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...Tema Frälsarkransen...

Frälsarkransens vita och gröna pärlor
De vita är Hemlighetspärlor. Alla bär vi på 
saker som vi inte vill berätta för vem som helst. 
Det är kanske minnen och händelser, något vi 
drömmer om och längtar efter. Hemligheter kan 
vara jobbiga och tunga men också roliga och 
fyllda med glädje.

Du och jag vet hur det känns att ha 
hemligheter som ingen annan människa vet om. 
De tunga och jobbiga hemligheterna blir tyngre 
och tyngre, jobbigare och jobbigare, när vi bär 
på dem ensamma och inte berättar för någon. 
Till slut kanske vi försöker strunta i dem och 
låtsas som om de inte finns. Det är inte lätt och vi 
måste verkligen anstränga oss. Men gång på gång 
misslyckas vi. Hemligheterna vi vill glömma bort 
gör sig påminda. Hela tiden. 

Du och jag har upplevt besvikelsen när en 
person som vi litade på och som lovade att inte 
säga något till någon, ändå berättade för andra 
människor om den hemlighet vi delade med oss i 
förtroende. Vem kan vi lita på? Finns det någon vi 
vågar berätta för? Det är en fråga som vi behöver 
tänka på ett tag. Svaret kommer inte snabbt, på en 
gång. Men vi vet också att det är bra att berätta 
för någon om det som är tungt och jobbigt. Det 
är skönt att säga högt hur det verkligen är just nu, 
till en annan människa. Och den tanken kan göra 
att vi vågar i alla fall. 

De roliga hemligheterna, som är fyllda med 
glädje, gör inte ont att bära på. Nej, tvärtom. Men 
nog är det svårt att inte berätta vidare något roligt 
vi har hört i förtroende fast vi har lovat. Glädjen 
bubblar liksom över. Våra egna glada hemligheter 
är bra att tala om för någon. Säga dem högt, 
dela med sig av det roliga. Det blir ju ännu 
mer glädjekänslor när vi berättar för en annan 
människa. 

Den gröna är medmänsklighetens pärla. 
Medmänsklighetens pärla. Alla har vi tankar 

och idéer om hur en riktigt bra vän ska vara. 
Egenskaper som just den personen har som 
verkligen är en vän. Fundera gärna en stund för 
dig själv. En bra vän, hur är den personen för dig? 

Medmänsklighetens pärla påminner om ett 
bibelord. ”Allt vad ni vill att människorna skall 
göra för er, det skall ni också göra för dem.” 
(Matt. 7:12.) Eller för att säga det på ett annat 
sätt: För att få en vän ska du själv vara en vän. 

Dina och mina tankar och idéer om hur 
en riktigt bra vän ska vara handlar också 
om oss själva. Du och jag ska bemöta andra 
människor likadant. Det är något av vad ordet 
medmänsklighet betyder. Nej, det är inte lätt. Och 
jag tänker att det är meningen. Vi får försöka och 
till sist är det just det som är grejen: Att faktiskt 
göra för andra det jag vill att de gör för mig. Att 
vilja göra så gott och bra för andra som är möjligt 
för mig just nu. Det räcker långt.

Praktisk övning. Skala en clementin och ät tre 
klyftor. Medan du äter klyftorna funderar du: 
Vad är jag glad för? Sedan äter du tre klyftor och 
funderar: Vad tycker jag är jobbigt? Vad är jag 
rädd för? Så äter du de tre sista klyftorna och 
funderar: Vem kan jag berätta det för?

Om du är allergisk eller inte tycker om citrusfrukt, 
så kan du ta en annan frukt och dela den i mindre 
bitar.

(Praktisk övning hämtad från Kyrkokalendern 
2019-2020, Verbum förlag.)

Anna Yttergren, präst

Illustration: Magdalena Häggbom
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...Dövas dag...
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Vill du boka dop, vigsel, 
begravning eller bikt? 
Kontakta prästen i ditt område - 

kontaktuppgifter hittar du på sidan 22-23

Har du flyttat? 
Kom ihåg att meddela din nya adress, så du 

inte missar något nummer av  
Händer i kyrkan! 

Kontaktuppgift hittar du nedan

Svenska kyrkan på Dövas dag i Visby
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Som säkert alla vet om var Dövas dag i Visby 
i år. Dövföreningen på Gotland hade ordnat ett 
fantastiskt program med mycket intressant att 
se på och göra. Till och med vädret var vackert, 
om än lite blåsigt ibland. Den teckenspråkiga 
verksamheten i Svenska kyrkan representerades av 
Martina Åkeson Wollbo, Gotland, Camilla Lans, 
Göteborg och Kristina Åkerman, Uppsala. 

Under lördagens stora utställningsdag visade 
vi upp Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete. 
På vårt utställningsbord fanns tidningen ”Händer 
i kyrkan”. Den var det många som redan kände 
till, men några nya prenumeranter blev det. På 
en skärm visades filmer om olika verksamheter 
på teckenspråk som finns, till exempel 
gemenskapsträffar, dop, begravning, samtal, 

Dövas dagtrion: På söndagens gudstjänst i Visby dom-
kyrka medverkade Camilla Lans, diakon i Göteborg, 
Kristina Åkerman, präst Uppsala, och Martina Åkeson 
Wollbo, präst på Gotland.

Fo
to

: P
riv

at

Många personer stannade till vid Svenska  
kyrkans utställningsbord.

bröllop, konfirmation, gudstjänster och mycket 
mera. En reflexängel kunde man få gratis, liksom 
choklad och pennor. 

Med på bordet fanns också en stor 
Frälsarkrans. Många berättade att de använde 
Frälsarkransen hemma, och vi fick fina samtal med 
hjälp av den. Tidningen ”Händer i kyrkan” har ju 
också Frälsarkransen som tema detta år. 

Under söndagen firades en gudstjänst i 
Visby Domkyrka. Det var ca 45 personer som 
var med på gudstjänsten. Camilla Lans, diakon i 
Göteborgs stift, predikade. 

Kristina Åkerman
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...Kyrkskolan...

Om Rut
Två böcker i bibeln har namn efter kvinnliga 
huvudpersoner: Rut och Ester. Båda finns i Gamla 
testamentet. Nu ska vi ta reda på vem Rut är. 

Rut bor i landet Moab. Idag heter landet 
Jordanien. Hennes tro och kultur är icke-judisk. 
En judisk familj (mamma, pappa och två söner) 
som bor i staden Betlehem blir tvungen att flytta 
till Moab. Det är hungersnöd i hela landet Israel. 
Sönerna i familjen blir 
kära i varsin moabitisk 
kvinna och gifter sig. En 
av sönerna gifter sig med 
Rut. Efter en kort tid 
dör mannen och Rut blir 
änka. 

Ruts svärmor heter 
Noomi och hon får en 
dag höra att situationen 
hemma i Betlehem är 
mycket bättre. Noomis 
man har dött och 
beslutet att flytta blir 
enkelt. Hon känner 
att hon inte har något 
som håller henne kvar 
i landet Moab längre. 
Inga barnbarn, ingen 
make, inga vänner 
som hon kan dela sin 
judiska tro med. Noomi 
bestämmer sig för att 
återvända till det som är 
tryggt och välbekant, till 
landet Israel och staden 
Betlehem. Noomi tar 
farväl av sina båda söners fruar, Rut och Orpa. 
Hon förklarar för dem att det är bättre att de 
stannar i det land som är deras hemland och att 
hon inte har en framtid att ge dem. Hon är för 
gammal för att gifta om sig. Deras lycka finns i 
Moab. 

Men Rut vill inte överge sin svärmor. Hon 
går ett stycke av den långa vägen till Betlehem 
tillsammans med Noomi. 

Jag kan se dem framför mig. En ung kvinna, 
Rut, och en äldre kvinna, Noomi, som går arm i 
arm. De har varsin vandringsstav och bär en väska 
över axeln med mat, vatten och en filt att bre över 
sig om de ska sova under bar himmel. 

Noomi är förvånad över att Rut inte vänder 
tillbaka. Hon upprepar det hon har sagt men 
tystnar när hon förstår att Rut vill följa henne till 

Betlehem. De slår sig ner vid sidan av vägen för att 
äta och dricka vatten. 

Jag tänker att de båda kvinnorna sitter tysta 
bredvid varandra. De är trötta efter vandringen 
och behöver vila. Noomi tänker säkert på hur det 
ska bli när hon kommer tillbaka till Betlehem. 
Hon kanske både längtar och känner sig lite 
orolig. Finns det någon kvar som minns henne? 

Huset som hon bodde i, är 
det tomt? Kan hon flytta in? 

