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TEMA: UNDERVISNING

De hittar
nya talanger

MARIE LUNDEBORG
DIAKON OCH ANSVARIG FÖR SVENSKA KYRKANS
DAGHÄRBÄRGE KRYCKAN

Tid för nytt hopp
Påskens tid är en tid full av förhoppningar. Naturen andas
vår och nytt liv. I kyrkan påminner vi oss om hur det var de
där turbulenta dagarna för länge sedan, när Jesus blev förråd,
fängslad och avrättad. Men påskens berättelser slutar inte
med döden utan med uppståndelsens mirakel på påskdagen;
berättelsen om hur Jesus övervinner döden och hur döden
förlorar sin makt.
Påsktidens berättelser rymmer så många olika stämningar
och känslor. Tro förbyts i svek. Hyllningar blir korsfästrop
när drevet går. Förvirring förbyts i försiktig hoppfullhet.
Sorg förbyts i glädje. Här finns också den stora berättelsen
om förlåtelse och upprättelse trots svek.
Så kan också vi i våra liv kastas mellan hopp och förtvivlan,
mellan glädje och sorg. Också vi kan känna oss svikna och 
maktlösa. Också vi kan brottas med saker vi ångrar att vi gjort.
Livets seger över döden och förlåtelsens mirakel är det vi firar
på påskdagen. Också våra liv kan vara som en vandring från
långfredag till uppståndelse. Gud gör mirakel än idag. Det
är aldrig kört. Också ur våra liv kan det spira något nytt.
Nytt hopp, ny tro och nytt liv.

Glad påsk!

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

Påsk-utis
på Muskö
TISDAG 16 APRIL KL 10-13

På påsklovet är barn i alla åldrar
med föräldrar välkomna till Utis
på Muskögården. Vi tänder grillen
– ta med det ni vill grilla. Vi leker
och umgås ute. Vid dåligt väder är
vi inomhus.

Konfirmation – en upptäcktsresa!
ÄR DU FÖDD 2005? Även 2004:or eller du som går på gymnasiet är välkommen,

kom ihåg att anmäla dig till konfirmation i Svenska kyrkan i Haninge! Ett fan
tastiskt tillfälle att tillsammans få dela små som stora tankar och frågor kring
livet, tro, kärlek, hopp och vad det innebär att vara människa. Det finns utrymme
för allvar och skoj, samtal och lek, musik och fika, träffar och läger – samtidigt
som du lär känna och får nya vänner.
Inför kommande läsår satsar vi på mer klimatsmarta alternativ – välj vad som
passar dig på www.svenskakyrkan.se/haninge
Har du frågor, tveka inte att höra av dig till John Rojas, 08-500 658 91 eller john.
rojas@svenskakyrkan.se

Borttagning av
gravdekorationer
LJUSHÅLLARE OCH BELYSNING får
användas vid graven mellan oktober
och april månad. Under sommarmånaderna behöver gravarna hållas fria
på grund av arbetsmiljöskäl. Vi ber
dig därför att plocka bort gravlyktor,
belysning, kransar och andra större
dekorationer från graven senast 30
april. Vid frågor, kontakta Kyrkogårdsförvaltningen 08-555 670 30.

Försommarfest
i Vendelsö
SÖNDAG 2 JUNI KL 11 riggar vi för

försommarfest i Vendelsö kyrka.
Vi inleder med gudstjänst, därefter
grillunch och olika aktiviteter för
små och stora – varmt välkommen
till en dag med lättsamt umgänge!

Vandra och fira
Annandag påsk
Den som vill fira Annandag påsk
genom att göra en kortare vandring
och sedan fira gudstjänst kan komma
till Vendelsö kyrka den 22 april för
PILGRIMSVANDRING 16.30 och
EMMAUSMÄSSA 18.00. Välkomna.
För mer information kontakta
eva-lisa.oldeberg@svenskakyrkan.se
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AKTUELLT

Drop-in-dop
i Dalarö 11 maj

Musikal: Keep the
dream alive

Dopet är en fin högtid, en lång tradition, och en handling i tacksamhet över
livet. Genom dopet får vi uppleva att vi
är en del av något större. Dopet är guds
omfamning, med löfte om att vara med
oss under livets alla dagar, oavsett vad
som händer. Den 11 maj har vi drop-indop i Dalarö kyrka, för både små och
stora, såväl barn som syskon och vuxna. Präster, dopkaffe och tårta står
klart och väntar.
Mer info ring 08-555 670 10 eller e-post:
haninge.bokning@svenskakyrkan.se

EN MUSIKAL OM GOSPELNS HISTORIA

med inspiratörer från Stockholm
gospelverkstad. Medryckande, insiktsfullt, historieväckande och passionerat.
Medverkande: Vendelsö barnkörer och
ungdomskör. musiker, Marie Lee
Sylvendahl och Catharina Ekeberg
Ferm samt Katarina Mourath, präst
Tid: 18 maj kl 16
Plats: S:t Eskils kyrka

Musikkarneval x 2
TORSDAG 9 MAJ JORDBRO KYRKA

S:t Eskils kyrka jubilerar 24 april

Samling kl. 9.30 för gemensamt
karnevalståg ner till Jordbro parklek.
Grillning, sång och musik med Maria
Llerena (bilden). Kostnadsfritt.
Anmälan senast 3 maj till
annette.bjorknas@svenskakyrkan.se

När vi har kyrkor i Haninge som har sitt ursprung från 1200-talet, som Västerhaninge kyrka, kanske inte ett 25-årsjubileum låter så imponerande. Varje chans
att fira måste dock utnyttjas. Onsdagen den 24 april uppmärksammar vi därför
invigningen av S:t Eskils kyrka 1994. Det var då Handens kapell från 1937
ersattes av en ny kyrka med församlingssal och utrymmen för barn och ungdom, körverksamhet med mera. På lunchmusiken sjungs samma psalmer som
vid invigningen. Även på kvällsmässan kommer jubileet att uppmärksammas.

