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HÖSTSTART

i alla verksamheter
– se program

BIOLOGISK MÅNGFALD

Annika Östberg

Om tystnaden och ensamheten,
om hoppet och framtiden

Tema Vägval
Koldioxidbantaren
tar ställning

Höstfesten
2 september – all info

och miljövänligt
trädgårdsarbete

EVA-BRITT LÖF HANSSON BITRÄDANDE KYRKOHERDE

Hösten är så
sakteliga på väg…
Nu börjar det snart bli lite mörkare på
kvällarna och de flesta av oss är på väg
tillbaka till arbetet eller skolan men ännu
får vi njuta en tid av sommarvärme och
blomsterprakt.
När jag gick i skolan tyckte jag alltid att
det kändes lugnt och tryggt när höst terminen började. Nu visste man vad man
skulle göra det närmaste året. Våren och
sommaren präglades av många måsten.
Man skulle hitta sommarjobb, planera för
trevliga sommaraktiviteter och andra
saker men när hösten kom var den lugna
vardagslunken tillbaka. Lite av detta fi nns
fortfarande kvar i mitt inre.
Hösten är den tid på året som ger mig lite
lugn. Det mesta är planerat för höst terminen och till och med en bra bit in på
vårterminen. Eftersom vi i församlingen är
mitt uppe i budgetarbetet inför 2019
måste vi tänka ganska långt framåt och
ansvarsfullt bestämma hur vi ska använda
pastoratets intäkter och resurser på ett bra
sätt. Vår verksamhet ska vara relevant och
tillgänglig för dig oavsett var du befi nner
dig i livet.

Som vanligt händer mycket i Svenska
kyrkan i Haninge. Och det är medlemmarna som gör allt möjligt. Förutom
gudstjänster, kyrkliga handlingar som dop
och vigslar etc, samt konserter fi nns
många tillfällen för oss att fördjupa
vår tro. Samtalsgrupper av olika slag,
syföreningar och körövningar, ikonmåleri och barngrupper är bara några
andningshål och påfyllningsstationer.
Vi behöver mer av reflektion i en allt
mer krävande och stressig omgivning.
Gud behöver oss alla för att sprida sitt
goda evangelium. Inspiration och kraft
till detta hoppas jag du kan fi nna i kyrkor
och verksamheter.
När nu hösten drar in över vår del av
världen hoppas jag att vi möts i våra
gudstjänster och i övriga verksamheter.
Nu samlar vi på oss nya minnen. Vilka?
Valet är ditt. Välj sådant som du mår bra
av. Välj det goda. Välj medmänsklighet.

Med hopp om många
goda möten i Svenska kyrkan
i Haninge!

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

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 telefon 112.
KYRKOHERDE
Krister Stenberg, tel 08-555 670 23

AKTUELLT

Kyrkans
familjerådgivning
KYRKANS FAMILJERÅDGIVNING vill vara
en plats där ni i lugn och ro får sam
tala med en familjerådgivare om det
som känns svårt i relationen. Samtalen
syftar till att öka förståelsen för att
finna vägar till förändring. Kyrkans
familjerådgivning har respekt för varje
människas förhållningssätt till livet.
Kyrkans familjerådgivning är till för
alla som har svårigheter i sina nära
relationer.

Dalarö-Ornö-Utö församlingsresa
GÅR I ÅR TILL LÖVSTABRUK ”Sveriges mäktigaste bruk” torsdagen den 13 september. En härlig sensommarutflykt som innefattar bl a guidade turer, lunch, egen
tid att upptäcka och handla eller att bara njuta av tillvaron.
KOSTNAD 200 kr.
ANMÄLAN senast 5 september till Elisabet Axelsson, tel. 08 501 529 96,
e-post elisabet.axelsson@svenskakyrkan .se

Till exempel:
• För er som är gifta eller samman
boende
• För er som är skilda eller på väg
att skiljas
• För dig som har det svårt efter
en separation
• För dig som har svårigheter att
vara förälder eller styvförälder
• Vuxna närstående som inte kan
komma överens
Kyrkans familjerådgivning drivs som
en icke vinstdrivande ekonomisk
förening och har avtal med flera
församlingar i Stockholms stift och
med Stockholms stad och Haninge
kommun.
FÖRFRÅGNINGAR OCH TIDSBOKNING:

Kryckan

Vad händer
i din kyrka?
Se vår annons i Mitt-i-Haninge
varje vecka samt på webben
svenskakyrkan.se/haninge

Tel: 08-615 11 70.

MÖTESPLATS FÖR DAGLEDIGA. Kryckan
är Svenska kyrkan i Haninges mötesplats för daglediga, hemlösa, miss
brukare och människor som är
utsatta i samhället. På Kryckan kan
man alltid få en kopp kaffe och
värme. Här serveras frukost och
lunch och det finns möjlighet att
träffa andra människor. Vi har tid
för samtal, både spontant och enskilt
i samtalsrummet. Vi erbjuder även
dusch och rena kläder för den som
behöver. Varmt välkommen!
Våra öppettider: tisdag-torsdag
kl 8-14, fredagar kl 8-13
Café Kryckan: Sleipnervägen 111,
Handen, tel 08-777 80 90.

Messy church
GEMENSAMMA AKTIVITETER FÖR ALLA
ÅLDRAR. Barn kommer i sällskap

med vuxen. Andakt, pyssel, middag
(specialkost anmäls en vecka innan).
Kostnadsfritt! Ingen anmälan krävs.
Jordbro kyrka onsdagar 19/9, 17/10,
14/11 kl 16-18.30.
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SJÄLAVÅRD

Orden som befriar
När livet inte blir som vi har tänkt oss kan det vara befriande
att sätta ord på det som har hänt. Ett sätt att bringa klarhet och bearbeta det
vi har varit med om. Du har möjlighet att vända dig till en präst eller diakon
för själavård – ett samtal som kan rymma allt mellan himmel och jord.

E

TEXT ANN THÖRNBLAD

Ett krossat hjärta, ett plötsligt dödsfall eller att
livet tar någon annan vändning som du inte
hade tänkt dig – är vanliga orsaker till att
människor söker själavård hos någon av prästerna eller
diakonerna i Svenska kyrkan i Haninge.
– Guds vägar är outgrundliga, liksom människans väg
är outgrundlig. Livet kan ta sig vägar som vi aldrig kan
räkna ut och människor som varit med om det allra
svåraste, kan resa sig och fi nna ny mening, säger Attila
Neumerker, präst och själasörjare, när vi träffas en av de
första vårdagarna i april. Det mumlas i jorden, det nya
livet är på väg och återigen har ljuset brutit genom mörkret. Vi sitter i ett av samtalsrummen i S:t Eskils kyrka och
Attila har precis haft ett samtal med en församlingsbo.

