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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: kyrkporten@ 
svenskakyrkan.se

kyrkporten trycks på miljövänligt 
papper av edita bobergs som är  
ett klimatneutralt företag

”Dessa människor är de mest utsatta”
Läs mer på sidan 5

2. REMAKE 
3.  Marica och Monika 
4. Hanna Hedlund

8. Fastan startar
11. Körsångare sökes
12. Kyrkoherden har ordet

innehåll

Ny form och stil för gamla textilier
Under våren 2016 kommer Stockholms Stadsmission att starta REMAKE i  
församlingshuset i Sollentuna. 

REMAKE kommer att bestå 
av ateljé och butik/café där 
man tillverkar och säljer unika 
produkter som är tillverkade av 
second handkläder och återbru-
kade textilier. 

Genom REMAKE sam-
arbetar Stadsmissionen med 
människor som genom arbets-
träning och praktik är på väg 
in eller tillbaka till arbetslivet. 
REMAKE återvinner cirka två 

ton textilier varje år som får ny 
form och stil och blir unika och 
miljövänliga produkter.

– Vi finns idag i Hökarängen 
och Sätra och är jätteglada 
för att ha nu har fått en lokal i 
Sollentuna som ligger så cen-
tralt och dessutom få Svenska 
kyrkan som hyresvärd, säger 
Maria Lagerman verksamhets-
chef REMAKE. Vårt mål är att 
skapa nya förutsättningar för 

både människor och material. 
Produkterna kommer att säljas 
i butiken.

Gilla REMAKE av Stadsmis-
sionen på Facebook 

Karin Runow som är kyrkomusiker i Turebergs-
kyrkan fick ta emot två stipendier under 2015. 
Dels fick hon ett av Anders Frostenson-stiftelsens 
stipendium för psalm & sång för sina nyskapande 

insatser på psalmens område och dels fick hon ett av 
Sollentuna kommuns stipendium till föreningsledare i Sollentuna. 

Hon har sedan 1988 varit en drivande sång- och musikledare inom Svenska 
kyrkan i Sollentuna. Där leder hon körerna Lillgospel, Minigospel, Juniorgospel, 
Ungdomsgospel och Sollentuna Gospel. Och den öppna Må bra kören som 
träffas på dagtid. Varje vecka träffar hon 140 körsångare i åldrarna 4–75 år.

Stipendium x 2  
till Karin Runow 

En ny kyrkohandbok är på väg in i 
Svenska kyrkan. Den kommer att 
träda i kraft tidigast påsken 2018. 
För att Kyrkomötet (Svenska 
kyrkans högsta beslutande or-
gan) ska kunna fatta ett klokt 
beslut om detta under 2017 är 
alla församlingar i Svenska kyrkan 
inbjudna att vara med och pröva 
2016 års förslag under tiden  
1 januari till 15 maj 2016. 

Att förändra en kyrkohandbok 
är inget hastverk utan har pågått 
under flera år. I den första remiss-
omgången som pågick under 2013 
var Sollentuna församling en av de 
speciellt utvalda församlingarna 
och denna gång är vi utvalda att ha 
ett särskilt fokus på barnen i guds-
tjänsten, det vill säga hur uppfattar 
de teologin, språket och musiken.  

Kyrkohandboken består av 
gudstjänstordningar med böner, 
texter och musik.

Ny kyrko-
handbok

Är du gammal ”Stjärnholmare”?
För nästan 40 år sedan startade en tradition att åka på en veckas som-
markörläger på Stjärnholms slott. Det var från början körerna från Kum-
melby och Sollentuna kyrkor under ledning av Birgitta Höök Seuffert och 
Kurt Romberg som åkte och det fortsatte i många år. Nu är det några 
”gamla” Stjärnholmare som vill återuppleva lägret och det kommer att ske 
10–11 september. 

Har du varit med på något av lägren och är intresserad av att följa med 
igen, så skicka ett mejl till korlager@gmail.com så får du veta mer. Du kan 
också höra av dig till birgitta.h.seuffert@svenskakyrkan.se. Vet du någon 
som varit ”Stjärnholmare” så berätta gärna för dem om ”Stjärnholm 2016”.

Foto: Helene Holmström
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ett ord frånredaktören
Rätt att äta 
sig mätt?
Nu har det gått några veckor sedan vi läm-
nade sillen och skinkan på julborden bakom 
oss. Att få äta och bli mätt är inget som vi 
i Sollentuna eller Sverige behöver fundera 
särskilt mycket över. Vi har mer problem 
med hur vi ska sopsortera det som blir över.

Men så är det inte för alla. Hunger är 
fortfarande ett av världens stora problem. 
Mat är en grundläggande mänsklig rättig-
het och jordens resurser skulle kunna räcka 
för att mätta alla. Ändå lever 795 miljo-
ner människor utan att kunna äta tillräck-
ligt. Det är oacceptabelt. Svenska kyrkans 
insamlingskampanj under fastetiden har 
temat MATRÄTTEN – för allas rätt till 
mat. Här kan du vara med och bidra till att 
fler får äta sig mätta – enklast är att SMS:a 
MAT till 72905 och ge 100 kr. Kampanjen 
pågår 7 februari till 20 mars.

Tycker du att Kyrkporten känns ovanligt 
tunn den här gången. Inte konstigt, det är 
färre sidor än tidigare. Vi vill att Kyrkporten 
ska kunna komma oftare, och för att kunna 
möjliggöra det blir det i stället färre sidor per 
nummer. Under 2016 planerar vi att göra sju 
Kyrkportar. Vi som jobbar med tidningen 
hoppas förstås att du ska finna dem läsvär-
da. Hör gärna av dig om du har tips på vad 
Kyrkporten ska handla om. Kontaktuppgifter 
hittar du i spalten på sidan 2. 

I årets första nummer, träffar vi bland an-
dra Inger och Kjell Jonasson, Sollentunabor 
som levt i Mellanöstern stor del av sina liv. 
Nu är tillbaka i Rotebro och har engagerat 
sig i flyktingkrisen. De menar att flyktingsi-
tuationen ger en möjlighet för både kyrkan 
och samhället i övrigt att berikas, både and-
ligt, kulturellt och så småningom även eko-
nomiskt. Vilken härlig tanke!