Rut funderar. Vad är 
en familj? Är det man 
och barn? Föräldrar och 
syskon? Vad är en familj för 
mig? Hon funderar en stund 
och tänker att en familj är 
där tryggheten finns. En 
familj är där jag är älskad 
och får vara den jag är. Jo, 
det kan vara hos föräldrar 
och syskon men också hos 
vänner och släktingar… och 
hos Noomi. Ja, tänker Rut, 
det räcker att jag har henne. 
Vi har delat så mycket 
tillsammans, sorg och 
saknad, ilska och besvikelse, 
glädje och lycka. Vi har 
gråtit, skrattat och pratat. 
Noomi känner mig bättre 
än mina egna föräldrar och 
syskon gör.

Noomi reser sig för att 
fortsätta vandringen. 

Hon ser Rut i ögonen och säger: Jag är glad att du 
vill följa med mig, men det är i Moab du har din 
familj, dina föräldrar och dina syskon. I Betlehem 
kommer du bara att ha mig. Vänd tillbaka. Jag har 
ingenting att ge dig.

Rut reser sig också. Hon ler mot Noomi och 
tar hennes hand i sin. Hon säger: Det räcker att jag 
har dig. Dit du går, går också jag. (Rut 1:16.) De 
hjälps åt med att packa ihop matsäcken och sedan 
fortsätter de att gå mot Betlehem. Tillsammans. 
Arm i arm.

Anna Yttergren, präst

Illustration: Magdalena Häggbom

Inspiration: Boken ”Du ritar i sanden” av Karin 
Härjegård. Verbum 2015.
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...Glimtar från stiften...

Gemenskapshelg på Tallnäs
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Glimtar från Lund

Ekumenik i liten skala. 
Beata besökte den katol-
ska mässan i Sankta Maria 
kyrka, Malmö med prästen 
Gene Dyer.

Vi har i år haft mycket pilgrimsvandringar i Lunds stift, till och med på 
äldreboendet Dalen i Malmö. De boende där har fått vara med och  
vandra, temat var Frälsarkransen. På grund av vädret fick denna vandring 
ske inomhus. Personalen var med och hjälpte till med all förflyttning. 
Kyrkvärd Kerstin Deli fick hålla Frälsarkransen på en station. Alla var på 
hugget och tyckte det var spännande.

För andra gången besökte Wendy oss med ett uppskattat yogapass. För den som inte kunde använda 
yogamattan på golvet gick det bra att sitta och göra övningarna.
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”Samtal om & med Gud” var temat på årets gemenskaps-
helg. Vår gäst, Alice Kloch, ledde oss i intressanta samtal och 
övningar om våra bilder, tankar och upplevelser av Gud. Och 
att när vi delar med oss av våra tankar får vi tillsammans en 
rikare bild av Gud. 

Vi hann också med skattjakt, där en av uppgifterna vara 
att bygga en kyrka av spagetti och mashmallows. God mat 
och trevlig samvaro, lite lekar och pyssel blav det också, innan 
vi avslutade med en härlig gudstjänst i kapellet på Tallnäs 
stiftsgård, utanför Skillingaryd.
Jessica Lindberg
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...Läger...

Ungdoms- och konfirmationsläger
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Bakgrund: Fyra stift, Lund, Strängnäs, 
Härnösand och Luleå, har gått samman 
för att tillgodose möjligheten till både 
konfirmationsläsning och till kontinuerliga 
ungdomsläger för ungdomar från 14 år. Vi som 
enskilda stift klarar inte ledarbemanningen och 
grupperna blir oftast för små för att det ska vara 
givande för deltagarna. Vi kommer att prova 
detta arbetssätt fram till sommaren 2021, med 
två helgläger och ett längre sommarläger. För 
de som väljer konfirmationsspåret är alla läger 
obligatorisk. Konfirmation sker på hemmaplan. 
Övriga, som ”bara” vill delta i ungdomsläger, kan 
välja fritt. 
Annalena Norberg, stiftsdiakon Luleå stift 

 
Till skillnad från många andra läger vi 
haft med enbart fokus på konfirmation så var vi 
tvungna att tänka utanför boxen för att kunna 
bli fler. Lösningen blev att vi har ungdoms läger 
parallellt som några läser konfirmation. Och 
resultatet blev makalöst, vi var hela 10 ungdomar, 
två Unga Ledare, två unga hjälpledare och utöver 
det två präster, två diakoner, en assistent och en 
pedagog. 

Vi blev själva konfirmerade år 2014 och 
utbildad Unga Ledare 2015 i Örebro pastorat och 
är kvar än idag och deltagit på alla läger vi haft 
sedan 2014. 

Våra roller som Unga Ledare är den viktiga 
delen i kommunikationen mellan ledare och 
ungdomar,. Vi ser ungdomarnas behov annorlunda 
och kan då ge förslag och bromsa ivriga ledare. Vi 
finns här som stöd för ledarna, vi ser till att alla är 

delaktiga, vi ser till att alla finns där de ska finnas 
vid rätt tid. Vi kan se om alla har kul och om nån 
känner sig utanför. Sen är vi en extra hjärna åt 
ledarna ibland, vi kan komma på aktiviteter, lekar 
som alla tycker om. 

Lägret var uppdelat lite fint i olika etapper. Alla 
kom till lägergården utanför Uppsala på fredag 
eftermiddagen. Det serverades genast god mat och 
man blev varmt välkommen. Sedan körde vi några 
namnlekar för att lära känna varandra mer och 
avslutade sedan kvällen med en andakt. De som 
ville satt uppe och spelade spel annars fick man gå 
och lägga sig efter en lång resa.

Dagen därpå så var schemat fullspäckat. Vi 
körde tre pass som var uppdelade i två olika 
grupper. En grupp körde Konfirmations-spåret och 
gick igenom Frälsarkransen, dopet osv och där 
fanns Saga med. Den grupp som jag, Mats, hjälpte 
till med var Nyfiken på-spåret. Vi körde olika lära 
känna leka och var mer i grundläggande samtal 
om kyrkan och vem Gud är. Sedan fick vi en god 
lunch serverad. Vi körde ytterligare ett pass efter 
lunchen. Efter det så samlades båda grupperna och 
vi gick ut för lite aktiviteter ute på fotbollsplanen. 
Där körde vi skidstafett med kartonglådor 
som skidor, vantar, mössa, och slalomglasögon 
skulle användas sedan stavar som egentligen 
var bandyklubbor. Då skulle vi ta oss igenom en 
slalombana och byta med kamraten på andra 
sidan tills alla hade kört sitt lopp. Första laget som 
satte sig ner vann.

Den andra aktiviteten vi körde var rockrings 
brännboll. Samma regler som vanlig brännboll 
fast du använde en rockring istället som du 
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...Läger...

kastade ut. Fångade du lyra genom att rockringen 
landade över huvudet och ner vid midjan fick du 
bonuspoäng. Det var en hård match där båda 
lagen kämpade tappert för att springa runt och i 
mål utan att bli bränd. Det var sista inplanerade 
aktiviteten vi hade före middagen och alla fick 
en del fritid att umgås och prata/teckna med 
varandra. Middagen serverades kl 18.00 och våra 
hungriga ungdomar stormade matsalen. Vi körde 
sedan tidig andakt på grund av att vi hade något 
annat planerat efteråt. 

En av ledarna hade en 
hemlighet inplanerad och 
vi unga ledare fick hjälpa till. 
Vad kunde det vara? Jo, en 
vandring när det var kolsvart 
ute. Det gick ut på att vi hade 
trätt ett snöre runt några träd 
med några knutar i. Vi Unga 
Ledare hjälpte respektive 
person som hade ögonbindel 
på sig att ta sig till snöret sedan 
fick denna i stort sett klara sig 
själv runt. När man kände en 
knut skulle man huka sig ner 
och känna vad det var för något 
sedan fortsätta rundan hela 
vägen runt. Alla dessa sju saker 
skulle ha något med temat att 
göra som vi sedan gick igenom 
allt och diskuterade syftet med 
dessa saker och dess hemliga 
ord. Avslutningsvis den kvällen 
fick man kvällsfika och man fick 
som kvällen innan bestämma om 
man ville sova eller sitta uppe och spela lite spel 
och vara i socialt umgänge innan läggdags.

Dagen efter, sista dagen på lägret, hade vi något 
lugnare schema inplanerat, frukost sedan stod 
packning på listan. När alla rum var städade och 
väskorna packade så hade vi lekar som ledarna 
och vi Unga Ledare kom på bara för att hålla 
igång oss och knyta samman säcken ännu mer. 