Han möter regelbundet människor som funderar över
meningen och de existentiella frågorna och har en rik
erfarenhet att ösa ur efter att ha varit präst i 22 år. Under
åren har han mött människor i de allra sårigaste skeden,
men också sett hur de har återupprättats.
– Lösningen fi nns oftast inom varje människa, men för
att fi nna den behöver du ventilera alla tankar och få en
överblick av det som har hänt. Om du brottas med frågor
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om varför har detta hänt mig; varför blev jag lämnad
eller varför var jag otrogen trots att jag älskar min partner, kan du behöva hjälp med perspektivet. När du befi nner dig mitt inne i något råder ofta kaos, och då kan
samtalet bringa ordning i det kaoset.
– I samband med samtalet hjälper jag konfidenten att
konkretisera frågan och tillsammans upptäcker vi centrala detaljer. Kan detta ha betydelse för hur du mår och
det som skedde? Vi behöver ofta upprepa vår historia för
att synliggöra saker, upprepningen fungerar likt vattendroppar som sakta urholkar stenen, säger Attila.
Se människan

Se människan är två ord som för Attila Neumerker
sammanfattar kallelsen till att vara präst. Det kristna
budskapet i ett koncentrat. Och att se människan beskriver Attila som att göra sig till ett med sin nästa, hålla
empatin som ledstjärna och lyssna aktivt.
– Ett aktivt lyssnande innehåller återkopplingar och
frågor och empatin innebär att jag nästan kan känna på
samma sätt som den jag samtalar med. Det är en balansgång, för samtidigt som jag känner med konfidenten behöver jag också förhålla mig professionellt.
Attila brukar förbereda sig med en kort bön där
han ber om att få vara ett redskap för den människa
han möter och så försöker han hålla hjärtats blick.
Att se till det goda som fi nns hos varje individ. Det
som har potential att upprätta och lyfta.
– Den blicken gör en stor skillnad. Hela kristendomen handlar om att vi ska bli mer Kristuslika
och Jesus såg alltid med kärlek på människor.
Oavsett om det handlade om soldater från
ockupationsmakten, arroganta överstepräster
eller tjuvar.
Varje vecka möter Attila människor i samtal.
Beroende på hur problematiken ser ut leder de
ofta till kortare eller lite längre samtalsserier
som rymmer allt från ett par gånger upp till
tio samtal.

SJÄLAVÅRD

– Men, betonar han, det är inte meningen att människor
ska bli beroende av mig som själasörjare. Utan samtalet
ska vara en hjälp till självhjälp. Liksom en fågel som du
håller i handen, men som sedan är redo att flyga. En gång
träffade jag en man som befann sig i en svår situation,
och var påverkad av en rättegång. Jag följde honom en bit
på vägen och han livssituation löste sig. Efter det träffades vi en sista gång, han ville tacka mig och hade fått
med sig det han behövde.
Ber ni tillsammans?

– De flesta vill prata om just livsfrågor
och problem i relationer, det är kanske
10-15 procent av samtalen som handlar om den kristna tron. Men visst
fi nns det människor som söker andlig
vägledning och brottas med religiösa
frågor. Ibland avslutas samtalen med
bön. Men det sker alltid i ett samförstånd. Vid ett tillfälle mötte jag en
kvinna som var i kris och när vi
hade pratat igenom
problemet tände vi ett
ljus i kyrkan och
bad för hennes
situation.

Attila berättar även om en man som under samtalens
gång blev en bönens man och hittade till en personlig tro.
Vad gör du när människor tappat hoppet?

– Förtvivlan kräver mycket empati. När någon har fastnat
i hopplöshet kan jag vandra med den personen så att hen
kanske fi nner ljuset på nytt. När du befi nner dig på
botten av hopplöshetens mörka brunn är det svårt att se
ljuset. Men eftersom jag har en personlig erfarenhet av att
befi nna mig på den platsen vet jag att det fi nns en väg ur
det och kan vara ett sällskap i mörkret och vänta in
gryningsljuset.
Vad är skillnaden mellan samtalsterapi och själavård?

– Det fi nns flera beröringspunkter, t ex det aktiva lyssnandet och att tystnadsplikt råder. Men det andliga
perspektivet tillkommer, och att Gud fi nns närvarande
även om vi inte pratar om Guds närvaro.
I Svenska kyrkan kan man också bikta sig. Bikten är ett
samtal där du tillsammans med en präst får möjlighet att
inför Gud sätta ord på handlingar som brustit och det
som du vill be om förlåtelse för. Under samtalet får du ta
emot Guds förlåtelse, hjälp att förlåta dig själv och i den
försoningen är prästen ett redskap.
– Det är inte särskilt vanligt att människor vill bikta
sig, men det förekommer. Det handlar ofta om tunga
saker som man har burit med sig under flera år, rentav
decennier. Rent teologisk innebär bikten att du befrias
från skulden i handlingen och är fri att gå vidare. Men
det förutsätter en ånger, att du verkligen är ledsen över
det som blev fel och ångrar det. Om vi bekänner våra
felaktiga handlingar är Gud med oss och förlåter oss,
avslutar Attila Neumerker. 

TID FÖR SJÄLAVÅRD

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

Koldioxidbantaren
Han blandar humor och vetenskap, och utifrån klimatforskningen
har han skrivit låtar, poesi och stand-up. Resultatet heter ”Moder jord
-för god att kolsyra” och i höst kommer Staffan Lindberg, musiker och
underhållare, med sin klimatshow till S:t Eskils kyrka.
TEXT ANN THÖRNBLAD
FOTO LISELOTT WESSLUND

– Enkelt uttryckt så matar du in ett recept i ena änden
och i den andra änden kommer klimatpåverkan ut. Om
du ska ha en klimatsmart mathållning ska du i princip bli
vegan, och dra ner på kött och mjölkprodukter. Äter du
veganskt så blir det ungefär en fjärdedels klimatpåverkan
från maten jämfört med normalsvensken. Det minskar
utsläppen med cirka 25 procent, säger Staffan som för
söker leva som han lär. Han kör gasbil, äter till stora
delar vegetariskt och reser med tåg. Och understryker
han, är sparsam med konsumtion.
För den som vill mjukstarta med sin koldioxidbantning
rekommenderar Staffan, förutom att dra ner på det röda
köttet, att just se över sin konsumtion.
– Vi har för mycket pengar, det är inte tredje världen
som står för den främsta klimatpåverkan säger han. Det
sitter 1,1 person i varje bil eftersom vi har råd med det.
Vi är också några av de som har störst boyta per person i
världen. Det finns mycket att fundera över och vi behöver
skala ned om vi vill rädda vår planet.
Vad hoppas du inspirera till med din klimatshow?
Staffan Lindberg, S:t Eskils kyrka den 8 november.

