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Skriv till 
Kyrkporten

Vad tycker du om Kyrkporten? 
Tyck till, skriv och berätta. Ge 
oss ris eller ros. Tipsa om 
ämnen du vill att vi tar upp.

Svenska kyrkan Sollentuna, 
Kyrkporten, Box 13, 191 21 Sollentuna 
E-post: sollentuna.kyrkporten@
svenskakyrkan.se

kyrkporten trycks på miljövänligt 
papper av åtta.45 som är  
ett klimatneutralt företag

”...människor ska kunna känna sig tagna i  
anspråk och sedda” Läs mer på sid 4

8.  Frågor till Robert  
10. Semlor & fasta
12. Ny barnbok om kyrkor
13. Sju filmer om tro

13. Här kan barnen slappna av
14. Kantor på Teneriffa
16. På gång  
20. Kyrkoherden har ordet 

innehåll

Vi söker volontärer
Du som har en stund över kan göra en betydelsefull insats för 
några av våra medmänniskor. Alla är välkomna att vara volontär 
i Svenska kyrkan Sollentuna. 

Förra året var det cirka 40 000 
besökare i kapellet på Arlanda flyg-
plats. I nästa nummer av Kyrkporten 
som kommer ut 22 mars möter vi  
flygplatsprästerna Unni Franck  
och Lars Johansson. 
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Vi fixar bilen 
– och skänker 
pengar 
Sollentuna Bil & Motor 
i Edsberg skänker 
femton procent av 
arbetskostnaderna 
för utförd reparation 
till Svenska kyrkan. 
Pengarna går till  
Sollentuna hjälp- 
förening.

TFN: 08-35 00 32  
INFO@SOLLENTUNABIL.SE

Mekonomenansluten  
Bilverkstad

Kan ej kombineras med  
andra erbjudanden.

Fastan kan få vara en tid i livet då vi stannar upp. 

Vi har inget krav på medlemskap eller per-
sonlig tro. Det är en tillgång att vi alla är 
olika och har olika talanger och erfarenheter. 
Vi vill att det ska vara lätt och tryggt att bli 
och vara volontär. Du får alltid en kontakt-
person som du kan vända dig till med frågor 
som berör ditt uppdrag. Vi skriver också ett 
avtal för att klargöra vad vi kan förvänta oss 
av varandra. Läs mer på sid 17. • KP
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Sollentuna församling och 
Sollentuna Bil & Motor har ett 
insamlingssamarbete sedan 2014.
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ett ord frånredaktören

Andréas Lindström 
redaktör

Beck i söndags-
soffan

På förskolan i flyktinglägret Pamir i Sydsudan får barn chans att leka under trygga  
förhållanden. Läs mer om förskolan på sid 13.

Det var en sådan där söndagskväll. 
Helgen hade försvunnit i ett logistiskt 
virrvarr. Familjemedlemmar som skulle 
spela handboll, sjunga i kör, leka på ett 
håll, leka på ett annat håll, släktningar 
på besök, maten som skulle handlas och 
sopor som skulle återvinnas. 

Men så infann sig lugnet. Barnen i var 
sin säng. En kopp té i soffan. Och fjärr-
kontrollen i handen. 

Kommer sent in i en av de där sön-
dagsfilmer som visas vid nio-tiden. Men 
ingen fara. Det visar sig vara en Beck-
film, vars karaktärer jag är mer än väl 
förtrogen med. Plötsligt dyker ett bekant 
ansikte upp. Irma Schulzt. Sångerska 
som hade en mängd hits för några år 
sedan. Kan fortfarande sjunga med i 
”Decembernatt” och ”Stureplan” när de 
spelas på radion. Underbar sångerska. 
Och bra skådespelare visar det sig.

Kommer ihåg att jag faktiskt hoppat 
in som ljudtekniker på några spelningar 
som hon medverkat i. Då sjöng hon inte 
bara poplåtar utan även nyskrivna psal-
mer. För trots att hon var en etablerad 
artist mitt i karriären kände hon att det 
var något som saknades. 

Genom Allhelgonakyrkan på Söder-
malm började hennes ”Gudsresa”. Idag 
kombinerar hon sjungande med att vara 
samordnare för gudstjänster och konser-
ter i Katarina kyrka. I mars kommer hon 
till Kummelby kyrka för att prata om tro 
och längtan, men redan i detta nummer 
möter du Irma.

Apropå tro. Vi har i detta nummer även 
träffat prästen Robert Thysell och ställt 
några frågor som människor undrar över.

Sen möter du även Ingrid, Kafi, Anna, 
och Ulf. Vi skriver om semlor, fasta, bö, 
insamlingar, volontärer med mera.

Bläddra och läs!

Att resa sig starkare

Kom och fira jul 
med oss!  
- Inbjudan i text och 
bild om att fira jul i 
gemenskap.

Tack vare kyrkornas världsvida nätverk 
finns vi redan på plats om katastrofen kom-
mer. Svenska kyrkans internationella arbete 
är medlem i ACT-alliansen – en samman-
slutning av mer än 150 kyrkor och trosbase-
rade biståndsorganisationer som finns över 
hela världen. När en katastrof inträffar ger 
vi stöd till de ACT-medlemmar som arbe-
tar i katastrofområdet. Den största styrkan 
är att vi genom detta nätverk finns på plats 
före, under och efter katastrofer. Dels kan 
det handla om ekonomiskt stöd, men också 
teknisk support och kapacitetsbyggnad om 
det efterfrågas av våra partners. 

Svenska kyrkans internationella arbete 
är ledande i psykosocialt arbete inom 
ACT-alliansen och skickar ut personal 
från vår psykosociala personalpool vid 
efterfrågan. När en katastrof vänder upp 
och ner på allt, handlar det psykosociala 
arbetssättet om att ge stöd på rätt sätt i 
varje steg mot ett tryggt liv igen. 

Psykosocialt arbete handlar om att 
möta människors behov att få vara delak-
tiga. Att återfå kontrollen över sina egna 
liv och bli aktiva överlevare. • KP

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/ 
internationelltarbete 

Mellan 11 februari och 25 mars pågår årets fastekampanj för 
att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. 
Fokus ligger på vad psykosociala arbete betyder för människor 
som drabbats av katastrof eller konflikt och tvingats till flykt.
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swisha 
valfritt belopp 

till 9001223

POPULÄRT PÅ FACEBOOK UNDER DECEMBER OCH JANUARI

Var försiktiga ute 
i snön och blåsten!
- Uppmaning i text och 
bild om att ta det lugnt 
och tänk på andra och 
hjälp varandra.

Följ gärna Sollentuna församling på facebook.com/sollentuna.forsamling
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”Det är något med  
den där längtan”

 

 IRMA SCHULTZ:
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Irma Schultz känd för många som  

artist, sångerska och skådespelare.  

6 mars kommer hon till Kummelby  

kyrka, för att pratat om om tro,  

tvivel och längtan i vår tid. Kanske  

blir det också några sånger.

”Det är något med  
den där längtan”

 

En del kanske har sett henne i en Beckfilm. Andra har säkert 
sjungit med i refrängerna till någon av hennes många hits. 
Irma Schultz är också ett välkänt ansikte i Katarina kyrka i 
Stockholm där hon arbetar som samordnare för gudstjänster 
och konserter. Kontakten med kyrka och tro är inget hon haft 
med sig hemifrån. 

– Jag är uppvuxen på Söder i en familj som inte gick i kyr-
kan annat än på skolavslutningar. Det mina föräldrar engage-
rade sig i var konsumentföreningen, eller liknande, men kyrkan 
var främmande. Mormor som var från Nordnorge hade en tro 
som vi pratade om ibland, men det var också något lite hemligt 
och mystiskt med att tro som gjorde att man inte gärna talade 
om det. Jag vet inte om hennes gudsbild var dömande eller kär-
leksfull, kanske var det lite både och. Det var ändå en tro på 
någon sorts kraft man kunde be till. I mellanstadiet började jag 
i Mariaskolans musikklasser och där var det många som kom 
från troende hem, både från frikyrkor och Svenska kyrkan. Där 
började jag förstå att det fanns andra som levde med Gud som 
någon slags realitet i sina liv. Det tyckte jag var spännande. 

