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...tema: dop...

Är du döpt?

de flesta människor brukar svara ja på den 
frågan, eftersom det fortfarande är vanligt att 
vi döpts som barn. Våra föräldrar valde dopet 
åt oss när vi var små bebisar. De tog oss till en 
kyrka eller ett kapell, de hade bestämt tid och 
plats med en präst och träffats innan dopet för 
att prata igenom hur det går till och välja psalmer 
till dopgudstjänsten. Det kan också hända att du 
kommer ihåg ditt dop, eftersom du döptes som 
barn eller som tonåring, inför konfirmationen. 
Även vuxna kan döpas, såklart. 

en dag när jag gick över skolgården kom en 
tioårig flicka springande fram till mig.  
– Du måste döpa mig, för jag är inte döpt!, ropade 
hon. Då tog jag kontakt med hennes föräldrar 
och så planerade vi dopet. Hon var så stolt och 
glad när hon stod vid dopfunten och jag fick ösa 
tre fulla händer med vatten över hennes huvud. 
Efteråt fikade vi hemma hos hennes familj och 
hon beskrev att hon äntligen kände att hon hörde 
ihop med Gud och alla andra som är döpta före 
henne.

men hur började det? På Jesu tid fanns det 
ett dop till omvändelse. Johannes döparen, som 
var släkt med Jesus, var en profet som stod vid 
floden Jordan och döpte människor i vattnet till 
omvändelse - att de skulle börja leva ett bättre 
liv. Då kom Jesus till floden och sa att också han 
ville bli döpt. Det är när Jesus döps som hans 
verksamhet börjar. 

när sedan Jesus är död och uppstånden och 
den nya kristna kyrkan formas, så är dopet en 
viktig byggsten. Familjer som vill tillhöra Kristus, 
den uppståndne, väljer att låta döpa sig. Då 
skedde dopet ofta i en flod. De som skulle döpas 
tog av sina gamla kläder och steg ner i vattnet. 
Prästen öste vatten över deras huvuden och de 

gick upp på den andra sidan stranden, klädde på 
sig vita kläder och firade mässa tillsammans med 
församlingen. 

hur gör vi idag? Ofta har den som ska döpas 
vita kläder. Om det är en bebis är det en lång 
vit klänning, för att symbolisera att dopet är 
något du växer i, du kan inte allt från början. 
Tillsammans läser församlingen trosbekännelsen, 
som är kyrkans tro. Tre händer med vatten öses 
över huvudet på den som döps och ofta får den 
nydöpte ett dopljus, som påminner om Jesus, som 
sade: ”Jag är världens ljus” (Joh. 8:12). Vi får inte 
våra namn i dopet, men vid dopet nämns våra 
namn inför Gud och inför alla. Vi är alla unika 
och vårt namn är en viktig del av vår identitet.  

den tioåriga flickan som jag berättade om 
valde själv sitt dop. Barn har rätt till sin andliga 
utveckling likaväl som att få må bra kroppsligt. 
Från den 1 januari i år så är Barnkonventionen, 
eller konventionen om barnets rättigheter, 
upphöjd till svensk lag. Det betyder att barnet har 
en ännu starkare ställning när det gäller värde, liv, 
utveckling och respekt. Där ingår också dopet! Ett 
bibelord som alltid läses vid dop är det som Jesus 
säger i slutet av Matteusevangeliet. Det kallas för 
dop- och missionsbefallningen och lyder så här: 

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp 
dem i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn 
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett 
er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” 
(Matt 28:18-20)

det är därför vi döper ännu idag – för att 
höra ihop med Gud, Jesus, kyrkan och varandra. 
Text: Martina Åkeson Wollbo, präst  
Foto: familjen Hellöre
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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
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...tema: dop....

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? 
Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en 
del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

dopet är en fest i guds familj. Barn, unga och 
vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte 
prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. 
Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta 
emot. Den som döps blir i och med dopet medlem 
i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden. Du 
är välkommen att kontakta din församling om du 
vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.

dopet hänger inte på föräldrarnas tro.  
Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, 
exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att 
dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det 
hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker 
du som förälder en vilja att barnet döps till den 
kristna tron och att barnet ska få vara en del av 
den kristna gemenskapen.

dopet är ett sakrament. Det betyder “helig 
handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför 
att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om 
honom och döpa människor. 

den som döps får vatten öst över sitt huvud. 
Vattnet är livsviktigt för människan och det är 
också en symbol för livet och för att växa. Ibland 
förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. 
Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid  
dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt 
namn.

alla får döpas – åldern spelar ingen roll.  
Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller 
barn – både små barn och ungdomar – är det 
vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två 
vårdnadshavare behöver ni vara överens om att 
barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni till-
hör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en 
annan religion. Om barnet är tolv år eller äldre, 
måste barnet själv vilja bli döpt. Om du tidigare är 
döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på 
nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan. 
Källa: Svenska kyrkans hemsida  
www.svenskakyrkan.se 
 
du hittar information på teckenspråk om 
dop på YouTube. Sök på Svenska kyrkan – Dop – 
teckenspråk och Svenska kyrkan – Vad är dopet 
- teckenspråk
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Jag har träffat Sofie Strid som studerar till präst. 
Här berättar hon om sin utbildning och sitt stora 
engagemang för andra människor.

 
Vem är du, lite basfakta?  
– Jag är född i Skellefteå och där bor delar av 
min familj kvar. Jag gick på Kristinaskolan 
i Härnösand när jag växte upp. När 
jag konfirmerade mig var Johan Selin 
konfirmandledare och Cecilia Nyberg var präst. 
Jag har döva i min släkt till exempel farmors 
bror Johan Sverker Degerman som också gick på 
Kristinaskolan även om det är länge sedan. Jag 
gick på gymnasiet i Örebro på målarprogrammet, 
och sedan jobbade som målare i Örebro, Borås 
och Göteborg. Nu bor jag i Göteborg tillsammans 
med man och barn. Min man heter Eric Nyman

Oj som målare, och nu ska du bli präst!  
– Ja, mitt i detta kände jag mig kallad till präst. 

Kallelsen kom i samband med att jag renoverade 
olika kyrkorum runtom i Skara stift och parallellt 
med det träffade Camilla Lans innan hon var 
diakonvigd, och Barbro Lilja Brattgård då de två 
jobbade i Skara stift. Jag gick på gudstjänster i 
Borås och fördjupade min kristna tro. Jag var 
tveksam i början, kanske för att min familj inte var 
aktiv i kyrkan, så jag hade inte den kopplingen. 
Det blev många samtal med prästrekryteraren i 
Göteborg innan jag blev säker.

