Andrum

en tidning från svensk a kyrk an i haninge. 4 2019

Musik &
konserter
hela höstprogrammet

När livet vänder
Verktyg för förändring

Om hederskultur
och tehus

HELEN COSINI DIAKON

Att vara människa
Något som jag har tänkt mycket på sista tiden är att vi behöver stärka det
svaga i oss människor. Då menar jag i dubbel bemärkelse. Svagheten hör till livet.
Vi behöver få vara svaga, det är rätt och mänskligt i vissa lägen.

Foto Magnus Aronson

När vi är svaga och otillräckliga kan
vi också bli mottagliga för andra
människors utsträckta händer och
hjälp. Det kan öppna upp oss för
varandra vilket kan leda till möten
på riktigt. Jag menar möten då vi är

sårbara och oss själva, då vi inte
längre orkar hålla upp alla hinder och
fasader.

är för många vilket kan leda till förvirring och frustration. Vi blir liksom
uttänjda och uttröttade.

Vi människor är beroende av var
andra, det är så det är tänkt att det
ska vara. Livet handlar om relation
och då behöver vi likt pusselbitar
finnas för varandra. Ibland är min
pusselbit full med urgröpningar som
behöver finna en pusselbit med
”bulor” som fyller mig och passar
in i mina gropar.

Genom att se varandra och finnas för
varandra är jag övertygas om att vi
kan påverka mer än vi tror. Inte med
stordåd utan med det lilla i vardagen,
mitt i livet med alla dess skiftningar.
Små saker som vi gör ger stor bety
delse, liksom ringar på vattnet sprider
det sig. Jag tänker på enkla små saker
som kan låta banalt, som till exempel
leendet vi kan ge varandra.

Vi behöver också stärkas, eller hjälpas
att hitta vår egen inre kraft för att
växa och våga leva och det gör vi
bland annat genom att möta varandra
genuint och varsamt. I dagens sam
hälle är det mycket stress och presta
tionsinriktning, du måste göra så
mycket och man får intrycket att man
måste klara allt själv. Du ska dess
utom välja hela tiden och alternativen

Det är långt ifrån alltid vi orkar, men
då gör någon annan det. Livet växlar
hela tiden och vi avlöser varandra
med våra krafter. Vi gör så gott vi kan
och det begärs inte mer av oss. Att
bara bli sedd, som inte är ”bara”, kan
göra hela skillnaden för en människas
dag. Kärleksfulla ögon visar på evig
heten.

HANINGE PASTORAT

De tre församlingarna Dalarö-Ornö-Utö, Västerhaninge-Muskö och Österhaninge utgör tillsammans Haninge pastorat - Svenska kyrkan i Haninge i dagligt tal.
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KONTAKT
Besöksadress: Runstensvägen 14
Postadress: Box 113, 136 22 Haninge
Telefon växel: 08-555 670 00
telefontid: mån-tors kl 08.15-12.00,
13.00-16.30
fredag kl 08.15-12.00, 13.00-16.00
Hemsida svenskakyrkan.se/haninge
E-post
haninge.pastorat@svenskakyrkan.se

BOKNING
Dop och vigsel samt medlemsfrågor
haninge.bokning@svenskakyrkan.se
08-555 670 10
Begravning och gravsättning
haninge.bokning@svenskakyrkan.se
08-555 670 30
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Kyrkogårdschef
Leena Poutiainen 08-555 670 01
Begravningsombud
Bo Forslund, 070-651 89 48

KYRKOHERDE
Krister Stenberg, tel 08-555 670 23
Behöver du prata med någon
som har tystnadsplikt?
En präst finns alltid tillgänglig
måndag-fredag kl 10.00-12.00.
Ring vår växel 08-555 670 00
eller besök oss.
Mellan kl 21.00-06.00 kan du nå
Jourhavande präst på tel 112.

AKTUELLT

En kväll om föräldraledarskap

Kreativ kyrka

Närhet, respekt och gränssättning
präglad av ömsesidig lyhördhet; när
vi strävar mot detta i vårt föräldra
skap kan vi skapa en grund för både
våra barn – och oss själva att växa
till trygga individer med stärkt självkänsla.
Denna föreläsning kommer att
förklara vikten av föräldrars ledar
skap baserad på både personlig
auktoritet och empati.

Pysselträffar med musik och mat för
både kropp och själ

Se vår annons i Mitt-i-Haninge
varje vecka samt på webben
svenskakyrkan.se/haninge

Tid för själavård
ALLA KAN VI hamna i lägen då livet
känns tufft, du är ledsen, orolig eller
rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att
lyssna på vad du tänker och känner.
I kyrkan kallar vi sådana samtal
för själavårdssamtal. De kostar
ingenting och den präst eller diakon
du möter har tystnadsplikt.
Vill du boka tid? Ring växeln
08-555 670 00.

Evalena Ljung Kjellberg
DATUM Torsdag 12 september
TID 18.30-21.00
LOKAL S:t Eskils Kyrka
ARRANGÖRER Svenska Kyrkan i
Haninge och Haninge Kommun
MER INFORMATION karolina.
sundbaum@svenskakyrkan.se
ANMÄLAN haninge.anmalan@
svenskakyrkan.se

Sinnesrokvällar
i Vallakyrkan
Tisdagar och lördagar under hösten
öppnar vi en plats för stillhet och
reflektion i Vallakyrkan.
TISDAGAR KL 18 Sinnesrokvällar på
Vallakyrkan (fika fr 17), följande
datum: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.
LÖRDAGAR KL 18 Sinnesrokvällar på
Vallakyrkan (fika fr 17), följande
datum: 21/9, 19/10, 16/11, 14/12.
Adress: Sleipnervägen 111, Handen.

MESSY CHURCH i Jordbro, SPAGETTIGUDSTJÄNST i Västerhaninge och
MINIMAXI-TRÄFFAR i Handen – Kärt

barn har flera namn. Gemensamt är
kreativa träffar med pyssel och musik
samt både mat och andlig spis.
Välkommen att möta människor i
alla åldrar och upplev vad det innebär
att vara en del av den kristna gemen
skapen utanför söndagsgudstjänsten.
Barn och föräldrar i fokus men alla är
välkomna.

På dessa träffar finns alltid någon att
snacka eller leka med, någon att dela
tankar och erfarenheter med. Träffa
någon att inspireras av, eller bara
delta i en varm vardagsgemenskap.
Och visst vore det skönt att en kväll
slippa laga mat? Se kalendariet under
mötesplatser eller gudstjänster.

Strängnäs
here we come
Välkommen till årets utflykt för
DALARÖ-ORNÖ-UTÖS församlingsbor,
den 25 september. I år blir det en dag
i Strängnäs, som innefattar kaffe/the
och smörgås på Grassgården, buss
guidning bland Strängnäs gator, torg
och sevärdheter, visning av Strängnäs
domkyrka, lunch på Hornuddens
EKO-krog samt besök på Horn
uddens trädgård. En spännande dag
med rikt innehåll!
Vi reser från Årsta havsbad 7.30
(passar båten från Utö) och från
Dalarö torg 8.00 och är tillbaka
18.00 med reservation för eventuella
förseningar.
ANMÄLAN till Elisabet Axelsson,

08-501 529 96, elisabet.axelsson@
svenskakyrkan.se, senast den 13/9.

