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församlingsblad

Möter unga från församlingen
Det blir många kära, men oväntade återseenden för
Beatrice när hon återser ungdomar som hon tidigare
mött i församlingens barn- och ungdomsverksamhet.
Jag möter dem på bussen, när de kör ut min matkasse och över
disk på affären. Ungdomarna alltså. De som varit aktiva i
Botkyrka församling. Många unga kommer i kontakt med församlingen när de är små. De är med i barnkör, barntimmar och
söndagsskola. När de är i tonåren är det dags för konfirmation
och sen är de kvar i församlingen och det är underbart!
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I Botkyrka församling konfirmeras 25 % av de tillhöriga femtonåringarna och konfirmationen är det tillfälle när vi får flest nya
medlemmar. Efter konfirmationen stannar ungefär hälften kvar
som ledare, i ungdomskör eller i en ungdomsgrupp. Att vara ung
i församlingen innebär andlig fördjupning, ideella uppdrag och
att få vara en del av en stor gemenskap.

och det är underbart!
Att vara med i församlingens ungdomsarbete är ett sätt att lära
känna sig själv, andra och Gud lite mer och bättre. Det gäller
även för oss vuxna som får förmånen att vara med de unga.
Så när jag möter gamla konfirmander i deras yrkesliv är det ren
glädje. Det är underbart!

Beatrice tipsar! Nytt år betyder

terminsstart för våra grupper. Och det finns
jättemycket att välja mellan, oavsett ålder! Körer,
dagträffar, öppen förskola och bibelsamtal är bara
några exempel. Information om allt som händer i
församlingen hittar du på vår hemsida.

Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde

Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde

En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Kostnadsfritt för alla unga
Från och med 1 januari är all barn- och ungdomsverksamhet i Botkyrka församling helt kostnadsfri, för alla.
Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och rolig uppväxt.
Vi vill att alla ska kunna vara med i våra aktiviteter och har
därför beslutat att göra all barn- och ungdomsverksamhet i
församlingen helt kostnadsfri från 1 januari.
Sedan tidigare är den allra mesta verksamheten i församlingen
helt kostnadsfri, men en del läger och resor för barn och ungdomar har haft avgifter. Nu blir även dessa alltså helt kostnadsfria.

Tack vare dig som är medlem
Det är tack vare stödet från våra medlemmar som vi nu kan
göra vår barn- och ungdomsverksamhet kostnadsfri och tillgänglig för fler.
Sedan tidigare erbjuder vi förutom gudstjänster bland annat
öppna förskolor och babycafé, körverksamhet för alla åldrar,
samtalsgrupper och bibelstudier. Alla dessa grupper är också
kostnadsfria, med undantag för vissa resor och fika eller mat.

Svårt att ha råd
Beatrice Lönnqvist är kyrkoherde i Botkyrka församling. Hon
berättar att många barn och ungdomar i församlingen lever i
familjer med en ekonomiskt ansträngd situation.
– Vi vill inte att någon ska hamna utanför våra verksamheter
bara för att man har dåligt med pengar. Kyrkan är öppen för alla
och då ska våra verksamheter också vara det, säger Beatrice.
Vilka får vara med kostnadsfritt?
– Alla barn och ungdomar är välkomna! Det spelar ingen roll var
du bor, om du har varit här förut eller om du är medlem.
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Du som är medlem gör det också möjligt för våra diakoner att
ha stödjande samtal och finnas där för människor i ensamhet
eller utsatta situationer.

Rita tipsar! Det absolut enklaste sättet för

dig att stödja all verksamhet som Svenska kyrkan
har i Botkyrka, runt om i Sverige och utomlands är
att bli medlem. Om du vill bli medlem kan du höra av
dig till vår församlingsexpedition på telefon
08-530 222 00, så skickar vi en inträdesblankett.

Rita Bé Aben,administrativ chef i Botkyrka församling

All verksamhet för barn och ungdomar är nu kostnadsfri, till exempel skidläger på sportlovet.
En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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På tisdagar i Ängskyrkan
Vi har samlat många och olika verksamheter i Ängskyrkan på tisdagar, vilket betyder att vi är många som
arbetar. Tanken är att det skall vara lätt att få tag på
personal om man har frågor eller tankar, eller om man
vill komma in i kyrkorummet och sitta ner en stund.