Han kallar sig också koldioxidbantare och vill göra oss
medvetna om alla onödiga koldioxidutsläpp som vi förbrukar och hur ganska små steg i vardagen kan få av
görande konsekvenser för moder jord.
Staffan Lindberg har tidigare gjorde en klimatserie för
SVT tillsammans med meteorologen Pär Holmberg och
när han fick ett stipendium av Svenska kyrkan 2010
gjorde han föreställningen ”Moder jord – för god att
kolsyras” som han spelar över hela landet.
– Den förändras hela tiden eftersom jag följer aktuell
forskning. Jag talar mycket om sambandet mellan klimat
och konsumtion och hur man lever inom gränserna på
olika sätt. Ett exempel är att vara medveten, också ur
klimatsynpunkt, på vad du äter, säger Staffan Lindberg
och berättar att han under två månader i ett samarbete
med Chalmers i Göteborg, mätte utsläppen i alla livs
medel som han stoppade i sig.
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– Lite action förstås och en nyfikenhet till att ta reda på
mer. Det blir en show där jag blandar fakta med sång,
humor med allvar. När jag har dragit ner stämningen så
drar jag upp den igen, säger Staffan och skrattar.
– För det är klart att det alltid går att påverka och se
över sina val. Ju mer vi gör desto större effekt kommer
det att ha på vår miljö. Kanske behöver vi inte alltid flyga,
det finns alternativa resvägar.
Vilka är dina inspiratörer?

– Göran Greider är cool, hans trädgårdsbok som kom
förra året är väldigt bra. Malena Ernman som jag sam
arbetar med ibland, gör ett fantastiskt påverkansarbete.
Bland mindre kända personer tänker jag på klimat
forskaren Kevin Andersson som har en gästprofessur på
Uppsala universitet och är professor på University of
Manchester. Han har inte flugit på 12 år, så när han reser
mellan Uppsala och Manchester tar han alltid tåget. Han
är obekväm och osminkad på ett inspirerande sätt. 

ÖPPNA RUM | TEMA VÄGVAL

Öppna rum

–EN MÖTESPLATS FÖR LIVETS
FRÅGOR
HÖSTEN 2018

Öppna föreläsningar - Tema Vägval

Skrivarstuga

Två torsdagar i höst bjuder vi in till öppna föreläsningskvällar i S:t Eskils kyrka.

Vi välkomnar dig som vill skriva och
bli inspirerad av andra som skriver.
Ledare: Carita Wigell Collmar.
TID Start torsdag 13/9, därefter
torsdagar varannan vecka 7 ggr kl 15
KOSTNAD 320 kr
ANMÄLAN senast den 8/9 till Studieförbundet Sensus, 073-383 95 09
e-post:mari.abrahansson@sensus.se

ANNIKA ÖSTBERG 11/10 KL 18.30 – Efter 28 år i amerikanskt fängelse kom hon

hem till rampljus, stort intresse och mycket stöd. Men vad hände sedan när
dagarna blev vardag och ensamheten gjorde sig påmind?
Annikas föreläsning handlar om att lära sig leda sig själv och skapa beständig
förändring. Hon beskriver även hur du som vän, granne, kollega och medmänniska bör tänka och agera.
STAFFAN LINDBERG 8/11 KL 18.30 – Koldioxidbantare (se artikel här bredvid)

Workshop
– Att bli den jag
vill vara
Vi har alla en potential inom oss.
Att utveckla och stärka de talanger
vi har fått eller odla egenskaper som
ger oss själva och andra glädje. Det
kan vara allt från medmänsklighet
till humor, att bli mer kärleksfull
eller mindre dömande. Med Patricia
Tudor-Sandahls bok Vägar till
levande liv som inspirationskälla.
LEDARE Ann Thörnblad, dipl. psykosyntesterapeut, meditationslärare
och skribent
TID Lördag 22/9 kl 10-16.30
PLATS S:t Eskil, Allrummet
ANMÄLAN senast den 15/9

Meditation – källa till inre lugn
Bakom vardagsbruset fi nn stillheten med möjlighet att landa och höra dina
innersta tankar. Drop-in, ingen anmälan.
LEDARE Ann Thörnblad
TID Onsdagar kl 18-19, 8 gånger 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10 (obs ej 10/10)
17/10, 24/10, 31/10.

En dag i stillhet
En dag där vi fokuserar på närvaro
i nuet och bl.a. testar musikandning
under ledning av Marie Lee Sylvendahl och Dag Körlin.
LEDARE Eija Alpimaa Magnusson,
Janine Wenzel och Marie Lee
Sylvendahl
TID Lördag 10/11 kl 9-17
PLATS Jordbro kyrka
ANMÄLAN senast den 31/10

Nyfiken på kristen tro
Samtal om den kristna tron som hjälpt människor att leva under 2000 år.
LEDARE Attila Neumerker.
TID Tisdagar kl 18.30-20: 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11
ANMÄLAN senast den 12/9

ANMÄLAN (om ej annat anges ovan):

haninge.anmalan@svenskakyrkan.se
Kostnadsfritt om inget annat anges.

FÖR FRÅGOR kontakta gärna:
Eija Alpimaa Magnusson,
tel: 08-555 670 53, epost:
eija.a.magnusson@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandringar
Anordnas tillsammans med Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö.
FÖR MER INFORMATION Kontakta
Eva-Lisa Oldeberg,
eva-lisa.oldeberg@svenskakyrkan.se,
tel: 08-555 670 72
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Livet på kyrkogården
Magnifika lönnar och lindar håller sina skyddande grenar över den
gamla delen av Västerhaninge kyrkogård. Längs med muren blommar vita
syrener och nya planteringar planeras på den nyare delen av kyrkogården.
– Vi vill att de som kommer till kyrkogården ska kunna ta del av det
meditativa lugnet som finns här, säger Emma Boström.

D

TEXT OCH FOTO ANN THÖRNBLAD

Det händer att det ligger en snusdosa vid en
gravsten eller en kola. Då vet Emma att en
anhörig eller god vän har varit där med en
personlig hälsning.
– Det är en fi n gest och ett komplement till blommorna
man kanske brukar ha med, säger Emma Boström som är
arbetsledare på Västerhaninge kyrkogård sedan årsskiftet.
I botten har hon en trädgårdsutbildning med fokus på
ekoinriktad odling.