TISDAG 14 MAJ S:T ESKILS KYRKA

Samling kl. 9.30 för traditionsenligt
karnevalståg med barnorkestern
Märta och musikanterna. Vi bjuder
på korv med bröd, dryck och kaka
samt delar ut såpbubblor. Den som
önskar tar med eget kaffe.
Anmälan senast 6 maj telefon
08-555 670 57, e-post:
birgitta.ohlsson@svenskakyrkan.se

Välkommen!

30
maj

Gökotta på
A merikaberget

Vegaloppet 25 maj
Den 25 maj arrangeras Vegaloppet för tredje året i rad. Alla är välkomna att
delta i loppet och det finns olika långa sträckor att gå eller springa. Här är
glädje och samvaro i fokus. Friskis & Svettis leder uppvärmningen.
Kom ner, heja eller spring – välkommen!
Mer info finns på www.svenskakyrkan.se/haninge.
Plats: På torget vid korsningen Vardövägen/Barents väg.
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Foto Alexandra Westermark

Kristi Himmelsfärds dag 30 MAJ KL 8.
För den som orkar upp tidigt en ledig
dag, väntar en härlig belöning med
vacker utsikt över havet, fågel- och
körsång medan dagen gryr. Vi samlas
på Amerikaberget, Dalarö, för Gökotta
med medverkan av Per Hilmer Larsson,
Dalarö kyrkokör och Annika Kabel.
Medtag gärna frukostkorg.

PÅSKENS SYMBOLIK

Vad har egentligen ägg
med påsken att göra?
Påskens händelser är centrum för den kristna tron.
Under några dagar utspelar sig ett drama på liv och död,
där mörkrets krafter ser ut att få sista ordet när Guds son blir förrådd,
torterad, hånad och dör på ett kors. Men så kommer påskdagens morgon
och hans grav visar sig vara tom. Han som var död, lever igen.
Låt oss börja med påskkärringarna.
De är kvarlevor av den häxtro som vi
i dag betraktar som gammal vid
skepelse, men häxtron var gamla
tiders sätt att på ett begripligt sätt ge
form och innehåll åt den kamp mellan
ont och gott som vi ständigt märker i
världen och i våra egna liv. Temat för
hela påsken är kampen mellan ljus
och mörker, liv och död.

Det ligger en djup symbolik i brödet
som bryts. Brödet är Jesu kropp som
bryts och delas ut. Genom att ta emot
nattvardens bröd och vin, tar vi emot
den gåva han gav när han gick i
döden för våra fel och brister.
Brödet är också en symbol för
gemenskapen, att vi alla hör
ihop och att det räcker till
oss alla.
Lax och rosor på långfredagen

För att markera långfredagens
allvar och Jesu lidande firas gudstjänsten i många kyrkor utan kyrkklockor, orgelmusik och tända ljus.
Altaret har inga prydnader utom fem
röda rosor som symboliserar Jesus
sår. Långfredagen var förr en av de
dagar på året som var mest fylld av
traditioner. Alla nöjeslokaler var
stängda och många klädde sig i svart.
Hela samhället tog en paus. Laxmenyn som många äter på långfredagen
är en påminnelse om fastematen, som
var fisk.
Ägg på påskafton

Brödet på skärtorsdagen

Med sina tolv lärjungar äter Jesus på
skärtorsdagen en sista måltid med
bröd och vin tillsammans och med
den handlingen instiftar han natt
varden. Jesus blev senare på kvällen
tillfångatagen och bortförd av
romerska soldater.

I Sverige firar vi påskhelgens stora
fest på lördagskvällen, trots att påsken egentligen inte infaller förrän på
söndagen. På påskaftonen dukar vi
bordet och sätter in påskris, gärna
med urblåsta ägg som prydnad. Ägget
symboliserar Jesu uppståndelse och
att äta ägg vid påsk är en stark tradition även i andra länder. Genom det
hårda skalet, en symbol för graven,

bryter Kristi nya liv fram. En djup
symbol med glimten i ögat är alltså de
godisfyllda ägg som många föräldrar
gömmer åt barnen. I det gamla samhället blev det tillåtet att börja äta
ägg nu när fastan avslutats. Förmodligen är det också äggen, eller rättare
sagt kycklingarna som kommer ur
dem, som gett påsken dess gula färg.
Korset som symbol för kärlek

