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KRISTER STENBERG KYRKOHERDE

Bered ett rum
”Bered ett rum, en rymd för dig i vår församling och vårt liv.”
Orden kommer från en av våra psalmer i psalmboken och är
skrivna av Anders Frostensson. Psalmen brukar vi sjunga
under fastan. För mig säger den mycket om fastetiden som en
möjlighet till reflektion och förberedelse. Att försöka bereda
rum och rymd i vår församling, i vår gemenskap och i våra liv.
Ja, det ska vi ju försöka göra året om men under fastan ligger
det en större betoning på det.
I våra gudstjänster runt om i pastoratet möts vi av teman
och rubriker som till exempel ”Prövningens stund”, ”Den
kämpande tron”, ”Kampen mot ondskan”, ”Livets bröd.”
Vem har inte någon gång funderat över detta?
Många av oss har gått igenom prövningar av olika slag,
funderat över tro, kämpat mot ondskans makter och tänkt
på vad som verkligen ger näring och mening i livet.
Att stanna upp för att bereda rum och rymd är också
ett sätt att våga stå ansikte mot ansikte inför de saker
i våra liv som vi tycker är problematiska och svåra.
Men det blir samtidigt ett tillfälle för att kunna upptäcka
det vackra och fina.
Det kan låta paradoxalt men i tystnad och stillhet kan
vi finna tilltal och liv. Att öppna upp för att kunna tala
och tänka över frågor som går på djupet gör oss mer
levande. Och det är en förhoppning och önskan att
 yrkan i Haninge kan bli den mötesplats där
Svenska k
tro och liv möts. Att vi tillsammans kan bereda ett rum
för detta så att vi får påfyllning och orkar gå vidare.

Välkommen till våra mötesplatser!

HANINGE PASTORAT
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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

Spagettionsdagar
i Västerhaninge
SLÄPP MIDDAGSBESTYR och kvälls

stress. Den 12 februari respektive den
13 mars håller vi en kort, barn
anpassad vardagsgudstjänst och äter
en enkel pastamåltid. Möjlighet till
lek och pyssel i barnlokalerna efteråt.
Välkommen till Västerhaninge för
samlingshem – vi kör igång vid 17.00.

Samma himmel. Samma rättigheter.
MEN VERKLIGHETEN SER OLIKA UT. Svenska kyrkans fastekampanj 2019 pågår

mellan 3 mars och 14 april och fokuserar på det humanitära arbetet för
människor som drabbats av en konflikt eller katastrof. 135 miljoner människor
är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den
finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och natur
katastrofer. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser
över hela världen. De gåvor vi samlar in används där behoven är som störst.
För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet.
Tillsammans kan vi rädda liv – och bidra till hopp och värdighet. Bakom varje
siffra finns en människa. Swisha din gåva 900 1223. Plusgiro 90 01 22-3. Tack!

Messy church
Boka dop på nätet
Du känner väl till att du numera kan
preliminärboka doptider direkt på vår
webb!? Dopet är en helig handling
som bär löfte om gemenskap och
samhörighet. Låna dopklänning eller
boka dopkalas – Läs mer här www.
svenskakyrkan.se/haninge/boka-dop

GEMENSAMMA AKTIVITETER för alla
åldrar. Barn i sällskap med vuxen.
Vi pysslar, umgås, äter middag och
firar andakt ihop. Anmäl specialkost
en vecka innan, tel 08-555 670 62.
I övrigt ingen kostnad eller anmälan.
Jordbro kyrka, onsdagar kl 16-18.30.
Datum: 20/2, 20/3, 24/4.

Må bra-gruppen
AVSLAPPNING genom andning och
bön i Jordbro kyrka. Onsdagar
kl 11-11.40 mellan 6 mars – 29 maj.
Ledare: Elizabeth Quintanilla &
Janine Wenzel.

Mer information och anmälan:

janine.wenzel@svenskakyrkan.se

Samtalskvällar om kristen tro
Varannan torsdag i Vendelsö kyrka med början 14/2 (28/2, 14/3, 28/3, 11/4,
25/4) mellan kl 19.00-20.30. Den som vill kan inleda med kvällsmässa kl 18.30.
Varje tillfälle har en introduktion till dagens ämne och därefter samtal och
delande av erfarenheter. Ämnen: Bibeln – Jesus liv och gärning – Bön – Från död
till liv – Gudstjänst och kyrkoåret – Kristen idag.
Ledare: Distriktspräst Eva Abragi, tel 08-555 670 61. Välkommen!

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 sam
tala 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.

Taizétorsdagar och
Temlor i Dalarö
Torsdagarna 21 februari och den 28 mars
hålls ANDAKT I TAIZÉANDA . Vi inleder med After
work med fika och smörgås klockan 18. Andakt
med Dalarö kyrkokör börjar 18.30. Platsen
är Dalarö kyrka. Söndagen den 3 mars är det
SMÅBARNSGUDSTJÄNST klockan 11. Efteråt
bjuds på kyrkkaffe med semlor. Välkommen!
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TEMA: DIAKONI

När ﬂyktingvågen kom

åkte Ylva Lundgren ner till Grekland och mötte mammor
och deras barn i ett ﬂyktingläger utanför Athen. Hon
lärde bland annat mammorna spädbarnsmassage.
– Hur illa det än är, kan du alltid tillgodose ditt barns
behov av närhet, säger diakoniassistent Ylva Lundgren
som arbetar med fokus på integration och föräldrastöd.