Något som saknades
Trots kontakterna med troende studiekamrater skulle det dröja 
till vuxen ålder innan Irma kom att söka sig till kyrkan på all-
var. Då var hon redan en etablerad artist och sångerska med 
flera album och mitt inne i karriären. Men det var ändå något 
som saknades. 
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”Mormor som var från 
Nordnorge hade en tro som 

vi pratade om ibland,  
men det var också något lite 
hemligt och mystiskt med att 
tro som gjorde att man inte 

gärna talade om det.”
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– Jag var 29 år och hamnade i en ganska stor kris. Jag kände 
att livet var för tomt, att det var för lågt i tak och meningslöst. 
Det fanns en existentiell sida av den krisen. Jag hade några vän-
ner som börjat gå i Allhelgonakyrkan och jag följde med dem 
till Allhelgonamässan som man precis börjat fira då, 1997. 

Allhelgonamässan blev en positiv upplevelse för Irma som 
kände sig hemma i den öppna och välkomnande gudstjänstform 
man utvecklat. 

– Jag kände att här ville jag vara. Men det var också viktigt 
för mig att ha rätten att välja själv. Jag var nog lite rädd för reli-
gion och tro och för att bli pådyvlad något jag inte kunde stå 
för. Den församlingen var sådan att jag kunde komma och gå 
som jag ville. Jag blev tillfrågad om att vara med och göra saker 
men kände aldrig att jag behövde binda upp mig för något. Det 
var inte heller så att man var tvungen att vara överens om vad vi 
tror på. Jag fick vara ifred med min gudsresa, något som fortfa-
rande är viktigt för mig. 

Nära i möten
Erfarenheterna i Allhelgonakyrkan var så positiva att Irma 
snart började planera att bli präst. Hon inledde teologiska stu-
dier och blev antagen att bli präst i Stockholms stift. 

Under tiden började hon också att arbeta allt mer som sam-
ordnare av gudstjänster och konserter i Katarina församling. 

– När jag fick jobba med gudstjänsterna och i nära samar-
bete med kyrkomusikerna, upplevde jag att jag var i kyrkan på 
det sätt jag ska vara. Då bestämde jag mig för att inte bli präst. 
Jag får ändå vara så mycket teolog jag vill i mina musiktexter 
och låtar och på andra sätt i mitt jobb. Jag får vara i nära möten 
med människor i de stora processerna i livet, i både sårbar-
het och styrka. Därför känns det som rätt sätt för mig att vara 
i församlingen. Min tjänst är på 75 procent, vilket gör att jag 
kan frilansa som musiker också. Det bästa jag vet just nu är att 
sjunga på förrättningar, framförallt begravningar. Det är det 
finaste som finns att få göra. Då känns det som jag använder det 
som är mitt uttryck i ett sammanhang som är större än vad jag 
är. Det gör mig tacksam och jag känner att det är det här som är 
meningen med mig. 

Katarina församling har två kyrkor: Katarina kyrka och 
Allhelgonakyrkan. Församlingen har under lång tid lyckats att-
rahera många människor med gudstjänster och aktiviteter som 
är mycket välbesökta. Vad är framgångsreceptet i Katarina? 

– När kyrkan är som bäst skapar den mötesplatser dit man 
kan komma precis som man är, där man inte tvingar på någon 
en speciell världs- eller gudsbild, utan lyfter individens rätt att 
ha sin egen väg in i kyrkan. En grundläggande tanke är att vi lär 

oss av varandra i mötet och att ingen sitter inne med hela san-
ningen. Den respekten tror jag finns här i Katarina. Det hand-
lar också om att våra gudstjänster är avskalade och förenklade. 
Anställda ska inte göra mässa för församlingen. Vi gör den till-
sammans. Därför är det många volontärinslag. I musiken är det 
alltid någon ideellt arbetande musiker eller solist som medver-
kar. Människor ska kunna känna sig tagna i anspråk och sedda, 
men också kunna slinka in och ut utan att bli indragna i något. 
Predikan är ofta lite personlig och att man bemödar sig om att 
tolka texten på ett sätt som känns relevant i människors liv här 
och nu. Jag tror det är några av nycklarna till att gudstjänsterna 
berör.

De flesta håller nog med om att 2017 var ett oroligt år i värl-
den. Vilken längtan är det som människor bär i en tid som vår?

– I vår privilegierade del av världen tror jag att det handlar om 
en längtan att på något sätt få känna sig hemma, om att känna 
mening med ens liv och ens person, att få vara i sitt rätta ele-
ment och på rätt plats. Hur kan vi gå i en riktning där det finns 
större möjlighet att känna sig hemma än vilse? Jag läste en arti-
kel i DN som handlade om två olika teorier om lycka. Den ena 
utgick från Maslows behovstrappa, där sista steget är självför-
verkligande, som ju till slut blir ett soloprojekt. I den andra teo-
rin handlade det istället om att känslan av mening och lycka 
kan vi bara uppnå när vi gör något tillsammans med och för 
andra människor.

Hur ser då en hållbar tro ut? Går det att leva var dag med 
Gud i vår tid?

– En hållbar tro skulle kunna vara att Gud inte övergivit dig 
när du drabbas av tomhet, tragedi och tystnad. Det är många 
som vittnat om att tron stärks i svårigheter och att det är en del 
av trons väg. För mig handlar livet med Gud inte så mycket om 
ritualer, som jag är dålig på, utan mer om att stanna upp och 
lyssna snarare än att sätta ord på min bön. På något sätt tror 
jag vi ber hela tiden och att hela livet är en sorts bön, säger Irma 
Schultz. 
              Arne Hyckenberg

”I vår privilegierade del av världen tror jag att 
det handlar om en längtan att på något sätt få känna sig 

hemma, om att känna mening med ens liv och ens person, 
att få vara i sitt rätta element och på rätt plats. 

DET ÄR NÅGOT MED DEN DÄR LÄNGTAN

Kvällens samtal kommer att beröra tro, tvivel, längtan och att 
vägen dit ser olika ut för oss alla. Titti Nordemar samtalar med 
Irma Schultz, artist/låtskrivare och kultursamordnare i Katarina 
kyrka. Vi får följa Irmas väg från rampljus till andligt lugn.  
Anmälan: kummelby@svenskakyrkan.se

Tid: Tis 6/3 • 19.00, mingel från 18.30 
Plats: Kummelby kyrka
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Irma Schultz
ålder: 52 år.
yrke: Samordnare av gudstjänster  
och konserter i Katarina församling.
familj: Man och tre barn.
äter och dricker: Allt möjligt, men 
sällan kött. 
läser: Magnus Malms ”Ett hjärta större 
än världen” och Ruth Ozekis ”En saga 
om tidens väsen”. På vänt ligger boken 
om Karin Boyes författarskap av Johan 
Svedjedal och ”Ett jävla solsken” av 
Fatima Bremmer.
lyssnar: Lyssnar inte så mycket på 
musik, men längtar efter en skiva som 
håller att leva med under lång tid - som 
ett soundtrack till livet. Senast det 
hände var Bon Ivers ”Holocene”, som jag 
lyssnade på i några års tid.
på fritiden: Tycker om att gå, springa, 
eller bara vara i skogen. Renovera 
fönster. Läsa böcker. Försöker också 
prioritera vila och att inte ha så mycket 
på agendan. En nödvändighet efter att 
ha nosat på den omtalade väggen.
längtar efter: Riktning och fokus i de 
egna kreativa rummen.
tänker på under fastan: Fastan är en 
möjlighet att fokusera på, eller avstå 
från något. För två år sedan kände jag 
att jag skulle försöka avstå från stress 
under fastan. Fastan är en fin möjlighet 
att ägna sig åt något man vet är välgö-
rande men som är svårt att få till utan 
hjälp av ramar och rutiner.
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Robert

I tider av oro och förändring kommer ofta existentiella frågor om livets mål och 
mening till ytan och kyrkan har alltid haft en plats i samtalen om livsfrågorna.  
Kyrkporten ställde några frågor som människor undrar över till Robert Thysell,  
biträdande kyrkoherde i Sollentuna församling. 
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Robert Thysell som idag är präst var 
minst sagt skeptisk till Bibeln och kyrkans 
budskap när han började i gymnasiet. 

