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har en frälsare fötts

Åt er i

        DETTA ÄR              TECKNET FÖR    ER:

ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba

OCH

God jul! Läs hela berättelsen i Lukas evangelium kapitel 2.
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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

”...som religiös upplevelse betraktat var den 
oerhört stark, helt livsavgörande” Läs mer på sid 10

4.  Jul i häktet  
6.  Julmusikfrossa
8. Musikaliska höjdpunkter 2018
9. Blivande pianostjärnor

13. Kom som du är
14. Jag är ett liv
20. På gång  
24. Kyrkoherden har ordet 

innehåll

Fira jul i kyrkan

Julen närmar sig med stormsteg och är en 
riktig vattendelare. Julomanerna kan knappt 
vänta tills 1:a advent då de får julpynta, 
tända första ljuset och inhandla klappar.

Medan andra kan känna stor stress över att 
de inte har råd att handla julklappar till bar-
nen, eller är oroliga över att partnern dricker 
för mycket. Julen kan se så olika ut. 

Kyrkporten frågade diakon Katarina Wolf- 
Erixon vad Sollentuna församling gör för de 
som längtar efter en gemenskap, eller har behov 
av stöd på ett eller annat sätt under juldagarna.

– Vi fortsätter vårt arbete att samla in 
pengar till Sollentuna Hjälpförening, som vi 
sen förmedlar till behövande. Under några 
av våra advents- och julkonserter har man 
möjlighet att ge bidrag. Vi kommer att stå 
i Sollentuna Centrum på plan två mellan 
18–23 december och slå in julklappar. På 
så sätt kan vi hjälpa till så att fler får upp-
leva julstämning, och även få något att lägga 
under granen, berättar Katarina. 
 
Julbrunch 
Hon nämner att man har julfirande på jul-
dagen, inte på julafton, och i år äger firandet 
rum i Edsbergskyrkan. Den 25 december är 
du välkommen. Där blir det julotta och fru-
kost/brunch och gudstjänst klockan 11.00. 
Till frukosten/brunchen behöver du anmäla 
dig till: petra.hellstrom@svenskakyrkan.se 

Under hela julen har alla kyrkor i 
Sollentuna öppet för gudstjänst och kyrk-
kaffe, nämner hon.  

Känner du av olika anledning stress, oro eller ensamhet inför  
julen och skulle uppskatta att vara med i kyrkans gemenskap så 
är du varmt välkommen till Edsbergskyrkan på juldagen. 

Hur ser kyrkan på sitt diakonala uppdrag 
att vara ett stöd till människor med olika 
typer av sociala behov? 

– För det mesta handlar det om att finnas 
där som stöd i svåra situationer. Att stanna 
kvar i det svåra – och lyssna. Ibland behöver 
man hjälpa till att hitta rätt hjälp. Ta tid för 
samtal. Kanske ett hembesök ibland. Hjälpa 
människor att hitta värdefulla sammanhang, 
och ge våra EU-migranter en varm kopp kaffe 
och en smörgås. 

 Om man som privatperson vill hjälpa till 
kring jul, vad kan man då göra? 

– Du är välkommen att hjälpa till och slå in 
julklappar i Sollentuna Centrum. Det finns 
ett schema på vår hemsida, eller hör av dig till 
Mirjam Nevalainen, ordförande i Sollentuna 
Hjälpförening, mirjam.nevalainen@gmail.com     
                                                               Birgitta Stolt
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Apelsiner, kottar, ljusstakar och 
sju juliga musiker. Allt som behövs 
för att ta omslagsbilden till detta 
julnummer av Kyrkporten.

Även i år kommer det att finnas volontärer i 
Sollentuna Centrum veckan innan jul som slår in 
julklappar. 
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ett ord frånredaktören

Andréas Lindström 
redaktör

Julstrumpan
Det var något av det bästa med julafton 
när jag var liten. Att vakna upp och inse 
att det var julafton, för där på sängens 
bortre hörn hängde den. Julstrumpan.

Innehållet var samma år från år. Men 
det gjorde inget, utan det var nog en del 
av själva grejen. Det som gjorde julstrum-
pan till en tradition.

Förväntansfullt plockade jag upp inne-
hållet. En clementin. Någon form av tomte-
skum eller om man hade tur, en liten chok-
ladtomte. Och så det bästa. Det som fick 
timmarna, (nåja en del i alla fall) från fru-
kost fram till Kalle, att gå. En serietidning. 

Eftersom vi var tre bröder så var det 
inte säkert vilken tidning man skulle 
få. Högvinsten var Agent X9, men även 
Fantomen eller Stålmannen gick bra. 

Det viktiga var egentligen att strumpan 
fanns där när man vaknade. Lite så är det 
också med mitt förhållande till julmusik. 
Vissa sånger och psalmer ”måste” finnas 
för att skapa den där speciella känsla som 
jag förknippar med det som hör julen till. 

I detta nummer möter du musikerna 
Per Olsson och Birgitta Höök Seuffert 
som just nu ”lever” julmusik. 

Per jobbar bland annat som musi-
ker på häktet i Sollentuna och berättar 
att ett tänt ljus, en gitarr och ett sång-
häfte räcker långt för att människor ska 
berätta sitt livs historia. Julmusiken ger 
stillhet och fördjupning av det annars så 
ensamma julfirandet. 

Vill man julmusikfrossa tipsar Birgitta 
om att dagen före nyårsafton blir det 
julkonsert med julens önskesånger i 
Edsbergskyrkan.  

Dessutom har vi bett några av våra musi-
ker att blicka in mot 2018 och se vilka 
musikaliska höjdpunkter som väntar. 

Det, och som det heter, mycket mer 
väntar i tidningen...

God jul!

Årets
julklapp

läs mer om jul & nyår  
i sollentuna på sidan 20-23

MAKE & REMAKE: 

Vill du veta mer om 
Make& Remake 
kontakta  
Ingrid Wangel:  
08-505 514 35 eller  
Ulla Carlén:  
070-540 16 88.

I Kummelby kyrka finns en Make & 
Remake-verksamhet. 

– Vi är en grupp daglediga kvinnor, 
15 personer idag, som gläds åt återbruk. 
Privatpersoner och gardinaffärer skänker 
oss många fina tyger och sytillbehör och 
vi syr exempelvis: tygpåsar, väskor, hand-
dukar, necessärer, förkläden och kudd-
fodral. Sakerna säljs vid olika tillfällen 
i Kummelby kyrka, men det går bra att 
handla när som helst då kyrkan är öppen.
Vi har även sytt en ”Årets julklapp”, 
en sats med fem olika stora påsar i tunt 
genomskinligt tyg. Dessa kan man lägga 
frukt och grönsaker i, köra den igenom 
kassan och sen lägga i kylskåpet hemma. 
Syftet är att undvika plastpåsar, berättar 
Ulla Carlén.  

Intäkterna från försäljningen går oav-
kortat till Svenska kyrkans internatio-
nella arbete i Roman, Rumänien som stö-
der romer som lever i utsatthet. Genom 
att erbjuda skola för barn och vuxna, 
yrkesutbildning i sömnad och jordbruk, 
toaletter och bättre bostäder, samt arbete 
för kvinnor och barns mänskliga rättig-
heter, växer romernas möjlighet till ett 
bättre liv.

– Vi vill gärna få fler som gillar att 
skapa och vara kreativa. Vi har en här-
lig gemenskap och träffas varje tors-
dag 9.30–13.00 i Kummelby kyr-
kan. Symaskiner och material finns. 
Välkomna, säger Ulla.  
                                             Birgitta Stolt

KLIMAT- OCH SOCIALSMART

Enligt HUI Research är årets 
julklapp 2017 – elcykeln. Men 
inte i Kummelby. Där är årets 
julklapp fem olika stora påsar i 
tunt genomskinligt tyg.
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jul & musik

”Musiken kan väcka  
minnen och gör något med 
oss där orden inte räcker” 
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Julen handlar mycket om gemenskap. Men i säkerhetshäktet 
i Sollentuna, blir tiden kring jul dess raka motsats. En sluten 
miljö där den häktade har minimal kontakt med omvärlden. En 
känslomässig bergochdalbana med osäker utgång.

– Den akuta frågan som alla bär på är om de ska få komma 
hem till jul eller inte. Därför känns det särskilt meningsfullt att 
arbeta här. Julmusiken är ljus och vacker och ger en fördjup-
ning av julfirandet. Många här behöver ett slags stillhet och ro, 
berättar häktesmusikern och organisten Per Olsson.

Jumusikturné på häktet
Sedan ett par år tillbaka besöker han häktet ett par dagar i 
veckan. Veckan före jul kånkar han och en kyrkomusikerkol-
lega runt på ett elpiano, en gitarr och en bunt sångblad med 
klassiska julsånger som Jingelbells och Stilla natt. 

Sedan går de från avdelning till avdelning för att hålla jul-
gudstjänst och dela ut en kalender och lite choklad. Med på jul-
musikturnén följer också häktesprästen och kyrkoherden från 
församlingen, en ortodox präst, två katoliker varav en Fader 
och en Syster och förhoppningsvis även en imam för de musli-
mer som finns i häktet.