Iréne Bond redaktör
irene.bond@svenskakyrkan.se

Monika Rohdin är född i Skåne och 
har jobbat 13 år som präst. Det första 
adjunktsåret i Malmö och de resterande 
åren i Täby. Monika bor i Sollentuna, är 
gift och har två barn.

Det var inte präst hon tänkte bli. Hon 
skulle bli ekonom i ett stort internationellt 
företag. Men det omöjliga inträffade. Den 
ambitiösa gymnasieeleven, som dessutom 
hade tyska som hemspråk, klarade inte 
tentorna i tyska när hon började studera på 
högskolan. Tenta efter tenta blev underkänd. 
Till slut beviljades hon inget mer studielån. 

– Jag åkte till Tyskland och fick en 
praktikplats i Lutherska kyrkan, där fick 
jag göra allt från att spela orgel till att 
jobba på kontoret. Tanken på att utbilda 
mig till präst började gro.

Men först var hon tvungen att klara 
omtentorna i tyska. 

– När jag bytte studieämne gick 
studierna hur lätt som helst. Hebreiskan 
var mitt bästa ämne, det som de flesta 
teologistudenter fasar för.

Stora välkomstdagen firades i 
två kyrkor i Sollentuna den 24 
januari. Sollentuna kyrka fick en 
ny distriktschef, Monika Rohdin 
och Pingstkyrkan fick en ny före-
ståndare Marica Reid. Kyrkporten 
har träffat dem båda.

Vilka är dina hjärtefrågor?
– Jag är väldigt intresserad av interna-

tionella frågor, vilket inkluderar enga-
gemang för flyktingar. Förutom att jag 
jobbat i Tyskland har jag också varit med 
och tagit fram följeslagarprogrammet i 
Israel och Palestina. Följeslagarprogram-
met är ett sätt att hjälpa palestinierna att 
leva ett normalt liv, att få kunna röra sig i 
samhället.

– Jag är också väldigt intresserad av 
barn- och ungdomsarbetet, som jag vet 
redan finns i Sollentuna kyrka.
Vad är det första du ska göra som 
distriktschef?

– Lära känna personalen, verksamhe-
ten och församlingen.

Marica Reid har bott i Sollentuna i hela 
sitt liv, förutom fyra år i USA i Colorado. 
Hennes man är amerikan, därav det 
engelska efternamnet. Makarna har fem 
barn och två barnbarn.

– Jag är den första kvinnliga förestån-
daren i Sollentuna pingstförsamling. Jag 
har jobbat åtta år som pastor i försam-
lingen, så jag är inte ny i församlingen.  
Min hjärtefråga – liksom hela försam-
lingens - är att vi ska nå ut till Sollentuna-
borna. Vi satsar och vill satsa ännu mer 
på sociala frågor, gärna tillsammans med 
andra församlingar 

 Majken Öst-Söderlund

Marica och Monika

Frälsarkransen till nobelpristagare
Nobelpristagaren i litteratur Svetlana 
Aleksijevitj fick vid besöket i Sverige 
i och kring nobelfestligheterna en 
frälsarkrans och en översättning av 
frälsarkransbroschyren som gåva. 
Svetlana är inte ensam om att ha en 
frälsarkrans. Närmare en miljon männis-

kor bär det moderna radbandet 
runt sina handleder världen över. 

Frälsarkransen togs fram av biskop 
emeritus Martin Lönnebo för drygt 
20 år sedan och är ett enkelt sätt att 

för en stund finna vila i vardagen och 
ett möte med sig själv och Gud. 

Marica Reid och Monika Rohdin  börjar samma dag på sina nya jobb. Foto: Majken Öst-Söderlund
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Att vara mamma 
- hur är man då?
Kummelby kyrka kommer i vår ha ett antal olika temakvällar. Ett av  

teman för våren handlar om att vara mamma, och allt vad det innebär. 

Gäst för kvällen den 16 februari är artisten Hanna Hedlund.

Text: Birgitta Stolt kyrkporten@svenskakyrkan.se   Foto:  Peter Knutson

– Det blir en kväll för mammor, 
om att vara mamma. Som 
mamma, hur är man då? Blir 
man automatiskt mamma när 
man får barn? Vad är en bra 
och en dålig mamma? Vad 
är viktigast med ”mamma-
skapet”? Blev det som du tänkt 
dig? Vi kommer också att 
prata om det dåliga samvetet, 
och förbjudna tankar om att 
inte orka med eller vilja vara 
mamma, säger Linn Wågberg 
som kommer att leda samtalet.  

Inbjuden gäst för kvällen är 
artisten Hanna Hedlund. Och 
upplägget för kvällen är Han-
nas egna föreställningar om att 
vara mamma. Möjligheten att 

ställa frågor ges. Hon kommer 
även att framföra ett par sånger 
från sin skiva: ”Det är jag som 
är mamman.” 

Fick kraften tillbaka
Hanna Hedlund är gift med 
artisten Martin Stenmarck  43, 
och har barnen Ida 11, Love 8 
och Saga 3 år. Vi ställde ett par 
frågor till Hanna inför hennes 
besök i Kummelby kyrka.

Du har nämnt i intervjuer att 
du gick igenom en depression 
och en kris när du blev mamma. 
Hur tog du dig ur den krisen?

– För mig var det främst 
sömnbristen som gjorde att livet 
kändes tungt, men jag insåg 

inte det förrän vår dotter börjat 
på dagis, och jag inte orkade 
ta mig för någonting. Jag gick 
bara raka vägen hem, och sov 
efter lämning. Det gjorde att jag 
fick tillbaka kraften. Sen gick 
jag hos en coach, som hjälpte 
mig mycket.

 Vad blev som du tänkt dig 
när du blev mamma, och vad 
blev inte som du tänkt dig?