– I min gymnasieklass fanns det flera 
kristna klasskamrater. Jag ville bevisa att 
de hade fel och började läsa Bibeln för att 
hitta motsägelser och felaktigheter. När 
man har den inställningen hittar man vad 
man letar efter. Problemet var bara att 
Bibelns berättelser slog rot hos mig trots 
upplevda inkonsekvenser och konstigheter. 
Sedan mötte jag många kärleksfulla kristna 
i sammanhang de bjöd in mig till och då 
föll allt på plats, säger Robert Thysell. 

Kan man tro på Gud fast man inte går 
i kyrkan?

– Ja, absolut. En stor del av det svenska 
folket tror på en högre makt. Samtidigt är 
vi ett av världens mest sekulariserade län-
der. Det betyder inte att vi tror i mindre 
utsträckning, men vi relaterar det inte till 
kyrkan eller religionen. Religionen har 
inte en plats i politiken som till exempel i 
valet i USA eller i Iran. 

– Min övertygelse är att alla är tro-
ende på något sätt. Frågan är vad vi tror 
på och sätter vår tillit till. Är det pengar 
på banken, en religion, eller något annat 
outtalat som vi känner ger oss trygghet? 
Sedan är det förstås tydligt att de som är 
uttalade ateister inte tror på Gud. 

När kan man säga att man är kristen?
– Man är kristen när man är döpt och i 

dopet kallas vi att vara lärjungar. Därför 
så hålls det kristna livet vitalt genom 
att man följer, lär och lever med Jesus. 
Dopets kallelse handlar inte i första hand 
om att gå i kyrkan, utan om att göra värl-
den vackrare. I den lutherska synen, finns 

Gud överallt. Det är inte kristligare att 
vara präst än att vara skomakare. Den 
kristne skomakaren får försöka göra 
ännu bättre skor och prästen bättre pre-
dikningar. Det handlar om att leva kär-
leksfullt. 

Betyder det att man inte behöver gå 
i kyrkan. Många söker sig till naturen. 
Kanske det fungerar lika bra?

– Man kan uppleva mycket av Guds 
storhet i naturen. Men jag tycker kyrkan 
är en bra idé och jag går dit för att jag 
behöver det. Min kristna tro behöver kyr-
kan och gemenskapen som sammanhang. 
Där får jag hjälp och energi för att orka 
leva kärleksfullt och jobba för ett gott 
samhälle. Evangeliet ger mig chansen att 
ta av mig ryggsäcken, få förlåtelse och en 
ny chans. Det är ett glädjebudskap som 
gör det lättare att andas. Gud tror också 
på mig och jag behöver inte vara rädd. 

Måste man vara kristen för att låta 
döpa sina barn?

– Nej, det kan finnas många motiv till 
det. Ett är att man har en stark kristen 
identitet. Ett annat motiv kan vara att 
man tycker det är en fin tradition. Jag 
tycker det är bra. Dopet är ett sakrament 
där Gud rör vid varje individ och kallar 

oss vid namn. Det sker oberoende av för-
äldrarnas motiv, eller vad mormor sagt. 

Är meningen med livet att komma till 
himlen?

– En del kristna traditioner betonar att 
mycket av livet går ut på att komma till 
himlen. Men jag tror inte att det kristna 
livet är ett evakueringsprojekt. Ibland 
tycker jag att vi beter oss som en ham-
ster vi hade. Han hette Melvin och så fort 
man satte ner honom försökte han alltid 
springa iväg någon annanstans. Om vi 
beter oss på samma sätt som Melvin mis-
sar vi mycket i livet. Jesus sa ”Guds rike 
är inom er”. Utmaningen är att leva som 
lärjungar här och nu, att njuta av livet 
och vårda relationen till oss själva, Gud, 
våra medmänniskor och skapelsen. Gör 
vi det blir det ett bra liv och vi bidrar till 
att skapa en vackrare värld. Sedan är jag 
övertygad att Gud möter mig bortom det 
här livet.

Vilka frågor man har är förstås indi-
viduellt. Är det ok att ta med sig dem till 
kyrkan, även om de skulle vara svåra och 
kritiska?

– Ja, alla är välkomna med sina frågor 
och kyrkan är öppen för alla. Det kan 
vara roligt med frågor. Vid ett tillfälle, 
under en gudstjänst, var det en konfir-
mand som plötsligt ställde en fråga till 
mig under predikan. När jag svarat var 
det flera konfirmander som fortsatte och 
det utvecklades till en samtalspredikan. 
Kanske finns det andra forum där det 
är bättre att ställa frågor, men i just den 
gudstjänsten bidrog det mycket, säger 
Robert Thysell. 

Arne Hyckenberg

”Min kristna tro 
behöver kyrkan och 
gemenskapen som 

sammanhang”

Frågor till
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Semlor & fasta
 
Fettisdagen, i år 13 februari, är den traditionella dagen 
att äta semla eller fastlagsbulle. Förr var det här sista 
chansen att äta upp sig inför fastan som börjar dagen 
efter, på askonsdagen. Traditionen att äta semlor på 
fettisdagen är fortfarande stark och många passar 
fortfarande på att äta en semla eller två under denna 
dag.

Att fasta är en möjlighet att fokusera på, eller avstå 
från något för att vinna något annat. Det kan hand-
la om att avstå från till exempel tv-tittande, godis, 
alkohol, kött, Facebook eller något annat. Fastan kan 
få vara en tid i livet då vi stannar upp. Fastan handlar 
om att vi ska få tid för eftertanke och bön, och tid för 
att komma närmare Gud. Årets största fasta i kristen-
domen är tiden före påsk. I år börjar fastetiden den 14 
februari och avslutas med påskafton den 31 mars.

Fettisdagen avslutar Fastlagen som är tre festdagar 
innan fastan börjar. Under den här tiden har det tradi-
tionellt varit stort fokus på mat och fest, som ett sätt 
att förbereda sig på fastan och njuta av allt som man 
kommer att sakna under fastan. • KP
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I barnboken Den hemliga 
resan får läsaren följa med 
på ett äventyr, både i tid 
och i kyrkorum. Tillsammans 
med gammelmormor Anna 
besöker Maja och John sju 
Stockholmskyrkor i jakten på 
deras gemensamma släkthistoria. 

Ny barnbok om kyrkor
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Författaren Ulf Nilsson och illustratören Anna 
Blåder har gjort barnboken Den hemliga resan.

Den hemliga resan är skriven av barn– 
och ungdomsförfattaren Ulf Nilsson med 
illustrationer av Anna Blåder. Det är för-
sta gången de arbetar tillsammans. 

Idén om att ta fram en barnbok för att 
berätta om det kyrkliga kulturarvet kom 
från början från Stockholms stift. För att 
realisera idén inleddes ett samarbete med 
Verbum förlag.

– Kyrkan är en del av vårt kulturarv och 
ska vara ett öppet rum dit alla människor 
är välkomna. Det fina med våra kyrko-
miljöer är att de rymmer så många olika 
berättelser. Här möts glädje och sorg, 
vardag och fest, nutid och dåtid. Boken 
är ett sätt att berätta om allt detta, säger 
stiftsantikvarie Rickard Isaksson, en av 
initiativtagarna bakom boken. 

Boken inleds med att barnen Maja och 
John ska hälsa på sin gammelmormor 
Anna på seniorboendet. De vill inte alls 
åka dit för de vet att gamla människor hör 
dåligt, bjuder på svag saft och pratar jätte-
långsamt. Dessutom säger de alltid ”Vad 
stor du har blivit”. 

Vad Maja och John inte vet är att 
Anna har en hemlig plan. Hon har hit-
tat ett brev från en släkting som berät-
tar om deras familjs historia långt till-
baka i tiden. Tillsammans med Anna ger 
sig barn-barnsbarnen ut på en spännande 
resa i både tid och kyrkorum. Med hjälp 
av taxiföraren Samah och hans hund 
Djingis, åker de till olika kyrkor där släk-
tens berättelse speglas i kyrkornas historia 
och arv.

– Jag tycker det är häftigt med Bibeln 
och kyrkan och skulle nog kalla mig lite 

lagom troende. Det är väl ett passande 
uttryck i Sverige, säger Ulf och ler. 