– Vi sjunger julsånger och läser julevangeliet på olika språk. 
Den ortodoxe prästen sjunger en julbön och delar ut julklappar. 
Även de som inte kan så bra svenska eller är vana vid gudstjäns-
ter försöker ändå sjunga med i julsångerna. Ibland händer det 
att någon ur häktets personal spelar, vilket ger en extra dimen-
sion i sammanhanget.

Meningsfullt
I häktet träffar Per Olsson flera unga mellan 16 och 25 år. En 
del har precis kommit in och är vettskrämda av den nya situa-
tionen, andra är mera luttrade och har suttit där i upp till nio 
månader.

– När jag träffar dem vet jag ingenting om vad de har gjort. 
Vissa berättar hela sitt livs historia, andra vill bara att jag ska 
sjunga för dem.

Tända ljus, en gitarr och ett sånghäfte räcker långt för att människor ska berätta sitt 

livs historia. Julmusiken ger stillhet och fördjupning av det annars så ensamma julfi-

randet. Men framför allt är häktesmusikern Per Olsson en medmänniska.

Häktet i Sollentuna är ett av Kriminal-
vårdens säkerhetshäkten och ligger i Sol-
lentuna centrum, häktet har 240 platser, 
varav 25 särskilda ungdomsplatser.

Meningsfull 
jul i häktet 

I andaktsrummet tänder han ljus och sjunger, spelar gitarr 
och pratar med den som så önskar. Den totala isoleringen gör 
dem sårbara och mottagliga. För den som själv vill spela finns 
grepptabeller med ackord, 
noter och ett piano. Några 
skriver ur sig rapptexter, 
andra sjunger sig igenom  
häftet.

– Att se dem testa att spela 
gitarr och se hur de blir som 
små barn när de får uppmunt-
ran är fantastiskt. Det känns 
meningsfullt att få få bidra till 
att börja upprusta något av 
det som gått sönder.

Musik väcker minnen
En dag i veckan har han två kortare gudstjänster på gemen-
skapsavdelningen, där man även får ta emot besök. Av säker-
hetsskäl får högst åtta personer åt gången komma. Ibland kom-
mer bara en. 

Men i första hand är det musiken och de enskilda samtalen 
som utgör basen för hans arbete.

– Musiken kan väcka minnen och gör något med oss där 
orden inte räcker till. För mig är den ett fantastiskt redskap att 
ha med. Ofta kommer de existentiella frågorna upp, men ibland 
behöver de en paus i att prata. Då spelar jag något för dem. Men 
jag är inte i första hand där som musiker utan som en medmän-
niska och neutral samtalspartner.

Efter att ha arbetat som kyrkomusiker i 42 år beskriver han 
erfarenheten från häktet som att komma till verkligheten, mer 
än något annat församlingsarbete.

– Jag får så mycket energi av att vara där. Det känns angelä-
get att få in lite ljus och hopp och jag tror nog att jag gör någon 
form av skillnad.

Marie StarckFO
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jul & musik

Till jul förvandlas de mest trendängsliga svenskar till nostal-
giska traditionsmonster som kräver saffransdoftande lusse-
bullar, ädelgran och mormors sega knäck. Musiken blir då ett 
ovärderligt soundtrack till den perfekta julstämningen.

Men oavsett varför vi firar jul, påminner kyrkans julkonserter 
och musikgudstjänster även den mest tvivlande om julens egent-
liga budskap och bär oss genom decembertröttheten.

– Musiken betyder oerhört mycket till jul. Vi blir visserligen 
lätt traditionsbundna och vill mest höra de vanliga julsångerna. 
Men nog lyssnar man även på budskapet. Julkonserterna och 
musikgudstjänsterna blir ofta inkörsporten till andra aktiviteter 
i kyrkan, berättar kyrkomusikern Birgitta Höök Seuffert.

Till jul göder vi nostalgin och traditionalisten i oss. Inte minst när det kommer 

till julmusik. Dan före nyårsafton blir det julkonsert med julens önskesånger i 

Edsbergskyrkan.

Julmusikfrossa 
för nostalgiker 

Meningsfullt
För den som vill fortsätta att frossa i julsånger efter julafton blir 
det i år julönskekonsert i Edsbergskyrkan den 30 december med 
kyrkans kör, dämpad belysning och tända ljus. Konserten är 
gratis och avslutas med glöggmingel och gemenskap.

Önskelådan är redan tömd, men efter 42 år som kyrkomu-
siker har Birgitta Höök Seuffert bra koll på de mest populära 
önskesångerna. Nu tändas tusen juleljus är utan konkurrens 
den mest önskade, kanske delvis för att även barnen kan texten. 
En annan favorit är Det är en ros utsprungen. Kanske blir det 
också någon profan julsång som Bing Crosbys Jingle Bells och 
Abbas Happy New Year, eftersom konserten äger rum dagen 
före nyår.

Nu har du bara räknat upp klassiska välkända julsånger.  
Blir det inte tråkigt och förutsägbart?

– Vi försöker ha en lagom blandning av nytt och gammalt, 
svart och starkt, glatt och intimt. Sen kan ju jag själv önska 
mig något. En av mina favoriter är Sibelius Julvisa. Kören har 
också önskat något som de gärna vill sjunga. Det måste få låta 
lite kärvare och ”skära” i öronen lite, inte bara vara vackert och 
harmoniskt. Om allt är bomull låter det tråkigt. 

Vi svenskar är ju oerhört traditionsbundna till jul. Hur lätt är 
det att introducera nya julsånger?

–  Py Bäckmans sång Koppången har en adventstext och har 
blivit allmänt känd, så visst går det. Bara man presenterar 
textens bakgrund och innehåll.                               Marie Starck

Sollentuna församlings musiker ser fram emot julen då kyrkorna fylls 
med julmusik. Alla julgudstjänster och konserter hittar du på sid 20–23. 
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”Det måste få låta lite kärvare och 
”skära” i öronen lite, inte bara vara 
vackert och harmoniskt. Om allt är 

bomull låter det tråkigt. ” 
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TISDAGAR 
Choralen         
13.00 – 14.30 i  St Larsgården    
Inga förkunskaper krävs                                                          
elisabet.wimark@svenskakyrkan.se
 
Sollentuna Gospel   
19.00 – 20.30 i Turebergskyrkan     
Provsjungning, har plats 
för altar och tenorer                                                                                                                                          
karin.runow@svenskakyrkan.se
 
Sångglädje       
19.00 – 20.30 i Edsbergskyrkan     
Inga förkunskaper krävs                                                     
Fredrik.lundqvist@svenskakyrkan.se

ONSDAGAR 
Laurentii  Motettkör    
18.30 – 21.00  i  S:t Larsgården     
Provsjungning, har plats för 1 för-
stasopran, 2 tenorer och 2 basar                                                                                            
ania.proskourina@svenskakyrkan.se
 
Stella Cantica (damkör)   
19.00 – 21.00 i Edsbergskyrkan       
Provsjungning                                                        
fredrik.lundqvist@svenskakyrkan.se

TORSDAGAR 
Edsbergs kyrkokör   
19.30 – 21.45  i Edsbergskyrkan   
Provsjungning, har plats för 1 första-
sopran, 1 andratenor och 1 förstabas                                                                                      
birgitta.h.seuffert@svenskakyrkan.se
 
Kummelby Gospel   
19.00 – 21.00  i Kummelby kyrka                                                                                                   
musikmonica@hotmail.com
 
Kummelby kyrkokör  
19.00 – 21.15  i Kummeby kyrka   
Provsjungning                                                                    
ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se
 
Kummelby sångare   
14.15 – 15.30  i Kummelby kyrka      
Körvana sångare                                                                    
ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Är du körsångare  
eller kanske du 
drömmer om att få 
sjunga i kör?

Svenska kyrkan i Sollentuna erbjuder 
körer med olika inriktningar i alla  
kyrkor och verksamheten är  
naturligtvis kostnadsfri.

Alla kyrkorna har också körer  
för barn i alla åldrar – se  hemsida 
svenskakyrkan.se/sollentuna

FO
TO

:T
H

E
R

E
S

IA
 J

A
T

TA
 K

Ö
LI

N

Birgitta Höök Seuffert är kyrkomusiker 
i Edsbergskyrkan
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A soulful celebration  
I mitten av april framför vi A soul-
ful celebration – Händels Messias 
arrangerat för gospelkör, solister 

och kompgrupp i Turebergskyrkan. Håll 
också utkik efter konserter i S:t Erik, 
bland annat Evensong och Ljuskonsert.

karin runow, turebergskyrkan

musik 2018

Lukaspassionen  
Lördagen den 24 mars kan ni lyssna till och 
beröras av Lukaspassionen av Rolf Martins-
son. Medverkar gör Kummelby kyrkokör, 

solister och instrumentalister. 

ewa lena kansbod, kummelby kyrka

Dramatisk musik 
Kummelby Gospel har jubi-
leumskonsert den 20 maj. Det 
blir bra tryck då. Missa inte 

heller Ceciliakören och Kummelby 
sångare som gör dramatisk musik 
för kör och stråkkvartett 18 mars.
 
maria starborg, kummelby kyrka

Pianovår 
Det blir en riktig pianovår med 
en serie pianokonserter med 
pianostudenter från Musikhög-

skolan. Det blir också mässor med 
orgelmusik där orgelstudenter från 
Musikhögskolan medverkar med ex-
tra mycket orgelmusik. 
(Läs mer på nästa sida)

fredrik lundqvist, edsbergskyrkan

Ny läktarorgel  
En ny läktarorgel 
i Sollentuna kyrka 
kommer byggas un-

der 2018. Nuvarande or-
gelfasad från sent 1700-
tal är av historiskt värde 
och kommer att behållas, 
men orgelklangen med 
nya högkvalitativa pipor 
kommer att bära försam-
lingssången bättre. Under 
tiden kyrkan renoveras 
och orgeln byggs kommer 
förrättningsverksam-
heten lyttas delvis till  
S:t Eriks kyrka och  
gudstjänsterna till  
S:t Larsgården.

ania proskourina,  
sollentuna kyrka

2018 bjuder på flera 
musikaliska höjd-
punkter. Vi bad någ-
ra av Sollentunas  
musiker att tipsa  
om några nyheter.

