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sedan denna dag har vi kristna försökt att göra det 
som Jesus sa. Vi berättar för andra människor 
om Jesus. Vi döper de som vill döpas. Och vi 
undervisar dem som har döpts. Konfirmation är 
en del av denna undervisning. 

konfirmationen handlar alltså om att berätta 
det som Jesus gjorde och sa när han levde på 
jorden. Förr i tiden tänkte man att det viktigaste i 
konfirmationen var kunskap om Gud och Bibeln. 
Många sa också att ”… de gick och läste för 
prästen”. I konfirmationsgudstjänsten ingick ett 
förhör som för många blev en jobbig upplevelse. 
Konfirmanden skulle visa inför församlingen att 
den hade en rätt tro och rätt kunskap om Gud. 

idag tänker kyrkan mer i relationstermer. Gud vill 
ha en relation till var och en. Och kyrkan vill att 
konfirmanden ska ha en relation till Gud och 
till Bibeln. Även om det finns kunskaper som är 
viktiga betonas det i konfirmationen att livets 
mening inte är prestationer. Det är relationerna 
som är viktiga.  
– Relation till Gud, till livet, döden och evigheten. 
– Relationen till Guds skapelse. Hur tar vi hand 
om allt det goda Gud har skapat?  
– Relationer till de människor som finns i 
min närhet. Vad innebär att ha kärlek till sin 
medmänniska? 

Relationerna är det viktiga

tema: konfirmation

Varför erbjuder Svenska kyrkan konfirmation? 
Grunden till detta ligger långt tillbaka i tiden, 
nästan 2000 år.  Efter att Jesus hade dött och 
uppstått samlade han sina lärjungar och gav dem 
en befallning. I kyrkan kallar vi den för dop- och 
missionsbefallningen. Jesus säger till lärjungarna:
 
” Åt mig har getts alla makt i himlen och på jor-
den. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga 
Andens 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)

jesus ger lärjungarna en slags summering av vad 
han själv tyckte var viktigt för dem att göra när 
han inte längre var kvar på jorden: 
– De människor de mötte skulle de göra till Jesu 
lärjungar. 
– Hur blir man Jesu lärjunge? Jo, genom dopet i 
Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. 
– Efter att människor har blivit döpta ska 
lärjungarna undervisa dem om Jesus och vad han 
gjorde och sa.

och till sist påminner Jesus dem om att ingen av 
dem är ensam i detta arbete. Jesus är själv med 
dem: Jag är med er alla dagar till tidens slut.
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för att bli konfirmerad måste man först vara 
döpt. Det var ju så Jesus sa. De flesta som döps 
i Svenska kyrkan är spädbarn. Då är det barnets 
föräldrar som gemensamt har bestämt att deras 
barn ska döpas. Men åldern för den som vill bli 
döpt spelar ingen roll eftersom kyrkan erbjuder 
dop i alla åldrar. 

vad dopet handlar om kan du läsa i Händer i 
kyrkan nr 1 2020 eller titta på YouTube och sök 
på « Svenska kyrkan Teckenspråk Dop». 
text: kristina åkerman  
foto: sid 2 magnus aronson /ikon, sid 3 kristina åkerman

nästa nummer: manusstopp 1/6  
Nr 3 utkommer i månadsskiftet juni-juli
Material skickas till:  
handerikyrkan@svenskakyrkan.se

har du flyttat?
Kom ihåg att meddela din nya adress, så 
du inte missar något nummer av Händer i 
kyrkan! handerikyrkan@svenskakyrkan.se

händer i kyrkan utges av samtliga svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga arbete
Ansvarig utgivare: Camilla Lans camilla.lans@svenskakyrkan.se
Omslagsbild: Åsa Grönberg
Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet

tema: konfirmation

Men också relationen till mig själv: Jag är viktig 
och värdefull i Guds ögon. Mitt liv och mina val i 
livet betyder något. 

för många är konfirmationstiden en avgörande tid 
i livet. Man utvecklas både som människa och 
i sin tro, och träffar nya vänner. En del åker på 
läger och är borta flera veckor, medan andra går 
regelbundet varje vecka i sin kyrka. 

det finns också vuxna som vill konfirmeras. De kan 
gå i samtal hos en präst några gånger eller vara 
med i en samtalsgrupp om tro och liv, där allt 
avslutas med en konfirmationsgudstjänst. 
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mats hallin, 19 år, örebro:

-Gemenskap 
och nya vänner
Temat i det här numret av Händer i kyrkan är 
”Konfirmation” - vi har träffat två ungdomar 
som delar med sig av sina tankar kring sin  
konfirmationstid och vad den tiden har betytt 
för dem.

intervju

Vad har du för intressen? 
– Mina intressen är lastbilar och ledarskap inom 
fotboll/futsal. Jobba är det största intresset.
 
Vad gillar du med kyrkan? 
– Jag gillar att det är en plats där man kan 
komma glad som ledsen och alltid känna 
delaktighet och samvaro.
 
Varför ville du bli konfirmerad? 
– Jag ville konfirmera mig för att det har mina 
föräldrar sett fram emot och jag kände att det var 
något roligt.
 

När och var blev du konfirmerad? 
– Jag konfirmerades 1 juni 2014 i Sankt Nicolai 
kyrka i Örebro. 

Hur många var ni som blev konfirmerade? 
– Vi var sju stycken från Strängnäs stift och tre 
stycken från Lunds stift som konfirmerades 
samtidigt.
 
Hur tyckte du det var att bli konfirmerad? 
– Jag tyckte att det var roligt, man lärde känna 
nya människor och fick nya vänner.
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– Tiden satte varma spår i hjärtat

Vad var roligast med konfirmationstiden? 
– Det absolut roligaste var de läger vi hade möjlig-
heten att få och de ledare vi hade som motiverade 
oss. Vill passa på att tacka Gun Carlzon som trots 
motgångar alltid funnits där innan, under och 
efter konfirmationen. Hon har format oss som 
människor och har gett alla ett gott skratt.
 
Vad minns du bäst med konfirmationstiden? 
– Bäst minns jag när vi under lägret på Solliden 
länge kämpade med att förbereda vår konfirma-
tion. Tillsammans övade vi på vårt uppträdan-
de som blev som en teater – vår gemensamma 
gestaltning. Gemenskapen minns jag.
 
Vad betydde egentligen konfirmationen för dig? 
– Konfirmationstiden för mig satte varma spår i 
hjärtat. Det är en del i hur jag tänker och reflekte-
rar än idag. Utan konfirmationen kanske jag  
skulle varit en annan människa.

”

intervju

Skulle du kunna rekommendera någon annan att 
bli konfirmand? 
– Absolut, det rekommenderas, du får vänner 
och en gemenskap för livet. Du behöver inte vara 
djupt religiös, huvudsaken är den gemenskap och 
omvårdnad du får. 

Vad skulle du säga till någon som funderar på att 
anmäla sig till konfirmationsläsning? 
– Har du inte anmält dig ännu? Gör det nu innan 
du missar en fin chans till gemenskap och nya 
vänner som ger dig nya tankar i livet.

