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Döpa
sitt barn
Varför och hur?
Sidan 8-13

Vårens föreläsare:

Livvakten
och hiphopartisten
Sidan 6-7

Från inbördeskrig i
Mali till marinpastor
på Berga
Sidan 5-7

”Jag tror inte på Gud!”
DE SOM BEGÄR UTTRÄDE ur Svenska

kyrkan använder ibland ”avsaknad av
tro på Gud” som skäl. Tror övriga
som betalar kyrkoavgiften på Gud?
Nej, många är medlemmar av helt
andra skäl – främst för att stötta
kyrkans arbete för utsatta, för äldre
och för barn och ungdomar. Faktum
är att Sverige är en av de nationer i
världen där man tror minst på Gud,
cirka tjugo procent*. Ställer du där
emot frågan om man tror på en högre
makt, eller har någon form av livs
åskådning, då ligger Sverige i topp. Vi
anses då vara ett av de mest religiösa
folken. Förklaringen kan vara att ord

som Gud och religion är stigmatise
rade, för många är de laddade med en
negativ social stämpel.
För många människor har synen på
kyrkan helt enkelt sekulariserats och
de beskriver kyrkans ritualer som
familjetraditioner. Så även om vi inte
har en statskyrka idag, så är inte samhället så oreligiöst som man kan tro.
I MÅNGT OCH MYCKET lever de flesta av

oss fortfarande efter kristna tradi
tioner. Du kanske är döpt eller kon
firmerad, manifesterar kärlek under
ett bröllop, går på en begravning.
Eller så firar du högtider som påsk,
jul, går på någon advents- eller lucia
konsert. Kanske söker du upp kyrkan
någon gång, när det krisar, eller ber
lite tyst för dig själv ibland. Bönen
kanske gäller sluttentan, det viktiga
mötet på jobbet, ett kommande
läkarbesked, favoritlagets slutspels
match, polarens-, familjens- eller den
egna hälsan. Har söndagen som en
dag att softa, en vilodag helt enkelt.
Känner du igen dig? Du kanske inte
definierar dig som religiös. Men du
har en lågintensiv men livslång rela
tion till kyrkans traditioner. Grattis
– du är som människor är mest.

UTGÅR MAN FRÅN empiriska studier*
av religion och tro så framgår det att
gudstron för många är irrellevant. För
dem handlar religion om just tradi
tion och är ett recept format för social
samvaro. Det bärande är inte tron
utan gemenskapen. Tro definieras
också olika beroende på i vilken tid vi
lever. Om vi menar att livet har en
mening och att det finns något större
än oss, så stämmer många in i den
upplevelsen. Du kanske är mer
troende än du tror!
I DEN ÖPPNA FOLKKYRKAN är alla
välkomna i gemenskapen, utifrån sin
individuella utgångspunkt. Kyrkan är
en öppen och social plats för andlig
längtan, oavsett hur du definierar den
eller vilka ord du använder. Du be
höver inte vara troende för att tycka
att Svenska kyrkan i Haninge gör bra
saker för de som har det tufft, eller
för att vara medlem. På kyrkans hemsida listas 20 anledningar för att vara
med. Hitta dina skäl. Kyrkan är
Någon som alltid finns där. Kyrkan
är en plats att vara stolt över. Du som
medlem gör allt möjligt!
TEXT JOAKIM LÖFGREN,
Kommunikatör i Svenska kyrkan i Haninge
Källor: *World Values Survey, WVS, m.fl.
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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
KYRKOHERDE
Krister Stenberg, tel 08-555 670 23

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

Behöver du prata med någon
som har tystnadsplikt?
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

Diakonins hus
– För mer stöd till de allra svagaste
Foto: Magnus Aronson

Love is in the air
DROP-IN-VIGSEL ELLER DOP
PÅ ALLA HJÄRTANS DAG

Går ni i dop- eller giftastankar, men
har svårt att få till det? Ta det lugnt
– vi hjälper er!
Om ni står för kärlek, frieri (och
hindersprövning från Skatteverket),
så fixar vi resten. Vi ordnar med
präst, musiker, bröllopsvittnen,
kyrka och alkoholfritt bubbel efteråt.
En av er behöver vara medlem i
Svenska k
 yrkan och båda behöver
giltiga legitimationer. För dop krävs
godkännande från båda vårdnads
havarna.
På Alla Hjärtans Dag, fredagen
den 14 februari, mellan kl 13-16 är
S:t Eskils kyrka öppen för drop-in
vigsel och dop.
MER INFORMATION epost:
hanna.lonneborg@svenskakyrkan.se

Petras prick

Foto: Love Lannér.

Fredag 6 mars kl 9.30 och 10.45 i
Tungelsta kyrka.
DOCKTEATER TITTUT ger en föreställ
ning om ensamhet och vänskap, för
alla åldrar från 2 år och uppåt.
BILJETT-BOKNING via e-post till:
mina.jarlestrom@svenskakyrkan.se
från och med 19/2. Biljetterna är
gratis, men antalet platser är begrän
sat. I samarbete med Haninge kultur
och Haninge Riksteaterförening

Diakoni är Svenska kyrkans sociala stödverksamhet. Ett enhälligt Kyrkoråd och
Kyrkofullmäktige klubbade i november igenom s kapandet av ett DIAKONINS HUS
I JORDBRO KYRKA . Där samlas och samordnas nu kyrkans diakonala resurser
kring de som behöver omsorgen mest. Diakonin ska synliggöras, och nå fler,
i hela Haninge.
I en tid när olika aktörer överger områden och samhällsgrupper – då ska
Svenska kyrkan i Haninge vara på plats. I skärningspunkten mellan människors
behov och vår grundläggande uppgift, där ska kyrkan vara – både andligen och
fysiskt. Samordning blir nu lättare med t.ex. kommunen och frivilligorganisa
tioner för att se vilka stödinsatser som kyrkan ska göra. Inom verksamhets
området Diakoni&Mission drivs även kyrkans daghärbärge Kryckan. Där ser
vi att våra mest utsatta har det tuffare än någonsin. Att skapa Diakonins hus i
Jordbro kyrka är ett led i Svenska kyrkan i Haninges arbete för att möta dessa
behov.

