arena 
Satelliten.

Rainbow rock har en åldersgräns på 16 
år och är ett helt drogfritt arrangemang, 
som paret finansierar med egna pengar.

– Vi kallar oss metal-missionärer. • KP

Festival med kristen hårdrock i Sollentuna

Mel Gibson instruerar Jim Caviezel, som 
spelar Jesus, i Passion of the Christ.

Martin Luther
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Passionsdramat har kallats en av världens 
bästa berättelser. Missa inte att följa med 
vad som hände under de sista dagarna 
i Jesus liv i Sollentunas kyrkor. Under 
långfredagsgudstjänsterna kan du uppleva 
stillheten och allvaret när Jesus döms till döden. 
Eller lyssna på musik i den nionde timmen, 
alltså klockan tre på eftermiddagen. En alldeles 
speciell upplevelse är påsknattmässorna, 
och glädjen när Jesus har återuppstått på 
påskdagen. Påsken är kyrkans största högtid.

Det finns också många Jesusfilmer att se 
under påsken. En av de mest ambitiösa är 
Passion of the Christ (2004) av Mel Gibson. 
Denna blodiga och realistiska film utspelar sig 
under Jesus sista timmar, och är otroligt stark 
i sitt uttryck. Latinet och arameiskan ger en 
känsla av autenticitet. För den musikalfrälste 
rekommenderas Jesus Christ Superstar (1973). 
Här följer vi Jesus sista sju dagar i livet. För den 
nördige rekommenderar vi Jesus från Nasa-
ret (1977), ett kraftfullt epos som i sin längsta 
version hela 382 minuter (6 timmar och 22 mi-
nuter) och täcker Jesus hela livsöde från födel-
se till återuppståndelsen.• KP  

Välkommen till 
kyrkorna i påsk

Gravrättsinnehavare sökes på kyrkogårdarna
Bli inte förvånad om du ser en grön skylt 
med ett telefonnummer och en uppmaning 
att kontakta kyrkogårdsförvaltningen på den 
grav du besöker. Församlingen letar efter 
gravrättsinnehavare.

– Vi vill ha kontakt av flera olika orsaker. I 
vissa fall vill vi upplysa om att gravrättstiden 

på 25 år har gått ut. Då kanske det är dags att 
förlänga den. Ibland behöver vi komplette-
ra med adress eller andra uppgifter. Det bör 
även finnas en person vi kan kontakta i frågor 
som gäller exempelvis gravstenen, säger Ro-
se-Marie Ederlöv, kyrkogårdsföreståndare på 
Sollentuna kyrkogård. • KP F
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Känns bra att bidra
För volontären Cecilia Sundström 
är det viktigt att visa på alla 
människors lika värde. 

För tio år sedan väcktes Cecilia Sundströms 
intresse av att engagera sig i Kummelby kyrkas 
olika aktiviteter. Innan dess hade hon inte haft 
några speciella uppdrag. Hon var nyfiken på  
kristen tro och gick därför en introduktionskurs, 
Alpha. Under kursen växte hennes tro fram. 

– När jag kom till tro fick jag även en funktion. 
Jag ville börja göra nytta. Jag kände mig inte hel 
om jag inte gjorde något uppdrag, säger Cecilia. 

Under åren har Cecilia hoppat på olika typer av 
uppdrag beroende på vad hon varit intresserad av. 
Med tre barn och heltidsarbete så har tiden också 
fått styra uppdragets karaktär.  

– Jag har testat olika saker i Kummelby kyrka. 
Här är det en öppen stämning. Man förbinder 
sig inte för alltid och kan hitta något som man är 
bra på. Vi är dessutom 120 volontärer så det finns 
möjlighet att testa olika uppdrag, eftersom vi är 
så många, säger Cecilia.

Något som Cecilia minns som väldigt speciellt 
var när hon var engagerad i Vinternatt. En plats 
där kyrkan gav möjlighet för EU-migranter att 
äta en gemensam måltid, sova, duscha och tvätta 
kläder.

– Det handlar om att lindra nöden. Det är en 
del av mänskligheten att hjälpa andra. Att visa 
att alla människor är lika mycket värda, säger 
Cecilia. 

Cecilia menar att många hon möter har fått 
upprättelse efter att ha fått en relation med Gud. 

– Jag har fått se hur en människa sträcker på 
sig efter att ha fått känna Guds kärlek. Vi får alla 
vara en del av något större och det skapar ett sam-
manhang. Sen kan man inte göra allt, men något 
kan man göra.

Den dagen man vill göra något för andra så är 
det viktigt att följa sin känsla och fullfölja det. 

– Det ger mycket mer än vad det tar, säger 
Cecilia.

Ålder: 48 år 
Familj: Tre barn och man 
Yrke: Biträdande rektor. 
Uppdrag: Samtalsledare för Alphagruppen 
i Kummelby kyrka. 
Tidigare uppdrag: Söndagsskola,  
Upptäckargruppen. 
Fritidsintressen: Träna, skogspromenader, 
vänner, friluftsliv, kyrkan, familj.

Cecilia Sundström
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”Jag har alltid 
gillat sagor”

På jobbet är det Bibeln som gäller. 

På fritiden ”Härskarringen”. 

Men Anders Stenström, kyrkvaktmästare och Tolkienexpert,  

ser ingen motsättning mellan två av världshistoriens mest omskrivna verk.

text: petter karlsson foto: magnus aronson

M
itt i gudstjänsten kan han plöts-
ligt inspireras av något som J R R 
Tolkien skrev och blixtsnabbt kasta 
ner en översättning på ett papper.

Hädelse?
Knappast.

För Anders Stenström, mångårig vaktmästare i 
Turebergskyrkan, vet att hobbitar, alver, orcher och 
vitskäggiga trollkarlar har en starkare koppling till Bibeln 
än de flesta anar.

– Tolkien var själv kristen; en mycket from och intänkt 
person. När han som tolvåring blev föräldralös, fick han 
en katolsk präst som förmyndare. Man kan nästan säga att 

han växte upp i kyrkan. Ett återkommande ämne i hans 
brev är just teologiska spörsmål. På ett ställe skriver han: 
”Härskarringen är ett kristet verk och det kan vem som 
helst se. Dessutom är det skrivet av en katolik, vilket man 
däremot kanske inte kan se.”

Vilka kristna paralleller kan du själv hitta?
– Hos Tolkien precis som i Bibeln är världen skapad av en 

god Gud. Den onda makten Morgoth är precis som Lucifer 
en fallen ängel. Sauron är hans underhuggare som svikit 
både det goda och Morgoth. Speciellt i sin bok Silmarillion 
försöker Tolkien handskas med det klassiska kristna pro-
blemet hur en god Gud kan tillåta ondska. Han brottas till 
exempel med frågan om orchernas personlighet; om en  
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varelse verkligen kan vara genuint ond. Vilket han person- 
ligen inte trodde.

Förekommer det även en Kristusgestalt?
– Till skillnad mot sin vän C S Lewis, undviker Tolkien att 

skapa en tydlig sådan. Tolkien 
tyckte aldrig riktigt om Narnia, 
han menade att om man ska-
par en sagokristus som lejonet 
Aslan, riskerar man också att 
göra Kristus till en saga. Vilket 
inte hindrar att man kan finna 
kristuslika drag hos flera av 
Tolkiens gestalter.

Anders Stenström nämner Aragorn som upphöjs från en 
anonym tillvaro till att bli Den gode kungen. Frodo som åtar 
sig att bära ringen genom dödsskuggans dal, nästan som ett 
kors. Och inte minst Gandalf, som både dör och återuppstår 
efter att han brottats med en brinnande demon, en balrog, i 
Morias gruvor.

– Gandalf är i själva verket en ängel, fast iklädd en fysisk 
kropp. Makterna som är satta att råda över världen, ”valar” 
som Tolkien kallar dem, är den mäktigaste sortens änglar. För 
folken från den tiden som Tolkien berättar om är Gud avläg-
sen, i det närmaste otillgänglig. Och även om hobbitarna före-
faller relativt oreligiösa, så gäller det däremot inte alverna 
och dunedain, de upplysta människorna. Det finns exempel-
vis skildringar hos Tolkien om hur människorna tre gånger om 
året går upp på ett berg för att be till Gud. Kungens roll var 
även översteprästens.