– Jag trodde att det skulle 
hända massor av saker med mig 
när jag blev mamma. Att jag 
skulle bli lugn och harmonisk, 
och att jag skulle vilja börja 
sy och sticka, och tycka om 
att städa helt plötsligt. Men så 
insåg jag att det är fortfarande 

samma gamla Hanna som blivit 
mamma. Livet har fått en större, 
viktigare mening. Mitt hjärta 
har växt, och jag älskar en an-
nan liten människa mer än jag 
någonsin kunde föreställa mig 
att jag kunde. Men det är fortfa-
rande så att jag har mina dröm-
mar, intressen och behov kvar. 
En stor skillnad var dock att jag 
som levt ett liv utan rutiner och 
känt mig väldigt fri i det, insåg 
att barn däremot mår väldigt 
bra av rutiner. Sakta men säkert 
började vi skapa våra rutiner 
i familjen, och jag märkte hur 
mycket jag tyckte om det.

Kummelby kyrka, tisdag 
16/2 18.30– ca 20.00.

Det går trender i samhällsdebatten. I samtalsklimatet om mig-
rationsfrågor har uppfattningen om vad som är en acceptabel 
asylpolitik skiftat rejält inom loppet av bara några månader. 
Oro och press har lett till tummande på grundläggande värde-
ringar och mänskliga rättigheter. Varför pratar inte fler istället 
om lösningar? Borde vi inte fråga oss hur vi kan bygga ett öp-
pet och välkomnande Sverige tillsammans?

När människor möts
För oss som församling har vi ett uppdrag att vara sända av Gud 
här och nu, med en tydlig förankring i historien och länk till 
framtiden. Vår tro är att varje människa har ett ursprungligt 
och okränkbart värde, och vi har hopp om positiv förändring 
med Guds hjälp. Just nu behöver vi nog vara lite modiga, våga 
tro på det som Jesus lärde ut och agera utifrån det. En av våra 
absoluta styrkor som församling är att vi blir en mötesplats i 
gudstjänster, barnverksamhet, ungdomskvällar, körer, caféer, 

handarbetsgrupper mm. Nu är det tid att söka nya vägar för att 
öppna upp allt detta för fler. För när människor möts händer 
nämligen det som inte blir till genom blanketter, intervjuer, bi-
drag mm. Att få vara människa i mötet med andra människor 
och bli tagen på allvar. Bygga relationer, hitta någon att skratta 
med, be med, fira högtider och födelsedagar med, hitta referens-
personer för jobb och bostad, lära sig något nytt, dela en måltid 
– det kan vara avgörande både för oss som enskilda människor 
och den kultur vi tillsammans skapar.

Vi kan inte blunda
Som kristna kan vi inte blunda för medmänniskors utsatthet 
och nöd bara för att trenderna i samhället vänder. Tillsammans 
med alla goda krafter får vi istället envist och med glädje byg-
ga inför framtiden genom att bemöta varandra så som vi själva 
skulle önska bli bemötta.

Våga tro på det som Jesus lärde ut

Lisa Åslund, präst
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Text: Marie Starck kyrkporten@svenskakyrkan.se  Foto: Theresia Jatta Köhlin

Det var en gång en 18-årig kvinna som fick följa med 
sin pappa, dåvarande direktor för Lutherhjälpen, till 
Jerusalem. I en vecka bodde hon hos en palestinsk lä-
karfamilj och fick en inblick i området och i konflikten 
mellan Israel och Palestina.

Den resan satte spår för resten av livet. 
Och så gick det som det gick. Boy meets girl. Inger 

gifte sig med Kjell Jonasson som också hade ett stort in-

ternationellt intresse. Båda ville ut i världen så när han 
fick en förfrågan om att biträda lutherske biskopen i 
Jerusalem 1979, fanns det ingen tvekan. 

– Jag minns en promenad när vi var nyinflyttade i 
Beit Sahour, en kristen stad, Herdarnas äng utanför 
Betlehem. Vi var den första europeiska familjen där så 
vi väckte viss uppståndelse, men vi blev varmt mottag-
na och verkligen inkluderade, minns Inger Jonasson.

För Sollentunaborna Inger och Kjell Jonasson är höstens 

flyktingvåg från Mellanöstern en påminnelse om sina 16 

år i Jordanien, Israel och Palestina. Där har Sverige mycket 

att lära sig när det gäller snabb mobilisering och flexibilitet. 

Och av gästvänlighet.

Ju mer man ser, desto 
mer öppen blir man 

“Vi väckte  
viss upp-
ståndelse.”
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Så småningom blev bilden förstås mer nyanserad. 
Framför allt fick de en nära inblick i palestiniernas vill-
kor, som då inte var lika välkända för omvärlden. De 
kände sig inte alls bekväma med den svenska oförståel-
sen inför att det fanns en annan bild än den officiella.

– Vi tog emot svenska grupper och fick vara en länk 
till de kristna palestinierna. Det fanns då en stor okun-
skap som var präglad av den starkt proisraeliska bil-
den, berättar Kjell Jonasson. 

Fokus på Mellanöstern
Sedan dess har Kjell arbetat i över 30 år med fokus på 
Mellanöstern. Förutom som utsänd av Svenska kyr-
kan till den palestinska lutherska kyrkan, ELCJH, 
på Jerusalem Interchurch Center (JIC) som drivs av 
Kyrkornas Världsråd samt på Svenska Teologiska 
Institutet i Jerusalem. Sammanlagt har de bott 16 år i 
Jordanien, Israel och Palestina.

Inger som är arbetsterapeut och konstnär har bland an-
nat undervisat i bild på den lutherska skolan i Beit Sahour 
där 70 procent av skolbarnen idag är muslimer och på 
IBC, lutherska kyrkans kulturcenter i Betlehem med ut-
ställningar och kyrkotextilier samt som bildlärare vid Dar 
al Kalima University College of Arts and Culture.

– På 80-talet ingick inte teckning och måleri i läro-
planen, eftersom det var viktigast med kunskap som 
palestinierna kunde använda i andra delar av världen 
om de skulle tvingas emigrera, berättar Inger. 

Hon undervisar fortfarande emellanåt i Betlehem. 
Konsthantverket och konsten är sätt att för palestinska 
kvinnor att fästa tankarna på något positivt och inte 
ständigt fokusera på konflikten.

– Dessa kvinnor skapar utifrån sina egna inre bilder.  
Och genom att sälja vad de skapat i ICBs  presentaf-
fär som säljer konsthantverk, får de inkomster som ger 
dem möjlighet att stanna kvar i Betlehem.