Tack för att du ställde upp på intervjun!
text: gun carlzon  
foto: s 4 överst paul hallin, s 4 underst magnus aronson/
ikon, s 5 joakim orrvik
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saga nilsson, 21 år, örebro:

–Det blev riktigt 
spännande!

intervju

Konfirmationstiden är så mycket mer än att  
prata om Gud. Det handlar om gemenskap och 
att prata om livet. Här delar Saga med sig av 
sina tankar om sin konfirmationstid.

Vad har du för intressen?
– Jag älskar att laga mat, vara med familjen och 
vänner!

Vad gillar du med kyrkan?
–  Jag gillar att man kan vara sig själv och att 
kyrkan är så öppen och ärlig!

Varför ville du bli konfirmerad?
– Jag ville bli konfirmerad för jag tyckte att det lät 
spännande och även roligt!

När och var blev du konfirmerad?
– Det var 2014 i Nikolaikyrkan i Örebro.

Hur många var ni som konfirmerade er?
– Vi var tio ungdomar som blev konfirmerade.

Hur tyckte du det var att bli konfirmerad?
– Jag tyckte att det var jätteroligt!!

Vad var roligast med konfirmationstiden?
– Det var alla de roliga lägren vi gjorde 

tillsammans, men även all den fina gemenskapen 
vi hade!!

Vad minns du bäst med konfirmationstiden? 
– Alla våra roliga stunder vi hade tillsammans och 
allt man trodde om att prata om Gud var tråkigt, 
men det blev riktigt spännande att lära sig om 
Gud!

Vad betydde egentligen konfirmationen för dig?
– Det betydde mycket, jag fick nya vänner och jag 
fick en bättre uppfattning om vad kyrkan var för 
något!

Skulle du kunna rekommendera någon annan att 
bli konfirmand?
– JA, verkligen!! Många ungdomar tror att det är 
bara massa prat om Gud och kyrkan, men där har 
dom fel! Det är så mycket mer, till exempel så är 
det massa roliga läger, nya kompisar, ledarna gör 
massa roliga övningar om Gud och kyrkan! Det 
är inte som i skolan, utan mycket roligare!!
  
Vad skulle du säga till någon som funderar på att 
anmäla sig till konfirmationsläsning?  
– Prova, lovar att du inte kommer att ångra dig!!

Tack för att du ställde upp på intervjun! 
text: gun carlzon foto: stephanie nilsson
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glimtar

En härlig helg 
en slingrande väg i skogen till Sigtunas folkhög-
skola, det känns som att man åkte fel. Men herr 
GPS ”säger” jag är på rätt väg. Nåja. Jag kom i 
alla fall fram till slut. Efter att ha checkat in mig 
i mitt rum gick jag till samlingsrummet i huset 
intill. Där träffade jag många härliga personer.
 
helgen var fylld med intressanta diskussioner och 
några grupparbeten. En tävling ”vad vet ni om...” 
där man fick göra olika saker för att få poäng. 
Lösa ett korsord, skriva rätt namn på stiften på 
en karta, lägga Frälsarkransens pärlor på rätt 
plats och utslagsfrågan var hur gamla är alla fyra 
ledarna tillsammans.

vi hade en inspirerande föreläsare, Rune Leander, 
på plats. Han gav oss ett föredrag om att 
använda andra sinnen än vår syn. Han kom in 
med en ögonbindel på sig och höll i en käpp och 
berättade om Emmausvandrarna (Luk 24). Sedan 
fick alla varsin ögonbindel för att ha den på oss 
och vi fick känna på cirka 20 saker, samtidigt 
har Rune tänt en rökelse. Sedan diskuterade vi 
om olika högtider och om kyrkoåret. Varför är 
påskhelg på olika helger varje år? Ibland firar vi 
påsken i slutet på mars eller sent i april.

en ”dos” med döva folk är underbart! Det ger mig 
mer kraft att orka vardagen. Visst det var tråkig 
vara inomhus hela helgen, men det var lite skönt 
för det blåste rätt mycket ute. Stormen Dennis 
ville inte åka iväg på riktig...
Tusen tack för en fin helg! 
text: maja hellöre, insjön foto: peter ahl
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glimtar

Ny präst välkomnad i Leksand 

av sveriges 13 stift är det bara sex stift som har 
teckenspråkiga präster. I Västerås stift finns en 
lång tradition av teckenspråkigt arbete. Därför 
var det stor glädje när Johan S. Wisser nyligen 
tillträdde som teckenspråkig präst i Djura-
Leksand-Siljansnäs pastorat. Han ersätter Barbro 
Lilja Brattgård som går vidare till en tjänst som 
stiftsadjunkt i Skara stift. 
 
– det är klart att det svajar lite grand och allt 
känns ovant, men när jag har träffat er och ser 
hur glada ni är och värmen bara flödar, känner  
jag att jag är välkommen hit, sa Johan till  
församlingen i samband med att han togs emot i 
en söndagsgudstjänst i slutet av januari.  
 
leksands kyrka var fylld av döva personer, själv-
klart från Leksand men också från hela Västerås 
stift och andra delar av landet, som ville väl- 
komna Johan och även tacka Barbro för många 
år av verksamhet och gudstjänster på tecken-
språk. Det var starka känslor vid kyrkkaffet i 
församlingshemmet. 
– Eftersom jag lämnar halva mitt hjärta här i 

Leksand så det är ju klart att jag måste komma 
tillbaka och träffa er igen, sa Barbro.  
 
västerås stift har under många år satsat på att 
kunna erbjuda både gudstjänster och verksam-
het på teckenspråk. Johan kommer, precis som 
Barbro, att ha en delad tjänst som innebär att 
halva tiden ägnas åt verksamheten i Djura-
Leksand-Siljansnäs pastorat och andra halvan åt 
teckenspråkiga gudstjänster runt om i hela stiftet. 
 
johan har arbetat som teckenspråkig präst i 
Härnösands stift i 14 år. Han ser fram mot att 
nu få arbeta i Leksand, bland annat för att dövas 
folkhögskola Västanvik finns där. 
 
– västerås stift har dessutom ett gott rykte och är 
framåt när det gäller till exempel ungdoms- och 
HBTQ-frågor. Den teckenspråkiga verksamheten 
är också väl upparbetad av Barbro Lilja Brattgård 
och stiftskonsulent Åsa Grönberg. Nu får jag ta 
över den verksamheten tillsammans med Åsa och 
det känns spännande, säger Johan.
text: ann löfqvist foto: ingrid e. del castillo  
kommunikatörer i västerås stift 
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glimtar

Lunds stift 
Den tredje mars var det dags att gå på föreläsning 
om resa till Jerusalem. Två klasser av blivande 
präster (från Lund och Uppsala) reste i december 
tillsammans med tre lärare och en mentor. Det var 
mest en studieresa om religionsdialog och viljan 
att få fred i Israel och Palestina. Men vi var också 
runt och tittade i Jerusalem med omnejd. Till 
exempel var vi vid Jordan och hade andakt där 
man tror att Jesus döptes av Johannes.  
 
