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Orka 

- Vad gafflar du om? 

sa förskäraren knivskarpt.  

- Du får skärpa dig  

om du ska klara biffen” 

- Äh stick”,  

sa gaffeln och gick sen  

Men skeden gav besked:  

- Om du fortsätter  

med dina stickord  

har du snart ingen  

att äta med 

-Ja det är en knivig fråga,  

sa kniven, mat måste  

finfördelas av någon  

som kan våga  

och som duger till.  

- Så märkvärdig kan du va,  

om du vill, sa gaffeln,  

men ingen av er kan mosa  

en potatis som jag,  

eller lyfta en sill  

ur burken. 

Då log skeden beskedligt  

och sa:  

- Du verkar rätt purken.  

Hur kan ni orka  

hålla låda, när besticken  

knappt  hunnit torka”.  /Petter 

F örutsättningar för 

en god måltid 
 

1 Värden tar initiativ utifrån en  

uppriktig vilja att bjuda till måltid. 

2 Värden avtalar tid med alla som 

ska bjudas med respekt för deras  

gränser och behov. 

3 Inbjudan går ut med den  

överenskomna tiden och det  

utrymme som måltiden beräknas  

ta i anspråk.  

4 Motiverade kunniga medarbetare 

är beredda att fokusera på uppgiften 

mat och bemötande. 

5 Inköp av ingredienser och  

nödvändiga redskap. 

6 Alla är rena och lämpligt klädda 

och dessutom väl förberedda. 

7 Alla är beredda att möta  

varandra i ömsesidig respekt. 

8 En öppen lime kan vara väl så 

fräsch som en stor oskalad Citron. 

9 Nära till Tack och Förlåt. 
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”Det ska vara gott också och  
roligt”, säger Seija, som ansvarar 
för måltiderna på Bron, där 
många smakminnen ryms per 
person. Där ett mål mat varje  
tisdag uppskattas. Där ett långt 
liv endast lämnat en tallrik kvar 
på vardagens köksbord.  
”Måltid är näringsintag, visst, 
men också gemenskap.” Seija 
Karlsson ler mot damerna. De  
sitter var och en som på en tron 
och trivs i nyinköpta fåtöljer. Jag 
erbjuds en stol som fullbordar  
cirkeln och öppnar för samtal.  
”Sällskapet är viktigt och miljön”, 
utbrister Seija med eftertryck. 
”En avancerad måltid kan vara 
ointressant, om man äter ensam. 
Och en enkel tallrik kan i  
gemenskap vara hur god som 
helst.”  
 

Måltid är tradition och minnen.  
En av damerna tog en dag med 
sig några böcker, en om  
landskapsrätter och en om  
sörmländska matminnen. Det  
gav inspiration till matlagning och 
matlust.  
 

Ibland laborerar dom med  
önskerätter. Respekten för 
varandras förslag är viktig.  
Om en av damerna till exempel  
förtjust föreslår dillkött, så får 
inte de andra ge uttryck för  
kränkande omdömen.  
 

Husmanskost tycker alla om.  
”Dagens makaronipudding var 
underbart god”, bekräftar flera 
röster. Kålpudding är en annan 
uppskattad rätt. Fiskgrytan igår 
med lax, torsk och räkor,  
grönsaker, morötter och med 
mjukost som redning. Så finns 

det alltid plats för efterrätt. Vad 
sägs om saffranspannkaka? Aptit 
smittar.  
 

En dam ville för en tid sedan  
absolut inte ha paltbröd med fläsk. 
Alla andra i gruppen lovprisade 
denna ädla rätt. Efter försiktig test 
konstaterade hon snart, att det 
var det godaste hon ätit.  
 

Säsongsbundna rätter erbjuder 
igenkännandets glädje. Hösten 
öppnar sinnen för rotfrukter, som 
är gott och nyttigt men också  
billigt.  
 

”Vi handlar all mat själva och  
lagar den här”, säger Seija, ”och vi 
värderar närodlat, ekologiskt och 
närproducerat, allt eftersom vi lär 
oss.” Svamp från Hälleforsnäs 
finns kvar i frysen och det är alltid 
svenskt kött som gäller.  
 

Seija var med från starten 1993. 
Matgemenskapen var en viktig  
komponent i konceptet redan från 
början. Bron med nuvarande  
lokaler kom igång först 2002. En 
bro mellan hjärtan och sinnen där  
maten är en bärande faktor.  
”Förr gjorde man all mat från 
grunden även i skolköken”,  
säger en av damerna  
eftertänksamt. 