Och kyrkvaktmästare Stenström vet i sanning vad han talar 
om. Som nioåring flydde han undan tråkigt vuxenprat vid 
en middagsbjudning på en sörmländsk herrgård, in i ett  
bibliotek där han av en slump hittade ”Sagan om de två tor-
nen”. Han började läsa och gav sig inte förrän han fick låna med 
sig boken hem.

– Sedan fick jag ”Sagan om konungens återkomst” av en mor-
bror, vilket alltså innebar att jag läste första delen sist. Jag hade 
alltid gillat sagor – folksagor, H C Andersen, Topelius – och 

”Gandalf, är i själva 
verket en ängel, fast iklädd 

en fysisk kropp.”

äventyr med mytiska inslag som Odysséen. Men här kände 
jag verkligen vinden i håret på Rohans slätter. Även mina 
föräldrar läste omsider böckerna, men utan att bli fanati-
ker. En dag hittade min syster ett sällskap för likasinnade, 

Forodrim, via frågespalten i 
damtidningen Femina. Då var 
jag 18 år. 
 
Blev ledande expert
Fyra decennier senare tillhör 
han de ledande experterna på 
John Ronald Reuel Tolkien 
och hans verk. Han var bland 

annat inblandad vid den senaste nyöversättningen av trilo-
gin, samt den svenska textningen av Peter Jacksons filmatise-
ring. Har till och med antagit ett speciellt namn, Beregond, i 
umgänget med andra Tolkienfrälsta.

– Vi brukar träffas i en lokal på Kungsholmen. Beregond är 
en figur jag gillar, eftersom han alltid hoppas, alltid är trofast 
och aldrig ger upp. Det finns en fin scen när han och Pippin 
sitter och tittar bort mot Mordors mörker och han ändå för-
söker skönja en liten, liten strimma av ljus. Vad han säger då, 
har jag låtit rama in: ”Hope and memory shall live still in 
some hidden valley where the grass is green.”

Anders/Beregond har också en garderob med mantlar och 
andra kläder som skulle passa i Tolkiens värld.

– Inom Forodrim kallar vi det ”midgårda kläder”. En del 
har jag köpt, en del sytt själv.

Dräkten väcker visst uppseende när vi traskar runt utan-
för hans bostad i Alby för att ta bilder. En hobbit på ett över-
gångsställe?! Men Anders Stenström bara ler tryggt. Han har 
sedan länge förlikat sig med sin egen nördighet. Har till och 
med en knapp med den självironiska texten ”Talk nerdy to 
me”.

I lägenheten finns visserligen också en rävboa på en fåtölj, 
en pipa med formen av en hund och en tekopp som ständigt 
fylls på. Men i övrigt är det i sanning en bostad värdig en 
Tolkienkännare.

År 1977 fick Anders Stenström studera original- 
manuskripten till The Lord of the Rings. När 
han vände ett blad singlade ett lossnat hörn 
ner framför honom. Det sparade han och har i 
efterhand frågat arkivet om lov.
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– Senast jag räknade hade jag närmare 800 böcker i ämnet. 
Jag ägnar säkert mer än hälften av min tid åt Tolkiens värld.

Blommor gav namn åt hobbitkvinnor
Så var går egentligen gränsen mellan hobby och livsåskåd-
ning? Passion och religion?

– Jag tror givetvis inte på Tolkiens berättelser som histo-
riska skildringar. Jag menar, även om vi tänker oss att de 
skulle ha ägt rum före istiden, för 40 000 år sedan, så stäm-
mer varken kustlinjer eller bergskedjor. Jag tror inte ens att 
det jag sysslar med är särskilt viktigt i något större perspektiv. 
Däremot tror jag att det har lärt mig mycket om andlighet och 
gemenskap. Men också om träd, blommor och språk.

Tolkien var språkprofessor som bland annat undervisade 
i fornnordiska. Han hade en stark estetisk känsla för språk, 
och hävdade att det var när han själv började skapa språk 
som det föddes ett behov av folkslag som kunde tala dem, en 
geografi, en mytologi och – i slutänden – en berättelse.

Som man märker i hans böcker var Tolkien också en stor 
naturälskare. Den kärleken har Anders Stenström också över-
tagit och förvandlat till en egen täppa utanför bostadsrättens 
knut.

– Det vore kul att odla alla de blommor som har fått ge 
namn åt hobbitkvinnor: Rosa, Pimpinella, Primula, Lobelia 
och många andra blommor ...

OM ANDERS 
Namn: Anders Stenström. 
I Tolkienkretsar dock mera 
känd som ”Beregond”, som 
var en av citadellvakterna i 
staden Minas Tirith i ”Härs-
karringen”. 
Ålder: 59 år. 
Bor: Bostadsrätt i Alby, 
söder om Stockholm. 
Yrke: Vaktmästare i S:t  
Eriks kyrka sedan 1983 och 
i  Turebergskyrkan sedan 
2010. ”Men ett tag var jag på 
väg att bli civilingenjör och 
lantmätare.” 
Intressen: J R R Tolkien, 
litteratur, språk, 
trädgårdsarbete. 
Äter: Allt. 
Dricker: Allt utom kaffe med 
socker.
Aktuell: Med översättnin-
gen av ”Brev från Tolkien” 
som utkommer i september.

Tolkiensällskapsutmärkelser:  
guldlövet = ledamot av 
Forodrims Ridderskap. Den hitre 
kraschanen = storkommendör i  
Aftonstjärnans Orden. Den bortre  
kraschanen = väktare av  
Västerlandet i Estels Orden.

Anders Stenström har över 800 böcker som berör Tolkien i sitt bibliotek.
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En kolbit glöder 
sällan ensam

Maria Westblom hade tänkt sig en karriär som medicintekniker. Kanske skulle hon 

fortfarande varit kvar i operationssalen, om hon inte stannat upp för att lyssna. I juni 

tillträder hon som ny distriktschef i Kummelby distrikt.

text och foto: johannes nordemar



15

En kolbit glöder 
sällan ensam I 

kyrkan har väl alla en bergfast 
tro? Maria Westblom hade, liksom 
många andra svenskar, en uppfatt-
ning om att kyrkan är en plats för 
de fromma. De som har alla svar. 

Efter konfirmationen i tonåren föll det sig 
naturligt för henne att ta ett steg åt sidan 
och behålla tron för sig själv. 

– Att dela med andra? Nej, det fanns 
ingen jag tyckte det gick att prata om 
sådana saker med.

Vi träffas hemma hos Maria i Viby. 
I kaminen brinner elden som hon satt 
igång tidigare under morgonen. 

– Oj, det är verkligen dags att lägga på 
ett vedträ till innan det slocknar, säger 
Maria och tar några snabba steg över 
parketten, förbi flygeln.

Den har hon ärvt av sin mamma, som 
var pianolärare. Musik, men även sport 
av olika slag, är något både Maria, hen-
nes man Göran och deras två barn lägger 
mycket tid på. Snabbt räknar jag in två 
gitarrer och tre sorters bollar i köket, om 
vi bortser från pilatesbollen under flygeln.

Vill förbättra och påverka
Värmen slår emot oss när ugnsluckan 
öppnas.

– Vi älskar att elda. Ibland är det näs-
tan bråk om vem som ska hinna upp först 
på morgonen och tända, säger hon och 
ler. 

Maria har nära till skrattet. Hon har 
också ett naturligt lugn och en närvaro 
som visar att hon är intresserad av vad 
som händer runt omkring henne. Hon 
beskriver sig själv som modig, en person 
som vill förbättra och se människor växa. 
Där hittar vi också hennes passion, sum-
man av karde- 
mumman, människor. 

Hade inte hennes intresse för 
människor varit så starkt som det är 
hade hon kanske nöjt sig med att vara  

medicintekniker, koordinator eller chefs-
sjuksköterska. Men hon var inte nöjd. 
Arbetsområdet var för smalt. Något sak-
nades, men hon hade svårt att sätta ord 
på vad. 

Via en gospelkör kom hon i kontakt med 
Kummelby kyrka, något hon upplevde som 
en oas under sin föräldraledighet.

– Där såg jag en helt annan kyrka 
än den jag tidigare mött. Jag gick 
Alphakursen, där jag fick stöta och blöta 
mina frågor och jag förstod att tvivel inte 
behövde vara fel. De kan vara en del av 
tron. 

