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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

”En snickare som vågar 
testa nytt” Läs mer på sid 6

3.   Fastan en resa inåt  
7.   Ingenting är allt  
12. Hoppade från balkongen 
     när polisen kom

16. ”Det lilla man gör,
      ger ganska mycket”
19. På gång 
24. Kyrkoherdens kolumn  

innehåll

Trots att Sollentuna kommun 
är välmående, finns det sam- 
tidigt många som faller mellan 
stolarna. Ensamstående för-
äldrar med långtidssjukskriv-
ning som inte har råd med 
julklappar eller sommarläger. 
Pensionärer som hoppar över 
tandläkarbesök. Före detta 
missbrukare på stödboende.

– Barn hamnar lätt i ett 
utanförskap och vuxna 

som inte får sina tänder fix-
ade blir lätt stigmatiserade, 
berättar ordförande Mirjam 
Nevalainen.

Det handlar om allt mel-
lan matcheckar, inträde och 
åkband till Gröna Lund, hjälp 
till lägeravgift och glasögon.

Sollentuna Hjälpförening 
är en fristående hjälpförening 
som samarbetar med Svenska 
kyrkan. En diakon ingår i sty-
relsen och är den som tar emot 
ansökningarna.

Runt 93 000 kronor brukar 
fördelas två gånger om året, 
inför sommaren och julen.

– Vi vill finnas som ett kom-
plement till socialtjänsten. 
För att vara en så liten fören-
ing delar vi ändå ut rätt stora 
summor.

Julklappsinslagningen i 
Sollentuna Centrum är viktig, 
liksom privata gåvor. Strax 
före jul gav någon 10 000 
kronor för att några familjer 
skulle kunna fira jul.

– Sollentuna Centrum beta-
lar motsvarande timlön till 
volontärerna och vill sam-
arbeta med oss för att det är 
lokalt. Man får en känsla av 
att man gör något för när- 
samhället och sina nära.

Men även volontärskapet är 
viktigt. De yngsta går i högsta-
diet och den äldsta är över 70.

– Det är väldigt roligt att få 
skänka glädje och göra något 
positivt för någon annan. Att 
folk sen ser att vi finns är en 
positiv bieffekt.

Marie Starck

Sollentuna Hjälp- 
förening ger utsat-
ta Sollentunabor en 
bättre vardag. Ett 
sätt att minska utan-
förskap. Inte minst 
för barn. Många vill 
hjälpa.

Generositet ger nya 
glasögon

•Sollentuna Hjälpförening har fått ca 200 000 kr. 
Kollekterna och gåvorna har fördelats till behövande 
som bor i Sollentuna kommun. 
•600 000 kr av församlingens budgetmedel har 
gått till katastrofinsatser och internationellt  
bistånd. Projekt som har fått hjälp är Svälten i Afrika 
och på Haiti, Flyende i Mosul, Romer som lever i ut-
satthet, Stöd till hållbar försörjning, Stöd till flykting-
ar från Syrien med flera.

• Församlingen har mottagit 202 000 kr i gåvor.  
Pengarna har fördelats till Svenska kyrkans interna-
tionella arbete, Romer i Rumänien, Barnhem i Nepal, 
Stadsmissionen med flera.
• Församlingen har samlat in 681 000 kr i kol-
lekter. Kollekten har gått till Sollentuna kvinnojour, 
EU-migranter Sollentuna, Musketörerna i Sollentu-
na, Stadsmissionen, Situation Stockholm, Svenska 
kyrkans internationella arbete, Familjerådgivningen i 
Sollentuna med flera.

Vi stödjer flera verksamheter, 2016 såg ut så här



3

ett ord frånredaktören
En av utmaningarna när man gör en tid-
ning är hur man ska profilera sig. Ska vi 
sälja in kyrkan på samma sätt som Volvo 
låter karatehjälten Jean-Claude Van 
Damme gå ned i en storslagen split mel-
lan två lastbilar? Satsa på att profilera oss 
med den norska musikerduon Marcus & 
Martinius för att fånga yngre? Det vore 
antagligen otroligt effektivt.

Eftersom vi inte lever på annonsörernas 
villkor, har vi en viss frihet att styra vårt 
innehåll. Det kan vara bra och dåligt. Det 
goda är att vi inte behöver tänka på att 
det ska stå inredningstips och mindful-
ness på omslaget för att människor ska 
bläddra igenom tidningen. Som redak-
tör vill man tro att vi kan och bör satsa 
på riktiga ämnen, leverera texter som tar 
livet på allvar. Ämnen som berör och gör 
skillnad.

Luther var sin tids stora kändis och 
visselblåsare, som gav upphov till det vi 
kallar reformationen. Han pratade om 
behovet av en ”daglig omvändelse”, eller 
att ställa om kompassen, som han kall-
lade det. För min egen del har projektet 
Vinternatt 2, som du kan läsa om i det 
här numret av Kyrkporten, förändrat min 
inställning till de som lever på att tigga. 
Länge funderade jag på om jag skulle 
ge dem pengar eller inte, men nu är det 
en självklarhet att hjälpa. Jag är glad att 
kyrkan har tagit det beslutet för min del 
och att jag kunnat ställa om min kom-
pass. Luther är nog ingen kvarleva från 
dinosaurietiden, utan hans metoder är 
användbara än idag.

Det slår mig hur mycket av ens liv som 
går ut på att fundera på rätt och fel. Väga 
alternativ och konsekvenser mot varan-
dra.

Men ibland kan man bara leva i stun-
den och vara en medmänniska. Det om 
något är mindfulness.

Helene Holmström 
redaktör
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Fastan är 
en resa inåt

En möjlighet att leva enkelt. Hoppa av 
ekorrhjulet. Nå djupare insikter om oss 
själva. Fasteperioden inleds fyrtio dagar 
innan påsk på askonsdagen som i år 
infaller 1 mars.

Medan fastlagstiden präglas av kar-
neval och semlor, bjuder fastan in till att 
testa en annan livsstil. Den känneteck-
nas av lugn, eftertanke och avhållsam-
het.

– Målet är att få insikter om mitt liv 
och fördjupa relationen till Gud, säger 
Fredrik Hamrén, präst i Sollentuna.

Fastetiden går ut på att avstå eller 
minska ner på något av allt det vi fyller 
vår vardag med.

– Det kan vara mat. Att välja att äta 
mer klimatsmart och avstå från kött och 
äta vegetariskt istället. Eller att avstå 
från godis. Det kan också vara nöjen, 
sociala medier eller shopping.

Man kan avstå helt eller begränsa 
mängden av något.

– Sedan behöver jag fundera på under 
vilken tid och på vilket sätt jag vill avstå. 
Skall jag fasta i 40 dagar från askonsda-
gen till påskdagen, eller under andra 
dagar och tider? Exempelvis på freda-
gar, som är den traditionella fastedagen 
under veckan, tillägger Fredrik.

I en kultur där mycket går ut på att ha 
roligt och må bra är fastetiden en utma-
ning. Å andra sidan uppfattar många att 
en livsstil med konsumtionen i centrum 
är en återvändsgränd i sökandet efter 
mening och lycka.

– På det inre planet kan fastan betyda 
olika saker. Den kan ge en ökad känsla 
av inre frihet och självdisciplin, eller bli 
en inre kamp. Kanske upptäcker jag att 
det bara inte går och att jag faller till 
föga.