Han har själv intresserat sig för släkt-
forskning och på samma sätt som i boken 
är det kvinnornas historia han utforskat. 
En universitetskurs om Stockholms histo-
ria har också visat sig vara till stor nytta 
när han skrev boken. 

Stor frihet
Både Ulf och Anna uttrycker att de haft 
stor frihet att berätta sin historia både i 
text och i bild. 

– För mig växte mycket fram när jag läste 
Ulfs manus. Det var ganska klart från början 
hur huvudkaraktärerna skulle se ut, medan 
andra delar har fått utvecklas under resans 
gång. Det handlar både om helheten och 
detaljerna som måste bli rätt, berättar Anna. 

Ulf fyller i:
– Man bara älskar Annas illustrationer, 

de har en underbar karaktär. Kolla bara 
på gammelmormor och alla detaljer som 
finns att upptäcka där. De korviga stöd-
strumporna och den lite krumma håll-
ningen. Fantastiskt! 

Merparten av kyrkorna som nämns 
i boken finns inte i verkligheten men 
har getts typiska drag av olika kyrkor i 
Stockholm.  I Annas illustrationer göms 
ofta flera kyrkor i en och samma bild och 
det har varit ett medvetet val. 

– Vi har velat lyfta fram det typiska 
snarare än det exakta. Det är också ett 
sätt att inkludera läsaren att själv fanti-
sera och skapa sina egna associationer, 
menar Anna.  
                                              Martina Croner

 

 

Sök efter gravsatta 
Nu kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar. 
SvenskaGravar ger dig tillgång till att söka in-
formation om gravar och gravsatta på ett stort 
antal kyrkogårdar runt om i landet, tjänsten är 
kostnadsfri. Svenskagravar hittar du på  
www.svenskagravar.se • KP
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S:t Eriks begravningsplats
På S:t Eriks begravningsplats som invigdes 13 december finns både en 
askgravplats och en askgravlund. Askgravsplatsen rymmer cirka 1500 
askor som placeras i rör under marken. Rören upplåts med gravrätt, vilket 
innebär att gravrättsinnehavaren beslutar vilka ytterligare askor som ska 
gravsättas (familjegrav). Askgravlunden fungerar på samma sätt men utan gravrätt,  
dvs askorna gravsätts på en gemensam yta. Läs mer på svenskakyrkan.se/sollentuna • KP
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Alla barnen på förskolan har flytt 
från sina hem. De har övergett 
allt de har, vandrat i nätter och 
dagar, för att ta sig till en säker 
plats. Vissa har sett sina föräldrar 
dödas eller bli våldtagna.

Dammet yr när barnen springer runt på 
gården utanför förskolan i flyktinglägret 
Pamir i delstaten Unity i Sydsudan. De 
flesta är barfota och kläderna är slitna 
eller trasiga. 

Barnen visar upp en imponerande före-
ställning med rockringar. Till kompisar-
nas klappande och sång rockar de först 
med midjan, sedan armen och sist halsen. 
Barnskötaren Kafi Mousa Ibris, 25 leder 
entusiastiskt barnen i föreställningen. Han 
är barnskötare på det så kallade ”Child 
Friendly Space”.

– Här kan barnen slappna av och lära 
sig sånger som de tar med sig hem. Många 
har det jobbigt hemma. Vissa blir slagna, 
andra har sett sina föräldrar skjutas eller 
bli våldtagna. Vi vill ge dem något annat 
att tänka på, säger han. 

Kafi märker snabbt vilka barn som mår 
dåligt.

– De kan inte koncentrera sig eller knyta 
an till de andra barnen. Istället isolerar de 
sig, gråter och kan inte förklara varför de 
mår dåligt. Han brukar ta undan de barnen 

och försöka prata med dem. Vissa uttrycker 
sig bättre om de får rita eller använda 
modellera. Då kommer deras upplevel-
ser fram i form av till exempel bepansrade 
jeepar eller vapen. Kafi säger att många inte 
har någon att prata med hemma. 

Trygghet
På förskolan får barnen leka under trygga 
förhållanden. Bara det faktum att föräld-
rarna vet att någon annan ser dem kan 
vara ett skydd. Kafi skulle dock önska 
ännu mer för barnen. Till exempel gungor 
och att de fick mellanmål under de tim-
mar de är där.

– Det skulle hålla deras motivation 
uppe. De blir väldigt trötta när de lekt en 
stund.

Kafi är själv flykting ifrån Nubabergen 
i Sudan. När Sydsudan blev självständigt 
2011 blossade strider upp mellan den suda-
nesiska armén och rebeller. Hans hemby och 
fälten runtomkring förstördes av arméns 
flygvapen. Kafi, som då var 19 år, flydde till-
sammans med sina föräldrar och syskon. 
Resan gick till fots under torrperioden då det 
var ont om vatten och otroligt hett. Familjen 
bar på mat, vatten och några få ägodelar, 
men det mesta lämnades kvar i byn.

– Vi hade med oss vårt husdjur, en apa, 
som dog längs vägen. På nätterna sov vi 
utomhus under träd. När armén attacke-
rade gömde vi oss i jordhålor.

I Pamir känner sig Kafi trygg. Idag är 
han gift och har en son på ett och ett halvt 
år. Han är oerhört tacksam över jobbet 
som barnskötare. Lönen på 150 dollar 
(strax över 1200 kronor) i månaden för-
sörjer Kafis egna lilla familj, hans föräld-
rar och sju syskon. Det blir ett välkommet 
tillskott till matransonerna, som alla flyk-
tingarna i lägret får en gång i månaden.

– Om pengarna räcker köper jag kläder 
och skor. I vår kultur är det naturligt att 
dela med sig och hjälpas åt. 

                                          Anna Jonasson

Här kan barnen slappna av

STÖD SVENSKA KYRKANS 
INTERNATIONELLA ARBETE!
I Sydsudan pågår världens snabbast växande 
flyktingkris. Stora delar av landet har 
drabbats av svält och inbördeskrig. Samtidigt 
tar landet emot flyktingar från Sudan som 
också flyr från krig. Via LWF (Lutherska 
världsförbundet/Lutheran World Federation) 
stödjer Svenska kyrkans internationella 
arbete tiotusentals sudanesiska flyktingar 
så att de kan skapa sig en dräglig och trygg 
tillvaro i flyktinglägren. 

SMS:a LIV till 72905 och ge  
100 kronor eller swisha din 
 gåva till 9001223. Tack!

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete 
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”Mer än hälften av alla vuxna  
i Storbritannien ber”  
Det visar en ny undersökning skriver Kyrkans tidning (nr 
3-2018). Böneämnen som toppar är familjen, tacksägelse, 
läkande och vänner. En femtedel av de som ber kallar sig inte 
religiösa. 

Sju filmer om kristen tro
Lyssna på Svenska kyrkans Sollentunas 
pedagog Andreas ”Mammut” Salé och präst 
Kjell Dellerts faktafilmer om kristen tro 
som bland annat tar upp bön, nattvard och 
”kyrkiska”. Du hittar filmerna på svenska-
kyrkan.se/sollentuna och youtube• KP

Barnskötaren Kafi Mousa Ibris arbetar på förskolan ”Child Friendly Space” i flyktinglägret Pamir i Sydsudan .På förskolan får barn chans att 
leka under trygga  
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MATEMATIKERN FANN TRO  
OCH YRKESVÄG I KYRKAN
Ingrid Lonér från Rotebro fann både en tro och en yrkesinriktning när hon som tonåring kom till 
Sollentuna kyrka. Idag arbetar hon som kantor och körledare på turistön Teneriffa, närmare  
bestämt i Svenska kyrkan i Los Cristianos, Sollentunas vänförsamling.

– Jag tycker det är jätteroligt att just 
Sollentuna är vår vänförsamling, säger 
hon. Jag hoppas att samarbetet kan 
utvecklas framöver runt konfirmander, 
körer eller annat. Ungdomsvolontärerna 
som kom från Sollentuna tidigare var 
en stor tillgång och vi saknar dem, men 
tyvärr har spansk arbetslag satt stopp för 
det. Jag hoppas vi kan hitta en annan lös-
ning för unga vuxna att komma hit.

Att Ingrid Lonér blev kyrkomusiker är 
något som fortfarande förvånar henne 
själv. 