Härlig är jorden

Det är inte f örsent
Klimatkrisen är både en existentiell
och andlig kris. Många känner oro,
skuld och ångest. Hur ser vår framtid
på jorden ut? Extremväder visar att
klimatkrisen är ett faktum. Forskar
nas bild bekräftas av det globala
nätverk som Svenska kyrkan är en del
av. Torka, översvämningar och brist
på sötvatten visar att grunden för vår
överlevnad är skör. Nu behövs mod,
tillit och kraft för att stå emot upp
givenhet och våga de förändringar
som är nödvändiga. I kristen tro finns
grund för hopp och handlingskraft.
Också i kriser. Människan är skapad
av Gud och har ett unikt uppdrag att
skydda och vårda jorden. Det är inte
för sent.
ETT BISKOPSBREV OM KLIMATET förenar
klimatfakta med kyrkans erfarenhet.
Hur kan vi utifrån en realistisk hel
hetssyn skapa ett meningsfullt enga
gemang hos beslutsfattare, företag,
organisationer och hos varje enskild
människa? Nu är tid för både hopp
och handling.
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/klimat

DEN 14 MARS ges en välgörenhets
konsert i S:t Eskils kyrka kl 16.00.
Kören Audite, Österhaninge kyrko
kör, Lena Maria med musikerna
Daniel Stenbaek, Magnus Ahlgren
och Oskar Eriksson Uggla. Kon
serten hålls till förmån för barnrätts
organisationen Erikshjälpen och leds
av Lena Maria.

LENA MARIA är mångkonstnären som

inte lämnar någon oberörd. 20 år
gammal blev hon känd genom SVTs
dokumentär ”Målet i sikte”. Lena
Maria föddes 1968 utan armar och
med vänster ben hälften så långt som
det högra benet. Trots dessa förutsättningar har hon bl.a. tagit två VMguld med världsrekord i simning,
gjort ca 70 turnéer som sångerska i
Asien, gett ut ca 50 CD/DVD, blivit
erkänd konstnär i Mun- & Fotkonst
närerna och mangafigur i Japan.
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TEMA: DOP

Musik
& konserter

Fri
entré

där inte annat
anges

Söndag 16 februari kl 11
Gospelmässa. Fröets kraft
Vendelsö kyrka
Vendelsö kammarkör,
Maria Wackt, dirigent,
Eva Brink, piano,
Carl Henrik Widlund, präst.

Söndag 15 mars kl 11
Gudstjänst med önskepsalmer
Dalarö kyrka
Kom och sjung dina favoritpsalmer!
Dalarö kyrkokör, Annika Kabel,
Viktor Sand, saxofon, flöjt, klarinett.
Elisabet Högberg, präst.

Söndag 16 februari kl 18
Körkonsert
S:t Eskils kyrka
AcQuire & Anders Klint, dirigent.

Lördag 21 mars kl 16 Musikcafé
S:t Eskils kyrka
Sånggruppen Freja.

Söndag 8 mars kl 11
Gospelmässa
S:t Eskils kyrka
Haninge Gospel, Emma Berisson, dirigent,
Jonas Walve, piano,
Katarina Mourath, präst.

Ändringar kan förekomma.
För aktuellt program, se kalendariet
på www.svenskakyrkan.se/haninge

Lena Maria Vendelius. Fotograf: Johnny Lindgren/Me3dia

Lördag 14 mars kl 16 Välgörenhetskonsert. Härlig är Jorden
S:t Eskils kyrka
Lena Maria Vendelius, solist,
Audite, Österhaninge kyrkokör,
Sara Bjäde Jarl och Mikael Fahlstedt,
dirigenter.
Daniel Stenbaek piano, Oscar Eriksson
Uggla, slagverk, Magnus Ahlgren, bas.
I samarbete med Erikshjälpen.

Söndag 22 mars kl 18 Musikcafé
S:t Eskils kyrka
Österhaninge kyrkokör, Mikael Fahlstedt.
Söndag 29 mars kl 16 Operakonsert
S:t Eskils kyrka
Jaquline Delman, ciceron med solister,
Vendelsö kyrkas kammarkör,
Samuel Skönberg, piano,
Maria Wackt, dirigent.
Söndag 5 april kl 11 Gudstjänst med
musikal. Det största påskägget
Vendelsö kyrka
Vendelsö ungdomskör och barnkörer,
Eva Abragi, präst.
Mer vacker musik bjuds det på vid lunchmusiken i Västerhaninge kyrka varje
tisdag kl 12 och i S:t Eskils kyrka i Handen,
varje onsdag kl 12.
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PORTRÄTT

Hon stärker
soldaternas
mentala muskler
Jag talar mer om döden med rekryterna
än jag gör som församlingspräst.
Döden är inte främmande, som soldat
måste du ha mental beredskap.
TEXT ANN THÖRNBLAD

Jael Ahlin, marinpastor Berga örlogsbas. Foto: Magnus Lindstedt

H

on är marinpastorn som
vill stärka rekryternas
mentala m
 uskler och så
frön som kan växa upp till något
hållbart i skarpa lägen.
– Jag möter dem inte för att mis
sionera men jag arbetar så klart med
den kristna tron som utgångspunkt,
säger Jael Ahlin, som förutom var
dagen på Berga örlogsbas, varit i
inbördeskrigets Mali och t räffat
kronprinsessan Victoria. Det började
med en av nattens drömmar, som
hon först skrattade åt. Vid frukost
bordet frågade hon sin sambo; ”Vad
tror du om att jag läser till präst?”
Och det som först varit ett slags
skämt satte sina spår. Pockade på
allvar och uppmärksamhet.
– Det var egentligen inte särskilt
praktiskt, jag var mitt i livet och

jobbade som journalist på Gotland
där jag hade mitt liv. Trivdes med
mitt arbete och såg ingen anledning
att skola om mig. Men som den
problemlösare jag är satte jag mig
och googlade och så dök distans
kursen i teologi upp och jag tänkte
att jag kunde väl börja så…
Men vägen kantades av tvivel. Var
det verkligen hennes kall? Men varje
gång Jael var redo att lägga planerna
på hyllan dök en prästbekant upp
från ingenstans och så var tilliten
levande igen.
– Gud ger oss tecken och min
prästkollega var där när jag behövde
det. Han var också med när jag
prästvigdes för fyra år sedan, säger
Jael Ahlin och dricker lite kaffe när
vi ses i Västerhaninge församlings
hem en decemberdag. Grådiset har

belägrat oss, himlen snuddar nästan
vid marken, och regnet smattrar mot
fönsterblecket.
Sedan två år är hon marinpastor
vid Haninge garnison och hon har
också en anställning som församlingspräst i Svenska kyrkan i H
 aninge.
Jael är en av tre marinpastorer i
Sverige och känner sig hemma.
– Jag var engagerad i flygvapnet
som ung, har finländare i min släkt
och är uppvuxen med historier om
det finska vinterkriget. Jag var präst
inom hemvärnet när den här tjänsten
dök upp som blev en naturlig fort
sättning, säger Jael Ahlin.
Vad gör en marinpastor?