Så spännande, berätta mer om din utbildning till 
präst.  
– Jo, jag började plugga teologi redan våren 2010 
så det har varit en lång resa. Det beror dels på att 
jag ibland har pluggat deltid (mammaledighet) 

–Kallelsen kom i 
samband med att 
jag renoverade 
olika kyrkorum.

...intervju...
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men även att jag läst mer än man egentligen 
behöver. Jag gick svenska kyrkans grundkurs, jag 
var mest inne på att bli präst men kunde även 
tänka mig diakon eller annat arbete i Svenska 
kyrkan. Men så kom en bibeltext för mig: ”Ty 
från dig skall det komma en hövding, en herde för 
mitt folk Israel” (Matteus evangelium 2:6). Den 
bibeltexten utifrån den kontext jag befann mig 
gjorde att jag tolkade det som att jag skulle bli 
präst (hövding och herde är bilder för prästyrket). 

Jag vet också att du har ett stort engagemang för 
andra människor, berätta lite om det.  
– Till exempel har jag och min man varit 
fosterfamilj från 2007, det har varit olika 
ensamkommande flyktingbarn (hörande). Vi har 
också tagit emot jourplaceringar och skyddat 
boende.

Temat för den här tidningen är ju dopet så därför 
vill jag fråga var du döptes?  
– Jo, jag döptes som liten bebis i Sankt Örjans 
kyrka i Skelleftehamn av Jacqueline Björnram som 
nu är chef för församlingsavdelningen på Skara 
stiftskansli. Det var ett litet dop inom familjen.

Hur känner du inför ditt dop idag?  
– Lite kluvet, om jag hade döpts som vuxen så 
hade jag kunnat komma ihåg det själv. Men jag 

känner att jag vill svara på mitt dopkall, det har 
jag delvis redan gjort i min konfirmation. Men jag 
vill fortsätta svara som kristen individ.

Varför är det viktigt med dop?  
– För där svarar vi på Guds kall att vilja ha en 
relation med oss. För föräldrar är det viktigt för 
att de vill sitt barn väl, att barnet ska få vara 
medlem i något större, en världsvid gemenskap. 
Så barnet får både en liten familj och en gigantisk 
familj som den kristna familjen är. 

Nu blir du snart präst, vad vill du göra kopplat till 
dopet?  
– Jag vill utöka möjligheterna att genomföra dop 
till exempel genom drop in-dop, vuxendop och att 
föräldrarna känner sig delaktiga i utformningen 
av dopet. Jag känner även att jag vill hålla en del 
dop i församlingens mitt. Så vill jag också satsa 
på dopundervisning, för de som redan är döpta, 
att det blir en fortsättning på dopet för dem 
som längtar efter att vara en del av den kristna 
gemenskapen.

Text: Beata Sandell, präst för döva i Lunds stift 
och mentor för Sofie och hennes klass, för allt som 
handlar om den teckenspråkiga kyrkan, det här 
sista året innan de blir prästvigda.  
Foto: Privat

 

...intervju...

Vid en studieresa till Israel träffade Sofie Strid och Beata Sandell Fursan Ayed Zu’mot, pastor i i  
Jerusalem, även för döva.
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Dop - en vacker tradition att bevara
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Jag har träffat Mattias och Maja Hellöre för att 
prata om dop och vad det betyder för dem.

 
- dopet är en vacker tradition som vi vill 
bevara, tycker Maja. Dopklänningen, som Mattias 
och hans lillebror Christoffer haft, har alla barnen 
burit och vi har bara bytt färg på bandet.  

de har döpt alla sina sex barn i kyrkan i 
byn, Åhls kyrka i Insjön, några kilometer söder 
om Leksand och lånat antingen prästgården eller 
församlingshemmet för samlingen efteråt. En gång 
lånade de dövföreningens lokal i Leksand när det 
tredje barnet, Aprilia, döptes och det fungerade 
bra, det också. De har bjudit på varm soppa, 
smörgåsar eller kaffe med dopp och tårta. Det har 
varierat lite beroende på när på året det skedde.                                                

i samband med aprilias dop, klev Mattias upp 
på podiet i dövföreningens lokal för att synas 
bättre. Han tackade alla för de fina presenterna 
och för att de kom och deltog i kalaset. Då 
passade han på att inbjuda alla till dopkalas vid 
samma tid nästa år. Först var det tyst och stilla 
i lokalen, men så började gästerna titta på Maja 
som stod där och log. Då fattade alla att barn 
nummer fyra redan var på väg!

- att prästen kan teckenspråk är också ett 
krav, anser Mattias, då alla från våra familjer är 
teckenspråkiga, även de som hör. Därför har det 

varit skönt att både Barbro Lilja Brattgård och 
Johan S Wisser varit med och döpt våra barn.

- när johan s wisser var ny som präst kom 
han och döpte Aimee, vår äldsta dotter, berättade 
Maja. Vi mindes att han var så nervös och 
alldeles svettig av att se oss samlas i en stor skara 
i kyrkan. Det var för att han kände oss alla som 
var med, eftersom både jag och Mattias har bott i 
Härnösand förut. 
 
Text: Anita Hellöre Foto: familjen Hellöre

...tema: dop...

Aprilia döps av Johan S Wisser.

Maja, Aimee, Aprilia, Tristan, Mattias med Paige i 
famnen. Längst fram står Elise och Juliana.
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johannes döparen var enligt Bibeln Herren 
Jesus Kristus förelöpare. En person som går 
före och gör vägen slät och fint för den som ska 
komma efter. Johannes var den som berättade 
för folk att någon mycket större och starkare 
ska komma efter honom och hans uppdrag var 
att omvända folk genom att döpa dem eftersom 
himmelriket var nära. 

johannes stod med vatten upp till midjan 
och höll i människor när de sänktes i vattnet.                                                     
Folket viskade till varandra och undrade om 
mannen var Messias men Johannes hörde detta 
och svarade: ”Jag döper er med vatten men han 
som ska komma döper er med eld och helig Ande.”

en dag kom jesus vandrande ned till 
Jordanflodens strand, i närheten av staden 
Jeriko, där mycket folk samlades för att se på 
när människor döptes genom att sänkas i flodens 
gröna vatten.  