Korset, som var ett grymt redskap för
tortyr och avrättning, blev det främsta kristna tecknet eftersom det visar
på Guds kärlek till människorna i och
med Jesu uppståndelse från de döda
på påskdagen. Några kvinnor går till
graven tidigt på påskdagsmorgonen
för att smörja hans kropp, men möts
av en tom grav och en ängel som
förkunnar att Jesus uppstått. Kristen
tro handlar om hur livet besegrar
döden på alla plan. 
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TEMA: UNDERVISNING

I barnverksamheten
blir även föräldrar sedda
TEXT ANN THÖRNBLAD | FOTO MAGNUS ARONSON

N

När barnen kommer till miniorerna och
juniorerna, från en stressig skoldag, finns
det tid för dem och de kan prata av sig.
– Här möts de av närvaro och lugn. Kyrkan är en plats,
för både barn och föräldrar, där man kan stanna upp i
en vardag som ofta snurrar väldigt fort, säger Malin
Frixon och Annette Björknäs.
På alla hjärtans dag hölls en upplevelsegudstjänst i
S:t Eskils kyrka med tema kärlek för alla barn med
deras föräldrar. Kyrkorummet var smyckat med röda
ballonger och där fanns olika stationer där barnen
kunde sjunga sånger om kärlek och rita med inspiration utifrån den gyllene regeln ”Allt vad ni vill
att människorna skall göra för er, det skall ni
också göra för dem”.
– Det blev väldigt fint. I våra småbarnsguds
tjänster anpassar vi gudstjänsten efter de små
barnen, säger Annette Björknäs som är församlingsassistent och möter barn i åldrarna 0-12
år i Jordbro kyrka. Hon har bland annat
öppen barn- och föräldragrupp, leder Miniorer
och babyr ytmik.

Malin Frixon,
församlingsassistent
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– Babyrytmiken är en fast grupp där
föräldrarna lär känna varandra
ganska väl. Vi sjunger för barnen,
spelar med maracas, blåser såp
bubblor och har alltid en gemensam
fikastund, säger hon.
Annette har en bakgrund som lärare
och talar om friheten med en högre
personaltäthet, grupper med färre
barn och att det finns tid för varje
barn och förälder. Hennes kollega,
Malin Frixon, som började i Svenska
kyrkan för ett år sedan, efter 19 år
som lärare, nickar instämmande.
– Nu kan vi uttrycka pedagogikens alla positiva delar. Att
skapa relationer och att arbeta
kreativt med barnen, säger hon.
Malin arbetar som församlings
assistent i både Jordbro kyrka
och S:t Eskils kyrka. Hon möter
barn och föräldrar varje vecka i
öppen barn- och föräldragrupp, en
fast barn- och föräldragrupp och
småbarnsrytmik. Malin träffar
också lite större barn i Miniorerna
och Juniorerna. Flera av grupperna
har hon tillsammans med Annette.
– Vi är ett bra team, säger Malin.
Vi delar samma förhållningssätt vad
gäller struktur såväl som bemötande.
– Ja, samarbetet fungerar bra och
vi delar på ansvaret, understryker
Annette.
Alla är välkomna

Tillsammans möter de de allra minsta
och en av drivkrafterna i jobbet hand-

Annette Björknäs, församlingsassistent. Foto Joakim Löfgren.

lar om att lägga en grund för goda
möten, så att både barn och föräldrar
ska känna sig välkomna och vilja
komma tillbaka.
– Vi försöker vara närvarande,
visa att vi har tid och vill lyssna. Atmo-
sfären ska vara lugn och trygg liksom
själva bemötandet, säger Malin.
– Varje grupp och verksamhet har
också sin återkommande rytm med
t ex en gemensam sångstund eller
andakt och fika. Igenkänningsbiten
är viktig och fungerar pedagogiskt i
sig, säger Annette.
Barnverksamheten är varierad och
för alla åldrar med olika innehåll.
Ambitionen är att det ska finnas en
röd tråd i verksamheten som leder
från öppna barn- och föräldragrupper till en fortsättning i Miniorer,
Juniorer och senare ungdomsgrupper.
– Nästan allt i vårt samhälle
kostar idag, du får ingenting gratis.
Men våra verksamheter är kostnadsfria, du behöver heller inte vara
kristen eller troende. Alla är väl
komna, berättar Malin.
Att få prata av sig

Det finns också ett stort behov av att
få prata av sig. När barnen kommer
till Miniorerna och Juniorerna är de
ofta fyllda av intryck som de behöver
dela.

– I skolan är det så stora grupper, där
finns inte utrymmet på samma sätt.
Barnen pratar om allt som händer i
deras liv, hur det har varit i skolan
och om det är något som har varit
lite jobbigt. Det finns ett stort behov
av att bli lyssnad till och sedd, säger
Annette.
Test inför förskolan

Det finns också ett stort behov hos
många föräldrar att dela tankar kring
vardagen som ofta kretsar kring
föräldraskapet. Det kan vara allt
ifrån att ett barn inte äter till nattning, berättar Annette och Malin.
– I grupperna uppstår ett samspel
efter ett tag, föräldrar och barn blir
öppnare och knyter kontakter med
varandra.
– Många av föräldrarna ventilerar
också en oro inför förskolan, hur det
kommer att gå när de ska lämna
barnen, säger Annette. Här får de
testa, det sätter en grund för vad som
komma skall. Under trygga för
hållanden, när föräldrarna är med,
prövar barnen att samspela med
andra. Ser du då att ditt barn klarar
av att gå in i nästa rum och socialisera
sig på egen hand, ger det ett hopp.
Då har barnen fått träna, i stället för
att de börjar direkt i förskolan och
ska skiljas från sina föräldrar utan
att de finns i bakgrunden. 
7