i jerusalem gick vi nedför Olivberget där vi såg 
Getsemane trädgård. Där fanns olivträd som var 
minst 1500 år gamla, kanske var de från Jesu tid. 
Där fanns också Jesu tårars kyrka där Jesus klaga-
de över Jerusalem. Sofie Strid, präststuderande 
och Beata Sandell, präst och mentor, var med på 
resan som varade sex dygn. Vi berättade och visa-
de bilder från resan. Publiken ställde frågor och 
kommenterade, flera hade varit i Israel. Sedan åt 
vi smörgåsfika och hade det trevligt tillsammans.
text: beata sandell foto: kerstin dahl, beata sandell
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glimtar

Uppsala stift
Den 1 mars firades en ekumenisk gudstjänst i 
Tunabergskyrkan i Uppsala. Det var en riktigt 
regnig söndag, så det kändes extra härligt att få 
vara med i en skön gemenskap trots regnet utan-
för. Gudstjänsten började med att prästen Kristina 
hälsade all välkomna till gudstjänsten och ledde 
oss i inledningsord och bön.  
 
därefter tog edison Shadabi över. Han predi-
kade över en text i 1 Korinterbrevet 12:12-31. 
Korinterbrevet är ett brev från Paulus till försam-
lingen i staden Korint. Medlemmarna där var 
osams och bråkade med varandra. Paulus skriver 
att man kan jämföra alla kristna med en männis-
kokropp. Precis som kroppen har många olika 
delar, tex ett öga, en hand, en fot eller hjärta 
osv. är vi människor också olika varandra. Men 
varje kroppsdel är lika viktig och behövs. Ingen 
är bättre än någon annan. Och vi kan inte säga 
till någon kroppsdel att den inte behövs. Alla 
kroppsdelar är lika viktiga om hela kroppen 
ska fungera. Samma sak är det med oss kristna. 
Genom dopet tillhör vi Kristus. Vi har alla fått 

Helig Ande över oss i vårt dop.  Även om vi tillhör 
olika kyrkor och tänker olika i vissa teologiska 
frågor tillhör vi alla samma kropp. Alla är lika 
viktiga och ingen är bättre eller sämre. Som delar i 
Kristi kropp behöver vi hålla sams och lära oss att 
förstå varandra.  Vi ska inte bråka med varandra 
och säga att någon annan inte är viktig eller bra. 
Istället behöver vi uppmuntra varandra och hjälpa 
varandra. Vi är alla del i samma kropp och vi tror 
alla på samma Gud. 
 
efter predikan tecknade Görel Hedlund från 
Frälsningsarmén en psalm som hon skapat själv. 
Den handlade om att vi behöver Gud i våra liv. Vi 
samlade in pengar till Dövas Afrika Mission. Det 
blev 480 kronor. Vi tecknade också trosbekännel-
sen tillsammans. Det är samma trosbekännelse i 
alla kristna kyrkor över hela världen. Det visar 
att vi tillhör samma tro, även om vi är med i olika 
kyrkor. Den katolska prästen Gene Dyer avslutade 
gudstjänsten med bön och gav oss Herrens välsig-
nelse. Sedan fick vi fika tillsammans medan regnet 
öste ned utanför. 
text & foto: kristina åkerman
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frågesport

Frågesport!

du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar fem vinnare bland de som 
skickar in rätt svar. Vinnarna får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av 
Händer i kyrkan. Skicka in dina svar senast den 1/6 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 2 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 är temat i denna tidning?
1) Konfirmation   X) Nattvard   2) Vigsel

2. Vad kallas den text i Bibeln som börjar:  
”Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden....”
1) Dop- och Missionsbefallningen X) Välsignelsen  
2) Herrens bön

3. När kan man bli konfirmerad?
1) Bara när man är ungdom  X) Bara när man är vuxen
2) Man kan bli konfirmerad som ungdom eller vuxen

4. Vad heter den nya dövprästen i Västerås stift?
1) Barbro Lilja Brattgård  X) Kristina Åkerman  
2) Johan S Wisser

5. Lunds stift har haft en föreläsning om en resa.  
Vart gick den resan? 
1) Assisi  X) Jerusalem  2) Norge

6. Vem skrev Korintierbrevet?
1) Paulus  X) Lukas  2) Markus

7. Hur många konfirmander var det i Sagas och Mats  
konfirmationsgrupp?
1) 8 st   X) 10 st  2) 12 st

8. Var i Bibeln kan vi läsa om Abraham, Sara och Hagar?
1) Psaltaren  X) Johannes evangeliet  
2) Första Moseboken

9. Hur många olika böcker består Bibeln av?
1) 55 st  X) 66 st  2) 77 st

10. Vad hette sonen som Hagar födde?
1) Jakob  X) Ismael  2) Daniel
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kyrkskola

hagar är en slav och berättelsen om henne 
kan man läsa i Första Moseboken kapitel 16. 
Där berättas om en man som heter Abraham. 
Han lever med sin fru Sara för nästan 4000 år 
sedan. De två verkar vara lyckliga och tycker 
om varandra. Men det finns en sorg i deras liv. 
De får inga barn tillsammans. I den kulturen 
var det väldigt viktigt att få barn, främst söner. 
Varför det? Jo, det var sönerna som skulle föra 
familjenamnet och traditionen vidare. Om det 
gifta paret inte kunde få några barn, stod det i 
lagen att mannen kunde ta en slavinna så att hon 
födde söner till honom istället för hans fru.

sara vet att hennes man är ledsen för att de inte 
kan få barn ihop. Hon säger därför till honom 
att han ska försöka få barn med hennes slavinna, 
Hagar. Abraham tycker att det är ett gott förslag. 
Och så blir Hagar med barn och Abraham är 
pappan. Men det här blir inte lätt för någon. 
Abraham är glad och stolt över att bli far, men 
han ser att Sara, hans hustru, är avundsjuk, 
arg och ledsen. Hagar mår heller inte bra, för 
Sara straffar Hagar hela tiden. Till slut rymmer 
Hagar. Hon springer rakt ut i öknen. Hagar tror 
att hon är ensam i öknen, men en ängel hittar 
henne. Ängeln frågar Hagar: Varifrån kommer 
du och vart är du på väg? Hagar berättar allt 

för ängeln. Ängeln uppmanar henne att vända 
tillbaka. Ängeln säger också hon ska ge barnet 
namnet Ismael och att hennes son kommer att bli 
stamfader för en stor släkt. Då säger Hagar till 
ängeln: Du är Seendets Gud. Hagar går tillbaka 
till Abraham och hon föder honom sonen Ismael. 
Efter några år blir även Sara gravid och föder 
också en son. Han får namnet Isak. Berättelsen 
om Abraham, Sara och Hagar och om deras söner 
Ismael och Isak kan du läsa i första Moseboken 
kapitel 12-23.
 
för mig är det mötet mellan ängeln och Hagar som 
är höjdpunkten i berättelsen. Ängeln frågar Hagar 
vart hon är på väg. Den frågan har vi nog alla 
ställt oss i livet. Vad vill jag egentligen med mitt 
liv? Flyr jag bort från något? Vad är det jag läng-
tar efter? Oavsett vad vi svarar på dessa frågor är 
Gud med oss. Gud ser hur vi mår på insidan. Gud 
har omsorg och vill oss väl.

hagar namnger också gud som ”Seendets Gud”. 
Den beskrivningen av Gud tycker jag är vacker. 
En Gud som ser var och en av oss människor.  En 
Gud som är med oss både när livet känns tungt 
och när det är lätt att leva. En Gud som aldrig 
överger oss.  
text & foto: kristina åkerman, präst

I Bibeln finns 66 olika böcker. I dem kan man läsa 
om olika människors liv. Några personer beskrivs 
grundligt som till exempel Mose och kung David. 
Andra personer får vi bara se en liten skymt av. 
En sådan person är Hagar. 