Foto Robert Andersson.

Vad händer
i din kyrka?

FÖRELÄSARE Åsa Schill
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AKTUELLT

Kyrkpubar
i Vendelsö
Datum för Vendelsös populära musikpubar med svag dryck och stark musik
blir i höst fredagarna den 27/9 och
22/11. Start kl 19.00 – Sväng förbi
och häng!

Du bestämmer den 13 oktober
Nu har du som medlem möjlighet att
föreslå REPRESENTANTER till de lokala
församlingsråden.
Bestämmelsen i kyrkoordningen är
relativt ny (4 kap. 23 paragrafen).
Avsikten är att de enskilda medlem
marna ska få ett inflytande på för
samlingsrådets sammansättning.
Kyrkofullmäktige kommer slutligen
att välja församlingsråd för de tre
församlingarna den 6 november. Men
valet kommer med andra ord att
föregås av öppna nomineringsmöten
då församlingens medlemmar har
möjlighet att föreslå kandidater till
råden.

Körsång – rena hälsokuren
Att sjunga i kör en gång i veckan ger
en långvarig och gynnsam omställning
av kroppens hormonsystem, säger
forskarna. I augusti/september är det
körstart för alla kyrkans 17 körer.
Både barn, ungdomar och vuxna
bjuder på varm samvaro och härliga
konsert- och gudstjänstupplevelser
över hela H
 aninge. Välkommen!
Dalarö kyrkokör, Dalarö kyrka
Körledare: Annika Kabel
Optimistkören, Jordbro kyrka
Körledare: Sara Bjäde Jarl

Minimaxi-kören 0-100 år,
S:t Eskils kyrka
Körledare: Catharina Ekeberg Ferm
Lilla kören 5-6 år, Vendelsö kyrka
Körledare: Catharina Ekeberg Ferm
Barnkören åk 1-3, Vendelsö kyrka
Körledare: Catharina Ekeberg Ferm
Stora barnkören åk 4-6, Vendelsö kyrka
Körledare: Marie Lee Sylvendahl
Ungdomskören, fr 13 år, Vendelsö kyrka
Körledare: Marie Lee Sylvendahl

KALLELSE

Nomineringsmötena kommer att
hållas direkt efter tacksägelsedagens
gudstjänst den 13 oktober i S:t Eskils
kyrka, Västerhaninge kyrka respek
tive Dalarö kyrka. I samband med
detta serveras kyrkkaffe med något
extra.
Mötena är öppna för alla, men
endast röstberättigade medlemmar i
den aktuella församlingen, dvs med
lemmar i församlingen som är över
16 år, får nominera kandidater. Alla
medlemmar är nomineringsbara.
Mandatperioden denna gång är två
år, fram till nästa kyrkoval.

Kontaktpersoner nås via
svenskakyrkan.se/haninge
under Kontakt.
Änglakören 9-12 år,
Dalarö Gammelgården
Körledare: Annika Kabel
Hallelujakören 12-17 år,
Västerhaninge församlingshem
Körledare: Johanna E Martell
Änglakören 7-12 år,
Västerhaninge församlingshem
Körledare: Johanna E Martell

Audite, Jordbro kyrka
Körledare: Sara Bjäde Jarl
Muskökören, Muskö kyrka
Körledare: Heri Eysturlíð
Österhaninge kyrkokör, S:t Eskils kyrka
Körledare: Mikael Fahlstedt
Haninge gospel, S:t Eskils kyrka
Körledare: Emma Berisson. Anmälan:
Catharina Ekeberg Ferm

Vendelsö kyrkas kammarkör,
Vendelsö kyrka
Körledare: Maria Wackt
Novi Cantores, Västerhaninge kyrka
Körledare: Johanna E Martell
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Foto Magnus Aronson

Tungelstakören, Tungelsta kyrka
Körledare: Michael Weiter

AKTUELLT

Retreat
NÄR KROPP OCH SJÄL FÅR TID ATT MÖTAS

Höstfest

r!
för alla åldra
Söndag 8 september
kl 11-14.30

Retreat är en paus från vardagen.
Retreat innebär att dra sig tillbaka i
tystnad och reflektera. Men det kan
även vara musikmeditation eller
vandring.
Välkommen på retreat i Vendelsö
5/10 (heldag med tema: Din kropp är
ett tempel), och i Västerhaninge, mini
retreat, 24/10 och 21/11 kl 1618.
För Vendelsö kontakta eva.abragi@
svenskakyrkan.se efter den 27/8.
För Västerhaninge kontakta
eva.novotny@svenskakyrkan.se

Alla helgons
dag och alla
själars dag
ALLHELGONA är den helg på året då vi
tillsammans uppmärksammar och
minns dem som har lämnat det här
livet. Det är en helg då vi påminner
oss om att döden fi nns, och drabbar
oss alla. Allhelgonahelgen 23 novem
ber i år öppnar Svenska kyrkan i
Haninge som vanligt upp alla kyrkor,
kyrkogårdar och begravningsplatser.
Det bjuds på fi ka, minnesgudstjänster
och minneskonserter. Se kommande
annons i MittiHaninge respektive
www.svenskakyrkan.se/haninge

Mingla runt, umgås,
lek och njut vid
vackra Österhaninge
församlingshem!
Kom gärna klädd i
20-talskläder!
Kl 11 Gudstjänst (med små och stora) i Österhaninge kyrka
Kl 12-14.30 Höstfest för alla!
Mat: Hamburgare och korv med tillbehör (gluten/laktosfritt/vegetariskt
alternativ ﬁnns.) Kaffe/te/saft och bullar.
Musik: Dragspelare från Haningemusikanterna.
Konstutställning i församlingshemmet: Haningekonstnärerna.
Marknadsstånd med försäljning: Fairtrade-märkta varor, chokladhjul
och karameller. Dessert- och hårdostar mm från Sanda Gårdsmejeri.
Honung, grönsaker och blommor från Tånglöts bigård. Fina handarbeten
av församlingens syföreningar. Bröd och kakor från Bönorna.
Roligt för barnen: Åka med häst och vagn. Prova olika lekmaterial och
roliga lekar med barnteamet. Få en ﬁn ballong. Kasta prick med ärtpåse.
Fiskdamm (10 kr).
Välkommen!
Kyrkbuss: 10.00 Skomakarvägen, Vendelsö, 10.10 Brandbergens C
hpl 807, 10.20 Haninge C, 10.30 Jordbro station hpl 837 vid
S. Jordbrovägen. 10.45 Ankomst. 14.30 Omvänd körväg tillbaka.

5

6

Allt är möjligt

N

– Oavsett vilka förutsättningar du har och hur
din livssituation ser ut kan du alltid påverka din framtid,
säger Anna Nordin. Hon vet vad hon pratar om.