En vardagskväll är inte komplett utan mässa. Den firar vi med
start 19.00. En veckomässa är kortare än söndagens gudstjänst
(bara en halvtimme lång), men innehåller ändå psalmsång, bön,
reflektion, tillfälle att tända ljus eller att få förbön och vi får dela
bröd och vin med varandra i nattvarden.

Dagen börjar med Babycafé 09.30-12.00, en öppen verksamhet för föräldrar med barn som är 0-24 månader. Äldre syskon
får självklart också följa med. 15.00 börjar Himmel och pannkaka med barnkörerna Nottaggarna och Tondropparna. Ena
gruppen börjar med sångövningar och den andra pysslar, sedan
byter dom plats. Grupperna på eftermiddagen avslutas kl 17.00
med gemensam andakt och sång.

Avsluta kvällen med Temacafé

Middag i gemenskap
Men kvällen i Ängskyrkan fortsätter med Mat och Prat, som
startar 17.00. Hit är alla välkomna. Vissa stannar kvar för att
äta efter körövningarna, andra vill äta innan kvällens verksamhet
börjar och en del kommer för att äta middag i gemenskap.
Varannan vecka har vi konfirmandträff i Ängskyrkan, med start
17.30. Och när klockan har slagit 17.50 börjar Vi talar tro, ett
tillfälle att prata om tro och tvivel med andra människor. Du
behöver inte har några förkunskaper, det räcker att vara nyfiken
på dessa frågor.

Varannan vecka efter mässan, när klockan är 19.30, fortsätter
vi med Temacafé. Det är ett öppet forum för alla som vill lyssna,
reflektera tillsammans, dricka kaffe, skratta och se livet som det
är. En rad intressanta medverkande ger oss idéer, förståelse och
engagemang.
Så här ser det ut nästan varje tisdag under terminerna. Det är
alltså väl värt att besöka Ängskyrkan på tisdagar. Hoppas vi ses.
Text Anna-Lena Eriksson

Anna-Lena tipsar!

Ett bra sätt att
hålla koll på vad som händer i våra kyrkor är att bli
prenumerant av våra månadsbrev via e-post eller
som brev. Vi har fyra månadsbrev, ett för varje
distrikt i Botkyrka församling. Självklart är det helt
kostnadsfritt att prenumerera.

Anna-Lena Eriksson, präst i Ängskyrkan
En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Det är enkelt att döpas
Text Erik Dufva Foto Albin Hillert/IKON

För Erik Dufva, präst i Tullinge kyrka, är det vardag att
döpa människor, både små barn, tonåringar och vuxna.
Dopet är en gåva, en enkel men ändå helig handling.
Det är inte svårt att låta döpa sitt barn. Eller att själv bli döpt.
Allt som krävs är faktiskt vatten och att du vill såklart!
Dopet är en av den kristna kyrkans äldsta och kanske mest
symbolladdade riter. I våra kyrkor döps det mest små barn, men
dopet är öppet för vem som helst som vill, oavsett ålder.
I vår tradition tänker vi att dopet är en gåva. Du behöver inte
prestera något eller vara på något särskilt sätt för att bli döpt.
Det är ett sakrament - en helig handling - där vi tänker att Gud
finns med.

Olika anledningar till att döpas
Vägen till dopet ser olika ut för olika människor. Ibland sägs att
man är döpt eller väljer att döpa sitt barn av ”tradition”. Det är
en bra anledning. En del i traditionen är att man på ett tydligt
sätt i en gudstjänst välkomnar en ny familje- och släktmedlem.
Men traditionen går längre än så. När man döps, oavsett hur
ung eller gammal man är, blir man också en del av den världsvida
kyrkan – man blir del av en 2000-årig tradition och en gemenskap med 1,9 miljarder kristna runt om i världen.
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Ibland frågar jag föräldrar varför de vill att deras barn ska döpas.
Ett inte ovanligt svar är att ”Det är nog bäst så”. Som förälder
vill man såklart sitt barn det allra bästa. Det vill Gud också. När
små barn döps visar det tydligt Guds villkorslösa kärlek - Gud
älskar dig precis som du är, inte för vad du gör. Det gäller naturligtvis också den som döps som vuxen.
I dopet ryms också en kallelse. Var och en av oss som döpts
har i uppgift att försöka leva våra liv med ansvar för oss själva,
varandra och skapelsen. Vi får vara Guds händer och fötter här
på jorden. I dopet påminns vi om att Gud tror på dig!
Det behöver inte vara krångligt att bli döpt eller att låta döpa
sitt barn. Det behöver inte planeras långt i förväg, det behövs
ingen fest eller kalas och det behöver naturligtvis inte kosta
någonting. Ändå är det kanske det största du kommer vara med
om, eller den finaste gåva du kan ge ditt barn. Och allt som krävs
är faktiskt vatten och att du vill såklart!