Efter flera år utomlands bor Kjell och Inger 
Jonasson idag åter i Sollentuna. Är det något 
som de skulle vilja ta med sig från sin tid 
utomlands så är det gästfriheten. 

“Det är en 
humanitär 
tragedi.”
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Idag bor Kjell och Inger Jonasson åter i Sollentuna 
dit de alltid återvänt mellan sina utlandsperioder. Är 
det något som de skulle vilja ta med sig så är det gäst-
friheten. 

– Hur lite de än har blir man åtminstone bjuden på 
te med mynta, berättar Kjell.

 – Och ibland kom de med nybakat bröd på lördags-
morgonen, berättar Inger.

Förenkla administrationen 
Utifrån sina erfarenheter kan de se paralleller mellan 
dagens flyktingsituation i Sverige och situationen i 
Jordanien i slutet av 80-talet under Kuwaitkrisen, då 
de omedelbart kastades rakt in i flyktingmottagningen 
och landet tvingades stänga sina gränser. Kjell arbe-
tade då för Mellanösterns kristna råd, där kyrkans 
diakoni och dialog med islam var viktiga delar.

– Flyktingarna bodde i parker och översvämmade 
hela Amman. Kyrkorna och frivilligorganisationerna 
var först på plats och bredde smörgåsar och gav flyk-
tingarna tak över huvudet, berättar Kjell. Senare sam-
arbetade FN-organen med kyrkorna, frivilligorgani-
sationerna och muslimska organisationer och skapade 
provisoriska flyktingläger.

– Det blev ett starkt vittnesbörd att kristna inte bara 
förknippades med korsfararna och med George HW 
Bush, säger Kjell.

Medan vissa krafter i Sverige betraktar 100 000 ny-
anlända flyktingar som en nationell katastrof, ger den 
dåvarande flyktingsituationen i Amman lite perspektiv.

–  Jordanien tog emot en miljon gästarbetare i ett 
land med tre miljoner invånare. Visst tärde det på 
framför allt vattenresurser och infrastruktur, men i 
början gick det ganska bra, berättar Inger.

– Kung Husseins vidsynthet gjorde att man tog emot 
flyktingar med stöd av FN och internationella hjälpor-
ganisationer. Lokalbefolkningens generositet berod-
de också mycket på att en stor del av dessa själva hade 
flyktingbakgrund. Vissa för tredje gången. Skillnaden 
mot dagens svenska situation var att flyktingarna suc-
cessivt kunde flygas tillbaka sina hemländer efter ett 
halvår, berättar Kjell. 

I Amman var Inger koordinator för ett boende som 
egentligen var anpassat till 40 personer. Istället bodde 
där cirka 300 personer inomhus och i tält i trädgården. 
En överbeläggning som i Sverige skulle ses som oaccep-
tabel. Under några få månader strömmade omkring 
3000 personer genom huset.

– Vi har sådana krav på kontroll som tar mycket tid 
och resurser och försvårar. Tänk om vi kunde hitta sätt 
att låta det medmänskliga engagemanget hos alla som 
vill hjälpa till göra det möjligt att inte behöva stänga 
gränserna. Men det kräver att man förenklar adminis-
trationen, tror Inger. 

Visst finns det goda svenska exempel, som transit-
mottagningen av flyktingar i Stockholm som Katarina 
församling och moskén på Söder samarbetar om, be-
rättar Kjell.

Annars har de sett hur polariseringen i Sverige har 
ökat. SD drar i bromsen utifrån en misstänksamhet 
mot allt och alla, istället för att se möjligheterna för 

Sveriges välstånd som växt efter tidi-
gare flyktingströmmar. Trots att det 
finns en enorm beredskap att ta emot 
flyktingar tycks vi ha nått en gräns och 
befinner oss i en situation som vi inte 
riktigt kan hantera. Det är en humani-
tär tragedi, anser båda.

– Svenska kyrkan har varit så uppta-
gen av administrativa strukturer, men 
flyktingsituationen ger en möjlighet för 
kyrkan att visa solidaritet och att vi 
hör ihop och kan berikas. Det är också 
en möjlighet för Sverige, både andligt, 
kulturellt och så småningom även eko-
nomiskt, säger Kjell.

Vinternatt 2
Både Kjell och Inger är volontärer i 
Sollentuna församling inom projek-
tet Vinternatt 2, som ger tolv EU-
migranter från Rumänien natthärbär-
ge, ett varmt mål mat och möjlighet till 
dusch och tvätta kläder en gång i veck-
an. Gästerna finns i kommunen och 
tigger vid affärscentra och sover mesta-
dels utomhus.

– Vi upplever att dessa människor 
är de mest utsatta vi möter här och 
vill därför göra något för dem. Ge lite 
mänsklig värme och värdighet, säger 
Kjell Jonasson.

Ända sedan de kom tillbaka till 
Sollentuna har Inger tänkt använda 
sin erfarenhet av konst och bildtera-
pi för unga flyktingar på hemmaplan, 
även om hon inte är utbildad bild- 
terapeut. 

– Konst och kultur skapar hopp och 
möjlighet att leva i en öppnare värld. 
Jag ser måleri som ett möte mellan 
människor, tro och historia. När man 
får uttrycka sig kan man jobba med sin 
identitet och bli upprättad.

I hemmet har de synliga minnen från 
sina år i Mellanöstern. Ett par stora 
beduinmattor, ett par tavlor köpta av 
en man på gatan i Bagdad, vackra iko-
ner, en bildväv från Egypten, en mål-
ning av Damaskusporten och textilier 
från Irak.

Men först och främst är de själva 
präglade av de människor de mött. 

– Kanske är vi mer lyhörda för olika 
slags människor idag, tror Kjell.

Inger håller med. 
– Ja, vi har nog en annan beredskap 

att möta människor som är annorlun-
da än oss själva och inte lika rädd för 
olikheter. Ju mer man ser, desto mer 
öppen blir man.

”Kanske är vi mer 
lyhörda för olika slags 
människor idag.”

Foto: Kjell Jonasson

Under Kuwaitkrisen  tog Jordanien 
emot en miljon gästarbetare i ett land 
med tre miljoner invånare.
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på gång

Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner 
människor som ofta äter för lite, för näringsfattigt 
och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. 
Bekämpa en av världens största orättvisor! 