Vi körde även Toppen-tipset, där man var tre 
olika lag och fick tävla i många olika grenar och 

rösta på vem man trodde skulle vinna. Efteråt 
fick alla utvärdera vad de tyckte om denna helg 
innan det serverades lasagne till lunch sedan gick 
det så snabbt. Skellefteås buss kom och hela den 
gruppen åkte iväg till Arlanda, sedan åkte den 
enskilda ledaren från våra södra delar iväg för att 
hinna med linjebussen, Härnösandsgruppen tog 
sin minibuss och började rulla sin resa hemåt. Sist, 
men inte minst, tog Örebro farväl av denna fina 
friluftsgård utanför Uppsala och rullade hemåt.

Ur våra ögon var detta 
ett otroligt fint läger som var 
väl arrangerat av alla våra 
ledare. Alla hade kul, alla 
njöt, alla kände alla. Var en 
perfekt stämning helt enkelt, 
unik stämning. Alla hade 
roligt, vi tror att alla speciellt 
uppskattade nattvandringen 
utomhus. Det handlade om 
tillit till oss som Unga Ledare 
och vi kände oss hedrade att 
få denna tillit. Det är viktigt 
för alla att vi kan fortsätta 
bedriva såna här läger. Vi 
behöver visa att kyrkan inte 
bara handlar om tråkighet och 
tro. Det handlar om att ha kul 
och umgänge/ gemenskap. Det 
är viktigt att teckenspråkiga 
känner att Svenska kyrkan 
erbjuder något för dem liksom 
för de hörande - det är ingen 
skillnad! Detta läger var 
unikt, var en stor skillnad från 

tidigare läger! Tidigare har vi varit så få och då 
är det svårt att bedriva ett läger. Detta läger var 
vi många, alla pratade med alla och det var en fin 
stämning. Alla provade i första hand teckenspråk 
men några behövde också svenskt tal som stöd. 
Vill ge en stor eloge åt Skellefteågruppen som 
kanske inte alla har teckenspråk som första språk 
men man försökte och använde vårt vackra språk!  
Kan vi bli fler nästa gång? 
Mats Hallin och Saga Nilsson, Unga Ledare steg 
1, Strängnäs stift
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Uppställning för en spännande lagtävling. Papplåds-skid-rally.
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Överst: Spel-tajm. Vem vinner? 
Underst: Vad är detta för doft? Olika 
stationer på vår skogsvandring.
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...Familjenytt...
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Konfirmandåterträff
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Nya fotot taget den 28 september 2019 
för konfirmation 40 återträff 1979-2019 i 
Nicolaikyrkan. Jag hälsade alla välkomna, vi 
pratade gamla minnen, vi gick och tände ljus för 
de avlidna. Sen gick vi till lilla rummet och skrev i 
kyrkans bok. 

Därefter gick vi till Wasa konditori för många 
var kaffesugna. Vi pratade om gamla skoltiden. 
Efter en tid gick vi en promenad till restaurangen 
Grekiska kolgrillen. Vi åt, skrattade, njöt och 
pratade. Vädret var dugligt, inget regn eller sol.  
Flera ville stanna och umgås så vi gick till Lion 
Bar. Alla var nöjda! 

Jag vill tacka alla som deltog på denna 
fantastiska dag. Det var så roligt att se gamla 
ansikten, det blev en oförglömlig dag!

Varma hösthälsningar från  
Pirjo Kutti och Elize Nygren

1979 Bakre raden fr v: Christer 
Degsell, Ova Isaksson, Jimmy 
Elgh 1964-2009, Rektor Sven 
Söderqvist, Tore Johansson, Kent 
Karlsson, Hans Lagerström, Präst 
Sven-Erik Lönnell. 

Främre raden fr v: Dan Eriksson, 
Elize Nygren, Mats Johansson, 
Christer Jonson, Jan Olof 
Bruhn, Carina Nilsson, Gunilla 
Sundström, Kaija, Pirjo Kutti, 
Anne-Marie Salo.

2019 från v: Dan Eriksson, 
Elize Nygren, Mats Johansson, 
Jan-Olof Bruhn,  Tore Jonson, 
Gunilla Osvaldsson, Hans 
Lagerström, Pirjo Kutti.

Trevlig konfirmationsåterträff i Örebro.

Rättelse från nr 4 2019 
Det hade smugit sig in ett fel i ena bildtexten på 
sid 8. Rätt namn är Liselotte Savefors.
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...Familjenytt...

 
Göran-Olof Ohlsson, Borås, avled den 12 april 
2019. Göran-Olof blev 74 år.

Hjördis Segerlund, Huddinge, avled den 21 
april 2019. Hjördis blev 77 år.

Iris Nilsson, Malmö, avled den 5 juni 2019. 
Iris blev 88 år.

Elvira Johansson, Bromölla, avled den 8 
augusti 2019. Elvira blev 84 år.

Klas Johansson, Malmö, avled den 20 augusti 
2019. Klas blev 85 år.

Ingegärd Lizby, Hallstahammar, avled den 10 
september 2019. Ingegärd blev 90 år.

Birgitta Larsson, Arlöv, avled den 24 
september 2019. Birgitta blev 74 år. 
 
Annabrita Johansson, Örebro, avled den 22 
oktober 2019. Annabrita blev 92 år.

Fo
to

: G
us

ta
f 

H
el

ls
in

g 
/ 

Ik
on

Avlidna

Minnesord över Tore Furberg – 
biskop och dövas vän

Redan i oktober 1980, efter installationen 
som Gotlands biskop, bad Tore Furberg mig 
informera honom vidare efter ett öppet hus i 
Församlingshemmet. Detta eftersom jag tolkat 
några döva på middagsbönen, en nisch i Svenska 
kyrkan som han inte kände till. 

Det väckte stort intresse hos honom därefter 
och han ville gärna besöka dåvarande Dövas hus 
på Rosenhill. Han blev medlem i Gotlands dövas 
förening och bevistade genom åren oftast våra 
gudstjänster i domkyrkan och fanns även med 
i samvaron efteråt i Församlingshemmet. Tore 
Furberg lärde sig även enkelt teckenspråk på kurs. 

Biskop Tore var med och gratulerade då döva 
äntligen fick en tolkcentral i Visby i januari 1981. 
Han spred information i Uppsala bland sina 
kollegor och blev dövas representant i Sverige 
under biskopsmöten. Tack Tore Furberg, biskop 
och dövas vän.

Kerstin Kjellin, Visby

Bor du i eller nära Göteborg  
och funderar på konfirmation?  

Nu erbjuder vi er som har teckenspråk  
som modersmål en  

konfirmationsläsning på temat: 

Vägra hata. Våga älska!

Vi tror på kärlekens väg  
och att möten mellan människor  

alltid är positivt.  
I Bibeln står det att ”Gud är kärlek”.  
Hur kan vi omvandla det till praktik?

Vill du veta mer?  
Ta kontakt med Camilla Lans, 

teckenspråkig diakon 
SMS: 073-773 89 25 

e-post: camilla.lans@svenskakyrkan.se

Vägra hata.  
Våga älska!
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...Gudstjänsthelg...

Vi delar erfarenheter och tankar om den teckenspråkiga 
gudstjänsten och hur vi kan utveckla den. 

Vi inspirerar varandra och tillsammans skapar vi 
böner, poesi och visuella inslag att använda i den 

teckenspråkiga gudstjänsten. 

Vi umgås, äter god mat och avslutar helgen med att 
fira gudstjänst kl 11.00 tillsammans i kapellet på 

folkhögskolan.

 
Medverkande:  

Rune Leander, Johan S Wisser, Åsa Grönberg, 
Kristina Åkerman, Jessica Lindberg 

 
Tid: 

Incheckning från kl 17.00 på fredagen, middag kl 18.00 
Vi avslutar med lunch kl 12.30 på söndagen 

 
 

Deltagaravgift:  
Del i dubbelrum: 500 kr/person,  

enkelrum: 800 kr/person.  
Begränsat antal platser    

 
Senaste anmälningsdag: 10/1 2020 

Anmäl dig till: Jessica Lindberg  
på sms: 0709-19 01 51 eller  

e-post: jessica.lindberg@svenskakyrkan.se 
Inbetalningskort skickas ut efter sista anmälningsdagen

 

Välkommen - hoppas vi ses!
 
 

Helgen arrangeras av Västerås, Växjö och Uppsala stifts 
teckenspråkiga verksamhet

Gudstjänst på mitt hjärtas språk
– vad betyder det för dig?  

Välkommen till gudstjänsthelg på Sigtuna folkhögskola 
 

Fredag 21/2 – söndag 23/2  2020 

Kristina, Åsa & Jessica framför  
kapellet på Sigtuna folkhögskola.
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...Frågesport...