TEMA: UNDERVISNING

De utvecklar
ungdomars gåvor
och talanger

I

I en tid där många ungdomar lever med en vardag av komplexa
betygssystem och flera timmars skärmtid, erbjuder kyrkan en fristad.
– Som konfirmand och i våra ungdomsgrupper får du diskutera livets
små och stora frågor. Detta för att lära känna dig själv men också
för att förstå andra bättre, säger Henrik Stenman och
Patrik Wennerkvist som arbetar med ungdomar.

I somras satt Henrik Stenman
på Högklint med en konfirmandgrupp och såg ut över havet.
Bara några lätta dimslöjor på himlen
som färgades rosa, orange och lila
och det rytmiska ljudet av vågor. De
grillade och höll en andakt omslutna
av Guds skapelse, sjöng och delade
tankar om livet tillsammans.
– Andakterna är något som ung
domarna uppskattar och de hör till
den aktivitet som konfirmanderna
oftast är mest nöjda med, säger
Henrik Stenman som arbetar som
församlingspedagog i Vendelsö kyrka
sedan 2002.
Tillsammans med Patrik Wennerkvist, som varit fritidsledare i kyrkan
i drygt 2 år, är de några av dem som
arbetar med konfirmation. Numera
erbjuder Svenska kyrkan i Haninge
enbart läger som konfirmationsalternativ, de går till historiska platser
som Gotland, Assisi och Barcelona.
Resan till Barcelona varvar tros
frågor med historia och fotboll,
gruppen besöker Camp Nou och
Gaudis storslagna kyrka ”Sagrada
Familia”. Dessutom anordnas det läger
på Ornö och alla alternativ är gratis.
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TEXT ANN THÖRNBLAD | FOTO MAGNUS ARONSON

– Så länge kyrkan har ekonomi för
det kommer vi att erbjuda kostnadsfria läger, och det gäller samtliga
läger, så att ingen exkluderas av
plånboksskäl, säger Henrik.
I Franciskus fotspår

Förra året var Patrik i Assisi för
första gången. En vandringsresa där
gruppen går i den helige Franciskus
fotspår och de även besökte Rom
under några dagar.
– Det händer alltid saker med konfirmanderna under ett läger. I början
kan det vara obekvämt, att vara hemifrån så pass länge med människor
du inte känner, men ganska snart

knyts gruppen samman och lär känna
varandra. Under lägertiden talar vi
om det vi kallar livskunskap; alltifrån
Gudsbilder till meningen med livet,
döden, vänskap och kärlek. Vi gör
också lekar och samarbetsövningar
som leder till att gruppen kommer
närmare varandra, säger Patrik.
– Det blir ofta nya tankar för
konfirmanderna där perspektiven
vidgas, fortsätter Henrik. Det är ett
fantastiskt tillfälle att tillsammans få
dela små som stora tankar och frågor
kring livet, tro och vad det innebär
att vara människa. Kanske är det
första gången du på allvar funderar
kring större frågor. Många vill fortsätta när de kommer hem.
Ledarutbildning för ungdomar

En del blir så småningom ungdomsledare, men kyrkan har också andra
ungdomsgrupper för tiden efter
konfirmationen.
Några exempel på det är ungdomsgruppen 33, i Tungelsta och Västerhaninge, för den som vill bli ungdomsledare, ungdomarna får då en
ledarutbildning, men de gör också
utflykter och bara umgås tillsam-

TEMA: UNDERVISNING

som
Jag vill vara den
ätt r iktning
ger en knuff i r
skenar
så att livet inte
år, säger
iväg in på villosp
ist.
Patr ik Wenner kv

mans. Dessutom finns Café Crux i
Tungelsta och Västerhaninge för
ungdomar från 13 år och uppåt. Här
erbjuds läxhjälp, häng, biljard, tvspel, café och allt annat man hittar i
en fritidsgård.
– Här finns det inga krav på att du
ska ha konfirmerat dig, säger Patrik
som en förmiddag i veckan, innan
Café Crux öppnar, är rastvakt på
Tungelsta skola.
– Jag glider omkring i korrido
rerna och visar att jag är där. Om jag
ser en mobbingliknande situation går
jag in och frågar vad det är som
händer. Jag hänger med ungdomarna
och pratar med dem, ibland får jag ta
emot förtroenden. Och så bjuder jag
in till Café Crux.
Mat Musik Mediatorg

Henrik har en bakgrund som musik
lärare och ett hjärta som klappar lite
extra för musiken. Han undervisar
fortfarande elever, i mindre skala, i
elbas på Haninge kulturskola. Musiken är också ett uttryck han arbetar
med som församlingspedagog.
– Det är roligt att försöka fånga upp
allas gåvor, intressen och talanger.