Under åren som följde blev gudstron 
starkare. Maria använder till och med 
ordet överväldigande och tar en metafor 
till hjälp. 

– Glöd som kommer för långt bort från 
eldstaden slocknar. Jag kände mig som en 
kolbit som låg för mig själv och pyrde. 

Steg för steg började hennes drömmar, 
mål och tankar falla på plats. 

– När man kommit en bit in i livet, då 
börjar man fråga sig, vad är viktigt?

Referenspunkt i tillvaron
Något hon lärde sig redan i tonåren, då 
hon praktiserade hos en lantmätare, var 
att det behövs referenspunkter i tillvaron. 

– För att sätta ut fyra hörnmarkeringar 
för ett hus på rätt plats, behövs minst en 
fast fixpunkt som kan vara lite längre 
bort. Jag ser Gud som den fasta punkten, 
som vi ständigt kan återvända till och 
stämma av våra liv mot. 

Under en helgresa på temat den Helige 
Ande, med Kummelby kyrka, fick hon 
frågan: Ska du bli präst eller?

– Jag hade hållit en utläggning om 
orden andetag och andemening. Jag 
minns att jag skrattade bort frågan. Men 
sen började jag fundera. 

När hennes man Göran och tillräckligt 
många av hennes vänner hade bekräftat 
det hon själv hade på känn, tog hon det 
trevande steget att söka tjänstledigt för 
att påbörja studier. Det var inte självklart 
för henne att ens fullfölja utbildningen. 
Att mitt i livet byta yrke, det påverkar 
både familj, fritid och levnadsstandard. 
Hon har testat sig fram, tagit ett steg i 
taget och gång på gång fått bekräftat från 
andra att hon är på rätt väg. 

2012 vigdes hon till präst, efter fem och 
ett halvt års studier. Sedan 2013 har hon 
arbetat i Järfälla församling, de senaste 
åren som arbetsledande komminister. I 
juni tillträder hon motsvarande tjänst i 
Kummelby kyrka. 

– Jag är inte ledare för att jag gillar att 
stå i fokus. Men jag vill vara med och 
påverka. 

Hon säger att kyrkans viktigaste upp-
gift är att föra människor närmare Gud. 
Att inte undanhålla det goda, utan hjälpa 
människor att ta vara på livet. 

– Vi behöver samtalsplatser där vi kan 
ställa frågor, där ingen fråga är varken 
för naiv eller för genomtänkt. 
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Släng inte dina utbrunna värmeljus, just nu pågår en insamling av  
värmeljuskoppar för tillverkning av proteser i Thailand. De in-
samlade kopparna smälts ner och av aluminiumet i dem blir det 
nya arm- och benproteser till funktionshindrade i Thailand. Den 
som vill vara med och hjälpa till med insamlingen, kan lämna sina 
utbrunna värmeljuskoppar till Turebergskyrkan och Edsbergs-
kyrkan. • KP

Koppar från värmeljus blir proteser

Kärleksört, röda rosor, murgröna och 
lökväxter som påskliljor och snödrop-
par, tillhör de vanligaste gravväxterna på 
kyrkogårdarna.

– Kärleksörten står högst upp på lis-
tan. Säkert för namnets skull men också 
för att den är tålig och lättskött. Röda 
rosor är förstås en klassiker, eftersom 
den också har med kärlek att göra, berät-
tar Wilhelm Landreus, föreståndare för 
Silverdals griftegård.

Traditionellt sätt väljer många ettåriga 
sommarblommor för deras överdådiga 
långa blomnings skull, men eftersom de 
bara blommar en gång och inte överlever 
vintern är de inte särskilt miljövänliga.

– I miljöns tecken vill vi gärna att fler 
köper perenner av oss. Både för växt-
husuppvärmningens och transportens 
skull. Det kräver kanske mer planering 
eftersom perennerna har kortare blom-

ningsperiod, men de överlever vintern 
och kommer tillbaka år från år.

Bland perennerna hittar vi bland annat 
en brokbladig kaukasisk förgätmigej för 
en skuggig gravrabatt, regnbågs- 
bräken lämpar sig för en halvskuggig 
plats medan stäppsalvian behöver sol.

Växterna som säljs ska uppfylla minst 
två av följande kriterier. De ska vara 
marktäckare, ha lång blomning, ha ett 
vackert bladverk och vara lättodlade och 
anspråkslösa. Perenner kan beställas om 
man har köpt tjänsten rabattskötsel.

– Man kan prata med kyrkogårdens 
personal om man behöver råd om vad 
man ska plantera. På olika kyrkogår-
dar funkar olika växter, rosor försöker 
vi avråda ifrån på Sollentuna kyrkogård, 
säger Rose-Marie Ederlöv, föreståndare 
för Sollentuna kyrkogård. 
                                                Marie Starck

Miljövänligare 
med perenner
Valet av växter till gravrabatten kan göras mer miljö- 
vänligt. Därför satsar församlingen på en ökad 
försäljning av perenna växter som håller i många år.

Sollentuna kyrka kommer att var stängd 
under 2018 på grund av renoveringar. 
Under tiden kommer bröllop, dop och be-
gravningar att ske i församlingens andra 
kyrkor. Man uppskattar att renoveringen 
är slutförd påsken 2019.• KP

Sollentuna kyrka 
stängs och renoveras

Sollentuna kyrkogård har beskurit lindarna för 
att lyfta trädkronorna och få in mer ljus på  
kyrkogården.

– Det var ett stort arbete som gav resultat. 
Många besökare uppskattade det, säger Ro-
se-Marie Ederlöv som är kyrkogårds- 
föreståndare. 

På Silverdals griftegård har en ljusdesigner 
anlitats för att ge förslag på ljussättning. Det 
handlar om att göra kyrkogårdarna mer till-
gängliga för besökare. Nästa steg är att belysa 
de områden som har dåligt med ljus.• KP 

Beskurna lindar ger 
ljusare kyrkogård
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Stäppsalvia.

Kring trettio kyrkvaktmästare och kyrkvärdar 
samlades i mitten av februari för en utbild-
ningsdag i Sigtuna.

– Kyrkvärdar och vaktmästare samarbetar 
ofta om praktiska inslag i gudstjänsten som 
anvisning av sittplatser, frambärande av natt-
vardskärl, ljuständning och omhändertagande 
av kollekten, säger Anders Törnqvist.

Biskop em Caroline Krook redogjorde för 
gudstjänstordningen ur historiskt perspektiv. 
Det började när små husförsamlingar sam-
lades i Roms katakomber. När kristendomen 
blev statsreligion på 300-talet utformades 
mässan på latin och framfördes i romerska 
domstolsbyggnader, basilikor och katedraler. 
Reformationen innebar att vi fick en Bibel och 
gudstjänst på det egna språket – i Sverige på 
1520-talet med Gustav Vasa och Olaus Petri.

– Samtalet fortsatte i smågrupper där var 
och en fick berätta om vilka uppgifter  vi brin-
ner för och vad som är utmaningar för oss. Det 
var stor enighet om att textläsningen är en 
central uppgift. Genom tydlig och inlevelsefull 
högläsning kan kyrkvärden bidra till att göra 
bibelordet levande för gudstjänstdeltagarna, 
säger Anders Törnqvist.• KP

Inlevesefull högläsning 
viktig för kyrkovärdar 
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En av mina käraste vänner, Eivor, har nu lämnat det 
här livet. Hon kämpade med cancern i två år. Hon 
hade det svårt särskilt sista året. Men trots den 
kroppsliga smärtan uppskattade hon ända in i slutet 
solskenet, blommorna i rabatten utanför husknuten 
och alla sina goda vänskaper. Hon fattas mig, jag sak-
nar hennes röst och att jag inte längre kan få ta del 
av hennes kloka tankar. Men det är tacksam- 
heten som stannar kvar, att vi fick vara vänner i över 
20 år. Vänskap, vänlighet och förståelse är några av 
de vackraste orden jag vet. 
 