1.  

Frågesport!
Du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan.  

Vi drar 5 vinnare bland de som skickar in rätt svar. Dessa får varsin liten vinst med posten.  
Vinnarna presenteras i nästa nummer av Händer i kyrkan.  

Skicka in dina svar senast den 1/2 2020 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 721 03  
VÄSTERÅS. Eller skicka via sms: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Frågesport nr 5 2019! 

Ringa in rätt svar,  
klipp ur talongen  
eller skriv av den  
och skicka in den. 

Lycka till!

 1.    1    x  2

 2.    1    x  2

 3.    1    x  2

 4.    1    x  2 

 5.    1    x  2

 6.    1    x  2

 7.    1    x  2

 8.    1    x  2

 9.    1    x  2

 10.  1    x  2

Namn: 

___________________________

Adress:

___________________________

___________________________

1. En av de tre Hemlighetspärlorna är grön. Vad kallas den? 
1) Hoppets pärla    X) Skogens pärla 2) Medmänsklighetens pärla 

2. På Dövas Dag firades gudstjänst på teckenspråk. I vilken kyrka? 
1) Fårö kyrka  X) Visby domkyrka 2) Gotlands kyrka 

3. För 40 år sedan konfirmerades en grupp ungdomar i Nicolai kyrka i 
Örebro. Hur många kom till återträffen? 
1) 6 st    X) 8 st   2) 10 st 

4. Torbjörn Svensson är en dövblind man som har klarat av en stor ut-
maning. Han har tillsammans med dövblindtolkar färdats från Tre-
riksröset i norr till Smygehuk i söder.  På vilket sätt färdades han? 
1) Han gick  X) Han liftade  2) Han cyklade 

5. I denna tidning kan vi läsa historien om Rut och Noomi, som bodde 
i landet Moab. Vad heter det landet idag? 
1) Albanien  X) Jordanien  2) Egypten 

6. I februari anordnas en gudstjänsthelg på Sigtuna folkhögskola, som 
döva kan anmäla sig till. Vad kallas helgen? 
1) Döva i kyrkan           X) Gemenskap på teckenspråk   
2) Gudstjänst på mitt hjärtas språk 

7. Leksands församling har haft en temadag om Etiopien. Vilka färger 
finns i den Etiopiska flaggan? 
1) Rött, gult, grönt X) Vitt, gult, blått 2) Blått, svart, grönt 

8. På en bild tecknar en barnkör psalmen ”Måne och sol, vatten och 
vind”. Vilket nummer har den psalmen? 
1) 21   X) 42   2) 64 

9. I Lunds stift har döva fått delta i en friskvårdsaktivitet. Vilken typ av 
friskvård? 
1) Meditation  X) Yoga  2) Bowling

10. Den gröna pärlan påminner oss om ett vackert bibelord:  
”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också 
göra för dem”. Vilken evangelist skrev detta? 
1) Matteus  X) Lukas  2) Johannes
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...Intervju...
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Med rätt stöd är ingenting omöjligt
Den 17 oktober höll Torbjörn Svensson en 
föreläsning i Sankt Olovsgården i Skellefteå för ett 
60-tal åhörare; både döva och hörande.

Torbjörn, som är bosatt i Höganäs i Skåne, 
hade liksom vägarna förbi efter den föreläsning 
han hållit i Sundsvall, så det passade bra att bjuda 
honom till Skellefteå.

Det blev en intressant och spännande kväll 
med dels nya kunskaper om dövblindhet, 
dels intryck och upplevelser från hans senaste 
utmaning då han cyklade genom Sverige. 
Deafblind Challenge: Från Treriksröset i norr till 
Smygehuk i söder.

Torbjörn berättar att han har förlikat 
sig med sin sjukdom, Ushers syndrom, och sin 
situation, men han har inte förlikat sig med att bli 
diskriminerad. Han säger:

Torbjörn Svensson föreläste om 
sin senaste utmaning - att cykla 
genom Sverige.

- Det kämpigaste för mig är inte dövblindheten 
utan att plötsligt inte få vara en del av samhället. 
Det är absolut den största sorgen.

Äventyrskonceptet, Deafblind Challenge, och 
de utmaningar som följer med, är hans sätt att 
vända motgångarna till styrka och skapa nya 
möjligheter. 

- Jag kämpar för rättigheten att mina barn ska få 
tillgång till sin pappa och att jag ska få tillgång till 
mina barn. Om jag går till tidningarna och gnäller, 
så lyssnar ingen. Men om jag utmanar mig själv 
och gör något väldigt svårt så hajar folk till.

- Jag vill ha dövblindtolkar i mitt liv, så att jag 
kan leva ett fritt liv som alla andra. 

Per-Olov Sjödin, kommunikatör, Skellefteå 
pastorat
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”Det kämpigaste 
för mig är inte 

dövblindheten utan att 
plötsligt inte få vara en 

del av samhället.  
Det är absolut den 

största sorgen.”
Torbjörn Svensson
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...Glimtar från stiften...

Första tisdagen i november åkte vi från 
Uppsala till Skärholmen. Vädret var soligt och 
fint och vi njöt av att sitta i bussen och titta ut på 
Stockholms olika byggnader och siluetter. 

Väl framme blev i varmt mottagna och Boris 
Kankkonen hälsade oss alla varmt välkomna. Det 
var en enorm fikabuffé som vi blev bjudna på, 
tror att de var 7 sorters olika kakor. Alla verkade 
ha trevligt och satt och fikade och samtalade med 
varandra. 

Utflykt till Skärholmen

Överst: Boris Kankkonen hälsar alla välkomna till 
Skärholmen.
Underst: Umgänge och samtal runt fikabordet. 

Överst: Samtal runt fikabordet.Underst: När alla 
hade tagit fika var det inte mycket kvar av den 
dignande fikabuffén.

Tiden flög i väg och plötsligt var det mörkt 
ute. Samvaron avslutades med en kort andakt 
av Uppsalaprästen Kristina. Hon talade om 
välsignelse och att Gud är med oss och stöttar och 
hjälper oss så att vi kan sprida godhet, kärlek och 
värme ut i världen. Boris och Lennart fick en liten 
tackgåva för att de hjälpt till att ordna fikat. Och 
sedan var det dags för uppsalaborna att åka hem 
igen. Tack för oss!

Kristina Åkerman

Rätt svar på frågesporten  
i nr 4 2019

1. Pärlan i Frälsarkransen som finns när 
det känns tungt i våra liv, kallas för 
Ökenpärlan.

2. Tomas Tvivlaren tvivlade på Jesu upp- 
ståndelse.

3. Intervjun med Barbro och Agne Fröjd  
handlade om kärlek.

4. Barbro och Agne Fröjd bor i Mariestad.

5. Det finns två kärlekspärlor i Frälsar- 
kransen.

6. Citatet: ”Gud omsluter dig på alla sidor 
och håller dig i sin hand”, finns i Psaltaren.
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7. De tyska kyrkodagarna var i Dortmund.

8. Västanviks folkhögskola firade 50 år.

9. Boken som gavs ut i samband med skolans 
50-års jubileum heter ”Från semesterhem 
till folkhögskola”.

10.  Maja Hellöre tecknade psalmerna vid  
gudstjänsten i Leksands kyrka den 18/8. 
 
GRATTIS TILL VINNARNA: 
* Madelene Sjögren, Örebro 
* Yvonne Jaskari, Västerås 
* Berit Nilsson, Jönköping 
* Britt-Louise Börjerson, Karlskoga 
* Katarina Nilsson, Malmö

En liten vinst kommer med posten…
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...Glimtar från stiften...

Temadag om Etiopien
En lördag i september träffades ett 30-tal döva 
i församlingshemmet i Leksand. Där fick vi besök 
av diakon Marianne Kronberg.

Marianne Kronberg är pensionerad diakon 
men arbetar ideellt för ACT Svenska kyrkan d v s 
Svenska kyrkans internationella arbete. 
Tillsammans med några andra personer från 
Västerås stift har hon genomfört en studieresa 
till Etiopien. Marianne berättade för oss om den 
resan.  
 
Etiopien har runt 100 miljoner invånare 
av vilka de flesta bor på landsbygden. Ungefär 
50% av befolkningen kan läsa och skriva. 
Men skolväsendet håller på att byggas ut. Med 
utbildning får människor makt över sina egna liv 
och kan få ett arbete och försörja sig. 
Svenska kyrkan arbetar med flera biståndsprojekt 
i Etiopien. Detta sker i samarbete med både den 
danska och den norska kyrkan och framför allt i 
samarbete med kyrkan i Etiopien.