johannes lyfte blicken och såg Jesus stå 
där vid stranden och var på väg att vada fram 
till Johannes för att bli döpt som alla andra före 
honom.

men johannes ville hindra honom och sade: 
”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu 
kommer du till mig.” Jesus svarade: ”Låt det 
ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till 
rättfärdigheten.”

jesus gick fram till johannes och blev döpt.                                                                                                       
Plötsligt öppnade himlen sig och en duva flög 
ner från himlen och en röst hördes: ”Du är min 
älskade son, du är min utvalde.”

duvan var den heliga anden som kom och gav 
Jesus kraft och mod att föra Guds ord vidare när 
han, tillsammans med sina lärjungar, vandrade i 
Israel och berättade och gjorde underverk under 
de tre kommande åren.

mer om detta finns att läsa i evangelierna. 
Matt 3:1-17, Mark 1:1-11, Luk 3:1-22, Joh 
1:19-34. Du hittar även berättelsen om Jesu dop 
på teckenspråk på YouTube. Sök på: Bibeln på 
teckenspråk Mark 1:9-11.

Text: Anita Hellöre 
Foto: Alex Giacomini/Ikon

...kyrkskola...

Jesus dop
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...andakt...

– Utan ord 
känner vi på 
vattnet.

frälsarkransen skulle byggas ihop i 
tonårsgruppen och vi hade kommit till den vita 
Doppärlan. Vi satt tillsammans i en ring på golvet 
med pärlor och trådar och mitt i ringen stod en 
dopskål och en kanna med vatten.

jag berättar för tonåringarna om dopet 
samtidigt som jag tar vattenkannan och häller 
vatten ner i dopskålen så att det stänker lite. Så 
säger jag: ”Tänk att mina föräldrar tog mig till 
kyrkan så att jag fick döpas när jag var en liten 
bebis”.

Plötsligt blir jag väldigt berörd och känner 
tårar komma i ögonen. Mina föräldrar är inte 
aktiva i kyrkan – men de bar mig till dopet och 
gav mig något väldigt viktigt, en samhörighet med 
Gud och en start på mitt kristna liv, innan jag ens 
var medveten. Innan jag visste något om Gud, 
Jesus och den helige Ande så hade de redan hjälpt 
mig att få ta emot dopets gåva.

tonåringarna tittar. De ser att jag blivit 
rörd och tystnat. Utan ord känner vi på vattnet, 
låter fingrarna droppa lite, fuktar den andra 

handen. Någon låter en droppe beröra sin panna. 
Försiktigt tar vi den vita Doppärlan och trär på 
den på Frälsarkransens armband, efter den lilla 
vita Jagpärlan. Dopets pärla lyser.

Dopet. Början på vårt kristna liv innan vi ens 
vet om det. Gud är med oss alla dagar, de solljusa 
och glada likaväl som de nattsvarta och sorgliga. 
I dopet sade Gud sitt ja till oss, innan vi ens 
formulerat frågan.  
 
Text: Martina Åkeson Wollbo 
Foto: Alex Giacomini/Ikon

 
Vi ber: 
Gud, tack för vårt dop. 
Tack för att du är med oss, vad som än 
händer. 
I din famn finns tryggheten. 
Amen.
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Erkki Kotilainen, Vittsjö, avled den 2 april 2019. 
Erkki blev 80 år.

Erik Boström, Malmö, avled den 19 oktober 
2019. Erik blev 74 år.

Märta Saltin, Kungsholmen, Stockholm, avled 
den 8 november 2019. Märta blev 89 år.

Eva Alm, Malmö, avled den 3 december 2019. 
Eva blev 59 år.

Ingvar Persson, Malmö (förut Helsingborg), avled 
den 7 december 2019. Ingvar blev 84 år.

Gun Andersson, Jönköping, avled den 9 januari 
2020. Gun blev 88 år.

Rättelse från nr 5/2019:

Göran-Olof Ohlsson, Borås, avled den 21 augusti 
2019.

Robin Niel Thomas döptes i Leksands kyrka den 
17 november 2019.

Robins fadder heter Andreas Hedman och prästen 
är Barbro Lilja Brattgård.

...familjenytt...
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...föredrag & studiebesök...

Studiebesök i Starby

Lördagen den 14/3–20 kl 11.00-14.00 kommer vi att besöka ”Jerusalem” och ett Betlehem i 
miniatyr i Starby, utanför Ängelholm.

Detta gör vi tillsammans med döva från Halland. 

Urban Lennartsson kommer att föreläsa och visa oss runt, teckenspråkstolkar på plats.

Tänk på att detta kan vara intressant för era barn i skolåldern. 

Ni blir bjudna på lunch mellan kl12.00-13.00. 

Beata hämtar med buss vid Lunds centralstation och Kerstin hämtar vid Ängelholms station.

Anmäl senast den 6/3 till Kerstin på sms 0761–884242,

döva från Halland anmäler sig till Camilla på sms 073–7738925.

Varmt välkomna!

Föredrag med bildvisning

Tisdagen den 3/3–20 kl 18.00-20.00 bjuder vi in till ett föredrag om Jerusalem. 

Plats: Lunds stiftskansli.

Beata Sandell och Sofie Strid, vår präststuderande, kommer att visa bilder och berätta från resan 
till Jerusalem de gjorde i december 2019.

Anmäl dig senast den 25/2 till Kerstin på sms 0761–884242.

Varmt välkomna! 

Miniserie om Jerusalem
Foton: Beata Sandell
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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 11/3 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 1 2020! 

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. Vilket tema är det i denna tidning? 
1) Dop  X) Konfirmation 2) Nattvard

2. I vilken flod döptes Jesus? 
1) Jordanfloden    X) Kagerafloden 2) Amazonfloden

3. Vem var det som döpte Jesus? 
1) Markus X) Tomas  2) Johannes

4. När i livet kan man bli döpt? 
1) Bara när man är liten X) Bara när man är konfirmerad     
2) Man kan bli döpt när som helst. Ung eller gammal, spelar ingen roll.

