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församlingsblad

Tidevarv komma, tidevarv
försvinna…
Det är en välkänd strof ur psalmen ”Härlig är jorden”,
den berättar om förgänglighet och om att när det
gamla tar slut så börjar något nytt. En verklighet som
kristna i alla tider trott och fortfarande tror på – ända
in i evigheten. Det är egentligen en hisnande tanke!
Så här i början av året så aktualiseras de tankarna och kanske är
du redo att prova något som du aldrig gjort förut. Sluta med en
aktivitet och börja en ny, bara för att se vad de kan lära dig.
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Botkyrka församling erbjuder samtalsgrupper, exempelvis
Herrklubben i Tullinge, körer finns i alla distrikt och en måndag
i månaden är det måndagsträff i Ljusets kyrka. Du är varmt
välkommen att prova i Botkyrka församling!
Att lämna det gamla bakom sig och blicka framåt är något som
de män som bor på Asptuna kriminalvårdsanstalt ägnar mycket
tid åt. Botkyrka församling stöttar i den processen med gudstjänstliv och bibelläsning. Du kan läsa mer om det i detta blad.

Det nya året börjar med en ny styrning av församlingen - Kyrkoråd.
Under det kommande året kommer Kyrkorådet och församlingens
medarbetare att arbeta med församlingens Arbetsmiljöhandbok för
att bland annat skapa rutiner vid sexuella trakasserier.

Beatrice tipsar! Testa något nytt i vår.

Livet pulserar, det gamla samsas med det nya och det är som det
ska – välkommen till Botkyrka församling!

Botanisera bland våra verksamheter och se om du
hittar något nytt och spännande eller något för
lugnet och själen. Hitta det som passar dig på
svenskakyrkan.se/botkyrka. Välkommen!

Beatrice Lönnqvist, Kyrkoherde

BEATRICE LÖNNQVIST, KYRKOHERDE
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Sjung för Guds skull
Tonerna stiger upp mot innertaket och efterklangen blir
mjuk av träpanelen som klär kyrkans väggar och tak.
Kyrkomusiker Gunnar Gillfors leder körsångare, pianister,
slagverkare och solister som framför Brahms Requiem.

vision är att även Tumba kyrka ska vara en plats där människor
med olika erfarenheter möts. Snart får vi nya grannar i de
modulhus som nu byggs på Prästgårdsvägen en bit från Tumba
kyrka. Jag vill att de personerna får en bra start i Sverige.

Vi har en musikalisk och diakonal kyrka. Att sjunga tillsammans
ger en oslagbar gemenskap och gudstjänsten i den lutherska
kyrkan bygger på sin koral- och psalmtradition.

Det svenska körundret är ett vedertaget begrepp och i Sverige finns några av världens bästa körer. Att sjunga i kör är en
folkrörelse där kyrkan utgör en viktig plattform med sitt stora
utbud av körer på alla nivåer. När man sjunger tillsammans i en
kör utvecklas olika färdigheter. Den enskilda rösten förbättras
genom sång- och andningsteknik. Gehöret stärks, precis som
samarbetsförmågan.

Ett positivt särdrag i vår kultur är att sjunga tillsammans och
ofta har vi fallenhet för det. Kanske är det inbyggt i språket?
Svenskan uppfattas som ett sjungande och melodiöst språk. Kan
TV-programmet Allsång på Skansens popularitet komma sig av
detta?
Det finns goda exempel där körsång har varit en metod som
främjat integration. Sångare med erfarenhet har kunnat hjälpa
och vägleda andra i både musikaliska och sociala frågor. Min

Gunnar tipsar! I Tumba kyrka sjungs

och spelas det många kvällar i veckan. Här övar
Botkyrka kammarkör, Nya Kyrkokören, barnkörerna
Mini- och Maxikören samt projektkören.
Vill du veta mer om musikverksamheten i Tumba
kyrka? Kontakta mig på telefon 08-530 222 13.