Ett fasteråd är att inte sätta ribban för 
högt, och vara nöjd med det ”lilla” man 
åstadkommer. Det är en röd tråd i Bibeln 
att det lilla senapskornet vi ger till Gud 
kan han göra något fint av.

– Det viktiga är kanske inte om jag 
”klarar” min fasta, utan att jag reflekte-
rar över det jag upplever.

Helene Holmström

Alla behöver pauser i livet. 
Fastetiden kan få vara en 
tid då vi stannar upp.

Tänd gärna ett ljus under fastan – ljus är symbolen för både stillhet och bön.



4

LUTHERS    
UNGAR
Den nyskrivna barnmusikalen Luthers ungar är en 

rolig blandning av musikstilar och historia som 
speglar Martin Luthers liv.

Handlingen utspelar sig i Wittenberg, en vanlig dag i 
familjen Luthers hem. I en scen skildrar Luther det häf-
tiga åskväder, som blev en avgörande vändning i hans liv, 
eftersom han gav löftet att han skulle bli munk om han 
överlevde ovädret helskinnad.

Föreställningen tar avstamp i en tid då avlatshandeln 
florerade. Tre narrar berättar och sjunger om att man kan 
köpa frälsning mot pengar, något som Luther inte  

En musikal av Karin Runow

Text: Helene Holmström Foto: Jessica Segerberg/Kyrkans Tidning

accepterade. Den 31:a oktober 1517 offentliggjorde han 
därför sina berömda 95 teser i Wittenberg.

Bakom musikalen står Karin Runow, kyrkomusiker i 
Sollentuna och prisbelönt tonsättare.  Hon har på ett 
genialt sätt lyckats berätta och samtidigt relatera till nuti-
den, menar musikkännaren Charlotta Holmgren Németh.

Det nyskrivna verket består nästan uteslutande av Karin 
Runows egna sånger och arrangemang. Dessutom finns 
Luthers egen musik i musikalen. Hit hör psalmen Vår Gud 
är oss en väldig borg, och en 1600-talspsalm av Heinrich 
Schütz. 
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LUTHERS    
UNGAR

”Musikstilarna är ganska många – en visa med renäs-
sanskänsla, en rytmisk sång, en tvåstämmig Schütz-koral och 
folkmusik-stuk – för att nämna några. Karin Runow har på ett 
mästerligt sätt fångat berättelsen och jag kan bara lyckönska de 
som får glädjen att framföra detta”, skriver Charlotta Holmgren 
Németh.

Luthers ungar är skriven på uppdrag av Svenska kyrkan i 
Stockholms stift, och hade urpremiär 29/10 2016. Missa inte att 
se den när den spelas här i Sollentuna 11/2 och 15/2, samt 13/2 för 
skolor. Medverkande är Juniorgospel, Minigospel, musikgruppen 
Tjaut och dramagruppen som framförde musikalen vid premiären. 
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En grönare kyrka

I år rustar 
kyrkorna för val 
 
Den 17 september är det dags för ett nytt 
kyrkoval.  Då har du möjlighet att påverka 
Svenska kyrkan både på ett lokalt, regionalt 
och nationellt plan. Som medlem i Svenska 
kyrkan innebär kyrkovalet en möjlighet att 
påverka de demokratiska beslutsvägarna på 
tre olika plan.

Kyrkofullmäktige tar beslut som rör din  
lokala församling.  Det kan röra sig om barn- 
och ungdomsverksamheten eller om det  
diakonala arbetet.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stifts- 
fullmäktige stöder församlingarnas verksam-
het och administration genom att ge expert- 
råd när det gäller exempelvis kommunikation 
och kyrkoantikvariatiska frågor.

Nej, det är inte ärkebiskopen utan kyrko- 
mötet som tar beslut på nationell nivå om kyr-
kans övergripande frågor. Allt från teologi och 
klimatfrågor till musikens roll i gudstjänsten.

15 april 2017 är sista dag att registrera grup-
per, kandidater och beställa valsedlar. • MS

Fällande dom 
i kanotolyckan 
 
Dagsböter och skadestånd blev domen för 
ungdomsledaren efter kanotolyckan på ett 
konfirmandläger.

Ungdomsledaren, som är anställd vid Sollen-
tuna församling, dömdes strax före jul i Attun-
da tingsrätt till 70 dagsböter och skadestånd 
för vållande till kroppsskada.

Det var i juni 2015 som tre konfirmander från 
Sollentuna hamnade i iskallt vatten efter att 
deras kanot kantrat, under ett konfirmandläger 
vid en fjällsjö i Jämtland. Två av pojkarna flögs 
till sjukhus med livshotande skador. Den tredje 
pojken skadades mindre allvarligt.

Enligt tingsrätten innebar kanotfärden ” ett 
otillåtet risktagande”, samtidigt som man skri-
ver att ansvarsfördelningen har varit otydlig. 
• MS

S:t Eriks kyrka i Sollentuna kommer att vara 
stängd under våren på grund av  
byggandet av en askgravlund. En askgravlund 
är att platsen för gravsättning inte märks 
ut och att askor grävs ner i ett gemensamt 
gravområde. Till skillnad från minneslunden 
är anhöriga välkomna att närvara vid  

gravsättningen i askgravlunden. Tid bokas i så 
fall på bokningen vid Sollentuna församling,  
tfn 08-505 514 00. Där beställs även namn- 
plakett, om så önskas. Kyrkogårdsförvalt-
ningen ansvarar för att namnplaketten sitter 
uppe i 25 år. Askgravlunden vid S:t Eriks kyrka  
förväntas tas i bruk under året. • KP

S:t Eriks kyrka är stängd under våren

Svenska kyrkan Sollentuna är med och skapar en grönare värld. 
Under det gångna året har man samlat in gravljus för återvinning 
och köpt in eldrivna maskiner och truckar. Ansvariga för inköp 
har gått igenom vilka leverantörer man handlar och blivit mer  
klimatsmarta. Nu har församlingen miljödiplomerats för hållbar 
utveckling i steg ett. Den officiella diplomeringen sker 
i gudstjänsten söndag 19/2 kl 15.00 i Turebergskyrkan. •  KP  

Väx i mig,
Stråla i mig mer och mer,
Upplys mig, eviga ord,
Du själens ljuva ljus.

FASTEBÖN

Källa: bönboken

Tona i mig 
mer och mer hörbart,
Ord från Fadern,
Ord av kärlek:
Jesus.
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Ingenting är allt
Bortom bruset finns Gud. Mystik 

och meditation under fastan. 

Intresset för tro, andlighet, stillhet och mystik, har blivit 
betydligt vanligare de senaste fem, tio åren. Det har gjort 
att många församlingar börjat erbjuda zeninspirerad med-
itation.

– När världen är extremt kaotisk, söker man sig till den 
inre världen, säger Antoon Geels, professor i  
religionspsykologi och religionshistoria.

En del fruktar att sekulariseringen helt skall tömma kyr-
korna. Men så blir det nog inte. 

− Människan har ett stort andligt behov.
Zenmeditationen bygger på den medeltida mystikerns 

Mäster Eckarts läror och antas kunna ge utövaren en del 
mystiska upplevelser. 

– Det skulle i så fall vara om man finner det vi kallar 
medvetandets stilla grund, genom att sitta stilla och andas. 
Mystikerna brukar tala om jagets död och buddhisterna om 
att nå en tomhet, en tomhet som förvandlar dem.

Meditation kan vara ett bra sätt att upprätta balans i 
livet.

– Man behöver inte kalla det meditation, utan bara andas 
och stilla sitt sinne.