– Jag är knuten till Amfibieregemen
tet inom Försvarsmakten och har
Berga, Muskö och Göteborg som
5
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PORTRÄTT
 På förbandets camp i Gao, Mali.

mina områden. Men nästa år kommer en ny marinpastor
som ska täcka västkusten. Jobbet är rörligt, jag följer
rekryterna, är bland annat ute på Berga örlogsbas och i
början av 2020 kommer jag att följa rekryterna till Boden.
– Det blir minnesstunder och naturligtvis dop, vigslar
och begravningar. Jag håller i Korum, som är en militär
gudstjänst, och har själavård, för såväl rekryter som
anställda. Det blir samtal om alltifrån hur jobbigt det är
att göra lumpen till relationer och anhöriga som är sjuka
eller döende. Vi talar mer om döden än vad jag gör i mitt
jobb som församlingspräst. Döden är inte så främmande,
som soldat måste du vara mentalt förberedd på att det
kan inträffa när som helst. Även om det inte drabbar
svenska soldater särskilt ofta, så förekommer det. Senast
det inträffade sköts två soldater till döds under patrulle
ring i Afghanistan år 2010, säger Jael Ahlin som själv
befunnit sig i en krigshärjad zon. I våras var hon under
tio veckor fältpräst i Mali där det råder inbördeskrig.
Sverige har som uppgift att skicka iväg olika förband för
underrättelse och inhämtning av information och för
banden går in under FN:s flagga, berättar hon.
Innan hon reste ner till Mali fick hon en grundläggande
soldatutbildning, liksom alla marinpastorer får innan de
åker till en krigshärjad zon. En utbildning där de lär sig
att hantera vapen, marschera, bära skyddsmask och ge
första hjälpen.
– Visste du att den vanligaste orsaken till att män
niskor dör i strid, är att man inte kan stoppa blödningar i
armar och ben? säger Jael som själv aldrig befann sig i ett
kritiskt läge. Förbandet hade precis fått en ny uppgift att
prata med befolkningen utanför staden Gao, när hon var
där. De var mest ute och rullade och det var förhållande
vis lugnt på campen.
– Vi fick ett falskt alarm. Campen är bevakad med
radar och reagerade på ett flygande föremål där det gällde
att söka skydd så snabbt som möjligt. Men jag hann
aldrig bli rädd, vi har övat på de här situationerna så
många gånger. När larmet gick, som sedan visade sig vara
falskt, var det bara att springa. Tankarna var fokuserade
på det.
Fältpräst i strid

På campen hade Jael ett vapen, som var inlåst i ett vapen
skåp, och var därmed beredd att försvara sig. Som präst
är en av uppgifterna att värna om livet och som soldat är
du också tränad till att ta liv när situationen kräver. Hur
såg du på rollerna, att vara fältpräst i strid, blev det
någon konflikt?
– Det är inte prästens roll att vara soldat, men däremot
behöver man kunna skydda sig själv. Om en fältpastor är
med förbandet när de är ute och rullar behöver man bära
ett eget vapen och kunna försvara sig, annars blir man en
belastning för de andra. Vi präster behöver dessutom
finnas till för alla människor. Vissa är kallade till att bli
lärare eller trädgårdsmästare andra till att bli soldater.

Pastor Lisa och Pastor Jael i Mali, avlösning i tjänst. Foto: privat.

Du är inte bara soldat utan även människa med vardag
liga problem som du brottas med och som påverkar dig
i arbetet.
Kontakten med rekryterna innebär också att Jael
träffar många unga människor, främst män, som är
födda på 1990- och 2000-talet. En målgrupp som
Svenska kyrkan vanligtvis har svårt att nå.
– Jag möter dem inte för att missionera, men jag arbe
tar med den kristna tron som utgångspunkt. Rekryterna
behöver inte bara träna sin fysiska styrka utan även den
mentala och där försöker jag att så frön.
Och ibland landar några ord eller tankar som Jael
delat, ligger till sig i myllan. Som när en av rekryterna vid
en kaffepaus kom fram till henne och sa: ”Du jag tror
inte på Gud, men jag tänkte på det här med Gud. Det
måste vara väldigt bra att ha något att hålla sig till när
livet är jobbigt.”
Kronprinsessan Victoria

Liksom i arbetet som församlingspräst rör sig Jael Ahlin
på skalan mellan vardag och fest, glädje och sorg, lätt och
tungt också som marinpastor. I november träffade Jael
kronprinsessan Victoria när hon besökte Berga kapell
som invigdes i våras.
– Det var andra gången jag träffade henne, hon har
besökt Amfibieregementet tidigare, och nu visade jag
Berga kapell för henne. Jag är ingen lättimponerad per
son, säger Jael och ler, men hon har en enorm utstrålning
och en stor social kompetens. Hon förstår att människor
är nervösa när de träffar henne, och är inkluderande i sitt
sätt som får människor att slappna av. Hon kommer att
bli en bra drottning för Sverige! 
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TEMA: DOPET

En manifestation
för gemenskap, kärlek
och glädje
Det var en självklarhet att Olivia skulle döpas för både Thomas och Johnny.
– Vi är själva döpta och ett dop har en annan tyngd än en namnceremoni.
Det var också ett fint sätt att välkomna vår dotter i familjen och bland
vännerna, säger Thomas Bergström och Johnny Kispalko.
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TEMA: DOPET

O

livia Johanna Viola döptes nästan fyra måna
der efter att hon föddes. Det var en mild
höstdag i oktober 2015 den 10 oktober och
både T homas och Johnny minns dopet som en dag präg
lad av kärlek, glädje och stolthet.
– Det var en så kärleksfull stämning i kyrkan under
både dopgudstjänsten och dopkaffet efteråt, där Olivia
blev så fint mottagen, säger Thomas Bergström när vi
träffas hemma hos familjen i Hammarby Sjöstad några
dagar innan jul. Olivia, som har hunnit bli 4,5 år, ligger
i soffan och tittar på barnprogram på Youtube.
Vi dricker te och de visar bilder ifrån dopdagen. Två
glädjestrålande pappor håller gemensamt sin dotter med
en dopklänning som burits av flera generationer i Thomas
familj där namnen är broderade. Olivia blir det sjätte
namnet och Thomas äldre bror, Anders, var den första
som bar dopklänningen 1966.

”Öppen och inkluderande – viktigt för både prästval och medlemsskap.”

– Det blev ett bra samtal med Yvonne, som gick igenom
alla moment i dopgudstjänsten och så valde vi psalmer
tillsammans. Det blev 248 Tryggare kan ingen vara och
791 Du vet väl om att du är värdefull. Det var en trygg
het att veta vad som skulle hända innan.
Starkaste minne från dopet?

– Det är svårt att välja något särskilt, säger Thomas och
Johnny och ser på varandra. Men det var en varm och
kärleksfull stämning. Prästen var så personlig och Olivia
var glad och nöjd under hela gudstjänsten.
Hur var dopkaffet?