Det bästa i mitt arbete är när jag kan få vara ett 
lyssnande öra, för någon som behöver det. När skug-
gorna blivit för mörka för en person, har jag ibland 
förmånen att få gå med en bit på vägen. Förhopp-
ningsvis kan lyssnandet och delandet av det som är 
svårt, ge tröst, hopp och ny kraft

Innan jag kom till tro, var det en vers i Bibeln som 
särskilt talade till mig: ”Gud är kärlek, och den som 
förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom” (Joh 
4:16). För mig var det en fascinerande tanke, att den 
kraft som är ursprunget till allt som finns till, skulle 
vara just kärlek. Enligt Korintierbrevet kommer en-
dast tre saker att bestå in i evigheten, tron, hoppet 
och kärleken. Allt som vi presterar och gör i livet som 
inte görs med kärlek, är därför fåfängligt. Det är en 
uppmuntrande tanke, som sätter mina handlingar 
och tankar i ett ständigt aktuellt perspektiv. 

Vi är i fastans tid, många i kyrkan väljer att avstå 
från olika saker: sötsaker, kaffe, alkohol eller Face-
book. Det är ett sätt att uppmärksamma vad som är 
viktigast och att ge Gud mer av sin tid. Att följa Jesu 
väg mot Jerusalem, korset och uppståndelsen, ge-
nom gudstjänster och bönesamlingar, är att bli en del 
av denna odödliga berättelse, där kärleken över- 
vinner både skam, ondska och döden. Gud själv 
längtar efter dig, han frågar efter dig, han vill ge dig 
tröst, hopp och ny kraft, till att älska både dig själv 
och dina medmänniskor.   

Anne Runesson, diakon
 

diakonens röst

100 år
Den 1 maj är det 100 år sedan Ed och Sollen-
tuna församlingars pastorat blev Sollentuna 
och Eds församlingars pastorat och kyrko- 
herden flyttade från Ed till Sollentuna. 

Kärlekens kraft

Tack för att 
du är medlem

FB-KAMPANJ OM VAD DIN MEDLEMSAVGIFT GÅR TILL
I april kör församlingen en annonskampanj på Facebook där vi tackar för alla 
medlemsavgifter. De går till begravningsgudstjänster, stöd vid kriser och olyckor, 
familjerådgivning, samtal , gudstjänster, körer, barn- och ungdomsverksamheter, 
retreater, samtal , omsorgsgrupper och mycket mer. Gilla oss gärna!

Nu kan man söka till Svenska kyrkans utbytesprogram för 
unga vuxna 18–30 år. Du får dela vardagslivet, och engage-
ra dig i kyrkan och samhället under tre månader i Brasilien, 
Costa Rica, Filippinerna eller Tanzania.  Den som söker till 
programmet ska vara eller ha varit aktiv i Svenska kyrkan 
och vara intresserad av internationella frågor. • KP

Utbytesprogram: Ung 
i den världsvida kyrkan
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Sven Johannesson tar med sig en blombukett när han besöker äldreboenden, den 
är du med och betalar som medlem i Svenska kyrkan. 
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Tack till alla ni 38 131 sollentu-
nabor som är medlemmar i Svenska 
kyrkan. Tack vare er kunde vi under 
2016 konfirmera 298 ungdomar, 
döpa 263 personer, viga 120 par 
samt hålla begravningsgudstjänst 
för 298 avlidna.

Vi kunde regelbundet besöka 
Sollentunas äldreboenden 
och vi kunde via Sollentuna 
Hjälpförening dela ut 200 000 kr 
till sollentunabor som inte har till 
livets nödtorft! Vi kunde bjuda 
EU-medborgare på fika och ibland 
på övernattning, erbjuda språkcafé 
för dem som inte har svenska som 
modersmål, möta 1 476 barn i påsk-  
och julvandringar – (vi visar julens 
berättelse med hjälp av teater). Om 
inte vi berättar varför vi firar jul 
och påsk, vem ska då göra det? 

Vi kunde ha träffar för ensam-
stående, sorgegrupper för dem som 
mist någon kär anhörig, familje-
rådgivning och samtalsmottagning 
när livet knakar, öppen förskola, 
babycafé, barn- och vuxenkörer. Vi 
kunde bidra med 600 000 kr i inter-
nationellt bistånd till dem som är 
på flykt, som svälter eller drabbats 
av naturkatastrofer. Och vi kunde 
fira gudstjänster. Under 2016 var 
det 65 937 gudstjänstdeltagare i för-
samlingens kyrkor.

Att underhålla och renovera gam-
la hus kostar pengar. Vi har sparat 
i flera år och den 1/1 2018 startar 
renoveringen av Sollentuna kyrka – 
Sollentunas äldsta byggnad – från 
1100-talet. Tack vare medlemmar-
na kommer den att finnas kvar för 
kommande generationer. • IB



18

Viktigt att rösta för 
demokratins skull

Vill du vara med och påverka?

Söndag den 17 september 2017 är det 
kyrkoval Du kanske vill vara med och styra 
församlingens utveckling? Har idéer om 
vad Svenska kyrkan ska satsa på i Sollen-
tuna? Vill du engaera dig kan du kontakta 
Lars-Gunnar Björkelid på tfn 08-505 513 23 
eller e-post: l g.bjorkelid@svenskakyrkan.se.

Mette Hildingsson är 26 år och studerar 
till förskollärare. Oscar Berggren går 
fortfarande i gymnasiet men hinner fylla 
18 precis tre veckor före kyrkovalet.

För det första. Varför ska man rösta i 
kyrkovalet?

– För att värna om vår demokrati. 
Varje röst är viktig, ännu mer i kyrko- 
valet där vi vanligtvis har lågt röstdelta-
gande, menar Mette Hildingsson.

– Svenska kyrkan är en stor organisa-
tion och genom att rösta i kyrko- 
valet påverkar vi hur den ska skötas. 
Alla nomineringsgrupper vill driva 
Svenska kyrkan i olika riktningar, där-
för är kyrkovalet det enda sättet som 
man kan påverka valet av riktning, 
menar Oscar Berggren.

Hur mycket kan ni egentligen 
påverka?

– Jag sitter som vice ordförande i val-
nämnden men jag har fått påverka inom 
min egen nomineringsgrupp om hur vi 
ska driva frågor. Nu senast har jag varit 
med när vi tagit fram vårt kyrkopoli-
tiska handlingsprogram, berättar Mette 
Hildingsson.

Hur ser er drivkraft ut?

För Mette Hildingsson handlar driv-
kraften om hennes son. Att han ska få en 
trygg barndom med meningsfulla, luft-
fyllda dagar och en god framtid.

– När jag var barn gick jag på minio-
rerna och sjöng i barnkören och jag vill 
att mitt barn ska få uppleva den glädje 
som jag gjorde i kyrkan.

För Oscar Berggren handlar det 
främst om att lyfta ungas inflytande i 
kyrkan.

– Kyrkan finns i folks liv från ung 
ålder och är en naturlig del av många 
människors liv mer än andra organisa-
tioner. Då måste vi också finnas repre-
senterade.

Måste man vara kristen för att vara 
förtroendevald?

– Vad menar du med kristen? Det vik-
tigaste för mig är att jag delar grund-
läggande värderingar. Vi är alla olika, 
menar Oscar Berggren.

– Jag tycker att man måste ha en vilja 
att utveckla Svenska kyrkan till det 
bästa den kan vara och göra den till-
gänglig för så många människor som 
möjligt, tycker Mette Hildingsson.

Hur kan man locka fler unga att vara 
intresserade av det här uppdraget? 

– Det är viktigt att låta människor 
ställa upp utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Alla kan inte lägga ned lika 
mycket tid och det måste man respek-
tera om man vill nå unga personer som 
har mycket annat på gång i livet, menar 
Mette Hildingsson.

– Många vill nog mest komma åt den 
sociala biten än själva makten. Men 
jag vill visa på att unga behövs i beslu-
tande församlingar. Jag känner ibland 
att ungas perspektiv är öppnare och mer 
nytänkande. Vi ser individen snarare än 
kollektivet, säger Oscar Berggren.

Varför blir man förtroendevald? Kan vem som helst ställa upp? 

Och hur mycket kan man påverka kyrkan? Inför kyrkovalet 

2017 har Kyrkporten talat med två av valets yngsta kandidater 

om deras drivkrafter och erfarenheter.

”Jag vill 
att mitt barn ska få 
uppleva den glädje 

som jag gjorde i 
kyrkan.”

text marie stark foto: helene holmström

För att kunna rösta i Kyrkovalet 
ska du vara medlem i Svenska 
kyrkan och fylla 16 år senast på 
valdagen.