Vinden spelar lätt i trädkronorna och lövsuset i lindarna
och lönnarna ligger som en behaglig ton under vår vandring över kyrkogården.
– Här, mellan den gamla kyrkogården och
den nyare delen ska vi plantera ängsblommor, säger Emma och pekar mot
en stor gräsplätt vid stenmuren. Vi har
också pratat om ett samarbete med
barnverksamheten, att barnen kan
göra insektsbon.
Några ungdomar passerar med
varsin glass och en äldre kvinna
sitter vid en av gravarna och planEmma
Boström.
terar en röd pelargon. Kyrkogården, belägen mitt i
centrum, är en naturlig
plats för många västerhaningebor. Oavsett
om man ska besöka
minneslunden, en grav,
eller bara passera för
att göra ett ärende.
– Kyrkogården kan
också vara en plats som
bjuder in till eftertanke.
Så vi hoppas att träden,
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Åsa och Davida.

buskarna och växterna ska inspirera, för det estetiska är
viktigt – att kyrkogården förmedlar skönhet, säger Emma.
– Jag pratade med en äldre man från Muskö som
berättade att förr i tiden var kyrkogården en mörk och
lite läskig plats, som man helst gick runt, men att dagens
kyrkogårdar förmedlar just en annan skönhet och ro.
Miljömedvetet trädgårdsarbete

Varje kyrkogård i Haninge har sin identitet och unika
karaktär, beroende på kyrka och miljö; berättar Emma.
– Österhaninge begravningsplats, som ligger i en lantlig miljö, är naturnära och lummig så att den behåller en
naturtrogen känsla. Den ska inte vara en uttalad park.
Västerhaninge kyrkogård, som ligger i centrum, ska
däremot ha en stadsidentitet. Vi har talat om att anlägga

Det miljömedvetna arbetet med våra kyrkogårdar regleras bland annat av Länsstyrelsen och i Kulturminneslagen.

ännu bättre komposter, använda oss av solceller och att
plantera fler buskar och träd. Vi planerar också att sätta
buskar längs med muren, som är ganska låg, för att
stänga ute trafiken.
Komposterna som är utplacerade över hela kyrko
gården är en del av miljömedvetenheten. Maskinerna går
på miljödiesel och de använder eltrimmers.
– Vi komposterar och sorterar så mycket det går.
Nästa år ska vi ställa ut korgar vid gravarna så att man
kan lägga vissna påskliljor där och återanvända lökarna,
säger Emma.
Minneslunden är omsluten av blommande rhododendronbuskar, trots att det bara är slutet av maj, och vi slår oss
ner på en bänk i lundens hjärta. Vid sidan av porlar en
fontän och framför bänken tronar en stor sten med en
graverad dikt. I varje vas har anhöriga haft med sig rosor,
rhododendron och syrener.
– Det här är också en plats vi har pratat om att lyfta,
att förstärka det estetiska genom att t ex plantera olika
gräs i dammen.
Vi hälsar på Åsa och Davida som tar bort ogräs i gruset
och Emma berättar att hon vill bjuda in till en kreativ
och engagerad arbetsmiljö. Om någon ställer en fråga
om hur en buske ska skötas får alla medarbetare några
minuter på sig att googla.
– Sen delar alla sina lösningar och så väljer vi den
proffsigaste. Det är väldigt roligt, alla lär sig någonting
och så kommer man bort från rutiner som stelnat och
”så har vi alltid gjort.”
Hur planerar ni trädgårdsarkitekturen för kyrkogården?

– Vi försöker ha en biologisk mångfald med en variation i
vegetationen, säger kyrkogårdschef Leena Poutiainen som
precis kommit tillbaka från Dalarö kyrkogård där de

planterat en rosenrabatt. Therese Bugnét, en ros som
både doftar och blommar länge.
– Det är viktigt att inte plantera för mycket av samma
sort, det blir för sårbart, fortsätter hon. Sista åren har vi
t ex haft almsjuka, och behövt ta ner i stort sett alla
almar, så nu ska vi plantera ett mer varierat sortiment på
kyrkogårdarna och planerar för trädalléer som lever i
hundratals år. Häckarna ska få växa mer fritt, när man
beskär dem så tar man bort blomningen och då lockar de
heller inga insekter. Genom att så in ängsblommor och
låta gräset vara lite längre på de ytor som ännu inte är
aktiva som gravplatser, får vi tystare kyrkogårdar och
kan arbeta med andra uppgifter än gräsklippning.
– På den nya delen av kyrkogården ska vi plantera
körsbärsträd och bukettapel som har en vitrosa blomma
och blommar tidigt på våren. Den vitrosa blomman
kommer möta den djupare rosa körsbärsblomman på ett
väldigt fint sätt. Körsbärsträden innebär också ett tak
som ger både skugga och värn under soliga dagar, säger
Emma. Leena berättar att i den japanska kulturen är
körsbärsträden en symbol för livet, blomningen är intensiv, kort och vacker liksom det mänskliga livet.
– Vi ska dessutom anlägga en rabatt, nära minnes
lunden, där det i dag varit en gräsmatta som inte velat
växa – det är för surt och mörkt. Det blir en rabatt med
bland annat geranium, daggkåpa och vintergröna –
växter som trivs i halvskugga, säger Leena.
Ligger det i människans natur att omge sig
med växtlighet, oavsett var vi befinner oss?

– Det är biologiskt bevisat att vi mår bra av växter och
att vara i naturen, säger Emma. Träden och buskarna ger
oss också djurliv; fågelkvitter och surr av insekter. Det
kan vara en fin metafor; att det här är en plats där våra
anhöriga får sin sista vila men vegetationen är frisk och
levande. 
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KONFIRMATION

Konfirmation 2018-19
Begränsat antal platser, anmäl dig senast den 16 september.
Läs mer och anmäl dig på svenskakyrkan.se/haninge

6.9

ÖPPET HUS 6 SEPTEMBER KL 19
S:T ESKILS KYRKA
Den 6 september har vi Öppet hus för dig som
är nyfiken och vill veta mer om konfirmation.
Ta med dig föräldrarna eller kompisarna så får
du träffa ledarna och tidigare konfirmander!

Vad funderar du på?

Alla människor har frågor och funderingar. Men trots att
alla går runt och funderar är det ibland lätt att känna sig
ensam om sina tankar. Är det bara jag som tänker så här?
Du är inte ensam om att fundera över livet.
Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att kon
firmeras i Svenska kyrkan. De flesta som konfirmeras är
14-15 år. En ålder då man börjar ställa sig de stora frågorna – om kärlek, om början och slutet, livet och döden,
om rätt och fel, eller varför finns jag och varför ser jag ut
som jag gör? Under konfirmandtiden fångar vi till
sammans upp och funderar över sådant.
Många läger är populära och har ett begränsat antal
platser, så anmäl så snart du kan, dock senast den 16 september, på svenskakyrkan.se/haninge.