V

äl hemma i Sverige var hon en av initiativtagarna till
ett språkcafé i Jordbro som fortfarande är aktivt.
Där möts idag människor från bland annat Syrien,
Irak, Balkan och en del afrikanska länder.
Under hösten 2016 höll hon och några kollegor sedan i
verksamhet för nyanlända ute på Gålö, där ett tillfälligt
flyktingläger upprättades i campingstugorna.
– Det var ett 100tal personer som bodde där en vinter.
Vi åkte ut och hade sångsamlingar och så erbjöd vi
bussar som hämtade upp till familjegudstjänster i S:t
Eskils och Jordbro kyrka. Det var fi nt att kunna visa de
som kommer från länder där religionen ofta är en själv
klar del, att den också har en plats i ett sekulariserat land
som Sverige, säger Ylva.
Vi sitter i ett av samtalsrummen i S:t Eskils kyrka, ett
ljus brinner på bordet och hon har nyligen haft ett samtal.
Hon har en bakgrund som lärare och går nu en fortbild
ning inom diakoni som hon kombinerar med sitt arbete
som diakoniassistent i Haninge pastorat.
– Jag går två år på halvfart, vilket innebär en god kom
petenshöjning. Jag läser bland annat teologi, diakonins
historik och fördjupar mina kunskaper i samtalsmetodik
och själavård vilket jag behöver ha med mig i arbetet.

Känslor av otillräcklighet

När hon började för sex år sedan hade hon en tjänst som
förskollärare och var en av medarbetarna i barnteamet.
Men successivt har hennes tjänst förändrats. Erfaren
heterna som förskollärare har hon integrerat i arbetet
som diakoniassistent.
– Jag samarbetar med Haninge kommun och erbjuder
ABCgrupper där föräldrar får arbeta med sitt föräldra
skap. För känslan av otillräcklighet bland dagens för
äldrar är väldigt vanlig, understryker Ylva.
– Under tio veckor arbetar vi med gränssättning och
hur du kan hantera känslor av stress och ilska på ett mer
konstruktivt sätt. Föräldrarna är förebilder för barnen
och lär dem med sitt sätt att vara, hur konfl ikter ska

hanteras. Alla känslor är tillåtna, som jag brukar säga,
men som förälder har du ett ansvar för hur du agerar ut
dem.
– Vi är två gruppledare och det är stort att ta del av
hur föräldrarna växer under de här veckorna. De blir
medvetna om hur viktiga de är för barnen och hur små
justeringar kan göra en väldig skillnad. En förälder som
har tilltro till sin egen förmåga och litar till den, i stället
för att luta sig mot ett auktoritärt föräldraskap, får en
helt annan relation till sina barn, säger Ylva.
Svenska med baby

Hennes engagemang i föräldrastöd såväl som integration
förenas i verksamheten Svenska med baby, ett projekt i
samarbete med familjecentralen i kommunen.
– Där möts svenskar och nyanlända och utbyter er
farenheter kring hur det ser ut i olika kulturer och hur vi
i Sverige ser på uppfostran, jämställdhet och genus, säger
Ylva som fick med sig intresset för integration med
modersmjölken.
– Jag växte upp i Ursvik, som på flera sätt var en idyll,
och gick i skola i Hallonbergen med elever från olika
kulturer och länder. Det fick mig tidigt att förstå vilka
skiftande förutsättningar vi har och hur viktigt det är att
arbeta för ett bättre samhälle.
Drivkraft för ett bättre samhälle

Så det är också vad hennes drivkraft i arbetet handlar
om. Att stötta människor i svåra situationer och vara en
bidragande länk till att bygga bättre relationer. Oavsett
om det gäller nyanlända och etablerade svenskar eller
mellan föräldrar och barn.
– I arbetet som diakoniassistent möter jag ständigt
människor som kämpar med de existentiella frågorna på
olika sätt. Det fi nns glädje och sorg i alla människors liv
och när livet utmanar eller brister vill jag vara där och
stötta så att människor orkar räta på ryggen igen, säger
Ylva. n
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Ordet diakon kommer från grekiskans

D

diakonos som betyder tjänare. Och man skulle kunna
säga att diakonen är en troende socialarbetare som
står i mänsklighetens tjänst.
– Alla människor har ett okränkbart värde, oavsett
livssituation, och har rätt att bli mött med respekt i
ögonhöjd, säger Helen Cosini, diakon i Vendelsö kyrka.

et står en blå hyacint på hennes skrivbord som
sprider väldoft i hela rummet. Hon fick den
som en gåva av en kvinna för några dagar
sedan. Den lämnades fram, liksom högtidligt, som ett
uttryck för tacksamhet över att Helen hade vandrat med
familjen en tid i dagar och veckor av sorg.
– Det var en nära anhörig som hade drabbats av sjuk
dom och jag hade samtal med en i familjen. Vi var inne i
kyrkan och tände ljus flera gånger. När de hade samlats
till begravning i Vendelsö kyrka och förtvivlan blev för
smärtsam fick de dra sig undan i samtalsrummet och ge
plats för sorgen. Jag var med dem och efter en stund var
det möjligt att gå in i kyrkorummet igen. Så det är bara
ett exempel på vilken skillnad själavårdande samtal kan
göra, säger Helen Cosini när vi träffas i Vendelsö kyrka.
De har precis haft öppet kyrktorg som särskilt vänder
sig till äldre och det står fortfarande en vagn mitt på
torget med ett fat fyllt av bullar och termosar med kaffe.
Varje onsdagseftermiddag kommer de boende från Haga
gården. Ibland följer personalen med, stannar och dricker
en kopp kaffe och pratar en stund. Det blir samtal om allt
mellan himmel och jord, minnen ventileras och det fi nns
ett behov av att sammanfatta sina liv.
– Många äldre är väldigt ensamma och kontaktbehovet
är stort. Ibland fi nner människor varandra och får nya
bekanta, berättar Helen. Det är en hög närvaro i det
mesta hon sätter ord på. Det är tydligt att hon är djupt
engagerad i sitt arbete.