Antoon Geels, som idag är pensionär, har skrivit böcker 
om judisk, kristen och muslimsk mystik. Enligt mystikerna 
är det mer som förenar de abrahamitiska religionerna än 
skiljer dem åt. Teologerna tenderar mer att fokusera på det 
som skiljer traditionerna åt.

– Idag talar vi om glokal spiritualitet, som innebär att 
vara förankrad i sin egen tro och samtidigt vara öppen för 
det som förenar i olika religioner. Det kan vara en katolsk 
munk som intresserar sig för buddhistisk meditation. Öst 
och väst möts, säger Antoon Geels.

För Robert Lindbäck som leder den zeninspirerade medi-
tationen i Turebergskyrkan i Sollentuna handlar meditatio-
nen om att hitta hem till sig själv för att kunna bli mer när-
varande och observant.

– Deltagarna får först en kort instruktion och oftast sitter 
vi på en meditationspall. Jag inleder med tre slag i klang- 
skålen, sen mediterar vi i 2 x 15 minuter, med meditativ 
gång mitt i. Under meditationen iakttar man sina känslor, 
ord och ljud. Allt under tystnad. Man fastnar inte i tan-
karna, utan koncentrerar sig på andningen. Och så avslutar 
jag med ett slag i klangskålen. 
 
                                                                                Birgitta Stolt
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En snickare 
som vågar 
testa nytt

Det ska tydligen till en snickare för att restaurera en kyrka i kris. 
Jesus gjorde det. 
Nu är det Jonas Bromanders tur.

Text: Petter Karlsson   Foto: Lisa Nygårds

2000 år efter att en radikal kärleksprofet 
fick det judiska prästerskapet att hicka 
till, levererar en svensk hantverkare de 
verktyg som tycks krävas för att verket 
ska fortsätta.

Och jodå, det hickas nog en del nu 
också.

– Speciellt när jag visar att doptalen inte alls motsvarar 
hur många som dör eller lämnar kyrkan.

Och tappet går snabbare än de flesta anar.
– Redan 2025 kommer inte ens hälften av svenskarna att 

vara medlemmar i Svenska kyrkan. Då kan man helt enkelt 
inte ha lika många anställda som idag. Till dess måste enga-
gemangskulturen stärkas.

Var hittar vi det? 
– Inte minst bland ungdomen, de banar väg för det nya. Ge 

dem några kyrkor, så får vi se vad som händer. Våga testa 
nytt, vägra stagnera.

Att empatin skulle saknas hos folket som kallats världens 
modernaste, ensammaste och mest sekulariserade, tror han 
inte.

– Det vimlar av svenskar som vill göra en social insats. 
Jag har räknat på att vi en dag skulle kunna ha 1,4 miljoner 
som jobbar ideellt inom kyrkan. Någon leder gudstjänsten, 
en annan kokar kaffe, en tredje guidar besökare ... sådana 
saker.

Säger han med glitter i de korpsvarta ögonen och drar 
samtidigt med handen genom ett bockskägg med samma 
gråskala som det rufsiga håret.

”En blandning mellan Albert Einstein och Frank Zappa” 
brukar kompisarna säga och Jonas Bromander har drag av 
båda två – även när det kommer till talanger.
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Dels räknenisse av rang.
Dels gitarrist med sinne för nya klanger.
– Jag fick nyligen goda vitsord på Uppsala 

Internationella Gitarrfestival för min första egna hem-
byggda gitarr. En akustisk stålsträngad. Nu ska jag 
försöka bygga två tre per år. Kanske till och med ta en 
elev.

En lärjunge?
– Det var du som sa det, haha. Men visst finns det 

många paralleller mellan mina två jobb. Båda handlar 
mycket om noggrannhet och mätande. Och även analy-

ser kan vara vackra, närmast estetiska.
Som vetenskapsman gjorde Jonas 

Bromander sina första lärospån på 
religionsvetenskapliga institutionen i 
Uppsala. Första uppdraget handlade om 
kyrkans diakoner: ”Varför är de så få, 
samtidigt som de efterfrågas som mest?”

– Jag fann att det pågick en kamp och 
ett sökande kring yrkesrollen. Men impo-
nerades också av dessa människor som 
strävar efter att göra skillnad.

– Sådan ville ju jag också vara. Jag 
växte inte upp i något kyrkligt hem, sna-
rare var det rätt trasigt. Jag var tolv år 
när jag fick veta att min pappa inte var 
min biologiska pappa, utan en charme-
rande smörsångare från Italien. Det satte 
fart på många frågor.

 
Konfirmation 
Som sjuåring hade lille Jonas fått följa 
med sin betydligt äldre bror till ett som-
marjobb som kyrkomusiker på Öland. 
Kontakten med en kvinnlig präst ledde 
omsider till ett konfirmationsläger.

– Jag hade väldigt roligt på lägret. Men 
budskapet bet inte riktigt. Det var först 
samma dag som jag fyllde 15, som några 
kompisar överraskade med att ta med 
mig till en kyrka i Uppsala. Där hade man 
bakat tårta och höll tal för mig. Det fanns 
också en ledare som var himla trevlig och 

jag förstod plötsligt att kyrkan kanske ändå var min 
grej. Jag gillade ju att diskutera livsfrågor. Dessutom 
fanns det möjlighet att få spela gitarr.

Och en chans att göra skillnad?
– Exakt! De flesta förstår nog inte hur modern och 

progressiv Svenska kyrkan faktiskt är. I själva verket 
är den världsledande när det gäller frågor som HBTQ, 
kvinnopräster och vigsel mellan samkönade par. Och 
de svavelosande predikningarna är ju numera ett minne 
blott.

– När kyrkan fungerar, så är den fantastiskt. Tack 
vare att den täcker hela landet, har den också en unik 
förmåga att identifiera orättvisor och svagheter i sam-
hället. Och har stora möjligheter att vara en samman-
hållande kraft och viktig röst.

”Om den bara inte alltid pratar så mycket”, tycks 
han paradoxalt nog också mena. Jonas Bromander kan 

PERSONRUTA 
Namn: Jonas Bromander 
Ålder: 50 år 
Bor: I tjänstebostaden på 
Rättviks stiftsgård vid sjön 
Siljans strand. 
Familj: Hustrun Helena,  
musikansvarig på stifts- 
gården, sönerna Lo, 9, Noel, 
12, Anton 22, och Victor, 25. 
Yrke: Docent i religions- 
sociologi. Gitarrbyggare och 
omvärldsanalytiker. Anlitas i 
dag som konsult. 
Hobby: Pingis. 
Uppdrag i Svenska kyrkan 
Sollentuna: Hjälper försam-
lingen att tänka kring olika 
kommunikationsfrågor. I 
en tid som präglas av både 
förändring och även oför-
utsägbarhet är risken stor 
att gamla kommunikations-
former inte längre fungerar. 
Förmågan att avläsa  
samtiden och utifrån 
dess förutsättningar  
kommunicera sitt innehåll 
är avgörande för att nya 
människor ska hitta till  
församlingens olika arenor. 
Hemsida: www.bromander-
guitars.com 

störa sig på när sammanträden blir rutin och predik-
ningarna blodlösa.

– Kanske är dagens kyrka för lite upplevelse? Vi pra-
tar om glädje istället för att vara glada. Om kärlek istäl-
let för att älska. 
 
Religion betyder foga samman 
Hur skulle svensken må utan sin kyrka?