Mira, konfirmand 2017:
– Det är once in a lifetime. Man kommer iväg och
träffar nya kompisar, blir mer social och allmänbildad.
– Jag hade ingen relation till kyrkan och visste ingenting om konfirmation. När jag fick hem foldern med
information och kompisar pratade om det i skolan, så
bestämde jag mig. Det kändes som en bra aktivitet.
Linnéa, konfirmand 2017:
– Det är väldigt roligt att vara konfirmand. Man
känner sig verkligen välkommen och det är skönt att
komma bort från sin vanliga omgivning och träffa
andra människor. Min grupp var verkligen underbar.
Alva, konfirmand 2017:
– Det är verkligen värt att testa! Det är jättekul och en
stor gemenskap som gör att man får lära känna nya
människor.
– Det var inte alls så som jag trott. Vi umgicks
mycket, hade många samarbetsövningar och lekar,
jag har blivit mer social.

VANDRA I ASSISI
Ta på dig vandringskängorna
och följ med oss till Assisi i Italien
där vi går i den helige Franciskus
fotspår. Tillsammans funderar
vi över tro, kyrkan, Gud och får
uppleva Rom, Italiens katedraler,
natur, solsken och goda mat.

FOTBOLL I BARCELONA
Vi blandar kyrka, historia och
fotboll. Vi pratar om kristen tro,
besöker Camp Nou och Gaudis
storslagna kyrka ”Sagrada
Familia”. Alla är välkomna – du
som spelar fotboll i ett lag eller
du som bara gillar att spela med
kompisar.
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Så här tyckte några av fjolårets konfirmander

SOL, VIND OCH
VATTEN PÅ ORNÖ
Gillar du skärgård, natur och
musik? Under tio dagar samtalar
vi om livsfrågor och tro med
utflykter i Ornös vackra natur.
Lägereldskvällar, segling till
Huvudskär och cykelturer med
bad står på programmet med
musiken som den röda tråden.

SOMMAR PÅ GOTLAND
Börja din sommar med
midsommar, raukar, Visby
och grillning på Högklint.
Tillsammans möter vi livets
stora och små frågor om
framtid, tro, hopp och kärlek.
Vi får mycket tid för lek,
allvar och gemenskap.

!
för alla åldrar
Söndag 2 september
kl 11-14.3
0
Mingla runt, umgås, lek och njut vid
vackra Österhaninge församlingshem!
Kom gärna klädd i 20-talskläder!
Kl 11 Gudstjänst (med små och stora)
i Österhaninge kyrka
Kl 12-14.30 Höstfest för alla!
Mat: Hamburgare och korv med tillbehör.
(Gluten/laktosfritt/vegetariskt alternativ finns)
Kaffe/te/saft och bullar.
Musik: Dragspelare från Haningemusikanterna.
Konstutställning i församlingshemmet:
Haningekonstnärerna

Marknadsstånd med försäljning:

Fairtrade-märkta varor, chokladhjul och karameller.
Dessert- och hårdostar mm från Sanda Gårdsmejeri.
Honung, grönsaker och blommor från Tånglöts bigård.
Fina handarbeten av församlingens syföreningar.
Bröd och kakor från Bönorna.

Roligt för barnen:

Åka med häst och vagn. Prova olika lekmaterial och
roliga lekar med barnteamet. Få en fin ballong.
Kasta prick med ärtpåse. Fiskdamm (10 kr).

Välkommen!
Kyrkbuss
10.00 Skomakarvägen, Vendelsö, 10.10 Brandbergens C hpl 836,
10.20 Haninge C, 10.30 Jordbro station hpl 837 vid S. Jordbrovägen.
10.45 Ankomst. 14.30 Omvänd körväg tillbaka.

Kalendarium

VENDELSÖ KYRKA
Varje vecka:
Torsdagar kl 18.30 Veckomässa
Söndagar kl 11.00 Gudstjänst
Vardagsgudstjänst :
Tisdag kl 15.30: 11/9, 9/10, 6/11
Onsdag kl 15.30: 12/9, 10/10, 7/11
Torsdag kl 10.00: 13/9 , 11/10, 8/11

Ett urval av kommande aktiviteter. För utförligt
program, se annonsering i Mitt i H
 aninge och 
www.svenskakyrkan.se/haninge eller ladda ner
appen ” Kyrkguiden” till din smartphone.
  Gudstjänster
DALARÖ KYRKA
Söndagar kl 11.00 Gudstjänst
(ej 19/8, 2/9, 16/9, 14/10, 4/11)
Lördag 3/11
16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning
i Dalarö kapell
Söndag 2/9 Friluftsgudstjänst på
Morarnas gård, Gålö

JORDBRO KYRKA
Söndag 26/8, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11
11.00 Gudstjänst/Högmässa
Fredag 7/9

10.00 Småbarnsgudstjänst
Söndag 9/9
11.00 Familjedag – Gudstjänst med små
och stora
Fredag 26/10

10.00 Småbarnsgudstjänst

KRYCKAN – VALLAKYRKAN
Sinnesrogudstjänster
valda tillfällen – se program på
www.svenskakyrkan.se/haninge eller
veckoannonsen i Mitt-i-Haninge.
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ORNÖ KYRKA
Söndag 19/8, 16/9, 14/10
11.00 Gudstjänst
Lördag 3/11
11.00 Minnesgudstjänst med ljuständning

S:t ESKILS KYRKA
Varje vecka:
Onsdagar 8.00
12.00
18.30
Söndagar 11.00

Morgonmässa
Lunchmusik och soppa
Kvällsmässa
Högmässa

Söndag 30/9
11.00 Gudstjänst med stora och små/
Familjedag
Onsdag 24/10
10.00 Upplevelsegudstjänst
Gudstjänster på finska
Söndagar kl 15.00: 2/9, 30/9, 28/10

TUNGELSTA KYRKA
Söndag 9/9, 7/10, 11/11
14.00 Taizémässa
Lördag 3/10 (Alla Helgons Dag)
11.00 Högmässa
Söndag 14/10, 25/11
14.00 Mässa med stora och små

MUSKÖ KYRKA

Övrigt program se
www.svenskakyrkan.se/haninge
eller veckoannonsen i Mitt-i-Haninge.