– Jag är väldigt logisk och analytisk, ser 
på mig själv som en fyrkantig matematiker,  

och tänkte att jag skulle nog bli ingen-
jör eller något liknande. Men musiken 
tog över, jag har alltid tyckt om att sjunga 
och spela. Som ung var jag nyfiken och 
sökande och började gå till Sollentuna 
kyrka. Jag sjöng i kyrkans körer och blev 
även ungdomsledare. När jag gick på mel-
lanstadiet delades Lilla boken om kristen 
tro ut. Både den och mina körledare har 
influerat mig. Jag är nog ett lyckat exempel 
på ”kristen mission” eftersom jag hittade 
både tro och yrkesväg inom kyrkan. 

Hur var det att växa upp i Sollentuna?
– Jag hade det väldigt bra, kan bli 

nostalgisk och längta tillbaka ibland. 

Mamma och pappa bor ju kvar så jag häl-
sar på förstås. Fast låg- och mellanstadiet 
var tufft, jag var duktig i skolan och blev 
mobbad som ”värsta pluggisen”. Jag var 
ett s k särbegåvat barn, tidigt duktig på 
abstrakt tänkande. I högstadiet, när jag 
gick i musikklass, vände det tack och lov.

Varför jobbar du i Svenska kyrkan på 
Teneriffa?

– Jag såg det som en chans att komma 
utomlands. Här är jag en av fem anställda i 
ett litet arbetslag. Man blir lite av allt-i-allo 
och får hjälpa till överallt. Det är intressant 
och omväxlande och jag möter många som 
normalt inte brukar gå i kyrkan. 

Ingrid Lonér, kantor i Sollentunas vänförsamling i Svenska kyrkan på Teneriffa. 
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Vad är det bästa med att bo i Los 
Cristianos? 

– Livet är enklare här. Det är lättare att 
klä sig, man behöver inte många varma 
plagg. Allt ligger nära så bil behövs inte. 
Och det är lätt att träna, jag går på gym 
och varmbassäng plus cirkeltränar på 
stranden med några kompisar. Att det 
är ett turistparadis tänker jag sällan på i 
vardagen, men när jag lyfter blicken och 
ser en vacker solnedgång från balkongen, 
eller leker med barnen på stranden en dag i 
januari, då känner jag det starkt! 

Finns det något du saknar?
– Ja, den svenska naturen! Där vi bor 

finns mest lavaberg med kaktusar.
Vad betyder din tro för dig?
– Det har varit lite olika genom åren. Jag 

är både sökare och tvivlare. I tonåren var 
tron extra viktig. Sången ”Du vet väl om 
att du är värdefull” blev stark för mig. Jag 
tycker det är ett av kyrkans viktigaste bud-
skap: att man duger som man är. Allt är så 
prestationsinriktat idag. Sen kan det vara 
lite jobbigt att vara troende i dagens sam-
hällsklimat, som att en del tycker att man 
är lite mindre vetande, ungefär.

Har du något favoritcitat i Bibeln?
– ”Gör er inga bekymmer” och ”Känn 

ingen oro”. Det kan vara lätt att tappa 
modet ibland, jag blir ofta deppig på vin-
tern. Jag har fibromyalgi och sjukdomen 
gör mig trött.

Favoritpsalm?
– Det finns många fina psalmer men 

766, Trosbekännelsen, är speciell. Jag 
tycker den sammanfattar så bra och stäm-
mer med min egen gudsbild: ”Jag tror 
på en Gud som gråter med mig” och ”en 
skrattande Gud som vill skratta med mig”.

Vilka är dina bästa ställen på Teneriffa?
– Stranden Playa de las Vistas, där är här-

ligt att bada. Huvudstaden Santa Cruz är 
mysig med fina muséer, parker och butiker. 
Och att åka upp i bergen är fantastiskt! De 
små bergsbyarna är helt olika turistorterna, 
och kommer man riktigt högt börjar växt-
ligheten med träd och skogar.

Eva Kihlström
Fotnot: Svenska kyrkan Sollentuna 

har ytterligare fyra vänförsamlingar; 
Hvidovre i Danmark, Oppegård i Norge, 
Tusby i Finland samt Luthera kyrkan i 
Riga i Lettland.

Teneriffa är den största av de 13 öar som 
utgör Kanarieöarna. Ön tillhör Spanien men 
ligger bara 30 mil från Afrikas kust. Södra si-
dan är solsäkrast, i norr regnar det mer men 
naturen är i gengäld grönare och vackrare.

Ingrid Lonér
ålder: 38 år.
född: Helenelund, flyttade vid 6 månader  
till Rotebro.
yrke: Kantor. 
bor: Los Cristianos, Teneriffa.
familj: Make Göran, barnen Edvin 9 år  
och Rebecka 5 år.
äter: Mest vegetariskt.
dricker: Vatten. 
läser: Historiska romaner.
lyssnar: Svensk folkmusik i modern tappning.
ser: Outlander.
hobby: Sy och pyssla.
längtar efter: Snö och vårt sommarställe 
i Hälsingland.
planer inför fastan: Funderar på att ta paus 
från sociala medier. Har gjort tidigare, men det 
är svårare här för många kontakter i jobbet 
sköts via facebook.

Teneriffa är till ytan som 1,5 Öland och besöks 
varje år av 4,5 miljon turister varav 130 000 
svenskar. Svenska kyrkan ligger på strand-
promenaden i Los Cristianos och har under 
högsäsong upp till 400 besökare/dag.
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För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

Vad får oss att må bra? Vad kan öka vår livskvalitet? 
En kurs om existentiell hälsa, där vi bland annat berör 
frågor om hopp, mening, känsla av sammanhang, tro, 
förundran, harmoni och inre styrka. 
När: Tisdagar 13.30–16.00. Tio gånger, start 20/2.
Var: Edsbergskyrkan
Ledare: Gunnel Broberg, socionom och psykoterapeut, 
Thomas Ericson, pastor och psykoterapeut och Petra 
Hellström, diakon. 
Kostnad: 100 kr
Frågor: Gunnel Broberg, tfn 08–505 513 39,  
gunnel.broberg@svenskakyrkan.se eller Thomas Ericson, 
tfn 08–505 513 44, thomas.ericson@svenskakyrkan.se
Anmälan: senast 12/2, till Lena Seveborg,  
tfn 08-505 514 68, lena.seveborg@svenskakyrkan.se

 

LIVET OCH HÄLSAN

KONSERTER

Inspirationskvällar fo
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ny kurs!

Musik i Edsberg 
Pianovår
Konsertserie under våren 
2018 i ett samarbete 
mellan Edsbergskyrkan och 
Kungliga Musikhögskolan. 
De tre studerar på Kung-

SPRÅKCAFÉ
Känner du någon som är ny 
i Sverige? Som vill lära sig 
svenska? Tipsa gärna om 
vårt språkcafé, där kan den 
som inte har svenska som 
modersmål öva svenska 
språket genom att tala och 
umgås med våra volontärer.
Tid: Fredagar 14.00
Plats: Café Blå i  
Turebergskyrkan.

på gång

Stressad och pressad – om balans och återhämtning hos  
barn och vuxna
Eftersom barns stress tar sig många olika uttryck behöver vuxna 
vara lyhörda och ha kunskap om stress. Denna kväll levereras med 
värme, humor och igenkänning. Du kommer få konkreta verktyg och 
tips för att förebygga och motverka stress hos både barn och vuxna. 
Maria-Pia Gottberg, författare.  
Anmälan: kummelby@svenskakyrkan.se
Tid: Tis 20/2 • 19.00, mingel från 18.30.
Plats: Kummelby kyrka

Det är något med den där längtan
Kvällens samtal kommer att beröra tro, tvivel, längtan och att 
vägen dit ser olika ut för oss alla. Titti Nordemar samtalar med Irma 
Schultz, artist/låtskrivare och kultursamordnare i Katarina kyrka.  
Vi får följa Irmas väg från rampljus till andligt lugn. 
Anmälan: kummelby@svenskakyrkan.se
Tid: Tis 6/3 • 19.00, mingel från 18.30.
Plats: Kummelby kyrka

Läs intervju med Irma Schultz på sid 4-7.