– När vi gick från bondesamhälle till industri- 
samhälle behöll kyrkan hierarkin och makten. Så är 
inte fallet i det nya globala samhället. Snarare kan  
kyrkan ha en viktig sammanfogande effekt.

– ”Religion” betyder ju just ”foga samman”. Dop och 
vigslar är tillfällen när kyrkan skapar närkontakt på 
ett sätt som inte ens Ikea eller McDonald ś gör. Vi har 
en unik arena för att binda ihop olika människor och 
samhällsklasser: hästtjejer, fotbollsintresserade, ensam-
kommande flyktingbarn och tanter med pudel.

Och det hittar du ingen annanstans?
– Visst kan jag se samma tendenser inom exempelvis 

idrotten. När 20 000 fotbollsfans på Camp Nou protes-
terar mot ett domslut genom att vifta med vita näsdu-
kar, börjar det blåsa på riktigt. Men det handlar ändå 
om en väldigt snäv grupp.

– Däremot kanske vi ska samarbeta? Det finns hur 
många arenor som helst där kyrkan kan vara med och 
skapa mening. Själv försöker jag få ihop kyrkan med 
mitt eget hantverksintresse.

Det går utmärkt, åtminstone privat. Sedan hustrun 
Helena anställdes på Stiftsgården i Rättvik, utnyttjar 
Jonas Bromander ofta möjligheten att ”pipa över på en 
lunchbön” som han uttrycker det.

Men de flesta har inte 50 meter till fädernas kyrka. 
Snarare ökar avståndet i takt med avkristningen. En 
av Jonas Bromanders mätningar gällde svenskens rela-
tion till själva kyrkobyggnaderna. Vad gör man av dem 
som blir överflödiga? Säljer? Hyr ut? Förvandlar till 
museum? Rent av river?

– Det visade sig att i stort sett alla ville behålla kyr-
kan som ett offentligt rum. Att alla har någon form 
av relation till kyrkan, om inte annat så som ett land-
märke. Samtidigt måste vi snart välja om det är byggna-
den eller människan vi ska ha en kyrka för.

– Sanningen är ju att kyrkorna ursprungligen bygg-
des av enbart praktiska skäl. Det var ett hus som skulle 
skydda mot att oblaten blåste bort och vinet späddes 
ut av regn. Det var gudstjänsten som var central, inte 
byggnaden.

Andra utmaningar för framtidens kyrka?
– Jag funderar mycket på vad som händer den dagen 

vi inte längre kommer att dö. Jag menar, vi jobbar ju 
framgångsrikt på det. Gränserna flyttas hela tiden. Vi 
har redan självgående bilar, artificiell intelligens och 
robotar som klarar mer än vi. Om vi ”lyckas” hejda 
döden om låt oss säga 100 år, vad händer då med religi-
onen? Vad ska den då ta spjärn emot?

Och redan är avkristningen i full gång?
– Ja, det finns till och med kristna buddhister. 

Personer som känner dragning till österländsk vis-
domslära, befinner sig i en kristen kontext, men avvi-
sar tanken om Gud. Det är förstås utmanande för en 
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kyrka som, om man är krass, har som affärsidé att få 
människor att leva med Gud.

– Men samtidigt är kanske inte sekulariseringen helt 
av ondo. Många har mått dåligt av de forna hierar-
kierna. När tvånget är borta, törs man istället tänka 
själva. Vi blir myndiga.

Fungerar kyrkan rent av bättre som underdog?
– Ja, det tror jag. Men det kan bli ett stålbad, en 

smärtsam process att växla om. Det har varit ganska 
bekvämt att vara i maktens korridorer och att vara en 
kyrka mest för medelklassen, inte för dem som hamnat 
på glid.

Om du tittar specifikt på Sollentuna församling, vad 
ser du för hopp och hot?

– ”Hotet” ligger som hos många storstadsför-
samlingar i det svåra att bygga livslånga relationer. 
Medlemmarna flyttar, relationer löses upp. Man drar 
sig för att binda sitt engagemang för länge.

Och hoppet?
– Ligger i nyfikenheten. I Sollentuna har alltid fun-

nits en tradition att vara nydanande. Kanske kan man 
vara en kyrka just för de här människorna som lever 
moderna, splittrade, mångfasetterade liv. Jag tror det 
går att göra något väldigt intensivt och väldigt bra.

”Ungdomen, de banar 
väg för det nya. Ge dem 
några kyrkor, så får vi se 
vad som händer.”

 
– De flesta förstår 
nog inte hur modern 
och progressiv 
Svenska kyrkan 
faktiskt är. I själva 
verket är den världs-
ledande när det 
gäller frågor som 
HBTQ, kvinnopräster 
och vigsel mellan 
samkönade par, 
säger Jonas Bro-
mander. Han bor på 
Stiftsgården i natur-
sköna Rättvik.
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”När polisen kom 
hoppade jag från 
balkongen”
Varje onsdag får 17-årige Hussein Asadi från Afghanistan läxhjälp av volontärer 

på Rudbecksskolan. Det var när iranska polisen försökte tvångsrekrytera 

honom till armén han började sin långa resa mot Europa.

500 år av reformation • Människan - inte till salu
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”När polisen kom 
hoppade jag från 
balkongen”

Text: Marie Stark 
Foto: Theresia Jatta Kölin

Han ser ut som en helt vanlig kille i 
jeans och nyfiken blick. Men på nära 
håll ser man att näsroten är bredare 
än genomsnittet. Ett minne från en 
dramatisk explosion i Pakistan 2013.
Hussein Asadis otrygga resa bör-
jade redan då han som tvååring fick 
fly med familjen från Afghanistan till 
Pakistan. Där bodde de i 12 år. 

– Pappa bråkade med talibanerna 
och de började döda Hazaarerna. 
Därför blev vi tvungna att fly, berät-
tar Hussein en kall vinterdag på 
Rudbecksskolan.

Precis som Hussein tillhör många 
afghanska ungdomar som kommer 
till Sverige folkgruppen Hazarer, en 
shiamuslimsk minoritet som genom 
åren upplevt förtryck och utanför-
skap.

Förföljelserna gjorde att han tving-
ades hoppa av skolan och familjen 
flydde till Iran, där de levde illegalt i 
nästan två år. 

– Vi var jättefattiga och livet var 
farligt. När pappa skulle gå till jobbet 
kunde vi aldrig vara säkra på att han 
skulle komma tillbaka.

En dag kom polisen och frågade 
efter ID-handlingar och ville tvångs-
rekrytera Hussein till iranska armén 
för att strida mot IS i Syrien. 

– När polisen ringde på dörren 
hoppade jag från balkongen. Där bör-
jade min långa resa mot Europa.

Fjärde november 2015 kom han till 
Sollentuna. Ett år senare pratar han 
redan väldigt bra svenska.

– Jag har kämpat mycket och varje 
onsdag går jag till läxhjälpen. Det 
betyder jättemycket. Mina föräldrar 
var analfabeter så jag har velat lära 
mig så bra svenska som möjligt.

Än har han inget uppehållstill-
stånd. Den långa väntan har tärt på 
hans kämparglöd.

– I början var det lätt för mig att 
kämpa. Jag trodde att jag kunde hitta 
min familj, därför ville jag lära mig 
språket så snabbt som möjligt. Men 
det gör mig deprimerad att inte kunna 
få kontakt med mina föräldrar. Nu 
vet jag inte heller om jag får stanna.

– Varför ska jag fortsätta kämpa? 
Just nu kan jag inte se någon fram-
tid och hjärnan funkar inte lika bra. 
Jag glömmer snabbare och tänker 
mycket.