– för allas rätt till mat
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SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr  

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

Swisha till 9001223 
PG 90 01 22-3
BG 900-1223

Sorgegrupper
I vår startar vi nya sorgegrupper där vi samtalar utifrån 
våra erfarenheter. När vi förlorar någon som står oss nära 
förändras livet. Ibland kan det vara en hjälp att tillsammans 
med andra få bearbeta smärtan i sorgen och dela tankar 
och idéer med andra i liknande situation. Varje männis-
kas sorg och bearbetning är unik. Sorgegruppen vänder 
sig främst till dig som mist en nära anhörig, partner, make/
maka, sambo eller förälder.  

Informationsmöte
Välkommen till informationsmöte där vi som samtalsledare 
presenterar oss och berättar om vad det innebär att delta i 
en sorgegrupp.
Kontakt: 08-505 514 74, petra.hellstrom@svenskakyrkan.se 
Tid: Tis 9/2 • 14.00  Plats: S:t Larsgården

S:t Larsgården
Kontakt/anmälan: petra.hellstrom@svenskakyrkan.se
Tid:  Varannan torsdag • 14.00–15.30
23/2, 8/3, 22/3, 5/4, 9/4 och 3/5
Plats: S:t Larsgården

Turebergskyrkan
Kontakt/anmälan: marie.lofgren@svenskakyrkan.se
Tid:  Varannan tisdag • 17.00–18.30
1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4 och 10/5 
Plats:  Turebergskyrkan

Gudstjänster/mässor 
Gudstjänster/mässor firas i församlingens kyrkor nästan 
varje dag.

Tisdagar • 12.30 i Turebergskyrkan
Onsdagar • 7.00 i Kummelby kyrka
Onsdagar • 11.30 i Edsbergskyrkan
Torsdagar • 18.30 i Sollentuna kyrka 
Torsdagar • 18.30 i Turebergskyrkan
Söndagar • 10.00 i Kummelby kyrka
Söndagar • 11.00 i Edsbergskyrkan  
Söndagar • 11.00 i Sollentuna kyrka
Söndagar • 15.00 i Turebergskyrkan 
Söndagar • 18.00 i Kummelby kyrka

 
 
Med reservation för ändringar
För aktuella gudstjänster, se
www.svenskakyrkan.se sollentuna och
annons i Lokaltidningen Mitt i Sollentuna.
 
Ladda ner appen Kyrkguiden för information om 
andakter/gudstjänster/mässor.

Kummelby kyrka
10.00 Mässa
Anders Lennse  
Minikören, Diskantkören. 
Bibelutdelning

Edsbergskyrkan 
11.00 Gudstjänst för små 
och stora med karneval
Dopfest och bibelutdelning
Kjell Dellert, Barnkören 
och Sångkompaniet

Sollentuna kyrka 
11.00 Gudstjänst
Lisa Åslund och Lillkören. 
Bibelutdelning. Generösa 
semlor serveras vid kyrk-
kaffet. Intäkterna går till 
fasteinsamlingen ”Maträtt”

Turebergskyrkan
15.00 Gudstjänst – Sjung 
en ny sång.  
Se under musik sid 11

Fastan startar 
Fastan varar alltid i fyrtio dagar, från askonsdagen fram till påskafton. I år blir det 10/2–26/3. 
Fastan är en tid med möjlighet till eftertanke och förberedelse inför påsken. Under fastan är 
textilierna i kyrkorummet blå eller lila. Det står för förberedelse, bot och fasta. 

Fastlagssöndagen är söndagen närmast före askonsdagen, 7/2. Då är temat ”kärlekens väg”. 
Fastlagssöndagen, och fettisdagen två dagar senare, kallas med ett gemensamt namn för 
fastlagen. Det är festdagar och i gammal tid firades karneval dessa dagar. 

Fastlagssöndagen 7/2
Passionsandakter  
med mässa 
Tid: Onsdagar 10/2–16/3 
• 11.30
Plats: Edsbergskyrkan

Askonsdagsmässa 
Tid: Ons 10/2 • 18.30
Plats: Sollentuna kyrka

20
år med Alpha   
jubileumskonferens!

”Kyrka utan väggar!” 
– Om trons tydlighet, med 
öppenhet mot sökaren

Huvudtalare: 
• Anders-Petter Sjödin, 
präst i Öjersjökyrkan, Partille
• Elisabeth Sandlund,  
opinionsredaktör DAGEN
• Staffan Stadell och  
Gita Andersson, Kummelby 
kyrka

Kostnad 550 kr inkluderar 
samtliga måltider och kaffe. 
Betalas enklast med kort i 
kyrkans kollektomat.
Anmälan till: kummelby@
svenskakyrkan.se
Kontakt: christer.wallstrom 
@svenskakyrkan.se
Tid:  Fre 11/3–lör 12/3
Plats: Kummelby kyrka

20
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Make & Remake
Skapande verkstad där vi 
syr saker av nya och återan-
vända textilier. Det vi tillver-
kar säljs och intäkterna går 
till Svenska kyrkans interna-
tionella arbete i Rumänien.
Tid: Tor 9.30–12.00 
Plats: Kummelby kyrka

Torsdagskvällar i  
Turebergskyrkan. 
Vi äter ihop, firar mässa ihop 
och har möten ihop med 
olika teman för olika datum. 
Man kan komma och gå 
som man vill. Att vara med 
en stund eller hela kvällen.
Mat 17.00–18.30 • måltid 
finns att köpa i Café Blå.
Mässa 18.30 
Möte 19.00–20.30 
4/2 Zen-inspirerad  
meditation
11/2 Var dag med Gud
18/2 Zen-inspirerad  
meditation
25/2 Var dag med Gud
3/3 Zen-inspirerad  
meditation

För mer 
information, 
se kalendern  
på hemsidan 

svenskakyrkan.se/
sollentuna

Alla är välkomna att lyssna.
Tid: Tor 25/2 • 19.00
Plats: Edsbergskyrkan

Kyrkofull-
mäktige 

Med reservation för 
eventuella ändringar.  
Allt är kostnadsfritt 

och utan anmälan om  
inget annat står.