5. Innan Sofie Strid började studera till präst, jobbade hon som någonting 
annat. Vad? 1) Snickare X) Skräddare  2) Målare

6. Alla sex barnen i familjen Hellöre har blivit döpta i samma kyrka.  
Vilken? 1) Växjö domkyrka X) Åhls kyrka 2) Tunabergskyrkan

7. Vilken färg har Doppärlan i Frälsarkransen? 
1)Rosa   X)Blå  2)Vit

8. På Finnåkers kursgård anordnades i höstas en ledarutbildning. Sju av 
ungdomarna var döva. Varifrån kom dom? 
1) Stockholm  X) Härnösand           2) Örebro

9. Vad heter den döva man som döptes i Leksands kyrka i november? 
1) Robin  X) Albin 2) Erik

10. Varför döps man? 
1) För att man ska få ett namn X) För att ha en fest  
2) För att höra ihop med Gud, Jesus, kyrkan och varandra
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Här kommer några minnen från slutet av 
höstterminen i Lunds stift.

vi var många som samlades i Elinebergs-
kyrkan, i Helsingborg den 5 december för att äta 
en god jullunch tillsammans. Elever från Önnestad 
var med och tecknade i andakten.

den 11 december samlades vi till julandakt i 
Jämjö församlingshem längst österut i Blekinge. 
Där finns ett mysigt kapell där vi tecknade 
julpsalmer. Efteråt fikade vi i församlingssalen, 
mysigt.

vid minnesgudstjänsten i november blev det 
ovanligt många ljus att tända för de som avlidit 
under året. Det kändes ändå bra att få vara ledsna 
tillsammans och minnas dem som lämnat oss 
under året.

mysig samvaro över stiftsgränserna 
har vi också hunnit med, då norra delen av 
Lunds stift och södra delen av Göteborgs 
stift möttes i Halmstad i Kärlekens kyrka. Vi 
fortsätter samarbetet nu i vår bland annat med 
Jerusalemsföredrag och utflykt.

Text: Beata Sandell 
Foto: Kerstin Dahl

...glimtar från stiften...
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...Glimtar från stiften...

Rätt svar på frågesporten  
i nr 5 2019

Juldrama i Lunds domkyrka

på annandag jul samlades vi i Lunds dom-
kyrka för att se, uppleva och delta i juldramat. 
Beata fick hjälp av delar av publiken för att 
framföra juldramat. Vi har spelat julteater sedan 
2007 i olika varianter och med olika skådespelare. 
I början spelade vi för skolklasser från Öster-

1. Den gröna pärlan kallas 
”Medmänsklighetens pärla”.

2. Vid Dövas dag hölls en gudstjänst i Visby 
kyrka.

3. Till konfirmandåterträffen kom 8 personer.

4. Torbjörn Svensson cyklade mellan 
Treriksröset och Smygehuk

5. Det bibliska landet Moab heter idag 
Jordanien.

6. Gudstjänsthelgen i februari har namnet 
”Gudstjänst på mitt hjärtas språk”.

7. Den etiopiska flaggan har färgerna rött, gult 
och grönt.

8. ”Måne och sol, vatten och vind” har 
psalmnumret 21.

9. Döva i Lunds stift har fått provat på Yoga.

10. Evangelisten Matteus har skrivet de kända 
orden:  ”Allt vad ni vill att andra människor 
skall göra för er, det skall ni också göra för 
dem.”

Grattis till vinnarna! 

* Elisabet Johansson, Svärdsjö
* Jesper Berggren, Örebro

* Daoud Daoud, Norrköping
* Maria Edström, Örebro

* Barbro Olofsson, Jönköping

En liten vinst kommer med posten...

vångsskolan, sedan har vi lagt in teatern i julguds-
tjänsten. Nu är det många som kan julspelet efter 
att ha sett det flera gånger.

Text: Beata Sandell
Foto: Lotti Sjöström
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...Glimtar från stiften...

var sjukt roligt att möta nya personer och en 
härlig stämning. Jag tycker det är så spännande 
att se olika typer av andakt av olika kristna 
ungdomsgrupper. 

– Jag tyckte det roligaste var när vi fick diskutera i 
olika grupper och sedan redovisa.

Vad lärde du dig under helgen?  
– Att skilja på ledarroll och chefsroll och hur man 
gör detta på bästa sätt. Sedan fick man många tips 
på hur man kan få en stor grupp att hålla ihop 
och inte spåra ut.  
 
– Jag lärde mig nya saker om Gud. Jag lärde mig 
också hur man kan förbättra sig som ung ledare 
inom kyrkan.

– Jag har lärt mig att de flesta ungdomsgrupper 
sjunger en favoritsång, men jag har glömt vad den 
sången heter. Jag har försökt minnas allting om 
Bibel-historia, men jag minns lite grand av det.  

– Gemenskap med olika åldrar och alla gör olika 
böner men betydelsen blir densamma.

Vi hoppas på ett fortsatt samarbete med dessa fina 
unga ledare och även med Örebro pastorat och 
tolkcentralen kring ung ledarutbildning.   

Text: Gun Carlzon, stiftspedagog, Strängnäs stift 

Att växa som ledare

över 100 ungdomar från Örebro deltog i ung 
ledarutbildning från fredag till söndag 22-24/11. 
Av alla dessa ungdomar är sju teckenspråkiga 
som är, vill vara eller vill bli unga ledare i Svenska 
kyrkans teckenspråkiga arbete för konfirmander 
och ungdomar. Bra och roligt tycker vi som 
jobbar med detta. 

utbildningen hölls av flera präster, pedagog 
och församlingsassistent och några äldre unga 
ledare från pastoratet. Samarbetspartnerna gjorde 
ett fantastiskt arbete för att de sju teckenspråkiga 
ungdomarna också skulle få ut det mesta möjliga 
av utbildningen. Så tacksam och glad för både 
kompetenta medarbetare i Örebro pastorat 
och även teckenspråkstolkar som gav allt för 
mesta möjliga kommunikation på svenska och 
teckenspråk parallellt. Några av ungdomarnas 
tankar om ung ledarhelgen kommer här:

Vad var roligast med ung ledarutbildningshelgen? 
– Att vi var en så jättestor gemenskap där alla var 
tillsammans och det var ett stort plus att så många 
försökte lära sig teckenspråk och försökte prata 
med oss. 

– Få nya kompisar. Lära de hörande ungdomarna 
teckenspråk.

– Jag trodde inte att det var så många som skulle 
komma till utbildningen, men jag tycker att det 

Foto: Magnus Aronson/Ikon
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...glimtar från stiften...

God fortsättning på nya året önskar vi i 
Uppsala! Här kommer några glimtar från vad vi 
hade för oss i december.

det var många som ville äta julbord så alla 
fick inte plats vid samma bord, här syns hälften 
av julbordsätarna. Vid julbordet var det lotteri. 
Här säljer Anita lotter till Jenny. Med på bilden är 
också Christina. När prästen Kristina välkomnade 
oss till julbordet hade hon satt fast små renhorn i 
håret. 

vid sista träffen innan jul bjöds det på 
en fin jultårta. Julkortet bredvid gjordes på 
dövföreningens julpyssel i Uppsala.