När vi har ungdomskvällar på torsdagar, i Vendelsö, med tema Mat
Musik Mediatorg riktar vi oss särskilt till ungdomar som tycker om att
sjunga, spela musik och vill spela
med andra. Det är drop-in från kl.
16 och så äter vi tillsammans och
pratar om mässan kl. 18.30, ofta
deltar några av ungdomarna i
mässan.
Ett par gånger per termin håller
Henrik dessutom i Kyrkpuben i
Vendelsö. Det är alltid en fredagskväll och det finns lättare förtäring,
alkoholfri dryck och alltid musik
underhållning. På alla hjärtans dag
var det tema Ted Gärdestad och de
medverkande sjöng allt i från ”För
kärlekens skull” till ”Himlen är
oskyldigt blå”.
Glädjen att se ungdomar växa

Drivkraften i jobbet handlar om flera
saker. Henrik talar om glädjen i att
se människor växa och blomstra och
vikten av förmedla en känsla av att
ungdomarna är älskade, sedda och
duger som de är.
– Jag försöker inkludera alla
ungdomar och känner mycket för

dem som är lite blyga, men där man
förstår att de bär mycket inom sig.
Jag tänker på en kille som konfirmerade sig och efter det började ledar
utbildningen. Han sa inte så mycket,
men växte med ansvaret och blommade ut. Jag tänker också på en tjej
som har funnits med i kyrkan sedan
hon var barn, och som hade en
särskild känsla för musik. Hon var
inte den som var mest framåt direkt.
Men idag går hon på teaterutbildning, har fått stipendium, utvecklats
fantastiskt och växt enormt, säger
Henrik och ser påtagligt rörd ut när
han pratar om ungdomarna.
Patrik talar om att vara en vägvisare
och vara den som ger en knuff i rätt
riktning så att livet inte skenar iväg
in på villospår.
– Jag vill vara en förebild, säger
han. Jag har jobbat mycket med
stökiga grabbar i högstadieåldern
och försöker bryta machomönster.
Att det finns andra sätt att kommunicera, än att hävda sig på olika sätt.
Inte sällan händer det saker, de
lyssnar, taggar ner och tänker efter
lite mer innan de handlar. 
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TEMA: UNDERVISNING

Stress och ohälsa
ökar hos yngre
Många unga söker kunskap, sammanhang och alternativa
verklighetsbilder och platser till de som dagligen matas ut i media.

S

venska kyrkans uppdrag är
att möta människors strävan
efter mening och fördjupning
med vår egen tro och tradition. Framförallt söker många unga
kunskap, sammanhang och alterna
tiva verklighetsbilder och platser till
de som dagligen matas ut i media. I
kyrkan möts nutid och historia. En
plats som rymmer ljus och mörker;
skratt och sorg; reflektion, meditation och inspiration.
Undervisning i Svenska kyrkan
handlar om att förmedla det kristna
budskapet, de kristna värderingarna
och utgår från den så kallade missionsbefallningen; ”Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar, döp dem i
Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla
alla de bud jag har gett er. Och jag är
med er alla dagar till tidens slut”.
När John Hansson Rojas, chef för
undervisning i Svenska kyrkan i
Haninge, ska översätta de orden till
vardagssvenska så talar han om att
varje människa är skapad till en
avbild av Gud och därför är uppdraget som kristen att också se Gud i
varje människa du möter.
– I ett av bibelorden som jag ofta
återkommer till står det att du ska
”älska Herren din Gud över allting
och din nästa som dig själv”. Det hör
ihop med tanken att se Gud i varje
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människa. Det betyder att vara
öppen i möten med andra människor,
att inte projicera bilder, förvänt
ningar eller fördomar. Att inte vara
så snar att döma för att den du möter
inte ser ut som du, uttrycker sig på
ett annat sätt eller har helt andra
erfarenheter. Det är en utmaning,
men börjar man där så sker någonting, säger John och ser på mig med
en rak blick. Som för att bekräfta att
det är något han tar på allvar.

månaden träffas personalen, i olika
konstellationer, för att utvärdera och
blicka framåt.
– Det är ett forum för både praktiska och visionära frågor. Nu talar
vi mycket om att så många ung
domar idag lever med en väldig stress
och hur den psykiska ohälsan bland
yngre har ökat. Det finns ett behov
av fördjupad kunskap och under
våren kommer personalen få fort
bildning i de här frågorna.

Bred verksamhet för alla åldrar

På vilket sätt kan
Svenska kyrkan vara en motkraft
till krav och prestation?

John har en bakgrund som teolog
och har arbetat som församlings
pedagog, med barn och ungdomar, i
Kista och i Matteus församling i
innerstaden.
Idag har han personal- och budgetansvar för barn- och ungdomsverk
samheten, konfirmandarbetet och
vuxenundervisningen. I sin arbetsvardag möter han personal i såväl
Handen, Vendelsö, Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta och på Dalarö.
När ett vikariebehov uppstår, får han
lägga andra saker åt sidan och lösa
situationen.
Verksamheten är bred och rymmer alltifrån öppna barn- och för
äldragrupper, babyrytmik och baby
massage till konfirmandverksamhet
och ungdomsgrupper för tonåringar
från 14 år och uppåt. En gång i