Kan jag kandidera?

Alla kan kandidera men det finns vissa krav 
för att kunna väljas. Det krävs att du (kan-
didaten) på valdagen tillhör Svenska kyrkan, 
är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet 
samfund eller tidigare varit förtroendevald 
i Svenska kyrkan och fyller 18 år senast på 
valdagen.

Kan jag rösta?
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Oscar Berggren vill visa på att unga behövs i beslutande församlingar. – Jag känner ibland att ungas perspektiv är 
öppnare och mer nytänkande. Vi ser individen snarare än kollektivet.

För Mette Hildingsson handlar drivkraften som förtroendevald om hennes son. Att han ska få en trygg barn-
dom med meningsfulla, luftfyllda dagar och en god framtid.
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Café Blå i Turebergskyrkan
Tisdagar • 11.30–13.00, smörgåsar
Onsdagar–torsdagar • 11.00–15.00 
Fredagar • 11.00–14.00, hembakat kaffebröd,  
smörgåsar, lunch serveras 11.30–13.30
Torsdagar • 16.30–18.30, enkel förtäring
Tor 30/3 har Cafè Blå stängt på dagen men öppet från 
16.30–18.30. Tor 11/5 är Café Blå stängt.

Måndagsgruppen
Vi läser söndagens evangelietext och samtalar kring den 
medan vi fikar och handarbetar. Man kan också ”bara vara”. 
Tid: Måndagar 11.00–13.00, ojämna veckor
Plats: S:t Larsgården

Samtal i S:t Lars
Hur kan vi ha gemenskap med varandra efter att söndagens 
gudstjänst är över? Vi träffas för att dela våra liv och vår tro 
tillsammans. Vi fikar, samtalar, sjunger och ber.
Tid: Måndagar 18.00, jämna veckor
Plats: S:t Larsgården

Tisdagscafé
Vi fikar, pratar, spelar pingis och biljard. Träffarna  
har öppet hus, kom och gå som det passar dig.
Tid: Tisdagar 11.00–13.00
Plats: S:t Larsgården

Öppen onsdag – samtal, sopplunch, skaparhörna
11.30 Mässa med efterföljande sopplunch. 13.00 Stickcafé/
skaparhörna delta genom att bara vara, handarbeta, måla 
akvarell eller på porslin/trä.
Tid: Onsdagar 11.30–15.00 
Plats: Edsbergskyrkan

Stickkafé med eftertanke
Vi handarbetar och fikar. Vill du bara dela 
gemenskapen är du lika välkommen och vill du 
lära dig sticka hjälper vi dig att komma igång. 
Tid: Tor 6/4 och 4/5 • 18.30–20.30
Plats: S:t Larsgården 

Mat & prat
Vi är några stycken som träffas över en bit mat, pratar och har 
en enkel andakt tillsammans. Vid frågor ring: Anne Runesson, 
diakon, tfn 08–505 514 40, tfn 073–625 91 11.
Tid: Fredagar 10.30–12.30 
Plats: Kummelby kyrka

Café & mötesplatser

För mer information, se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

Musik
Konsert med Lillgospel 
Tid: Tor 27/4 • 16.45
Plats: Turebergskyrkan

Konsert – G Fauré 
Requiem
För kör och orkester med 
vokalensemble Stockholm 
Consort under ledning av 
Lars-Åke Levin.
Tid: Lör 29/4 • 16.00 
Plats: Turebergskyrkan 
 
Vårkonsert
Minigospel och Juniorgospel.
Tid: Ons 3/5 • 18.30 
Plats: Turebergskyrkan

Lunchkonsert
Vårkonsert med Sol-
lenda- kören under 
ledning av Anna 
Lindkvist. 
Tid: Tor 4/5 • 12.30 
Plats: Turebergskyrkan
 
Mässa med orgelmusik
Fredrik Lundqvist spelar 
musik av Bach. Hanna 
Holmlund, präst
Tid: Sön 14/5 • 11.00 
Plats: Edsbergskyrkan 
 

 

Vårkonsert
Vildhonung av Tomas  
Boström framförs halv-
sceniskt. Vår- och som-
marmusik. Ceciliakören 
och Kummelby barnkör. 
Maria Starborg, dir och 
Anders Lennse, präst.  
Tid: Sön 14/5 • 18.00
Plats: Kummelby kyrka 
 
Vårkonsert med  
Sollentuna Gosskör
Maria Stadell, dir. David Sta-
dell, presentatör. Entré 100 kr 
vuxen och 50 kr barn. 
Tid: Tis 16/5 • 19.00
Plats: Edsbergskyrkan 

 
”Vackra vita vår”
Laurentii Motettkör. 
Ania Proskourina, dir 
Tid: Sön 21/5 • 17.00

Plats: Sollentuna kyrka 
 
Vårkonsert
Musik av P B (Wilhelm 
Peterson Berger).  
Kummelby kyrkokör, 
Annelie Korsfeldt, sopran, 
piano, Ewa Lena Kansbod, 
dir. Maja Holmberg, präst.
Tid: Sön 21/5 • 18.00
Plats: Kummelby kyrka

Kom och fynda bland loppis-
borden och fika i vår servering 
med hembakat bröd. Intäk-
terna från bordshyran och 
serveringen går till fastein-
samlingen Svenska kyrkans 
internationella arbete.
Tid: Sön 9/4 • 12.00–14.00
Plats: Edsbergskyrkan 

Loppis i Edsbergskyrkan  
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Se även under Vi firar Luther sid 21.

Långfredagsmusik 14/4 • 15.00
Musik vid nionde timmen
Treitlerkvartetten  
Maja Holmberg, recitation. 
Jesu sju ord på korset för 
stråkkvartett skrevs år 
1783 av Joseph Haydn, för 
en långfredagsmässa i den 
spanska kyrkan Oratoria 
de la Santa Cueva. Treit-
lerkvartetten är en ung 
svensk stråkkvartett som 
träffades på Kungliga Mu-
sikhögskolan i Stockholm. 
De har gjort uppmärk-
sammade framträdanden 
vid festivaler runtom i 
Sverige. Under 2017 väntar 
New York, London och Ca-
mogli International Music 
Festival i Italien. Kvartetten 
har tilldelats Musikaliska 
akademiens ensemblepris 
2016.  
Plats: Kummelby kyrka

Bach vid nionde timmen 
Samuel Coppin, cello
Birgitta Höök Seuffert, orgel 
Per Setterhall, präst
I år kallar vi ”Musik vid nionde 
timmen” för ” Bach vid 
nionde timmen” eftersom vi i 
år firar reformationsåret och 
Bach var väldigt inspirerad av 
Luthers lära. Texter kommer 
att varvas med satser ur 
Bachs cellosviter – av många 
ansedda vara Bachs främsta 

kompositioner. Det blir också 
orgelmusik med några av 
koralerna ur ”Orgelbüchlein” 
som är en samling bearbet-
ningar av lutherska psalmer. 
Samuel Coppin som är cellist 
i Västerås sinfonietta är född 
i Australien men har stud-
erat över hela världen och 
vunnit många internationella 
tävlingar.  
Plats: Edsbergskyrkan 

Hanna och Lena Bergman 
berättar om sorgen efter 
en syster och dotter.  Sam-
talet inleds med andakt 
18.30. 
Tid: Mån 10/4 • 19.00 
Plats: Sollentuna kyrka 

Leva livet med  
sorg i bagaget

Visning av filmen ”The  
Passion of the Christ”. 
Filmvisningen inleds med  
andakt 18.30.
Tid: Tis 11/4  
• 19.00 
Plats: Sollentuna 
kyrka

Filmvisning
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Mässa
Per Setterhall, präst.
Stella Cantica sjunger  
musik av Luthers favorit-
kompositör Josquin des 
Pres. Fredrik Lundqvist, 
dir. 
Tid: Sön 23/4 • 11.00 
Plats: Edsbergskyrkan

Store Martin och lille 
Martin
Gudstjänst för små och 
stora med ”Luthertema”
Barnkören och Sång-
kompaniet, Birgitta Höök 
Seuffert, dir. Kjell Dellert, 
präst. Petra Hellström, 
diakon.
Tid: Sön 7/5 • 11.00
Plats: Edsbergskyrkan
 
