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Reformationsåret
Är präster närmare Gud än andra?
Det finns dom som tror det. Framför allt fanns det många som trodde så förr. På
medeltiden var många övertygade om att präster var till för att medla mellan Gud och
människor. Inte underligt då att präster upphöjdes till något speciellt. Ibland upphöjde
de nog sig själva också.
Martin Luther ville leva nära Gud. Han blev en flitig munk och försökte leva ett så
andligt liv som möjligt. Men han fann ingen frid. Var det verkligen så att vissa människor
kom närmare Gud genom det dom gjorde? Skulle en präst vara finare inför Gud än en
skomakare?
År 2017 är det 500 år sedan Martin Luther skrev sin doktorsavhandling. Hans tankar
där startade en reformation av Kyrkan och den protestantiska delen av Kyrkan föddes ur detta. Bibelöversättningar till vårt eget språk, många psalmer och sånger och
predikningar som tolkar livet, mycket av detta kommer från Luthers tankar.

Foto: IKON

Hemligheten är att det finns ingen som är närmare Gud än någon annan. Ingen har förtur till Guds närhet, utan alla har samma rättighet. Precis som att en klok förälder inte
favoriserar ett barn utan ger av sin kärlek åt alla barnen.
Inget yrke eller sysselsättning är finare än något annat i Guds ögon. Det sammanhang
du befinner dig i, det du gör, är en del av Guds värld som vi delar med varandra. Alla
behövs vi där för att tillsammans vårda och bygga på den Guds skapelse som vi fått
ansvar för. Oavsett om du är dataoperatör, vårdbiträde, skomakare eller präst så är du
lika nära det pågående liv som Gud ger. Om man vill komma närmare Livet och ana mer
av dess betydelse så kan man möjligen hantera datorn bättre, sköta om de sjuka med
öppnare hjärtan, göra bättre skor och bättre predikningar!
I Botkyrka församling kommer Reformationsåret 2017 att firas på olika sätt.
Välkommen att tänka kring Luthers tankar om hur vi alla behövs och är en del av
den pågående skapelsen.

Foto: Ann-Christine Blixth

PER AXERUP,
kyrkoherde i Botkyrka församling

Per Axerup, kyrkoherde

Per tipsar!
Mer om reformationsåret
Reformationsåret uppmärksammas av hela Svenska
kyrkan. Du kan läsa mycket mer om vad som
händer runt om i landets kyrkor genom att besöka
Svenska kyrkans nationella temawebbsida.
Där kan du även läsa om Martin Luther och om vad
som har hänt inom kyrkan under de 500 år som
har gått sedan hans doktorsavhandling.
www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017
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Öppen kyrka på Lida
I samband med Barnens Vasalopp lördag 21 januari
kl 11.00-13.00 är kyrkan öppen, välkommen in. På plats finns
präst Ilona Kellner Berglund och musiker Elin Åkesson.
Musik, ljuständning och möjlighet till samtal.
Foto: PBM Media

Pilgrimsmässa söndag 17 april kl 13.00.
Präst, Christina Hofgren. Musiker, Camilla Helander.
Pilgrimsvandring till Lida Idrottskyrka från Tumba kyrka och
Tullinge kyrka kl 10.00. Kyrkbuss från Ljusets kyrka kl 9.30,
från Botkyrka kyrka kl 9.40 till Tumba kyrka. Anmälan buss görs
till Ingemar Sörqvist, ingemar.sorqvist@svenskakyrkan.se.
Foto: Arne Hyckenberg

I samband med Valborgsfirande söndag 30/4 är kyrkan
öppen. På plats finns präst Beatrice Nyberg, musiker Elisabeth
Edström och församlingspedagog Stina Allenbäck Degerheim.
Ljuständning, musik och möjlighet till samtal, välkommen in!
Foto: PBM Media