Kurator i kyrkan

När hon säger att hon arbetar som diakon får människor
ibland något diffust i blicken. Ordet är okänt liksom
innebörden. Men då brukar Helen svara att hon är som
en socialarbetare, eller kurator – fast i kyrkan.
Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvar
för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att sam
tala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och
bedriva ett påverkansarbete. En vanlig arbetsvecka möter
Helen människor i samtal, träffar föräldrar och barn i
olika grupper, möter syföreningen som handarbetar till
sammans och så är hon ute på flera av träffpunkterna i
närområdet och håller andakt.
– Vi möter utsatta människor i olika situationer och
grader. Att vara människa innebär att du alltid, under
vissa omständigheter är utsatt, säger hon. Ibland blir
utsattheten tydlig genom sorg och förluster, andra gånger
genom kriser eller stora förändringar. Till exempel när du
får barn och innan du vuxit in i din föräldraroll. Sen
fi nns den extrema utsattheten som vi möter på Kryckan,
genom hemlöshet och missbruk.
– I Vendelsö möter jag och min kollega Lina en, åt
minstone på ytan, ganska homogen grupp. Det är många
barnfamiljer, den tiden i livet är på många sätt kravfylld.
Till exempel att försöka checka av så många områden
som möjligt; att vara allt i från en vältränad och lycklig
partner, till en förälder som fi nns för sina barn i alla
lägen och samtidigt inreda det perfekta köket. I dessa

Svenska kyrkan har fyra grundläggande uppgifter: firandet av gudstjänst,
bedrivandet av undervisning samt utövande av diakoni och mission. Diakoni är ett
ord från grekiskan som betyder omsorg eller tjänst. Diakoni är kristen tro omsatt i
handling, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att
genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i
utsatta livssituationer. Inom Svenska kyrkan i Haninge arbetar ett tiotal personer
inom den diakonala verksamheten.
För frågor om diakoniarbetet, kontakta Anders Bergqvist, ansvarig för diakoni
och mission: telefon 08-555 675 81 eller anders.bergqvist@svenskakyrkan.se
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outtalade krav på vad du som individ ska klara av, för
söker Lina och jag skapa själavårdande miljöer. Tillåtande,
meningsfulla sammanhang att träda in i där du kan
stanna upp och reflektera och knyta an till ditt barn.
Helen möter föräldrar med barn i de grupper hon och
Lina har på tisdagar och onsdagar. Då har de babycafé
för nyblivna föräldrar och babycafé med sångstund.
– Vi kombinerar både tisdagens och onsdagens träffar
med en andakt i kyrkan. Under sångstunden är jag mån
om att alla ska höja sin röst, oavsett hur det låter, för att
fördjupa kontakten till sitt barn, säger hon.
Själavårdandets gåva

Helen Cosini vigdes till diakon för 1,5 år sedan och har
en bakgrund som arbetsterapeut. Kallet började spira när
hon sökte sig till en avdelning för palliativ vård, alltså vård
i livets slutskede. De praktiska frågorna, som kretsade
kring hjälpmedel, fick en alltmer sekundär betydelse. I
centrum hamnade i stället livsfrågorna.
– När livet ställs på sin spets smalnar samtalsämnena
av och blir mer kärnfulla. De kretsar kring existentiella
frågor, liv, död, kärlek och mening och jag upptäckte att
jag var bra på att möta människor i svåra frågor, i utsatta
situationer. Flera år senare när jag arbetade extra i Öster
haninge församling fick jag frågan av en diakonerna; men
ska inte du bli diakon? En fråga som jag först slog ifrån

mig, men det sådde ett frö och några år senare tog jag
kallelsen på allvar, säger Helen och säger att hon upplever
att hon är på rätt plats i livet nu. Vi har alla fått olika
gåvor och hennes är den själavårdande kraften. Genom
den blir hon tagen i bruk.
Ett själavårdande samtal kan ske öga mot öga i ett
rum, eller via telefon. Själavård är en del av kyrkans
omsorgsarbete och fi nns med i mycket av det som sker i
kyrkan. Många gånger sker också själavård genom ett
bokat samtal. I dagsläget har Helen flera personer som
går hos henne i regelbundna samtal.
– Jag ser på diakoni som en form av konst. Det är ett
skapande i stunden där det handlar om att vara när
varande, nollställa sig och se människors behov. Vi vet så
lite om andra människor och hur någon egentligen har
det. Jag möter människor vars hela liv har gått sönder,
fast allt ser så bra ut på ytan.
– I själavården vill jag vara en medvandrare, fi nnas där
och lyssna så att den andra kan höra sig själv och tala till
punkt. Det är också en trygghet att veta att jag inte är
ensam, att vi är tre i rummet, eftersom jag anar Guds
närvaro. Tron gör en skillnad, det är en styrka och till
gång i mötet med andra människor, säger Helen och ser
på mig med allvar. En blick i ögonhöjd med tydliga stråk
av värme och omsorg. n

I en snar framtid hoppas Anders

Bergqvist, chef för diakoni och mission, att utveckla
volontärarbetet. För behoven är stora liksom drivkraften
att göra skillnad. – Det kan handla om allt ifrån att koka
kaffe, till att använda sin yrkeskompetens på Kryckan
eller i något av de många nätverk och samarbetsprojekt
som vi ingår i, säger han.