Human being, not for 
sale – konsert 
Kören Freedom singers 
består av Campus Choris-
ters från Burma, körsång-
are från Sollentuna och 
Nacka under ledning av 
Sally Aung, Karin Runow 
m fl.
Tid: Lör 12/8 • 18.00
Plats: Turebergskyrkan

Vi firar Luther och  
reformationsåret 

Ande kropp och själ
Hela dig
Friskvårdsprogram för 
hela människan 
med avspänning, 
qigonginspirerade 
rörelser och dans 
följt av bibelmedi-
tation. Sedan 
gemensam lunch 
(40 kr för deltagare i Hela 
dig) för de som vill.  
Tid: Onsdagar 11.30
Plats: Turebergskyrkan 

 
Må-bra-kör
Visste du att sång är en 
form av friskvård? Kom 
och sjung på lunchen, i en 
kör där alla är välkomna. 
Tid: Torsdagar 12.30, 
27/4 sista för terminen. 
13/4 inställt.  
Plats: Turebergkyrkan 
 
Tyst meditation
Tid: Fredagar 12.30–13.00
Plats: Turebergskyrkan
 

april–maj

Med reservation för eventuella ändringar.  Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står.För mer information, se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

Meditation
Zen-inspirerad meditation. 
Tystnad för att finna still-
het, ro och balans. Sittan-
de och gående.
Torsdagarna  
27/4 och 11/5
Ledare: Robert Lindbäck 
Pilgrimsvandring
Vi vandrar på Hälsans stig 
här i Sollentuna. Det går 
att ta sig fram även med 
rullstol. Start och slut i 
Turebergskyrkan.
Torsdagarna  
11/5 och 18/5 (se nedan) 
Ledare: Katharina Wolf  
Erixon och Fredrik Hamrén 

Mat 17.00–18.30 
Soppa och pannkakor i  
Café Blå 
Möte 18.30–20.00 
Se teman nedan.
Var dag med Gud
Vi lyssnar till ett bibelord 
och delar våra tankar om 
hur det kan ha betydelse 
just i mitt liv.
Torsdagarna  
6/4, 20/4 och 4/5 
Ledare: Marie Löfgren och 
Fredrik Hamrén

torsdagar i  
turebergskyrkan 

Ingen anmälan!  
Du kan komma och 
gå som du vill.

Miniretreater
Kyrkan är öppen och du 
kan komma och gå när 
du vill. Avspänning och 
reflektion. Möjlighet till 
kort sittande massage, 
enskilt samtal, ljuständ-
ning, målarbord, läshörna, 
tyst meditation, musik 
med mera.
Tid: Lör 22/4 • 14.00–
17.00 
Plats: Turebergskyrkan

På Språkcaféet kan de som 
inte har svenska som mo-
dersmål öva svenska språket 
genom att tala och umgås 
med våra volontärer.
Tid: Fredagar 14.00–16.00
Plats: Café Blå i Turebergs-
kyrkan

Språkcafé 

– drop in  

för nyanlända

Mässa med musik av Bach 
Elin Skorup, sopran.
Ingår i konsertserien om 
Bachs talmystik. 
Tid: Sön 10/9 • 11.00
Plats: Sollentuna kyrka

Festmusik 
Ett nyskrivet verk av 
Olle Lindberg med text 
av Martin Luther, samt 
Vivaldis Gloria med Stella 
Cantica, Edsbergs kyrkokör 
och orkester. Birgitta Höök 
Seuffert och Fredrik  
Lundqvist, dir.
Tid: Sön 17/9 • 19.00  
Plats: Edsbergskyrkan 
 
Mässa med musik av Bach
Duo de Rêve. Ingår i 
konsertserien om Bachs 
talmystik. 
Tid: Sön 24/9 • 11.00
Plats: Sollentuna kyrka
 
Fest-konsert  
Laurentii Motettkör, 
orkester och solister  
Ingår i konsertserien om 
Bachs talmystik. 
Tid: Sön 8/10 • 17.00  
Plats: Sollentuna kyrka

Vandring i Stilla veckan
Start från Turebergskyrkan. 
Vi vandrar Hälsans stig 
utmed Edsvikens strand och 
avslutar med bibelmedi-
tation i Turebergskyrkan. 
Anmäl senast 11/4. 
Tid: Ons 12/4 • 10.00–13.00
 
Emmausvandring
Start 10.00 från S:t Lars-
gården. Vandring på Sol-
lentuna kyrkogård, samtal 
under vägen mot Sollentuna 
kyrka där mässa firas 11.00. 
Tord Ershammar, Lasse 
Svensson, Katharina Wolf 
Erixon. Enkel lunch efter 
mässan.  
Anmäl senast 13/4. 
Tid: Annandag påsk 17/4
 
 

Dagens tema

Mat 17.00–18.30 Soppa & pannkakor i Café Blå. 
Möte 18.30–20.00 Med teman. 

Ingen anmälan • Du kan komma och gå som du vill

Mat
Möte
Torsdagar i Turebergskyrkan

&

Var Dag med Gud 
Vi lyssnar till ett bibelord och delar våra tankar  

om hur det kan ha betydelse just i mitt liv.

Långfredagsmusik 14/4 • 15.00
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Tid: Tis 16/5 • 19.00
Plats: S:t Larsgården  
vid Sollentuna kyrka
Alla är välkomna! 

Kyrkofullmäktige

Dina händer är fulla av 
blommor
Startar vid Sollentuna kyrka 
och landar i Akalla kyrka. 
Vandringen går genom sko-
gar och hagar på Järvafältet. 
Sista sträckan går vi genom 
vackra Hansta- reservatet. 
Vandringen leds av Bo Lund-
kvist. Ta matsäck för dagen. 
Anmäl senast 22/4. 
Tid: Sön 23/4 • 10.00–16.00
 
Frälsarkransen 
Vi har frälsarkransen som 
underlag för våra reflektio-
ner under vägen. Vi vandrar 
på Hälsans stig här i Sollen-
tuna. Det går att ta sig fram 
med rullstol. Start och slut i 
Turebergskyrkan. 
Tid: Tor 18/5 • 18.30

Fot – avtryck 
Startar med gökotta 8.00 
vid Oxstallet, Edsvik, avslutar  
i parken vid Danderyds sjuk-
hus. Anmälan senast 24/5.
Tid: Kristi himmelsfärds dag 
25/5 • 8.00–15.00 
Plats: Oxstallet, Edsvik 
 
Anmälan: Katharina Wolf 
Erixon, tfn 08–505 513 06, 
katharina.wolferixon@ 
svenskakyrkan.se 

Stiftelsen Brit af Klerckers ungdomsfond 
Ungdomar 12–25 år och boende i Sollentuna kan söka 
stipendium. Ansökningsblankett finns på  
www.svenskakyrkan.se/sollentuna eller kan beställas 
på tfn 08-505 513 12. 
Ansökan ska vara styrelsen för Brit af Klerckers  
ungdomsfond, c/o Svenska kyrkan Sollentuna,  
Box 13, 191 21 Sollentuna, tillhanda senast 30 april 2017. 
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/sollentuna

Ansökan om stipendium



22

Babycafé med sångstund
Sångstund 10.45 och 13.45. Fika 25 kr.
Tid: Måndagar 9.00–15.00
Plats: Silverdalssalen

Babyrytmik med småbarnskafé
Hit kan du och ditt barn komma för babyrytmik, lek och fika. 
Babyrytmiken startar 13.00. Syskon är välkomna. 
Tid: Tisdagar 13.00–15.00, inställt 11/4 och 18/4 
Plats: S:t Larsgården

Onsdagshäng
För dig 9–13 år. Pingis, biljard, spel, samtal och möjlighet till 
läxläsning. Mellis 15 kr per gång eller 150 kr/termin. 
Tid: Onsdagar 14.00–18.30
Plats: S:t Larsgårdens källare

Onsdagsöppet
Mellan 16.30–18.15 serveras en enkel kvällsmåltid till  
självkostnadspris 30 kr/vuxen, 15 kr/barn under 15 år,
familj max 100 kr. Pysselhörna för alla som har lust.  
Lekrum för de minsta. Familjeandakt 18.20.
Tid: Onsdagar 14.00–18.30 
Plats: S:t Larsgården