Söndag 2/9, 4/11
14.00 Högmässa

UTÖ KYRKA

Söndag 7/10
14.00 Gudstjänst

Lördag 3/11
15.30 Minnesgudstjänst

VÄSTERHANINGE
FÖRSAMLINGSHEM
Spagettigudstjänst
Onsdagar kl 17.00: 17/10, 14/11

VÄSTERHANINGE KYRKA
Varje vecka:
Söndagar kl 11.00 Högmässa
Veckomässa
Tisdagar kl 18.30 under septembernovember, start 4/9
Vardagsgudstjänst:
Tisdag kl 11.00: 2/11, 27/11
Lördag 3/10 (Alla Helgons Dag)
19.00 Minnesgudstjänst
Söndag 4/10 (Alla Själars dag)
19.00 Pilgrimsmässa

  Mötesplatser
DALARÖ KYRKA
Verandan - Gammelgården
Vi fikar och pratar varannan torsdag
kl 13-15, start 6/9.

JORDBRO KYRKA
Språkcafé
Onsdagar kl 13.30-15, start 29/8
Kontakt Ylva Lundgren, 08-555 670 22
Torsdagsgruppen
Torsdagar varannan vecka kl 18.30-20.30,
start 30/8. Kontakt: Janine Wenzel
Café tisdag
Tisdagar jämna veckor kl 9.30-11.30,
start 4/9
Kontakt: Janine Wenzel
Soppa på musik
Tisdagar kl 12, följande datum:
11/9, 9/10, 6/11
Småbarnsgudstjänster
och Messy Church
Onsdag 19/9, 17/10, 14/11 kl 16-18.30.
Pyssel, andakt & måltid.

S:t ESKILS KYRKA
Arbetskretsen
Måndagar ojämna veckor kl 13-16
Finsk tisdagsträff
Tisdagar ojämna veckor kl 13-14.30
Nyfiken på Bibeln
Torsdagar kl 17.30-19, start 16.2
Lunchmusik och soppa
Varje onsdag kl 12-13.30. Lunchmusik med
varierat innehåll, sopplunch kl 12.30.

TRÄFFPUNKTEN TALLHÖJDEN
Stilla stund med önskepsalmer onsdagar
kl 13.30, följande datum:
15/8, 26/9, 17/10, 7/11, 5/12
Kontakt: Malin Persson

VENDELSÖ KYRKA
Vendelsö kyrkliga syförening
Tisdagar jämna veckor kl 13-15.15
Välkomnar nya medlemmar till
gemenskapen.
Kontakt: Britt Lindberg tel 073-154 38 35,
Siv Johansson tel 070-557 23 01
Stödstrumporna
Torsdagar jämna veckor kl 18-21
Sopplunch med musik
Onsdagar kl 12:
18/9 Trio Giocoso
16/10 ”När Löven faller ner” höstmusik
framförd av Marie Lee S
 ylvendahl,
Maria Wackt, Catharina E. Ferm
13/11 Sofia Ullman spelar visor i
Ted Gärdestads anda
Kyrkpub
Kyrkpub 28/9 och 16/11.

VÄSTERHANINGE
FÖRSAMLINGSHEM
Arbetskretsen
Tisdagar jämna veckor kl 13-15
Vi träffas för en stunds gemenskap då vi
”hantverkar”, fikar och har trevligt till
sammans. Kontakt: Ulrika Johansson,
diakon, 08-500 658 59
Måndagsträffen
Helgfria måndagar kl 13-15
Gemenskap för daglediga med kort
andakt, allsång, fika samt lite varierande
program. Kontakt: Eva Novotny, diakon,
08-500 658 72 eller Annika Nilsson,
husmor/diakoniassistent, 08-500 658 60

Macka & Snacka
Torsdagar kl 16-17.30, följande datum:
27/9, 11/10, 25/10, 22/11, 6/12.
Öppen samtalsgrupp om livets frågor där
olika teman föreslås i gruppen sista
gången/termin. Fika.
Kontakt: Eva Novotny eller
Sara Engström, präst, 08-500 658 58.
Studiegrupper
Tisdagar 19.00-20.30. Två grupper.
Varannan tisdag Bibelstudier:
4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11
Varannan tisdag ”Tema Kyrkoåret”:
11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11

  Körer
DALARÖ KYRKA
Dalarö kyrkokör
Torsdagar kl 19.15-21.15, start 23/8.
Gammelgården, mittemot Dalarö kyrka.
Varje träff börjar med fika kl 19.
Annika Kabel, ledare
Änglakören 9-12 år
Torsdagar kl. 15.30-16.30 Gammelgården,
start 5/9.
Annika Kabel, ledare

JORDBRO KYRKA
Audite
för sångsugna vuxna.
Tisdagar kl 18.30-20.30, start 28/8
Sara Bjäde Jarl, ledare
Optimistkören
Öppen för alla som vill prova på att sjunga
i kör. Lördagar kl 10-12, en gång i månaden,
följande datum: 8/9, 6/10
Sara Bjäde Jarl, ledare

MUSKÖ KYRKA
Muskökören för alla vuxna
Torsdagar kl 18.45
Rickard Backlund, ledare.

VENDELSÖ KYRKA
Lilla kören 5-6 år
Tisdagar kl 15.15-15.45, start 28/8
Catharina Ekeberg, ledare
Barnkören åk 1-3
Tisdagar kl 16-16.45, start 28/8
Catharina Ekeberg, ledare

Stora barnkören åk 4-6
Tisdagar kl 16.15-17.15, start 28/8
Marie Lee Sylvendahl, ledare
Ungdomskören 13-19 år
Tisdagar kl 17.15-18.45, start 28/8
Marie Lee Sylvendahl, ledare
Vendelsö kammarkör
En blandad kör för vuxna
Onsdagar kl 18.30-20.30, start 22/8
Maria Wackt, ledare

S:t ESKILS KYRKA
Mini Maxi kören 0-100 år
- för barn med vuxen
Torsdagar kl 16.30-17.15
Catharina Ekeberg, kontaktperson
Mini Maxi-dagar i S:t Eskils kyrka
kl 15.30- 18.30. Pyssel, sång,
mat & andakt.
Följande datum: 27/9, 11/10; 22/11och 6/12
Kontakt: Minna Huhkamo och
Helena Andersson
Haninge Gospel från 16 år
Torsdagar kl 19-20.30, start 6/9
Emma Berisson och Jonas Walve, ledare
Tenorer sökes, mejla
emmaberisson.musik@gmail.com
Anmälan: Catharina Ekeberg
Österhaninge kyrkokör
Fyrstämmig blandad kör.
Tisdagar kl 18.30-21, start 28/8
Mikael Fahlstedt, ledare