De barn som inte ville lyssna på föredraget, 
fick vara i rummet intill och måla flaggor. 
Självklart började vi med att måla varsin 
Etiopiska flagga. 

När föredraget var slut gjorde alla varsitt 
hantverk i form av en nyckelring. Barnen, som nu 
var experter på Etiopiens flagga, kunde berätta att 
färgerna som skulle användas var rött, gult och 
grönt. Nyckelringarna blev ett litet minne att ta 
hem från dagen.

Sen var det dags för lunch. Två döva killar 
från Etiopien bjöd på en mycket god kycklingrätt 
med nya kryddor och spännande smaker. Till 
efterrätt serverades något svenskt och mycket 
höstligt: Äppelkaka med vaniljsås och kaffe/saft.

Vi avlutade vår dag med en gudstjänst utifrån 
den helige Franciskus liv. Ett liv i bön, enkelhet 
och glädje. Och glädjen spreds verkligen när 
dagens barnkör tecknade psalm 21: 

”Måne och sol, vatten och vind och  
blommor och barn skapade Gud.  
Himmel och jord, allting är hans.  

Herre vår Gud vill vi tacka.” 

(Sv ps 21:1)

 
Åsa Grönberg   

Överst: Barnen ritade varsin  
Etiopisk flagga.
Underst: Vi gör varsin nyckelring i 
Etiopiens flaggas färger.

Kockarna Okbey Tewelde och 
Robin Hedman lagade maten.

Överst: Föreläsaren Marianne 
Kronberg tackas av Barbro 
Lilja Brattgård.
Underst: Barnen tecknar 
psalm 21 Måne och sol.
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...Mötesplatser på nätet...

Hemsidor                                                      
Göteborgs stift:  
www.svenskakyrkan.se/carljohanspastorat/   
teckensprak

Härnösands stift:  
www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/
teckensprak 

Härnösands pastorat: 
www.svenskakyrkan.se/harnosand/teckensprak

Karlstads stift:  
www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/teckensprak

Linköpings stift:  
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift        
Det här gör Linköpings stift – Minoritetsspråk – 
Teckenspråkigt arbete

Finspångs församling:  
www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan

Luleå stift:  
www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak

Lunds stift: www.svenskakyrkan.se/lundsstift 
Verksamheter - Teckenspråk och hörselfrågor

Skara stift: www.svenskakyrkan.se/skarastift 
Meny - Kyrka på teckenspråk

Stockholms stift:  
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/
teckensprak

Strängnäs stift:  
www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak

Uppsala stift: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift  
På andra språk - Teckenspråk

Svenska kyrkan i Gävle:  
www.svenskakyrkan.se/gavle - Kyrka på 
Teckenspråk

Visby stift: www.svenskakyrkan.se/visbystift

Västerås stift: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Växjö stift: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift  
Vad gör Växjö stiftskansli - Mer - Dövkyrkan

Nationell nivå: www.svenskakyrkan.se   
Meny - Teckenspråk i övre vänstra hörnet

Bloggar                                                           
Växjö stift: www.kyrkteckenivaxjostift.blogspot.se

Uppsala stift: https://blogg.svenskakyrkan.se/
teckensprakuppsalastift/

Gävle pastorat: http://blogg.svenskakyrkan.se 
Kyrka på teckenspråk i Gävle 
 

Facebook                                                      
Göteborgs stift: Svenska kyrkans teckenspråkiga 
arbetet i Göteborgs stift

Härnösands stift: Teckenspråkig verksamhet i 
Härnösands stift

Karlstads stift: https://www.facebook.com/
karlstadsstift/ 
 
Lunds stift: Teckenspråkig kyrka i Lunds stift

Luleå stift: Teckenspråk Luleå stift (öppen grupp)

Skara stift: Teckenspråkig verksamhet i Skara stift

Strängnäs stift: Svenska kyrkans Teckenspråkiga 
Arbete i Strängnäs stift

Uppsala stift: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle 
och Uppsala

Västerås stift: Teckenspråkig kyrka i Västerås stift

Växjö stift: Svenska kyrkans teckenspråkiga 
verksamhet i Växjö stift 

Teckenspråkig ung i kyrkan: Teckenspråkig ung i 
kyrkan

                           
Göteborgs stift: svktspigbg                                    
Härnösands stift: infotecken 
Uppsala stift: teckenuppsalastift 
teckenspraksvenskakyrkangavle

 
Här finns en länk till de teckenspråkiga filmer som 
Svenska kyrkan har producerat:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcH6ndQq
LI8ohm5s9LjfQWJbq8enRsqQ4

https://vimeo.com/album/4241436 

Instagram

Svenska kyrkans Youtube-
konto & Vimeo

Här hittar du oss på nätet
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Göteborgs stift

Härnösands stift

Teckenspråkiga  
Mötesplatser

december 2019 - 15 februari 2020
 

Med reservation för ev. ändringar

Onsd 4/12  Göteborg Repslagargården kl   
  11.00 Luciatåg och julgröt med  
  mera. 50 kr

Torsd 5/12  Halmstad Kärlekens kyrka 11.30  
  Gudstjänst och jul-lunch (anmälan  
  till Camilla snarast)

Onsd 11/12  Uddevalla Bävekyrkan kl 11.00  
  Gudstjänst och julmys

Torsd 26/12  Göteborg Repslagaregården 13.00  
  Gudstjänst och kyrkkaffe

Onsd 8/1  Uddevalla Bäve kyrkan 11.00   
  Andakt och Gemenskapsträff

Onsd 15/1  Göteborg Repslagargården kl   
  11.00 Mässa och gemenskapsträff 

Sönd 26/1  Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00  
  Mässa och Kyrkkaffe

Onsd 29/1  Göteborg Ingen träff. Camilla är  
  i Uppsala.                                                                                             

Sönd 2/2   Göteborg Repet                                                                                                                         
12.00 Gudstjänstverkstad: Barnen i Bibeln                                                                                                                          
14.00 äta tillsammans 30 
kr   (anmälan senast 29 januari)                                                                                                        
15.00 Gudstjänst och kyrkkaffe 

Onsd 5/2  Uddevalla Bäve kyrkan 11.00   
  mässa och Gemenskapsträff

Onsd 12/2  Göteborg Repslagargården kl   
  11.00 Andakt och gemenskapsträff

                                                                                            

Sönd 8/12  Sundsvall Bosvedjans kyrka kl  
  11.00 mässa. Kyrkkaffe efteråt

Sönd 8/12  Härnösand Domkyrkan kl 15.00  
  mässa. Kyrkkaffe efteråt

Onsd 11/12  Östersund Marielunds kyrka kl  
  11.00 mässa. Kyrklunch efteråt

Torsd 12/12  Härnösand församlingsgården kl  
  18 - 20 ungdomskväll. 
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...mötesplatser...

Luleå stift

Linköpings stift

Karlstads stift

Inga aktiviteter under perioden pga studier.

 
Finspång 
Sönd 1/12  Risinge kyrka kl 11.00 1:a i advent  
  Teckenspråkstolkad gudstjänst

Tisd 24/12  Mariagården kl 12.00 Traditionell  
  julaftonsträff

Sönd 19/1  Mariagården kl 11.00 Mariamässa  
  Teckenspråkstolkad Fika

Sönd 16/2 Hårstorp serviceboende kl.14.30  
  Mässa på teckenspråk Fika

Hultsfred – se Växjö stift

 
Luleå 
Sönd 1/12  Örnäsets kyrka kl 14.00   
  Adventsgudstjänst på teckenspråk  
  Efteråt finns möjlighet att fika och  
  umgås i Örnäsgården

Torsd 19/12  Hertsökyrkan kl 12.00 Jullunch Vi  
  börjar med en andakt i kyrkan  
  Efter andakten äter vi lunch och  
  umgås Anmälan senast 12/12 till  
  Malin

Torsd 26/12  Julfirande i Öjebyn på annandagen  
  Om du vill följa med - hör av dig  
  till Malin Grönlund. Vi samåker  
  dit. 
Skellefteå 
Gudstjänst i Sunnanå kyrka 
Sönd 15/12  Mässa kl. 16.00  Anna Yttergren.  
  Kyrkkaffe med julsmaker 
 
Sönd 19/1  Gudstjänst kl 14.00  Katarina  
  Häggmark och Anna Yttergren.  
  Kyrkkaffe. Mer information   
  skickas till Skellefteåborna.

Sönd 16/2  Gudstjänst kl 14.00  Katarina  
  Häggmark och Anna Yttergren.  
  Kyrkkaffe. Mer information   
  skickas till Skellefteåborna. 