Gunnar Gillfors, musiker i Tumba kyrka

Att sjunga i barnkör ger goda förutsättningar att lära sig kontrollera och använda sin röst på ett hälsosamt sätt. Alla barn
har rösträtt - rätt till sin röst och rätt att utveckla den. Men
man kan förstås börja sjunga även som vuxen, då förslagsvis i
en nybörjarkör som ger grundläggande kunskaper i teknik och
röstvård. Vi har körer för alla i både Tumba kyrka och i våra andra
distrikt.
Under kyrkans tak skall alla våga ta ton. Var hör uppmaningen
Sjung för Guds skull hemma om inte i kyrkan?
Text Gunnar Gillfors, Foto Per Karlsson
En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Ängskyrkans öppna förskola
Det är full fart i Ängskyrkan. Ett 40-tal barn skrattar,
åker rutchkana, några pysslar och springer. Andra leker
med bollar, dockor och roliga leksaker. Och när det är
Öppen förskola i Ängskyrkan ska det vara precis så här.
Angelica Abraham är fritidsledare i Ängkyrkan. Hon leder öppna
förskolan tillsammans med Elin Belani, som är musiker. Angelica
har varit ledare för öppna förskolan i 11 år. Hon berättar att
verksamheten är väldigt populär och det är inte ovanligt att det
kommer upp mot 40 barn i olika åldrar.
– Vi har ingen direkt åldersgräns i öppna förskolan, alla barn är
välkomna, säger Angelica.
Och det finns något för alla barn. Ett rum är fyllt med olika sorters
leksaker och i ett annat rum kan man pyssla, rita och måla. Det
finns även ett stort öppet rum som passar barn med mycket
spring i benen. Det rummet kallas helt enkelt för Springrummet.
Det är öppen förskola i Ängskyrkan varje tisdag och torsdag. På
tisdagar är det öppet 15.00–17.00 och då kommer många föräldrar med lite äldre barn. Kl 17.00 serveras det mat i Ängskyrkan till en låg kostnad, så många stannar kvar för att äta middag.

På torsdagar har Ängskyrkan öppen förskola kl 9.00–11.45.
Då är det mer yngre barn här. En hel del dagmammor kommer
hit, vissa reser till och med från andra kommuner för att besöka
just Ängskyrkans öppna förskola. Det serveras mat i Ängskyrkan
även på torsdagar, då är det sopplunch kl 12.00. För bara 35
kronor får man soppa, smörgås, kaffe och en kaka.
Angelica och Elin avslutar varje träff med en kort andakt inne i
kyrksalen. Alla barn får tända varsitt ljus som sätts ner i ett stort
träkors. Samtidigt ber man för barnet och dess familj. Sedan
sjunger alla en sång tillsammans innan man avslutar.

Få information via Facebook
Ängskyrkan har en sida på Facebook. Där kan du alltid få uppdateringar om vad som händer i kyrkan, om det händer något speciellt på öppna förskolan och vilken mat som serveras. Angelica
tipsar alla att följa sidan, som heter Ängskyrkan i Tumba.
Text Daniel Claesson, foto Daniel Claesson & Jenny Samuelsson
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Angelica tipsar! Förutom här i Ängskyrkan har vi även öppen förskola i Tullinge och i Tumba.

I Tumba kyrka är det öppet på tisdagar 12.30-15.00.
På Tullinge gård har vi öppen förskola måndagar
09.00-11.30, tisdagar 09.00-12.00 och på
torsdagar 09.00-11.30.

Angelica Abraham, Fritidsledare i Ängskyrkan

En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Att resa sig starkare

SMS:a LIV
till 72 905
och ge 100 kr

När det fruktansvärda inträffar och katastrofen är ett
faktum. Ge människor kraft att bli starkare tillsammans!
Hawa är 26 år. Hon bor sedan några år i flyktinglägret Batil i en
hydda bestående av lera och trä som familjen byggt själva. När
Sydsudan bildades 2011 uppstod strider i många gränsområden.
Människor som bodde i dessa områden tvingades att fly. Hawa
var en av dem.
Genom Lutherska världsförbundet (LWF) har Hawa gått en
skräddarutbildning. Utbildningen är hett eftertraktad i lägret,
Hawa hade tur som fick en plats. Nu har hon fått en symaskin av
LWF, som hon använder för att sy och sälja skoluniformer i lägret. Hon säljer en skoluniform för 100 sudanesiska pund (cirka
8 kr) per plagg. Hon syr också kläder till sig själv, sin familj och
släktingar.
Hawa har sex barn att försörja, den yngsta bara fem månader
gammal. Hon blev gift som 15-åring och innan hon gick utbildningen var hon, som de flesta andra i lägret, helt beroende av
FN:s matransoner. Familjen är fortfarande beroende av dem, men
pengarna hon nu tjänar på att sy och sälja kläder ett välkommet
tillskott. För de pengarna kan hon köpa det hon behöver som
inte ingår i matransonerna.
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– Symaskinen står utanför mitt hus. Då kan folk beställa av mig
när de går förbi, berättar Hawa.
Alla som går skräddarutbildningen får först gå en kurs där de lär
sig att läsa och räkna så att de till exempel kan mäta upp tyg.
Dessutom behöver de kunna läsa och skriva för att senare sköta
en verksamhet. Viljan att lära sig att läsa är så stor bland de
vuxna i lägret att denna kurs ofta har dubbelt så många deltagare än de som ska gå skräddarutbildningen.