är Anna var 11 år var hon
ute och red en kväll. På
väg hem från ridturen kom
två bilar körande. Plötsligt påbörjade
den ena en omkörning och Anna
insåg att det inte fanns plats för alla
tre. En ponny fick sätta livet till och
Anna blev svårt skadad, men över
levde som genom ett mirakel. Hennes
ena ben blev däremot så skadat att
läkarna var tvungna att amputera det.
Idag, 33 år senare, arbetar hon som
coach, håller workshops och föreläser.
– Du kan inte välja vilka situationer du hamnar i, men du kan alltid
välja vad du gör av dem, säger Anna.
Efter olyckan tillbringade hon två
veckor på sjukhus och hennes klass
kamrater hade ordnat det så att hon
fick besök varje dag. När hon var
tillbaka i skolan stod hon på kryckor
vid innebandymålet för att ändå
kunna delta.
– Jag hade mycket stöd omkring
mig och mina kamrater tog det väldigt
naturligt, att jag nu hade ett ben, de
behandlade mig fortfarande som Anna
och det gjorde att jag själv förhöll
mig naturligt till det som hade hänt.

Nu följde en tid när Anna började
skämmas över sitt tillstånd. När hon
började på gymnasiet berättade hon
inte för någon vad som hade hänt
och la ner mycket energi på att dölja
sanningen. Hon såg till att hon inte
behövde vara med på gympan, hade
aldrig kjol, shorts eller åkte till badstranden. När hon skulle studera
vidare efter gymnasiet valde hon att
plugga i Uppsala i stället för i Umeå,
dit de flesta skolkamrater sökte sig,
för att slippa möta de som visste vem
hon var.
Vändpunkten

– Men mina närmaste vänner visste
om det och en dag frågade en av mina
killkompisar varför jag hade protesen
på mig hemma, när det bara var vi två.
Han visste ju ändå hur det förhöll sig.
– Det är nämligen viktigt att benet
får lufta sig, och inte bära protesen
hela tiden, då bildas det lätt sår,
förklarar Anna i nästa andetag.

Problem på högstadiet

Problemen började när hon några år
senare började högstadiet och gick
från en mindre skola med 100 elever
till en betydligt större med 1000
elever.
– Då började det tisslas och tasslas
i korridorerna och det hände att folk
pekade. Det hade aldrig slagit mig
tidigare att det skulle vara något
negativt, att jag hade ett ben. Natur
ligtvis hade jag mycket vardagsbestyr
och la ner mycket tid på att lära mig
att gå med protesen utan att halta,
men det hade inte varit psykiskt
jobbigt tidigare.

Vad du vill är vad du kan – så våga vilja!

Hans ord stannade kvar hos henne
och väckte tankar. Varför krånglade
hon till det för sig? Varför var hon
inte bara öppen med hur det var, att
hon har ett ben?
– Det blev början på en vändpunkt.
Kort efter det blev jag kontaktad av
en skola på min uppväxtort. Läraren
visste vem jag var, kände till min
historia och nu skulle de bjuda in
föreläsare som de såg som förebilder.
– Jag är en spontan person och
tackade ja direkt, innan jag hann
fundera över vad jag egentligen
tackade ja till. Men det som landade
i mig var att hon såg mig som en förebild. Istället för att vara ett offer som
förlorat ett ben, blev jag en hjälte
som hade överlevt! Och där och då
bestämde jag mig för att också vara
den där hjälten. Logiskt sett, rent
medicinskt, borde jag inte ha över
levt. Men jag fick en andra chans.
Verktyg för förändring

Anna hade tre föreläsningar i rad på
skolan. Hon hade svårt att hålla
gråten tillbaka vid det första tillfället
när hon talade om olyckan, men
redan tredje gången gick det liksom
av sig självt.
– Med ren envishet landade jag
med tiden, till hundra procent, i att
jag själv såg mig som en hjälte som
hade överlevt. Men alla är inte lika
envisa och jag insåg att det måste
finnas fler verktyg för den som vill
förändra sitt liv.
Den insikten ledde till att hon
utbildade sig till coach och mental
tränare. Och visst finns det fler
verktyg. Ett av dem handlar om
målbilder. Att veta vad du vill och
våga fantisera om det. För som Anna
säger ”Allt är möjligt”. 
TEXT ANN THÖRNBLAD
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Hjärtat bor
bakom fönstret

Det första tehuset öppnades i Karlskoga för nio år
sedan, som snart följdes av ﬂera.
– Tehusen är en fristad för invandrarkvinnorna där
de kan bryta sin isolering och integreras i det svenska
samhället, säger Soheila Fors som är initiativtagare
till tehusen och ordförande i föreningen Khatoon.

S

oheila Fors föddes 1967
och blev tonåring under
den islamska revolutionen.
Hennes ungdom har i hög grad
präglats av Khomeniregeringens
förföljelse av släktingar och kriget
mellan Iran och Irak. Tidigt i ton
åren engagerade hon sig i gerilla
organisationen Shirik Fedayee som
kämpade mot Khomeinis regim.
Genom sitt politiska engagemang,
och kampen för ett självständigt
Kurdistan, träffade hon en iransk
man och blev förälskad.
– Jag ville gifta mig med en vanlig
människa, en ’man av folket’, men
hamnade i helvetet självt. Vi bodde
med hans föräldrar i en liten lägenhet
och eftersom jag hade gift mig med
en man från arbetarklassen blev jag
först förskjuten av min familj. Men
pappa ångrade sig och vi hann för
sonas innan han fängslades och
senare dog 1989. Pappa torterades
till döds på grund av sina åsikter.
Skydd på kvinnohus

Några år senare fick min man och
jag hjälp av en släkting att fly från
Iran och kom till Sverige.
– Men livet blev inte bättre här.
Jag misshandlades av min man och
isolerades i vår lägenhet. Jag hade
inga vänner, min man var otrogen
och jag såg ingen mening med mitt
liv – så jag blev beroende av anti
8

depressiva medel och mådde väldigt
dåligt, säger hon.
Vid ett tillfälle blev Soheila så
svårt misshandlad att hon sökte
skydd på ett kvinnohus. Där och då
fattade hon beslutet att en dag bygga
ett eget skyddat boende. Med sig
hade hon också en uppenbarelse av
Jesus, som kommit till henne när
livet var som svårast, och som blev så
livsavgörande att hon konverterade
till kristendom. Den kallelsen gav
henne också kraft att lyssna till sin
vision.
Hederskultur i centrum