/Petter 

T ron på bron 
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M åltiden Tisdagsträffen i Sparreholms församlingshem 

 

 

 

”Husmanskost”, svarar någon 
 

”När alla ungarna kommer  

och hälsar på.”  

”När jag äter frukost, 

tänker jag att jag är på 

Ålandsbåten och ser  

havet.”   
  

”Varje måltid är viktig.”  
 

”Rotmos”  
 

”Fick vi inte äta skulle vi 

inte leva så länge.”  

”Kallops är det bästa”  
 

”Rårakor” 

Vad tänker du på när jag säger måltid? 

Eva 

Björn 

Gun 

Siv 

Kerstin 

Marja 

Janne 

”Att laga mat tillsammans och  

äta tillsammans.” 
 

”När vi förbereder inför en  

måltid, diskuterar vi i affären.”  
 

”Sommarn kan man ägna åt  

matlagning.”   
 

”När jag ser en bildskärm vid  

matbordet, frågar jag vad det  

 

Siv 

är som är så mycket viktigare 

än måltiden tillsammans.” 
 

”Måltider kan vara svår  
ensamhet, det har jag  
erfarenhet av.  
 

”Tisdagsträffen är ett fint  
erbjudande om  
måltidsgemenskap.” 
 
 

/Petter 
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av bröd och vin, som vi får ta 

emot. Men det brödet och vinet 

är Kristi kropp och blod, när det 

ges oss kristna här och nu och 

på Herrens befallning, ett bevis 

på Guds kärlek till oss.  
 

I nattvarden delar vi gemenskap 

med varandra och med Herren  

Kristus själv. I nattvarden,  

gemenskapens och förlåtelsens 

måltid, får vi lämna det som har 

blivit fel i våra liv. Vidare får vi 

hämta kraft till fortsatt vandring 

som kristna! Vid närmare efter-

tanke är det här en måltid som 

vi behöver. Vår inre och yttre 

människa behöver båda sin  

omvårdnad. 
 

Mats Blomqvist 

E n måltid kan vara den allra  

enklaste och den behöver inte 

vara påkostad för att den som äter 

den skall vara tillfreds.  
 

Två byggnadsarbetare har  

frukostrast. När de packar upp sina 

medhavda matsäckar, säger den 

ene till sin arbetskamrat. ”Mat är 

en härlig uppfinning!”  
 

De bevingade orden har vi alla  

personliga erfarenheter av. Att vara 

hungrig och då få äta något, som är 

gott. Vad det stärker! Det ger kraft 

till den fortsatta vandringen. Vi  

slipper att vara undernärda. Mitt i 

vår vardag, men då oftast om  

söndagarna, firas det nattvard i  

huvudgudstjänsten. Nattvarden är 

som vi känner till en enkel måltid 

Ett - jag är mätt 
Två - jag vill gå 
Tre - jag får se 

Fyra - sötma eller syra 
Fem - jag går hem 
Sex - nej ta ett kex 
 

Sju - där är du! 
- Vi lever nu 
 

/Petter  

Skillnad på sött och surt  

och syrligt 
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Vi samarbetar 

med 
G udstjänster och program  

 

 

Söndag 1:a mars – 1 sönd i Fastan 

Flens kyrka kl.11.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe.  

Hyltinge kyrka kl.18.00 Aftonmusik. 

Visor och ballader med Ann Pehrsson och AnnCathrine Wingren 
 

Söndag 8 mars – 2 sönd i Fastan 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. Kyrkkaffe. 
 

Söndag 15 mars – 3 sönd i Fastan 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 
 

Söndag 22 mars – Jungfru Marie bebådelsedag 

Helgesta kyrka kl.11.00 Högmässa. Tonalerna. 

Helgesta Hembygdsförening ordnar kyrkkaffe. 

Flens församlingshem kl.14.00 Gudstjänst.  

Korallerna. Kaffe och våfflor. 
 

Söndag 29 mars – 5 sönd i Fastan 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. 
 

Söndag 5 april – Palmsöndagen 

Avslutning på Fasteinsamlingen.  

Flens kyrka kl.11.00 Gudstjänst. 

Sparreholms församlinghem kl.14.00 Gudstjänst. 
 

Torsdag 9 april – Skärtorsdag 

Flens kyrka kl.19.00 Mässa.  
 