Text: Birgitta Stolt
Foto: Theresia Jatta Kölin 

Birgitta Stolt
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Blivande pianostjärnor 
kommer till Edsberg
En musikspäckad vår väntar i Edsbergskyrkan. Mellan januari till april kan man njuta 
av pianoverk framförda av framtidens stjärnor från KMH, Kungliga Musikhögskolan. 
Terminen avslutas i maj med två orgelgudstjänster där studenter från kyrkomusikerut-
bildningen på KMH deltar. 

Det är en regnig och grå dag och inne i en 
lektionssal sitter Matilda Lindholm, pia-
nostudent vid Kungliga Musikhögskolan 
och spelar tillsammans med sin lärare, 
professor Stefan Bojsten.

Matilda och tre andra studenter från 
KMH kommer i vår att ha varsin konsert 
i Edsbergskyrkan. Först ut är Matilda. 

– Jag kommer att spela verk av Claude 
Debussy, Sergei Rachmaninoff och 
Frédéric Chopin, berättar Matilda. 

Matilda har spelat piano sedan sex-års 
ålder, gått i Adolf Fredriks musikskola 
och satsar nu på ett liv som pianist, vilket 
kan innefatta en mängd olika arbetsupp-
gifter. 

– Om man vill gå på alla konserter i 
Edsbergskyrkan så kommer man att få 
höra fyra väldigt olika pianister. De har 

olika teknik och rörelsemönster. Men de 
är alla väldigt lovande musiker, berättar 
Stefan Bojsten.

Många musikaliska uppdrag 
Stefan Bojsten är en av Sveriges mest eta-
blerade pianister. Han har som solist 
framträtt med de flesta svenska orkest-
rarna och gett konserter i Skandinavien, 
Europa, Asien och USA.

Sedan 1997 är Stefan Bojsten profes-
sor vid Kungliga Musikhögskolan men är 
även ofta förekommande master class-
gäst vid andra högskolor. 

Utöver pianokonserterna i vår blir det 
även en körkonsert i Edsbergskyrkan den 
15 april, då kyrkokören, under ledning av 
Birgitta Höök-Seuffert, framför Magnificat 
av J S Bach och damkören Stella Cantica, 

under ledning av Fredrik Lundqvist, fram-
för Magnificat av Antonio Vivaldi.

Samarbete
Fredrik Lundqvist är kyrkomusiker i 
Edsbergskyrkan, student vid kyrkomusi-
kerutbildningen på KMH och student till 
Stefan Bojsten.

– Det här samarbetet mellan Edsbergs-
kyrkan och Kungliga Musikhögskolan är 
ett fantastiskt tillfälle för studenterna att 
komma ut och spela för publik, och för besö-
karna i Edsbergskyrkan att få höra fram-
tidens stjärnor. Så passa på och kom. Den 
20 och 27 maj kommer vi också att ha två 
orgelgudstjänster där jag och två av mina 
studentkamrater från kyrkomusikerutbild-
ningen är med och spelar, berättar Fredrik.

Birgitta Stolt

PIANOKONSERTER VÅREN 2018

20/1 Matilda Lindholm 
10/2 Matilda Andersson 
17/3 Olga Albasini  
21/4 Ludvig Nilsson 

Lördagar 15.00–15.45 i Edsbergskyrkan. 
Man kan gå på en eller alla konserter om 
man vill. Fri entré.

musik 2018
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Bengt

Föds den 26 mars i Dikanäs, fem mil väster om Storuman.  
”Mamma Sonja är hemmafru och pappa Hans slöjdlärare , ett yrke som han kom-
binerar med att köra skolskjutsen, som i sin tur även fungerar som mjölkbil. Jag 
beundrar styrkan som krävs för att slänga upp de där tunga mjölkkannorna på 
vagnen. Vi går i kyrkan om söndagarna och får ofta besök av byprästen; en est-
nisk flykting som är trevlig, klok och konstnärlig. I skolan sjunger vi ’Morgon mellan 
fjällen’ medan fröken kompar på tramporgel.”

1956 
Börjar skolan ett år för tidigt 
”Jag är egentligen inte mogen för det; liten och tunn och har svårt för 
att lära mig läsa. Arrangemanget görs bara för att få ihop jämna klasser 
i byskolan. Samtidigt är jag ett tryggt, glatt och harmoniskt barn som 
far runt och leker, spelar hockey och åker skidor. Min storasyster Marie 
håller en ständigt vakande hand över mig.  

Familjen flyttar till Vallentuna 
”Pappa får jobb på Österåkeranstalten. Mamma bara kliver in på Försäkrings-
kassan och frågar om de har något jobb – och blir kvar resten av sitt yrkesliv. 
Själv får jag ett otroligt fint mottagande i min nya skola. Går dessutom om 
sjuan och hamnar äntligen med jämngamla kamrater. Börjar också växa rejält, 
får en bullworker, ett träningsredskap, av mamma, som är gammal Idlaflicka, 
och inser plötsligt att jag är duktig på idrott, speciellt terränglöpning. Det går 
bra redan i första loppet – trots att jag springer i promenadskor.”

1962 1969 

Nylander

förtroendevald

FRÅN NORRLÄNDSKA DIKANÄS  
TILL KYRKORÅDET I SOLLENTUNA
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Träffar blivande frun Anna 
”Jag går sista året på Na-linjen på Östermalmsgymna-
siet. En tjejkompis bjuder in mig till en seglarfest med 
baktanken att jag ska träffa en speciell tjej. Hon visar 
sig heta Anna Holmström, är ett år mognare och blir 
sedermera min fru och mamma till mina två söner.”

1974 

Rycker in i lumpen  
”Att vara fältjägare på I5 i Östersund innebär att jag dels 
återvänder till Norrland, dels får fortsätta att utveckla mitt 
idrottande. Jag åker skidor, orienterar, blir till och med bra i 
simbassängen, trots att jag som barn behövde fyra somrar i 
den kalla Dikasjön för att lära mig simma.”

1975  
Blir instruktör på Kustjägarskolan 
”Jag flyttar till Sollentuna och jag får ansvar för kustjägarnas vinter- och 
skoterutbildning, även navigation. Stannar i åtta år och lär mig att klara 
mig själv och överleva i ödsliga och utsatta miljöer. Får kontakt med 
prästerna som är kopplade till regementet och framförallt hjälper till vid 
kriser och olyckor; i mitt eget fall när vi oljesanerar och folk halkar och 
slår sig på klipporna. Jag får ett ökat intresse för kyrkans fantastiska 
värde i kriser.”  

1976 

Efter fredagsbönen i moskén lösgör sig 
plötsligt en man ur mängden, kliver fram, 
tittar honom djupt i ögonen och säger:

”Hej, vem är du?”
– ”Bengt Nylander från Sverige” sva-

rar jag. ”Nej, vem  är  du?” säger han och 
det är först när han ställer samma fråga 
för tredje gången som det slår mig vad 
han egentligen är ute efter. ”Jag är kristen 
protestant från Sverige” svarar jag då och 
precis  där, just i det ögonblicket, försvin-
ner hela miljön omkring mig och jag inser 
vad jag just har sagt. Att nu har jag slutli-
gen tagit ställning i livet och aldrig kom-
mer att ändra mig. Att från och med nu 
kommer jag att vara en övertygad kristen 
i alla lägen.

För det är inte de fyra VM-gulden 
som är den starkaste upplevelsen i Bengt 
Nylanders liv. 

Inte heller när han släppte fotbollar 
från flygplan till afrikanska barn. Inte 
den livsfarliga kurragömmaleken i kri-
gets Kabul. Nej, inte ens de båda söner-
nas födelse. 

Utan ett möte med en okänd i en moské 
i Karachi 1990

Han har fyra VM-guld. Han 
har fått kungamedlajen, 
och han har haft en reli-
giös upplevelse i Pakistan. 
Kyrkporten har träffat 
Bengt Nylander, ny ord-
förande i kyrkorådet i 
Sollentuna församling.
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Och du fick aldrig veta vem personen 
var?

– Nej. Och det var ingen annan 
omkring mig som reagerade på hans när-
varo.

Du menar att det kanske inte ens var en 
människa av kött och blod?

– Ungefär så. Som religiös upplevelse 
betraktat var den oerhört stark, helt livs-
avgörande. 