Full fart
På onsdagar är det fullt med barn som vill sjunga, skapa 
och som är nyfikna på Bibeln. Enkelt mellanmål från 16.00.  
Kan kombineras med körerna.
Tid: Onsdagar 6–8 år 17.45–18.30 och 9–12 år 17.00–17.45
Plats: Edsbergskyrkan

Öppen förskola
För barn 0–5 år. Sångstund 10.00.
Tid: Torsdagar 9.00–12.00
Plats: Edsbergskyrkan

Ungdom 
Onsdagshäng
För dig 9–13 år. 
Pingis, biljard, spel  
och möjlighet till  
läxläsning. Mellis 15 kr per 
gång eller 150 kr/termin. 
Tid: Onsdagar 14.00–18.30
Plats: S:t Larsgårdens  
källare

Källan
14.00–19.00 spela biljard, 
pyssla, fika eller göra läxor. 
19.00–22.00 . Fika, andakt 
och aktiviteter.  
Kontaktpersoner: Suzanne 
Wallón, tfn 070–720 05 66, 
Andreas Salé, tfn 070-459 
95 10, Erik Olebark Ring-
heim, tfn 072–724 33 00.
Tid: Onsdagar 14.00–22.00
Plats: Turebergskyrkan

Ungdomshäng
Håll dig uppdaterad på 
facebok.com/kummelby-
ungdom.
Tid: Fredagar 18.00–24.00   
Plats: Kummelby kyrka

Sinnes 
En kväll för dig från 16 år 
och uppåt. Vi gymmar, äter, 
pratar och har en gemen-
sam andakt.  
Tid: Lör 8/4, 22/4, 6/5 och 
20/5 • 17.00–23.00
Plats: S:t Larsgården 

Sollentuna kyrka 
Kyrkvägen 2 
S:t Larsgården 
Prästgårdsvägen 4 
Sollentuna kyrkogård 
Johan Berndes väg 1 

Edsbergskyrkan 
Kaplansbacken 2 
Kummelby kyrka 
Sollentunavägen 83 
Turebergskyrkan 
Sköldvägen 12B 

S:t Eriks kyrka 
Utsiktsvägen 8 
Församlingshuset 
Sköldvägen 10 
Silverdalskapellet,  
Silverdalssalen, 

Silverdals griftegård 
Sollentunavägen 19 
Stillhetens kapell 
Johan Berndes väg 1 
Rotebrokyrkan 
Ytterbyvägen 4 

Pingstkyrkan 
Sollentunavägen 193 
Missionskyrkan 
Kapellvägen 2 
Helenelundskyrkan 
Sollentunavägen 74   

HITTA TILL KYRKAN

För mer information, se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

Skogsängsmålarna
En grupp ifrån Salem/
Rönninge bestående av tre 
kvinnor, Christina Görans-
son, Marika Lindgren- 
Jonsson och Inga Ribbelöv. 
Tid: Tom 17/4
 
Johnny Ekman 
ORD. Vernissage 23/4 • 
14.00–17.00. 
Tid: 22/4–21/5

Kulturverkstan
Konstnärer från Kultur-
verkstan. #jagärjag 
Tid: 23/5–18/6

Konst i Kummelby 

Konst och café öppet 
mån–fre 9.00–15.00
Du kan även se konsten i 
samband med söndagar-
nas gudstjänster 10.00. 

 
Öppen förskola
Träffar för föräldrar med barn 0–6 år, sångstund 10.00. 
Denna verksamhet passar särskilt bra för dig som har äldre 
syskon som är lediga på fredagar. Vi pysslar, tar del av  
bibelberättelser, sjunger, leker och fikar.
Tid: Fredagar 9.00–12.00 
Plats: Gamla Rotebrokyrkan

Mat och Bak i Edsbergskyrkan
Vi lagar mat och bakar. Avslut i kyrkan. Från 10 år. 
Anmälan: mia.c.nilsson@svenskakyrkan.se
tfn 08-505 514 67.
Tid: En torsdag i månaden• 17.00–18,30
Plats: Edsbergskyrkan

Minihäng 0-6 år
För barn upp till 6 år och deras föräldrar. Vi skapar, 
leker och sjunger. Avslutning med familjeandakt.  
18.00 serveras en enkel måltid för både Junior- och 
Minihäng. Kontakt för Junior- och Minihäng:  
yvonne.muller@svenskakyrkan.se
Tid: Fredagar • 16.00–18.00
Drop in från 14.30 för dig som är 10 år och äldre.
Plats: Kummelby kyrka

Mer information www.svenskakyrkan.se/sollentuna,  
tfn 08-505 514 47.

Barn och familj

Kvällen börjar med enkel mat. Samtal 
i soffan om det som berör. Lek och 
skapande för barnen. Kontakt:  
tfn 08-505 513 06, katharina. 
wolferixon@svenskakyrkan.se
Tid: Tis 18/4 • 17.30
Plats: Kummelby kyrka

Ensamstående 
föräldrar
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Make & Remake
Vi syr saker av nya och åter-
använda textilier. Det  
vi tillverkar säljs och intäk-
terna går till Svenska  
kyrkans internationella 
arbete i Rumänien.
Tid: Måndagar (jämna vecka) 
• 18.00, torsdagar (varje 
vecka) • 9.30
Plats: Kummelby kyrka

Svenska kyrkan Sollentuna 
stödjer Sollentuna  
konstronda 22–23/4.  
www.sollentunakonstronda.se



23

KUMMELBY KYRKA
Bön tis 10.00 och fre 8.30
Veckomässa ons 7.00
Söndagsskola sön 10.00

Sön 9/4 • 10.00
Mässa
Caroline Krook,  
biskop emerita
Lovsångsgrupp
Sön 9/4 • 18.00
Mässa
Vårens tema. Bilder av 
Jesus. Offerlammet
Skärtorsdag 13/4 • 19.00
Skärtorsdagsmässa 
med fotatvagning.
Maja Holmberg. Andes 
Lennse. William Grönroos
Långfredag 14/4 • 10.00
Långfredagsgudstjänst
Maja Holmberg
Kummelby damkör
Påskafton 15/4 • 23.30
Påsknattsmässa
Anders Lennse 
Kummelby Gospel
Påskdagen 16/4 • 10.00
Mässa
William Grönroos. Trumpet 
Lör 22/4 • 13.00
Konfirmationsgudstjänst
Maja Holmberg
 
 

SOLLENTUNA KYRKA
Veckomässa tor 18.30
Morgonbön fre 8.30

Sön 9/4 • 11.00
Mässa
Emelie Björling.  
Fredrik Torgnysson,  
solist, valthorn.  
Mån 10/4 • 18.30
Andakt i stilla veckan 
Tis 11/4 • 18.30
Andakt i stilla veckan 
Ons 12/4 • 18.00
Barnens Gudstjänst
Vi avslutar dagens Ons-
dagsöppet med en guds-
tjänst på barnens villkor. 
Lisa Åslund. 
Skärtorsdag 13/4 • 18.30
Skärtorsdagsmässa
Staffan Stadell 
Långfredag 14/4 • 11.00
Långfredagsgudstjänst
Jessica Holmgren. Predikan 
av Gerdine Wilhelmsson.  
Påskafton 15/4 • 23.30
Påsknattssmässa
Lisa Åslund. Konfirman-
der och ungdomsledare 
medverkar. 
Påskdagen 16/4 • 11.00
Mässa
Emelie Björling. Monika 
Rhodin. Motettkören 
medverkar under ledning 
av Lallie Kjöllerström.  
Annandag påsk 17/4 • 11.00
Emmausmässa
Lasse Svensson och Tord 
Ershammar, präst. 
Emmausvandring kl 10.00 
från S:t Larsgården.  
Lör 22/4 • 18.30
Sinnesrogudstjänst
Jessica Holmgren
Mat i S:t Larsgården från 
18.30 och sedan börjar  
sinnesrogudstjänsten 19.30.
Sön 23/4 • 11.00
Mässa
Jessica Holmgren
Sön 30/4 • 11.00
Mässa
Lisa Åslund
Sön 7/5 • 11.00
Mässa
Staffan Stadell. Kören Con 
Anima under ledning av 
Lallie Kjöllerström sjunger 
i gudstjänsten. 