Text & foto: Kristina Åkerman
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göteborgs stift 
Onsd 12/2   Göteborg Repslagargården kl      
  11.00 Andakt och gemenskapsträff 

Sönd 23/2   Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00 
  Gudstjänst och Kyrkkaffe

Onsd 26/2   Göteborg Repslagaregården kl  
  11.00 Andakt och gemenskapsträff

Sönd 1/3    Göteborg Repslagaregården   
  12.00 Gudstjänstverkstad:  
  Vad är fastan?        
  14.00 äta tillsammans 30 kr                                                                                                                      
                        (anmälan senast 26/2 till Camilla)                                                                                                         
  15.00 Gudstjänst och kyrkkaffe 

Onsd 4/3   Uddevalla Bäve kyrkan kl 11.00 
  Andakt och Gemenskapsträff

Torsd 5/3   Halmstad Kärlekens kyrka kl  
  11.30 Gudstjänst och soppa 

Onsd 11/3   Göteborg Repslagargården kl      
  11.00 Andakt och gemenskapsträff 

Lörd 14/3   Starby kl 11.00-14.00 studiebesök  
  i ”Jerusalem” utanför Ängelholm  
  i Starby. se blänkare sid 10.   Detta  
  är ett samarbete med Lunds stift.  
  Intresserad? - meddela Camilla  
  senast 14/2 så får vi se om en   
  gemensam resa dit kan göras.                                                                             

Sönd 22/3   Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00 
  Gudstjänst och Kyrkkaffe

Onsd 25/3   Göteborg Repslagargården kl      
  11.00 Andakt och gemenskapsträff  
  med våfflor

Onsd 1/4   Uddevalla Bäve kyrkan kl 11.00 
  Andakt och Gemenskapsträff

Sönd 5/4    Göteborg Repslagaregården   
  12.00 Gudstjänstverkstad:  
  Varför firar vi påsk?        
  14.00 äta tillsammans 30 kr                                                                                                                                       
                        (anmälan senast 1/4 till Camilla)                                                                                                         
  15.00 Gudstjänst och kyrkkaffe 

Mötesplatser
 februari - mars 2020

Med reservation för ev. ändringar

Foto: Linda Maria Thompson/Ikon
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...mötesplatser...

härnösands stift 
Lörd 15/2  Örnsköldsvik Gullängets kyrka kl  
  13.00 Mässa Birgitta Blomqvist  
  Kyrkkaffe

karlstads stift 
Inga aktiviteter under perioden pga studier.

linköpings stift 
Gud och spagetti i Tomaskyrkan, Linköping  
Rekrytgatan 1 klockan 16.30-18.00 
Datum: 27/2, 19/3, 23/4 
Gudstjänst på barnens villkor tillsammans med 
förskolan Ängeln. Teckenspråkstolkad. Kvällsmat 
serveras till självkostnadspris.

Hultsfredsområdet – se Växjö stift

luleå stift 
Sönd 16/2  Skellefteå Sunnanå kyrka kl 14.00  
  Gudstjänst Anna Yttergren   
  Kyrkkaffe

Torsd 20/2 Luleå Örnäsgården kl 12.00-14.30  
  Torsdagsträffen Vi fikar & umgås

Torsd 5/3 Luleå Örnäsgården kl 12.00-14.30  
  Torsdagsträffen Vi fikar & umgås

Sönd 15/3  Skellefteå Sunannå kyrka kl 14.00  
  Gudstjänst Anna Yttergren   
  Kyrkkaffe

Torsd 19/3 Luleå Örnäsgården kl 12.00-14.30  
  Torsdagsträffen Vi fikar & umgås

Sönd 22/3  Öjeby kyrka kl 14.00 Gudstjänst  
  Anna Yttergren, Sofia Nilsson, Jan  
  Nyström och Bengt Wernesjö   
  Kyrkkaffe

Caféträffar i Öjebyn 
Kyrkstadscaféet Sankt Mary. Fredag 28/2 och 27/3 
kl 13-15. Du bjuds på det du vill dricka.

Föreläsning med Torbjörn Svensson 15/2 
Klockan 14.00 i Föreningshuset, Öjebyn. 
Gammelstadsvägen 4. Mingel och fika för den som 
vill klockan 13.00. Arrangörer: FSDB Nord, Piteå 
Dövas Förening och Piteå församling.

Mat och prat i Sunnanå kyrka 
Datum: 6/2 och 5/3. Start klockan 10 med fika. 
Sedan prat kring dagens tema. Ungefär kl. 12 
avslutning med sopplunch.  
Kontakt: Katarina Häggmark se sid 22

lunds stift 
Torsd 13/2  Helsingborg Elinebergskyrkan kl  
  11.30-14.00 Andakt med lunch,  
  anmälan Kerstin 0761-884242  
  senast 30/1

Torsd 27/2  Kristianstads Heliga Trefaldighets- 
  kyrka kl 19.00 Teckenspråkstolkad   
  Sinnesromässa, OBS vi fikar före i  
  församlingshemmet kl 18.30

Tisd 3/3  Lunds stiftskansli kl 18.00 Beata  
  och Sofie, präststuderande berättar  
  om deras resa till Jerusalem. Se  
  blänkare sid 10

Lörd 14/3  Starby kl 11.00-14.00 studiebesök i  
  ”Jerusalem” utanför Ängelholm i  
  Starby - se blänkare sid 10

Tisd 31/3  Kristianstads församlingshem kl  
  12.00 Andakt med sopplunch,  
  självkostnadspris

Andakter för boende på Dalen och Sparven: 
Dalen-Lindängelund torsdagar kl 14.30: 27/2  
19/3  23/4 
Gråsparven-Lund fredagar kl 14:30:  28/2  20/3  
24/4

Boka in dessa datum, mer info i nästa HIK: 
4/4 heldag, Jesu sista vandring vid Knäbäckshusen 
på Österlen

13/5 kl 17-19 Uppstart, informationskväll om 
kommande Pilgrimsresa till Assisi 2021. 