H

an har alltid varit mer intresserad av att vända
blicken mot rännstenen snarare än mot himlen.
Det jordiska avspeglar sig också i Anders
tidsperspektiv. Han är intresserad av att vara
här och nu, och agera på hur livsvillkoren ser ut för den
som lider nöd. För framtiden i en föreställd himmel är
trots allt inte något som är aktuellt. Ännu.
– Vi lever i en tid som skyggar det smärtsamma och
fula. Vi förtränger vårt åldrande, vill inte acceptera att vi
ska dö, och vill helst hålla livets trasigheter i från oss.
Men det är ju där vi är, vi som arbetar med diakoni. Vi
möter dem som är i sorg, som förlorat en anhörig och

kanske allt de äger och har, och vi möter dem som lever
med ett utanförskap och letar efter tillhörighet. Men vi
kommer också med ett hopp, säger Anders Bergqvist när
vi träffas i S:t Eskils kyrka. Vi sitter i ett samtalsrum
ovanför kyrkan med sköna fåtöljer och skonsam belys
ning. Det vilar ett lugn över rummet, som det ofta gör
över platser där människor samlas för att reflektera.
I augusti 2018 började han som chef för diakoni och
mission i pastoratet och kommer närmast från ett uppdrag
som biträdande kyrkoherde på Essingen. För i grunden är
han präst med ett hjärta som särskilt bultar för de dia
konala frågorna.
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SKAPA ETT GOTT SAMHÄLLE
Det övergripande uppdraget i Svenska
kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån
kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle i kampen mot ondska och destruktivitet.
Ett gott samhälle präglas av omsorg om
medmänniskan och skapelsen och är socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans
diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och
återupprättelse. Den ska vara ett svar på
Guds uppmaning om att visa varandra
omsorg. Arbetet kan ske tillsammans med alla
goda krafter och på flera plan: med individer,
med grupper, i samhället och i församling.
Lunchsoppa serveras på Kryckan.

– När jag jobbade i Västerås som ungdomspräst, mötte
jag många unga människor i utanförskap. Skinnskallar
som visade sitt hat mot vuxenvärlden och där jobbade jag
med att hitta öppningar.
Ensamheten är stor

Så insikten och erfarenheten i vad diakoni handlar om är
förankrad. Den har han med sig när han leder arbetslaget
på sju diakoner och lika många diakoniassistenter.
– Min roll är att vara ett stöd och uppmuntrande, när
det behövs, för arbetslaget som möter människor i svåra
situationer. Just nu arbetar vi med en diakonal invente
ring, som ska vara färdig i mars, där vi ser över de dia
konala behoven och stämmer av om vi gör rätt saker. Vi
är bra på att bygga gemenskap för ensamma människor.
För ensamheten är stor i vårt samhälle och som äldre,
utan ett arbetsliv, kan du bli väldigt ensam, understryker
Anders.
– Vi har utsattheten för de hem lösa, där bland annat
daghärberget Kryckan fungerar som en samlingspunkt
och en plats där du kan duscha, sova några timmar och
få ett mål mat. Vi har fått större revor i samhällets
skyddsnät som tidigare fungerade ganska bra, det krävs
inte så mycket för att du ska falla igenom. För inte allt för
länge sedan var det nästan otänkbart att vräka en familj
med barn. Tyvärr sker det allt oftare idag, konstaterar
Anders Bergkvist och skakar på huvudet.
Kommun, landsting och frivilliga

Tillsammans är man mindre ensam och blir dessutom
starkare. Svenska kyrkan i Haninge samarbetar med både
kommun, landsting och frivilliga organisationer i en rad
frågor och projekt.
– Vi har ett samarbete med Röda korset där vi är en
del av ett nätverk som stöttar nyanlända för att de ska
8

känna sig delaktiga i samhället. Det gör vi genom att
erbjuda språkträning i svenska och att de lär känna
etablerade svenskar. Vi stöttar också nyanlända i deras
föräldraroll och talar om vad det innebär att leva i vårt
samhälle.
– Haninge pastorat har också ett samarbete med
kommunen på sju seniorcenter. Ett exempel är träff
punkten Tallhöjden där man kan delta i olika former av
program. Det finns också plats för fika och samtal och
dessa seniorcenter har blivit en naturlig kontaktpunkt för
många äldre.
Svenska kyrkan i Haninge samarbetar också med
Haninge kommun i något som kallas ABCföräldra
träffar. De riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna
312 år och består av fyra gruppträffar och en återträff
kring ett tema. På träffarna tar man del av såväl forsk
ning som varandras erfarenheter.
– Att stärka banden mellan barn och föräldrar är den
bästa grunden för att skapa trygga och självständiga
individer. Det är vad ABCträffarna handlar om, säger
Anders.
Hur ser visionerna för det diakonala arbetet ut?

– Vi utreder just nu de diakonala behoven. Vi får se vad
den inventeringen visar. Men i grunden handlar det om
två saker. Att vi är tillgängliga för människor, så att de
utan problem kan söka oss när det handlar om diakonala
behov. Och det andra är att vi är så professionella att
människor känner sig väl bemötta. Som diakon har du en
bred kompetens, med en bakgrund som t ex sjuksköter
ska, arbetsterapeut eller socionom. Jag ber till Gud att vi
kan vara där nöden är som störst, fortsätta hålla ögon
och öron öppna och orka svara upp mot den nöd som
finns, säger han. n