– Vi som arbetar med barn och
ungdomar kan möta dem i egenskap
av vuxna som inte bedömer. I skolan
blir de bedömda efter prestation
liksom i andra sammanhang. Men vi
har inga bedömningssystem, när de
kommer till våra grupper finns det
inga krav att leva upp till. Vi kan
vara vuxna förebilder som de kan
samtala om livets olika frågor med.
– Kyrkan kan vara en oas där man
kan pusta ut och få vara sig själv. Att
vara tonåring betyder att befinna sig
i en brytningstid, du har en fot i
barndomen och en annan som utforskar vuxenheten. Det är en känslig tid
och det är viktigt att inte klappa
någon på huvudet utan att ta ung
domarna på allvar så de vågar tala

Vem bryr sig?
Någon!
I en tid när traditionell
samhällsomsorg
ifrågasätts står kyrkan
stadigt kvar. När det
krisar nationellt, lokalt
eller personligen – vart
vänder man sig då?
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om hur de känner inför olika frågor.
Ungdomarna måste få leka, vara
barnsliga och sedan tas på allvar när
de ställer livsaktuella och oerhört
vuxna frågor. Vi ska finnas för dem i
leken och i allvaret.
– Vi som anställda måste våga vara
öppna, det stärker relationen och
tilliten och gör att ungdomarna
öppnar upp sig mer för oss. Där har
vi Kristus som förebild med sina
öppna sår. Han visade dem mot
världen, han dolde dem inte, säger
John och håller ut armarna med
handflatorna utåt. Vi behöver visa på
den attityden också i våra grupper,
ensam är inte stark.
Målen för undervisning

Om ett av vardagens mål handlar om
att just kunna erbjuda en oas, en plats
där ungdomar kan andas ut, så handlar de övergripande målen för under-

visning i pastoratet om; att öka
antalet konfirmander, höja dopsta
tistiken liksom gudstjänststatistiken.
– Jag vill erbjuda alternativa bilder
till den destruktivitet och meningslöshet som många upplever eller
känner. Min egen mission är att
förstås att få fler, unga som gamla,
att söka och finna en starkare relation till Gud genom bibelns ord,
gudstjänsten och mötet med den
uppståndne Herren i bröd och vin i
mässan, avslutar John.
– Vi arbetar också aktivt med att
göra ungdomar delaktiga i gudstjänsten på olika sätt, till exempel genom
att läsa en text eller spelar något. Om
du inte är van vid ett kyrkorum, kan
tröskeln upplevas hög, och genom att
vara delaktig blir gudstjänsten och
kyrkorummet något du lär känna,
säger John. 

I Svenska kyrkan finns alltid stöd
att få. Den öppna folkkyrkan är
”någon” som alltid bryr sig. Genom
kyrkoavgiften bidrar du till en stark
kraft mot destruktivitet och för
medmänsklighet i Haninge.
En del möter kyrkan när de är som
lyckligast, andra möter kyrkan när
de är som mest ledsna. För en del är
kyrkan ett stort stöd för att klara av
varje vardag, för andra är kyrkan
ett årligt besök på en julkonsert.
Oavsett när ska mötet med Svenska
kyrkan lyfta, stärka och ge hopp.
Kyrkan är en plats att vara stolt
över.
Du gör allt möjligt!

Bli medlem! Du är välkommen att
bli en del av Svenska kyrkan och vår
gemenskap oavsett vem du är, och
om du varit medlem tidigare eller
inte. Kyrkan är öppen för alla.
Telefon 08-5556 7010, epost
haninge.pastorat@svenskakyrkan.se

Någon
gör det.
Någon
finns.
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Musik
& konserter
För fullständigt program, se www.svenskakyrkan.se/haninge

Söndag 14 april kl 18
S:t Eskils kyrka
Gospelkonsert – Come Celebrate!
Anna Weister Andersson, sång, Haninge Gospel
Emma Berisson, körledare, Jonas Walve, piano,
Bo Bjerkerot, bas, Tobias Martinsson, trummor
Långfredag 19 april kl 11
Västerhaninge kyrka
Långfredagsgudstjänst
O Croce Fedele - musik av Marco Frisina
Novi Cantores. Michael Weiter, musiker
Johanna E Martell, dirigent. Ariadna R. Qvarsebo, sopran
Leila Brask Jensen, sopran. Henrik Karlsson, tenor
Jonatan Mattsson, präst och sångsolist
Långfredag 19 april kl 15
Vendelsö kyrka
Musikgudstjänst
Oratoriet ”Jesu sju ord på korset” av Heinrich Schütz
och ”Jordens oro viker” av Iwar Wideen.
Vendelsö kyrkas kammarkör, Maria Wackt, dirigent.
John Kinell, Per Arne Hedin, Carina Illner och Mafalda Gruvaeus,
solister. Marie Lee Sylvendahl, orgel.
Stråkensemble, instrumentalister. Leif Wiking, präst
Lördag 27 april kl 14
S:t Eskils kyrka
Gospelkonsert på finska
Gospel Gentlemen
– Jaakko Löytty, Pekka Simojoki, Petri Laaksonen.
I samarbete med Haninge kommuns finska förvaltningsområde
och pensionärsföreningen Reipas.
Fri entré.
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Söndag 28 april kl 16
S:t Eskils kyrka
Musikgudstjänst
Det våras för opera
Körstycken av Mozart, Verdi, Puccini m fl.
Anna Elwin, Monica Remback, Carina Stenlund och
Lotta Zetterlund, sopraner; Per-Erik Lindskog och
Mats C
 ronhamn, tenorer. Vendelsö kyrkas kammarkör,
Samuel Skönberg, pianist. Jacqueline Delman, regi och
presentation. Maria Wackt, dirigent.
Tisdag 30 april kl 18
S:t Eskils kyrka
Valborgsmässosång
Österhaninge kyrkokör, Gunilla Franklin, solosång
Ann-Christine Wilund
Lördag 4 maj kl 16
Jordbro kyrka
Musikgudstjänst
Audite, Optimistkören, Ensemblen Gertrud, Manstätten,
Sara Bjäde Jarl med musiker.
Mingel från 15.30.
Lördag 18 maj kl 16
S:t Eskils kyrka
Musikgudstjänst med musikal om gospelns historia
”Keep the dream alive”
Vendelsö barnkörer och ungdomskör
Inspiratörer från Stockholm gospelverkstad
Marie Lee Sylvendahl
Catharina Ekeberg Ferm
Katarina Mourath, präst