När han är ledsen och saknaden 
efter föräldrarna blir för stor pra-
tar han med pappans kusin som bor i 
Stockholm.

Han har kompisar från 
Afghanistan, Iran och Pakistan. Men 
inga svenska kompisar. Än.

– Kanske beror det på att jag går 
språkintroduktion och inte i en van-
lig klass.

Syftet med Rudbecksskolans språk-
café och läxhjälpen är just att före-
bygga segregation och att underlätta 
integrationen bland skolans elever.

– Man övar på att prata svenska, 
man lär känna varandra och lär sig av 
varandra, säger elevcoachen och pro-
jektledaren Daniela Calderon.

Språkcaféet är ett socialt tillfälle 
där man kan diskutera viktiga ämnen 
som berör moral och etik, ungdomar-
nas egna frågor och normer. Cirka 15 
volontärer och max 40 elever när- 
varar varje gång.

– Volontärerna möter människor 
som de kanske inte skulle ha kon-
takt med. De får meningsfullhet och 
en känsla av gemenskap. Våra egna 
elever som är volontärer säger att de 
också förstärker sin egen kunskap 
kring olika ämnen när de hjälper 
andra elever, säger Daniela Calderon.

– Det här är en bra grej man kan 
göra på sin resurstid. Nu kan jag 
hälsa på fler i korridorerna och lär 
känna fler. Det skapar en trevlig 
stämning. Som elev ger jag kanske lite 
mer ungdomligare råd, säger Linnea 
Siljedahl, en av elevvolontärerna från 
Rudbeckskolan.

Dan Andersson, en av volontärerna 
från Svenska kyrkan, är pensionär 
och har gott om tid.

– Här finns ett stort behov att göra 
något gott. Spelar jag golf träffar jag 
bara gubbar. Här får jag träffa ung-
domar och blir glad och stimulerad 
varje gång jag går härifrån. 

Hussein Asadi (till vänster) talar svenska väldigt 
bra, trots att han bara bott ett år i Sverige. 
Som ensamkommande flyktingbarn har han 
stor glädje av volontärerna på Rudbecksskolans 
språkcafé, som Svenska kyrkan samarbetar 
med. Den som är nyfiken på att hjälpa till får 
gärna kontakta Lisa Åslund: lisa.aslund@ 
svenskakyrkan.se. 
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− De flesta är vana att se de rumänska 
kvinnorna iförda sjalar, färgglada kjo-
lar och tunna sommarskor, tiggandes på 
marken. När vi hjälpte dem på Vinternatt 
2 förra året så stod kvinnorna där i 

duschen och tvålade 
in sig och vi assiste-
rade med hand- 
dukar. Skiljemuren 
försvann mellan oss. 
Vi tvättade även klä-
der tillsammans. 
Många kvinnor 
tvättar hela släk-
tens tvätt. Jag minns 
även hur några av 
oss kvinnor samla-
des runt en flyttkar-
tong med skor, som 
vi provade. Jag hit-
tade några som jag 
tyckte var snygga. 
Vi skrattade och 

trippade runt där i skorna... då kändes 
det inte som det var någon större skillnad 
mellan oss, säger volontären Annette.

Vi åker runt med prästen Lisa Åslund 
och rumänska tolken Maria för att upp-
söka EU-medborgare, som tigger utanför 
mataffärer i Sollentuna.

Uppdraget kallas Vinternatt 2. 
Nere vid pendeltåget i Sollentuna cen-

trum sitter en äldre kvinna i en rullstol, 
hon är en av de cirka 40 personer som rör 
sig i kommunen och lever på att tigga.

Lisa, Annette och Maria går fram.

– Hej, jag heter Lisa, jag är präst och 
kommer från Sollentuna församling. 

Tolken Maria översätter till rumänska.
− Vi vill bara höra hur du har det? Vad 

har du för behov? Har du några släk-
tingar här? Var sover du? Känner du till 
–7 grader, inne i stan? Ett ställe där man 
kan sova när det är riktigt kallt, frågar 
Lisa, som försöker överrösta pendeltågen 
som dundrar förbi över huvudena. 

Sover i en bil
Kvinnan berättar att hon har ont i ryg-
gen, att hon har behov av vård, och att 
det är så otroligt kallt just nu. Hon sover 
i en släktings bil på en parkeringsplats 
på nätterna. Alla får inte plats så någon 
får sova utanför bilen. Hon berättar att 
det blivit svårare att överleva i Sverige. 
Tidigare fick de cirka 150 kr var i papp-
muggen, nu ligger det cirka 100 kr.

Kroppar rör sig snabbt i olika riktning 
framför kvinnan i rullstol. Människor 
springer till och från pendeltågen. Kalla 
vindar sveper in i tunneln och löven virv-
lar förbi. Dunkdunk, dunkdunk, dunk-
dunk... är ljudbilden som kommer och 
går. Få människor möter kvinnans blick. 
Det är som om hon inte existerade, eller 
bara blivit ett naturligt inslag i stads- 
bilden. 
 
Svårt att få jobb
Lisa berättar att de flesta av de kvin-
nor och män som tigger i Sollentuna har 
varit här cirka två, tre år. Kommit och 

gått. Barnen blir omhändertagna av äldre 
släktingar när föräldrarna är i Sverige. 
Tidigare var det lite lättare att få jobb i 
hemlandet, då kunde man exempelvis gå 
till en närliggande bondgård och fråga 
om de behövde hjälp med målning eller 
något annat lättare jobb. Nu har det bli-
vit tuffare. Speciellt för romer. 

Lisa betonar deras styrka, att de klarar 
att sitta ute i extrem kyla och blåst, och 
ändå le, skratta och säga hej. Hon näm-
ner att hon har en hel del att lära sig från 
dem.

− Precis som man har två händer så 
måste man jobba på två plan gällande 
deras situation. Den hållbara, långsiktiga 
lösningen för romerna är att de kan börja 
nyttja sina grundläggande mänskliga rät-
tigheter i sitt egna land. Där behöver de 
börja bygga upp sina egna liv, till exem-
pel genom utbildning. Men det tar ofta 
ungefär en generation att kunna förändra 
det här, och under tiden kan vi ju inte låta 
människor frysa ihjäl här i Sollentuna. 

Lisa Åslund är koordinator vad gäller 
migrationsfrågor i Sollentuna försam-
ling. Behoven är stora, och det är ange-
läget att fler än kyrkan gör något för 
EU-medborgarna, menar hon.

– Någon kan köpa en kaffe, en annan 
kan låta en person få duscha hemma hos 
sig. Någon organisation kan låta dem få 
sova där ett par nätter. Det går att göra 
något, men ingen kan göra allt, och alla 
kan göra något, säger hon innan vi åker 
vidare till Willy’s.

Svårt att förbjuda 
fattigdom
Jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig, och ni gav 

mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Situationen 

för de hemlösa EU-medborgarna i Sollentuna har blivit tuffare.  

”Vad 
har du för 
behov? Var 
sover du? 
Har du 
några släk-
tingar här?”