TUNGELSTA KYRKA
Tungelstakören
4-stämmig vuxenkör, repeterar varje
torsdag kl 18.30-19.30
Körledare är Michael Weiter,
michael.weiter@svenskakyrkan.se

VÄSTERHANINGE KYRKA
Hallelujakören
Barnkör ålder 12-17, torsdagar
kl 16.00-16.45, start 6/9
Änglakören
Barnkör ålder 6-12, torsdagar
kl 16.45-17.30, start 6/9
Novi Cantores
4-stämmig vuxenkör, torsdagar
kl 18.30-20.30, start 6/9.
Provsjungning erfordras.
Vid frågor mejla
johanna.martell@svenskakyrkan.se
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  Barn och ungdom
DALARÖ KYRKA
Kyrkis
Tisdag, torsdag och fredag, kl 9-12.
Alla som har barn mellan 0-6 år är
välkomna för lek, fika, pyssel och sång.
Mer information Linda Eriksson

JORDBRO KYRKA
Babymassage 0-7 månader
Fredagar kl 10-11.30
Grupp 1: start 14/9, 5 ggr
Grupp 2: start 9/11, 4 ggr
Anmälan: Ylva Lundgren

Babyrytmik 0-1 år
Tisdagar kl 10.00-12, 5 ggr
Grupp 1: start 4/9
Grupp 2: start 6/11
Anmälan: Elin Klasson, 08-555 670 76
Öppen barn- och föräldragrupp
Start vecka 35
Måndagar kl 9-11.30
Tisdagar kl 14.30-16.30
Torsdagar kl 9.-11.30, rytmik med
Sara Bjäde Jarl kl 10
Fredagar kl 9-11.30
Kontakt: Elin Klasson, 08-555 670 76
Juniorer
Måndagar kl 15-17, start 27/8
Kontakt: Annette Björknäs 08-555 670 67
Miniorer
Torsdagar kl 14.30-16.30, start 30/8
Kontakt: Annette Björknäs 08-555 670 67
ABC - Alla Barn i Centrum
för föräldrar till barn 3-12 år
Samarbete med Haninge kommun
Jordbro Familjecentral
måndagar kl 9.30-12: 17/9, 1/10, 15/10, 29/10
Kontakt: Ylva Lundgren
Jordbro kyrka
tisdagar kl 18.30-21: 2/10, 16/10, 30/10, 13/11
Kontakt: Elin Klasson
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MUSKÖGÅRDEN
Öppen förskola
Varannan tisdagar ojämna veckor
kl 13-15.30, start 28/8

S:t ESKILS KYRKA
Babymassage 0-6 mån
Onsdagar kl 13-14: 29/8, 5/9, 19/9, 26/9
alt. 7/11, 14/11, 21/11, 28/11
Anmälan: Birgitta Ohlsson
Öppet babycafé 0-10 mån
Onsdagar kl 13-15.30, start vecka 35
Kontakt: Helena Andersson och
Birgitta Ohlsson
Öppen barn- och 
föräldragrupp 0-3 år
Start vecka 35
Måndagar, tisdagar kl 9-11.30,
torsdagar kl 9-11.30 och kl 13-15.30
Kontakt: Helena Andersson och
Birgitta Ohlsson
Babyrytmik 0-1 år
Måndagar kl 13-14.30:
27/8-1/10 alt 15/10-26/11, 6 ggr
Anmälan: Birgitta Ohlsson
Småbarnsrytmik 1-2 år
Onsdagar kl 9.30-11.30: 29/8-28/11, 10 ggr
Fulltecknad. Anmälan: Birgitta Ohlsson
Barntimmar 3-5 år
Måndag, onsdag, fredag kl 9-11.30,
start 27/8
Kontakt: Helena Andersson,
Mia Lundkvist.
ABC - Alla Barn i Centrum
för föräldrar till barn 3-12 år
Samarbete med Haninge kommun
Måndagar kl 18-20.30:
24/9, 8/10, 22/10, 5/11
Ledare: Birgitta Ohlsson och
Else-Maj Löwfgren Tinnerholm
Anmälan: Birgitta Ohlsson
Miniorer åk 1-3
Tisdagar kl. 14.30-16.30, start 28/8
Anmälan: Helena Andersson
Juniorer åk 4-5
Onsdagar kl. 14.30-16.30, start 29/8
Anmälan: John Rojas
UGH – Ungdomsgrupp från 14 år
Onsdagar 17.30-21.30
Kontakt: John Rojas

TUNGELSTA KYRKA
Babycafé
Måndagar kl 9-11.30, start 3/9
Föräldragrupp
Torsdagar kl 9-11.30
Miniorer 6-åringar, åk 1-2
Onsdagar kl 13-15
Juniorer åk 3+
Onsdagar 16.30-18.30
Öppen förskola
Måndagar kl 13-15.30,
tisdagar kl 9-11.30 och 13-15.30,
torsdagar kl 13-15
”Utis”
Öppen förskoleverksamhet utomhus
Fredagar kl 9-12
33 - Ungdomsgrupp från 14 år
Söndagar kl 14-19
Kontakt: Viktor Andersson
Cafe Crux 13-18 år
Tisdagar,torsdagar kl 14-18
Kontakt: Viktor Andersson

VENDELSÖ KYRKA
Spädbarnsmassage 2-6 mån
Måndagar, start vecka 35
Omföderskor kl 10-11.3o
Förstföderskor kl 13-15
Anmälan: Karolina Sundbaum
Mötesplats med skapande/sångstund
för daglediga med baby 2 mån-krypåldern
Tisdagar kl 9.30-11.30, skapande
Onsdagar kl 9.30-11.30, sångstund,
start 29/8
En mötesplats för föräldrar med små barn.
Här kan du förutom pyssel eller rytmik
även prata och byta erfarenheter med
andra föräldrar.
Kontakt: Karolina Sundbaum

Öppen barn- och f öräldragrupp 0-5 år
Måndag – torsdag kl 9-11.30, start 27/8
Öppet kyrktorg
För daglediga onsdagar kl 13.30-15,
start vecka 35
Öppen grupp, ingen anmälan krävs
Kontakt: Diakon Helen Cosini
Fritidsgrupp 1 (årskurs 1-4)
Måndagar kl 13-16, start 27/8
Fritidsgrupp 2 (årskurs 1-4)
Tisdagar kl. 13- 16, start 28/8
Juniorer
Tisdagar kl 14-16, start 28/8
QV (ungdomsgrupp)
Torsdagar kl 18-22, start 30/8
Alla Barn i Centrum, ABC
För föräldrar med barn mellan 3-12 år
Måndagar kl 18.30-21:
10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 3/12
Anmälan till Karolina Sundbaum