Musik
& konserter
Lunchmusik
Varje vecka, se respektive kyrka för program.
Musikgudstjänst Tro, pop och kärlek.
Vendelsö kyrka. Söndag 17/2 kl 11
Kammarkören, ungdomskören,
stora barnkören och barnkören.
Marie Lee Sylvendahl, Catharina Ekeberg Ferm, Maria Wackt
Leif Wiking
Körkonsert
S:t Eskils kyrka. Söndag 17/2 kl 18
Kören AcQuire. Anders Klint, dirigent
Konsert
Vendelsö kyrka. Söndag 3/3 kl 16
De innerligaste bönerna med kända operaörhängen.
Hedvig Hasselström, mezzosopran
Maria Wackt, sopran
William Baker, tenor
John Kinell, bas
Gudstjänst med önskepsalmer
Dalarö kyrka. Söndag 17/3 kl 11
Elisabet Högberg, Annika Kabel, Dalarö kyrkokör,
Viktor Sand – saxofoner, flöjt, klarinett
Musikcafé med kaffeservering och hembakat bröd
S:t Eskils kyrka. Söndag 24/3 kl 18
Björn Sandqvist, kompositör
Österhaninge kyrkokör, Mikael Fahlstedt
Orkesterkonsert
S:t Eskils kyrka. Söndag 31/3 kl 18
Haninge sinfonietta & Sabine Beyer, dirigent
Musikgudstjänst
Jordbro kyrka. Lördag 6/4 kl 16
Helene Fredriksson, sång, piano och fiol,
Björn Jönsson, fiol, Sara Bjäde Jarl, sång och piano
Mikael Fahlstedt sång, piano och orgel
Mingel från 15.30
Gospelkonsert
S:t Eskils kyrka. Söndag 14/4 kl 18
Haninge Gospel, Emma Berisson, körledare
Jonas Walve, piano, med instrumentalister
För fullständigt program, se www.svenskakyrkan.se/haninge
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Öppna rum
TEMA: ORKA!
Var hittar vi orken att klara av det som möter oss i livet? Ibland är allt ljust
och lätt, ibland går vår vandring genom svårare terräng. Det ﬁnns så
mycket som kan drabba oss – utmattning, sjukdom, sorg och förluster,
skilsmässa eller andra stora livsomställningar. Ibland känns allt bara
meningslöst, ibland hamnar vi i den stora tröttheten mitt i vardagens alla
måsten. För andra är livet en ständig kamp, kanske med en livslång sjukdom. Hur orka? I vår har vi samlat några spännande föreläsare som ur
olika perspektiv hjälper oss att reﬂektera och se möjligheter framåt.

Öppna föreläsningar
Välkommen till vårens föreläsningar i S:t Eskils kyrka
TÄTT INTILL LIVET

Torsdag 21 februari kl 18.30

Mustafa Can är författare och journa
list. I sin föreläsning talar han om att
genomleva och orka med det existen
tiella drama som utspelar sig i mötet
med ett nytt samhälle, nya värde
ringar och ny
kultur. Om
svenskhet, identi
tet och skam, om
längtan, kärlek
och drömmar,
död, sorg och
livskraft, och om
människans för
måga att resa sig
Mustafa Can.
Foto: Anna Dammert
ur nederlag.
INNAN VÄGGEN – OM UTMATTNING

Torsdag 14 mars kl 18.30

Utmattning är ingenting som kommer
plötsligt. Det utvecklar sig långsamt
och ger sig till känna genom olika
symptom som många ignorerar och
10

struntar i krop
pens desperata
försök att tala
om att man
måste vila. Till
slut brinner man
upp. Man går in
i väggen. Det
hände Anna
Anna Voltaire. Foto:
Voltaire, läkare
Katarina Waldenström
och sexbarns
Lagerbielke
mamma. Anna
föreläser om hur man som utmattad
kan hantera sin sjukdom, hur man
ska bli frisk och viktigast av allt hur
man undviker att bli sjuk igen.

tankar och självmordsförsök, men
också professionell erfarenhet av att
arbeta med att förebygga att män 
niskor tar sitt liv. Filippa och Susanne,
båda folkhälsovetare, föreläser utifrån
boken. Vad signalerar egentligen själv
mordstankar och hur kan man han
tera dem? De kommer bl.a. att delge
handfasta tips och råd, strategier för
hur man kan stå ut när man mår som
sämst, vägledning i hur man kan
förstå sig själv och sina tankar och
hur man kan söka hjälp.

TILL ALLA LIVSKÄMPAR
– DU ÄR INTE ENSAM!

Torsdag 11 april kl 18.30

Filippa Gagnér Jenneteg och Susanne
Tell har tillsammans med Jan Beskow
skrivit ”Handbok för livskämpar”.
Författarna har alla personlig erfaren
het av att ha levt med självmords

Filippa Gagnér Jenneteg och Susanne Tell .
Foto: Maria Lindeskär

ÖPPNA RUM | TEMA: ORKA!

Lunchbön
i rörelse
EN STUND MITT I VARDAGEN för dig.

Lugna mjuka rörelser med fokus på
djupare andning, avspänning och att
finna andrum i livsbruset. Passet
avslutas med bön och välsignelse.
Tid: Måndagar kl 12.30-12.45 varje
vecka t o m 20/5
Plats: S:t Eskils kyrka
Ledare: Eva-Lisa Oldeberg

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 16/3 kl 9-17
Plats: Jordbro kyrka
Ledare: Eija Alpimaa Magnusson och

Janine Wenzel.
Kostnad: Det kostar inget att delta
men du betalar 250 kr för massage.
Anmälan: senast 1/3

Meditation – 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 kvälls
mässan kl 18.30.
Tid: Onsdagar kl. 17.20-18.20:

20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3,
3/4 och 10/4
Plats: S:t Eskils kyrka
Ledare: Ann Thörnblad

Nyfiken på
kristen tro

Pilgrims
vandringar

DEN KRISTNA TRON rymmer en djup

Anordnas tillsammans med Stock
holms pilgrimscentrum i Tyresö.

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 5/3
kl 18.30-20, därefter 19/3, 2/4, 16/4
och 7/5.
Plats: S:t Eskils kyrka
Ledare: Attila Neumerker.
Anmälan: senast 26/2
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.

För mer information: Eva-Lisa
Oldeberg, eva-lisa.oldeberg@
svenskakyrkan.se, 08-555 670 72.