Mat och prat i Sunnanå kyrka 
Torsd 6/2  kl. 10-13  Start kl 10 med kaffe  
  Tid att umgås Sopplunch innan vi  
  avslutar. Katarina Häggmark

Frågor och kontakt: Hör av dej till Katarina eller 
Anna.  
 
Piteå 
Öjeby kyrka 
Sönd 8/12  Gudstjänst kl 14.00  Anna   
  Yttergren, Sofia Nilsson,   
  Jan Nyström och Bengt Wernesjö.  
  Kyrkkaffe med julsmaker

Torsd 26/12  Julfirande (Annandag jul) kl. 13-17   
  Välkommen till julfirande i   
  Församlingsgården Margretelund!  
  Fika kl. 13.00. Sedan finns tid att  
  umgås, pyssel och andra aktiviteter.  
  Andakt och middag    
  innan vi avslutar.

Sönd 19/1  Obs! Gudstjänst tillsammans   
  med Skellefteåborna kl. 14.00 i  
  Sunnanå kyrka. Kyrkkaffe.   
  Samåkning ordnas. Mer   
  information skickas ut.

Sönd 9/2  Gudstjänst kl. 14.00 Anna   
  Yttergren, Sofia Nilsson,   
  Jan Nyström och Bengt Wernesjö.  
  Kyrkkaffe

Caféträff i Öjebyn 
Kyrkstadscaféet Sankt Mary; Sockengränd 4 
Fredag 31/1 och fredag 28/2 kl. 13-15  Vi fikar och 
umgås. Du bjuds på det du vill dricka.

Frågor och kontakt: Hör av dej till Anna.

 
Lörd 30/11  Lunds Helgeandskyrkan kl 10.00- 
  13.00 Familjeträff med julpyssel.  
  Vi avslutar med kort gudstjänst  
  och lunch. Anmälan till Beata   
  senast 17/11

Torsd 5/12  Helsingborg Elinebergskyrkan  
  kl 11.30-14.00 Andakt med   
  jullunch, anmälan Kerstin senast  
  21/11

Torsd 5/12  Kristianstads Heliga Trefaldighets- 
  kyrka kl 19.00 teckenspråkstolkad   
  Sinnesromässa, OBS fika innan  
  mässan kl 18.30

Onsd 11/12  Jämjö församlingshem kl 11.00- 
  13.00 Andakt med julkaffe

Torsd 19/12  Ängelholm Åvalla församlingshem  
  kl 13.00-15.00 Andakt Julkaffe

Lunds stift
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Strängnäs stift

Torsd 26/12 Lunds Domkyrka kl 14.00   
  Julgudstjänst med fika på stiftet

Sönd 12/1  Hässleholm Stora kyrkan kl 14.00  
  Julgudstjänst med fika 

Torsd 13/2  Helsingborg Elinebergskyrkan kl  
  11.30-14.00 Andakt med lunch,  
  anmälan Kerstin senast 30/1

Andakter för boende på Dalen och Sparven:  
Dalen-Lindängelund torsdagar kl 14.30:  12/12  
23/1  27/2 
Gråsparven-Lund fredagar kl 14.30:  13/12  24/1  
28/2

OBS boka i kalendern för vår Miniserie 
om Jerusalem: 3/3 kl 18 Beata och Sofie, 
präststuderande berättar om deras resa till 
Jerusalem. Den 14/3 kl 11-14 studiebesök i 
”Jerusalem” utanför Ängelholm i Starby. Vi 
kommer köra två minibussar, en från Lunds 
station, en från Ängelholms station.

 
 
Sönd 8/12   Borås Hässleholmens kyrka kl  
  13.30  Gudstjänst Efteråt är det  
  kyrkkaffe

Sönd  15/12   Skövde Kyrkans hus    
  Elisabethrummet kl 14.00   
  Gudstjänst Efteråt är det   
  kyrkkaffe

Sönd  22/12  Lidköping Sankt Nicolai kyrka  
  kl 13.30 Gudstjänst Efteråt är det  
  kyrkkaffe på Nicolaigården

Sönd  12/1   Skövde Sankt Helena kyrka kl  
  14.15  Gudstjänst Efteråt är det  
  kyrkkaffe  

Sönd 19/1   Borås Hässleholmens kyrka kl  
  13.30 Gudstjänst Efteråt är det  
  kyrkkaffe  

Sönd  23/2   Borås Hässleholmens kyrka kl  
  13.30 Mässa Efteråt är det   
  kyrkkaffe  

Information om ev ändringar meddelas via 
Facebook: Teckenspråkig verksamhet i Skara stift   

Högalidskyrkan Teckenspråkstolkade gudstjänster 
Högalids kyrkväg, T-bana Hornstull, uppgång 
Högalidsparken, buss 66 mot Reimersholme.

Sönd 1/12 Mässa 1:a sön i advent kl 11.00 
Kyrkaffe och försäljning till förmån för ACT:s 
julkampanj.

Sönd 19/1 Mässa med små och stora kl 11.00 

Gålö Café - En mötesplats för ungdomar och unga 
vuxna Högalidskyrkan onsdag 4/12, 15/1 och 5/2 
kl 18.30–21.00 Gudstjänst i S:t Ansgarskapellet, 
sedan aktiviteter och fika 
Information: Anders Marklund, församlingsped 
sms: 073-981 43 15, anders.marklund@
svenskakyrkan.se

Sjung med! är årets stora allsångshändelse på 
Stockholms centralstation med advents- och 
julsånger. Stämningen brukar vara fantastisk 
när hundratals människor samlas i den 
stora centralhallen för att sjunga de mest 
älskade jul- och adventsånger tillsammans 
med domkyrkokantor Gary Graden och 
domkyrkoorganisten Mattias Wager. Årets Sjung 
med! går av stapeln tisdagen den 3 december kl 
17-18 på Stockholms Central. Allsången kommer 
att teckenspråkstolkas.

Regnbågsmässan i Sofia kyrka Teckenspråkstolkad 
Vitabergsparken 1, på toppen av Vita bergen. 
T-bana 17, 19, buss 2, 3, 66 
Kom in som du är, kom ut som du vill vara! 
Söndagar kl 18.00 Datum: 8/12, 9/2 
Eftermingel med cider, ost, snacks & snack.

 
Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro

Söndagar 
Teckenspråkig gudstjänst i Örebro  
S:t Nicolai kyrka kl 14.00 1/12, 26/1, 16/2, 8/3, 
13/4, 14/6 därefter i Nikolai prästgård kyrkfika 20 
kr. 

Julotta kl 09.00 onsdag 25/12  

Teckenspråkskör 
Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger 
i teckenspråkig gudstjänst. 
Kontaktperson Pernilla Folebo

Skara stift

Stockholms stift
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Uppsala stift

Visby stift

Tisdagar 
Teckenspråkig gudstjänst i Eskilstuna 
För mer info, se: https://www.svenskakyrkan.se/
strangnasstift/motesplatser 

Torsdagar 
Teckenspråkig Babyträff i Nikolai prästgård 
Örebro 
kl 10.00-13.00 9/1, 16/1, 23/1, 6/2, 13/2, 20/2, 
Obs! Stängt 30/1, 27/2  
Kontaktperson Gun Carlzon

Sopplunch i Nikolai prästgård  
Soppa, smörgås, kaffe, kaka 65 kr kl 12.00-13.00 
9/1, 16/1, 23/1, 6/2, 13/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3,  

Teckenspråkig samtalsgrupp i Nikolai prästgård 
Örebro  
kl 13.15-14.30 6/2 och 19/3.  
Kontaktperson Pernilla Folebo

Fredagar 
Tacomys för barn & deras vuxna  
i Nikolai prästgård Örebro kl 18.00-20.00 
31/1, 14/2, 13/3 och 24/4. Kostnad 25 kr 
per vuxen. Obs! endast för barn & deras 
vuxna! Teckenspråkig personal finns på plats. 
Kontaktperson Gun Carlzon

Övrigt 
Teckenspråkigt konfirmand/ungdomsläger fredag 
27-söndag 29/3  
Strängnäs stift i samarbete med Luleå, Härnösand 
och Lunds stift på Tallkrogen utanför Uppsala. 
Kontaktperson för Strängnäs stift Gun Carlzon

För kontaktuppgifter se sid. 22-23.

 
Fred 29/11  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00  
  –ca 16.30 Adventsgudstjänst med  
  julbord efteråt. Sista anmälan till  
  julbordet 19 november.