– Vi ville ha dopkaffet hemma, det blev personligare så.
Vi valde att bara bjuda de allra närmaste, familj och
faddrar, så vi var cirka 20 personer. Det var så roligt att
se hur varmt välkomnad Olivia blev av alla, säger Johnny.
De svajpar i mobilen och visar en bild där prästen Yvonne
Hallin, döper deras dotter till Olivia Johanna Viola.
– Hennes första namn har vi en särskild koppling till,
det fungerar också internationellt. Johanna är efter
T homas farmor och Viola heter bland annat min mamma
och syster i andranamn, säger Johnny Kispalko och visar
en sten med dopdatum och Olivias namn ingraverat.
– Vi uppskattade verkligen den gåvan, fortsätter
Johnny. Några månader efter dopet var vi inbjudna till en
söndagsgudstjänst tillsammans med andra dopföräldrar
där vi fick ta emot den. Stenen hade varit i kyrkorummet
fram till dess, så det kändes som den var laddad med en
fin energi.
Hur var dopsamtalet?

Prästen som döpte Olivia var också den som vigde T homas
och Johnny i maj 2015 och de kände hennes sedan flera
år tidigare.
– För oss som regnbågsfamilj var det viktigt att välja
en präst som inte har några tveksamheter inför att viga
ett samkönat par. Vi tycker om den öppenhet som
Svenska kyrkan har, den är inkluderande, och därför var
det också naturligt att låta döpa vår dotter i kyrkan.

Hur valde ni faddrar?

– Vi var båda överens om att vi skulle ha faddrar, ingen
av oss har det och det är något som vi gärna hade haft.
Det såg vi som en bonus med dopet, att kunna ge det
extra nätverket till Olivia. Vi ville att det skulle vara bra
personer som vi tycker mycket om och som kan tillföra
vår dotter olika kvalitéer. En extra vuxen som kan finnas
med under livet och ge stöd och råd. Både gudmor och
gudfar är också personer som är engagerade i Olivias liv,
säger Thomas.
Visste ni att dopet är medlemsgrundande?

– Det ser vi som en fördel, att Olivia också blir inklude
rad i Svenska kyrkans gemenskap. Ingen av oss är aktivt
troende, men vi har någon form av tro. Jag har haft
perioder där jag själv övervägt om jag ska vara kvar i
Svenska kyrkan eller inte, men där jag gjort ett aktivt val
att stanna kvar. En av de anledningarna är hur positivt
Svenska kyrkan hanterar HBTQ-frågor och en annan att
Svenska kyrkan är en kulturbärare som förvaltar ett
viktigt kulturarv, säger Thomas. 
TEXT ANN THÖRNBLAD
FOTO MAGNUS ARONSON
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TEMA: DOPET

Mycket musik
men inga specifika
faddrar
– Genom dopet blir du upptagen och omsluten av en gemenskap
med både familjen och församlingen. Dopet blir också ett tillfälle
att fira och välsigna det nya livet, att vår son Elijah har kommit hit,
säger Emma Berisson och Jonas Walve.

D

e har en tydlig koppling
till Svenska kyrkan i
Haninge, och har varit
körledare för Haninge gospel i dryga
två år, så valet av kyrka var
enkelt. Söndagen den 9 februari
kommer deras son Elijah Emil Jonas
att döpas i S:t Eskils kyrka. Här har
Emma Berisson och Jonas Walve
format en kör tillsammans med
körsångarna, varit med och utvecklat
församlingens musikliv och deltagit i
flera konserter och gudstjänster.
Även valet av präst föll sig natur
ligt. Katarina Mourath har följt
Elijah sedan tiden i magen.
– Söndagen den 22 september,
förra året, hade vi en gospelmässa
inplanerad tillsammans med K
 atarina.
När jag gick upp den morgonen gick
plötsligt vattnet, 15 dagar för tidigt…
– Vi blev lite ställda och ringde
sjukhuset för att höra om vi trots allt
kunde medverka på gospelsmässan.
När vi sedan talade med Katarina,
som var präst på mässan, visade det
sig att hon är utbildad doula*, vilket
vi inte hade en aning om! Vi var med
*DOULA är en icke-medicinsk person som ger en
födande kvinna och hennes eventuella partner
kontinuerligt emotionellt stöd under en förlossning.
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är som han bär på en hemlighet.
Elijah vet något som vi inte vet, om
varför han har kommit till oss. För
så känns det, att han har valt oss.
En koppling till tro

Elijah Emil Jonas. .

som planerat, men Katarina har
berättat att hon var skräckslagen
hela gudstjänsten igenom att han
skulle födas i kyrksalen… Men
Elijah väntade tills nästa dag, säger
Emma när vi pratas vid några veckor
innan dopet. Jonas har precis k
 ommit
hem och lilla Elijah ligger i Emmas
knä och ammar. Han ser väldigt
fridfull ut.
– Han är alltid glad och en trygg
själ, bekräftar Emma och Jonas.
Ibland när han möter blicken finns
det så mycket visdom i ögonen, det

Emma och Jonas hade många tankar
kring deras sons namn. De vill att
varje namn skulle bära en mening
och ha en koppling till tro. ”Och så
skulle de inte innehålla bokstaven r,
för mina släktingar kommer från
Småland och har svårt att uttala
r-ljudet”, skrattar Emma.
Elijah var helare och en av Bibelns
profeter som nämns i både det gamla
och nya testamentet. Emil är efter
Emmas morfar och morfars far, som
var en glad och skojfrisk person, och
Jonas är efter just Jonas.
– Elijah har mitt efternamn, så
därför tyckte vi det var viktigt att
Jonas namn också fanns represente
rat, säger Emma.
– Eftersom vi är musiker ville vi
också att det skulle finnas en naturlig
rytm i de tre namnen, att de skulle
låta bra ihop, säger Jonas.
Tillägna en sång

Nästa vecka ska de träffa Katarina
för dopsamtal, men givetvis får

TEMA: DOPET

för att de har fina texter, men också
för att de är kända och lätta att
sjunga med i. Då behöver ingen
känna sig exkluderad, säger Emma
och Jonas.
Kommer ni att ha dopkaffe?

– Vi har inte riktigt planerat alla
detaljer ännu. Men vi kommer att ha
ett enkelt dopkaffe för de allra när
maste, vänner och familj, säger
Emma och Jonas.
musiken en tongivande plats i guds
tjänsten. De kommer bland annat att
tillägna en sång, som de sjunger ihop,
till Elijah. En vaggvisa, Lullaby, som
Dixie Chicks har skrivit. Emma och
Jonas ger ett smakprov på refrängen.
”How long do you wanna be loved.
Is forever enough, is forever enough.
’Cause I’m never, never giving you
up.”
– Det blir nog psalmerna 248
Tryggare kan ingen vara och 791 Du
vet väl om att du är värdefull. Dels

Hur har ni tänkt kring faddrar?

ta del av kyrkans resurser och dess
utom gör Svenska kyrkan så mycket
gott för andra i ren handling. Ta
verksamheten Kryckan till exempel,
som är en mötesplats i Vallakyrkan
för människor i hemlöshet, missbruk
eller annan utsatthet. Det vill vi
stödja. Om Elijah skulle resonera på
något annat sätt när han blir vuxen,
så respekterar vi förstås det, avslutar
Emma Berisson och Jonas Walve. 
TEXT ANN THÖRNBLAD
FOTO PRIVAT

– Vi har medvetet valt att inte ha två
faddrar specifikt. Utan vi har resone
rat som så att alla som kommer till
dopgudstjänsten kan få en betydelse
för Elijah, liksom han kan komma
att betyda något för var och en av
dem.
Hur ser ni på att dopet är
medlemsgrundande?