Soheila skilde sig snart från sin
iranska man, gifte sig 1998 med den
man som hon lever med idag och
öppnade hösten 2011 Saras hus i
Karlskoga.
Det är ett skyddat boende för
kvinnor som utsatts för hedersrela
terat våld och personalen som ar
betar där är själva invandrare och
förstår hederskulturen.
– I den kurdiska kulturen är
begreppet heder centralt. Familjen är
samhällets grund och statusen är till
största delen beroende av heder.
Mannen är familjens överhuvud, men
hans heder är beroende av de andra
familjemedlemmarnas uppförande och
beteende. Särskilt viktigt är de kvinn
liga familjemedlemmarnas kyskhet.
Idealet för den gifta kvinnan är att

hon underordnar sig mannens och
familjens behov och hjälper mannen
att bevara sitt rykte och sin heder. En
kvinna som vanhedrat sin familj blir
ofta utsatt för våld och riskerar till
och med att mördas. Det är inte
mycket som behövs för att hota
hedern. Det kan vara ett ogrundat
rykte, klädval, fel pojkvän. Vad som
helst som mannen anser vara fel och
utmanande, säger Soheila, som själv
utmanar hederskulturen genom sitt
sätt att vara och agera.
– Det fi nns så många exempel på
hur kvinnor far illa, vilket är en
ständig drivkraft till att fortsätta
mitt arbete. En kvinna som kom till
tehuset brändes på ryggen med ett
hett strykjärn, en annan kvinna hölls
fängslad av familjen vid ett element
med en handboja i tre månader, säger
Soheila som vägrar vika med blicken
inför de övergrepp som pågår.
– Jag vill vara en röst och ett
språkrör för dessa kvinnor. Det är
mänskliga rättigheter som kränks
dagligen i vårt land och som inte tas
på allvar och det handlar om politik,
understryker hon.
Hör Soheila Fors berätta om sin
livsresa, sitt engagemang i tehusen
och hur hon hanterat livets pröv
ningar i S:t Eskils kyrka i höst den
17 oktober. 
TEXT ANN THÖRNBLAD

Konfirmation
20192020
Skärgården 2019-2020
Kyrka: Dalarö/Ornö
Start: 14 december 2019
Uppstartsläger: januari 2020
Läger: 11 juni – 16 juni 2020
Konﬁrmation: 21 juni 2020 i
Ornö kyrka
Norge 2019-2020
Kyrka: S:t Eskil
Start: 1 december 2019
Uppstartsläger: januari 2020
Läger: 18 – 24 maj
Konﬁrmation: 31 maj 2020

Konfirmation

Foto Magnus Aronson

Alla människor har frågor och funderingar.
Men trots att alla går runt och funderar är det
ibland lätt att känna sig ensam om sina tankar.
Är det bara jag som tänker så här? Du är inte
ensam om att fundera över livet.

Konfi rmationstiden är ett fantastiskt
tillfälle att tillsammans få dela små
som stora tankar och frågor kring
livet, tro, kärlek och vad det innebär
att vara människa. Under konfi rmand
tiden fångar vi tillsammans upp och
funderar över sådant och du väljer
själv vilken grupp och inriktning som
passar dig bäst. Har du frågor om
konfi rmation eller de olika alterna
tiven, går det bra att kontakta:
John Rojas Hansson tel 08500 658 91,
john.rojas@svenskakyrkan.se
Anmälan

Anmälningsperiod för konfi rmation
2020 är den 9 september – 10 oktober
2019. Begränsat antal platser.
Se kommande informationsfolder
i brevlådan eller sök mer info på
www.svenskakyrkan.se/haninge

Röster från tidigare konfirmander:
Mira: Det är once in a lifetime. Man

kommer iväg och träffar nya kompisar,
blir mer social och allmänbildad. Jag
hade ingen relation till kyrkan och visste
ingenting om konfi rmation. När jag fick
hem foldern med information och kompi
sar pratade om det i skolan, så bestämde
jag mig. Det kändes som en bra aktivitet.
Alvar: Det var verkligen värt att testa!

Det är jättekul att och en stor gemenskap
som gör att man får känna nya män
niskor. Det var inte alls som jag trott.
Vi umgicks mycket, hade många sam
arbetsövningar och lekar. Jag har blivit
mer social.
Linnéa: Det är väldigt roligt att vara
kon fi rmand. Man känner sig välkommen
och det är skönt att komma bort från sin
vanliga omgivning och träffa andra
människor. Min grupp var verkligen
underbar.

Fotboll 2020
Kyrka: Tungelsta
Start: januari 2020
Uppstartläger: februari 2020
Läger: 7 – 13 augusti 2020
Konﬁrmation: 16 augusti 2020
Assisi 2020
Kyrka: Jordbro eller
Västerhaninge
Start: 7 juni 2020
Uppstartläger: augusti 2020
Läger: 24 – 31 oktober 2020
Konﬁrmation: 6 december 2020 i
Västerhaninge kyrka och i Jordbro kyrka
Gymnasiekonfirmation
Tyskland 2020
Kyrka: S:t Eskil
Start: 8 mars 2020
Läger: 10 – 15 augusti 2020
Konﬁrmation: 13 september 2020
Gotland 2019-2020
Kyrka: Vendelsö
Start: december 2019
Uppstartläger: januari 2020
Läger: juni 2020
Konﬁrmation: juni 2020

–EN MÖTESPLATS FÖR LIVETS
FRÅGOR
HÖSTEN 2019

Öppna rum
TEMA – NÄR LIVET VÄNDER
Ibland drabbas vi av något stort och
livsomvälvande. Något avgörande händer
som gör att livet tar en helt annan riktning.
Ibland växer något nytt och starkare ur spillrorna.
I höst får vi möta några spännande föreläsare som
varit där, vid den stora vändpunkten – eller ﬂera
vägskäl – som sedan fört dem vidare på nya vägar.
Låt dig inspireras av deras berättelser.

Öppna föreläsningar
Under hösten håller vi tre öppna föreläsningskvällar i S:t Eskils kyrka.
Över alla hinder Torsdag 26 september kl 18.30

Anna Nordin är ryttaren som trots sitt funktionshinder har lyckats med den
fantastiska bedriften att komma med i två landslag samtidigt. När hon var 11
år blev hon påkörd under en ridtur. Ponnyn avled men Anna överlevde mira
kulöst. Läkarna blev tvungna att amputera hennes ena ben och ett nytt liv tog
sin början. Det har inte varit enkelt, men har övertygat henne om att allting
går, bara man vill och vågar. Under föreläsningen delar hon med sig av sin
berättelse, sitt sätt att arbeta målinriktat och att frigöra sin fulla potential.
Anna Nordin är professionell coach och mental tränare och tävlar inom
paradressyr och Working Equitation.
Bakom varje fönster bor ett hjärta Torsdag 17 oktober kl 18.30

Soheila Fors växte upp som adelsfl icka i Iran, blev gerillasoldat, gifte sig mot
familjens vilja, misshandlades, mötte Gud, gifte sig med en svensk man och
har byggt upp Tehusrörelsen. Tehusen fi nns idag i Karlskoga och Jönköping
och drivs av föreningen Khatoon som vill verka för att invandrade kvinnors
isolering bryts och att de blir integrerade i det svenska samhället.
Soheila Fors arbetar som verksamhetsledare för Tehuset i Karlskoga, har
skrivit boken Bakom varje fönster bor ett hjärta och föreläser om hedersvåld
och integration.