Tisd 3/12  Uppsala Odinslund Prästgårdsalen  
  kl 13.00 - 15.00 Gemenskapsträff

Tisd 17/12  Uppsala OBS! Tunabergskyrkan kl  
  13.00 -15.00 Julandakt och mingel  
  med glögg och pepparkaka

Fred 24/1  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00  
  – 15.00 Gudstjänst  

Tisd 28/1 Uppsala Odinslund Prästgårdsalen  
  kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff

Tisd 11/2  Uppsala Odinslund Prästgårdsalen  
  kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff

Tisd 25/2  Uppsala Odinslund Prästgårdsalen  
  kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff

Fr-sö 21-23/2 Gudstjänsthelg i Sigtuna - se sid 10

Gävle – Information om aktiviteter se Facebook: 
Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala

 
Onsd 26/12  Visby Josefs kapell kl 13.00 Visuell  
  mässa Kyrkkaffe

Lörd 8/2  Visby domkyrka kl 12.00   
  Stiftsmässa på teckenspråk   
  Kyrkkaffe

 
Sönd 1/12  Västerås Domkyrka kl 11.00   
  Gudstjänst Första advent   
  Adventsfika. Åsa tolkar

Torsd 5/12  Djurås Himmilsgården kl 14-16  
  Vi planterar en julblomma Smörgås  
  och kaffe

Fred 6/12  Västerås Domkyrkan kl 11.30  
  Upptäck domkyrkan, andakt.   
  Soppa på Café Malin  
  Vi planterar en julblomma

Sönd 8/12  Gagnef kyrka och församlingshem  
  kl 12-17 JULFEST Anmälan till  
  Åsa

Sönd 15/12 Leksand Kyrkan kl 13.00   
  Julgudstjänst på teckenspråk.   
  Teckenkören medverkar Kaffe och  
  jultårta  

Tisd 24/12  Leksand Siljans konditori kl 11.30  
  Leksands församling och Siljans  
  konditori bjuder på jullunch

Månd 6/1   Leksand kyrkan kl 13.00 Taktil  
  mässa. Kaffe och smörgås.

Onsd 22/1  Mora Andreasgården kl 12-14  
  Gemenskapsträff Soppa, smörgås,  
  kaffe

Onsd 22/1  Falun Stora Kopparbergs kyrka kl  
  18.30 Veckomässa Åsa tolkar

Västerås stift
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Torsd 23/1  Djurås Himmilsgården kl 14-16  
  Gemenskapsträff Smörgås och  
  kaffe

Fred 24/1  Västerås Domkyrkan kl 11.30  
  Upptäck domkyrkan, andakt.   
  Soppa på Café Malin

Sönd 26/1  Leksands kyrka kl 11.00 Mässa  
  med avtackning av Barbro Lilja  
  Brattgård och mottagande av Johan  
  S Wisser. Teckenkören framträder.  
  Kyrkoherde Christina Engqvist  
  medverkar. Festligt kyrkkaffe.

Onsd 5/2  Mora Andreasgården kl 12-14  
  Gemenskapsträff. Soppa, smörgås,  
  kaffe

Onsd 5/2  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk med en enkel  
  måltid

Onsd 5/2  Falun Stora Kopparbergs kyrka kl  
  18.30 Veckomässa Åsa tolkar

Torsd 6/2  Djurås Himmilsgården kl 14-16  
  Gemenskapsträff. Smörgås och  
  kaffe

Fred 7/2  Köping S:t Olovsgården kl 13-15  
  Gemenskapsträff Soppa och kaffe

Onsd 12/2  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk med en enkel  
  måltid

Fr-sö 21-23/2 Gudstjänsthelg i Sigtuna - se sid 10

 
Lörd 30/11 Lönneberga kyrkan kl 11.00   
  Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe  
  Anmälan till Anita senast 28/11

Tisd 3/12 Nässjö Mariagården kl 11.00- ca  
  14.00 Vardagsträff Lunch   
  Juldrama kl 13.15 i Nässjö kyrka  
  Anmälan senast 29/11 Lunch 50 kr

Onsd 4/12 Algutsboda kyrkan kl 11.00   
  Juldrama Julgröt och skinksmörgås  
  i sockenstugan efteråt Anmälan  
  senast 29/11 Kostnad 20 kr

Sönd 8/12 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00  
  Adventsgudstjänst Julgröt och  
  skinksmörgås 20 kr

Växjö stift

Sönd 15/12 Växjö Teleborgs kyrka kl   
  14.00 Adventsgudstjänst Luciatåg  
  Julgröt och skinksmörgås 20 kr

Månd 6/1 Lönneberga kyrka kl 11.00   
  Samling Lunch Pyssel 50 kr   
  Anmälan till Anita senast 3/1

Sönd 12/1 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00  
  Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe  
  20 kr

Tisd 14/1 Jönköping Ekhagskyrkan kl 18.00- 
  19.30 Samtalskväll om kristen tro  
  och livet Ledare: präst Nina   
  Palmgren Fika 20 kr Anmälan  
  senast 12/1

Onsd 15/1 Kalmar Vardagsträff kl 11.30   
  Gerds mat Andakt Lunch till   
  självkostnadspris Anmälan senast  
  13/1

Sönd 19/1 Växjö Teleborgs kyrka kl 13.00  
  Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe  
  20 kr

Onsd 22/1 Nässjö Parkgården kl 12.00   
  Vardagsträff Lunch till   
  självkostnadspris Andakt Anmälan  
  senast 20/1

Torsd 30/1 Växjö Domkyrkocaféet kl   
  12.00 Vardagsträff Andakt Lunch/ 
  fika till självkostnadspris   
  Obs! endast betalning med kort,  
  inga kontanter Anmälan senast  
  28/1

Sönd 9/2 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00  
  Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe  
  20 kr

Tisd 11/2 Jönköping Kålgårdens äldreboende  
  kl 14.00 Vardagsträff Andakt Fika  
  Anmälan senast 9/2

Tisd 18/2 Jönköping Ekhagskyrkan kl 18.00- 
  19.30 Samtalskväll om kristen tro  
  och livet Ledare: präst Nina   
  Palmgren Fika 20 kr Anmälan  
  senast 14/2

Fr-sö 21-23/2 Gudstjänsthelg i Sigtuna - se sid 10

Anmälan till våra aktiviteter till Jessica eller Anita 
- kontaktuppgifter se sid 23.
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...Mot nya mål...

Till Daniel           

Alla gör vi olika val i Livet 
Olika val som leder till förändringar 
Livet är inte alltid lätt 
Du har gjort ditt val 
Och vi hoppas att det blir bra för dig 
Vi är många som kommer att sakna Dig 
Du har varit vår teckenspråkiga präst 
I mer än fyra år. 
För många av oss har du blivit en vän 
Som vi inte kommer att glömma 
Du är en underbar människovän 
Och vi är glada att vi fått lära känna dig 
Tack Daniel för allt du varit för oss. 
Lycka till med ditt nya val i Livet! 
Till sist. glöm inte oss och framför allt, 
Glöm inte teckenspråket! 
Ewa-Helen Rydmark 12/9-2019

Till Daniel

Daniel, Du är en bit av det stora pusslet.  
När en bit saknas blir pusslet aldrig helt igen. 
Vi kommer att sakna dig!  
Kram från Ted.  
Jätte-mycket lycka till i framtiden.  
Allt gott Daniel. 
Ted Jonsson
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I samband med gudstjänsten den 15 september 
avtackades Daniel Keber för sin tid som präst i 
Strängnäs stifts teckenspråkiga verksamhet.  
 
Som tack, uppskattning och påminnelse till Da-
niel överlämnades en fin trädgårdsros från döva.   

Tavlan som Daniel håller i är en gåva från Ted 
Jonsson som Ted har gjort själv.  
Gun Carlzon

Jag har jobbat för Härnösands stift i 13,5 
år. Jag trivs bra med mitt arbete bland döva och 
teckenspråkiga i Härnösands stift. Jag har fått 
höra många gånger att jag är deras bäste präst. Jag 
känner att jag har stort förtroende hos dem.  
Men när kallelsen och önskemålen från andra stift 
blir lockande, känns det som om jag skulle vilja 
pröva nya vingar och börja jobba i ett nytt stift för 
att få inspiration, nya lärdomar och erfarenheter.  
 
Jag har tackat ja till tjänsten i Leksand-
Djura-Siljansnäs pastorat nu när de har sökt 
efter en ny teckenspråkig präst efter Barbro. Jag 

tycker det ska bli spännande och roligt. Leksands 
pastorat är lite speciellt för där finns Västanviks 
folkhögskola och jag kan få chans att möta många 
i en skolsituation och det innebär en utmaning 
som jag kommer att ha nytta av i min tjänst. Jag 
ska även jobba för Västerås stift. 