Foto: Arne Hyckenberg

Cina tipsar!
Eld och is på Lida 22 februari. Besök kyrkan, den är öppen mellan
18.30-20.30. Tänd ett ljus, Elisabeth Edström och Anton Högberg
spelar musik under kvällen och det finns möjlighet till samtal.
När kyrkan är öppen behöver du inte passa någon tid, bara titta in!
CHRISTINA HOFGREN präst i Lida Idrottskyrka och Tullinge kyrka
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Temacafé
Varje tisdagskväll firas kvällsmässa i Ängskyrkan. Varannan gång, direkt efteråt,
kan man fortsätta kvällen på Temacafè. Åsa Bjernerup, som ingår i planeringsgruppen, berättar:
- Målet med Temacafé är att få umgås, reflektera tillsammans, få nya kunskaper
och idéer, njuta av fin musik. Helt enkelt trivas.
Kvällen börjar med att dricka kaffe tillsammans med något gott hembakat som
kvällens värdinnor bjuder på. Efter en stund tar kvällens medverkande vid. Kvällen
avslutas med en kort andakt, en bön och en psalm som sjungs tillsammans.
Temat för kvällen varierar mycket. Det kan vara någon som berättar om en resa
eller sitt intressanta liv. Någon gång under terminen är det ett program med
musikinslag. Vårens program innehåller allt från Luther och Hildegard av Bingen
till blomsterarrangemang av olika slag.
- Vi försöker vara aktuella och spegla vad som händer i kyrkans värld och i
samhället, säger Åsa Bjernerup.

Åsas drömgäst är Tomas Sjödin:
- Nu är det länge sedan han gästade oss, säger hon.
Temacaféerna besöks av både kvinnor och män. Vissa är återkommande besökare,
andra dyker upp för att de är särskilt intresserade av kvällens ämne. Men alla är
lika välkomna.
- Det bästa med Temacafé är den enkla samvaron med fika, samtal och trevliga medverkande som delar med sig av sin kunskap, sina erfarenheter och sina
talanger, avslutar Åsa Bjernerup.

Åsa tipsar!
Vuxna talar tro är en grupp som
också träffas i Ängskyrkan på
tisdagar när det inte är Temacafé.
Gruppen leds av Anna-Lena
Eriksson som är präst i kyrkan.
Öppen mötesplats på Tullinge gård.
Gruppen träffas en gång i
månaden 13.30-15.00. Mer info
på hemsidan eller Beatrice Nyberg,
präst i Tullinge 08 530 222 63.
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Låt isen vara kvar
Nu är kyrkomusiker Tobias Helldin i Botkyrka församlings norra
distrikt aktuell med en ny CD till förmån för Svenska kyrkans
internationella arbete.
Vad har inspirerat dig till att skapa den nya skivan?
Barn och barns tankar och fantasi har varit min inspirationskälla!
CD:ns namn och titelspår, ”Låt isen vara kvar!”, kom till utifrån
en miljömusikal som jag gjorde med en skola i Norrby församling.
Barnen hade gjort plakat och demonstrerade mot klimatförändringar. Jag ville hitta kraften från plakaten i sången och ett språk
som alla kan förstå och inspireras av! Två andra sånger har jag
gjort till och tillsammans med barn och min barnkör här i Botkyrka
församling. Skivan innehåller också mina tre favoritpsalmer: ”En
liten stund med Jesus”, ”Härlig är jorden” och ”Oändlig Nåd”

– för allas rätt till mat
Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner
människor som ofta äter för lite, för näringsfattigt
och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet.
Bekämpa en av världens största orättvisor!
SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

foto: magnus aronson/ikon

De senaste åren har jag känt en allt större vanmakt och sorg
inför flyktingkatastrofer och krig i t.ex mellanöstern och Afrika
samt även klimatförändringarna. Jag kände ett behov att uttrycka det i mitt jobb som kyrkomusiker. Att kunna dokumentera
det i form av en CD och bidra genom att alla intäkter går till
Svenska kyrkans internationella arbete känns otroligt roligt och
väldigt självklart för mig.

foto: magnus aronson/ikon

Vad är det som driver dig att engagera dig och att skänka
inkomsterna från skivan till kyrkans internationella arbete?
Swisha till 9001223
PG 90 01 22-3
BG 900-1223

Foto: Magnus Aronsson

REFRÄNGEN PÅ TITELSPÅRET

MATRÄTTEN – för allas rätt till mat

”Låt isen vara kvar! Låt jorden vara sval!
Låt barnen få sin tid, på den jord Gud skapat oss!”

Idag lever 795 miljoner människor med en ständig brist på mat.
Barn drabbas hårdast och idag är vart fjärde barn i världen kroniskt
undernärt. Trots att jordens resurser skulle kunna föda oss alla.

Musiken rör sig i gränslandet mellan visa, jazz och folkmusik.
Ulla-Carin Börjesdotter sång, Anders Öberg på kontrabas samt
Jonas Sjöblom på percussion och flöjter. Tobias själv spelar flygel,
trombon och melodica.
SÅ BESTÄLLER DU SKIVAN
Beställ ”Låt isen vara kvar” genom att skicka ett mail med postadress till: tobias.helldin@svenskakyrkan.se. Pris: 1 cd/150 kr, 2
cd/250 kr. Betalning via faktura. Porto tillkommer. Alla intäkter
går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete.