liga musikhögskolan för 
professor Stefan Bojsten. 
10/2 Matilda Andersson 
17/3 Olga Albasini 
21/4 Ludvig Nilsson
Tid: Lördagar 15.00
Plats: Edsbergskyrkan
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Ljuskonsert
Ceciliakören,  
Turebergs Juniorgospel
Maria Starborg och  
Karin Runow, dirigenter
Tid: Lör 10/2 • 17.00
Plats: S:t Eriks kyrka

Musik i Kummelby
Ensemble TRE framför 
musik av Staffan Isbäck. 
Annika Wångby Statin violin, 
Lars Statin altviolin,  
Staffan Isbäck gitarr.
Tid: Lör 24/2 • 15.00
Plats: Kummelby kyrka

Karolinskas Kammarkör 
från Örebro och Sollen-
tuna Gosskör
Tid: Sön 11/3 • 18.00
Plats: Turebergskyrkan

KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för alla. 
Tid: Mån 5/3 • 19.00 
Plats: Kummelby kyrka 

KONSTUT-
STÄLLNING 
Åsa Ahlkvist ställer ut 
tavlor i akryl och olja
Tid: tom  4/3
Plats: Edsbergskyrkan 
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Matilda Andersson sitter vid 
pianotangenterna den 10/2.
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vecka 9

För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står

Ett läger med övernatt-
ning för barn från 9 år. 
Information: Mia Nilsson, 
tfn 072-724 32 38, mia.c.
nilsson@svenskakyrkan.se
Tid: 26–28/2.
Plats: Drakudden i Bro

SPORTLOV PÅ 
DRAKUDDEN

Öppen självhjälpsgrupp 
angående beroende och  
medberoende, 12-stegs-
modellen. 
Kontakt: Pelle Holmqvist, 
tfn 072-420 39 07 
eller Calle Lundin,
tfn 073–094 93 90.
Tid: Måndagar  
14.00–16.00 
Plats: Kummelby kyrka 

VÄNDOM

Läxhjälp ”Språk & plugg” på Rudbecksskolan
Rudbecksskolan har ett nationellt program ”Språkintroduktion” för nyanlända 
ungdomar 16-19 år. De läser svenska, men även andra ämnen från grundskolan 
och gymnasiet kan ingå. De läser på heltid och målet med studierna är att de ska 
få kunskaper för att kunna gå vidare till gymnasie, folkhögskola, Komvux eller 
arbete. Vi träffar 20-30 elever varje vecka för att träna på att prata svenska eller 
för att ge hjälp med läxor. Onsdagar 13.45–16.15, inkl. fikapaus.  
Kontakt: Ingrid Franzon, tfn 08-505 514 34, ingrid.franzon@svenskakyrkan.se

Vinternatt
Vinternatt är ett projekt där de som sitter utanför våra matbutiker, EU-migranter, får 
möjlighet att sova inomhus en natt/vecka under den kallaste perioden (dec-mars). 
De får då också tvätta kläder och duscha. Vi har olika arbetspass: 3 volontärer som 
sover över, någon som hjälper till med tvätt och dusch, och någon som ordnar med 
frukost. Av säkerhetsskäl kan vi inte gå ut med var och när vi har Vinternatt.  
Kontakt: Ingrid Franzon, tfn 08-505 514 34, ingrid.franzon@svenskakyrkan.se

Språkcafé i Café Blå, Turebergskyrkan
Du välkomnar nyanlända , hjälper dem med svenska och  lära känna vårt samhälle 
över en kopp kaffe. Vi samtalar enskilt eller i grupper efter behov. Kontakt: Katarina 
Wolf Erixon,  diakon, tfn 08-505 513 06, katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se

 

PLATS FÖR FLER VOLONTÄRER!

Meditation och lugn i  
kyrkorummet efter jobbet.  
Öppen kyrka för ditt öppna 
hjärta. Kom som du är, gå när du 
vill. Stillhet, lugn musik, ljus,  
du och Gud, bön, inget program, enkelhet.  
Kom efter jobbet eller skolan, kom som du är  
och samla kraft för resten av veckan.  
Kontaktperson: Anne Runesson, 
tfn 08–505 514 40, 073–625 91 11.
Tid: Måndagar • 17.30–19.00
Plats: Kummelby kyrka

ÖPPEN KYRKA

februari-mars

Samtal i centrum
Kvällssmörgås och samtal om livets bekymmer och 
glädjeämnen. Vi utgår vanligen från bibelns texter där 
det alltid finns människor vi kan identifiera oss med. Vi 
tänder ljus och tänker goda tankar för varandra under 
kommande veckor. Vi brukar vara 7-10 personer som 
träffats de senaste åren och välkomnar nya delta-
gare. Anmälan: Anders Törnqvist tfn: 08-754 46 38, 
anders.g.tornqvist@gmail.com
Tid: Varannan måndag (udda veckor ) 19.00–21.00
Plats: Café Blå, Turebergskyrkan

BARNKÖRER I  
EDSBERGSKYRKAN
 
Edsbergs barnkör 5-8 år
Barnkören är för flickor 
och pojkar. Vi sjunger på 
familjegudstjänster och 
konserter. Kan kombineras 
med ”Full fart”. 
Tid: Onsdagar 17.00–17.45 

Sångkompaniet
Sångkompaniet är en kör 
för dig mellan 9–12 år. Kan 
kombineras med ”Full fart”.
Tid: Onsdagar 17.45–18.30
Kontakt för båda körerna: 
Birgitta Höök Seuffert,  
tfn 08-505 514 72,  
070-778 65 56,

BARNKÖRER I  
SOLLENTUNA KYRKA
 
Lillkören 4-5 år
Vi lär oss nya sånger på ett 
lekfullt sätt. 
Tid: Onsdagar 17.00–17.30

Treklangen 6-8 år
Vi tränar på att utveckla 
rösten, sjunger och har kul. 
Tid: Onsdagar 17.30–18.15 

Happy Voices 9 år  
och uppåt
Vi lär oss sånger i en eller 
flera stämmor. 

Tid: Tisdagar 16.30–17.30
Kontakt och anmälan alla 
körer: Elisabeth Wallgren, 
tfn 070-757 19 78 eller 
Ragnhild Kjöllerström,  
tfn 073-990 89 91

BARNKÖRER I  
KUMMELBY KYRKA
 
Lilla barnkören 7 år
Vi träffas en halvtimme på 
onsdagar i små grupper. 
Inne i kyrksalen leker vi 
in sång, rörelse och mu-
sikteori. Det finns fika för 
föräldrar och leksaker för 
syskon. 
Tid: Onsdagar, välj mellan 
15.45, 16.30 eller 17.15. 
Avslutningen äger rum  
15/4 • 10.00 då vi med-
verkar i gudstjänsten 
tillsammmans. 

Kummelby barnkör 
8–10 år
Tid: Torsdagar 16.00–
16.50

Ceciliakören flickor 
10–18 år 
Inträdesprov 
Tid: Torsdagar 17.00–18.15. 
Kontakt och anmälan alla 
körer: Maria Starborg, tfn 
08-505 514 46 maria.star-
borg@svenskakyrkan.se

SJUNG I BARNKÖR!

Du som har en stund över kan göra en betydelsefull insats för några av våra med-
människor. Alla är välkomna att vara volontär i Svenska kyrkan Sollentuna. Vi har 
inget krav på medlemskap eller personlig tro. Det är en tillgång att vi alla är olika 
och har olika talanger och erfarenheter. Vi vill att det ska vara lätt och tryggt att bli 
och vara volontär i Svenska kyrkan Sollentuna. Du får alltid en kontaktperson som 
du kan vända dig till med frågor som berör ditt uppdrag. Vi skriver också ett avtal 
för att klargöra vad vi kan förvänta oss av varandra. Vi behöver bli fler!