Hagar - en av 
kvinnorna i Bibeln
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avlidna

Avlidna

Erik Waara, Umeå, avled den 27 juli 2019. Erik 
blev 72 år. 

Curt Andersson,  Uppsala, avled den 26 november 
2019. Curt blev 74 år. 

Gunnel Parkhagen, Borås, avled den 19 januari 
2020. Gunnel blev 96 år.

Göran Johansson, Västerås, avled den 31 januari 
2020. Göran blev 65 år.

Foto: Gustaf Hellsing /IKON

rätt svar i frågesporten 
nr 1 2020

grattis till vinnarna:

1. Birgitta Runnquist, Göteborg 
Malte Hasselkrantz, Djura 
Mari Eriksson, Huskvarna 
Angelica Holmer, Örebro 
Per-Einar Ekestubbe, Köping

1. 1. Temat i tidningen var Dopet. 
2. Jesus döptes i Jordanfloden. 
3. Johannes döparen, döpte Jesus.   
4. Man kan bli döpt när som helst. Ung 
eller gammal, spelar ingen roll. 
5. Innan Sofie Strid började läsa till präst, var 
hon målare. 
6. Alla familjen Hellöres sex barn har döpts i 
Åhls kyrka. 
7. Doppärlan i frälsarkransen är vit. 

8. Sju döva ungdomar från Örebro deltog i 
ledarutbildningen på Finnåkers kursgård. 
9. Robin heter mannen som döptes i  
Leksands kyrka. 
10. Man döps för att höra ihop med Gud,  
Jesus, kyrkan och varandra.

Ilona Novaki, Uppsala, avled den 31 januari 
2020. Ilona blev 75 år.

Birgitta Lindau, Helsingborg, avled den 14 febru-
ari 2020. Birgitta blev 83 år.

Hauke Hagedorn, Sösdala, avled den 15 februari 
2020. Hauke blev 73 år.

Gun-Britt Samuelsson, Västra Frölunda, avled 
den 10 mars 2020. Gun-Britt blev 91 år.
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När jag är orolig och rädd för att gå vilse kan 
jag be till Gud om hjälp att hitta vägen i livet. 10 
Guds bud är som ett slags vägmärken - de är en 
hjälp för oss att veta vad som är rätt. Om några 
av buden kan du läsa i Romarbrevet 13:8-10. 
Kärleken både till mig själv och till min nästa 
behövs för att hjälpa mig att följa buden och göra 
det som är rätt mot min nästa. Att fira nattvard 
är en kärleksmåltid där vi kan minnas vad Jesus 
har gjort för oss när han dog på korset. Jesus 
älskar oss så mycket att han valde att offra sitt 
liv för oss. Varje gång vi firar nattvard påminns 
vi om det. Det är så STORT och gör mig alltid 
så berörd och tacksam. Kort om nattvarden går 
att läsa i Markusevangeliet 14:22-25. Du hittar 
bibeltexterna som nämns i texten på teckenspråk 
på YouTube - sök på «Bibeln på teckenspråk». 

ibland är det svårt att lita på att GPS:n hittar den 
bästa vägen. Ibland kan vi ha svårt att lita på att 
Gud kan vara vägvisare för vår bästa livsväg. Men 
Gud har lovat att alltid vara med oss alla dagar 
intill tidens slut. Det vill jag försöka att lita på.    

Bön: Tack Gud för att du är vår vägvisare och för 
vår hjälpare, Den Helige Ande. Tack för att du 
visar oss hur vi ska vara mot varandra och för att 
Du vill hjälpa oss att hitta rätt väg. Amen. 
text & foto: gun carlzon, stiftspedagog strängnäs stift

När är det bra att ha en vägvisare? En vägvisare 
är bra att ha när jag inte hittar vägen och behöver 
någon att fråga som kan hjälpa mig att hitta vägen.  
 
idag har vi gps som kan hjälpa oss att hitta rätt. 
Vad kan en GPS-vägvisare lära oss om livet till-
sammans med Gud? För att GPS:n ska fungera 
som bäst behöver den vara uppdaterad och ha 
kontakt med satelliterna. För att vi ska fungera 
som bäst i vårt kristna liv behöver vi genom bön 
också vara uppdaterade och ha kontakt med Gud. 
Bönen hjälper oss att ha en relation med Gud.  
 
dopet är början på vårt kristna liv och vid konfir-
mationen bekräftar vi det. Vi säger ja till att 
försöka fortsätta leva som kristna. I dopet får 
vi också Den Helige Ande som en gåva. En 
gåva som inte går att se och är svår att förklara. 
Vinden som blåser och kontakten mellan GPS:n 
och satelliterna går inte heller att se och är svår 
att förklara. Men kontakten finns där för att 
hjälpa GPS:n att fungera. Vi får Den Helige Ande 
som en hjälpare i vårt kristna liv. Andens olika 
nådegåvor berättas det om i 1:a Korinthierbrevet 
12:4-11. På vägen till konfirmation kan man få 
prova att uppleva livet tillsammans med Gud. 
Man får lära sig om vad bön är och hur man kan 
be till Gud. Det är lätt att gå vilse, men tanken på 
Gud som en GPS i livet ger både hopp och glädje. 

Gud är som en GPS

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

Torsd 2/4   Halmstad Kärlekens kyrka kl   
  11.30 Gudstjänst och soppa 

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

Onsd 8/4   Göteborg Repslagaregården kl  
  11.00 Andakt och gemenskapsträff

Månd 13/4  Göteborg Repslagaregården kl  
  13.00 Påskgudstjänst och påsk 
  lunch 40 kr anmälan senast 6/4 till  
  Camilla

Onsd 22/4   Göteborg Repslagargården kl   
  11.00 Andakt och gemenskapsträff 

Sönd 26/4   Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00  
  Gudstjänst och Kyrkkaffe

Sönd 3/5    Göteborg Repslgaregården kl   
  12.00 Gudstjänstverkstad:  
  Vad är prästens uppgift?                                                                      
                        14.00 äta tillsammans 30 kr  
  (anmälan senast 29/4 till Camilla)  
  15.00 Gudstjänst och kyrkkaffe                                                                                     

Onsd 6/5  Göteborg Repslagargården kl   
  11.00 Andakt och gemenskapsträff 

Torsd 7/5   Halmstad Kärlekens kyrka kl   
  11.30 Gudstjänst och soppa 

Sönd 10/5  Ängelholm, Starby (OBS nytt   
  datum) kl 14.30-17.30 Vi   

  besöker ”Jerusalem” Mer   
  information se Lunds stift.   
  Anmälan senast 23/4 till Camilla 

Onsd 13/5   Uddevalla Bäve kyrkan kl 11.00  
  Andakt och Gemenskapsträff

Onsd 20/5   Göteborg Repslagargården kl   
  11.00 Andakt och gemenskapsträff 

Sönd 31/5 Ingen gudstjänst i Uddevalla

Sönd 7/6  Pilgrimsvandring med Lunds stift,  
  se under Lunds stift, anmälan   
  senast 22/4 till Camilla, 200 kr.