Erik tipsar! Dopet är en fest, en högtid

förknippad med stor glädje. Om du går i tankarna att
döpa dig eller ditt barn så vill jag tipsa om att besöka
vår webbsida. Där finns information, tips och frågor
och svar om allt som rör dopet.
www.svenskakyrkan.se/botkyrka/dop

Erik Dufva, präst i Tullinge

En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Ungdomsgruppen i Ljuset
Ljusets unga är ungdomsgruppen i Ljuset kyrka, som
ligger i Hallunda, norra Botkyrka. Gruppen är en plats
för ungdomar att träffas i Jesu Kristi namn.

De flesta av ungdomsgruppens deltagare bor i norra Botkyrka
men vissa bor i andra delar av församlingen eller på andra platser
runt om Stockholm.

Det spelar det ingen roll vem du är, du är alltid välkommen till
kyrkan. Ljusets unga är gruppen för dig som är mellan 13-25 år
och är nyfiken på den kristna tron eller vill fördjupa dig mer i den.

Våra ungdomar kommer hit för att möta varandra och för att
möta vår Herre Jesus Kristus. Ljusets unga leds av pedagogerna
Johannes och Elias tillsammans med distriktets präster.

– Ledarna förstår oss ungdomar,
för de är själva unga. Det ger en
trygghet och en bra relation.
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– Man får mycket kunskap
inom kristendomen och det
är en trygg plats för alla.

– Det är kul, fin gemenskap bland
ungdomar, med fördjupning i den
kristna tron och andras perspektiv.

Onsdagar i Ljusets kyrka med start 18.30

Fler aktiviteter under loven

Vi träffar på onsdagar och umgås hela kvällen tillsammans. Vi
börjar 18.30, då firar vi mässa tillsammans. Vi börjar alltid med
mässa, den är en naturlig del av ungdomskvällen.

Förutom våra ordinarie aktiviteter på onsdagkvällarna så brukar
vi även hitta på roliga aktiviteter och utflykter vid andra tillfällen.
När det är sportlov eller höstlov så väljer många församlingar att
pausa sin ungdomsverksamhet, men vi gör tvärtom. Det är då
ungdomarna verkligen behöver en plats att vara på och därför
hittar vi på aktiviteter tillsammans. Vi lagar mat, kollar på film,
åker på utflykter eller har spelkvällar tillsammans i Ljusets kyrka.

Efter mässan fikar vi tillsammans med andra församlingsbor.
Därefter går vi tillsammans upp till ungdomsdelen och startar
kvällens aktivitet. Vad vi gör varierar mellan olika veckor.
Ibland är det sociala aktiviteter med kristet inslag. Våra sociala
kvällar kan t.ex. vara att baka tårtor med ett kristet tema eller
leka kristen Jeopardy, där alla frågor har med kristendomen att
göra. Ibland har vi bibelundervisning med en av församlingens
präster och därefter olika pedagogiska övningar utifrån vad vi
precis har pratat om.

Kvällar med värme och glädje
Oavsett vad vi gör så försöker vi se till att våra kvällar präglas
av värme och glädje med Jesus i centrum. Vi följer den gyllene
regeln här i Ljusets unga – ”behandla andra så som du själv vill bli
behandlad”. Det är viktigt att alla känner sig välkomna och att vi
har en trygg miljö där alla kan må bra. Där har Jesus lärt oss hur
vi ska bete oss – att vi ska behandla andra så som vi själva vill bli
behandlade.
För många år sedan var vår ungdomsgrupp mycket mindre, men
tack vare ett gott arbetet av tidigare pedagoger och präster så
har vi i dag en stor och jämn grupp. Varje onsdag kommer ett
30-tal ungdomar till Ljuset unga.