RELATIONSPROBLEM?
Kontakta Livscentrum – familjerådgivningen
Tfn 08-505 513 49/08-505 516 66
sollentuna.livscentrum@svenskakyrkan.se

nytt för  våren!
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på gång

För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

CAFÉ & MÖTESPLATSER
Café Blå i Turebergskyrkan
Tisdagar 11.30–13.00, smörgåsar
Onsdagar–torsdagar 11.00–15.00 
Fredagar 11.00–13.30, hembakat kaffebröd 
smörgåsar, lunch serveras 11.30–13.30
Torsdagar 17.00–18.30, enkel förtäring. Stängt 15/2, 15/3
 
Tisdagscafé
Vi fikar, pratar, spelar pingis och biljard inomhus. Träffarna 
har ”Öppet hus”, kom och gå som det passar dig.
Tid: Tisdagar 11.00
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

Måndagsgruppen
Kom och var med! Vi läser söndagens evangelietext  
och samtalar kring den medan vi fikar och handarbetar. 
Man kan också ”bara vara”. 
Tid: Måndagar 11.00, jämna veckor.
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

Öppen onsdag – samtal, sopplunch, skaparhörna
11.30 Mässa med efterföljande sopplunch. 13.00  
Stickcafé/Skaparhörna– delta genom att bara vara,  
handarbeta, måla akvarell eller på porslin/trä.
Tid: Onsdagar 11.30–15.00 
Plats: Edsbergskyrkan

Stickcafé med omsorg
Vi träffas efter mässan och stickar dopsockor.
Torsdagar en gång i månaden. 
Tid: Tor 15/2, 15/3, 12/4 och 3/5 • 19.00 
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

För dig som är 10-12 år 
Kom till Kummelby kyrka 
för att träffa kompisar 
och prata om frågor och 
funderingar, allt mellan 
himmel och jord. Bara 
få vara utan att behöva 
prestera en massa. 
Låter det intressant? 
Anmäl dig senast 6/2. 
Kontakt och anmälan: 
Carolina Moretti,  
tfn 070–897 37 93
carolina.moretti@ 
svenskakyrkan.se
Tid: Tisdagar 16.15–17.30, 
start 13/2
Plats: Kummelby kyrka

Källan
14.00–19.00 öppen mö-
tesplats där du kan komma 
och spela biljard, pyssla, 
fika eller göra läxor. Fika, 
andakt, aktiviteter. 
Kontakt: Suzanne Wallón, 
tfn 070–720 05 66,  
Andreas Salé,  
tfn 070–459 95 10, 
Tid: Onsdagar  
14.00–22.00 
Plats: Turebergskyrkan 

Ungdomshäng 
Kontakt: Tom Broberg, 
tfn 08-505 514 41.
Tid: Fredagar  
18.00–24.00
Plats: Kummelby kyrka

UNGDOM

Sorgegrupp
Sorgegruppen vänder sig 
främst till dig som mist 
en nära anhörig, make/
maka, partner eller sambo. 
I gruppen får du möjlighet 
att bearbeta din sorg, få 
stöd och redskap. 
Information: Petra Hell-
ström, tfn 08–505 514 74, 
petra.hellstrom@
svenskakyrkan.se

SORG

Babycafé med sångstund
Sångstund 10.45 och 13.45. 
Fika 25 kr.
Tid: Måndagar 9.00–15.00
Plats: Silverdalssalen

Kyrkis
4–5 åringar. Anmälan: Mia 
Nilsson, tfn 072-724 32 38
mia.c.nilsson@ 
svenskakyrkan.se
Tid: 9.00–11.00 onsdag 
och fredag förmiddag.
Plats: Edsbergskyrkan

Onsdagshäng
För dig 9–13 år. Pingis, biljard, 
spel och möjlighet till läxläs-
ning. Mellis 15 kr per gång 
eller 150 kr/termin. 
Tid: Onsdagar 14.00–18.30,
inställt 28/2 och 4/4
Plats: S:t Larsgårdens 
källare

Full fart
Full fart i kyrkan kan kom-
bineras med Barnkören och 
Sångkompaniet.  
Grupp 1 • 9–12 år   
16.45-17.45.  
Grupp 2 • 6–8 år  
17.45-18.30
Tid: Onsdagar  
Plats: Edsdsbergskyrkan 

Onsdagsöppet
16.30–18.15 måltid till själv-
kostnadspris 30 kr/vuxen,  
15 kr/barn upp till 15 år,  
familj max 100 kr.
Pysselhörna för alla som har 
lust. Lekrum för de minsta. 
Sång med småttingarna 17.10. 
Familjeandakt 18.15.
Tid: Onsdagar 16.30, 
inställt 28/2  
Plats: S:t Larsgården

Mat & bak  
Från 10 år och uppåt.
Kvällen avslutas med en 
samling i kyrkan.
Anmälan: Mia Nilsson,  
tfn 072-724 32 38.
Tid: Torsdagar några 
gånger per termin 
 17.00-18.30. 
Plats: Edsbergskyrkan

Öppen förskola
För barn 0–5 år. Sångstund 
10.00. Kontakt: Mia Nilsson, 
mia.c.nilsson@
svenskakyrkan.se
Tid: Torsdagar 9.00–12.00,
Plats: Edsbergskyrkan 

Öppen förskola
Sångstund 10.00.
Kontakt: Elisabeth Wall-
gren, elisabeth.wallgren@
svenskakyrkan.se
Tid: Fredagar 9.00–12.00
Plats: Rotebrokyrkan, 
Ytterbyvägen 4F 
 
Juniorhäng
Öppen verksamhet för 
åldrarna 7-9 år.
14.30 Drop-in med 
mellanmål
16.00 Börjar verksamheten. 
Vi kommer att utveckla 
våra kreativa sinnen genom 
att utforska olika kreativa 
områden, så om pappmache, 
skulptera i lera, baka och 
spela teater tillsammans och 
mycket mer. Självklart kom-
mer det finnas tid till massor 
av lek och skoj. 
17.30 Har vi en stund för 
sång och bön.
18.00 Äter vi mat tillsam-
mans. 18.30 Slutar vi.
Tid: Fredagar 14.30  
Plats: Kummelby kyrka
 
Minihäng
Öppen verksamhet för barn 
0–6 år och deras föräldrar.
16.00 Fri lek och andra 
skapande aktiviteter
17.30 Familjeandakt
18.00 Middag
18.30 Slut
Tid: Fredagar
Plats: Kummelby kyrka

BARN & FAMILJ
Mer information www.svenskakyrkan.se/sollentuna,  
tfn 08-505 514 47.

Hela dig
Friskvårdsprogram för hela människan med avspänning, 
qigonginspirerade rörelser och dans följt av bibelmedita-
tion. Sedan gemensam lunch (40 kr för deltagare i Hela 
dig) för de som vill.  
Tid: Onsdagar 11.30
Plats: Turebergskyrkan

Tyst meditation 
Tid: Onsdagar 12.30
Plats: Turebergskyrkan

Må-bra-kör
Visste du att sång är en form av friskvård? Kom och sjung på 
lunchen, i en kör där alla är välkomna. 
Tid: Torsdagar 12.30
Plats: Turebergskyrkan

Miniretreat 
Kroppen får möjlighet till återhämtning och vila, det finns 
tid för reflektion och det finns ett rum, en andlig miljö som 
rymmer både tro och sökande. Miniretreaterna innehåller 
tystnad, meditation i ord och musik. Avspänning, läsning, 
skapande och enskilt samtal.
Tid: Lör 3/3 • 14.00–17.00
Plats: Turebergskyrkan

ANDE, KROPP & SJÄL
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Samtal om Livet och 
sorgen
Tid: Tis 13/2, 13/3, 17/4, 
15/5 • 14.00–15.30
Plats: S:t Larsgården vid 
Sollentuna kyrka
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KUMMELBY KYRKA
Bön tis 10.00 och fre 8.30
Veckomässa ons 7.00
Söndagsskola sön 10.00

Sön 11/2 • 10.00
Mässa
Maja Holmberg
Kummelby Gospel 
Kummelby barnkör

Sön 11/2 • 18.00
Mässa
Maja Holmberg

Sön 18/2 • 10.00
Mässa
Kummelby damkör

Sön 18/2 • 18.00
Mässa

Sön 25/2 • 10.00
Mässa
Maria Westblom

Sön 25/2 • 18.00
Mässa
Maria Westblom

Sön 4/3 • 10.00
Mässa
William Grönroos

Sön 4/3 • 18.00
Mässa
William Grönroos

Sön 11/3 • 10.00
Mässa
Maria Westblom
Kummelby kyrkokör

Sön 11/3 • 18.00
Mässa
Maria Westblom

Sön 18/3 • 10.00
Mässa
William Grönroos 
Kummelby sångare
Ceciliakören
Instrumentalister

Sön 18/3 • 18.00
Mässa
William Grönroos 

SOLLENTUNA KYRKA
Veckomässa tor 18.30
Morgonbön fre 8.30

Sön 11/2 • 11.00
Mässa
Robert Thysell

Sön 18/2 • 11.00
Mässa 
Lena Thoms

Sön 25/2 • 11.00
Mässa
Lasse Svensson

Sön 4/3 • 11.00
Mässa 
Lena Thoms

Sön 11/3 • 11.00
Mässa
Katarina Lamos

Sön 18/3 • 11.00
Mässa
Maja Lundström  
välkomnas som präst  
och distriktschef

TUREBERGSKYRKAN
Morgonbön tis-fre 8.45
Lunchmässa tis 12.30
Bibelmeditation ons 12.30
Tyst meditation fre 12.30

Sön 11/2 • 15.00
Mässa 
Erik Olebark Ringheim
Minigospel
Bibelutdelning för alla 
barn som fyller 5 under 
året. 