Tobias tipsar!
Alla kan göra något
Var med och stöd Svenska kyrkans
internationella arbete. Varenda krona
gör skillnad för barn och vuxna i
katastrofer och utsatthet.

TOBIAS HELLDIN
kyrkomusiker i Ljusets kyrka
och Botkyrka kyrka

Du kan skänka pengar via SMS, Swish,
plusgiro eller bankgiro. Alla uppgifter
finns i rutan till höger.
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Var med och bekämpa en av världens största orättvisor!
Mat är en mänsklig rättighet. Hunger, undernäring och brist på mat
grundar sig i fattigdom. Mikrolån, självhjälpsgrupper och utbildning
ger människor möjlighet att själva skapa försörjning och trygghet.
SMS:a KO till 72905 och ge 100 kr!
Fattigdom är varken rättvist eller jämlikt. Och trots att alla människor
– för allas rätt till mat
har rätt till mat och utbildning, är det framför allt flickor och kvinnor
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SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

Swisha till 9001223
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Dopet

”Vattnet är
livsviktigt för
människan och
det är också
en symbol för
livet och för
att växa.”
EN TIDNING FRÅN SVENSKA KYRKAN, BOTKYRKA FÖRSAMLING
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Passera
förbi
Glad påsk! Så lyder den vanligaste hälsningsfrasen i påsktid och efter Stilla veckan är den tiden inne. Ljuset gör åter
entré, dagarna blir längre och naturen som vissnat i höstas
för att kunna träda in i sin vintervila och har nu bildat knoppar och nya skott och vittnar om en ny blomstringstid och
om ett nytt liv. Nytt liv - Glad påsk! Den judiska påsken som
heter Pesach på hebreiska och den engelska termen för
påsken; ”passover” skulle kunna översättas till svenskans att:
”passera förbi”. Passera förbi från något gammalt till något
nytt, våra liv och våra livssituationer som ständigt förändras
och blir på nytt, Jesus Kristus som dör på korset och uppstår
till nytt liv och genom detta visar på ett liv som inte längre
besegras av döden. Segern är din – Glad påsk!
Vi människor är skapade och ämnade till att leva i relation
med varandra och vi behöver erfarenheten av olika mänskliga möten av många olika orsaker. En av många orsaker är
erfarenheten av påskens budskap. Påskens budskap som
vittnar om en Gud som av kärlek gav sitt liv för oss så att
vi skall få del av det liv som inte längre begränsas av döden.
Eftertanke och glädje – Glad påsk!

Kom och upplev och låt dina sinnen få förnimma påskens
glada budskap tillsammans med andra. Njut av musik, gör
en frälsarkransvandring eller delta i en passionsandakt med
filmvisning eller upplev påsken genom en vandring i kyrkan.
Stilla veckans program, påskens gudstjänster och Emmausvandringen till Lida idrottskyrka ger möjlighet till eftertanke
men också möjlighet till både glädje och möten. Precis vad vi
människor behöver. Glad påsk!

BEATRICE NYBERG
präst i Tullinge kyrka

Bea tipsar!
RETREAT, MEDITATION, VANDRING Det finns många sätt att få ett inre
lugn. På Tullinge gård kan du meditera på kristen grund. Kom och prova på
den 24 januari kl 19.
Lördagen den 25 februari är det retreat i Ljusets kyrka och lördagen den
11 mars är det en stilla dag i Ängskyrkan.
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Är det dags?

”Jag döper dig
i Faderns och
Sonens och den
helige Andens
namn.”
Foto: Arne Hyckenberg