Text: Birgitta Stolt

500 år av reformation • Människan - inte till salu
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Vinternatt 2 – nattlogi för hemlösa EU-medborgare är indelat i två olika delar. Dels 
församlingar som regelbundet öppnar en till två nätter i veckan för ett mindre antal 
personer, och dels ”–7 grader “ där kyrkor i stan turas om att hålla öppet vid extra 
kalla nätter. Svenska kyrkan i Sollentuna har haft möjlighet att erbjuda ett mindre antal 
personer att komma och sova inomhus en natt i veckan. Det har funnits ytterligare 
ett par sådana insatser i Sollentuna, andra grupper som kyrkan samarbetat med. Men 
insatserna räcker inte till, utan man behöver bli fler i Sollentuna som erbjuder samma 
möjlighet. Den som är nyfiken på att hjälpa till får gärna kontakta Lisa Åslund: lisa.
aslund@svenskakyrkan.se. 

SÅ HÄR FUNKAR VINTERNATT 2!
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Barnen stannar hemma när föräldrarna tigger i Sverige för att det inte finns arbete i hemlandet. De här bilderna är tagna i Roman, en stad i 
den rumänska regionen Moldova, där Svenska kyrkan stöder ett socialt center.
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Du är trebarnsmamma och 
har nyligen börjat en ny 
tjänst som chefsassistent på 
Karolinska sjukhuset i Solna. 
Hur hinner du med ditt  
engagemang i internationella 
gruppen?

– Att ställa upp för andra är 
självklart. Det tar egentligen 
inte så mycket tid. Man kan 
göra precis hur mycket eller 
hur lite som man vill. Alla 
behöver inte ge pengar. Jag ger 
av min tid istället. 
 
Hur ofta träffas gruppen? 
–Gruppen träffas några gånger 
per termin. Allhelgonahelgen 
säljer vi hembakat bröd, sylt 
och egenodlade grönsaker 
under fikat i S:t Larsgården. 
Pengarna går till församlingens 
internationella arbete.

– Det är ganska enkla saker 
men det lilla man gör är väl-
digt välkommet.

I samband med advents-
gudstjänsten delar man ut 
tändsticksaskar och kalendrar 
som en påminnelse om det 
internationella arbetet. Under 
våren bakar man semlor och  
säljer till kyrkkaffet.

– Själv drog jag tillsammans 
med de andra i gruppen igång 
en mingelfest i samband med 
en konsert under Earth Hour 
med tända ljus och musik. Det 
blev väldigt populärt. 
 
Varför började du 
engagera dig? 
– En bidragande orsak för mig 
var att utöka mitt sociala nät-
verk när jag flyttade tillbaka 
till Sollentuna. Det är verkli-
gen trevliga människor i grup-
pen. Men det handlar främst 
om glädjen att hjälpa andra i 
utsatta situationer med små 
medel.

Marie Starck

”Det lilla man gör, 
ger ganska mycket”
För Camilla Ineman är 
engagemanget i  
internationella grup-
pen en möjlighet att 
dela med sig till andra 
men också att  
utvidga sitt sociala 
nätverk.

Välkommen att gifta er på alla hjärtans dag i en av kommu-
nens vackraste och äldsta kyrkor. Drop in-bröllopet sker mel-
lan 16.00–20.00 i Sollentuna kyrka. Vi står för präst, musiker, 
bröllopsvittnen, kyrka och cider att skåla med. Ni behöver ta 
med giltig legitimation och giltig hindersprövning från Skatte-
verket i Sverige. Minst en av er behöver vara medlem i Svens-
ka kyrkan. • KP

Drop in-bröllop på alla hjärtans dag 

–Alla behöver inte ge pengar. 
Jag ger av min tid istället, säger 
Camilla Ineman, aktiv inom det 

internationella arbetet.

”Gud är en glödande 
bakugn full av kärlek, 
som räcker från jorden 
ända upp i himlen.” 
                          Martin Luther

– för allas rätt till mat

Sms:a KO 
till 72 905 
& ge 100 kr
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Det finns en psalm – ps 207 – i psalmboken som 
heter ”En liten stund med Jesus”.  Den sjöng vi på en 
kvällsmässa i Sollentuna kyrka, i början av september 
och den har sedan dess följt mig, likt en röd tråd. 
Att varje dag, bestämma mig för att ta en stund att 
låta mig finnas av Gud. Ja, jag tror att Gud alltid finns 
alldeles nära oss och varje sekund, varje minut och 
varje dag väntar på att vi ska öppna vår dörr och 
säga; Gud, välkommen i mitt liv. 
 
I Matteusevangeliet finner vi flera löften som Gud 
ger oss genom Jesus och jag ska berätta om tre som 
betyder mycket för mig. I Matt. kap. 11: 28–30 säger 
Jesus ”Kom till mig alla som är tyngda av bördor, jag 
ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som 
har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för 
er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” 
 
Det betyder: Jag får komma med mina problem 
till Gud och be om den frid som bara Gud kan ge. 
Jesus uppmanar också oss att vara nära honom för 
att lära mer om hans kärlek till oss. Genom att ta 
emot kärleken från Gud kan jag ge den vidare till de 
människor jag möter. Det är i den ordningen det sker. 
 
Ett annat är i Matt. kap. 18:20: ”Ty där två eller tre är 
samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” 
 
Det betyder att det är en styrka att få be 
tillsammans med någon annan. Det går lika bra att 
be tyst som högt, i en färdigformulerad som en fritt 
formulerad bön eller att i tystnad öva sig i att höra 
Guds röst. Löftet är detsamma, Gud hör oss när vi 
ber, oavsett hur. 
 
Det som kallas ”förbön” är ett sätt att be för andra, 
i gudstjänsten har vi ”kyrkans förbön”, där vi ber för 
dem runt omkring oss, staden vi bor i och vår värld. 
Att få personlig förbön är när någon, en präst, en 
diakon, eller en medmänniska ber för någon annan, 
för något specifikt i personens liv. 
 
Det tredje löftet som jag räknar med är när Jesus 
säger till lärljungarna (Matt. kap. 28:20) ”Se, jag är 
med er alla dagar intill tidens slut”. 
 
Det betyder: ensam är inte stark, vi är menade att 
finnas till för varandra och Gud har lovat att vara vid 
vår sida tills tiden tar slut. Vilken Gud vi har!

Emma Grennard, diakon

diakonens röst

Sollentuna kyrka spelar en viktig 
roll i nya säsongen av tevethrillern 
Gåsmamman.

– I en kyrka kommer så myck-
et fin stämning per automatik med 
platsen.

Just nu sänds säsong 2 av 
den populära kriminalserien 
Gåsmamman med bland annat 
Alexandra Rapaport och Tommy 
Körberg på Cmore och i Kanal 5.

I ett av avsnitten syns Sollentuna 
kyrka i en ganska lång frekvens. 
Här hålls en minnesstund efter 
en av huvudpersonerna i serien. 
Inspelningsteamet åkte först runt 
och tittade på olika kyrkor men 
fastnade till slut för den  

stämningsfulla kyrkan som bygg-
des på 1100-talet.

– Sollentuna kyrka är en fin 
kyrka och passade oss bra, både 
visuellt och praktiskt med många 
biutrymmen. Vi hade många  
skådespelare just den dagen och 
behövde plats för ombyte och för 
lunch, berättar produktions- 
koordinator Eva-Lena Karlsson.

Kyrkomiljön bidrar mycket till 
stämningen i serien.

– Så fort man gör en begrav-
ningsscen är det så tacksamt att 
vara i en befintlig miljö som folk 
kan koppla direkt till. Man behö-
ver inte förklara så mycket.

Marie Starck

2500
personer besökte Sollentunas 
kyrkor under julhelgen. De gav 
63 252 kr i kollekt.