Samlar ungdomar med olika bakgrunder
Våra ungdomar har olika bakgrunder, både geografiskt och religiöst. Det finns ungdomar här som har en eller båda föräldrarna
från en annan del av världen – till exempel Mellanöstern, Sydamerika och Östeuropa. Vissa ungdomar har sin bakgrund i någon av de andra kristna grenarna – den ortodoxa eller katolska.
Många hittar en plats där de trivs när de kommer hit till Svenska
kyrkan och där vi alla kan mötas i vår gemensamma kristna tro.
Som du förstår så gör vi mycket med våra ungdomar. Grunden
är att allt ska ske med värme och glädje i gemenskap med
varandra och med Jesus.
Text & foto Elias Tony och Johannes Nunez

Johannes och Elias tipsar!

Botkyrka församling har hela fyra ungdomsgrupper.
Förutom Ljusets unga finns T.U.G.G. i Tumba kyrka,
Ungdomsgruppen på Tullinge gård och Ängskyrkans
ungdomsgrupp. Information om alla grupper och när
vi träffas hittar du på vår webbsida.

Johannes Nunez & Elias Tony, Ljusets kyrka
En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Hållbar försörjning i Tanzania
Livet är bättre än någonsin för många familjer som bor
i Tanzania. De har fått en källa till inkomst, näringsrik
mat och tillgång till ren energi.

Arbetar för jämställdhet i samhället

En regnig höstdag i oktober möter vi Patricia Mwaikenda
Mchome, som är på besök i Sverige och Botkyrka församling.
Hon bor i Tanzania och arbetar med projekt som förändrar liv.

– Nu tar vi nästa steg, för att skapa ett jämlikt samhälle där
flickor och pojkar har samma rättigheter och möjligheter till
utbildning och försörjning, berättar Patricia.

Det börjar med en ko

Man samarbetar med politiker, regeringsmän och religiösa ledare
för att sprida information och utveckla det lokala samhället till
att bli mer jämlikt. Målet är även att stoppa barnäktenskap.

Ett av projekten, som bland annat finansieras av Svenska kyrkan,
startade 2011 och handlar om att ge människor möjlighet till
hållbar försörjning. Därför har man delat ut kor till familjer. De
fick även utbildning i jordbruksteknik och modern djurhållning.
Sammanlagt har 500 kor delats ut, en till varje familj.
Mjölken från kon blir både en källa till inkomst och del i näringsrika måltider till egna familjen. När kon får kalvar kan dessa ges
till andra familjer, som på så sätt också får en möjlighet till egenförsörjning.
Patricia och hennes kollegor har även jobbat med förnybar
energi. Man har delat ut solpaneler som driver belysning och
renar vatten och även byggt biogasanläggningar som ger energi.
I dag har över 1 450 hushåll fått tillgång till ren energi, som till
exempel används vid matlagning.
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Patricia berättar att arbetet i dag delvis har bytt inriktning. Nu
arbetar man för att skapa ett jämställt samhälle.

Det är tydligt att Patricia brinner för sitt arbete och att det gör
skillnad för många. Svenska kyrkan samlar in pengar till arbetet,
främst genom insamlingskampanjer och gudstjänstkollekter.

Stöd vårt internationella arbete
Det finns många sätt att bidra till Svenska kyrkans
internationella arbete. Alla gåvor gör skillnad.
Swisha valfritt belopp till 900 12 23
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kronor
SMS:a HOPP till 72 905 och ge 50 kronor
Sätt in valfritt belopp till plusgiro 90 01 22-3
Eller sätt in valfritt belopp till bankgiro 900 1223

Kristina tipsar!
Nu byter Svenska kyrkans internationella arbete
namn till ACT Svenska kyrkan. Allt annat är dock sig
likt, du kan fortfarande stödja det internationella
arbetet genom att skänka pengar via SMS, Swish
eller göra en insättning till plus- eller bankgiro.

Kristina Redefelt, ekonom i Botkyrka församling

Patricia Mwaikenda Mchome på besök i Botkyrka församling.
En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Söndagsskola i Tullinge
I Tullinge kyrka kommer vi från och med nu att ha
söndagsskola varje söndag i samband med gudstjänsten
kl 11.00, med undantag för när vi firar mässa med
stora och små.
Alla barn mellan 3-10 år är välkomna till en stund med högläsning ur en barnbibel, prat och pyssel. Vi knyter alltid an till
söndagens tema, men samtalar om stort och smått! Söndagsskolan avslutas med att vi tänder vårt ljus och ber för alla som
varit med.