Dop, konfirmation,
vigsel, begravning
Välkommen att ställa frågor eller göra
din bokning på församlingsexpeditionen,
08 530 222 00
Foto: IKON
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Vem sover
			i Botkyrka kyrka?
Altarskåpet i Botkyrka kyrka består av tre delar. I de övre
delarna ser man Jesus som bär sitt kors, korsfästelsen och nedtagningen. Tavlan gjordes på 1500-talet i Antwerpen, men känns
oväntat modern när man kommer nära och kan se alla hundratals
figurer som finns avbildade på den. Självklart är Jesus i centrum,
men det finns också en hel del uttrycksfulla människor – och djur.
Längst ner på mittendelen av altarskåpet ligger en mörklockig
person och sover i en förgylld stol. Han håller sin högra hand
runt en stam som har sina rötter i mannens knä. Framför honom
sitter en hund (eller är det en katt) som kliar sig.
Mannen som sover i stolen med roten i knät är Jishaj. Han hade
åtta söner, en av dem var kung David. Det är Jishaj vi sjunger om
under julen i psalmen Det är en ros utsprungen, av Jesse (Jishaj)
rot och stam. Jishaj räknas som urfadern till Jesus släkt. De
övriga anfäderna sitter utplacerade i grenverket som fortsätter
upp längs kanterna i altartavlans övre del där Jesus är korsfäst.
Högst upp sitter jungfru Maria med krona på sitt huvud och det
lilla Jesusbarnet i famnen.
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När du kommer till Botkyrka kyrka och tittar närmare på altarskåpet kan du också leta efter den lilla djävulen som tar den
högra rövarens själ där han hänger på korset bredvid Jesus.
Du kan också försöka räkna hur många hundar du ser.
Vanligtvis är altarskåpet öppet, men under sista veckan före
påsk är dörrarna stängda. När skåpet är stängt ser du hur det
regnar manna från himlen och hur Abraham möter Melkisedek,
Salems kung och överstepräst.
Skåpet kom till Botkyrka kyrka redan på 1500-talet. Kung Johan
III gjorde försök att byta till sig skåpet, men Botkyrkaborna sa nej.
Lite senare gjorde hans fru, Katarina Jagellonica ett nytt försök och lyckades bättre. Hon tänkte ha det på Drottningholm,
men det hamnade i stället i Riddarholmskyrkan. Botkyrkaborna
protesterade och begärde att få tillbaka sitt altarskåp. Kungen
beslöt att det skulle återlämnas och sedan dess har det stått i
Botkyrka kyrka.
Text: Ann-Christine Blixth
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Foto: IKON

Lekfullt
i Tumba
Alla är välkomna till kyrkan, det spelar ingen roll hur gammal man
är. Det säger Samar Tony, som arbetar som husmor och fritidsledare i
Tumba kyrka. Samar är bland annat ansvarig för öppna förskolan och
söndagsskolan. Det är ett roligt jobb som hon trivs väldigt bra med.
Till öppna förskolan i Tumba kommer barn som är upp till sex år, tillsammans med sina familjer. Under hösten besöktes verksamheten av
19 familjer och fler än 30 barn. Vissa familjer är regelbundna besökare
och andra kommer en eller ett par gånger under en termin.
Samar visar upp lokalerna där öppna förskolan håller till. De är nyrenoverade och fina. Här finns ett lekrum för de minsta och gott om
springutrymme för de lite äldre barnen. Varje samling avslutas inne i
kyrkan. Där sjunger alla tillsammans och tänder ljus för barnen.
Varje vecka är det söndagsskola i Tumba kyrka, i samband med gudstjänsten. Söndagsskolan börjar inne i kyrkan. Barnen får tända ljus och
alla sjunger en speciell sång. Därefter går barnen över till ett annat
rum där söndagsskolan fortsätter under resten av gudstjänsten.

– Jag leder söndagsskolan en del söndagar. Andra söndagar har vi
frivilliga ledare. Vi berättar något från Bibeln och pysslar tillsammans.
Alla barn som har fyllt tre år är välkomna. Men yngre barn får självklart också vara med tillsammans med sina föräldrar, säger Samar.
Det märks att Samar trivs med sitt jobb. För henne har barnen en
självklar plats i kyrkan.
– Vi måste satsa på barnen, de är kyrkans framtid. Jag blir glad när jag
ser att barn från öppna förskolan döps. Och kanske kommer de börja i
någon av våra körer, eller konfirmera sig när de har blivit äldre.

Samar tipsar!
Öppen förskola
Har du barn upp till sex år? Ta med dem till våra öppna förskolor
i Ängskyrkan, Tullinge gård eller Tumba kyrka. Öppettider hittar
du på vår hemsida och i appen Kyrkguiden.
Barnkörer
Gillar dina barn att sjunga? I Ljusets kyrka, Tumba kyrka, Tullinge
gård och Ängskyrkan finns körer för barn i lågstadiet.
I Tumba kyrka och Tullinge gård har vi även sånglek för barn som
har fyllt fyra år.
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Sjung i kör!
Vi har körer för alla, från liten till stor.
Musik ska byggas av glädje,
kom och var med!
svenskakyrkan.se/botkyrka

Foto Magnus Aronson

Med reservation för ändringar, se svenskakyrkan.se/botkyrka eller appen Kyrkguiden
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