Ons 14/2 • 20.30
Andakt med ungdomar

Sön 18/2 • 15.00
Mässa 
Lilijana Berg
Juniorgospel

Ons 21/2 • 20.30
Andakt med ungdomar

Sön 25/2 • 15.00
Mässa 
Katarina Lamos

Sön 4/3 • 15.00
Mässa
Lilijana Berg 
Turebergs kyrkokör 

Sön 11/3 • 15.00
Mässa
Fredrik Hamrén 

Sön 18/3 • 15.00
Mässa
Katarina Lamos

GUDSTJÄNSTER 

februari-mars

EDSBERGSKYRKAN
Veckomässa ons 11.30, 
med efterföljande sopp-
lunch.

Sön 11/2 • 11.00
Mässa
Staffan Simonsson 
Mon coeur

Sön 18/2 • 11.00
Temagudstjänst
Tema ”Förväntan &  
melankoli”
Texter av Tove Jansson
Ingrid Malm Lindberg
Kjell Dellert
Edsbergs kyrkokör

Sön 25/2 • 11.00
Mässa 
Kurt Sundén

Sön 4/3 • 11.00
Mässa
Kjell Dellert
Sångglädje

Sön 11/3 • 11.00
Familjemässa
Staffan Simonsson
Bungekonfirmander

Sön 18/3 • 11.00
Mässa
Kurt Sundén 
Stella Cantica 
Lotterier och kaffe- 
servering till förmån  
för Fasteinsamlingen.

Med reservation för änd-
ringar. Kyrkportens press-
läggningstid är lång. Kolla 
gärna eventuella ändringar 
www.svenskakyrkan.se/
sollentuna. 

Tips: Ladda ner appen Kyrk-
guiden i din telefon för infor-
mation om andakter/guds-
tjänster/mässor.

För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står

Gilla oss på facebook! Sollentuna församling

Edsbergskyrkan 
Kaplansbacken 2 
Församlingshuset 
Sköldvägen 10 
Kummelby kyrka 
Sollentunavägen 83 
Sollentuna kyrka 
Kyrkvägen 2 
Sollentuna kyrkogård 
Johan Berndes väg 1 
S:t Eriks kyrka, 
S:t Eriks begrav-
ningsplats 
Utsiktsvägen 8 
Silverdalskapellet,  
Silverdalssalen, 
Silverdals griftegård 
Sollentunavägen 19 
Stillhetens kapell 
Johan Berndes väg 1 
S:t Larsgården 
Prästgårdsvägen 4 
Turebergskyrkan 
Sköldvägen 12B 

HITTA TILL KYRKAN

Läs mer på  
www.svenskakyrkan.se/ 
sollentuna 
Tfn 08-505 513 00

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr
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När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!

25 mars

final för  

fasteinsam-

lingen!
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MISSIONSKYRKAN 
Kapellvägen 2

Sön 25/2 • 18.00
Sinnesrogudstjänst 
”Befrielse” 
Per Westblom,  
Andreas Salé 
Fika i gemenskap 17.00
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TILL ALLA HUSHÅLL

kyrkoherden

har ordet
Kyrkporten delas ut av PostNord till 29 485 
hushåll i Sollentuna. Tidningen är samhällsin-
formation enligt PostNords bestämmelser och 
delas därför ut till alla hushåll, även de som har 
en dekal med ”nej tack till reklam”. Svenska 
kyrkan Sollentuna kan inte påverka detta.

Lasse Svensson
kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

JAG HADE EN liten idé inför nya året; att 
jag skulle lära mig en ny glosa varje dag, 
i franska. Då skulle jag enkelt och lätt 
kommande nyårsafton kunna 365 nya 
franska ord! Tellement incroyable, jag 
menar, så fantastiskt. 

Men se där ett nyårslöfte, som egentli-
gen aldrig blev något löfte, det var ju bara 
en idé och tanke. Men så fascinerade, 
tänk tre-hundra-sextio-fem dagar, vilken 
möjlighet! Var dag en ny möjlighet.

NU FÅR DU chansen igen. Men till något 
bra mycket viktigare än att lära sig 365 
nya ord. Snart börjar den kyrkliga fastan. 
40 dagar! Och 40 goda chanser att få se 
Gud.

FASTA. De flesta tänker förstås på att det 
handlar om att ”avstå”, och vanligtvis 
något som har med mat och föda att göra. 

Man kan ju fasta av hälsoskäl, och man 
kan fasta av religiösa skäl; det är klart 
vanligare i katolska kyrkan eller ortodoxa 
kyrkan att fasta; fredagar är speciella, 
just för att det var en fredag Jesus dog. 

I Svenska kyrkans värld blir ”fasta” 
och ”avstå” kanske mer att ”nu ska jag 
mobil-fasta” eller ”avstå från skärmtid”.
Och poängen med alltihopa? ”Vi avstår 
från det som drar vår uppmärksamhet bort 
från Guds röst i bönen och bibelordet” står 
det att läsa i Oremus, katolsk bönbok. 

Vilken chans, att nu var dag ta till-
fälle att mera söka Gud, och få se Gud. 
Tellement incroyable, jag menar, så 
fantastiskt.

JAG TROR, eller jag vet att vi behöver 
hjälp att söka Gud. Hur gör jag då, hur är 

det möjligt att få se Gud? Vi behöver hjäl-
pa varandra. Så bra att vi har kyrkan, och 
alla dessa kyrkorum och gudstjänster (i 
Sollentuna församling och i massa andra 
kyrkor), få chansen att höra berättelser-
na från Bibeln, som den om Jakob som 
brottas med både sig själv och Gud, och 
som får sitt Gudsmöte, eller höra berättel-
sen om kvinnan som ”tjatar” sig till mötet 
med Jesus. Eller bara gå in i en kyrka, sit-
ta ner, tända ett ljus. Söka något i ljuset. 

Vi behöver hjälpa varandra och ta hjälp 
av andra, dela berättelser om möten med 
Gud, när vi fått syn på Jesus.

40 DAGAR. Kyrkans fasta. Tänker du 
mest på vad du ska avstå? Eller också på 
vad du kan få? 

Jesus hade allt, och avstod allt, och blev 
en av oss. Han klarade de 40 dagarna i 
öknen, och de ungefär 40 åren han levde. 
Sen dog han. Avstod livet. För att vi ska få 
hans liv. Tellement incroyable, så fantas-
tiskt. Och tänk ett steg till, om nu du har 
fått, för intet, vad kan du då ge, till andra 
som inte har. 40 bra dagar att ge mer.

SÅ, GOD FASTA, med god chance att möta 
Gud, dig själv och andra. Var dag.

PS. Fastan i kyrkan börjar på askondag-
en, 14/2, som är dagen efter fettisdagen. 
Men vad är väl en semla mot 40 selfies 
med Gud?

Fastan sträcker sig från askondag till påskdagens afton, 
vilket ger 46 dagar. Fastans 40 dagar räknas inte i en 
följd;  fastan bryts av sex söndagar, festdagar, mellan 
askonsdag och påskafton. 

40 goda chanser 
att få se Gud