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 start 14/2 kl. 15, därefter

varannan torsdag, 7 ggr.
Plats: S:t Eskils kyrka
Ledare: Carita Wigell-Collmar
Kostnad: 320 kr
Anmälan: senast 11/2 till Studieförbundet

Sensus, 073-383 95 09
e-post: mari.abrahamsson@sensus.se

Att släppa taget
WORKSHOP Kanske är den största livskonsten att försonas med det som inte
blev som vi hade tänkt oss. Att accep
tera vad som har hänt ger mer utrymme
att släppa in nytt liv. Vi arbetar med
temat försoning och förändring med
hjälp av en föreläsning, övningar med
text och bild och genom att titta på
frågan; vad är du redo att släppa och
att släppa in?

Tid: Lördag 6/4 kl 10-16.30
Plats: S:t Eskils kyrka
Ledare: Ann Thörnblad, psykosyntes

terapeut, skribent och författare.
Anmälan: senast 29/3.

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 9/6 kl 10-16.30
Plats: Österhaninge församlingshem,

Österhaninge kyrka
Ledare: Eva-Lisa Oldeberg och Charlotte Persson
Anmälan: senast 27/5
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Kalendarium
Ett urval av kommande aktiviteter.
För utförligt program, se annonsering i Mitt i Haninge och www.svenskakyrkan.se/haninge
eller ladda ner appen ”Kyrkguiden” till din smartphone.

DALARÖ KYRKA

Söndag 17/3
11.00 Gudstjänst med önskepsalmer
Dalarö kyrkokör
Viktor Sand – saxofon, flöjt, klarinett

Söndag 10/2
11.00 Gudstjänst

Söndag 7/4
11.00 Gudstjänst

Söndag 17/2, 24/2, 10/3, 31/3
11.00 Fjärdarnas mässa

JORDBRO KYRKA

Gudstjänster

Torsdag 21/2, 28/3
Andakt i Taizéanda
18.00 After work som inleds med fika
och smörgås
18.30 Andakt med Dalarö kyrkokör
Fredag 22/2
10.15 Småbarnsgudstjänst
Söndag 3/3
11.00 Gudstjänst med små och stora
Kyrkkaffe med semlor
Onsdag 6/3
9.00 Askonsdagsmässa

Söndagar 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4
11.00 Gudstjänst/Högmässa
Fredag 22/2, 29/3
10.00 Småbarnsgudstjänst
Fredag 29/3
10.00 Småbarnsgudstjänst
Lördag 6/4
16.00 Musikgudstjänst

Varje vecka:
Onsdagar 8.00
12.00
18.30
Söndagar 11.00

Morgonmässa
Lunchmusik och soppa
Kvällsmässa
Högmässa

Onsdag 13/2
10.00 Upplevelsegudstjänst
Söndag 17/2, 17/3
15.00 Gudstjänst på finska

TUNGELSTA KYRKA
Söndag 10/2 och 10/3
14.00 Gudstjänst
Söndag 24/2, 24/3
18.00 Taizémässa. Obs ny tid.

KRYCKAN – VALLAKYRKAN

VENDELSÖ KYRKA

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

Varje vecka:
Torsdagar kl 18.30 Veckomässa
Söndagar kl 11.00 Gudstjänst

MUSKÖ KYRKA
Söndag 3/3, 7/4
14.00 Gudstjänst

ORNÖ KYRKA
Söndag 24/2
11.00 Fjärdarnas mässa
12

S:t ESKILS KYRKA

Söndag 17/2
11.00 Musikgudstjänst
– Tro, pop och kärlek
Kammarkören, Stora barnkören,
Ungdomskören och barnkören
Vardagsgudstjänst :
Tisdag kl 15.30: 19/2, 19/3
Onsdag kl 15.30: 20/2, 20/3
Torsdag kl 10.00: 21/2

KALENDARIUM
VÄSTERHANINGE
FÖRSAMLINGSHEM

DALARÖ GAMMELGÅRDEN

Spagettigudstjänst
Onsdagar kl 17.00: 13/2, 13/3
En kort, barnanpassad vardagsgudstjänst
och sedan en enkel måltid. Möjlighet till
lek och pyssel i barnlokalerna efteråt.

VÄSTERHANINGE KYRKA
Varje vecka:
Söndagar 11.00 Högmässa
Tisdagar 12.00 Lunchmusik
Tisdag 12/3
11.00 Vardagsgudstjänst
Söndag 3/2, 3/3
11.00 Högmässa med små och stora
Änglakören och Hallelujakören
Onsdag 6/3
19.00 Askonsdagsmässa med Novi
Cantores
Språkcafé
Jordbro kyrka
onsdagar
kl 13.30

Verandan
Torsdagar jämna veckor kl 13-15
Vi pratar om stort och smått och fikar
gott. Kontakt: Elisabet Axelsson

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: 12/2, 12/3, 9/4, 7/5, 4/6
Torsdagsgruppen
Torsdagar 18.30-20.30 ojämna veckor
Handarbete, fika och samtal kring livet.
Ta gärna med eget handarbete.
Kontakt: Janine Wenzel.
Språkcafé
Onsdagar kl 13.30-15
Träna svenska under lättsamma former.
För nyanlända och andra som behöver
träning i svenska språket. Gemensamma
aktiviteter och fika.
Kontakt: Ylva Lundgren.

S:T ESKILS KYRKA

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

CAFÉ KRYCKAN
Sleipnervägen 111. Tel: 08-777 80 90
En mötesplats för hemlösa, missbrukare
och utsatta medmänniskor.
Tis, ons, tors 8.00-14.00
kl 8.00 frukost, kl 12.00 lunch
Fre kl 8.00-13.00
Tisdagar kl 11 Lunchandakt
Tisdagar kl 18 Sinnesrogudstjänst
(Fika från kl 17): 5/3, 2/4, 7/5, 4/6

Lunchbön med rörelse
Måndagar kl 12.30, ca 20 min.
Bibelstudium
Templet i Jerusalem
6/2, 13/2, 20/2 Kl 19.10-20.30
Kontakt: veronicawillner@hotmail.com
Finska tisdagsträffen
Tisdagar jämna veckor kl 13
Andakt, fika och gemenskap
Lunchmusik och soppa
Varje onsdag kl 12
Lunch med kaffe och kaka serveras efter
musiken för 30 kr.