Välkommen till gudstjänst när jag blir 
mottagen av Leksands pastorat och Västerås stift 
söndagen 26 januari kl 11.00 i Leksands kyrka.  
Vi ska då även avtacka Barbro Lilja Brattgård för 
att hon ska gå i pension.  
Johan S. Wisser

Mot nya mål

Daniel Keber med en av gåvorna 
som han fick i samband med att 
han avtackades för sin tid som präst 
i Strängnäs stifts teckenspråkiga 
verksamhet.
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...medarbetare...

Göteborgs stift  
Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans 
pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1,  
414 55 GÖTEBORG Besök: Repslagareg 5

Camilla Lans, Diakon 100%
Mobil: 073-773 89 25
camilla.lans@svenskakyrkan.se

Härnösands stift 
Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand 
Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand 
 
Johan S Wisser, präst 100% 
SMS: 0735-08 40 71                                    
Skype: johanfs 
johan.s.wisser@svenskakyrkan.se

Akar Holmgren, diakon 50%
Tal/SMS: 0763-97 59 35                               
Skype: akar.holmgren
akar.holmgren@svenskakyrkan.se

Karlstad stift  
Box 186, 651 05 Karlstad 

Emmy Lindgren, prästkandidat 
emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

Linköpings stift 
Margareta Ridderborger, Präst i Finspång
Mobil: 073-154 06 20
margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se

1. Från vä: Ing-Marie, Kristina, Gun, Pernilla, Emmy, Margareta, Antonio.  
2. Åsa, Barbro, Jessica, Anita, Camilla, Beata, Kerstin, Pia.  
3. Martina, Anna, Annalena, Katarina, Carina, Malin, Akar, Johan. 

Antonio Silano, Pedagog 
antonio.silano@svenskakyrkan.se

Luleå stift 
Annalena Norberg, Stiftsdiakon            
SMS/video: 070-190 25 17   
annalena.norberg@svenskakyrkan.se

Malin Grönlund, Assistent i församlingsarbete
Luleå Domkyrkoförsamling
Telefon: 0920-26 49 39, 070-190 15 25
malin.gronlund@svenskakyrkan.se

Katarina Häggmark, Diakon, Skellefteå pastorat                                   
SMS: 072-722 40 25 
BT:svkteckensprakkatarina@ectalk.se 
katarina.haggmark@svenskakyrkan.se

Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Skellefteå 50% 
Videosamtal/sms: 070-169 67 01 
anna.yttergren@svenskakyrkan.se 
Tal: 0911-27 41 11

Carina Sehlström, Diakoniassistent 50%,Umeå pastorat 
SMS: 072-539 10 68 
BT/Txt: svkteckensprakcarina@ectalk.se 
carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

Lunds stift 
Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel 80% 
Mobil: 0709-103 053 
Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se 
beata.sandell@svenskakyrkan.se

Välkommen att kontakta oss!
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Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 25% 
Mobil: 0761-884 242
kerstin.dahl@live.se

Skara stift  
Box 173, 532 23 Skara 

Pia Renner, Stiftskonsulent 50% 
SMS: 070-910 17 66
pia.renner@svenskakyrkan.se
                                                  
Stockholms stift 
Kontaktperson: Annica Timmerman
annica.timmerman@svenskakyrkan.se

Lillemor Lindahl, Diakon Högalids församling
Sjukskriven
 
Strängnäs stift 
Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro
Efter överenskommelse: Txt: 019-17 11 52  &  
BT: volontar.nikolai@sip.nu

Stiftspräst 100% Vakant 

Gun Carlzon, Stiftspedagog 100%
Mobil: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91
gun.carlsson@svenskakyrkan.se

Pernilla Folebo, Stiftsdiakon 75%
Mobil: 072-726 59 70  & Tel: 0152-234 93
pernilla.folebo@svenskakyrkan.se 
 
Uppsala stift 
Ing-Marie Lundberg, Präst  
SMS: 0704-955 269  & Tel: 026-170 444 
Bildtelefon: gavlepastorat@t-meeting.se  
Gävle pastorat, Box 1423, 801 38 GÄVLE  
Besöksadress: Forellplan 3, Gävle 
ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

Kristina Åkerman, Präst 40%
Mobil: 0733-212 108  & Telefon: 018-430 37 74 
Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 UPPSALA
kristina.akerman@svenskakyrkan.se

Visby stift  
Väskinde prästgård 622 75 Visby 
Martina Åkeson Wollbo, Präst 10%
Telefon: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se 
 
Västerås stift  
Box 7, 721 03 Västerås 

Barbro Lilja Brattgård, Präst 50% 
Mobil: 070-288 68 21
Kyrkallén 23, 793 31 Leksand 
Skype: barlilja
barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Åsa Grönberg, Stiftskonsulent 100%
Mobil: 0703-786 180
asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Växjö stift  
Box 527, 351 06 Växjö

Jessica Lindberg, Stiftskonsulent 75%
Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151
Bildtelefon: 0406748629@t-meeting.se
Skype: jessica.lindberg5
jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

Anita Hellöre, stiftskonsulent 75%
SMS/MMS/video: 0709-105 874
Skype: anitahellore
anita.hellore@svenskakyrkan.se

Vill du samtala om livet  
och om tro? 

 - välkommen att kontakta någon  
av oss i Svenska kyrkans  

teckenspråkiga verksamhet

Vi önskar er alla  
en fridfull  

advents- och jultid!
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Jessica Lindberg
Växjö stift
Box 527
351 06 Växjö

Den viktigaste gåvan
En vis man besökte en dag en mycket rik och 
mycket snål man, för att be honom om hjälp. 
- Vill du ge ett bidrag för att hjälpa en familj 
som har det mycket svårt? De saknar både mat 
och medicin, och om du ville skänka lite av ditt 
överflöd skulle det vara till stor hjälp för dem. 
 
-Varför skulle jag bry mig om dem, svarade 
den rike mannen. Jag har slitit hårt för min 
förmögenhet och har ingen lust att skänka bort 
den.

Den vise mannen bad då om en spegel. När han 
fick spegeln, höll han upp den framför den rike 
mannen och bad honom beskriva vad han såg. 

Den rike mannen fnös; 
- Vilken dum fråga. Jag ser mig själv förstås.

Den vise mannen bad då honom gå fram till 
fönstret och beskriva vad han såg där.

Den rike mannen svarade otåligt; 
- Jag ser barn som leker, en kvinna som är på väg 
hem efter att ha handlat mat och en gammal man 
som är på väg att korsa gatan. Varför frågar du 
mig om detta?

Den vise mannen förklarade; 
- Både spegeln och fönstret består av glas. Men 
spegelns baksida är täckt med ett tunt silverlager. 
Det är silver i spegeln som gör att du bara ser din 
egen spegelbild. På samma sätt kan silvret i ditt 
eget liv göra dig blind för alla utom för dig själv.

ur Alltid älskad Samlingsvolym av Kristina Reftel, 
Argument Förlag, (publicerad med tillstånd)

Att hjälpa en medmänniska är absolut inte 
självklart i dagens samhälle. Även om vi tycker 

att det är moraliskt rätt så visar våra handlingar 
något annat. Spegel-tittandet gör att vi glömmer 
vår medmänniska alltför ofta. Flera av oss skickar 
säkert bidrag till olika ändamål för att vi tycker 
det känns bra och viktigt att göra skillnad, 
skillnad för dem som nås av den lilla peng jag 
vill undvara. I Adventstid brukar hjärtat kännas 
extra varmt och öppet för ”dem som inget har” 
och vi kan få läsa om olika hjälpinsatser både 
i kyrkor och ute i samhället. Men vad händer 
med ”alla dem” efter julens helger, när nyåret 
ringer in. Utanförskap finns andra dagar också, 
medmänniskor behövs även dessa dagar.

Berättelserna om Jesus liv finns samlade i 
de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas 
och Johannes. Där kan vi förstå att när Jesus 
mötte människor så såg han säkert vad som 
fattades, vad som var fel, men han frågade alltid 
personen först - vad vill du mig? Han lyssnade 
på deras historia, deras situation, gav dem tid. 
Vi, välfärdsmänniskor, är snabba att bedöma vad 
andra människor ser ut att sakna. Vi kanske ska 
lära av Jesus – fråga först och lyssna ordentligt på 
situationen.

Rika och fattiga, sjuka och friska, glada och 
sorgsna – alla behöver en medmänniska som ser 
och lyssnar – det är den viktigaste gåvan att ge. 
Och det är den viktigaste gåvan att få. Gemenskap 
med andra, en tillhörighet och någon som man 
kan få byta tankar med – det är en gåva att önska 
sig. Och den gåvan kan alla ge.

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag 
mitt ibland dem. (Matteus 18:20)

Annalena Norberg, stiftsdiakon Luleå stift
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