Att omvärdera vad som är viktigt Torsdag 14 november kl 18.30

När Anna Pellas första dotter Agnes föddes med en svår hjärnskada och oviss
framtid blev hon och hennes man tvungna att omvärdera vad som är viktigt i
livet. När både de själva och omgivningen ifrågasatte hennes liv började Anna
skriva dagbok för att få syn på sina tankar och känslor. För vad är livskvalitet
– egentligen? Dagboksanteckningar och samtal med Agnes pappa resulterade i
boken När du ler stannar tiden, som kom ut 2017. Den ledde till att familjen
porträtterades i tvprogrammet När livet vänder. Just nu är Anna aktuell med
barnboksserien Funkisfamiljen, inspirerad av hennes egen familj.
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ÖPPNA RUM

Meditation – en källa till inre lugn
I en tid där vi ska vara tillgängliga på flera plan, är det lätt att förlora en del av
sig själv i det yttre. Men bakom vardagsbruset finns stillheten med möjlighet att
höra dina innersta tankar. Återknyt kontakten med dig själv och med något
större – Gud om man så vill. Drop in.
Den som vill kan avsluta med att delta i kvällsmässan kl 18.30.
TID Onsdagar kl 17.20-18.20, start 11/9, därefter 18/9, 25/9, 3/10, 9/10, 16/10,
23/10 och 30/10 i S:t Eskils kyrka.
LEDARE Ann Thörnblad.

Nyfiken på
kristen tro

WORKSHOP:

Mod att leva

Den kristna tron rymmer en djup
och levande andlighet, som har
hjälpt människor att leva under
2000 år. Vi samtalar om kristen tro
och hur vår egen tro ser ut. Ingen
kostnad.
TID Varannan tisdag med start 3/9

kl 18.30-20 i S:t Eskils kyrka,
 ärefter 17/9, 1/10, 15/10, 29/10.
d
LEDARE Attila Neumerker.
ANMÄLAN senast 27/8.

En dag i stillhet
I kyrkans öppna rum får vi vara
tillsammans i tystnad, med medita
tion och musik. Möjlighet till
massage – bokas vid anmälan.
TID Lördag 9/11 kl 9-17 i Jordbro
kyrka
KOSTNAD Det kostar inget att delta
men du betalar 300 kr för massage.
LEDARE Eija Alpimaa Magnusson
och Janine Wenzel.
ANMÄLAN senast 30/10.

Släpp loss din
kreativitet!
Att skapa något nytt kräver mod,
utrymme och gärna inspirerande
miljöer. Utforska din kreativitet i en
tillåtande atmosfär. Vi tillbringar en
vilsam dag i vackra Österhaninge
församlingshem och kyrka, där du
kan prova på sång och rörelse eller
att måla akryl. Du kan välja två
workshops under dagen – på samma
tema eller två olika. Ange vid
anmälan vad du vill delta i. Ingen
kostnad.
TID Söndag 20/10 kl 10-16.30
LEDARE Eva-Lisa Oldeberg och

Charlotte Persson.
ANMÄLAN senast 11/10.

Pilgrims
vandringar
Anordnas tillsammans med Stock
holms pilgrimscentrum i Tyresö.
FÖR MER INFORMATION , kontakta
eva-lisa.oldeberg@svenskakyrkan.se,
08-555 670 72.

Vi behöver livsmod, mer än vi be
höver trygghet, har Martin Lönnebo
sagt. Livsmod handlar om att våga
leva våra liv. Att inte skjuta upp det
som är viktigt och förändra det vi
kan påverka och att våga lyssna till
den inre rösten som viskar till oss i
mellanrummen. Vi närmar oss ämnet
mod och livsmod utifrån teori blandat
med övningar som t ex bild, medita
tion och reflekterande samtal.
LÖRDAG 21/9 kl 10-16.30 i S:t Eskils

kyrka
LEDARE Ann Thörnblad, psyko

syntesterapeut.
ANMÄLAN senast 9/9.

ANMÄLAN TILL ÖPPNA RUM:
Skicka din anmälan till Svenska kyrkan
i Haninge, Box 113, 136 22 Haninge
e-post: haninge.anmalan@svenskakyrkan.se
eller ring 08-555 670 00.

Skrivarstuga
Vi välkomnar dig som vill skriva
och bli inspirerad av andra som också
skriver. Skriv om ditt liv eller uttryck
dig fritt.
TID Torsdagar kl 15 start 12/9 i

S:t Eskils kyrka, därefter varannan
torsdag, 7 ggr.
KOSTNAD 400 kr
LEDARE Carita Wigell-Collmar.
ANMÄLAN till Studieförbundet Sensus,
073-383 95 09
e-post: mari.abrahamsson@sensus.se
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KALENDARIUM

Kalendarium

För utförligt program, se annonsering i Mitt i Haninge och
www.svenskakyrkan.se/haninge eller ladda ner appen ”Kyrkguiden” till din smartphone.

Gudstjänster
Söndag 18/8, 8/9, 22/9, 6/10, 27/10, 17/11
11.00 Fjärdarnas mässa

Söndag kl. 11.00
15/9 Gudstjänst med önskepsalmer
13/10 Gudstjänst med Skördefest och
auktion
2/11 Minnesgudstjänst

Söndag 25/8, 20/10, 11/10
11.00 Gudstjänst

S:T ESKILS KYRKA

DALARÖ KYRKA

Söndag 29/9
11.00 Gudstjänst med små och stora
Söndag 1/9
11.00 Friluftsgudstjänst på Morarnas gård,
Gålö
Torsdag 24/10
18.00 After work – Meditativ andakt i
Taizétappning

JORDBRO KYRKA
Söndag 25/8, 22/9, 6/10, 3/11, 17/11
11.00 Högmässa
Lördag 19/10
16.00 Musikgudstjänst med kören Audite,
Österhaninge kyrkökör, St. Pauli Kyrkokör
Lördag 16/11
16.00 Konsert med Audite, Optimistkören,
Ensemble Gertrud, Manstätten m ﬂ

KRYCKAN – VALLAKYRKAN
Sinnesrogudstjänster
valda tillfällen – se program på
www.svenskakyrkan.se/haninge eller
veckoannonsen i Mitt-i-Haninge.

Söndag 22/9
11.00 Gudstjänst med små och stora
Lilla kören och Barnkören från Vendelsö
Tisdagar/Onsdagar
10-11/9, 8-9/10, 6-7/11
15.30 Vardagsgudstjänst
Torsdagar 12/9, 10/10, 7/11
10.00 Vardagsgudstjänst

Söndagar
11.00 Högmässa

Onsdag 18/9, 23/10, 13/11
17.00 Spaghettigudstjänst

Söndag 1/9, 27/10
15.00 Mässa på ﬁnska – Sunnuntaimessu

VÄSTERHANINGE KYRKA

Måndag start 9/9
12.30-12.50 Lunchbön med rörelse
Ledare: Eva-Lisa Oldeberg.