Arbetskretsen i Handen
Fika, gemenskap och program
varannan måndag kl 13.
Vi inleder med andakt i kyrkan.
Kontakt: Eva-Lisa Oldeberg

VENDELSÖ KYRKA
Samtal om kristen tro
Varannan torsdag med början 14/2 (28/2,
14/3, 28/3, 11/4, 25/4) mellan kl 19.0020.30. För den som vill börjar kvällsmässan
redan kl 18.30. Ämnen: Bibeln – Jesus liv
och gärning – Bön – Från död till liv –
Gudstjänst och kyrkoåret – Kristen idag.
Ledare: Distriktspräst Eva Abragi,
tel: 08-555 670 61. Ingen föranmälan.
Musiklunch
En tisdag i månaden kl. 12. Sopplunch med
kaffe och kaka serveras efter musikframträdande, till ett pris av 30 kr. Följande
datum: 19/2, 19/3, 16/4, 14/5
Öppet kyrktorg
Onsdagar kl 13.30-15. Gemenskap, samtal,
fika, sång och berättelser.
Kontakt: Helen Cosini
Syföreningen
Tisdagar jämna veckor kl 13-15.15
Kontakt: Siv Johansson, 070-557 23 01
Stödstrumporna
Torsdagar jämna veckor kl 18-21
Kontakt: Britt Lindberg, 073-154 38 35
Kyrkpub
Fredagar kl 19-21.30. Musik och tänkvärt
innehåll.
Följande datum: 15/2, 10/5

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

Finska sångkvällar
Onsdagar kl 18: 13/2, 13/3, 4/10
Kända sånger och psalmer.
Musikcafé
Kaffeservering och musik.
Söndag 24/3 kl 18.
13

KALENDARIUM
  Körer

  Barn och ungdom

Dalarö kyrkokör
Dalarö kyrka
Torsdagar 19-21.15
Körledare: Annika Kabel

DALARÖ GAMMELGÅRDEN

Optimistkören
Jordbro kyrka
Lördagar 10-12: 23/2, 23/3, 23/4, 4/5
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
Notvana är önskvärd.
Körledare: Mikael Fahlstedt

Öppna grupper
Kyrkis 0-6 år
Tis, tor, fre 9-13
Kontakt: Emma Alstermo
Fasta grupper med föranmälan:
Änglakören 9-12 år
Onsdagar 15.30-16.30
Kontakt: Annika Kabel

JORDBRO KYRKA
Öppna grupper
Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Mån, tors, fre 9-11.30
Tisdagar 14.30-16.30
Torsdag kl 10 rytmik
Messy church
Onsdagar 16-18.30
Datum: 20/2, 20/3, 24/4
Gemensamma aktiviteter för alla åldrar.
Barn i sällskap med vuxen. Vi pysslar,
umgås, äter middag och firar andakt ihop.
Anmäl specialkost en vecka innan. I övrigt
ingen kostnad eller anmälan.
Fasta grupper med föranmälan:
Babymassage 0-7 mån
Fredagar 10-11.30
Kontakt: Elin Klasson

Haninge gospel, från 16 år
S:t Eskils kyrka
Torsdagar 19-20.30
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
Provsjungning erfordras.
Körledare: Johanna E Martell
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Babyrytmik 0-1 år
Tisdagar 10-12
Kontakt: Elin Klasson

ABC - ALLA BARN I CENTRUM

Föräldrar med barn 3-12 år.
Syftet är att stärka relationen mellan
föräldrar och barn. I samarbete med
Haninge kommun.
Vendelsö kyrka
Tisdagar 18.30-21
12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 21/5
Kontakt: Karolina Sundbaum
S:t Eskils kyrka
Måndagar 18-20.30
15/4, 29/4, 13/5, 27/5
Kontakt: Birgitta Ohlsson
Jordbro kyrka
Tisdagar 18.30-21
19/2, 5/3, 19/3, 2/4
Kontakt: Elin Klasson

Miniorer åk 1-3
Torsdagar 14.30-16.30
Kontakt: Annette Björknäs
Juniorer åk 4-6
Måndagar 15-17
Kontakt: Malin Frixon

S:T ESKILS KYRKA
Öppna grupper:
Babycafé 0-10 mån
Onsdagar 13-15.30
Öppen barn- och föräldragrupp 0-3 år
Mån, tis, tor 9-11.30
Torsdagar även 13-15.30
Fasta grupper med föranmälan:
Barn- och föräldragrupp 0-6 år
Fredagar 9-11.30
Kontakt: Malin Frixon
Babymassage 0-6 mån
Onsdagar kl 13-14
Start: 13/3, 4 ggr
Kontakt: Birgitta Ohlsson
Babyrytmik 0-1 år
Måndagar kl 13-14.30
Start: 25/3, 7 ggr
Kontakt: Birgitta Ohlsson
Småbarnsrytmik 1-2 år
Onsdagar 9.30-11.30, 5 ggr
Kontakt: Birgitta Ohlsson
Barntimmar 3-6 år
Mån, ons, fre 9-11.30
Kontakt: Helena Andersson
Miniorer åk 1-3
Tisdagar 14.30-16.30
Kontakt: Helena Andersson
Juniorer åk 4-6
Onsdagar 14.30-16.30
Kontakt: Mia Lundqvist