7/6 heldag, Pilgrimsvandring inför Assisi från 
Hallaröd till Höör.

skara stift 
Sönd 23/2  Borås, Hässleholmens kyrka.    
  Mässa kl 13.30 Kyrkkaffe

Sönd 15/3 Skövde Sankta Helena kyrka   
  Gudstjänst kl 14.00 Kyrkkaffe

Sönd 22/3  Trollhättan Götalundens kyrka  
 Gudstjänst kl 14.00 Kyrkkaffe

Sönd 29/3   Borås Hässleholmens kyrka    
 Gudstjänst kl 13.30 Kyrkkaffe

Sönd  5/4   Lidköping Sankt Nicolai kyrka  
 Gudstjänst kl 13.30 Kyrkkaffe

Obs! ev ändringar meddelas via FB se sid 23

Foto: Linda Maria Thompson/Ikon
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...mötesplatser...

stockholms stift 
Högalidskyrkan  
Högalids kyrkväg, T-bana Hornstull, uppgång 
Högalidsparken, buss 66 mot Reimersholme 
 
Sönd 23/2  Mässa kl 11.00 Teckenspråkstolkad

Sönd 29/3  Mässa kl 11.00Teckenspråkstolkad  
  Vad fick du för tankar under   
  predikan? Vill du prata vidare  
  med prästen? En halvtimmes   
  predikoprat framme i kyrkan varje  
  söndag direkt efter mässan

Gålöcafé i Högalidskyrkan 
En mötesplats för dig som är 15 år och uppåt. 
Gålö café är en verksamhet för dig med och utan 
behov av särskilt stöd. Vi har gott om ledare och 
även teckenspråkstolkar på plats. Vi börjar med 
mässa i St Ansgarskapellet och fortsätter sedan i 
lokalen under kyrkan.  
Onsdag 4/3, 1/4 kl 18.30-21.00

Regnbågsmässan i Sofia kyrka 
Vitabergsparken 1. T-bana 17,19, buss 2, 3, 66. 
Söndag 8/3, 19/4 kl 18.00 Teckenspråkstolkad

strängnäs stift 
Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro

Teckenspråkig gudstjänst i Örebro 
S:t Nicolai kyrka kl 14.00 16/2, 8/3 därefter i 
Nikolai prästgård kyrkfika 20 kr. 

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

Teckenspråkig gudstjänst i Eskilstuna 
Fors kyrka kl 11.00 25/2 därefter lunch i Fors 
församlingshem 50 kr. 

Teckenspråkig Babyträff i Nikolai prästgård 
kl 10.00-13.00 20/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 
2/4, Obs! Stängt 27/2 ve. 9 efter sportlov      
Kontaktperson Gun Carlzon

Sopplunch i Nikolai prästgård  
Soppa, smörgås, kaffe, kaka 65 kr 
kl 12.00-13.00 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4  
Obs! Ingen soppa 20/2,  27/2       

Teckenspråkig samtalsgrupp i Nikolai prästgård  
kl 13.15-14.30 19/3, 2/4, 30/4, 4/6  
Kontaktperson Pernilla Folebo

Tacomys för barn & deras vuxna i Örebro 
Nikolai prästgård kl 18.00-20.00 13/3 Kostnad 
25 kr per vuxen. Obs! endast för barn & deras 
vuxna! Teckenspråkig personal finns på plats. 
Kontaktperson Gun Carlzon

Teckenspråkigt konfirmand/ungdomsläger  
fredag-söndag 3-5/4. Strängnäs stift i samarbete 
med Luleå och Lunds stift på Tallkrogen utanför 
Uppsala.  
Kontaktperson för Strängnäs stift Gun Carlzon

För mer kontaktuppgifter se sid 23.

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

Fr-sö 21-23/2 Sigtuna Gudstjänsthelg

Sönd 23/2 Sigtuna Kapellet kl 11.00   
  Gudstjänst  Anmälan till Kristina  
  senast 17/2

Sönd 1/3 Uppsala Tunabergskyrkan kl 16.00   
  Ekumenisk teckenspråksgudstjänst 
  Observera att det är annan dag  
  och tid än vanligt

Tisd 10/3   Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen  
  kl 13.00 - 15.00 Gemenskapsträff

Fred 20/3   Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00  
  – 15.00 Gudstjänst  

Tisd 24/3  Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen  
  kl 13.00 - 15.00 Gemenskapsträff

Tisd  7/4  Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen  
  kl 13.00 - 15.00 Gemenskapsträff

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

visby stift 
Sönd 22/3  Visby domkyrka kl 11.00 Visuell  
  mässa Kyrkkaffe

västerås stift 
Onsd 19/2  Falun Stora Kopparbergs kyrka kl  
  18.30 Veckomässa Åsa tolkar

Onsd 19/2  Leksand S:t Persgården kl 18.00- 
  20.00 Kyrka på teckenspråk Kaffe/ 
  te och smörgås
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...mötesplatser...

Torsd 20/2  Gagnef Församlingshemmet kl  
  14.00-16.00 Gemenskapsträff  
  Smörgås och kaffe  

Onsd 26/2  Leksand S:t Persgården kl 18.00- 
  20.00 Kyrka på teckenspråk Kaffe/ 
  te och smörgås

Onsd 4/3  Falun Stora Kopparbergs kyrka kl  
  18.30 Veckomässa Åsa tolkar

Onsd 4/3  Leksand S:t Persgården kl 18.00- 
  20.00 Kyrka på teckenspråk Kaffe/ 
  te och smörgås

Torsd 5/3  Gagnef Församlingshemmet kl  
  14.00-16.00 Gemenskapsträff  
  Smörgås och kaffe 

Fred 6/3  Köping S:t Olovsgården kl 13.00- 
  15.00 Gemenskapsträff Soppa och  
  kaffe 

Sönd 8/3  Leksand kyrkan Gudstjänst kl  
  13.00, Johan S Wisser. Kyrkkaffe

Onsd 11/3  Leksand S:t Persgården kl 18.00- 
  20.00 Kyrka på teckenspråk Kaffe/ 
  te och smörgås

Onsd 18/3  Mora Andreasgården kl 12.00- 
  14.00 Gemenskapsträff. Soppa,  
  smörgås, kaffe 

Onsd 18/3  Falun Stora Kopparbergs kyrka kl  
  18.30 Veckomässa Åsa tolkar

Onsd 18/3  Leksand S:t Persgården kl 18.00- 
  20.00 Kyrka på teckenspråk Kaffe/ 
  te och smörgås

Torsd 19/3  Gagnef Församlingshemmet kl  
  14.00-16.00 Gemenskapsträff  
  Smörgås och kaffe 

Fred 20/3  Västerås Domkyrka kl 11.30   
  Upptäck domkyrkan, andakt.   
  Soppa på Café Malin 

Onsd 25/3  Leksand S:t Persgården kl 18.00- 
  20.00 Kyrka på teckenspråk. Kaffe/ 
  te och smörgås

växjö stift 
Torsd 13/2 Växjö restaurang Thai House   
  Renv 14 Vardagsträff kl 12.00  
  Lunch till självkostnadspris   
  Anmälan senast 11/2

Fred 14/2 Kalmar restaurang Baked &   
  Grilled vid Coop i Giraffen kl  
  12.00 Vardagsträff Lunch till själv- 
  kostnadspris Anmälan senast 11/2

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

Lörd 29/2 Lönneberga församlingshem kl  
  11.00 Gudstjänst med nattvard  
  Kyrkkaffe med semla!