Torsd 11/6  Halmstad Kärlekens kyrka kl   
  11.30 Gudstjänst och sillunch,  
  anmälan senast 29/5 till Camilla,  
  50 kr.

Sönd 14/6  Göteborg Gustavi Domkyrka kl  
  11.00 Prästvigning för Sofie Strid.  
  Mottagning efteråt i Carl   
  Johans församlingshem.   
  Anmälan senast 22/5 till Camilla.  
  Begränsade     
  platser i församlingshemmet max  
  130 personer och anmälan är   
  bindande.  

Lörd 20/6  Björkö-Bohus Björkö kyrka kl 
  11.00 Gudstjänst Sofie Strid och  
  Camilla Lans medverkar.   
  Kyrkkaffe på Solhem

  Sommarmys på Åkerhus i   
  Frölunda  
  Måndagar kl 11.00: 22/6, 29/6,  
  6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8,  
  17/8

  Sommarcafé på Repslagaregården  
  i Göteborg Torsdagar kl 11.00:  
  25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7,  
  6/8, 13/8, 20/8.

 
Härnösands stift
Sönd 12/4  Härnösand Domkyrkan kl 15.00  
  Teckenspråkstolkad mässa   
  Katarina Adamsson Kyrkkaffe

Lörd 18/4        Örnsköldsvik Gullängets kyrka 
  kl 13.00 Mässa Birgitta   
  Blomqvist Kyrkkaffe

Kalender april–juni 2020

Med reservation för ev ändringar.  
Aktiviteter kan bli inställda på grund av corona-
viruset. Håll koll på information i sociala medier 
eller kontakta de teckenspråkiga medarbetarna i 
ditt område. 
 
Vi ber: Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till 
omsorg om varandra. Låt inte viruset sprida sig.  
Vi överlämnar oss i dina händer. Amen.
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Sönd 17/5  Härnösand Domkyrkan kl 15.00  
  Teckenspråkstolkad mässa   
  Katarina Adamsson Kyrkkaffe

Lörd 23/5  Örnsköldsvik Gullängets kyrka  
  kl 13.00 Mässa Birgitta Blomqvist  
  Kyrkkaffe

Karlstads stift
Sönd 7/6  Karlstads domkyrka kl 11.00  
  Prästvigning av Emmy   
  Lindgren mfl Teckenspråkstolkas

Linköpings stift
Sönd 12/4  Linköping Domkyrkan kl 11.00  
  Högmässa på Påskdagen. Tecken 
  språkstolkad 

Sönd 12/4    Finspång Risingekyrka kl 11.00  
  Uppståndelsemässa Teckenspråks 
  tolkad

Sönd 10/5     Finspång Mariagården kl 11.00   
  Mariamässa Teckenspråkstolkad.  
  Vårlunch!

Sönd 17/5  Linköping Tomaskyrkan kl 15.00  
  Gudstjänst för små och stora 10-  
  års jubileum för förskolan Ängeln  
  och Tack hejdå 

  Hultsfredsområdet – se Växjö stift

Luleå stift
Sönd 5/4 Umeå Församlingsgården kl 11.00  
  Gudstjänst på teckenspråk   
  Kyrksoppa 30 kr

Sönd 26/4 Umeå stads kyrka kl 11.00   
  Högmässa Skrivtolkad Kyrkkaffe

Sönd 3/5 Umeå Församlingsgården kl 11.00  
  Gudstjänst på teckenspråk   
  Kyrksoppa 30 kr

Torsd 7/5 Umeå Församlingsgården   
  Fairtradefika kl 9.30-19.00

Sönd 10/5  Skellefteå Sunnanå kyrka kl 14.00  
  Gudstjänst Anna Yttergren   
  Kyrkkaffe

Sönd 17/5 Umeå stads kyrka kl 11.00   
  Högmässa Skrivtolkad Kyrkkaffe

Sönd 31/5  Öjeby kyrka kl 14.00 Gudstjänst  
  Anna Yttergren m fl Kyrkkaffe

  Mat och prat i Sunnanå kyrka,  
  Skellefteå  
  Torsdag 16/4, 28/5 kl 10-13 
  Start kl 10 med fika och avslutning  
  med sopplunch. Frågor? Kontakta  
  Katarina Häggmark

  Caféträff i Öjeby kyrkstad Sankt  
  Mary Fredag 24/4, 29/5 kl 13-15

  After work i Umeå 
  Vi äter middag tillsammans i   
  Församlingsgården. Kostnad 

  40 kr /vuxen, 20 kr/barn. 
  Fredag 24/4, 29/5, 26/6 kl 17.00

  Gemenskapscafé i Umeå 
  Vi ses på Kafé Station där det   
  bjuds på te, kaffe eller läsk. 
  Lördag 18/4, 16/5 kl 12.30

  Tacotorsdag i Umeå 
  Middag i Församlingsgården.   
  Anmäl dig senast två dagar   
  i förväg till: johan.x.andersson@ 
  svenskakyrkan.se  
  Torsdag 2/4 kl 17.00

  Trivselträffen i Umeå 
  Grupp för vuxendöva i   
  Martasalen, Umeå stads   
  kyrka Skrivtolkas och TSS.   
  Anmälan till Carina Sehlström 
  Onsdagar 1/4, 15/4, 29/4, 13/5,  
  27/5, 10/6 kl 13.00–15.00

  Stiftsgemensam verksamhet 
  Gemenskapsdag måndag 13/4  
  i Öjebyn (Annandag påsk). Start  
  med lunch kl 12.30. Dagen   
  avslutas med Mässa i Öjeby kyrka  
  Samåkning ordnas. Frågor och  
  information: Anna Yttergren 

  Sommaravslutning söndag 7/6 
  i Hägnans friluftsområde,   
  Luleå Samåkning ordnas Frågor  
  och information: Anna Yttergren
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Lunds stift
Tisd 31/3  Kristianstads församlingshem kl  
  12.00 Andakt med sopplunch,  
  självkostnadspris

Lörd 4/4  Heldagsvandring på Österlen kl  
  10.00-17.00, ”Jesu sista   
  vandring”. Vi startar Simrishamns  
  station kl 10.15 och vandrar längs  
  kusten upp mot Knäbäckshusen.  
  Medtag egen matsäck. Anmäl till  
  Kerstin 0761–884242 senast 26/3

Månd 13/4  Lunds Domkyrka kl 14.00,   
  Sjuarmade ljusstakens kapell.   
  Påskgudstjänst på teckenspråk,  
  efteråt fikar vi på stiftskansliet

Torsd 16/4  Hässleholms församlingshem   
  kl 11.30. Andakt med sopplunch  
  till självkostnadspris. Anmäl till  
  Beata senast 13/4.