Stöd Svenska kyrkans fasteinsamling
Årets fastekampanj heter Att resa sig starkare och pågår 11
februari - 25 mars. I år fokuserar vi på att hjälpa personer som
Hawa som tvingats fly sina hem. Så här kan du stödja insamlingen:
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kronor
Swisha valfritt belopp till 900 12 23
Sätt in valfritt belopp till plusgiro 90 01 22-3
Eller sätt in valfritt belopp till bankgiro 900 1223

Foto Magnus Aronson
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Herrklubben
i Tullinge
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En gång i månaden träffas Herrklubben på Tullinge gård.
Det är en samtalsgrupp där ett tiotal män pratar om
livets stora frågor, religion, personlig tro och kvarkar.
Herrklubben riktar sig främst till änkemän och den kommer ur en
sorgegrupp där ett antal änkemän var med och hade behov av
en grupp där de kunde träffas och prata. Gruppen har funnits i
över 20 år och betyder mycket för deltagarna.
I dag är Herrklubben en plats där män kan träffas för att diskutera tro och livsfrågor och mycket annat. Verksamheten har
ingen åldersgräns, men eftersom att Herklubben träffas på
förmiddagar är det främst pensionerade män som kommer hit.
Berith Westvall Nyström är diakon i Tullinge och leder Herrklubben. Hon inleder varje träff med en andakt. Den ligger till
grund för dagens reflektion och diskussion. Och det dröjer inte
länge innan samtalet är igång mellan herrarna.
- Vi kan prata om allt och det är okej att ha olika åsikter. Vi blir
aldrig osams, men det händer ganska ofta att vi tycker olika,
berättar en av gruppens deltagare.
Det som sägs under träffarna stannar inom gruppen. Berith
berättar att det ofta kan bli samtal om känsliga frågor. Därför
vill hon att den som är intresserad av att gå med i Herrklubben
anmäler sig till henne först. Men fler män är varmt välkomna till
gruppen.

Religionsfrågor blandat med kvantfysik
Det är en varm och öppenhjärtlig stämning inom gruppen och
det märks att herrarna känner varandra väl. Samtalen som uppstår kan handla om allt från religion och personlig tro till svarta
hål och kvantfysik.
– Vi utgår ofta från en teologisk fråga. Men det finns alltid plats
för personliga berättelser och reflektioner. Det är verkligen både
högt och lågt i Herrklubben, berättar Berith.
Vill du veta mer om Herrklubben kan du kontakta Berith på
telefon 08-530 222 47.

Text och foto Daniel Claesson

Berith tipsar!

Vi har grupper för alla,
stora som små. På Tullinge gård finns, förutom Herrklubben, bland annat en syförening, körer, öppen
förskola, ungdomsgrupp och Afternoon teaologi.
Mer information hittar du alltid på vår webbsida,
www.svenskakyrkan.se/botkyrka

Berith Westvall Nyström, diakon i Tullinge

En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Nytt fullmäktige i Botkyrka
Aldrig förr har så många röstat i kyrkovalet i Sverige
och i Botkyrka som 2017. Tidigare år har kring 11 %
lämnat sin röst, i år var det hela 17,25%.
Trycket i vallokalerna var stundtals stort och köer bildades under
hela dagen. Valnämnden fick placera ut fler valskärmar i vissa
lokaler för att underlätta för de röstande.
Resultatet visade att Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna
nu tar plats i Botkyrka församlings kyrkofullmäktige. Fria liberaler
i Svenska kyrkan, som länge funnits med i fullmäktige, avstod
från att kandidera denna gång. Den största ökningen bland de tidigare nomineringsgrupperna gjorde Politiskt obundna i Svenska
kyrkan som fördubblade sitt antal mandat.
Namn på ledamöter och ersättare hittar du på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/botkyrka. Där finns även protokoll från
kyrkofullmäktiges och kyrkorådets sammanträden.
Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för
alla intresserade. Nästa sammanträde planeras till början av juni
2018.
Text Ann-Christine Blixth
12

En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling

Mandatfördelning 2018-2021

Nya månadsbrev
Du vet väl om att du kan få månadsbrev från oss helt gratis?
Våra digitala månadsbrev har gjorts om och blivit ännu
bättre. De är snyggare än någonsin och nu går de precis
lika bra att läsa i telefonen som på datorn.
Vi har fyra månadsbrev, ett för varje distrikt i församlingen. Du kan prenumerera på så många du vill, helt kostnadsfritt. Håll dig uppdaterad om vad som händer i våra kyrkor.
Månadsbreven går även att få hemskickade per post, men
vi önskar att så många som möjligt prenumererar på dem
digitalt. Du får precis samma information, bara mer miljövänligt.