Ja, ni fattar läget. Å ena sidan den 
professionelle, nästan kylige yrkesman-
nen som med diplomati och förnuft för-
sökte hålla humanismen vid liv på trös-
keln till det krig som gick under namnet 
Operation Desert Storm. Å den andra en 
man som just drabbats av Gud.

– Jag hade en pakistansk kollega som 
var troende muslim; en stabil och klok 

person. Jag brukade ibland följa med 
honom till moskén. Tog av mig skorna 
och tvättade mig som alla andra. Men satt 
längst bak eftersom jag var kristen. Just 
den här fredagen hade vi med oss en mat-
korg som vi dukade upp efter bönen. Det 
var då jag fick den här ... uppenbarelsen.

Förändrade det din gudsbild?
– Inte direkt. Ända sedan barndomen 

har Gud alltid varit den trygga faders- 
gestalten. Jag växte upp i en by där kyr-
kan var den naturliga medelpunkten. 
Däremot fick vi ett starkare vi-förhål-
lande efter den här händelsen, Gud och 
jag. En sorts dialog. Jag kände att jag 
kunde be till honom utan att det kändes 
skämmigt. Efter det började jag också 
skriva in ”kristen” i mitt CV. Kanske 
missade jag jobb på det viset, men i gen-

gäld gav det mig också en fördel i förhand-
lingar. Det var som respekten ökade, som 
om allt blev lugnare, mjukare och djupare.

Vilket är just den känslan man själv får 
i mötet med mannen som just blivit kyrko- 
rådets ordförande i Sollentuna försam-
ling. Guds soldat från fjället må ha sett 
mänskligt lidande i överflöd, men utstrålar 
samtidigt både lugn och harmoni. Blicken 
är blått optimistisk under den grånade 
pojkluggen. 

Om man frågar varför just han är lämplig 
att leda sin kyrka in i framtiden, visar han 
ingen falsk blygsamhet:

– För att jag har en erfarenhet av den här 
typen av ledarskap, står på en stabil kristen 
grund, känner mig demokratiskt förankrad 
i samhället och är van att föra dialog med 
människor i konflikt. 

Tar VM-guld i marin femkamp 
”En större sport än många kanske tror med grenar som rodd och simning i  
hinderbanor. På sex säsonger ska jag vinna totalt fyra VM-guld. När jag med 
tiden blir vicepresident för det internationella förbundet har vi 70 000 idrottare 
från 130 medlemsländer. Jag blir även förbundskapten för mångkamparna och 
jobbar bland annat för att göra skidskyttet och triathlon mer publikt  
med bland annat straffrundor och självmarkerande tavlor.” 

1977 
Sonen Jonas föds 
”En intensiv tid. Vi bygger hus, arbetar och bär hem mat, men får 
avlastning med barnpassningen av både mina föräldrar som nu 
bor i Vallentuna och mina svärföräldrar i Töjnan. Två är senare 
föds även son nummer två, Andreas.” 

1982 

Har en religiös upplevelse i Pakistan 
”I samband med Operation Desert Storm är jag förbindelseofficer 
i Karachi. Jag har en pakistansk kollega som är troende muslim och 
följer då och då med honom till moskén. En dag upplever jag ett 
möte som kraftig stärker min kristna tro.” 

1990 

förtroendevald

FOTO:PET TER K ARLSSON
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Samma trygga förtröstan gäller även 
hans omdöme om församlingen i sig:

– Vi är resursstarka, har många med-
lemmar, bra diakonal verksamhet, god 
ekonomi och ett rikt spektrum av aktivi-
teter.

Problemen då?
– Jag skulle önska att fler av de 39 000 

medlemmarna kommer till kyrkan för 
att se vilken resurs vi är. Det kan handla 
om allt ifrån vänskap och musik till det 
själsliga. 

Han sträcker ut sin långa lekamen i sof-
fan i den vitrappade villan på Fjällvägen. 
Stirrar ut mot en himmel som just denna 
dag är grå som slagg. Ändå är det som 
om han är den typ av person som ständigt 
ser en glipa i molnen. 

– Under mina uppdrag har jag blivit 
beskjuten, men aldrig träffad. Jag har sut-
tit i en helikopter när kulorna gått rakt 
genom plåten. Ätit på en restaurang där 
en journalist dödas någon vecka senare. 
Men rädd? Nej, kalla det snarare vak-
sam. 

Du är inte rädd att dö eftersom du har 
din gudstro?

– Ja, jag tror ju på ett liv efter detta. 
Efter alla år i yrket vet jag också hur 
mycket som är slump. Man råkar eller 
råkar inte vara på Drottninggatan just 
när en terrorist slår till. 

Hur förklarar du att Gud tillåter så 
mycket krig, lidande och död?

– För att det inte är hans, utan det 
mänskliga tillkortakommandet vi ser. 
Men jag är samtidigt övertygad om 
att det finns mer av Gud där våldet är. 
Eftersom det är där han behövs.

Hur behåller man sitt eget förnuft i 
krig och kaos?

– Genom bönen. I krig blir även goda 
människor våldsamma. Dödandet är ju 
trots allt ett av målen i krig. Men genom 
att försöka föra en ständig dialog med 
Gud, kan man hitta den tråd som hindrar 
en att fullkomligt flippa ut.

FÖRTROENDEVALDA

Församlingen styrs av kyrkorådet och 
kyrkoherden. Högsta beslutande organ 
är kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet 
Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av 
kyrkofullmäktige. I kyrkorådet ingår kyrkoherden 
som självskriven ledamot (med rösträtt) som 
ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. 
Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens 
arbete i riktning mot de uppsatta målen. 
Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i 
församlingen i enlighet med målen.

Kyrkofullmäktige 
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta 
beslutande organ och väljs en gång vart fjärde 
år i kyrkovalet. Det beslutar till exempel om 
budgeten och väljer kyrkoråd. Kyrkofullmäktiges 
sammanträden är offentliga. Under 2018 
sammanträder kyrkofullmäktige 5 mars, 15 maj 
och 8 november. Möterna inleds med en offentlig 
frågestund, då  alla medlemmar i Svenska kyrkan 
Sollentuna har rätt att ställa frågor gällande 
församlingens verksamhet. Frågorna ska vara 
insända till kyrkofullmäktiges ordförande senast en 
vecka före sammanträdet. 

Kyrkofullmäktige i Sollentuna: 
Efter kyrkovalet 2017 fördelades mandaten följande 
mellan de nomineringsgrupper som ställde upp.

 POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan  
20 mandat

 Socialdemokraterna 7 mandat

 Borgerligt alternativ  6 mandat

 Centerpartiet 3 mandat

 Sverigedemokraterna  3 mandat

 FiSK – Fria liberaler i Svenska kyrkan   
2 mandat

 Frimodig kyrka 0 mandat

Läs mer på svenskakyrkan.se/sollentuna/
fortroendevalda

Börjar jobba utomlands 
”Försvaret har gett mig många bra utbildningar, inte minst i  
ingenjörskonst och ledarskap. Nu skickas jag till Sydafrika som just 
har ersatt apartheid med demokrati. Min uppgift är att överföra 
vårt svenska sätt att tänka när det gäller försvaret.” 

1994

Får kungamedaljen 
”I 20 år jobbar jag som adjutant åt vår kung – en man 
som kommer att bli ett föredöme för mig. En mer arbets-
för, lojal och plikttrogen människa är svår att tänka sig.”

2003  
Väljs till ordförande i Sollentuna kyrkoråd 
”Jag går i pension och ser fram emot mitt nya uppdrag med stor entusiasm. 
Hela Svenska kyrkan är inne i en mycket intressant fas, på väg att hitta en 
ny identitet. Efter att så länge ha varit del av en statlig förvaltning, blir den 
nu något som medlemmarna själva bygger upp. Mitt ansvar blir att förvalta 
deras förtroende.” 

2017

Bengt Nylander
ålder: 61 år.
yrke: Pensionerad överste.
bor: I villa i Töjnan, Sollentuna. 
familj: Hustrun Anna som jobbar  
på Försäkringskassans huvudkontor.  
Sönerna Jonas, egen företagare som  
bygger och renoverar båtar i Åkersberga, 
och Andreas, officer i Karlsborg. 
läser: En bok om Churchill.
lyssnar: På James Blunt.
ser: ”Vinterstudion” och  
SVT-dramat ”Vår tid är nu”. 
fritid: ”Bygger dels på en stuga i mina 
barndomstrakter, dels på min sons hus i 
Åkersberga. Löper, styrketränar eller åker 
rullskidor 3–4 dagar i veckan. Läser in mig 
på kyrkoordningen.”
önskejulklapp: ”Strumpor, kalsonger 
och ens snygg skjorta eller slips går alltid 
hem hos far.”
nyårslöfte: ”Lyssna lite bättre.” 

Har en kristen ett bättre beskydd än 
ateisten?

– Det är svårt att veta. I min mobil har 
jag en böneapp som varje dag levererar 
ett nytt bibelord. Jag minns en situation i 
Kabul när jag ombads köra genom den av 
självmordsbombare staden för att skaffa 
blod åt en liten flicka om måste hjärtope-
reras. Hur det plötsligt plingade till i tele-
fonen och jag fick upp texten: ”Var inte 
rädd, jag är med er i alla tider.”