Onsd 22/4  Karlskrona Kungsmarkenkyrkan  
  kl 12.00 Andakt med lunch,   
  anmälan Beata 0709-103053   
  senast 2/4 

Torsd 23/4  Kristianstads Heliga Trefaldig- 
  hetskyrka kl 19.00 Sinnesromässa 
  Teckenspråkstolkad  OBS fika i  
  kyrkan innan mässan kl 18.30

Sönd 3/5  Ängelholm St Mikaels kyrka   
  kl 10.00 Teckenspråkstolkad   
  Högmässa. Anmäl till Kerstin   
  0761–884242, Kyrktaxi   
  bokas från stationen för den som  
  vill. Fika till självkostnadspris.

Sönd 10/5  Ängelholm, Starby (OBS nytt   
  datum) kl 14.30-17.30 Vi besöker  
  ”Jerusalem”.                                  
  Föredrag kl 14.30-15.30, 15.30- 
  16.30 bjuds vi på kvällsmat,   
  16.30-17.30 föredrag.   
  Anmäl er på sms till Kerstin   
  0761–884242 senast den   
  23/4. Beata hämtar med   
  minibuss vid Lunds centralstation  
  och Kerstin med minibuss vid   
  Ängelholms station.

Onsd 13/5  Lund Stiftskansliet Kraftstorg 12B  
  kl 18.00-20.00 Välkomna till  
            informationskväll om resan till 
  Assisi, i Franciskus fotspår.  
  Resan planeras till maj 2021  
  Kerstin, Beata och Rune  

  berättar om resan, visar   
  bilder, bjuder på lite italienskt,  
  pris 40 kr/pers. Resan till Assisi  
  kommer att göras tillsammans med  
  Göteborgs stift och Leksands   
  pastorat. Anmäl till Kerstin sms  
  0761–884242 senast 8/5

Sönd 24/5  Malmö Limhamns kyrka kl 11.00.  
  Mässa på teckenspråk och   
  svenska. Därefter fika i   
  kyrkhörnan.

Tisd 26/5  Bussutfärd från Elinebergskyrkan  
  till hemligt mål kl 13.00-17.00. Vi  
  bjuds på fika. Anmäl till Kerstin  
  senast 18/5

Sönd 7/6  Hallaröds kyrka Första   
  Pilgrimsvandringen inför resan till  
  Assisi. Vi sänds från Hallaröds 
  kyrka kl 09.00 och vandrar   
  till Höör, en heldagsvandring.  
  Åkersbergs stiftsgård är bokat  
  för den som vill komma redan  
  lördag den 6/6, ca16.30. Beata  
  och Rune möter upp Samkväm, 
  middag och kvällsandakt. Frukost  
  söndag morgon + matsäck.   
  Pris 200kr/person.    
  Kerstin och Rune kommer att leda  
  vandringen på söndagen. Anmälan  
  senast den 23/4 till Kerstin   
  och till Camilla 

Lörd 27/6  Ängelholm Sommargudstjänst  
  i Sankt Mikaels kyrka kl 13-15,  
  därefter fikar vi. Anmäl till Kerstin  
  senast 26/6. Kyrktaxi bokas från  
  stationen för den som vill. 

  Andakter för boende på Dalen och  
  Sparven: 
  Dalen-Lindängelund:  
  torsd kl 14.30: 23/4  28/5  25/6 
  Gråsparven-Lund:  
  fred kl 14:30:  24/4  29/5  26/6

 

Skara stift

Sönd 5/4  Lidköping S:t Nicolai kyrka kl  
  13.30 Gudstjänst Kyrkkaffe 
 
Torsd 9/4  Borås Hässleholmens kyrka kl  
  14.00 Skärtorsdagsmässa   
  Kyrkkaffe 
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Fred 10/4  Skövde Kyrkans hus, Kyrkogatan  
  5 kl 12.00 Soppa    
  Långfredagsgudstjänst.
 
Sönd 19/4  Skövde S:t Helena kyrka kl 14.00  
  Gudstjänst Kyrkkaffe 
 
Onsd 22/4  Trollhättan Götalundens kyrka kl  
  11.00 Våfflor Vi förbereder   
  gudstjänsten 26/4
 
Sönd 26/4  Trollhättan Götalundens kyrka kl  
  14.00 Gudstjänst Kyrkkaffe
 
Fr-sö 8-10/5  Flämslätts stiftsgård Gudstjänst- 
  helg Inbjudan skickas ut per brev
 
Sönd 10/5  Flämslätts stiftsgård kl 11.00   
  Mässa Lunch 155 kr
 
Sönd 17/5  Lidköping S:t Nicolai kyrka kl  
  14.00 Mässa Kyrkkaffe 
 
Tisd 26/5  Trollhättan Lextorpskyrkan kl  
  12.00 Gudstjänst Soppa
 
Sönd 31/5  Borås Hässleholmens kyrka kl  
  14.00 Gudstjänst Kyrkkaffe
 
Onsd 3/6  Herrljunga Utflyktsdag. Inbjudan  
  skickas ut per brev.
 
Sönd 7/6  Karlstad Domkyrkan kl 11.00  
  Prästvigning Emmy Lundgren
 
Sönd 14/6  Göteborg Domkyrkan kl 11.00  
  Prästvigning Sofie Strid. Om du  
  efter prästvigningen vill vara med  
  på mottagningen i Carl Johans  
  församlingshem, anmäler du dig  
  senast 22/5 till Camilla Lans

Stockholms stift
  Högalidskyrkan: Högalids   
  kyrkväg, T-bana Hornstull,   
  uppgång Högalidsparken, buss 66  
  mot Reimersholme 
  Sofia kyrka: Vitabergsparken 1, på  
  toppen av Vita bergen. T-bana  
  17,19, buss 2, 3, 66

Onsd 1/4 Högalidskyrkan S:t Ansgars- 
  kapellet kl 18.30 Gålömässan  
  Teckenspråkstolk med tecken som  
  stöd finns med

Sönd 12/4  Högalidskyrkan kl 11.00 Mässa kl  
  11.00 Teckenspråkstolkad 

Sönd 19/4 Sofia kyrka kl 18.00 Regnbågs 
  mässa Teckenspråkstolkad 

Onsd 6/5 Högalidskyrkan S:t Ansgars- 
  kapellet kl 18.30 Gålömässan  
  Teckenspråkstolk med tecken som  
  stöd finns med

Sönd 10/5 Sofia kyrka kl 18.00 Regnbågs 
  mässa Teckenspråkstolkad
 
Sönd 17/5 Högalidskyrkan kl 11.00 Mässa  
  med små och stora Teckenspråks- 
  tolkad

  Gålö Café i Högalidskyrkan 
  En mötesplats för dig som är 15  
  år och uppåt. Gålö café är en verk 
  samhet för dig med och utan be 
  hov av särskilt stöd. Vi har gott om  
  ledare och även teckenspråkstolkar  
  på plats. Vi börjar med mässa i S:t  
  Ansgarskapellet och fortsätter se 
  dan i lokalen under kyrkan.  
  Onsdagar 1/4, 6/5 kl. 18.30-21.00 

  Mässa för att fira den nya kyrko- 
  handboken Söndag 31/5 kl 11.00 i  
  Storkyrkan, Stockholm.   
  Efter mässan bjuds kyrkkaffe och  
  mingel. Högmässan är tecken-  
  språkstolkad och under kyrk-  
  kaffet kommer teckenspråks-  
  tolkar att finnas på plats.  
  Varmt välkomna!  
  Stockholms stift firar mässa med  
  biskop  Andreas Holmberg för den  
  nya kyrkohandboken på nationella  
  minoritetsspråk; meänkieli, finska  
  och samiska. 