VÄSTERHANINGE
FÖRSAMLINGSHEM
Öppen förskola
Start vecka 35
Måndagar kl 9-11.30 och 13-15
Tisdagar 9-14
Torsdagar 9-11.30
”Utis”
Öppen förskoleverksamhet utomhus
Fredagar kl 9-11.30
Babycafé
Torsdagar kl 13-15.30, start 6/9
Pappagrupp
Fredagar kl 9-11.30, start 7/9
Miniorer 6-åringar, åk 1-2
Måndagar kl 15-17, start 3/9
Juniorer från åk 3
Tisdagar kl 15.30-17.30, start 4/9
Anmälan: Karolina Nilsson
Föräldrargrupp (fast)
Onsdagar kl 13-15.30, start 5/9

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

Musik
& konserter
Onsdag 15/8
Nattens djupa violoncell
Österhaninge kyrka kl 19.00, kyrkbuss
Björn Kleiman, violin/piano,
Lily Beatrice Cooper, violoncell/piano
Söndag 19/8
Operapassion arior och duetter
Vendelsö kyrka kl 18.00
Hedvig Hasselström –mezzo,
Maria Wackt, sopran,
Eva Brink, piano/orgel
Onsdag 22/8
Flöjtfantasier
Österhaninge kyrka kl 19.00, kyrkbuss
Patrik Ahlberg, tvärflöjt,
Hans Wikström, piano
Söndag 26/8
Symfonisk orgel
Jordbro kyrka kl 16.00
Matthias Kjellgren
Summer Air
Vendelsö kyrka kl 18.00
Satoko Fukuda, violin,
Marie Lee Sylvendahl, piano
Söndag 30/9
Körkonsert Mot Venedig!
Dalarö kyrka kl 15.00
Dalarö kyrkokör, Annika Kabel,
Lars Forslund, mandolin
Orkesterkonsert
S:t Eskils kyrka kl 19.00
Haninge Sinfonietta,
Sabine Beyer, dirigent
Söndag 14/10
Skördevesper
Österhaninge kyrka kl 18.00, kyrkbuss
Österhaninge kyrkokör &
Mikael Fahlstedt

Söndag 28/10
Orgelkonsert
Dalarö kyrka kl 15.00
Brusande Bach och krusad koral,
jojkande samer och sjungande barn i
orgelmusikens arkipelag.
Orgelkonsert med Roland Forsberg.
Musikcafé med hembakat bröd
S:t Eskils kyrka kl 18.00
Österhaninge kyrkokör &
Mikael Fahlstedt
Söndag 4/11
Mozarts Requiem
S:t Eskils kyrka kl 18.00
Vendelsö kyrkas kammarkör,
manskören Birger, Österhaninge
kyrkokör, orkester ur Radiosymfonikerna,
solister, dirigent: Maria Wackt
Söndag 11/11
Musikcafé
S:t Eskils kyrka kl 18.00
Ulrika Goliats Fredriksson, sång,
P-A Karlsson, gitarr
Lördag 17/11
Musikgudstjänst
Jordbro kyrka kl 16.00
Audite, Österhaninge kyrkokör,
Ulrika Zetterkvist, sång,
Niklas Steeve, sång och piano,
med musiker
Söndag 18/11
Pianokonsert
S:t Eskils kyrka kl 18.00
Lilla Akademin Fortepiano Filharmoni:
Unga solister

Lördag 13/10
Musikal med pastoratets
Barn- och ungdomskörer med ledare
S:t Eskils kyrka kl 17.00
Karin Runow, kompositör,
Instrumentalister
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”Det jag
uppskattar mest
är det rika kulturutbudet.
Kyrkan bjuder en plattform
för många sångare
och musiker.”
”Svenska
kyrkan är tradition
och trygghet.
Den behövs i en
osäker tid.”

”Den
enda biståndsorganisation vi
behöver.”

” Jag är inte
speciellt troende.
Jag är medlem för
att kyrkan gör bra
saker för människor
som har det
svårt.”

”Jag är inte
kyrkligt aktiv.
Mitt medlemskap är
mer ett statement.
Att vara medlem är
att stötta en
god sak.”

Källa: Undersökningen
Medlemmar i rörelse m.ﬂ.

”Kyrkan är
en plats för lugn
och ro. Det behövs
i min stressade
vardag.”

Kontakt
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

”I ungdomsverksamheten kan
jag vara mig själv.
Alla är olika och
det är ok.”

Genom ditt medlemskap
hjälper du dina medmänniskor, varje dag, året om .

Varje dag möter vi människor i alla åldrar, på olika nivåer och med olika syften.
Vi fi nns där för dig vare sig du känner sorg, glädje, tacksamhet eller vad det nu är
du känner. Det är tack vare dig som medlem – kyrkan är en plats för livets stora
högtider som dop, konfi rmation, bröllop och begravning, men också för dina
egna tankar.
• Det är du som möjliggör att 300 hemlösa och nödställda varje vecka får en
varm dusch eller en lunch på daghärbärget Kryckan i Handen.
• Tack vare dig arbetar Svenska kyrkan i Haninge både med krisberedskap vid
större olyckor och som stöd vid naturkatastrofer och i krigshärjade områden.
• Det är du som gör att ungdomar i Haninge har en plats där de blir sedda,
respekterade och får vara sig själva.
• Sörjande i Haninge tackar för den givna platsen att dela sin sorg och få stöd
i samtal.
• Det är tack vare dig som över 500 barn varje år kan delta i aktiviteter i öppna
förskolan och föräldrar får avlastning och nya nätverk.
• Och det är tack vare dig som Haninges äldre kan göra utflykter, får umgås
och känna gemenskap.
• Musikälskare tackar för alla konserter, sommarkvällsmusik och att de får
sjunga i kör.
Du är viktig.

För oss, för de behövande, för Haninge. Vi är en öppen folkkyrka med verksamhet för alla. Har du frågor gällande din församling, ditt medlemskap eller
kyrkan i stort får du mer än gärna slå kyrkoherde Krister Stenberg en signal,
08-555 670 23.
Bli medlem: Telefon 08-555 67010, e-post haninge.pastorat@svenskakyrkan.se

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, fr. 24/8
Eva Abragi 08-555 670 00
Distriktspräst
Västerhaninge/Tungelsta/Muskö
Jonatan Mattsson, 08-500 658 57
Kyrkoherde Haninge pastorat
Krister Stenberg, 08-555 670 23
Bitr. kyrkoherde
Eva-Britt Löf Hansson, 08-500 658 87
DIAKONER
Jordbro kyrka
Janine Wenzel, 08-555 670 31
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 95
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