Varje vecka
Söndagar
11.00 Högmässa

Söndag 22/9
11.00 Gospelmässa med Haninge Gospel
Söndag 29/9
15.00 Gudstjänst på ﬁnska
– sunnuntaijumalanpalvelus
Söndag 13/10
11.00 Gudstjänst med små och stora

TUNGELSTA KYRKA
Söndag 8/9, 22/9, 13/10, 27/10, 11/10
15.00 Mässa

MUSKÖ KYRKA
Söndag 1/9, 6/10
15.00 Mässa

VENDELSÖ KYRKA

Torsdag 26/9
19.00 Musikgudstjänst – Blod och eld,
En hommage till Frälsningsarméns musiktradition. Muskökören medverkar.

Söndag 18/8
18.00 Musikgudstjänst

Varje vecka:
Onsdagar
8.00 Morgonmässa
12.00 Lunchmusik och soppa
18.30 Kvällsmässa

Söndag 3/11
19.00 Pilgrimsmässa med Novi Cantores
och Tungelstakören

Söndag 3/11
15.00 Högmässa med minnesbön
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ORNÖ KYRKA

Varje vecka:
Torsdagar
18.30 Veckomässa
Söndagar
11.00 Gudstjänst/Högmässa (se veckoannons eller kalendern på webben)

VÄSTERHANINGE
FÖRSAMLINGSHEM

Tisdagar
12.00 Lunchmusik
Söndag 15/9, 13/10 och 2/11
11.00 Högmässa för små och stora
Tisdag 2/10
19.00 Musikgudstjänst. Program: se
Muskö kyrka 26/9
Söndag 2/11
19.00 Minnesgudstjänst.

ÖSTERHANINGE KYRKA
Söndag 8/9
11.00 Gudstjänst med små och stora
Lilla kören och Barnkören från Vendelsö

Mötesplatser
BRANDBERGENS
SENIORCENTER
Torsdagscafé
kl 13. Gemenskap, ﬁka och samtal.
Olika program varje vecka, start 5/9
Kontakt: Malin Persson

KALENDARIUM
DALARÖ GAMMELGÅRDEN

S:T ESKILS KYRKA

VÄSTERHANINGE KYRKA

Verandan
Torsdagar varannan vecka 13-15, start 5/9
Vi pratar om stort och smått och ﬁkar
gott. Kontakt: Elisabet Axelsson

Finska tisdagsträffen
Tisdagar jämna veckor kl 13, start 17/9
Andakt, ﬁka och gemenskap

Lunchmusik
Tisdagar kl 12, start 17/9
En avkopplande stund med framförallt
klassisk orgelmusik.

JORDBRO KYRKA
Café tisdag
Varannan tisdag, jämna veckor
kl 9.30-11.30
Öppen träffpunkt med kaffe, småprat,
gemenskap, andakt, olika program
Kontakt: Janine Wenzel
Soppa på musik
En tisdag i månaden kl. 12. Lunch med
kaffe och kaka serveras därefter, till ett
pris av 30 kr. Datum: 10/9, 8/10, 5/11
Torsdagsgruppen
Torsdagar 18.30-20.30 ojämna veckor.
Handarbete, ﬁka och samtal kring livet.
Ta gärna med eget handarbete.
Kontakt: Janine Wenzel.
Kvinnokrut – en mötesplats
för kvinnor i alla åldrar
Onsdagar kl 9.30-12, start 28/8.
Kom och träffa andra kvinnor som också
bor i Jordbro. Vi ses och hittar på olika
aktiviteter tillsammans. Du kanske hittar
en ny vän att umgås med?
Kontaktperson: Janine Wenzel

KRYCKAN – VALLAKYRKAN
Sleipnervägen 111. Tel: 08-777 80 90
Café Kryckan
En mötesplats för människor i hemlöshet,
missbruk och annan utsatthet
Tis, ons, tors 7.30-14.00
kl 8.00 frukost, kl 12.00 lunch
Fre kl 7.30-13.00
Tis-fre kl 7.45 Morgonandakt
Tisdagar kl 11.30 Lunchandakt
Tisdagar kl 18 Sinnesrokvällar (Fika fr 17),
följande datum: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12
Lördagar kl 18 Sinnesrokvällar (Fika fr
17), följande datum: 21/9, 19/10, 16/11, 14/12

Finska sångkvällar
Onsdagar kl 18: 11/9, 9/10, 6/11
Lunchmusik och soppa
Varje onsdag kl 12, start 4/9
Lunch med kaffe och kaka serveras efter
musiken för 30 kr.
Musikcafé
Kaffeservering och musik söndagen den
20/10 kl 18.
Arbetskretsen i Handen
Fika, gemenskap och program
varannan måndag kl 13.
Vi inleder med andakt i kyrkan.
Kontakt: Eva-Lisa Oldeberg

VENDELSÖ KYRKA
Musiklunch
En tisdag i månaden kl 12. Sopplunch med
kaffe och kaka serveras efter musikframträdande, till ett pris av 30 kr. Följande
datum: 17/9, 15/10, 12/11 och 17/12.
Öppet kyrktorg
Onsdagar kl 13.30-15. Gemenskap, samtal,
ﬁka, sång och berättelser
Kontakt: Helen Cosini
Syföreningen
Tisdagar jämna veckor
kl 13-15.15, start: 3/9
Kontakt: Britt Lindberg, 073-154 38 35
Stödstrumporna
Torsdagar jämna veckor kl 18-21, start: 5/9
Kontakt: Britt Lindberg, 073-154 38 35
Kyrkpub
Fredagar kl 19-21.30. Musik och tänkvärt
innehåll. Följande datum: 27/9 och 22/11

VÄSTERHANINGE
FÖRSAMLINGSHEM
Måndagsträffen
Måndagar kl 13.00-15.00. Gemenskap, ﬁka
och olika program, start: 2/9
Kontakt: Ulrika Johansson
Arbetskretsen
Tisdagar udda veckor kl 13-15
En stunds gemenskap med handarbete/
hantverk och ﬁka, start: 27/8
Kontakt: Ulrika Johansson

Körer
(Barn- och ungdomskörer ﬁnns under
rubriken barn och ungdom)
Dalarö kyrkokör
Dalarö kyrka
Torsdagar 19-21.15, start: 5/9
Körledare: Annika Kabel
Optimistkören
Jordbro kyrka
Lördagar 10-12 en gång i månaden.
Det här är en Alla kan sjunga-kör.
Körledare: Sara Bjäde Jarl.
Audite
Jordbro kyrka
Tisdagar 18.30-20.30
Körledare: Sara Bjäde Jarl
Muskökören
Muskö kyrka
Torsdagar 18.45
Körledare: Heri Eysturlíð.
Österhaninge kyrkokör
S:t Eskils kyrka
Tisdagar 18.30-21, start 3/9
Notvana är önskvärd.
Körledare: Mikael Fahlstedt
Haninge gospel, från 16 år
S:t Eskils kyrka
Torsdagar 19-20.30, start 22/8
Körledare: Emma Berisson
Anmälan: Catharina Ekeberg Ferm
Tungelstakören
Tungelsta kyrka
Torsdagar 18.30-19.30
Körledare: Michael Weiter
Vendelsö kyrkas kammarkör
Vendelsö kyrka
Onsdagar 18.30–20.30
Provsjungning och notvana erfordras.
Körledare: Maria Wackt
Västerhaninge kyrkokör
Novi Cantores
Västerhaninge kyrka
Torsdagar 18.30-20.30, start 12/9
Provsjungning erfordras.
Körledare: Johanna E Martell
13