– För oss är det en självklarhet, vi är
ju båda två medlemmar i Svenska
kyrkan. Vi arbetar inom kyrkan, får

Emma Berisson och Jonas Walve är körledare i Haninge Gospel. Foto Magnus Aronson.
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TEMA: DOP

Drop-in-dop
På Alla Hjärtans Dag,
fredagen den 14 februari,
mellan kl 13-16 är S:t Eskils
kyrka öppen för dropin-dop och vigsel.

FOTO: CHARLOTTE PERSSON
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TEMA: DOPET

Varför döper
man sitt barn?

Allt du velat
veta om dopet
och lite till.

Andrum frågade distriktspräst Hanna Lönneborg, om de vanligaste skälen till
att döpa sitt barn och om de går trender i hur man vill forma dopgudstjänsten.
Vad är de vanligaste
skälen till att döpa
sitt barn?

Går det trender i dop?

– Jag har inte varit
tillräckligt länge i
samma församling
– Tradition är det
för att kunna svara
vanligaste skälet,
på den frågan.
det är ett sätt att
Däremot skiljer det
värna våra rötter
sig mellan olika
som människor.
församlingar och
När vi värnar
pastorat. I Svenska
vårt sammanhang
kyrkan i Haninge är det
visar vi att vi hör
många som vill döpa sina
ihop med människor
som funnits före oss. Varje Hanna Lönneborg, barn i de äldre kyrkorna Öster
haninge och Västerhaninge,
människas liv har en mening distriktspräst
med ett stort dopkaffe efteråt. När
och vi bär ett uppdrag i livet att
jag jobbade i Vårby gård var det inte
finnas för varandra. Många dop
lika många dop, det var heller inte
familjer väljer en kyrka där en av
lika vanligt med dopkaffe – vilket är
föräldrarna själva är döpta eller
naturligt när familj och släkt finns
konfirmerade. En plats som betytt
på andra sidan jorden.
mycket för en förälder och ibland en
– Vår tids individualisering går
hel släkt.
igen i dopgudstjänsten. Valet av
– För många har det varit själv
musiken är viktigt och många väljer
klart att låta döpa sitt barn. Även
musik med en koppling till barnets
om föräldrarna inte är konfirmerade
namn eller som har ett värde för
vill man ge sitt barn de allra bästa
familjen. Kanske en sång som spela
förutsättningar för livet. När vi
des vid förlossningen eller som
pratar tro brukar flera föräldrar
betyder mycket för ett storasyskon.
svara att de tror att det finns ytter
ligare en dimension i livet, en högre
Är det dyrt att ordna ett dop. Har
kraft och en mening med livet. För
jag råd som ensamstående förälder?
andra föräldrar finns gudsrelationen
– Dopet är helt gratis. Det finns både
med sen konfirmationstiden eller
lokal och dopklänning att låna utan
andra viktiga händelser i livet.
kostnad. Ofta vill familjerna ordna
en fest i samband med dopet. Sam
Vilka är de vanligaste
tidigt kan det vara bra att veta att
frågorna inför ett dop?
inte alla gör det och dopet är lika
– Familjerna har ofta praktiska
viktigt oavsett om det blir fika efter
frågor som handlar om lokalen och
åt eller inte.
om kyrkan lånar ut dopklänning.
Frågorna kan också handla om vem
Vilka är de populäraste psalmerna?
som kan vara fadder. Önskemål
– 248 Tryggare kan ingen vara och
kring musik blir allt viktigare.
791 Du vet väl om att du är värde-

full upplever jag som de vanligaste.
Andra är 901 Lilla liv och 193 Gud
som haver. Mina egna favoriter är
928 Sov du lilla och 899 Innan.
Vad tycker du är det främsta skälet
till att man ska döpa sitt barn?

– Precis som våra traditioner ger oss
trygghet genom livets olika skiften så
ger tron oss mening i livet. Den
kristna tron berättar om Gud som
blir människa. Jesus gör det omöjliga
möjligt genom att skapa liv genom
döden. Det berättar för oss att vi inte
är ensamma och att livet är menings
fullt. I dopet blir livsmönster som
visar att ljuset är starkare än döden
och kärleken har makt över ondskan
tydligt. Dopet är ett av Guds många
sätt att visa oss kärlek, oavsett var vi
kommer ifrån, vilka vi är, vem vi
älskar, hur vi ser ut, hur gamla vi är
eller vad vi tror på.
Om jag inte är troende?

– Jag möter föräldrar som först
uttrycker att de inte är troende. Jag
tycker att det är spännande att fun
dera över vad vi menar när vi säger
ord som religiös och troende. Svaret
på den frågan är ofta kopplat till samhället, vad som just i vår tid ryms i de
orden. Om vi menar att livet har en
mening och att det finns något större
än oss själva, så är min erfarenhet att
många stämmer in i den upplevelsen.
Om jag inte är medlem
i Svenska kyrkan?

– Som förälder behöver du inte vara
medlem för att döpa ditt barn. Men
du kan bli döpt även som vuxen,
åldern har ingen betydelse. 
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ÖPPNA RUM | TEMA: VÄGSKÄL

Öppna rum

TEMA: VÄGSKÄL
Vi formas i samspelet med andra
människor. Genom att höra andra
berätta om sina liv kan vi få syn på
oss själva och våra egna tankar. Var
befinner jag mig just nu, vilka vägskäl
står jag inför och vart vill jag
komma? Vad drömmer jag om för
framtiden? I vår får vi möta två
spännande föreläsare med två rätt
olika livsberättelser. Båda handlar
om det oväntade och om att hamna
i vägskäl som förändrar livet.

–EN MÖTESPLATS FÖR LIVETS
FRÅGOR

Öppna föreläsningar

VÅREN 2020

S:t Eskils kyrka, fri entré

ATT LEVA MED ELLER UTAN SKYDDSVÄST

Torsdag 20 februari kl 18.30

Carl hade levt ett kringflackande liv som livvakt till diplo
mater, artister och politiker. Han återvände till Sverige för
ett lugnare liv. Inga fler biljakter, inga nödutgångar, inga
vapen eller bilbomber. Men det är då det smäller. I en
lekpark i Stockholm, mitt på dagen, blir Carl med berått
mod beskjuten med flera skott i kroppen och attackerad
med syra i ansiktet. I föreläsningen berättar han om den
dramatiska händelsen och om sitt liv. Han jobbar idag inom
risk management som problemlösare och med personsäker
het, med konflikthantering och säkerhet.