Anmäl dig till månadsbreven via vår webbsida:

www.svenskakyrkan.se/botkyrka/nyhetsbrev

En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling

13

Måndagsträffar i Ljusets kyrka
En måndagsförmiddag i månaden är alla välkomna till
trivselträffar i Ljusets kyrka. Träffarna är kostnadsfria
och öppna för alla.

5 februari - En pensionerad polis med 44 års erfarenhet av polisarbete samtalar och berättar om hur vi bäst kan klara oss och
hantera vardagen och vara trygga i hemmet och på internet

Ellinor Bager är diakon i norra Botkyrka och ansvarar för vårens
trivselträffar i Ljusets kyrka. De kallas Måndagsträffen och är
kl 11-13 en måndag i månaden. Det börjar med drop-in och
fikaservering och kl 12 startar programpunkten.

5 mars - Thedor Åsblom berättar om Svenska kyrkans
internationella arbete. Han har själv varit i Tanzania genom ett
projekt som drivs av Svenska kyrkan

Ellinor berättar att vårens träffar bland annat kommer att innehålla sång och musik, besök av en polis och en gång får vi lära
oss att göra tvålar.

”Det blir ett blandat program i vår, med
sång, musik och spännande föredrag”

Vårens program
I vår blir det Måndagsträffen vid fem tillfällen:
8 januari - Ellinor Bager, diakon och Elisabeth Haag, musiker
sjunger, spelar och berättar en och annan historia
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9 april - Elisabeth Nordlander berättar om Margit Sahlin, ett liv
som banade väg för många som sökte sig till Svenska kyrkan
7 maj - Helena Erkenborn, Tvålmakeriet, berättar och visar oss
om tvål och dofter

Text Daniel Claesson, Foto Jenny Samuelsson

Ellinor tipsar!

Välkommen in i Ljusets
kyrka. Här kan du sätta dig ner en stund, kanske
tända ett ljus.
Vi firar mässa söndagar kl 11.00, både i Ljusets
kyrka och i Botkyrka kyrka. Besök vår webbsida eller
ladda ner appen Kyrkguiden för mer information.

Ellinor Bager, diakon i norra Botkyrka

Mark Levengood gästade Ljusets kyrka hösten 2017.
En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Diakonen på Asptuna
Asptunaanstalten ligger intill sjön Aspen i Botkyrka
och har plats för 90 interner. Thomas Nilsson, diakon i
Tumba kyrka, arbetar 30 % på Asptuna. Där möter han
de intagna, firar mässa och har enskilda samtal.
I över 20 år har Botkyrka församling haft verksamhet på
Asptunaanstalten. Thomas berättar att Eva Odhner, tidigare
präst i Norra Botkyrka, var initiativtagare. Thomas har arbetat på
Asptuna i ungefär ett år.
På måndagar har han enskilda samtal med de intagna. Thomas
hinner träffa sex personer per gång för att prata om allt möjligt,
stort som smått. Den som vill prata med honom kan boka en tid.
Alla samtal sker under total tystnadsplikt.
– Man får prata om vad man vill, det behöver inte handla om
kristen tro. Många jag träffar pratar kanske först bara om hockey eller om hur deras liv är på anstalten, men efter några gånger
blir våra samtal allt djupare, berättar Thomas.
Alla intagna på Asptuna arbetar eller utbildar sig. De kan till exempel ha hand om städningen, arbeta med snickerier eller sköta
anstaltens biodling. Internerna ansvarar även för att laga all mat.

Thomas pratar mycket om det långsiktiga arbetet. Han får följa
de intagna under en längre tid och hjälpa dem att förbereda sig
för livet efter fängelset. Han är även med internerna i övergångsperioden mellan fängelse och frigång. Då hjälper Thomas
bland annat till i kontakten med myndigheter och hyresvärdar.
I vissa fall är han även med i samtal mellan internen och dennes
släktingar.
En gång per månad firar de interner som vill mässa på Asptuna tillsammans med Thomas och Tumba kyrkas präst Martin Andersson.