– Det kändes som att få en frisedel, en 
beskyddande hand över sig. Jag har ofta 
undrat varför den kom just då? Var det 
enbart en slump? Två dagar senare fick 
jag ett mejl att flickan opererats och över-
levt.

Petter Karlsson
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En Sifo-undersökning som 
presenterades under hösten visar 
att många känner stor osäkerhet 
i mötet med andra människors 
sorg – och vill bli bättre på att 
vara ett stöd för vänner och 
kollegor. Som ett stöd har därför 
Svenska kyrkan tagit fram Första 
hjälpen vid sorg.

Första hjälpen vid sorg 

Sök efter 
gravsatta 
Nu kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar. 
SvenskaGravar ger dig tillgång till att söka  
information om gravar och gravsatta på ett stort 
antal kyrkogårdar runt om i landet, tjänsten är 
kostnadsfri. Svenskagravar hittar du på  
www.svenskagravar.se • KP

Första hjälpen vid sorg är en samling konkreta tips på hur man kan hjälpa medmänniskor i sorg  
– både på arbetsplatser och privat.

Första hjälpen vid sorg är en samling kon-
kreta tips på sådant som medmänniskor, 
vänner och kollegor kan göra för den som 
sörjer. Tipsen utgår från Svenska kyrkans 
erfarenhet av att stötta människor i sorg i 
olika faser i livet. Syftet är att hjälpa till i 
mötet med andras sorg. 

Första hjälpen-kittet erbjuds som affisch 
och broschyr och finns även på svenska-
kyrkan.se

– Första hjälpen vid sorg kan inte ta bort 
smärtan men kan kanske hjälpa oss att 
hjälpa varandra. Sorgen är lika viktig att 
ta hand om som såren. Vi får ofta frågor 
om hur man kan hjälpa medmänniskor i 
sorg, och vår erfarenhet är att enkla saker 
spelar stor roll. Att ta kontakt är viktigt, 
säger Ingrid Edgardh, präst i Svenska kyr-
kan med lång erfarenhet som sjukhus-
präst.

Bättre på att möta sorg
Sifo-undersökningen bygger på 4 200 
intervjuer och har gjorts på uppdrag 

av Svenska kyrkan. Den visar att 95 % 
anser att det är viktigt att finnas där för 
människor som sörjer, samtidigt som 
många är osäkra i mötet med andra 
människors sorg. 

Nära 7 av 10 (68 %) har upplevt att de 
inte vetat vad de ska göra eller säga till en 
person som sörjer. 71 % skulle vilja bli 
bättre på att möta människor som sörjer.

Bland unga, 18–29 år, uppger nästan  
4 av 5 (79 %) att de vill vara bättre förbe-
redda.

Tips som hjäper
I slutet av oktober skickades Första hjäl-
pen vid sorg ut till 2000 företag i hela lan-

det. Organisationer och andra arbetsplat-
ser välkomnas också att beställa affischer 
och broschyrer gratis på Svenska kyrkans 
webbplats.

– Vi menar att mötet med sörjande 
också är en personalfråga. På varje arbets-
plats finns en första hjälpen-låda med 
bandage och sårtvätt ifall någon skulle 
skadas. Den tar vi för given. Men när en 
anställd drabbas av sorg står många hand-
fallna. Vi hoppas att våra tips ska hjälpa 
fler att känna sig bättre förberedda nästa 
gång någon i deras omgivning sörjer, säger 
Gunilla Löf Edberg, nationell samordnare 
för Jourhavande präst, vid kyrkokansliet i 
Uppsala.                                                 • KP

 

Askgravplatsen invigd
Onsdag den 13 december invig-
des nya askgravplatsen vid S:t 
Eriks kyrka. På svenskakyrkan.se/
sollentuna kan du i bilder följa  
hur den nya begravningsplatsen 
växt fram. • KP

 

Missa inte julpodspecialen av ”En präst & en Mammut”
I podden ”En präst och en Mammut” samtalar pedagogen Andreas ”Mammut” Salé och prästen Kjell Dellert 
om tro, tvivel, kyrka, kristendom och en massa andra saker. I början av december spelade de in program 
nummer 132, en livepodcast inför publik om julen.

– Det blev en mycket speciell kväll där vi provsmakar julgott, listar bästa och sämsta kring julen, njuter av 
julsånger av och med musikern Niclas Jansson samt samlas i andakt kring julevangeliet, berättar Andreas Salé. 
Du hittar podden på svenskakyrkan.se/sollentuna och där poddar finns • KP
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”Idag har prinsen döpts in i Guds gemenskap, med löfte om att Gud är med i allt.”               

”I varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle blid, 
en stråle av Guds kärleks ljus i signad juletid.”  
(Sv ps 116:4, E. Köhler)

Så kommer Adventstiden och Julen ännu ett år, med 
ljusen och sångerna och traditionerna som sprider 
ljus och värme i nordens mörkaste vintertid. Vi får 
ännu en gång höra orden i kyrkan: om den sedan 
länge efterlängtade räddaren från Gud, som föddes 
som människa i ett fattigt stall, för mer än 2000 år 
sedan. 

Mina barn har tjatat till sig chokladkalendrar och 
talar längtansfullt om decembermornarna, när de 
får äta choklad i soffan och titta på julkalendern 
på tv:n. De talar med förväntan om första advent 
när hela familjen bakar pepparkakor och lussebullar 
tillsammans. Det diskuteras livligt om valet mellan 
att vara pepparkaksgubbe eller stjärngosse på årets 
Luciafirande. Men mest av allt längtar de till julafton, 
då vi träffar släkten och ger varandra presenter. 

Genom mina barns förväntansfulla glädje, blir också 
jag entusiastisk över att få fira jul igen. För en del av 
oss kommer julen med gemenskap och glädje i år, 
men för många kan det vara ensamhet, sorg eller 
ångest. Många stressas över sin förmåga av arbetet 
som ska hinnas klart före julavslutet, all julmat 
som ska lagas, pyntandet och julklapparna som ska 
funderas ut och inhandlas. En del av oss saknar en 
familj eller en partner, vissa är osams med släkten. 
Andra är rädda för vad alkoholen ska ställa till med 
i familjen i år, eller har inte råd med julklappar eller 
orkar inte med firandet, mår kanske mest dåligt 
av det som upplevs som kravfyllda måsten av att 
försöka visa upp julglädje och familjeidyll. 

Som kristen tänker jag att djupast sett, är det 
bara en sak som är viktigast till julen: att välkomna 
Jesusbarnet in i sitt eget hjärta och ta emot den 
enkla friden, kärleken och nåden, som han har att ge. 
Hos Jesus finns frihet från överkrav och ensamhet. 
I kyrkan finns gemenskap och vänskap som bär, 
genom både högtid och vardag, med- och motgång. 

Välkommen in, kom som du är! 

                                         Anne Runesson, diakon

diakonens röst
Kom som du är

Livet och hälsan
Till våren startar kursen Livet och hälsan som ställer  
frågan ”vad får oss att må bra?”. 
Livscentrum, som rymmer både 
samtalsmottagning och familjeråd-
givning, är en del av Svenska kyr-
kan Sollentuna. 
Där finns olika möjligheter att 
samtala med professionella rådgi-
vare och psykoterapeuter. Nu star-
tar Livscentrum kursen Livet och 
hälsan.

– Det är en kurs om existenti-
ell hälsa, en hälsodimension som 
WHO har identifierat och som har 
fått ökad uppmärksamhet i världen. 
Den existentiella hälsodimensio-
nen berör frågor om hopp, mening 
och känsla av sammanhang, men 
också om förundran, tro, harmoni 
och inre styrka, berättar Thomas 
Ericson, pastor och psykotera-
peut som tillsammans med Gunnel 
Broberg, socionom och psykotera-
peut, och Petra Hellström, diakon, 
håller i vårens kurs. 

Kursen startar i februari och hål-
ler på till och med april med totalt 
10 kursträffar. 

– Vi kommer att vara i Edsbergs-
kyrkan och varje kurstillfälle tar 
två och en halv timme, berättar 
Thomas Ericson och avslutar:

– Välkommen till en kurs om vad 
som får oss att må bra, om vad som 
kan öka vår livskvalitet.  • KP

F OTO :  ER I K A G ER D EM A R K ,  
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1 december döptes prins Gabriels. I doptalet underströk Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd att prins Gabriel, precis som alla 
som döps, döps in i ett sammanhang. 
– Genom dopet erbjuds vi samhörighet med Gud, för att få mer kraft att hjälpa till med det goda och för att våga inse att vi är 
älskade trots alla vår brister och tillkortakommanden.  
Kontakta Svenska kyrkan Sollentuna om du vill döpa dig eller ditt barn, läs mer på www.svenskakyrkan.se/sollentuna • KP

NY KURS: LIVET OCH HÄLSAN

När: Tisdagar, kl 13.30-16.00.  
10 kursträffar, 20/2 - 24/4. 
Var: Edsbergskyrkan 
Kostnad: 100 kr  
Frågor: Gunnel Broberg, 08-505 513 39, 
gunnel.broberg@svenskakyrkan.se 
Thomas Ericson, 08-505 513 44, 
thomas.ericson@svenskakyrkan.se. 
Anmälan: Senast 12 februari till 
Lena Seveborg; 08-505 514 68,  
lena.seveborg@svenskakyrkan.se
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ATT VÄXA UPP  
PÅ EN SOPTIPP

julinsamling

I Svenska kyrkans julkampanj, som 
pågår från första advent 2017 
till trettondedag jul 2018, samlas  
pengar in till Svenska kyrkans in-
ternationella arbete för alla barns 
rätt till ett tryggt liv. Tillsammans 
kan vi ge fler barn tillgång till för-
sörjning, utbildning och hälsa.