TUREBERGSKYRKAN
Morgonbön tis-fre 8.45
Lunchmässa tis 12.30
Bibelmeditation ons 12.30
Torsdagsmässa tor 18.30

Sön 9/4 • 15.00
Mässa. Lilijana Berg
Tis 11/4 • 8.45
Morgonbön
Skärtorsdag 13/4 • 8.45
Morgonbön
Skärtorsdag 13/4 • 18.30
Skärtorsdagsmässa
Lilijana Berg
Långfredag 14/4 • 15.00
Långfredagsgudstjänst
Fredrik Hamrén
Turebergs kyrkokör
Påskdagen 16/4 • 15.00
Påskdagsmässa
Robert Thysell,
Erik Olebark Ringheim. Ture-
bergs kyrkokör och barnkör 
under ledning av Per Olsson 
och Karin Runow. Vi firar Jesu 
uppståndelse och avtäcker 
vårt nya kors. Konstnär Erica 
Dahlén närvarar. 
Sön 23/4 • 15.00
Mässa
Erik Olebark Ringheim
Robert Thysell 
Sollentuna Gospel.
Sön 30/4 • 15.00
Mässa
Fredrik Hamrén, Gospel-
gruppen United Voices och 
Marcus Berglund. 
Sön 7/5 • 15.00
Mässa
Lilijana Berg. Turebergs 
kyrkokör. 
Sön 14/5 • 15.00
Mässa
Robert Thysell

EDSBERGSKYRKAN
Veckomässa ons 11.30

Sön 9/4 • 11.00
Gudstjänst
Gita Andersson, Sångglädje
Loppis efter gudstjänsten
Mån 10/4 • 19.00
Passionsandakt
Kjell Dellert
Tis 11/4 • 19.00
Passionsandakt
Per Setterhall
Ons 12/4 • 11.30
Veckomässa i Stilla veckan 
Gita Andersson
Skärtorsdag 13/4 • 19.00
Skärtorsdagsmässa
Kjell Dellert
Edsbergs kyrkokör
Långfredag 14/4 • 15.00
Bach vid nionde timmen
Per Setterhall, Samuel 
Coppin, cello. Birgitta Höök 
Seuffert, orgel. 
Påskdagen 16/4 • 7.00
Påskotta
Kjell Dellert. Edsbergs kyrkokör 
Påskdagen 16/4 • 11.00
Gudstjänst för små och stora
Kjell Dellert.Barnkören och 
Sångkompaniet 
Sön 23/4 • 11.00
Mässa
Se Vi firar Luther sid 21. 
Sön 30/4 • 11.00
Gudstjänst
Gita Andersson. Sångglädje
Sön 7/5 • 11.00  
Store Martin och lille Martin
Gudstjänst för små och 
stora med ”Luthertema”
Barnkören och Sångkompa-
niet, Birgitta Höök Seuf-
fert, dir. Kjell Dellert, Petra 
Hellström, diakon.
Sön 14/5 • 11.00 
Mässa med orgelmusik 
Se under Musik sid 20. 
Tor 18/5 • 10.00
Småbarnsgudstjänst
Kjell Dellert
Sön 21/5 • 11.00
Mässa. Per Setterhall
Edsbergs Kyrkokör 

Kristi himmelsfärds dag 
25/5 • 8.00 
Otta
Hanna Holmlund 
Edsbergs kyrkokör 
Oxstallet, Edsvik

Gudstjänster 

april–maj

Med reservation för eventuella ändringar.  Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står.För mer information, se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

Sön 23/4 • 10.00
Mässa
Maja Holmberg
Sön 23/4 • 18.00
Mässa
Maja Holmberg
Vårens tema. Bilder av 
Jesus. Frälsaren. 
Sön 30/4 • 10.00
Mässa
Anders Lennse
Sön 30/4 • 18.00
Mässa
Maja Holmberg
Vårens tema. Bilder av 
Jesus. Herden. 
Sön 7/5 • 10.00
Mässa
Caroline Krook,  
biskop emerita 
Kummelby kyrkokör. 
Sön 7/5 • 18.00
Mässa
William Grönroos
Sön 14/5 • 10.00
Mässa
Anders Lennse
Kummelby barnkör
Sön 21/5 • 10.00
Mässa. Lovsång
Maja Holmberg

Sön 9/4 • 10.00
Mässa
Lovsångsgrupp
Sön 7/5 • 10.00
Mässa
Kummelby kyrkokör. 

Caroline Krook till Kummelby kyrka
Caroline Krook var biskop för 
Stockholms stift åren 1998–
2009. Hon medverkar i guds-
tjänsten i Kummelby kyrka vid två 
tillfällen under våren.

 foto: gustaf hellsing

Sön 14/5 • 11.00
Mässa
Monika Rohdin. Emelie 
Björling. Treklangen och 
Happy Voices medverkar. 
Lör 20/5 • 18.30
Sinnesrogudstjänst
Jessica Holmgren
Mat i S:t Larsgården från 
18.30 och sedan börjar 
sinnesrogudstjänsten 19.30.
Sön 21/5 • 11.00
Mässa
Jessica Holmgren

Sön 21/5 15.00
Mässa
Göran Hansson
Sollentuna Gospel.

Med reservation för ändringar. Kyrkportens pressläggningstid är lång.  
Kolla gärna eventuella ändringar wwwsvenskakyrkan.se/sollentuna 

du är väl medlem i svenska kyrkan? 
Om inte, hör av dig så ordnar vi det! 
Tfn 08–505 513 00 
www. svenskakyrkan.se/sollentuna
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POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER

kyrkoherden

har ordet
Kyrkporten delas ut av PostNord till 28 463 hus-
håll i Sollentuna. Tidningen är samhällsinforma-
tion enligt PostNords bestämmelser och delas 
därför ut till alla hushåll, även de som har en 
dekal med ”nej tack till reklam”. Svenska kyrkan 
Sollentuna kan inte påverka detta.

Lasse Svensson
kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

Men har ni inte hört??! 
Han har uppstått!
BERÄTTELSEN HAR NÅGRA år på 
nacken; en mamma har varit i kyrkan 
och hämtat sina barn som varit med på 
olika aktiviteter. 

HUR VAR DET IDAG? frågar mamma.
Storasyster vet att berätta; det är påsktid 
och de har fått vara med om ett påsk-
spel där kyrkans medarbetare har gjort 
ett drama om det som hände med Jesus; 
flickan berättar för mamma: – Och så 
tog dom Jesus, och band honom, och 
slog honom, och så spikade dom fast 
honom. Dom var jättedumma. Och så 
dog Jesus. Det var jättehemskt. Hon 
berättar med inlevelse, och darrar lite på 
rösten, berörd av dramat.
Då bryter lillasyster in, nästan förnär-
mad: – Men har ni inte hört??! Han har 
uppstått! 

BERÄTTELSEN ÄR SANN. Och vi 
vuxna kan le. Över inlevelsen. Och tros-
vissheten. Vet ni inte? Han har uppstått!
Är berättelsen sann? Jag menar, var 
det verkligen så, att Jesus uppstod. På 
riktigt? Skulle allt vara uppdiktat och 
påhittat, eller något som inte Kyrkan 
tror på, då är vårt drama om Jesu liv 
och död bara en teater och ett bedrövligt 
övergrepp på barnen som vi lurar.
 
JAG VILL TRO. Och jag tror. Som 
barnen. Enkelt och trosvisst. Och med 
både huvud och intellekt i behåll. Och 

tron spelar roll. Jag tänker på alla dessa 
begravningar jag fått vara med om – 
den fantastiska uppgiften att som präst 
få vara med i ett av tillvarons svåra och 
tunga stunder, få dela sorg och sak-
nad, vara med om en människas liv och 
berättelse – och som präst där och då 
påminna om och tala om hoppet: livet 
slutar inte här. Döden är inte slutet, men 
porten, vägen vidare, till fortsatt liv, 
med Gud, tillsammans med våra kära 
och nära som gått före. Kanske är det då 
än mer fantastiskt, att som präst få döpa 
– barn, men också vuxna – ”doppa in” 
människor i denna livs-bejakande tro:  
Han är med dig, Jesus Kristus, från för-
sta andetaget till det sista, med dig varje 
dag, varje stund, varje andetag. Nu, för 
alltid och evigt. 

SÅ TILL LILLFLICKAN kan jag svara: 
Jo. Jag vet. Han har uppstått. Och det 
gör mig glad.