Sönd 1/3 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00  
  Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe  
  20 kr 
    
Sönd 8/3 Växjö Teleborgs kyrka kl 13.00  
  Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe 
  20 kr   
   
Tisd 10/3 Nässjö Parkgården kl 10.00   
  Vardagsträff Våfflor & Lunch till  
  självkostnadspris Anmälan före 9/3

Tisd 17/3 Jönköping Ekhagskyrkan kl 18.00- 
  19.30 Samtalskväll om kristen tro  
  och livet. Ledare: Nina Palmgren.  
  Fika 20 kr. Anmälan senast 14/3

Onsd 18/3 Nybro Pizzeria Baroness kl 12.00  
  Vardagsträff Lunch till själv-  
  kostnadspris Anmälan senast 16/3

Lörd 21/3 Lönneberga församlingshem kl.  
  11.00 Samling Andakt Påskpyssel  
  Lunch 50 kr Anmälan  till Anita  
  senast 18/3

Tisd 24/3 Jönköping Kålgården kl 14.00- 
  16.00 Vardagsträff Andakt Fika  
  Anmälan senast 22/3

Lörd 28/3 Alvesta DRIVS-möte Kallelse   
  skickas till representanterna

Tisd 31/3 Nässjö Mariagården kl 11.00   
  Vardagsträff med påskdrama   
  Lunch 50 kr Anmälan senast 28/3

Torsd 2/4 Långasjö kl 11.00 Vardagsträff  
  med påskdrama Lunch 50 kr   
  Anmälan senast 28/3

Anmälan till våra aktiviteter till Jessica eller Anita 
– kontaktuppgifter se sid 23
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...barnkonventionen...

varje år sker ungefär två miljoner möten 
med barn (0–18 år) i verksamhet som Svenska 
kyrkan genomför i egen regi eller i samverkan med 
andra. I Svenska kyrkans kyrkoordning markeras 
barnets särskilda ställning i kristen tro.  
 
barnen har lyfts fram genom hela den  
judisk-kristna traditionen. De har en särställning 
i Bibeln. Barn är avgörande för Guds handlande 
med människan. När historien verkar avstanna 
och fortsättningen är osäker, då kommer barnet 
som en räddning. Exemplen är många, bland de 
mest framträdande hör det förbund som Gud slöt 
med Abraham, men som kunde bli verklighet först 
då Sara i hög ålder födde Isak (1 Moseboken kap 
15 och 21).

när israeliterna förtrycktes i Egypten och 
farao gav order om att döda alla nyfödda pojkar 
så räddades Mose, då han som bebis blev placerad 
i en korg av sin mamma och återfanns av faraos 
dotter (2 Moseboken kap 2). Som vuxen ledde 
Mose befrielsen av sitt folk.

och när gud sänder sin son till världen  
förkunnas det att han är hela världens räddare 
redan som nyfödd (Lukasevangeliet kap 2). Jesus 
framställde barnet som representant för sig själv. 
Han sa: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt 
namn, han tar emot mig” (Markusevangeliet 9:37). 
 
svenska kyrkan har ett starkt engagemang 
för barnets mänskliga rättigheter och vill till- 
sammans med andra verka för barnets bästa i 
samhälle och kyrka. Vi tror att alla människor är 
skapade till Guds avbild. Vi har alla fått ansvar 
och förtroende att vara Guds skapade med- 
skapare. Det gäller oavsett ålder. Och det är inte 
bara vackra ord. 2012 infördes ett krav på att 
barnkonsekvensanalyser ska göras inför alla 
större beslut i hela Svenska kyrkan. Därmed tänks 
barnen alltid in och får ofta själva komma till tals 
inför beslut som berör dem.

vi arbetar också med barnrättsperspektivet i 
vårt internationella biståndsarbete, Act Svenska 
kyrkan, och i det globala ekumeniska sam- 

Barnkonventionen: för barnets bästa
FN:s barnkonvention är svensk lag sedan 1 januari 2020. Det 

innebär att barns rättigheter stärks ytterligare, både i den privata 
och i det offentliga livet. Svenska kyrkan välkomnar detta och ser att 

barnkonventionen har en given plats i kyrkan.

Foto: Johannes Frandsen/Ikon
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...barnkonventionen...

arbetet. Kyrkornas världsråd arbetar exempelvis 
med UNICEF kring Child friendly churches, där 
man konsulterar barn och unga om vad en barn-
vänlig kyrka är. Ett annat av Kyrkornas världs-
råds initiativ heter Churches’ Commitments to 
Children, som stödjer kyrkor inom tre områden: 
barnens rätt till skydd, barnens delaktighet och 
klimatinitiativ med barn.  
 
barnkonventionen uttrycker en helhetssyn 
på barnet och dess utveckling, som syftar till att 
barnet ska få utveckla sin fulla potential på en rad 
områden: fysiskt, psykiskt, socialt, moraliskt och 
andligt. För att barnet ska kunna utvecklas på alla 
områden behövs ett samspel där barnet är med-
veten om sina rättigheter och får vägledning och 
stöd från föräldrar och andra vuxna för att kunna 
utöva dem.

barn är nyfikna. När det gäller religion så har 
barnet rätt att undersöka sin andlighet och vara en 
del av trosbaserade sammanhang. Därför har ar-
tikel 14 - barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet 
och religionsfrihet - särskild bäring för Svenska 
kyrkan. Religionsfrihet handlar både om frihet 
från religiöst tvång och om rätten till tradition och 
sammanhang, där livets frågor kan ställas och ex-
istentiell trygghet kan sökas.