KALENDARIUM
Barn och ungdom
DALARÖ GAMMELGÅRDEN
Öppen grupp:
Kyrkis 0-6 år
Tisdagar, torsdagar, fredagar 9-13,
start 13/8
Barnkör
Änglakören 9-12 år
Onsdagar 15.30-16.30

JORDBRO KYRKA
Öppna grupper:
Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Måndagar, torsdagar, fredagar 9-11.30
Tisdagar 13-15.30
Torsdag kl 10 rytmik
Messy church
Onsdagar 16-18.30: 28/8, 18/9, 20/11
Gemensamma aktiviteter för alla åldrar.
Barn i sällskap med vuxen. Vi äter middag
ihop och ﬁrar andakt. Anmäl specialkost
en vecka innan.
Messy sunday 20/10 kl. 11-14
Fasta grupper med föranmälan:
Babymassage 0-6 mån
Fredagar 10-11.30, start 6/9 resp. 11/10
Babyrytmik 0-1 år
Tisdagar 10-12, start 3/9 resp. 5/11
Miniorer åk 1-3
Torsdagar 14.30-16.30
Juniorer åk 4-6
Måndagar 15-17

S:T ESKILS KYRKA

TUNGELSTA KYRKA

Öppna grupper:
Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Måndagar, tisdagar, torsdagar 9-11.30
Torsdagar även 13-15.30

Öppna grupper:
Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Måndagar, tisdagar, torsdagar 9-11.30
Torsdagar 13-15.30

Babycafé 0-10 mån
Onsdagar 13-15.30

Öppen barn- och föräldragrupp
”utis” 0-6 år.
Fredagar 9-11.30

Fasta grupper med föranmälan:
Barn- och föräldragrupp 0-6 år
Fredagar 9-11.30
Babymassage 0-6 mån
Onsdagar 13-14
Babyrytmik 0-1 år
Måndagar 13-14.30
Småbarnsrytmik 1-2 år
Onsdagar 9.30-11.30
Barntimmar 3-6 år
Mån, ons, fre 9-11.30
Miniorer åk 1-3
Tisdagar 14.30-16.30
Juniorer åk 4-6
Onsdagar 14.30-16.30
Minimaxi-kören
Barn och vuxna sjunger ihop
Torsdagar 16.30-17.15
Minimaxi-dagar
Torsdagar 15.30-18.30: 29/8, 26/9, 24/10,
21/11, 5/12. Barn och vuxna pysslar, sjunger
och äter mat tillsammans.

ABC-träffar
För föräldrar med barn 3-12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationen mellan förälder
och barn. ABC står för Alla barn i centrum och är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i
Haninge och Haninge kommun. ABC-träffarna hålls av utbildade ledare där vi utbyter
erfarenheter och får ta del av forskning inom området att stärka relationen förälder och
barn. Grupperna träffas fyra gånger och består av max 12 deltagare.
S:t Eskils kyrka Måndagar 18-20.30: 2/9, 16/9, 30/9, 14/10
Anmälan och kontakt: birgitta.ohlsson@svenskakyrkan.se
Vendelsö kyrka Tisdagar 24/9, 8/10, 5/11, 17/12 och torsdag 24/10 18.30-21.00
Anmälan och kontakt: karolina.sundbaum@svenskakyrkan.se,
Ylva.Lundgren@svenskakyrkan.se
Jordbro kyrka Tisdagar 18.30-21.00: 1/10, 15/10, 29/10, 12/11
Anmälan och kontakt: elin.klasson@svenskakyrkan.se
14

Fasta grupper med föranmälan:
Miniorer åk 1-3
Grupp 1: Måndagar 14.30-16.30
Grupp 2: Onsdagar 14.30-16.30
Juniorer åk 4-6
Tisdagar 14.30-16.30

VENDELSÖ KYRKA
Öppna grupper:
Babycafé med skapande/sångstund
0-8 mån
Tisdagar 9.00-11.30 (skapande)
Onsdagar 9.30-11.30 (sångstund)
Öppen barn- och föräldragrupp 0-5 år
Måndag-torsdag 9-11.30
Fasta grupper med föranmälan:
Babymassage 0-6 mån
Måndagar kl 13-15 (grupp 1):
14/10, (uppehåll 21/10) 28/10, 4/11
Måndagar kl 13-15 (grupp 2):
18/11, 25/11, 2/12
Juniorer åk 4-6
Tisdagar 14-16, start 3/9

Fri
KALENDARIUM
entré

För anmälan eller frågor

sök respektive kontaktperson
08-555 670 00 eller e-post
haninge.anmalan@svenskakyrkan.se
Kontaktpersoner nås via epost enligt
principen fornamn.efternamn@
svenskakyrkan.se

Fritidsgrupp åk 1-3
Grupp 1: Måndag, onsdag 13-16
Grupp 2: Tisdag, torsdag 13-16
Barnkörer
Lilla kören 5-6 år
Tisdagar 15.15-15.45, start 20/8
Barnkören åk 1-3
Tisdagar 16.15-17, start 20/8
Stora barnkören åk 4-6
Tisdagar 16.00-17.15, start 20/8
Ungdomskören 13-19 år
Tisdagar 17.15-18.45, start 20/8

VÄSTERHANINGE KYRKA
Öppna grupper:
Babycafé 0-1 år
Torsdagar 13-15.30
Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Måndagar 9-11.30
Måndagar 13-15.30
Tisdagar 9-11.30, UTIS
Fredagar 9-11.30
Spagettigudstjänst
Onsdagar 17-19
Datum: 18/9, 23/10, 13/11
Lek, pyssel och mat samt vardagsgudstjänst för barn i sällskap med vuxen.
Anmäl specialkost en vecka innan.
Fasta grupper med föranmälan:
Barn- och föräldragrupp 0-1 år
Torsdagar 9-11.30
Miniorer åk 1-3
Tisdagar 15-17
Juniorer åk 4-6
Onsdagar 15-17
Barn- och ungdomskörer
Hallelujakören 12-17 år
Torsdagar 16-16.45
Änglakören 7-12 år
Torsdagar 16.45-17.30