27/4
Finsk
gospel

S:t Eskils Orgeldagar
7- 9 juni

Menzelorgeln i S:t Eskils kyrka fyller 20 år och det uppmärksammas
under årets orgeldagar i S:t Eskils kyrka. Fri entré till alla konserter,
men anmälan till orgelsupén på lördag kväll.

18/5
Keep
the dream
alive
26/5
Förklädd
Gud

28/4
Opera

Söndag 26 maj kl 18
S:t Eskils kyrka
Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson
Audite, Dalarö kyrkokör, Novi Cantores, Tungelstakören,
Vendelsö kammarkör och Österhaninge kyrkokör. Orkester ur
radiosymfonikerna, Heri Eysturlid, baryton, Johanna E Martell,
sopran. Michael Weiter, orgel, Maria Wackt, dirigent. Jonatan
Mattson, recitatör, Krister Stenberg, präst

Fredag 7 juni 18.00 Konsert
Trio Ligoli: Charlotta Lindholm, tvärflöjt
Ulrika Goliats Fredriksson, sång
Anders Lindgren, orgel
20.00 Konsert
Italienska och österrikiska klanger för sång och orgel
Maria Wackt, sopran
Mathias Kjellgren, orgel
Lördag 8 juni 16.00 Konsert
Heri Eysturlid, orgel
18.00 Konsert
Ann-Christine Wilund, sång
Mikael Fahlstedt, orgel
19.00 Orgelsupé
(Anmälan senast 6/6 08-555 670 12)
20.00 Konsert
Johanna E. Martell, sång
Michael Weiter, orgel
Söndag 9 juni 19.00 Musikgudstjänst
Håkan Martinsson, orgel
Österhaninge kyrkokör & Mikael Fahlstedt
Attila Neumerker, präst

Nationaldagen 6 juni kl 12.30
Dalarö kyrka
Sommarens sånger och psalmer
Dalarö kyrkokör, Annika Kabel
Nationaldagen 6 juni kl 18
Västerhaninge kyrka
Sommarkonsert
Novi Cantores, Tungelstakören

Lunchmusik
Varje vecka bjuds på lunchmusik i Västerhaninge kyrka
på tisdagar kl 12 och i S:t Eskils kyrka på onsdagar kl 12.
I Vendelsö kyrka är det lunchmusik tisdagar kl 12: 16/4
och 14/5. I Jordbro kyrka är det Soppa med musik på
tisdagar kl 12: 7/5 och 4/6.
Programmet finns i kalendariet på webben,
www.svenskakyrkan.se/haninge och i veckoannonsen
i Mitt i Haninge.
Välkommen att ta del av ett varierat musikutbud!
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Påskens program

  Gudstjänster i påsk
PALMSÖNDAGEN 14 APRIL
Dalarö kyrka
11.00 Fjärdarnas mässa
Elisabet Högberg
Dalarö kyrkokör
Kyrkkaffe
S:t Eskils kyrka
11.00 Gudstjänst med små och stora
Minna Huhkamo
Lilla kören, Barnkören, MiniMaxikören
Familjedag
18.00 Gospelkonsert
Anna Weister Andersson, sång
Haninge Gospel, Emma Berisson, körledare
Jonas Walve, piano
Tungelsta kyrka
11.00 Gudstjänst
Kenneth Landelius
Tungelstakören
Vendelsö kyrka
11.00 Familjegudstjänst
Stora barnkören, ungdomskören
Satoko Fukuda, violin
Leif Wiking
Västerhaninge kyrka
11.00 Högmässa med små och stora
Kenneth Landelius
Änglakören, Hallelujakören
14

SKÄRTORSDAG 18 APRIL
Brandbergens seniorcenter
13.00 Torsdagscafé
Vi firar skärtorsdagsmässa tillsammans.
Krister Stenberg
Dalarö kyrka
18.00 Skärtorsdagsmässa
Elisabet Högberg
Muskö kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa
Krister Stenberg
S:t Eskils kyrka
18.30 Skärtorsdagsmässa
Katarina Mourath
Vendelsö kyrka
18.30 Skärtorsdagsmässa
Leif Wiking
Satoko Fukuda, violin
Marie Lee Sylvendahl, musiker
Västerhaninge kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa
Kenneth Landelius