SWISHA DIN GÅVA TILL 9001223. TACK!

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp. 
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.

Jag är ett liv fo
to

: k
at
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. p

al
as

i/
ik

on

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
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ATT VÄXA UPP  
PÅ EN SOPTIPP

Sopor, och ännu mer sopor, så långt ögat når. Och en stank av avfall, avföring och orättvisa.  
Här, på Manillas största soptipp, har Ronald, 11, och Boyet, 9, vuxit upp. 
– Jag drömmer om att få hjälpa andra barn som bor i Tondo, säger Boyet.

Det går inte att värja sig mot stanken. 
Urin, avföring och ruttna matrester… 
Utanför ett skjul skäller en fastkedjad, 
mager hund. En äldre man river upp en 
plastpåse och börjar sortera gammal mat. 
Han lägger små kycklingbitar i en hög. 
Han samlar till familjens middag. 

Största soptippen
Det har nyligen regnat, och vi klafsar i 
leran. På den upptrampade sopstigen lig-
ger gamla blöjor, trasiga glasflaskor och 
hopknycklad plast. 

Vi är i stadsdelen Tondo, där Manillas 
största soptipp breder ut sig. Här bor och 
arbetar tusentals familjer. En av famil-
jerna är Ronalds och Boyets.

Deras föräldrar är arbetslösa, dessutom 
missbrukar mamman droger. Vi hälsar 
på i familjens krypin, som är tillverkat av 
kartongbitar och tygrester.

Här finns inga sängar, de sover direkt på 
marken. På en plaststol, i det ena hörnet, 
sitter pojkarnas mamma. Hennes blick är 
frånvarande. Hon har en bebis på armen, 
och uppenbarligen ännu ett barn i magen 
– som är stor och rund.

– Här växte bröderna upp. De har aldrig 
gått i skolan. På dagarna har de sorterat skräp 
på soptippen för att hjälpa till med famil-
jens försörjning, säger April Rose Mosheni 
Tabrizi, socialarbetare på Bahay Tuluyan.

Coca-cola på påse
Bröderna Boyet och Ronald har nyligen 
flyttat till Bahay Tuluyan. I dag är de i 
Tondo för att hälsa på familj och vänner.

– Våra vänner bor i Tondo, men vi vill 
ändå bo på Bahay Tuluyan. Vi vill gå i sko-
lan. Vi vill lära oss saker. Och vi vill äta 
oss mätta, säger Ronland.

Brödernas pappa har sett fram emot 
sönernas besök. Han överraskar dem med 

en Coca-Cola. Vanlig Coca-Cola på burk 
har han inte råd med. Han har köpt Coca-
Cola i en hopknuten plastpåse med ett 
sugrör som sticker ut. 

Ronald och Boyet skiner upp. De tar 
emot påsen, och dricker snabbt upp läs-
ken. Sen säger de hej då, och pappan för-
svinner iväg på en cykel.

Utanför samhället
Bahay Tuluyans mobila team åker till sop-
tippen ett par gånger i veckan. De leker 
med barnen och bjuder på mat. Det var 
under ett sådant besök som persona-
len fick upp ögonen för brödernas familj. 
Först var det brödernas lillebror som fick 
dem att reagera.

– Han var bara fyra månader och han 
var kraftigt undernärd. Mamman hade 
i princip bara matat honom med vatten 
sedan han föddes. Det är ett under att han 
överlevde. Han togs omedelbart till sjuk-
hus, där han fick stanna i över en månad. 
Nu mår han mycket bättre och har lagt 
på sig i vikt, säger April Rose Mosheni 
Tabrizi, och visar mobilbilder på en leende 
liten pojke. 

Mamman tittar på bilden, men visar 
ingen reaktion. 

I familjen finns ytterligare några syskon, 
bland annat en flicka som vill följa med 
sina bröder till Bahay Tuluyan

Gång på gång säger hon till volontärar-
betaren: ”Jag vill vara med er”. Men mam-
man vill inte. Hon tycker att flickan är för 
liten för att flytta.

– Familjen har levt väldigt utsatt, helt 
utanför samhället. Inget av barnen fanns 
registrerade någonstans. Ingen var vacci-
nerad, och ingen har någonsin gått i sko-
lan, säger April Rose Mosheni Tabrizi.

Bröderna tvingades tidigt bli självstän-
diga. Sen de lärde sig att gå har de jobbat 

på soptippen. De har sorterat skräp, och 
letat efter mat.

– ”Pagpag” kallar vi matresterna. På 
tagalog betyder ”pagpag” att ”skaka bort 
smuts”. Vi skakar matresterna så att allt 
smuts faller bort. Sen kan vi äta maten, 
säger Ronald.

Påhoppad
Konflikterna mellan rivaliserande gäng 
pyr under ytan, och mitt under vårt besök 
i Tondo blir Ronald påhoppad av tre barn 
från ett rivaliserande gäng.

Han släpas på marken och skrapar upp 
sidan av överkroppen. Vi är tvungna att 
fort bege oss tillbaka till Bahay Tuluyan. 
Barnen hostar ikapp i bussen på väg till-
baka till centret. Många barn som lever på 
gatan har tuberkulos. 

På Bahay Tuluyan får de sin medicin. 
Sen är det middagstid. De större barnen 
hjälper till med matlagningen – i dag ser-
veras svart ris, grönsaker, tofu och kyck-
ling. Ronald och Boyet äter med god aptit, 
de lämnar inte ett riskorn på tallriken.

Hand i hand
Ronald vill bli polis, Boyet vill jobba inom 
armén.

– Jag drömmer om att få hjälpa andra 
barn som bor i Tondo, säger Boyet. De 
konstaterar att livet ser väldigt olika ut – 
här på Bahay Tuluyan och i Tondo.

– Här får vi duscha varje dag. I Tondo 
duschar vi en gång i veckan. Då betalar vi 
för vattnet, säger Boyet.

– Vi saknar våra syskon, men vi vill vara 
här på Bahay Tuluyan, säger Ronald.

Det är kväll, och barnen gör sig redo för 
natten. Bröderna somnar först av alla. De 
sover tätt intill varandra på madrasser på 
golvet. De håller varandra i handen.

Anna Wahlgren
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Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.  
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. 
Min önskan är enkel.

Jag är 
ett liv
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Ge en gåva 
& förändra 

liv!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3     BG 900-1223

julinsamling
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Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.  
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. 
Min önskan är enkel.

Jag är 
ett liv
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Ge en gåva 
& förändra 

liv!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3     BG 900-1223
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För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står

på gång

Julafton 24/12
sollentuna kyrka
Samling vid krubban
med julspel. Julaftonskören.
Robert Thysell
Sön 24/12 • 9.30
Samling vid krubban 
med dockspel.
Robert Thysell 
Sön 24/12 • 11.00 
Julbön
Staffan Stadell
24/12 • 17.00  
Julnattsmässa
Jessica Holmgren
24/12 • 23.30

edsbergskyrkan
Samling vid krubban 
Julspel med levande  
Jesusbarn i krubban.  
Monika Rohdin.Barnkören 
och Sångkompaniet. 
24/12 • 10.00
Julnattsmässa
Hanna Holmlund
24/12 • 23.30 

kummelby kyrka
Samling vid krubban
William Grönroos
24/12 • 9. 30 och 11.00
Julbön
Gita Andersson.
Med Missionskyrkan och 
pastor Per Westblom. 
Sandra Bundy, sång 
24/12 • 17.00 
Julnattsmässa 
Maja Holmberg.  
Kyrkokören.  
24/12 • 23.30

turebergskyrkan
Samling vi krubban
Erik Olebark Ringheim
Minigospel. 
24/12 • 11.oo

s:t eriks kyrka
Julnattsmässa
Lasse Svensson, Fredrik 
Hamrén, Sollentuna Gospel. 
Johannes Jareteg, dir.
24/12 • 23.30  

Juldagen 25/12
sollentuna kyrka
Julotta
Staffan Stadell
Cecilia Hage, sång.
25/12 • 6.00

edsbergskyrkan
Julotta
Kjell Dellert
Edsbergs Kyrkokör.
Julottefrukost.
25/12 • 7.00
Juldagsgudstjänst
Staffan Simonsson
Sebastian Junling, 
musiker.
25/12 • 11.00

turebergskyrkan
Julsångsmässa
Lilijana Berg
Turebergs kyrkokör. 
25/12 • 15.00   

Annandagen 26/12 
kummelby kyrka
Julens sånger  
och psalmer
Silverdalskören
Marie Söderberg, dir.
Ewa Lena Kansbod, orgel
26/12 • 15.00