Sollentuna kyrka 
i Gåsmamman

Gåsmamman handlar om en mamma i en småbarnsfamilj som tvingas in i det 
kriminella för att skydda sin familj. Huvudrollen spelas av Alexandra Rapaport.

Bibeln, symboler och talmystik spelade en stor roll i Johann  
Sebastian Bachs musik. Den inre värld av symboler som återfinns 
i hans verk kommer att framföras i en unik konsertserie i Sollen-
tuna kyrka i samband med reformationsåret 2017. 
   – Bach tjänstgjorde i kyrkan och det mesta av hans musik är 
skriven för kyrkan. I sitt bibliotek hade han samtliga böcker av 
Luther och Bibeln på flera språk, säger Ania Proskourina. • KP

Unik konsertserie om Bachs talmystik

Ordet “facebookkristna” är ett av mina favoritord, skriver prästen Charlotte 
Frycklund på Facebook. Hon arbetar på heltid med sociala medier. Det är ett nytt 
sätt att vara präst på i Svenska kyrkan, även om man möter människor som man 
skulle göra i vilken kyrka som helst. Folk undrar över de riktigt svåra frågorna i li-
vet, andra vill diskutera en betraktelse eller så vill de be en bön för någon. 52 700 
personer följer Svenska kyrkan på Facebook, 7 800 på Instagram och 10 700 på 
Twitter. • KP

Heltidspräst på Facebook och Instagram
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– för allas rätt till mat
Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania 
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko 
ger mjölk, vilket leder till en inkomst, stärkt självkänsla, skolgång 
och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. 
Förändringen börjar med en mätt mage. 

Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.

Sms:a KO 
till 72 905 
& ge 100 kr

SMS:a KO 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
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• kurser • föreläsningar • barn • café • mötesplatser •

KLIPP UT  
OCH  

SPARA!

Nyfiken på vardagsandlighet, existentiella frågor och 
kristen tro?

En väg till livsmod och tillit är en kurs för dig som är 
nyfiken på kristen tro, vill samtala om existentiella frågor 
och öva dig i praktisk andlighet. Radbandet Frälsarkran-
sen (Livets pärlor) inbjuder till spännande och delvis an-
norlunda möten mellan våra livserfarenheter och Bibelns 
berättelser. Sju torsdagar 18.00–21.00 (inkl. inledande måltid).
Anmälan till Britt-Inger Edstav, tfn 08-505 513 28,  
britt-inger.edestav@svenskakyrkan.se
Tid: Tor 18.00–21.00, start 9/2.  
Plats: Turebergskyrkan

Frälsarkransen
Vardagsbröllop? Välkommen att gifta er på alla hjärtans 
dag i Sollentunas äldsta kyrka. Vi står för präst, musi-
ker, bröllopsvittnen och kyrka. Ni behöver ta med giltig 
legitimation och giltig hindersprövning från Skatteverket 
i Sverige. Minst en av er måste vara medlem i Svenska 
kyrkan. Anmäl er i S:t Larsgården. I samband med bröllopet 
bjuder vi på alkoholfri cider. 
Tid: Tis 14/2 • 16.00–20.00
Plats: Sollentuna kyrka

Alla konfirmander är 
välkomna till en hejdund-
rande kick-off mässa. Kom 
och fira gudstjänst med 
400 andra ungdomar. Erik 
Olebark Ringheim, präst.
Tid: Ons 15/3 • 19.00
Plats: Turebergskyrkan

MATIONKONFIR

Geanette Poroli & Lars Svensson gifte sig 14/2-2016.

Drop-in-bröllop

fo
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Känner du någon som är ny i Sverige? Eller någon som vill lära 
sig svenska? På Språkcaféet kan de som inte har svenska som 
modersmål öva svenska språket genom att tala och umgås 
med våra volontärer.
Tid: Fredagar 14.00–16.00
Plats: Café Blå i Turebergskyrkan

 foto: linda maria thompson/ikon  

Konfamässan 2017

Vändom 
Vi är en grupp kvinnor och 
män som deltar i öppen 
självhjälpsgrupp angående 
beroende och medbero-
ende, 12-stegsmodellen.
Kontakt: Pelle Holmqvist, 
tfn 072-420 39 07 och 
Calle Lundin,  
tfn 073-094 93 90.
Tid: Måndagar • 14.00–
16.00
Plats: Kummelby kyrka

Skapande verkstad där 
vi syr saker av nya och 
återanvända textilier. 
Det vi tillverkar säljs och 
intäkterna går till Svenska 
kyrkans internationella 
arbete i Rumänien.
Tid: Måndagar (jämna 
veckor) • 18.00,
torsdagar (varje vecka) 
• 9.30
Plats: Kummelby kyrka

februari – april

Var dag med Gud
Vi lyssnar till ett bibelord 
och delar våra tankar om 
hur det kan ha betydelse 
just i mitt liv.
Torsdagarna  
26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 
23/3, 6/4, 20/4, 4/5 
Ledare: Marie Löfgren och 
Fredrik Hamrén

Meditation
Zen-inspirerad meditation. 
Tystnad för att finna still-
het, ro och balans. Sittan-
de och gående.
Torsdagarna  
30/3, 27/4, 11/5
Ledare: Robert Lindbäck 
Pilgrimsvandring
Vi vandrar på Hälsans stig 
här i Sollentuna. Det går 
att ta sig fram även med 
rullstol. Start och slut i 
Turebergskyrkan.
Torsdagarna  
11/5, 18/5 
Ledare: Katharina Wolf  
Erixon och Fredrik Hamrén

Mat 17.00–18.30 
Soppa och pannkakor i  
Café Blå 
Möte 18.30–20.00 
Se teman nedan. 

torsdagar i turebergskyrkan
Mat&Möte

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

Ingen anmälan! Du kan 
komma och gå som du vill.

Make & 
Remake

Språkcafé – drop in  
för nyanlända

 foto: kim dehlén

%

Redaktör Camilla Belusa  
camilla.belusa@svenskakyrkan.se 
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I Sollentuna kyrka möter 
vi under en vecka ett antal 
volontärer.
Det kan handla om allt från att 
hjälpa till vid onsdagsöppet 
med pyssel eller i köket med 
att koka soppa, följa med vår 
diakon och besöka äldre på 
några av våra äldreboenden 
eller hjälpa till med läxläs-
ning för nyanlända gymnasie 
ungdomar.

Som volontär hos oss har 
du kontinuerlig kontakt och 
uppbackning från någon i personalen.
Du får också möjlighet att lära känna nya människor och 
du får tillfälle att göra något för någon.

Du är välkommen att kontakta:
Sven Johannesson, medarbetare inom diakonin,  
Sollentuna kyrka, tfn 08-505 514 11,  
sven.johannesson@svenskakyrkan.se
Lisa Åslund, präst, Sollentuna kyrka, tfn 08-505 514 03, 
lisa.aslund@svenskakyrkan.se

Projekt Rumänien
Internationella gruppen i Sollentuna kyrkas distrikt har nu 
valt att under 2017 fokusera på ett nytt projekt genom 
Svenska kyrkans internationella arbete. Under 2017 har vi 
valt att fokusera på ett projekt i Rumänien – ”Stöd romer 
som lever i utsatthet”.

Den romska befolkningen i Europa lever väldigt utsatt 
och det märks även på gatorna här i Sverige. Att tvingas 
resa utomlands under otrygga former för att tigga för 
sitt uppehälle är inte ett värdigt liv.  
 