VÄGSKÄL I LIVET

Torsdag 26 mars kl 18.30

Douglas León, mest känd under artistnamnet Dogge
Doggelito växte upp i den mångkulturella förorten och
kom tidigt i kontakt med hiphop-kulturen som blev en del
av hans hjärta. Han har släppt flera album och blivit en
folkkär artist, samtidigt som hans liv har bjudit på tuffa
motgångar. I föreläsningen delar han med sig av livet,
drömmar och hiphop.
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ÖPPNA RUM | TEMA: VÄGSKÄL

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 13/2 kl 15 i S:t
Eskils kyrka, därefter varannan
torsdag, 7 ggr.
KOSTNAD 400 kr.
LEDARE Carita Wigell-Collmar.
ANMÄLAN senast 6/2 till Studie
förbundet Sensus, 073-383 95 09
e-post: mari.abrahamsson@sensus.se

Nyfiken på
kristen tro
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.
TID Varannan tisdag med start 25/2

kl 18.30-20 i S:t Eskils kyrka, 5 ggr.
Ingen kostnad.
LEDARE Carl Henrik Widlund.
ANMÄLAN senast 18/2.

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 14 mars kl 9-17 i Jordbro
kyrka
LEDARE Eija Alpimaa Magnusson och
Janine Wenzel.
KOSTNAD Det kostar inget att delta
men du betalar 300 kr för massage.
ANMÄLAN senast 3/3

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 10.

Pilgrimsvandring

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
törre – 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 26/2 därefter 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4 i S:t
Eskils kyrka.
LEDARE Ann Thörnblad.

Vandra med oss från S:t Eskils kyrka
i Handen till Österhaninge kyrka,
ca 8 km i lugn takt. Vi reflekterar
tillsammans, tar sköna pauser och
vandrar sträckor i samtal och i tyst
nad. Medtag egen matsäck och kläder
efter väder.
TID Lördag 25 april kl 10-16, samling
utanför S:t Eskils kyrka kl 10.00.
LEDARE Attila Neumerker, Charlotte
Persson.
Ingen anmälan.

WORKSHOP:

Att bli den jag vill vara
Ibland är det som livet kommer av sig
och ett raster av trötthet, besvikelser
och sorg ligger mellan den vi skulle
vilja vara och den vi faktiskt är i
vardagen. Men vi har alla en poten
tial inom oss. Att utveckla och stärka
de talanger vi har och odla egen
skaper som ger oss själva och andra
glädje.
Under dagen arbetar vi med de
här frågorna genom både teori och

praktik. Övningar med text och bild
och samtal varvas med kortare
föreläsningar.
TID Lördag 4 april kl 10-16.30
i S:t Eskils kyrka
KURSLEDARE är Ann Thörnblad,
dipl. psykosyntesterapeut och
meditationslärare.
ANMÄLAN senast 24/3.
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KALENDARIUM

Kalendarium
Ändringar kan förekomma. För aktuellt program, se kalendariet på
www.svenskakyrkan.se/haninge , veckoannons i Mitt-i-Haninge eller
ladda ned appen ”kyrkguiden” till din smartphone.

  Gudstjänster

  Mötesplatser

DALARÖ KYRKA

BRANDBERGENS
SENIORCENTER

Gudstjänst/mässa varannan söndag kl 11
ojämna veckor:
Fjärdarnas mässa: 16/2, 1/3, 29/3.
Gudstjänst med små och stora: 5/4.
Gudstjänst med önskepsalmer: 15/3.

JORDBRO KYRKA
Högmässa varannan söndag kl 11 jämna
veckor: 9/2, 23/2, 8/3, 22/3, 5/4.

VALLAKYRKAN
Sinnesrokvällar kl 18. Fika från kl 17:
Tisdagar: 3/3, 7/4.
Lördagar: 22/2, 21/3.
Anders Bergqvist, präst, Marie Lundeborg,
diakon, Catharina Ekeberg Ferm, musiker.

MUSKÖ KYRKA
Mässa första söndagen i varje månad
kl. 15: 1/3, 5/4.

ORNÖ KYRKA
Gudstjänst med små och stora söndag
22/3 kl 11.

S:T ESKILS KYRKA
Morgonmässa varje onsdag kl.8.
Från 4/3 kl.8.30.
Kvällsmässa varje onsdag kl 18.30.
Gudstjänst/högmässa varje söndag kl 11.

TUNGELSTA KYRKA
Mässa söndagar kl 15 jämna veckor: 9/2,
23/2, 8/3, 22/3.

VENDELSÖ KYRKA
Kvällsmässa varje torsdag kl 18.30.
Gudstjänst/högmässa varje söndag kl 11.

VÄSTERHANINGE KYRKA
Gudstjänst/högmässa varje söndag kl 11.
Mässa med små och stora: 23/2, 22/3.
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Torsdagscafé
Torsdagar kl 13.
Olika program varje vecka.
Gemenskap, fika och samtal.
Kontakt: Malin Persson.

DALARÖ GAMMELGÅRDEN
Verandan
Torsdagar varannan vecka kl 13-15.
Vi pratar om stort och smått och fikar
gott. Kontakt: Elisabet Axelsson .

VALLAKYRKAN
Sleipnervägen 111. Tel: 08-777 80 90
Sinnesrokvällar
Tisdagar kl 18, (Fika från kl 17),
datum: 3/3, 7/4.
Lördagar kl 18 (Fika från kl 17),
datum: 22/2, 21/3.
Café Kryckan
En mötesplats för människor i hemlöshet,
missbruk och annan utsatthet.
Tis, ons, tors kl 7.30-14,
kl 8 frukost, kl 12 lunch.
Fre kl 7.30-13.
Tis-fre kl 7.45 Morgonandakt.
Tisdagar kl 11.30 Lunchandakt.

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: 11/2, 10/3, 7/4, 5/5.

Må bra-grupp
Andningsövningar och bön.
Onsdagar kl 11-11.40.
Kontakt/ledare: Janine Wenzel och
Elizabeth Quintanilla.
Torsdagsgruppen
Torsdagar kl 18.30-20.30 ojämna veckor.
Handarbete, fika och samtal kring livet.
Ta gärna med eget handarbete.
Kontakt: Janine Wenzel.

S:T ESKILS KYRKA
Finska tisdagsträffen
Tisdagar jämna veckor kl 13.
Andakt, fika och gemenskap.
Kontakt: Eija Alpimaa Magnusson.
Finska sångkvällar
Onsdagar kl 18, följande datum:
12/2, 11/3, 22/4, 20/5.
Lunchmusik och soppa
Varje onsdag kl 12.
Lunch med kaffe och kaka serveras efter
musiken för 30 kr.
Musikcafé
Kaffeservering och musik. Vissa söndagar
kl 18. Datum: 22/3.
Arbetskretsen i Handen
Fika, gemenskap och program
varannan måndag kl 13.
Vi inleder med andakt i kyrkan.
Kontakt: Attila Neumerker.