Strängnäs stift
  Nikolai prästgård: Nikolaig 8, Örebro

  Teckenspråkig gudstjänst S:t Nico 
  lai kyrka Örebro kl 14.00 Obs!  
  måndag/annandag påsk 13/4, sönd  
  14/6 Kyrkfika 20 kr
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  Teckenspråkskör 
  Vill du vara med och teckna psal 
  mer & sånger i teckenspråkig guds 
  tjänst - kontakta Pernilla Folebo

  Teckenspråkig gudstjänst i Fors  
  kyrka Eskilstuna kl 11.00 Tisdagar  
  21/4, 16/6 därefter lunch i Fors  
  församlingshem 50 kr. 

  Teckenspråkig Babyträff i Nikolai  
  prästgård kl 10.00-13.00  
  Torsdagar 2/4, 16/4, 23/4, 30/4,  
  7/5, 14/5. Avslutning 28/5. Obs!  
  Stängt 9/4 skärtorsdag och 21/5  
  Kristihimmelsfärdsdag.       
  Kontaktperson Gun Carlzon

  Sopplunch i Nikolai prästgård  
  Soppa, smörgås, kaffe, kaka 65 kr 
  kl 12.00-13.00 Torsdagar 2/4,  
  16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5. Avslut 
  ning 28/5. Obs! Stängt 9/4 skär 
  torsdag och 21/5 Kristihimmels 
  färdsdag.      

  Teckenspråkig samtalsgrupp i  
  Nikolai prästgård kl 13.15-14.30  
  Torsdagar 2/4, 30/4, 4/6  
  Kontaktperson Pernilla Folebo 
 
  Tacomys för barn & deras vuxna  
  i Nikolai prästgård kl 18.00-20.00  
  Fredag 24/4.  
  Kostnad 25 kr per vuxen 
  Obs! endast för barn & deras   
  vuxna! Teckenspråkig personal 
  finns på plats.     
  Kontaktperson Gun Carlzon

  För kontaktuppgifter se sid 23.

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

Fred 17/4  Uppsala Tunabergskyrkan kl   
  13.00 -15.00 Gudstjänst  

Tisd 21/4   Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen  
  kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff

Tisd 5/5  Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen  
  kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff  
  OBS använd ingen parfym denna  
  gång

Fred 15/5  Uppsala Tunabergskyrkan kl.   
  13.00 -15.00 Gudstjänst Farväl- 
  kalas till Emmy efter gudstjänsten

Tisd 19/5  Uppsala Utflykt till Österbybruk  
  och Hembygdsgården 
   
Tisd 2/6  Uppsala kl 13.00 -15.00 Ute- 
  aktivitet tillsammans med Upp- 
  landsstiftelsen. Plats meddelas  
  senare 

Fred 12/6   Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00  
  -15.00 Gudstjänst  

  Gävle – se Facebook: Teckenspråk  
  i Svenska kyrkan i Gävle och  
  Uppsala

Visby stift
Sönd 26/4  Väskinde Josefs kapell kl 16.00  
  Visuell mässa Kyrkkaffe 

Sönd 14/6  Hellvi kyrka kl 11.00 Visuell   
  mässa Utfärd Lunch

 
Västerås stift
Onsd 1/4  Falun Stora Kopparbergs kyrka kl  
  18.30 Veckomässa. Åsa tolkar

Onsd 1/4  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk. 
  Ett lurigt ”första april-program”.  
  Kaffe/te och smörgås. 

Torsd 2/4  Gagnef församlingshemmet kl 14- 
  16 Gemenskapsträff Tema Påsken.  
  Vi planterar en vårblomma.  
  Smörgås och kaffe 

Fred 3/4  Köping Kyrkan kl 13-15 Natt- 
  vardsgudstjänst. Gemenskapsträff  
  med soppa och kaffe 

Onsd 8/4  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk. Påskvand 
  ring. Kaffe/te och smörgås

Onsd 15/4  Mora Andreasgården kl 12-14  
  Gemenskapsträff. Soppa, smörgås,  
  kaffe 

Onsd 15/4  Falun Stora Kopparbergs kyrka kl  
  18.30 Veckomässa Åsa tolkar
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Onsd 15/4  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk. Kvällsfika 

Torsd 16/4  Gagnef församlingshemmet kl 14- 
  16 Gemenskapsträff. Smörgås och  
  kaffe 

Lörd 18/4  Västerås kl 9.30-15.30 Kyrklördag  
  med bl.a. Dövas Afrika Mission  
  och mässa i Västerås domkyrka.   
  Adress: Västra Kyrkogatan 9. 
  Anmälan till Åsa Grönberg eller  
  Johan S Wisser

Sönd 19/4  Leksand Kyrkan Gudstjänst kl  
  13.00 Kyrkkaffe 

Onsd 22/4  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk. Tipsprome 
  nad. Kaffe/te och smörgås

Fred 24/4  Västerås Domkyrka kl 11.30 
  Andakt Soppa på Café Malin

Onsd 29/4  Falun Stora Kopparbergs kyrka kl  
  18.30 Veckomässa Åsa tolkar

Onsd 29/4  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk Kvällsfika

Onsd 6/5  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk Kvällsfika 

Lörd 9/5 Leksand S:t Persgården kl 17 på  
  Kyrkallén 6, Leksand. Välkommen  
  till informationskväll om Assisi. 
  Vi planerar göra en pilgrimsvand 
  ring i Franciskus fotspår, Assisi,  
  Italien maj 2021. Vi berättar om  
  resan, visar bilder och äter lite  
  italienskt. Kostar 40 kr. Leksands  
  pastorat kommer att göra resa till  
  Assisi tillsammans med Göteborg-  
  och Lunds stift. Anmäl till   
  Johan S Wisser senast 4/5.

Sönd 10/5  Leksand Kyrkan Gudstjänst kl  
  13.00 Kyrkkaffe

Onsd 13/5  Mora Andreasgården kl 12-14  
  Gemenskapsträff. Soppa, smörgås,  
  kaffe 

Onsd 13/5  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk Kvällsfika

Torsd 14/5  Gagnef församlingshemmet kl 14- 
  16 Gemenskapsträff. Tema ”Bön”.  
  Smörgås och kaffe 

Fred 15/5  Köping Kyrkan kl 13-15 Guds- 
  tjänst. Gemenskapsträff Soppa  

Onsd 20/5  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk Kvällsfika

Onsd 27/5  Leksand S:t Persgården kl 18-20  
  Kyrka på teckenspråk Kvällsfika

Torsd 28/5  Gagnef församlingshemmet kl 14- 
  16 Gemenskapsträff. Smörgås och  
  kaffe 

Lörd 30/5  VÅRUTFLYKT med döva från  
  hela stiftet. Inbjudan kommer 

Onsd 17/6  Leksand S:t Persgården kl 16-20  
  Grillkväll och lättsamt program 

 

Växjö stift
Tisd 31/3 Nässjö  Vardagsträff med  
  påskdrama INSTÄLLT! 
   