Foto: Kristina Strand Larsson

Fastan startar Konst i kyrkorna

Konst i Kummelby
Utställningar 
Ingvar Andersson, t o m 23/2
Carin Hardestam, 26/2–30/3
Plats: Kummelby kyrka

Att fånga det 
svårfångade
Marylyn Hamilton Gierow 
arbetar i lera. Minne och 
fingertoppar samarbe-
tar och med sitt spontana 
arbetssätt försöker hon 
fånga det svårfångade.  
Utställningen pågår i  
Sollentuna kyrka och  
S.t Larsgården under tiden 
7/2–13/3.
 
vernissage   
Tid: Sön 7/2 • 12.00 
Plats: Sollentuna kyrka

Marylyn Hamilton Gierow 
ställer ut skulpturer i S:t 
Larsgården

Foto: Privat

I samband med vigseln bjuder vi på cider. Anmäl er i S:t Lars-
gården. Saknas medlemskap i Svenska kyrkan så ordnar vi 
det när ni anmäler er. Kom ihåg att ta med giltig hinderspröv-
ning (beställs hos Skatteverket).
Tid: Sön 14/2 • 13.00–16.00
Plats: Sollentuna kyrka

Drop-in-
bröllop 

Café Blå i Turebergskyrkan
Tisdagar • 12.00–14.00, Smörgåsar (stängt tis 16/2).
Onsdagar–torsdagar • 11.00–15.00 och
fredagar • 11.00–14.00, Hembakat kaffebröd,  
smörgåsar, soppa serveras 11.30–13.30.
Torsdagar • 17.00–18.30, Enkel förtäring
Lördagar Öppet i samband med aktiviteter
Söndagar Kyrkkaffe efter mässan. 

Måndagsgruppen
Vi läser söndagens evangelietext och samtalar kring den 
medan vi fikar och handarbetar. Man kan också bara vara. 
Tid: Måndagar • 11.00–13.00, ojämna veckor
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka 

Samtal i S:t Lars
Vi träffas för att dela våra liv och vår tro tillsammans. Vi 
fikar, samtalar, sjunger och ber. 
Tid: Måndagar • 18.00, jämna veckor
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

Tisdagscafé
Vi fikar, pratar, spelar pingis och biljard. Träffarna har 
öppet hus, kom och gå som det passar dig.
Tid: Tisdagar • 11.00–13.00, ojämna veckor.
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

Öppen onsdag
9.30–11.00 Samtalsgrupp med fika. 11.30 Mässa med ef-
terföljande sopplunch. 13.00 Stickcafé/Skaparhörna- del-
ta genom att bara vara, handarbeta, måla. 
Tid: Onsdagar 
Plats: Edsbergskyrkan

Stickcafé med eftertanke
Vi handarbetar och trivs tillsammans över en kvällsfika 
med eftertanke. Vill du bara dela gemenskapen är du lika 
välkommen och vill du lära dig sticka hjälper vi dig att 
komma igång. 
Tid: Tor • 4/2, 3/3 • 18.30–20.30
Plats: S:t Larsgården  vid Sollentuna kyrka

Mat och Prat
Vi träffas för en kort andakt, sedan lagar vi soppa, äter och 
samtalar tillsammans.
Tid: Fredagar • 10.30–12.30
Plats: Kummelby kyrka

Språkcafé
För nya och gamla Sollentunabor.
Tid: Fredagar • 14.00–16.00
Plats: Café Blå i Turebergskyrkan

Café och mötesplatser

Att stå bredvid cancer
Temakväll om cancer och att vara anhörig eller närstå-
ende till någon som drabbas. Författaren Ola Ringdahl, 
som skrivit boken ”Att stå bredvid cancer”, samtalar om 
hur det var när hans dotter och fru drabbades och hur han 
hanterat krisen, sorgen och livet efteråt. Vi har också en 
insamling till Cancerfonden under kvällen. 
Musik, samtal, mingel och frågestund.
Anmälan: kummelby@svenskakyrkan.se
Tid: Tis 15/3 Mingel från 18.30. Samtal och föredrag 19.00.
Plats: Kummelby kyrka

Att vara mamma
Hanna Hedlund berättar och samtalar.  
Läs mer på sid 4
Tid: Tis 16/2 • 18.30 
Plats: Kummelby kyrka
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Babycafé med sångstund 
Sångstund kl 10.45. Fika 
25 kr.
Tid: Måndagar • 10.00–12.00
Plats: Silverdalssalen

Babyrytmik med  
småbarnscafé
Hit kan du och ditt barn, 
komma för lek, babyryt-
mik och fika. Syskon är 
välkomna. 
Tid: Tisdagar • 13.00–15.00
Plats: S:t Larsgården vid 
Sollentuna kyrka

Babycafé med  
sångstund
Sångstund 9.30, fika 25 kr
Tid: Onsdagar • 9.00–11.00
Plats: Kummelby kyrka

Sjung med din baby
Sjung och gung, rytm och 
ramsor, dans och rörelse.
Soppa och smörgås, kaffe 
och kaka serveras fr 12.00.
Tid: Onsdagar • 13.00–14.00
Plats: Edsbergskyrkan

Onsdagshäng
För dig mellan 9–13 år. 
Pingis, biljard, spel och 
möjlighet till läxläsning. 
Mellis 10 kr/ggn eller 100 
kr/termin. 
Tid: Onsdagar • 14.00–18.30
Plats: S:t Larsgårdens 
källare

Onsdagsöppet
Vi serverar en enkel kvälls-
måltid till självkostnads-
pris 30 kr/vuxen, 15 kr/
barn under 15 år, familj max 
100 kr. Pysselhörna för alla 
som har lust. Lekrum för 
de minsta. Familjeandakt 
18.20.
Tid: Onsdagar • 16.30–18.15
Plats: S:t Larsgården

Full fart
På onsdagar är det fullt 
med barn i Edsbergskyr-
kan som vill sjunga, skapa, 
baka och som är nyfikna 
på Bibeln. Kommer du di-
rekt från skolan serveras 
ett enkelt mellanmål från 
16.00. Kan kombineras 
med körerna
Tid: Onsdagar 6–8 år 
17.45–18.30, 9–12 år 
17.00–17.45.  
Plats: Edsbergskyrkan