det finns några frågor på området religion i 
relation till barnkonventionen som väckt stor  
uppmärksamhet. Det handlar bland annat om 
manlig omskärelse, konfessionella friskolor samt 
anmälningsskyldighet och tystnadsplikt. 

barn har rätt till ett andligt sammanhang. 
Där får de kunskap och verktyg så att de själv- 
ständigt kan ta ställning i livsfrågor. En del  
människor är av uppfattningen att barn inte kan 
värja sig mot indoktrinering av religion. Vi menar 
att det inte finns någon ideologifri värld. Risk för 
skadlig påverkan finns alltid, inte bara i tros- 
samfund. Den som inte förankras i någon tradition 
har sämre förutsättningar att värdera alternativ. 
Att helt bortse från religion är inte heller en  
neutral utgångspunkt.

svenska kyrkan värnar barndopet som ett 
uttryck för religionsfriheten. Dopet är en gåva 
från Gud som många föräldrar vill låta sina barn 
ta emot, precis som de själva låter barnen ta emot 
kärlek och värme. Föräldrar gör avgörande val för 
sina barn eftersom de vill deras bästa. Vi döper i 
hopp om att den kristna tron ska få betydelse för 
barnet. Senare i livet underlättas mogna ställning-
staganden av att man har kunskap om och  
erfarenhet av vad man tar ställning för eller emot.

 
Källa: Svenska kyrkans hemsida  
www.svenskakyrkan.se 

 
läs mer:  
Ärkebiskop Antje Jackeléns debattartikel: ”Barn 
har rätt till andlig utveckling.”  
Du hittar den på: https://www.svenskakyrkan.se/
arkebiskopen-barn-har-ratt-till-andlig-utveckling

”En del av de problem unga vuxna brottas med 
i dag hänger samman med brist på andlig utveckling.  

Men den är lika viktig för en ung människa som  
den fysiska och psykiska utvecklingen,”  

skriver ärkebiskop Antje Jackelén i sin debattartikel. 
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göteborgs stift  
Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans 
pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1,  
414 55 GÖTEBORG Besök: Repslagareg 5
www.svenskakyrkan.se/carljohanspastorat/   
teckensprak 
FB: Svenska kyrkans teckenspråkiga arbetet i Göteborgs 
stift

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 
www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/teckensprak 
FB: Teckenspråkig verksamhet i Härnösands stift 
Insta: infotecken 
 
Akar Holmgren, diakon  
Tal/SMS: 0763-97 59 35                                
Skype: akar.holmgren 
akar.holmgren@svenskakyrkan.se

karlstad stift  
Box 186, 651 05 Karlstad 
www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/teckensprak 
FB: https://www.facebook.com/karlstadsstift/ 
Emmy Lindgren, prästkandidat 
emmy.lindgren@svenskakyrkan.se
 
linköpings stift
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift        
www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan 

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

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

Antonio Silano, Pedagog 
antonio.silano@svenskakyrkan.se

luleå stift
www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak 
FB: Teckenspråk 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

Välkommen att kontakta oss!

...kontakta oss...
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...kontakta oss...

lunds stift 
Box 32, 221 00 Lund 
www.svenskakyrkan.se/lundsstift Verksamheter - 
Teckenspråk och hörselfrågor 
FB: Teckenspråkig kyrka i Lunds stift 
 
Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel 80% 
Mobil: 0709-103 053 
Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se 
beata.sandell@svenskakyrkan.se

Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 25% 
Mobil: 0761-884 242
kerstin.dahl@live.se

skara stift  
Box 173, 532 23 Skara  
www.svenskakyrkan.se/skarastift Meny - Kyrka på 
teckenspråk
FB: Teckenspråkig verksamhet i Skara stift

Barbro Lilja Brattgård, präst 50%
Skype: barlilja
barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Pia Renner, Stiftskonsulent 50% 
SMS: 070-910 17 66
pia.renner@svenskakyrkan.se
                                                  
stockholms stift
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/teckensprak 
 
Kontaktperson: Linda Olofsson, Handläggare för 
mångfaldsfrågor 
Tel: 08-402 36 11 
linda.olofsson@svenskakyrkan.se

Lillemor Lindahl, Diakon, Sjukskriven 
 
strängnäs stift  
Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro 
www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak 
FB: Svenska kyrkans Teckenspråkiga Arbete i Strängnäs 
stift

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
www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/flersprakig-kyrka  
Teckenspråk 
www.svenskakyrkan.se/gavle - Kyrka på Teckenspråk 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala 

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
skype: kristinaakerman3 
Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 UPPSALA
kristina.akerman@svenskakyrkan.se

visby stift  
Väskinde prästgård 622 75 Visby
www.svenskakyrkan.se/visbystift 
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 
www.svenskakyrkan.se/vasterasstift 
FB: Teckenspråkig kyrka i Västerås stift
 
Johan S Wisser, präst 100% 
SMS: 0735-08 40 71                                    
Skype: johanfs 
johan.s.wisser@svenskakyrkan.se
Kyrkallén 23, 793 31 Leksand

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

växjö stift  
Box 527, 351 06 Växjö 
www.svenskakyrkan.se/vaxjostift  
FB: Teckenspråkigt arbete, Svenska kyrkan i Växjö stift

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

nationell nivå
www.svenskakyrkan.se    
Här hittar du information på teckenspråk om 
Svenska kyrkan: YouTube. Sök på: Svenska kyrkan - 
Teckenspråk 



24

Av
sä

nd
ar

e
Jessica Lindberg
Växjö stift
Box 527
351 06 Växjö

Sofie Strid, Göteborg

– För där svarar vi på Guds kall att vilja ha en relation med 
oss. För föräldrar är det viktigt för att de vill sitt barn väl, 
att barnet ska få vara medlem i något större, en världsvid 
gemenskap. Så barnet får både en liten familj och en gigantisk 

familj som den kristna familjen är. 

Temat i det här numret av Händer i kyrkan 
handlar om dop.  

Varför tycker du att det är viktigt med dop?

Martina Åkeson Wollbo, Visby

– Mina föräldrar är inte aktiva i kyrkan – men de bar mig 
till dopet och gav mig något väldigt viktigt, en samhörighet 
med Gud och en start på mitt kristna liv, innan jag ens var 
medveten. Innan jag visste något om Gud, Jesus och den 
helige Ande så hade de redan hjälpt mig att få ta emot dopets 
gåva.

Johan S Wisser, Leksand/Härnösand

– Dop = kristen gemenskap.