Fredag 10 april – Långfredag 

Flens kyrka kl.15.00 Långfredagsgudstjänst, vokalensemble: 

AnnCathrine Wingren, Tommy Karlsson, Petter Wingren. 

Hyltinge kyrka kl.18.00 Jerker Leijons ”Jesu sju ord på korset. 

AnnCathrine Wingren, Tommy Karlsson, Petter Wingren. 
 

Söndag 12 april – Påskdagen 

Flens kyrka kl.11.00 Högmässa. Församlingens Kyrkokörer. 

Påsklunch efteråt i Flens församlingshem. Kostnad: 75 kr. 

Anmälan till Församlingsexpeditionen senast måndag 6 april. 
 

Måndag 13 april – Annandag påsk 

Flens kyrka kl.11.00 Emmausmässa.  
 

Söndag 19 april – 2 sönd i påsktiden 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. Kyrkkaffe. 

Lördag 25 april  

Flens kyrka kl.16.00 Kärlekskonsert med Flens kyrkokör. 

Flens kyrka är öppen 

för besök varje onsdag 

kl. 11.00-15.00 

Start 4 mars 
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Söndag 26 april – 3 sönd i påsktiden 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. Kyrkkaffe. 
 

Söndag 3 maj – 4 sönd i påsktiden 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa.  
 

Söndag 10 maj – 5 sönd i påsktiden 

Flens kyrka kl.11.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe. 

Hyltinge kyrka kl.18.00 Aftonmusik.  

Vårkonsert med Helgesta-Hyltinge kyrkokör. 
 

Söndag 17 maj – Bönsöndagen 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa.  

Flens församlingshem kl.17.00 Viscafé. 

Flens kyrkokör och Korallerna. Flens Kyrkliga Syförening ordnar  

kaffeservering och lotterier. 
 

Torsdag 21 maj – Kristi Himmelsfärds dag  

Gilwellstugan, Sparreholm kl.08.00 Gökotta. 

Helgesta-Hyltinge Kyrkokör. Scouterna ordnar med tipspromenad. 

Medtag kaffekorg. 
 

Söndag 24 maj – sönd före Pingst 

Flens kyrka kl.11.00 Högmässa. Kyrkkaffe. 

Hyltinge kyrka kl.11.00 Konfirmation med mässa. 
 

Söndag 31 maj – Pingstdagen 

Flens kyrka kl.11.00 Mässa. Korallerna. 

Hyltinge kapell kl.11.00 Gudstjänst. Tonalerna, Kerstin Rådstam  

Kaffe och Tårta. 
 

 

Sopplunch i Flens Församlingshem 

Program varannan torsdag kl.12.00 - 14.00 

5/3 Tommy och Korallerna tar ton. 

19/3 Sång och spel med Ronia och Emil från Åsa Musikklass. 

2/4 ”Hjärnkoll” – en enklare frågesport. 

16/4 Fredrik från Trädgår´n kommer med blommor och plantor och det 

finns möjlighet att köpa. 

7/5 Vårlunch med sång- och musik underhållning. Kostnad 120 kr. 

Anmälan till Församlingsexpeditionen senast måndag 4/5. 

SPF:s Teatergrupp spelar upp ”Vi minns den gamla Folkparken och dans-

banan”. 
 

Tisdagsträff Sparreholms församlingshem 

varje tisdag kl.11.30 - 13.00, se separat program! 
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lunchrestaurang i närheten, ofta 
en egen medtagen matlåda i  
något utrymme på arbetsplatsen. 
Vi ventilerar alla typer av frågor,  
livsviktiga och arbetsrelaterade. 
Det är ett bra tillfälle att ta upp 
känsliga frågor, svårt för den som 
vill smita undan. Oftast blir det 
ett ganska avslappnat samtal.  
 
Ett välkommet avbrott för lunch 

under en låst förhandling 
kan ofta resultera i, att 

man hittar en lösning, 
som man inte såg 
före lunchen.  
 
Måltiden är viktig, 
inte bara för att ge 
näring till kroppen 
utan också näring till 

själen. Maten är inte 
alltid det viktigaste. 

Ibland tar vi måltiden 
som en anledning att träffas. 

Kanske blir det naturligt att  
gästerna är med och lagar 
maten.  

 
Jesus samlade lärjungarna 
till en sista måltid och vi 
samlas fortfarande till minne 
av den måltiden genom  

Nattvarden. Måltiden kan vara 
mycket mer än bara mat. 
 