Öppen förskola
För barn 0–5 år.  
Sångstund 10.00
Tid: Torsdagar• 9.00–12.00
Plats: Edsbergskyrkan

Juniorhäng
Öppen verksamhet för 
barn (7–13 år) och deras 
förälder. Vi börjar med piz-
za, mjölk och frukt (20 kr/
pers). Stående aktiviteter 

är pingis, bordshockey, 
wii-spel, skapande hörna 
m m. Vi avslutar med bus 
och bön i kyrkan. Ibland 
har vi disko, film och Mine-
craft laan. 
Tid: Fre 19/2 • 16.00–18.00
Plats: Kummelby kyrka

Ensamstående föräldrar
Kvällen börjar med enkel 
mat. Samtal i soffan om 
det som berör. Lek och 
skapande för barnen.
Tid: Tis 8/3 • 17.30–20.30
Plats: Kummelby kyrka

Barn och familj 
Mer information www.svenskakyrkan.se/sollentuna, 08-505 514 47.

Vändom
Öppen självhjälpsgrupp angående beroende och med-
beroende, 12-stegsmodellen.
Kontakt: Pelle Holmqvist 072–420 39 07 och  
Calle Lundin 073–094 93 90.
Tid: Måndagar • 14.00–16.00
Plats: Kummelby kyrka

Hela dig
Friskvårdsprogram för hela människan med avspänning, 
qigonginspirerade rörelser och dans följt av bibelme-
ditation. Sedan gemensam lunch (40 kr för deltagare i 
Hela dig) för de som vill. Ingen anmälan.
Tid: Onsdagar • 11.30 (16/3 inställt)
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 • 12.30–13.15
Plats: Turebergskyrkan

Bibelmeditation/tyst meditation
Tid: Tisdagar/fredagar • 12.30
Plats: Turebergskyrkan

Miniretreat
Kyrkan är öppen och du kan komma och gå som du vill. 
Tystnad, meditation i ord och musik. Avspänning,  
läsning, skapande, enskilt samtal och kort sittande  
massage. 
Tid: Lör 27/2 • 14.00–17.00
Plats: Turebergskyrkan

Ande, kropp och själ

Bibel för barn  
till 5-åringar.
 
Alla barn som är födda 2011 
är välkomna att hämta sin 
egen Bibel för barn.

Söndag 7/2 
Kummelby kyrka • 10.00 
Edsbergskyrkan • 11.00 
Sollentuna kyrka • 11.00 

Ungdomskväll
Tid: Tisdagar • 19.00,  
ojämna veckor
Plats: Edsbersgskyrkan

Källan
14.00–19.00 öppen mö-
tesplats där du kan komma 
och spela biljard, pyssla, fika 
eller göra läxor. 19.00–22.00 
Fika, andakt, aktiviteter. 

Ungdom +13
Kontakt: Suzanne Wallón, 
070-720 05 66,  
Andreas Salé,  
070-459 95 10.
Tid: Onsdagar
Plats: Turebergskyrkan

Ungdomshäng
Tid: Fredagar •  
18.00–24.00
Plats: Kummelby kyrka

Sinnes
En kväll för dig från 16 år 
och uppåt. Vi gymmar, äter, 
pratar och har en gemen-
sam andakt. Vi avslutar ca 
23.00. Ingen anmälan, ingen 
kostnad.
Tid: Lör 13/2, 27/2, 12/3 • 
17.00–23.00 
Plats: S:t Larsgården vid 
Sollentuna kyrka

Information om ung-
domsverksamheten :
www.svenskakyrkan.
se/sollentuna
Tfn 08-505 514 04
. 



11

september–oktoberfebruari – mars

Ande, kropp och själ

Musikgudstjänst  
– Sjung en ny sång
Edsbergs kyrkokör framför 
nyskriven text och musik 
under ledning av Birgitta 
Höök-Seuffert
Kjell Dellert, Robert Thysell
Tid: Sön 7/2 • 15.00
Plats: Turebergskyrkan

Musik i Kummelby
Musik av Max Reger
Christer Wallström, orgel
Tid: Lör 13/2 • 15.00
Plats: Kummelby kyrka

Önskepsalmen
Sångglädje och Choralen 
sjunger önskepsalmer.

Musik i Sollentunas kyrkor
Elisabeth Wimark och  
Fredrik Lundqvist, dir.
Kjell Dellert, präst
Tid: Sön 21/2 • 19.00
Plats: Edsbergskyrkan

Skön lördag
Orgelmusik i 20 minuter med 
Maria Starborg. Efteråt ser-
veras Afternoon tea (25 kr).
Tid: 5/3 • 14.00
Plats: Kummelby kyrka

Du ska få en dag imorgon 
Temamässa med texter av 
Alf Pröysen.
Sångglädje, Kjell Dellert
Tid: Sön 6/3 • 11.00
Plats: Edsbergskyrkan

Körsångare sökes!
Sångglädje
Blandad kör, som övar i 
Edsbergskyrkan på tisda-
gar 19.00–20.30. Alla som 
vill sjunga är välkomna. Det 
spelar ingen roll om man ti-
digare sjungit i kör, eller ej 
Kontakt se nedan.

Stella Cantica
Damkör, som övar i Eds-
bergskyrkan på onsda-
gar 18.30–20.30. Till Stella 
Cantica är damer med kör-
vana välkomna. 
Kontakt: Fredrik Lundqvist  
fredrik.lundqvist@
svenskakyrkan.se
08–505 514 75.