Uppskattat och modernt
Det kan vara skönt för barnen att gå ifrån en stund för att sedan
komma tillbaka till gudstjänsten i samband med nattvardsfirandet. Några barn delar sedan som avslutning ut dagens bibelord som alla gudstjänstbesökare får ta med sig hem. Ett mycket
uppskattat moment!
Söndagsskola kan tyckas vara en förlegad begivenhet, men det
är i så fall bara namnet! Alla ska känna sig välkomna att fira gudstjänst, så enkelt är det! Att vi sedan kan göra det på lite olika
sätt är ju en förutsättning för att alla ska känna sig delaktiga. I
söndagsskolan pratar vi om allt som rör gudstjänst, tro och liv.

När barn får prata om tro och andlighet med andra barn kan de
mest fantastiska samtalen ta form och söndagsskolan är en plats
där utrymme för dessa samtal ges.

”Låt barnen komma hit till mig och
hindra dem inte: Guds rike tillhör
sådana som de. Sannerligen, den som
inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in.”
Markusevangeliet 10:13-15

Text Louise Gårder Bredberger, Foto IKON, Botkyrka församling

Louise tipsar!
Även i Ängskyrkan, Tumba kyrka och Ljusets kyrka
finns det söndagsskola i samband med söndagens
gudstjänst. Upplägget är lite olika från kyrka till
kyrka men man vänder sig i första hand till barn i
åldrarna 3-10 år. Välkomna att testa en söndag!

Louise G Bredbergger, församlingspedagog i Tullinge
En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Foto Kristina Stand Larsson/Ikon

Lunchmusik i
Text Karolina Bråkenhielm

Varannan tisdag öppnar Tumba kyrka för lunchmusik
med efterföljande soppa. Karolina Bråkenhielm, en av
Tumba kyrkas musiker, berättar mer.
Varannan tisdag är kyrkan öppen redan tidigt på morgonen.
Våra kära, trogna sopplunchordnare Edelma, Anita, Maha, två
Elisabeth, Barbro, Joseph och husmor Samar börjar skala, koka,
ordna, duka och fixa allt med god marginal.
De har oftast tid att sitta ner en stund till andakten klockan 10
och när soppan står och puttrar tar de sig en välbehövlig fika
innan besökarna börjar droppa in. Dagens musiker brukar komma
efter tio för att känna på akustik och instrument.

Varierat program i vår
Ibland har vi fullblodsproffs, ofta har vi blivande yrkesmusiker
från Musikhögskolan och ett par gånger per termin får vi besök
från Kulturskolan här i Botkyrka. Kyrkans egna musiker Gunnar
och Karolina brukar ta hand om terminens första lunchmusik.
Apropå fullblod kommer i påskveckan sopranen Henriikka Gröndahl och mezzosopranen Matilda Paulsson, två sångerskor mitt i
sina sångarkarriärer både i Sverige och utomlands. De ska sjunga
Pergolesis Stabat Mater. Pianisten Joline Granath, som nästan är
uppvuxen vid flygeln i Tumba kyrka, kommer den 19 mars med
16
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Foto Arne Hyckenberg

Tumba kyrka
en studentvän från Musikhögskolan och spelar en sonat för viola
och piano av engelska tonsättarinnan Rebecca Clarke.
Men barn och unga från Kulturskolan är minst lika intressanta
att lyssna till. Det är liksom spännande att ta del av musicerande
under utveckling.
Vid tolvslaget låter vi kyrkklockorna ringa. Därefter håller
diakon Susanne en miniandakt, ofta med en bön eller dikt och
ljuständning för alla som är där, men även för dem som inte
kunnat ta sig till Tumba kyrka den dagen.
Lunchmusikens besökare är till stor del daglediga, men även
yrkesarbetande i närheten kommer hit.

Efter musiken väntar soppa
Lunchkonserten är, som du säkert förstår, helt sammanvävd med
den efterföljande sopplunchen. Soppan, som går att variera i all
oändlighet, brukar alltid bli uppskattad. Efter den blir det kaffe,
lotteri med många vinster och ett kort föredrag eller annan programpunkt – till exempel att någon berättar eller framför något
eller leder allsång. Men det viktigaste av allt är nog den varma
gemenskapen och så kakan till kaffet såklart.