LÅNGFREDAG 19 APRIL
Dalarö kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Per Hilmer Larsson
Jordbro kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Carl Henrik Widlund
Jan Lindberg, flöjt
Mats Sjöholm, kontrabas

S:t Eskils kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Eva-Britt Löf Hansson
Österhaninge kyrkokör
Vendelsö kyrka
15.00 Musikgudstjänst
Oratoriet Jesu sju ord på korset av
Heinrich Schütz; och Jordens oro viker av
Iwar Wideen
Vendelsö kyrkas kammarkör, Maria Wackt,
dirigent. John Kinell, Per Arne Hedin,
Carina Illner och Mafalda Gruvaeus,
solister. Marie Lee Sylvendahl, orgel,
Stråkensemble, instrumentalister.
Leif Wiking, präst
Västerhaninge kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
O Croce Fedele – musik av Marco Frisina
Novi Cantores. Michael Weiter, musiker
Johanna E Martell, dirigent
Ariadna R. Qvarsebo, sopran
Leila Brask Jensen, sopran
Henrik Karlsson, tenor
Jonatan Mattsson, präst och sångsolist

PÅSKAFTON 20 APRIL
Dalarö kyrka
23.30 Påsknattsmässa
Per Hilmer Larsson
S:t Eskils kyrka
23.00 Påsknattsmässa
Attila Neumerker

KALENDARIUM
  Gudstjänster
Här firas regelbundet gudstjänster:

DALARÖ KYRKA
Söndagar kl 11 Fjärdarnas mässa,
följande datum: 14/4, 5/5, 26/5, 9/6
Gudstjänst, följande datum: 28/4, 12/5, 2/6

JORDBRO KYRKA
Söndagar kl 11 Gudstjänst/högmässa,
följande datum: 5/5, 19/5

KRYCKAN
Tisdagar kl 18 Sinnesrogudstjänst,
följande datum: 7/5, 4/6. Fika från kl 17.

MUSKÖ KYRKA

Söndagar kl 14 Gudstjänst,
följande datum: 5/5, 2/6

PÅSKDAGEN 21 APRIL
Jordbro kyrka
11.00 Högmässa
Carl Henrik Widlund
Audite,
Joel Nyman, trumpet
Muskö kyrka
14.00 Högmässa
Jonatan Mattsson
Ornö kyrka
11.00 Påskmässa
Elisabet Högberg
Ulrika Goliats Frediksson
S:t Eskils kyrka
11.00 Högmässa
Eva-Britt Löf Hansson
Österhaninge kyrkokör
Fredrik Ohlsson, trumpet
15.00 Gudstjänst på finska
Eija Alpimaa Magnusson
Ensemble ur Österhaninge kyrkokör
Fredrik Ohlsson, trumpet
Tungelsta kyrka
18.00 Taizémässa
Sara Engström
Utö kyrka
12.00 Gudstjänst
Kristina Ljunggren

Vendelsö kyrka
11.00 Påskdagsmässa
Eva Abragi
Karin Lundin, sångsolist
Maria Wackt, piano och orgel
Västerhaninge kyrka
11.00 Högmässa
Jonatan Mattsson
Novi Cantores
Österhaninge kyrka
11.00 Högmässa
Krister Stenberg
Mathias Brorson, sång
Hans Eriksson, trumpet

ORNÖ KYRKA
Söndag 19/5 kl 17 Kvällsgudstjänst

S:T ESKILS KYRKA
Varje vecka:
Onsdagar kl 8
Morgonmässa
kl 12
Lunchmusik och soppa
kl 18.30 Kvällsmässa
Söndagar kl 11
Högmässa
Söndagar kl 15 Gudstjänst på finska,
följande datum: 12/5, 9/6

TUNGELSTA KYRKA
Söndagar kl 14 Gudstjänst,
följande datum: 14/4, 12/5, 9/6.
kl 18 Taizémässa, följande datum: 19/5

ANNANDAG PÅSK 22 APRIL

VENDELSÖ KYRKA

S:t Eskils kyrka
11.00 Högmässa
Lasse Svärd

Varje vecka:
Torsdagar kl 18.30 Veckomässa
Söndagar kl 11.00 Gudstjänst

Vendelsö kyrka
18.00 Pilgrimsmässa med
Emmausvandring
Eva Abragi.
Vandringen utgår från Vendelsö kyrka
kl 16.30, åter vid kyrkan senast 17.30.
Västerhaninge kyrka
11.00 Högmässa
Jonatan Mattsson

VÄSTERHANINGE KYRKA
Varje vecka:
Tisdagar kl 12
Söndagar kl 11

Lunchmusik
Högmässa

För utförligt program, se
annonsering i Mitt i Haninge
och www.svenskakyrkan.se/haninge
eller ladda ner appen ”Kyrkguiden”
till din smartphone.
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Kontakt
HANINGE PASTORAT har cirka 88 000
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

Någon borde finnas där
när det krisar nationellt,
lokalt eller personligen.
Någon borde stå upp för
medmänsklighet i Haninge
och visa öppenhet för alla.
Någon gör det.

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
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
Andrum distibueras som samhälls
information av PostNord och sorteras
ej som reklam.