Torsd 2/4 Långasjö Vardagsträff med  
  Påskdrama INSTÄLLT! 

Sönd 5/4 Alvesta DRIVS-möte Kallelse   
  skickas till representanterna

Tisd 7/4 Jönköping Ekhagskyrkan kl 18.00- 
  19.30 Samtalskväll om kristen tro  
  och livet Ledare präst Nina   
  Palmgren Fika 20 kr Teckenspråks- 
  tolk är bokad Anmälan senast 5/4

Torsd 9/4 Växjö S:t Johanneskyrkan kl 16.00  
  Skärtorsdagsmässa Kaffe 20 kr

Sönd 12/4 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00  
  Påskdagsgudstjänst med nattvard  
  Kyrkkaffe 20 kr

Lörd 25/4  Figeholms kyrka kl 11.00   
  Gudstjänst  Kyrkkaffe  
  Skjuts från Hjälmstigen 16,   
  Hultsfred kl. 09.00.

Onsd 29/4  Kalmar Gerds mat Vardagsträff  
  kl 11.30 Andakt Lunch till själv- 
  kostnadspris Anmälan senast 27/4

Lörd 2/5 Ödestugu Bagarstugan strax   
  nedanför kyrkan Damernas dag  
  Knäckebrödsbakning Lunch  
  kl 10.00- ca 16.00  
  Kostnad: 100 kr betalas på plats  
  Anmälan senast 24/4

Sönd 3/5 Växjö Teleborgs kyrka kl 13.00  
  Gudstjänst med nattvard   
  Kyrkkaffe 20 kr
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Tisd 5/5 Jönköping Ekhagskyrkan kl   
  18.00-19.30 Samtalskväll om   
  kristen tro och livet Ledare präst  
  Nina Palmgren Fika 20 kr   
  Teckenspråkstolk är bokad   
  Anmälan senast 3/5

Lörd 9/5 Ädelfors folkhögskola Dövkyrkans  
  dag kl 10.00-ca 16.00 Torbjörn  
  Svensson föreläser Fika Lunch  
  Andakt Gemenskap Kostnad   
  100 kr betalas på plats Anmälan  
  senast 24/4

Torsd 14/5  Växjö Restaurang Elefanten   
  Rådjursv 2H kl 12.30 (obs! tiden!)  
  Vardagsträff Teckenspråkets dag  
  Andakt Lunch till självkostnads- 
  pris Anmälan senast 13/5

Lörd 23/5  Lönneberga församlingsgård   
  kl 11.00 Pyssel Lunch 50 kr

Sönd 24/5 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00  
  Gudstjänst med nattvard   
  Kyrkkaffe 20 kr

Sönd 14/6 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00  
  Gudstjänst med nattvard   
  Kyrkkaffe 20 kr

Tisd 16/6  Nässjö Mariagården kl 11.00-  
  14.30 Sommarträff Andakt Vi  
  planterar en sommarkruka Lunch  
  50 kr Anmälan senast 14/6

Lörd 20/6  Färjestaden Carlstorp kl 13.00  
  Midsommardagsandakt Kaffe,  
  glass och jordgubbar

Tisd 23/6 Jönköping Kålgårdens äldreboende  
  kl 14.00-16.00 Vardagsträff   
  Andakt Fika Anmälan senast 22/6

Lörd 27/6  Lönneberga Kafferep hos Lena  
  Anmälan till Anita senast den 23/6

Månd 29/6  Jönköping Fjällstugan kl 18.00  
  Kvällsträff Andakt Fika till   
  självkostnadspris Anmälan senast  
  27/6

Onsd 1/7  Algutsboda Församlingshemmet  
  kl 12.00 Sommarträff  Andakt  
  Sommarlunch  50 kr Guidad tur  
  på hembygdsmuseet Fika till  
  självkostnadspris

  Anmälan till Jessica eller Anita – se  
  kontaktuppgifter sid 23

 
Välkomna till en vårdag i Västerås!

 
När och var?  

Lördag 18 april kl. 9.30-15.30 
Stiftskansliet, Västra kyrkogatan 9 i Västerås 

 
Vad händer?  

Kaffe/smörgås, Dövas Afrika Mission berättar, 
Lunch på Café Malin, Mässa i Västerås 

domkyrka, Kaffe/kaka.
 

Hur?  
Var och en betalar sin lunch, övrigt bjuder vi på. 
Anmälan senast 9 april till Johan S Wisser eller 

Åsa Grönberg - se sid 23 

Hjärtligt välkomna till  

Dövas Afrika Missions årsmöte
 

Lördag 18 april 2020 kl 13-15  
i Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro:  

kl 13.00-14.00 Föreläsning  
om resa till Etiopien Lisbeth Boberg med vän.  
Teckenspråkstolkar är bokade. Därefter fika. 

 
Kl 14.00-15.00 Årsmöte 

Årsmöteshandlingar finns på  
www.dovasafrikamission.se

Mer information på Facebook:  
Dövas Afrika Mission Community och  

Instagram: dovas_afrika_mission   
 

Anmälan senast 14/4 till:  
addiswa.stenstrom@gmail.com   

Hjärtligt Välkomna!
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Välkommen att kontakta oss!

F.v. Ing-Marie, Kristina, Gun, Pernilla, Emmy, Margareta, Antonio, Åsa, Johan SW, Jessica, Anita, Camilla, Johan R, 
Beata, Kerstin, Martina, Pia, Barbro, Anna, Annalena, Katarina, Carina, Malin, Akar. 

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

Camilla Lans, Diakon 100%
SMS: 073-773 89 25
camilla.lans@svenskakyrkan.se 
 
Johan Rudin, Kommunikatör 30%
SMS: 073-508 09 01 
johan.rudin@svenskakyrkan.se
 
 
Härnösands stift 
Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand 
Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand 
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 
FB: https://www.facebook.com/karlstadsstift/ 

Emmy Lindgren, prästkandidat 
emmy.lindgren@svenskakyrkan.se
 
 
Linköpings stift
www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan 
Margareta Ridderborger, Präst i Finspång 
Mobil: 073-154 06 20 
margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se

Antonio Silano, Pedagog 
antonio.silano@svenskakyrkan.se

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

Malin Grönlund, Assistent 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
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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 
Box 32, 221 00 Lund 
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  
FB: Teckenspråkig verksamhet i Skara stift

Barbro Lilja Brattgård, Präst 50%
Mobil: 0768034103
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 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, 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
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 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, 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 
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



saga nilsson, örebro

– Det betydde mycket, jag fick nya vänner och jag fick en 
bättre uppfattning om vad kyrkan var för något!

mats hallin, örebro

– Konfirmationstiden för mig satte varma spår i hjärtat. 
Det är en del i hur jag tänker och reflekterar än idag. 
Utan konfirmationen kanske jag skulle varit en annan 
människa.

Vad har konfirmationstiden  
betytt för dig?

camilla lans, halmstad

– För mig var det en härlig möjlighet att lära sig om sig 
själv, om andra och om Gud. Jag minns speciellt  
konfirmationsgudstjänsten då vi fick varsitt blomster-
krans på huvudet av den hörande gruppen som hade läger 
samtidigt.