Böneämnen i Tumba kyrkas gudstjänster
Arbetet på anstalten märks även i Tumba kyrka. Under mässan
på Asptuna har de intagna möjlighet att lämna böneämnen som
Thomas och de andra sedan lyfter i förbönen i gudstjänsterna i
Tumba kyrka.
Thomas trivs väldigt bra med sitt arbete på Asptuna. Han får
höra många berättelser och känner att han är ett stöd för
internerna.
– Varje gång jag lämnar Asptuna så går jag därifrån stärkt, även
om många av samtalen har varit väldigt tunga, säger Thomas.
Text Daniel Claesson, Foto IKON, Pixabay
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Alla intagna på Asptuna arbetar. Man kan till exempel ansvara
för att skotta snö eller att ta hand om anstaltens biodling.

Thomas finns på plats för att ha enskilda samtal. En gång i månaden firar han och prästen Martin Andersson mässa på anstalten.

Martin tipsar!

Välkommen till lunchmusik tisdagar jämna veckor i Tumba kyrka, med start
tisdag 23 januari. Lunchmusiken börjar 12.00 och
håller på i ungefär 30 minuter. Efter lunchmusiken
har vi sopplunch i församlingssalen. Soppa, smörgås
och kaffe med kaka i trevlig samvaro för bara 35 kr.

Martin Andersson, präst i Tumba kyrka

En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Dop

Konfirmation

Dopet är en fest i Guds familj. Den som döps blir i och
med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot
nattvarden. Du är välkommen att kontakta församlingen om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.

Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från
Svenska kyrkan. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i
kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och
att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt
för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps
under sin konfirmandtid.

Vad förväntas av föräldrarnas tro? Kanske undrar du, som en hel
del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på
att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger
inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en
vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få
vara en del av den kristna gemenskapen.
Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små
barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer.
Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att
barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er, tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.
Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja
bli döpt. Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du
inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du efteråt ska
känna att du fått fundera på frågor som du tycker är viktiga
tillsammans med andra, att du fått många nya kompisar och haft
en jätterolig tid, och att du lärt dig mer om Gud, Jesus, livet och
världen. Kanske blev du mer nyfiken på kyrkan och kristen tro,
och vill fortsätta i en ungdomsgrupp eller som ung konfirmandledare. Eller så var inte kristen tro något för dig, men nu vet vad
det handlar om.

Konfirmationen i Svenska kyrkan vänder sig till alla tonåringar i Sverige. Om du behöver särskilt stöd vill vi som
arbetar med konfirmation försöka ordna så att du kan
vara med på ett sätt som passar dig. Ta kontakt med
Svenska kyrkan där du vill konfirmeras och ställ dina
frågor.
Blev du inte konfirmerad som tonåring? Det finns alltid möjlighet
att konfirmeras som vuxen. Ta då kontakt med din församling.
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Vigsel
Ett välsignat bröllop. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har
samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en
gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras
sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap
och finnas med i både glädje och sorg. Alla är välkomna att fira
sitt bröllop i Svenska kyrkan, men som regel behöver minst en av
er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om
den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

Ni har kanske funderat över i vilken kyrka, eller på
vilken plats, ni vill gifta er? Kontakta den församling
där ni vill gifta er. Det enklaste är att välja en kyrka i
den församling där ni bor, och att den präst som är i
tjänst viger er. Men det finns också möjlighet att gifta
sig på en annan plats och ni kan önska att en speciell
präst ska viga er.
Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal tillsammans med
prästen. Under samtalet planerar ni vigseln: vilka texter som ska
läsas, hur löftena ska låta, vem som gör vad och när? För
prästen blir samtalet dessutom ett sätt att lära känna er, och en
bra grund för vigseltalet till er.
Foto Joakim Carlström/Ikon
En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Torsdagar 12.00

Distribution Postnord

Efter lunchmusiken serveras fika till låg kostnad

Upplaga 33 100 ex

Tisdagar jämna veckor 12.00
Efter lunchmusiken, 12.30, serveras soppa i församlingssalen.
Soppa, smörgås, kaffe och kaka för 35 kronor

Nästa tidning kommer i mars
Utgivare Svenska kyrkan Botkyrka församling
Postadress Box 240, 147 01 Tumba
Hemsida www.svenskakyrkan.se/botkyrka
Telefon 08-530 222 00
E-post botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se
Med reservation för eventuella ändringar.
Se www.svenskakyrkan.se/botkyrka
eller appen Kyrkguiden för mer information
om vår verksamhet och kommande
händelser.
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