Elisabeth tipsar! Församlingen har

Vårens första lunchmusik blir 5 februari. Välkommen!

Elisabeth Haag, musiker i norra Botkyrka

även lunchmusik i Botkyrka kyrka, varje torsdag
med start 12.00. Programmet håller på i ungefär
30 minuter, därefter serveras fika.
Program för lunchmusiken i Botkyrka kyrka hittar
du på församlingens webbsida.

En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Kyrkogårdsförvaltningen
På Grödingevägen 4 i Tumba finns Botkyrka kyrkogårdsförvaltning. Här arbetar administratörerna
Sylvia Näslund och Karin Iversen.
Alla begravningar som inte är kyrkliga bokas av Karin och Sylvia.
De ser även till att gravar har en gravrättsinnehavare och hjälper
anhöriga att boka skötselavtal. Har frågor om gravrätt, skötsel
och annat som rör gravar är det dem du ska kontakta.
Sylvia och Karin har även kontakt med begravningsbyråer för att
se till att allt är som det ska inför begravningar och gravsättningar. Urnor ska transporteras och gravplatser ska förberedas.
I en stor församling som Botkyrka finns mycket att administrera.
Det finns tre begravningsplatser i Botkyrka församling –
Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge
parkkyrkogård. Utöver kistgravplatser finns möjlighet att gravsättas i minneslund, askgravplats, askgravlund eller urngravplats.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen
Du kan kontakta Karin och Sylvia på telefon 08-530 222 75.
De har telefon- och besökstid på vardagar 09.30–11.30. De
tar även emot besök på eftermiddagar efter överenskommelse.
Det går alltid bra att skicka frågor via e-post till
botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
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Text Daniel Claesson, Foto Botkyrka församling

Daniel tipsar!
Vill du veta mer om församlingens begravningsplatser, läsa om gravskötsel och begravningavgiften
eller kanske få mer info om begravning? Då kan du
läsa mer på vår webbsida:
svenskakyrkan.se/botkyrka/kyrkogardsforvaltning
Daniel Claesson, kommunikatör i Botkyrka församling

Lilla Dalens begravningsplats

Detta vackra motivfönster finns i ceremonibyggnaden
på Lilla Dalens begravningsplats.

Byggnaden är religionsneutral, vilket betyder att den kan
användas både vid kyrkliga och andra begravningsceremonier.
En tidning från Svenska kyrkan, Botkyrka församling
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Kyrkliga handlingar

Botkyrka församlingsblad
Tidningen räknas som samhällsinformation.
Den delas ut till alla hushåll i Botkyrka
församling. Vi hoppas att du vill läsa den,
annars får du gärna ge den vidare till en vän
eller lämna tidningen i pappersåtervinningen.
Redaktör Daniel Claesson
Ansvarig utgivare Beatrice Lönnqvist
Redaktion & layout Jenny Samuelsson,
Daniel Claesson
Omslagsfoto Pixabay
Distribution Postnord
Upplaga 33 730 exemplar
Tryck Typografiska Ateljén
Nästa tidning kommer 11 april
Utgivare Svenska kyrkan, Botkyrka församling
Postadress Box 240, 147 01 Tumba

Går ni i giftastankar? Välkomna till oss, oavsett om ni drömmer om ett storartat
bröllop eller en liten vigsel med bara några närvarande.

E-post botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se
Med reservation för eventuella ändringar.
Se www.svenskakyrkan.se/botkyrka
eller appen Kyrkguiden för mer information
om verksamhet och kommande händelser.
N
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Alla församlingens sex kyrkor passar bra till bröllop. Om du eller din partner är medlem i Svenska
kyrkan är det helt kostnadsfritt att gifta sig hos oss. Präst, musiker och vaktmästare – allt ingår!

Telefon 08-530 222 00

S

I nöd och lust

Hemsida www.svenskakyrkan.se/botkyrka

Boka vigsel
Vill ni boka tid för bröllop i Botkyrka församling? Ta då kontakt med vår församlingsexpedition.
Ring 08-530 222 00 eller skicka e-post till botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se, så hjälper
vi er att boka tid och lokal för vigsel. Störst av allt är kärleken!

Miljömärkt trycksak
3041 0196