Edsbergs kyrkokör  
söker en andrabas. Övar 
torsdagar 19.30–21.45 i 
Edsbergskyrkan.
Kontakt: Birgitta Höök 
Seuffert 08-505 514 72, 
birgitta.hookseuffert@
svenskakyrkan.se

Happy Voices, Treklang-
en och Lillkören.
Barnkörer för olika åldrar 
som övar onsdagar i S:t 
Larsgården.
Kontakt: Elisabet Wimark,  
elisabet.wimark@svenska-
kyrkan.se, 073-650 65 59

Laurentii Motettkör  
söker basar
Övar onsdagar 18.30–
21.00 i S:t Larsgården
Kontakt: Ania Proskourina, 
08-505 514 12,  
anna.proskourina@
svenskakyrkan.se

Choralen 
Vuxenkör för dig som är 
ledig på dagtid och längtar 
efter att sjunga tillsam-
mans med andra. Övar i 
S:t Larsgården tisdagar 
13.00–14.30 med  
efterföljande fikastund!
Kontakt: Elisabet Wimark,  
elisabet.wimark@svenska-
kyrkan.se, 073-650 65 59

Ceciliakören  
söker tre 10-åringar, två 
13-åringar, två 14-åringar, 
två 15-åringar. Övar tors-
dagar i Kummelby kyrka
Det finns också platser i 
Mini- och Diskantkörerna 
som övar på tisdagar
Kontakt: Maria Starborg, 
08-505 514 46, maria.star-
borg@svenskakyrkan.se

läs mer om körerna på 
svenskakyrkan.se/sollentuna

Musikalartisten Jakob Sta-
dell sjunger ledmotivet i 
musikalen Chess, ”Anthem”, 
som vibrerar av längtan, 
kärlek och stolthet och som 
beskriver ett land där grän-
serna bara finns i hjärtat.

Söndagen den 14 fe-
bruari finns en unik chans 
att lyssna på toppartister 
i Sollentuna och samtidigt 
bidra med pengar som går 
oavkortat till arbete med 
människor på flykt. 

Konserterna är ett samar-
bete mellan Svenska kyrkan 
och Sollentuna kommun.

Det blir ett variations-
rikt program som passar för 
hela familjen. Sollentuna-

bon och tv-profilen Doreen 
Månsson är program-
presentatör. Anna-Lotta 
Larsson kommer att sjunga 
”Var kommer barnen in?” 
Fler kända artister som 
kommer är Shirley Clamp, 
Hanna Hedlund och Shoo 
Shoo, som alla bidrar med 
olika musikstilar. Sollentuna 
Gosskör, Sollentuna Gospel 
och Juniorgospel kommer 
också att medverka. 

– Dessutom kommer 
både lärare och elever från 
Kulturskolan medverka. Det 
är roligt, eftersom vi så säl-
lan får se lärarna framträda. 
Kulturskolan bjuder bland 
annat på dansnummer och 

hela bandet som kommer 
att finnas på scen under 
båda konserterna består av 
lärare, säger Maria Stadell 
som tillsammans med Karin 
Runow är konserternas diri-
genter och producenter.
 – Vi insåg i ett ganska 
tidigt stadium att de 500 
platserna i Rudbecks aula 
inte skulle räcka långt, 
därför ger vi konserten två 
gånger. 

Konserten är cirka en 
och en halv timme utan 
paus. Det kommer att fin-
nas lotteri med fina vinster; 
konstverk, delikatess- och 
fruktkorgar med mera.

Majken Öst Söderlund

Vidga ditt  
hjärta!

Söndag 14 februari 14.00 och 17.00 
Rudbecks aula, Malla Silfverstolpes Väg 3, Sollentuna 

Förköp av biljetter på tickster.se 
och i Café Blå, Turebergskyrkan

Biljettpris 200 kr fr. 16 år • 100 kr barn

Två insamlingskonserter  
för människor på flykt
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OM du inTe kan kOMMa på någOn aV kOnSeRTeRna FinnS deT ändå MöjligheT aTT Skänka pengaR:  

Swish – Sollentuna församling 123 494 15 06 • Bg 5106-6165 • Pg 10 00 84-3
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Lasse Svensson
kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

kyrkoherden

har ordet

Finaste jackan

“Barns logik, påmin-
ner mej om kärlekens 
logik. Det är liksom 
ingen ordning eller 
sunt förnuft. Bara 
kärlek. Viljan att dela 
med sig.” 

JAG MINNS MAMMAN. Det är några år 
sedan. Hon berättade om pojken där-
hemma, som på kyrkans förskola hade 
hört att man skulle samla in kläder till 
barn. ”Fattiga barn som inte har varma 
kläder nu när det är vinter och kallt”. 
Ungefär så. 

Pojken hade letat hemma i gardero-
ben. Men han var inte nöjd. Så såg han, 
i hallen, nya fina varma höstjackan som 
mamma och pappa köpt. 

– Den ska vi ge bort!
Föräldrarna hade blivit både glada och 

lite besvärade. Det var en fin jacka. Det 
hade kostat på att inhandla.  

– Så fint, men tror du inte att du be-
höver jackan själv… och det är ju en fin 
jacka… prövade föräldrarna. Sen hade 
de inte kommit mycket längre i försök till 
samtal. Pojken var bestämd, och föräld-
rarna lite generade. Om nu han ville offra 
sin fina jacka, till ett barn som fryser?! 
Vad skulle de svara? 

Pojken – med föräldrarna – gav bort 
den finaste jackan han hade.

JAG SER ETT ANNAT BARN. Med godis-
klubba i mun och en godispåse i knät. 

– Kan inte jag få smaka? Det är ett 
stort barn, 187 lång, 58 år, som frågar, 
på skoj. Det är jag, som med nyfikenhet 
undrar hur barnet ska agera. Och jag 
minns; ut från munnen tar barnet klub-
ban och räcker till mej. Men oj! Barnet 
tar det godaste, och just nu finaste, för 
att dela med mej. 
BARNS LOGIK, påminner mej om kärle-
kens logik. Det är liksom ingen ordning 
eller sunt förnuft. Bara kärlek. Viljan 
att dela med sig. Bara så där. Och en 
förväntan och tilltro, att ”jag får nog en 
ny klubba”, ”jag får kanske en ny jacka”. 
Eller tänker de inte alls? Bara delar och 
ger? Utan beräkning. Som äkta kärlek. 
Bara en önskan att du ska få det finaste 
jag har. ”Så älskade Gud världen att han 
gav den sin ende son – för att var och en 
som tror på honom inte ska gå förlorad 
utan att ha evigt liv.” 

DE’ E’ BARN OCH GUD DE’

Och jag hoppas och önskar, att bar-
nens logik och Guds kärlek ska förvandla 
mej, så att jag, inte minst nu i Fastan, 
med kyrkans alla fasteaktiviteter och in-
samlingar ska våga avstå och våga ge mer 
och (nästan) det finaste jag har. Vilken 
utmaning.

Lasse Svensson  
Kyrkoherde