Bo Sandgren 

M er än bara mat  
 
En måltid kan vara allt 

från nobelfestens middag i  
stadshuset till en varm korv 
på stående fot utanför  
korvkiosken.  
 
Under de år jag pluggade på 
kvällarna blev det oftast en 
ensam kvällsmåltid på  
någon restaurang mellan 
jobbet och skolan. 
Äta ensam blir  
extra ensamt, när 
man sitter på ett  
matställe, där de 
flesta äter  
tillsammans.  
 
När barnen 
bodde hemma, 
försökte vi alltid 
pussla ihop, så att vi 
åtminstone åt middag  
tillsammans. Utan mat kan 
vi inte leva. Varför inte göra 
en av dagens måltider till en 
samlingspunkt, där 
man kan utbyta  
tankar.  
 
Jag har haft åtskilliga  
arbetsplatser med olika  
arbetskamrater och olika 
matställen. Ibland, någon  

T extprat varje  

tisdag kl. 9 - 9.45 i 

Flens församlingshem 

P åskmåltid  

tillsammans 

Sedan några år tillbaka har vi 

firat påskdagsmässan i en av 

våra kyrkor och laddat med 

båda kyrkokörerna för att 

markera påskens unika  

betydelse. Nu i år är det Flens 

tur att stå för värdskapet. 

Påskmåltiden efter mässan blir  

Avslappnat 

samtal 

i Flens församlingshem och kostar: 

75 kr, Anmälan till vår 

Församlingsexpedition  

senast måndag 6 april. 
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F lens kyrkokörs vårliga konsert  

Lördagen den 25 april kl 16.00 är det 

dags för årets kärlekskonsert i 

Flens Kyrka. Temat för i år är  

kärleksånger från filmens   

fantastiska värld – ett 

hav att ösa ur. Kören 

har nu påbörjat 

övningarna  

inför konserten. 

Vi hoppas att vi  

kommer att ge 

er i publiken en 

god och glad 

stund med oss. 

Kanske väcker 

vi också en del  

minnen från  

tidigare besök 

på vår  

Saga-biograf!  
 

Gun-Britt Solberg 
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 Saga 

Bio 

Från vänster: Solveig, Birgitta, Irini,  
Ullacarin och Annika  
Saknas på bilden: Kerstin, Inger, Agneta.  
 

T orsdagssoppa 
 

Församlingshemmet i Flen 
pulserar varannan torsdag 
av soppengagerade  
möten:  
 

Det är roligt att hjälpa till 
vid soppträffarna och  
meningsfullt. 
 

Besökarna är tacksamma 
för att träffarna finns.  
 

Många är ensamma, så 
det blir en fin gemenskap 
att äta tillsammans. 
Trevliga samtal och skratt 
runt borden. 
 
Anette Jüring text och foto 

Foto Bo Sandgren 
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F ira Nattvard 

”Sedan urminnes tider är 

måltiden den mänskliga  

gemenskapens grundläggande 

form. Måltiden ger uttryck för 

mänskliga behov, att ta emot liv 

och att dela det i gästfrihet och 

gemenskap med varandra…. 

Den betydelse som måltiden har 

för människors gemenskap och 

liv använde Jesus som en  

utgångspunkt när han instiftade 

nattvarden. Att i nattvarden dela 

bröd och vin gör oss till en  

gränsöverskridande gemenskap 

med varandra och med Gud…. När 

orden ”jag älskar dig” sägs till en 

älskad människa sker kärleken. När 

instiftelseorden uttalas är det en 

verklighet att Kristus är där…. 

När vi talar om nattvarden som 

mysterium är det för att beskriva 

att sakramentet rymmer ett stort 

djup med mycket för oss att  

upptäcka. I brödet, vinet och ordet 

gestaltas hela evangeliets  

berättelse om Guds kärlek till 

människan genom Jesus Kristus. 
 

(Ur biskopsbrevet ”Fira nattvard”  

sidorna 14,16,19,20) 

Aftonmusik kl. 18.00  

I Hyltinge kyrka en 

gång i månaden 

 

Söndag 1 mars  

”I vår trädgård” - Visor 

och ballader med Ann  

Pehrsson & AnnCathrine  

Wingren + Petter. 
 

Långfredag 10 april  

”Jesu sju ord på korset” 

av Jerker Leijon.  