VENDELSÖ KYRKA
Lunchmusik
En tisdag i månaden kl 12. Sopplunch med
kaffe och kaka serveras efter musik
framträdande, till ett pris av 30 kr.
Följande datum: 18/2, 17/3, 21/4, 12/5.
Öppet kyrktorg
Onsdagar kl 13.30-15. Gemenskap, samtal,
fika, sång och berättelser.
Syföreningen
Tisdagar jämna veckor kl 13-15.15.
Kontakt: Britt Lindberg, 073-154 38 35.
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: 14/2, 8/5.

KALENDARIUM
VÄSTERHANINGE
FÖRSAMLINGSHEM
Måndagsträffen
Måndagar jämna veckor kl 13-15.
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.
Macka & snacka
Samtalsgrupp varannan torsdag
kl 16-17.30.
Kontakt: Maj- Britt Ljungström,
tel: 076-166 56 67.

VÄSTERHANINGE KYRKA
Lunchmusik
Tisdagar kl 12. En avkopplande stund med
framförallt klassisk orgelmusik.

Haninge gospel, från 16 år
S:t Eskils kyrka
Torsdagar kl 19-20.30.
Körledare: Emma Berisson.
Anmälan: Catharina Ekeberg Ferm.
Tungelstakören
Tungelsta kyrka
Torsdagar kl 18.30-19.30.
Körledare: Michael Weiter.
Vendelsö kyrkas kammarkör
Vendelsö kyrka
Onsdagar kl 18.30-20.30.
Provsjungning och notvana krävs.
Körledare: Maria Wackt.
Västerhaninge kyrkokör
Novi Cantores
Västerhaninge kyrka
Torsdagar kl 18.30-20.30.
Provsjungning krävs.
Körledare: Johanna E Martell.

  Vuxenkörer
Barn- och ungdomskörer finns under
rubriken barn och ungdom.
Dalarö kyrkokör
Dalarö kyrka
Torsdagar kl 19-21.15.
Körledare: Annika Kabel.
Optimistkören
Jordbro kyrka
Lördagar kl 10-12,
datum: 22/2, 21/3, 18/4 samt tisdag 28/4.
Det här är en Alla kan sjunga-kör.
Körledare: Sara Bjäde Jarl.
Audite
Jordbro kyrka
Tisdagar kl 18.30-20.30.
Körledare: Sara Bjäde Jarl.
Muskökören
Muskö kyrka
Torsdagar kl 18.45.
Körledare: Heri Eysturlíð.
Österhaninge kyrkokör
S:t Eskils kyrka
Tisdagar kl 18.30-21.
Notvana är önskvärd.
Körledare: Mikael Fahlstedt.

För anmälan eller frågor

sök respektive kontaktperson 08-555 670 00. Kontaktpersoner nås via epost
enligt principen fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se
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  Barn

Miniorer åk 1-3
Tisdagar kl 14.30-16.30.

DALARÖ GAMMELGÅRDEN

Juniorer åk 4-6
Måndagar kl 15-17.

Öppen grupp:
Kyrkis 0-6 år
Tis, tor, fre kl 9-13.
Barnkör
Änglakören 9-12 år
Onsdagar kl 15.30-16.30.

JORDBRO KYRKA
Öppna grupper:
Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Tisdagar kl 13-15.30.
Ons, tors, fre kl 9-11.30.
Fredagar kl 10 rytmik
Messy church
Onsdagar kl 16-18.30.
Datum: 22/1, 19/2, 18/3, 22/4.
Gemensamma aktiviteter för alla åldrar.
Barn i sällskap med vuxen. Vi äter middag
ihop och firar andakt.
Anmäl specialkost en vecka i förväg.
E-post: ylva.lundgren@svenskakyrkan.se
Messy sunday 17/5 kl. 11-14.
Fasta grupper med föranmälan:
Babymassage 0-7 mån
Torsdagar kl 10-11.30.
Babyrytmik 0-1 år
Tisdagar kl 10-12.
Juniorer åk 4-6
Måndagar kl 15-17.

Anmälan till samtliga
fasta barngrupper görs till

haninge.anmalan@svenskakyrkan.se

Eskils körameller 6-8 år
Ny kör med sång, rörelse och drama
Onsdagar kl 16.15-17.

Pappasnack
Fika och lättsamt prat om glädje
ämnen och utmaningar i papparollen.
Tisdagar kl 18.30. S:t Eskils kyrka.
Kontakt:
henrik.stenman@svenskakyrkan.se

S:T ESKILS KYRKA
Öppna grupper:
Öppen barn- och föräldragrupp 0-3 år
Mån, tis, tor kl 9-11.30.
Torsdagar även kl 13-15.30.
Babycafé 0-10 mån
Onsdagar 13-15.30.
After Church Club 10-12 år
Söndagar kl 11-16: 16/2, 1/3, 15/3, 29/3.
Fasta grupper med föranmälan:
Barn- och föräldragrupp 0-6 år
Fredagar kl 9-11.30.
Babymassage 0-6 mån
Onsdagar kl 13-14, start 4/3 (4 ggr).
Babyrytmik 0-1 år
Måndagar 13-14.30, start 16/3 (7 ggr).
Småbarnsrytmik 1-2 år
Onsdagar kl 9.30-11.30, start 8/4 (7 ggr).
Barntimmar 3-6 år
Mån, ons, fre kl 9-11.30.

Minimaxi-dagar
Torsdagar kl 15.30-18.30:
13/2, 26/3, 23/4 och 4/6.
Barn och vuxna pysslar, sjunger och äter
mat tillsammans.

Enastående!
För dig som är ensamstående
förälder.
Välkommen tillsammans med ditt/dina
barn en vardagskväll i månaden då vi
umgås, leker och äter god middag.
Kvällen avslutas med andakt i kyrkan.
Kontakt: karolina.sundbaum@
svenskakyrkan.se, 08-555 670 55 eller
ylva.lundgren@svenskakyrkan.se,
08-555 670 22. Önskemål om specialkost måste meddelas i förväg, senast
samma dag kl 13, via e-post till:
ylva.lundgren@svenskakyrkan.se
Tisdagar kl 16-18.30 S:t Eskils kyrka,
datum: 4/2, 3/3, 14/4, 12/5.

TUNGELSTA KYRKA
Öppna grupper:
Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Tisdagar kl 9-11.30.
Torsdagar kl 9-11.30.
Öppen barn- och
föräldragrupp ”utis” 0-6 år
Fredagar kl 9-11.30.