KALENDARIUM
UGH – Ungdomsgrupp fr 14 år
Onsdagar 17.30-21.30
Kontakt: Karin Lind
Minimaxi-kören 0-100 år
Barn med förälder/anhörig sjunger
tillsammans.
Torsdagar 16.30-17.15
Kontakt: Catharina Ekeberg Ferm
Minimaxi-dagar
Gemenskap för barn med vuxen.
Pyssel, sång, middag och andakt.
Pyssel anpassat för barn från 3 år.
Kontakt: Catharina Ekeberg Ferm
Torsdagar 15.30-18.30
följande datum: 28/2, 14/3, 11/4, 23/5

VENDELSÖ KYRKA
Öppna grupper:
Babycafé med skapande
0-8 mån
Tisdagar 9.30-11.30
Babycafé med sångstund
0-8 mån
Onsdagar 9.30-11.30
Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Måndag-torsdag 9-11.30
Mat Musik Mediatorg från 14 år
Torsdagar, drop in från 16.00
QV Ungdom från 14 år
Torsdagar 18.30-21.30
Kontakt: Henrik Stenman
Fasta grupper med föranmälan:
Babymassage 2-5 mån
Måndagar kl 10-12 för omföderskor
Kl 13-15 för förstföderskor
Kontakt: Karolina Sundbaum
Juniorer åk 4-6
Tisdagar 14-16
Kontakt: Henrik Stenman

TUNGELSTA KYRKA
Öppna grupper:
Babycafé 0-1 år
Onsdagar 13-15.30
Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Mån, tis 9-11.30
Torsdagar 13-15.30
Öppen barn- och föräldragrupp
”utis” 0-6 år
Fredagar 9-11.30
Café Crux, åk 6-9
Torsdagar 14-18
Kontakt: Patrik Wennergren
Fasta grupper med föranmälan:
Barn- och föräldragrupp 0-6 år
Torsdagar 9-11.30
Kontakt: Leonie Ödalen

Spagettigudstjänst
Onsdagar 17-19
Datum: 13/2, 13/3, 15/5
Lek, pyssel och mat samt vardagsgudstjänst för barn i sällskap med vuxen.
Anmäl specialkost en vecka innan.
Kontaktperson: Mina Järleström
Café Crux.åk 6-9
Måndagar 14-18
Kontakt: Mina Järleström
Fasta grupper med föranmälan:
Barn- och
föräldragrupp 0-1 år
Torsdagar 9-11.30
Kontakt: Leonie Ödalen Frank
Miniorer åk 1-3
Tisdagar 15-17
Kontakt: Mina Järleström
Juniorer åk 4-6
Onsdagar 15-17
Kontakt: Leonie Ödalen Frank

Fritidsgrupp åk 1-4
Grupp 1: Mån, ons 13-16
Grupp 2: Tis, tor 13-16
Kontakt: Ninni Winberg
Barnkörer
Lilla kören 5-6 år
Tisdagar 15.15-15.45
Kontakt: Catharina Ekeberg Ferm
Barnkören åk 1-3
Tisdagar 16.15-17
Kontakt: Catharina Ekeberg Ferm
Stora barnkören åk 4-6
Tisdagar 16.15-17.15
Kontakt: Marie Lee Sylvendahl
Ungdomskören, fr 13 år
Tisdagar 17.15-18.45
Kontakt: Marie Lee Sylvendahl

VÄSTERHANINGE
FÖRSAMLINGSHEM

Miniorer åk 1-3
Måndagar 14.30-16.30
Kontakt: Leonie Ödalen

Öppna grupper:
Babycafé 0-1 år
Torsdagar 13-15.30

Juniorer åk 4-6
Tisdagar 14.30-16.30
Kontakt: Leonie Ödalen

Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Måndagar 13-15.30
Tis, fre 9-11.30

33 Ungdomsgrupp
Söndagar 14-19
Kontakt: Patrik Wennergren

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

33 Ungdomsgrupp
Tisdagar 18.30-21.30
Kontakt: Patrik Wennergren
Barnkörer
Hallelujakören 12-17 år
Torsdag 16-16.45
Kontakt: Johanna E Martell
Änglakören 7-12 år
Torsdagar 16.45-17.30
Kontakt: Johanna E Martell

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
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8 000

Kontakt

soppluncher serverades under 2018
på daghärberget Kryckan för
hemlösa och behövande!
UNDER FJOLÅRETS SISTA MÅNAD fylldes

inte bara kyrkorna av besökare utan,
översvämmades formligen, även av giv
mildhet och gåvor till behövande. Tack
alla Haningebor som ger medmänsk
lighet ett ansikte.
TACK OCKSÅ TILL ALLA samarbets
partners, organisationer, företag och
privatpersoner – ni vet vilka ni är. Och
framförallt ett stort tack till alla
medlemmar för året som gått.
I en tid när traditionell samhälls
omsorg 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

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.

med Svenska kyrkan ska lyfta, stärka
och ge hopp. Kyrkan är en plats att
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.

HANINGE PASTORAT har cirka 88 000
invånare. Ungefär 45 000 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
Timothy de Bernardi, 08-555 670 20
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

Över 65 år med ansträngd ekonomi?

Svenska kyrkan i Haninge har mottagit ett generöst testamente och har nu
förmånen att kunna förmedla ekonomiskt stöd till dig som är 65 år eller äldre
och bor i Österhaninge församling. Din årsinkomst skall understiga 172 000 kr
(257 000 kr för makar/sambos).
Du kan ansöka om medel under perioden 15/1-15/3 på särskild blankett som
finns att hämta i S:t Eskils kyrka, Runstensvägen 14 i Handen eller att ladda ned
från hemsidan www.svenskakyrkan.se/haninge. Där kan du också läsa mer om
villkoren. Kontaktperson: Malin Persson. Vi förbehåller oss rätten att bedöma
vilka som erhåller medel.
Välkommen med din ansökan!

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