Lördag 30/12
edsbergskyrkan
Ser du stjärnan i det blå 
Önskejulkonsert
Kjell Dellert
Edsbergs Kyrkokör
Birgitta Höök Seuffert, dir
Staffan Simonsson
30/12 • 15.00

   
  

FIRA JUL I 
SOLLENTUNA
FÖRSAMLING

 
 
Det blir julbord med julmat, julsånger, lekar för barnen och skön gemenskap.
Det är kostnadsfritt, anmäl dig senast 21/12 till: info@sollentunapingst
Juldagen måndag 25/12 mellan 13.00–17.00. 
Pingstkyrkan, Sollentunavägen 193

 
Fira Juldagen med oss drop in ifrån 7.00 då Julottan 
börjar. Därefter frukost som övergår i julfirande med 
musik, aktiviteter och mat. Firandet avslutas med en 
juldagsgudstjänst kl 11.00. Kostnadsfritt. Anmäl dig 
gärna till Petra Hellström, diakon, tfn 08-505 514 74, 
petra.hellstrom@svenskakyrkan.se 
Måndag 25/12 • 7.00–12.00
Edsbergskyrkan, Kaplansbacken 2

Fira juldagen med  
Sollentuna församling 

Öppet juldagsfirande i Pingstkyrkan Sollentuna
Juldagen 25/12

Nyår 31/12
sollentuna kyrka
Nyårsbön
Staffan Stadell
Hanna Stadell Mellbin.
Torbjörn Hedberg.
31/12 • 16.00 

kummelby kyrka
Mässa
Kurt Sundén.  
31/12 • 10.00
Nyårsbön 
Tord Ershammar. 
Isac Westford Stadell, sång. 
31/12 • 17.00 

Julafton 24/12
En jul för alla
Julafton på Edsbergs 
slott för sällskap och en 
matbit. På slottet firas 
julen mellan kl 11.00–
16.00. Kostnadsfritt.  
Vi som ordnar är 
privatpersoner med 
hjälp av Sollentuna 
kommun och Bergendal.  
Vill du vara volontär? 
kontaktaedsvik@ 
sollentuna.se

Juldagen 25/12
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För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står
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För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står

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
Läs mer på sid 15
 

LIVET OCH HÄLSAN

MUSIK
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Konst i Kummelby
Tema: De fattiga och de rika, de rikt fattiga och 
de fattigt rika, de fattigt fattiga och de rikt rikaKan-
ske vi kan tänka till lite tillsammans. För konstnär Petra 
Engström är målningen ett sätt att utrycka en sinne-
stämning. Jag målade länge i olja men har övergivit oljan 
för akvarell.
Tid: 7/1-7/2
Konstutställning/caféets öppettider mån-fre • 
9.00–15.00. Konsten visas även i samband med 
söndagarnas gudstjänster.
Plats: Kummelby kyrka

Vill du visa din konst i Kummelby kyrka?
Kontakta: ingrid.wangel@svenskakyrkan.se 

KONST & KULTUR

Även i år har Sollentuna 
Hjälpförening fått uppdraget 
att slå in julklappar i Sollen-
tuna centrum till förmån för 
människor i Sollentuna som 
är i behov av hjälp. Sollentuna 
centrum betalar varje timme 
vi står där och dessutom finns 
det möjlighet för människor 
att skänka en slant när vi 
slår in paketet. Julklapps-
inslagningen pågår mellan 
18/12–23/12. Om du har frågor 
kontakta Sollentuna hjälp-
förenings ordförande Mirjam 
Nevalainen via mejl:
mirjam.nevalainen@gmail.com

Sollentuna hjälpförening slår in  
julklappar i Sollentuna centrum 

Öppen självhjälpsgrupp 
angående beroende och  
medberoende, 12-stegs-
modellen. Ingen anmälan
Kontakt: Pelle Holmqvist, 
tfn 072-420 39 07 eller 
Calle Lundin,
tfn 073–094 93 90.
Tid: Måndagar 14.00–
16.00, start 8/1. 
Plats: Kummelby kyrka 

VÄNDOM
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Julens sånger och  
psalmer
Silverdalskören
Marie Söderberg, dir
Ewa Lena Kansbod, orgel 
Tid: Tis 26/12 • 15.00
Plats: Kummelby kyrka

Ser du stjärnan i det blå – 
allt du önskar kan du få
I år har församlingsborna 
fått önska sånger till Eds-
bergskyrkans julkonsert. 
Kyrkokören och gästartist  
Tid: Lör 30/12 • 15.00
Plats: Edsbergskyrkan

Musik i Edsberg  
Pianovår
Konsertserie fyra lördagar 
under våren 2018 i ett sam-

arbete mellan Edsbergskyrkan 
och Kungliga Musikhögskolan. 
De fyra musikerna studerar 
på Kungliga musikhögsko-
lan för professor Stefan 
Bojsten.
20/1 Matilda Lindholm
10/2 Matilda Andersson
17/3 Olga Albasini
21/4 Ludvig Nilsson
Tid: Lör 20/1 • 15.00   
Plats: Edsbergskyrkan
Läs mer på sid 9.

Musik i Kummelby 
Musik och poesi i folkton
Jubla gamla unga – nu 
ska fedlan för oss sjunga! 
Musik och poesi i folkton. 
Marianne Furå, Pär Furå, 
Christina Frohm, riksspel-
män och Bengt Pernholm, 
recitatör. 
Tid: Lör 27/1 • 15.00
Plats: Kummelby kyrka

Vad är meningen med livet?
Vem var Jesus?
Vad gör jag med resten av mitt liv?
Det är några av frågorna som Alpha – grundkurs i 
kristen tro tar upp.
Kontakt: ring eller SMS:a på tfn, 070–606 37 54 eller
william.gronroos@svenskakyrkan.se
Tid: Onsdagar 18.30, start 17/1
Plats: Kummelby kyrka

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,  
start 26/1
Plats: Café Blå i  
Turebergskyrkan.

ALPHAKURS
Varje år är det volontärer som står i Sollentuna centrum och 
slår in julklappar till förmån för hjälpföreningen.

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, diakon,  
tfn 08–505 514 40, 073–625 91 11.
Tid: Måndagar • 17.30–19.00, start 15/1
Plats: Kummelby kyrka

ÖPPEN KYRKA nytt för  våren!

december–februari

Fira juldagen med  
Sollentuna församling 

Öppet juldagsfirande i Pingstkyrkan Sollentuna

En jul för alla
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på gång

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

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 23/12-9/1

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, start 17/1. 
Plats: Edsbergskyrkan

Källan
14.00–19.00 öppen mötes-
plats där du kan komma och 
spela biljard, pyssla, fika eller 
göra läxor. Fika, andakt, akti-
viteter. Kontakt: Suzanne Wallón, 
tfn 070–720 05 66, Andreas Salé, 
tfn 070–459 95 10, 
Erik Olebark Ringheim,  
tfn 072–724 33 00.
Tid: Onsdagar 14.00–22.00 
Plats: Turebergskyrkan 

Ungdomshäng 
Kontakt: Tom Broberg, 
tfn 08-505 514 41.
Tid: Fredagar 18.00–24.00, 
start 13/1. Inställt 29/12, 5/1.
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 Hellström, 
diakon, 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, 
start 8/1.
Plats: Silverdalssalen

Babyrytmik med  
småbarnskafé
Hit kan du och ditt barn 
komma för babyrytmik, 
lek och fika. Babyrytmiken 
startar 13.00. Syskon är 
välkomna. 
Tid: Tisdagar 13.00–15.00 
Plats: S:t Larsgården

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 
läxläsning. Mellis 15 kr per 
gång eller 150 kr/termin. 
Tid: Onsdagar 14.00–18.30.
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 16.45, 
start 17/1. 
Plats: Edsdsbergskyrkan 

Onsdagsöppet
16.30–18.15 måltid till 
självkostnadspris 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,  
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.
Tid: Torsdagar 9.00–12.00,
start 11/1.
Plats: Edsbergskyrkan  
 
Juniorhäng
Öppen verksamhet för åld-
rarna 7–13 år. 14.30 Drop-in 
med mellanmål 16.00 börjar 
verksamheten, vi pysslar, 
baka, spela spel, och leka 
tillsammans. 17.30 Har vi 
en stund för sång och bön. 
18.00 äter vi mat tillsam-
mans och 18.30 slutar vi
Tid: Fredagar 14.30,  
start 12/1.
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 16.00,
start 12/1.
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, start 17/1
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. Kören är kostnadsfri. 
Tid: Torsdagar 12.30, start 18/1
Plats: Turebergskyrkan

Miniretreat 
Kom och gå när du vill. Inledning med avspänning och 
reflektion. Möjlighet till kort sittande massage, enskilt 
samtal, ljuständning, målarbord, läshörna, tyst meditation, 
musik m m.
Tid: Lör 20/1 • 14.00
Plats: Turebergskyrkan

ANDE,  
KROPP  
& SJÄL

VOLONTÄRER SÖKES!
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Vi söker volontärer till Torsdagskvällar i Turebergskyrkan, pilgrimsvandringar och 
till besöksgruppen.
Är du intresserad? Hör av dig till: Katharina Wolf Erixon, diakon, Turebergs distrikt,
tfn 08-505 513 06, katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se
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foto: gustaf hellsing/ikon  