Musik
& konserter
För fullständigt program, se www.svenskakyrkan.se/haninge

Sånger om kärlek och hopp
Torsdag 15 augusti kl 19.00
Västerhaninge kyrka
Johanna Martell och
Kerstin Ytterberg, sång och ﬂygel
Andakt
Musikgudstjänst med barocka
sommarpärlor
Söndag 18 augusti kl 18.00
Vendelsö kyrka
Mafalda Gruvaeus, mezzosopran
Stefan Ydefeldt, piano
Bo Fauréus, cello
Guds lov i natur och kärlek
Onsdag 21 augusti kl 19.00
Österhaninge kyrka
Britta Blavier, sång
Gustav Asplund, piano
Kyrkbuss, för tider se hemsidan.
Mozarts pianokonsert
Nr.12 i A-dur, K.414.
Torsdag 22 augusti kl 19.00
Västerhaninge kyrka
Tobias Livheim, ﬂygel, Malin Thurén, violin.
Emma Strömberg, violin. Kim Hellgren, viola
Emeli Jeremisas, cello.
Andakt
The Greatest Hits med Martell & Weiter
Torsdag 29 augusti kl 19.00
Västerhaninge kyrka
Johanna E Martell, sång, Michael Weiter,
orgel/ﬂygel.
Andakt
Musikgudstjänst
Blod och eld! En hommage till
Frälsningsarméns musiktradition
Torsdag 26 september kl 19.00
Muskö kyrka
Heri Eysterlid, musiker
Jonatan Mattsson, präst
Onsdag 2 oktober kl 19.00
Västerhaninge kyrka
Heri Eysterlid, musiker
Jonatan Mattsson, präst

Konsert med Team Sjöholm
Torsdag 5 oktober kl 16.00
Jordbro kyrka
Musikgudstjänst
Torsdag 5 oktober kl 19.00
Jordbro kyrka
med Audite, Österhaninge kyrkokör,
S:t Pauli kyrkokör.
Dan Arvefjord med musiker
Astrid Lindgren i folkmusikalisk dräkt
Lördag 12 oktober kl. 15.00
Dalarö kyrka
Folkmusikduon Anda:
Mattias Ristholm - sång, saz och bouzouki
och Anders Peev - sång, tenornyckelharpa
tillsammans med Dalarö kyrkokör
Faurés Requiem
Lördag 26 oktober kl 16.00
S:t Eskils kyrka
AcQuire, Haninge sinfonietta &
Anders Klint, dirigent
Musik vid allhelgona
Söndag 3 november kl 18.00
S:t Eskils kyrka
Österhaninge kyrkokör, Mikael Fahlstedt
Strauss- och Wagnerkonsert
Söndag 10 november kl 16.00
S:t Eskils kyrka
Maria Wackt, sopran, Hedvig Hasselström,
mezzosopran, Eva Brink, piano
Konsert
Lördag 16 november kl 16.00
Jordbro kyrka
Audite, Optimistkören,
Ensemblen Gertrud, Manstätten,
Sara Bjäde Jarl, musiker
Pianokonsert
Söndag 17 november kl 18.00
S:t Eskils kyrka
Lilla Akademin Fortepiano Filharmoni:
Unga solister
15

Över 200

hemlösa och nödställda får varje vecka
en varm dusch, en lunch, en fika, ett
leende på daghärbärget Kryckan.
Tack för att du genom kyrkoavgiften
ger medmänsklighet ett ansikte i
Haninge. Det är tack vare dig som är
medlem som kyrkan kan vara ett stöd
till de som har det tufft, men också en
plats för livets stora högtider som dop,
konfi rmation, bröllop och begravning,
samt för dina egna tankar.
I EN TID NÄR TRADITIONELL
SAMHÄLLSOMSORG IFRÅGASÄTTS står

kyrkan stadigt kvar. När det krisar
nationellt, lokalt eller personligen
– Vart vänder man sig då? I Svenska
kyrkan fi nns alltid stöd att få.
VÄLKOMMEN ATT DELA både glädje
och sorg, både tro och sökande. Mötet
med Svenska kyrkan ska lyfta, stärka
och ge hopp. Kyrkan är en plats att

Tack för att
ni ﬁnns för de
som har det svårt
i Haninge.
Bra stöd
för ungdomar
i Haninge.

Finns
där för mig
vid livsviktiga
händelser.

vara stolt över. Du som medlem gör
allt möjligt!
TILLSAMMANS MED ANDRA GODA
KRAFTER vill vi vara med och bygga

ett så bra och tryggt samhälle som
möjligt både i Haninge och i omvärl
den. Svenska kyrkan är en motkraft
till ondska och destruktivitet.
BLI MEDLEM Du är välkommen att
bli en del av Svenska kyrkan och
gemenskapen oavsett vem du är, och
om du har varit med tidigare eller
inte. Kyrkan är öppen för alla. Tele
fon555 670 10, haninge.pastorat@
svenskakyrkan.se
Därför medlem – Ur Svenska kyrkan i Haninges
medlemsundersökning 2018:

Fantastisk
barnverksamhet.
Kyrkan är
en plats både
för troende och
sökande.

Hjälper
människor att
själva förändra
sina liv.

ANDRUM DISTIBUERAS SOM
SAMHÄLLSINFORMATION AV POSTNORD
OCH SORTERAS EJ SOM REKLAM.

Kontakt
HANINGE PASTORAT har cirka 89 000
invånare. Ungefär 43 000 är kyrkotillhöriga i
någon av församlingarna; Dalarö-Ornö-Utö,
Västerhaninge-Muskö eller Österhaninge.
KONTAKTUPPGIFTER
Besöksadress Runstensvägen 14
Postadress Box 113, 136 22 Haninge
Telefon växel 08-555 670 00
Hemsida www.svenskakyrkan.se/haninge
E-post haninge.pastorat@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/
svenskakyrkanhaninge
Kyrkoherde
Krister Stenberg, 08-555 670 23
Bitr. kyrkoherde
Eva-Britt Löf Hansson, 08-500 658 87
DISTRIKTSPRÄSTER
Distriktspräst Dalarö
Per Hilmer Larsson, 08-501 529 91
Distriktspräst Handen
Hanna Lönneborg (från 19/8)
Distriktspräst Jordbro
Carl Henrik Widlund, 08-555 670 62
Distriktspräst Vendelsö
Eva Abragi 08-555 670 61
Distriktspräst
Västerhaninge/Tungelsta/Muskö
Jonatan Mattsson, 08-500 658 57
DIAKONER
Jordbro kyrka
Janine Wenzel, 08-555 670 31
Kryckan, Vallakyrkan
Marie Lundeborg, 08-555 670 00
S:t Eskils kyrka, Handen
Eva-Lisa Oldeberg, 08-555 670 72
Malin Persson, 08-555 670 16
Vendelsö kyrka
Helen Cosini, 08-555 670 69
Västerhaninge kyrka
Ulrika Johansson, 08-500 658 59
Eva Novotny, 08-500 658 72
BOKNING
E-post till bokningen:
haninge.bokning@svenskakyrkan.se

Någon borde finnas på plats för
stödsamtal när livet känns tufft.
Någon gör det.

Dop och vigsel
08-555 670 10
Begravning och gravsättning
08-555 670 30
VÅRA KYRKOR
Dalarö kyrka Odinsvägen 4
Jordbro kyrka Moränvägen 17
Kryckan, Vallakyrkan Sleipnervägen 111
Muskö kyrka Kyrkbacken 14
Ornö kyrka Ornö
S:t Eskils kyrka
Runstensvägen 14, Handen
Tungelsta kyrka Tungelstavägen 200
Utö kyrka Kyrkviken, Utö
Vendelsö kyrka Skomakarvägen 18
Västerhaninge kyrka Kyrkvägen 7
Österhaninge kyrka Klockarlötsvägen 28