Tommy Karlsson,  

AnnCathrine och  

Petter Wingren   
 

Söndag 10 maj 

”Vårens ljusa toner”  

Helgesta-Hyltinge  

kyrkokörs vårkonsert. 

Ett glatt gäng ur Helgesta-Hyltinge kyrkokör 

Fattas 8 sångare 

 

Foto AnnCathrine Wingren 
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M åltiden 

En gång i veckan är alla i familjen 

samlade. Annars äter de oftast 

var för sig men aldrig alla  

tillsammans. De har olika  

intressen och aktiviteter och  

därmed olika tider att passa. 

Det är därför lördagsmiddagen 

har blivit så viktig. Inget jobb, 

inget skolarbete, ingen aktivitet 

utanför hemmet. Alla hjälps åt att 

laga mat, duka med fint porslin 

på finduken. Lördagsmåltiden har 

blivit en familjehögtid, som 

avnjuts utan stress. Smakerna  

får komma till tals. Det finns  

utrymme både för att samtala och 

lyssna och ha roligt tillsammans.  

Efter måltiden hjälps alla åt att duka 

av och ta hand om disken. 
  

Idyllisk dröm? Nej, det blev verklighet 

i ett litet samhälle, där barnen var 

busiga och besvärliga och ute och 

drog på byn utan vuxen koll. Efter  

ett stormöte med alla föräldrar och 

barn, kom man överens om att alla 

barnfamiljer skulle ha en aktivitetsfri 

dag i veckan, lördagen. Det hjälpte. 

Efter bara någon månad hade buslivet 

upphört, familjegemenskapen stärkts. 

Måltiden band samman.  
 

Nils Erik Jacobsson 

F rukost 
Frukost 
är målet 

för nattens 
seglats 
 
tallriken  
gungar 
som drömmarnas 
ark 
 
kudden 
och täcket 
vi lämnar på däcket 
 
stiger i land 
och styr kosan 
mot knäcket  
 

frukost  
med ost 
har sin  
självklara 
plats 
 
frukterna 
nedskurna 
nu tar vi sats 
 
njuter av 
sinnenas 
paradispark 
 
nu står jag stark 
nu står jag stadig  
på helig mark 
 

/Petter 

Oscars gitarrcirkel oftast 

torsdagar 18.15 i Hyltinge 

kyrka. Ring 0157-157 34 

Jesus sa:  

”Min mat är att 

göra hans vilja 

som har sänt mig 

och att fullborda 

hans verk.”  

(Joh 4:34)  

Måltiden  

binder  

samman 

Måltiden  

binder  

samman 

Måltiden  

binder  

samman 
Måltiden  

binder  

samman 

Måltiden  

binder  

samman 
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 0157-157 30 Anette Jüring  

 anette.juring@svenskakyrkan.se 

 0157-157 42 Anna Eriksson 

 anna.e.eriksson@svenskakyrkan.se 

 0157-157 32 Johan Torstensson 

 johan.torstensson@svenskakyrkan.se  

 
 

 0157-157 43 lagbas Conny Ericsson  

 conny.ericsson@svenskakyrkan.se 

 0157-302 19 Thomas Myhre 

 thomas.myhre@svenskakyrkan.se 

 0157-308 06 Roger Larsson  

 roger.h.larsson@svenskakyrkan.se 

 0157-157 33 Tuula Fäldt  

 tuula.faldt@svenskakyrkan.se  

 
 

 0157-157 35 Tommy Karlsson 

 tommy.s.karlsson@svenskakyrkan.se 

 0157-306 66 AnnCathrine Wingren 

 anncathrine.h.wingren@svenskakyrkan.se 

 

 Ann Andersson   

 070-608 44 67 Kerstin Lindkvist Ekholm 

 070-737 90 85 Lovisa Rundqvist 

 lovisa.rundqvist@svenskakyrkan.se 
 

 070-2404025 Vik kh 50% Eva Karlsson 

 kh.eva.karlsson@svenskakyrkan.se 

 0157-157 46 Mats Blomqvist 

 mats.blomqvist@svenskakyrkan.se 

 0157-157 34 Petter Wingren 

 petter.wingren@svenskakyrkan.se 

 

 

 073-807 32 73 Birgit Ahlgren 

 birgit.ahlgren@svenskakyrkan.se 

 
 

 

 

 0157-157 49 kyrkorådets ordförande Magnus Henriksson 

 magnus.r.henriksson@svenskakyrkan.se 

 

   

 

 

mailto:johan.torstensson@svenskakyrkan.se