BARNEN 
BIBEL TILL 
5-ÅRINGAR
Barnens bibel delas ut under 
gudstjänsten till 5-åringar i 
Kummelby kyrka 28/1, 
Edsbergskyrkan 28/1 och 
Sollentuna kyrka 7/2. 
För tider se hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/
sollentuna
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KUMMELBY KYRKA
Bön tis 10.00 och fre 8.30
Veckomässa ons 7.00
Söndagsskola sön 10.00, 
start 7/1

Sön 24/12 • 9.30 och 
11.00
Samling vid krubban
William Grönroos
Sön 24/12 • 17.00
Julbön
Gita Andersson
Med Missionskyrkan och 
pastor Per Westblom. 
Sandra Bundy, sång
Sön 24/12 • 23.30
Julnattsmässa 
Maja Holmberg. Kyrkokören.  
Sön 31/12 • 10.00
Mässa
Kurt Sundén
Sön 31/12 • 17.00
Nyårsbön
Tord Ershammar
Isac Westford Stadell, 
sång 
Lör 6/1 • 10.00
Festgudstjänst
Maria Westblom
Lör 6/1 • 16.00
Mässa
Maria Westblom
Sön 7/1 • 10.00
Mässa
Kummelby duo,
William Grönroos
Sön 14/1 • 10.00
Mässa
Ceciliakören
William Grönroos
Sön 14/1 • 18.00
Mässa
William Grönroos
Sön 21/1 • 10.00
Mässa
Kummelby damkör,
Maja Holmberg
Sön 21/1 • 18.00
Mässa
Maja Holmberg
Sön 28/1 • 10.00
Mässa
Kummelby barnkör
Bibelutdelning till 5-åringar.
Maria Westblom
Sön 28/1 • 18.00
Mässa. Maria Westblom
Sön 4/2 • 10.00
Mässa. Kyrkokören,  
William Grönroos
Sön 4/2 • 18.00
Mässa. William Grönroos

SOLLENTUNA KYRKA
Veckomässa tor 18.30
Morgonbön fre 8.30, 
inställt 22/12

Sön 24/12 • 9.30
Samling vid krubban
med julspel. 
Julaftonskören.
Robert Thysell
Sön 24/12 • 11.00
Samling vid krubban med 
Dockspel.
Robert Thysell
Sön 24/12 • 17.00
Julbön
Staffan Stadell
Sön 24/12 • 23.30
Julnattsmässa
Jessica Holmgren
Mån 25/12 • 6.00
Julotta
Staffan Stadell
Solosång av Cecilia Hage
Nyårsafton 31/1 • 16.00
Nyårsbönen i 
Hanna Stadell Mellbin, 
Torbjörn Hedberg, musik
Staffan Stadell
Sön 7/1 • 11.00
Mässa
Lasse Svensson
Sön 14/1 • 11.00
Mässa
Robert Thysell
Sön 21/1 • 11.00
Mässa
-Jessica Holmgren  
avskedspredikar.
Sön 28/1 • 11.00
Mässa
Sön 4/2 • 11.00
Mässa

TUREBERGSKYRKAN
Morgonbön tis-fre 8.45,
Lunchmässa tis 12.30,
Bibelmeditation ons 
Torsdagsmässa tor 18.30.
Tyst meditation fre 12.30

Sön 24/12 • 11.00
Samling vid krubban
Erik Olebark Ringheim
Minigospel
Mån 25/12 • 15.00
Julsångsmässa
Lilijana Berg
Turebergs kyrkokör
Sön 31/12 • 15.00
Mässa
Fredrik Hamrén
Sön 7/1 • 15.00
Mässa
Katarina Lamos
Sön 14/1 • 15.00
Mässa
Erik Olebark Ringheim
Sön 21/1 • 15.00
Mässa
Lilijana Berg
Sön 28/1 • 15.00
Mässa
Fredrik Hamrén
Sollentuna Gospel, 
Johannes Jareteg
Sön 4/2 • 15.00
Mässa
Katarina Lamos
Turebergs kyrkokör
Bibelutdelning till 
5-åringar.

GUDSTJÄNSTER 

december–februari

EDSBERGSKYRKAN
Veckomässa ons 11.30,  
start 17/1

Sön 24/12 • 10.00
Samling vid krubban
Monika Rohdin
Barnkören och 
Sångkompaniet
Julspel med levande 
Jesusbarn i krubban.
Sön 24/12 • 23.30
Julnattsmässa
Hanna Holmlund
Mån 25/12 • 7.00
Julotta
Kjell Dellert
Edsbergs Kyrkokör
Julottefrukost
Mån 25/12 • 11.00
Juldagsgudstjänst
Staffan Simonsson
Mån 1/1 • 15.00
Mässa
Staffan Simonsson
Sön 7/1 • 11.00
Mässa
Monika Rohdin
Sön 14/1 • 11.00  
Mässa
Kjell Dellert
Sön 21/1 • 11.00  
Mässa
Monika Rohdin 
Avskedspredikan 
Hanna Holmlund
Start för Bungekon-
firmanderna.
Sön 28/1 • 11.00
Mässa
Gudstjänst för små 
och stora. Kjell Dellert, 
Barnkören, 
Bibelutdelning till 
5-åringar.
Sön 4/2 11.00  
Mässa Staffan Simons-
son, Avskedspredikan 
Hanna Holmlund

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

Sollentuna kyrka 
Kyrkvägen 2 
S:t Larsgården 
Prästgårdsvägen 4 
Sollentuna kyrkogård 
Johan Berndes väg 1 
Edsbergskyrkan 
Kaplansbacken 2 
Kummelby kyrka 
Sollentunavägen 83 
Turebergskyrkan 
Sköldvägen 12B 
S:t Eriks kyrka 
Stängt tom 21/10 pga  
byvgge av askgrav-
plats.

HITTA TILL KYRKAN

Församlingshuset 
Sköldvägen 10 
Silverdalskapellet,  
Silverdalssalen, 
Silverdals griftegård 
Sollentunavägen 19 
Stillhetens kapell 
Johan Berndes väg 1 
Rotebrokyrkan 
Ytterbyvägen 4 
Pingstkyrkan 
Sollentunavägen 193 
Missionskyrkan 
Kapellvägen 2 
Helenelundskyrkan 
Sollentunavägen 74   

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

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp. 
 Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Jag är ett liv

svenskakyrkan.se/julkampanjen
Swisha  

valfritt belopp  
till 9001223

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
PG 90 01 22-3     BG 900-1223

Se även 
julrutan 
sid 20

foto: gustaf hellsing/ikon  
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TILL ALLA HUSHÅLL

kyrkoherden

har ordet
Detta nummer av Kyrkporten delas ut av Bring 
till ca 30 400 hushåll i Sollentuna. Tidningen är 
samhällsinformation och delas därför ut till alla 
hushåll, även de som har en dekal med
”nej tack till reklam”. 

Lasse Svensson
kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

Tänk om Maria hade sagt nej. 
När ängelns stod där: Var inte rädd. Helig 
ande är över dig. Och du ska föda en son.
–Nej, jag vill inte, och jag förstår inte det 
här, jag vill inte. 

Tänk om ängeln hade sagt nej  
och aldrig farit med bud från Gud.

Tänk om åsnan som bar Maria från 
Nazareth till Betlehem hade sagt nej.
Eller om Josef hade sagt: Nej, det här är 
ju inte mitt barn, tack och hej.

Tänk om till och med stallet hade varit 
fullt. 

Tänk om herdarna på ängen hade sagt: 
Vi tar det en annan gång,…

Tänk om de som var med inte hade be-
rättat vidare vad de såg. Och tänk om de 
som hörde berättelsen, i sin tur inte hade 
fört den vidare.

Tänk om de som fick offra sina liv – bara 
för att de trodde på vad de sett och hört – i 
stället hade valt att förneka sin tro.

Tänk om de som skrev ner de bibliska 
berättelserna hade sagt: Nä, vi tar något 

annat – nåt enklare, det är för krångligt 
det här, att försöka förklara hur Gud blir 
människa.

Tänk om... 

Berättelsen berör, fängslar och fascinerar.

Berättelsen befriar – från kravet att vara 
annorlunda, eller vara någon annan än 
den du är. Du kommer aldrig kunna möta 
en större kärlek. Du kommer aldrig kunna 
möta en större acceptans och förståelse. 
Du är den du är. Älskad.

Berättelsen om att Gud blir parveln Jesus be-
friar från kravet att vara någon annan än den 
du är, skapad till Guds avbild, Guds barn.

God jul!

Läs. Har du en bibel, läs Lukas kapitel 2, för barn och barn-
barn. Sitter du ensam, läs evangeliet, för änglarnas skull. De 
hör dig och de hör gärna berättelsen igen – de var med när 
Jesus föddes, och den där gången när Maria sa: JA, jag är 
Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. 

V
Ä
L
S
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G
N
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D
J
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L

har en frälsare fötts

Åt er i
        DETTA ÄR          

    TECKNET FÖR 

   ER:

ni skall finna ett nyfött barn 

som är lindat och 

ligger i en
 krubba

OCH

God jul! Läs hela berättelsen i Lukas evangelium kapitel 2.

Tänk om...