Älskade förbannade tonåring
Kostnadsfria föräldraträffar för dig med barn i åldrarna 13–17 år. Under fyra träffar går
vi igenom en rad vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen:
Tonåringen talar inte längre med dig, hjälper inte till hemma, bråkar med syskon eller
vill mest vara med sina vänner.
Tisdagar kl 17.30-20, datum: 10/3, 17/3, 24/3 och 31/3 Vendelsö kyrka I samarbete med
Haninge kommun.
Ledare: Henrik Stenman, församlingspedagog och Malin Vesterholm, kurator.
Kontakt och anmälan: henrik.stenman@svenskakyrkan.se
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KALENDARIUM
Fasta grupper med föranmälan:
Miniorer åk 1-3
Grupp 1: Måndagar kl 14-16.
Grupp 2: Onsdagar kl 14-16.
Juniorer åk 4-6
Tisdagar kl 14.30-16.30.

VENDELSÖ KYRKA
Öppna grupper:
Öppen barn- och föräldragrupp 0-6 år
Måndag-torsdag kl 9-11.30.
Pyssel för föräldrar med barn 0-8 mån
Tisdagar 9-11.30.

Spagettigudstjänst
Onsdagar kl 17-19.
Datum: 12/2, 11/3, 15/4.
Lek, pyssel och mat samt vardagsgudstjänst för barn i sällskap med vuxen.
Anmäl specialkost en vecka i förväg.
Kontakt: Jonatan Mattsson.
Fasta grupper med föranmälan:
Barn- och föräldragrupp 0-1 år
Tisdagar kl 9-11.30.

  Ungdom
Crux
Öppen ungdomsverksamhet för dig i
åk 6-9.
Tid: kl 15-17:
Tisdagar i Västerhaninge församlingshem,
Torsdagar i Vendelsö kyrka,
Fredagar i Tungelsta kyrka,
Kontakt: Patrik Wennerkvist.

Miniorer åk 1-3
Tisdagar kl 14.30-16.30.
Juniorer åk 4-6
Onsdagar kl 15-17.
Barnkör
Änglakören 7-12 år
Torsdagar 16.45-17.30.
För föräldrar!

ABC-träffar

Fasta grupper med föranmälan:
Babyrytmik 0-1 år
Onsdagar kl 9-11.30.
Babymassage 0-6 mån
Måndagar kl 9.30-11.30, start 28/2, 4 ggr.
Anmälan till karolina.sundbaum@
svenskakyrkan.se eller 08-55567050
Juniorer åk 4-6
Onsdagar kl 14-16.
Fritidsgrupp åk 1-3
Grupp 1: Mån, ons kl 13-16.
Grupp 2: Tis, tor kl 13-16.
Barnkörer
Lilla kören 5-6 år
Tisdagar kl 15.15-15.45.
Barnkören åk 1-3
Tisdagar kl 16.15-17.
Stora barnkören åk 4-6
Tisdagar kl 16.30-18, vi börjar med mellis.

VÄSTERHANINGE KYRKA
Öppna grupper:
Babycafé 0-1 år
Måndagar, fredagar kl 9-11.30.

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 sam
arbete 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.
Datum: 23/3, 6/4, 20/4, 4/5 (full
tecknad). Kontakt:
birgitta.ohlsson@svenskakyrkan.se
JORDBRO KYRKA
Tisdagar 18.30-21.00.
Datum: 18/2, 3/3, 17/3, 31/3.
Anmälan och kontakt:
elin.klasson@svenskakyrkan.se
VÄSTERHANINGE
FÖRSAMLINGSHEM
Onsdagar 9.30-12.
Datum: 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 1/4.
Anmälan och kontakt:
ylva.lundgren@svenskakyrkan.se
elin.klasson@svenskakyrkan.se

& media
musik
mat,
Mat-, musikoch mediatorg

Öppen ungdomsverksamhet för dig i åk 6
upp till gymnasiet.
Här möts yngre och äldre ungdomar, lagar
mat, spelar musik och förbereder kvällens
gudstjänst tillsammans.
Tid: kl 17-18.30:
Tisdagar i Västerhaninge församlingshem,
Torsdagar i Vendelsö kyrka,
Fredagar i Tungelsta kyrka.
Kontakt: Jennifer Iller, Patrik Wennerkvist.
Ungdomsgrupper
Regelbundna grupper för dig i åk 8 upp till
gymnasiet, som har konfirmerats och vill
lära dig mer, utvecklas som individ och
växa i din kristna tro. Vi startar med att
äta ihop och fira gudstjänst med de andra
grupperna därefter grupper med aktiviteter och samtal.
Tid: kl 19-21.30:
Tisdagar Västerhaninge församlingshem,
Onsdagar i S:t Eskils kyrka, Handen,
Torsdagar i Vendelsö kyrka,
Fredagar i Tungelsta kyrka.
Kontakt: Jennifer Iller, Patrik Wennerkvist.
Ungdomskörer
Hallelujakören 12-17 år
Västerhaninge kyrka. Torsdagar kl 16-16.45.
Ungdomskören 13-19 år
Vendelsö kyrka. Tisdagar kl 16.30-18.00,
Vi börjar med mellis.
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ANDRUM DISTIBUERAS SOM
SAMHÄLLSINFORMATION AV POSTNORD
OCH SORTERAS EJ SOM REKLAM.

Kontakt
HANINGE PASTORAT har cirka 90 000
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
svenskakyrkanhaninge
Kyrkoherde
Krister Stenberg, 08-555 670 23
Bitr. kyrkoherde
Eva-Britt Löf Hansson, 08-500 658 87

#stoltmedlem

Medan du fikar...

• pågår stödsamtal med någon som förlorat en familjemedlem
• äter en hemlös soppa eller tar en varm dusch på daghärberget Kryckan
• träffas Haninges seniorer för aktiviteter och gemenskap
• hänger ungdomar på en trygg plats där de får vara sig själva.
Tillsammans bidrar vi till att skapa ett tryggare samhälle, både i Haninge och i
omvärlden. Som medlem bidrar du till att kyrkan kan vara ett stöd till de som har det
tufft, men också en plats för livets stora högtider som dop, konfirmation, bröllop och
begravning. Det är fint!

#blimedlem

Bli medlem! Genom kyrkoavgiften, ger du medmänsklighet
ett ansikte i Haninge.

svenskakyrkanhaninge
svenskakyrkan.se/haninge
SVENSKA KYRKAN I HANINGE
Box 113, 136 22 Haninge
tel 08-555 670 00
haninge.pastorat@svenskakyrkan.se

DISTRIKTSPRÄSTER
Distriktspräst Dalarö
Per Hilmer Larsson, 08-501 529 91
Distriktspräst Handen
Hanna Lönneborg, 08-555 670 58
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
Helen Cosini, 08-555 670 69
Ulrika Johansson, 08-500 658 59
Marie Lundeborg, 08-555 670 00
Eva Novotny, 08-500 658 72
Malin Persson, 08-555 670 16
Janine Wenzel, 08-555 670 31
BOKNING
E-post till bokningen:
haninge.bokning@svenskakyrkan.se
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