Svenska kyrkan stödjer romer i Rumänien 
I Roman, en stad i den rumänska regionen Moldova, stöder 
Svenska kyrkan ett socialt center. Centret drivs av  
Franciskanerorden och erbjuder utbildning, arbetstillfällen, 
social integration och hälsovård. Arbetsmetoden går ut 
på att skapa förändring tillsammans med människorna 
i området. Det kräver ett nära samarbete och dagligt 
uppsökande stöd.

Svenska kyrkan fokuserar sitt stöd särskilt till barnen 
som behöver stabilitet, utbildning och social trygghet 
för att komma ur fattigdomsfällan deras föräldrar är 
fångade i.

Musik i Kummelby 
Duo ViNa, Victoria Stjerna 
violin, Natalia Kremska, piano.
Tid: Lör 4/2 • 15.00 
Plats: Kummelby kyrka 
 
Kärlekens tid 
Sånger på alla hjärtans  
dag med Edsbergs kyrko-
kör, Stella Cantica och 
Sångglädje under ledning 
av Fredrik Lundqvist och 
Birgitta Höök Seuffert. 
Tid: Tis 14/2 • 19.00   
Plats: Edsbergskyrkan 
 
Gospelkonsert
Jermaine Harris och 
Sollentuna Gospel med 
komp under ledning av Per 
Olsson och Karin Runow.
Tid: Lör 18/2 • 18.00   
Plats: Turebergskyrkan
 
Musik i Kummelby  
Tid: Lör 11/3 • 15.00 
Plats: Kummelby kyrka 
 
Musikgudstjänst
Edsbergs kyrkokör sjunger 
sitt Englandsprogram
Birgitta Höök Seuffert, dir
Hanna Holmlund
Tid: Sön 12/3 • 19.00   
Plats: Edsbergskyrkan
 
Earth hour konsert
Laurentii Motettkör, 
Ania Proskourina, dir 
Petter Berndalen
Jessica Holmgren, präst
Tid: Lör 25/3 • 20.00
Plats: Sollentuna kyrka 
 
Musik i Kummelby
Mozart: Mässa i B-dur, 
Duruflé: Quatre motets, 
Jenkins: Palladio. Kummel-
by kyrkokör, solister  
ur kören, Stråkorkester,  
Ewa Lena Kansbod, dir
Tid: Lör 1/4 • 15.00 
Plats: Kummelby kyrka

Jesus Christ Superstar
Musikal med Sollentuna 
Gospel, komp Per Olsson 
och Karin Runow. Förköp i 
Café Blå. Biljettförsäljningen 
startar i början på mars. 
Tid: Lör 1/4 • 18.00 
Plats: Turebergskyrkan
 

Café Blå i Turebergskyrkan
Tisdagar • 11.30–13.00, smörgåsar
Onsdagar–torsdagar • 11.00–15.00 
Fredagar • 11.00–14.00, hembakat kaffebröd, smörgåsar, 
lunch serveras 11.30–13.30
Torsdagar • 16.30–18.30, enkel förtäring
Cafè Blå stängt 14/2 och 30/3.

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
Hur kan vi ha gemenskap med varandra efter att söndagens 
gudstjänst är över? 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
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

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

Stickkafé 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 2/2 och 9/3 • 18.30
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

%

Café och mötesplatser Musik

Laurentii motettkör 
söker erfarna basar  
och tenorer.  
Kontakta körledaren  
Ania Proskourina
anna.proskourina@
svenskakyrkan.se 
tfn 08-505 514 12. 
Vi finns på: 
www.facebook.se
Sök efter:  
Laurentii motetettkör

Basar & 
tenorer  
sökes! 

Funderar du på att  
arbeta som volontär? 

 foto: lina beutler/ikon 

 foto: gustav hellsing/ikon 

du är väl 
medlem i  
svenska  
kyrkan? 
 Om inte, hör av dig så 
ordnar vi det! 
Tfn 08-505 513 00 
Läs mer på hemsidan 
www. svenskakyrkan.
se/sollentuna

%

För mer information, se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna Med reservation för eventuella ändringar.  Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står.
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Informationsmöten om sorgegrupper under våren
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 
att hantera sorgen. 
Informationsmöte 1
Tid: Ons 8/2 • 15.00 
Plats: Edsbergs kyrkan
Gruppen möts på onsdagar i Edsbergs kyrkan 15.00–17.00. 
Informationsmöte 2
Tid: Tis 28/3 • 17.00 
Plats: S:t Larsgården, Sollentuna kyrka
Gruppen möts på onsdagar i S:t Larsgården 17.00–19.00.
Kontakt och anmälan: Petra Hellström, tfn 08-505 514 74, 
petra.hellstrom@svenskakyrkan.se
 
 

Sorgegrupper 

Luthers ungar
Medverkande: Mini och 
Juniorgospel, dramagrupp, 
musikgruppen Tjaut 
piano: Johannes Jareteg, 
under ledning av Karin 
Runow.
Tid: Lör 11/2 • 15.00,  
ons 15/2 • 18.30
Plats: Turebergskyrkan

Lutherpsalmer  
Sångglädje. Improvisation 
över psalmerna, organist/ 
professor Stefan  
Therstam 
Tid: Sön 9/4 • 11.00 
Plats: Edsbergskyrkan 
 

Bach vid nionde 
timmen 
Edsbergs kyrkokör, 
solist och cellist
Tid: Fre 14/4 • 15.00 
Plats: Edsbergs-
kyrkan

Store Martin och 
lille Martin

Temagudstjänst för stora 
och små. 
Tid: Sön 7/5 • 11.00
Plats: Edsbergskyrkan 
(ev i Oxstallet i Edsbergs-
parken).
 
Human being, not for sale 
– konsert 
Kören Freedom singers 
består av Campus Choris-
ters från Burma, körsångare 
från Sollentuna och Nacka 
under ledning av Sally Aung, 
Karin Runow m fl.
Tid: Lör 12/8 • 18.00
Plats: Turebergskyrkan

Vi firar Luther och  
reformationsåret  
med mycket musik

Festmusik 
Ett nyskrivet verk med 
text av Martin Luther, 
samt Vivaldis Gloria med 
Stella Cantica, Edsbergs- 
kyrkokör och orkester.
Tid: Sön 17/9 • 19.00  
Plats: Edsbergskyrkan 
 
Avslutande jubileums-
helg 21–22/10
Musik i Kummelby
Tid: Lör 21/10 • 15.00
Plats: Kummelby kyrka

Luther – Musikhögmässa 
Tid: Sön 22/10 • 15.00
Plats: Turebergskyrkan 

 foto: lina beutler/ikon 

Under året kan det 
bli förändringar i 
programmet. Håll 
koll på hemsidan!
svenskakyrkan.se/
sollentuna 
 

Ande kropp och själ
Hela dig
Friskvårdsprogram för 
hela människan med 
avspänning, qigonginspi-
rerade rörelser och dans 
följt av bibelmeditation. 
Sedan gemensam lunch 
(40 kr för deltagare i Hela 
dig) för de som vill.  
Tid: Onsdagar 11.30
Plats: Turebergskyrkan 
 
Må-bra-kör
Visste du att sång är en 
form av friskvård? Kom 
och sjung på lunchen, i en 
kör där alla är välkomna. 
Tid: Torsdagar 12.30, 
tor 2/3 inställt.  
Plats: Turebergkyrkan 
 
Tyst meditation
Tid: Fredagar • 12.30–13.00
Plats: Turebergskyrkan
 

Miniretreater
Kyrkan är öppen och du 
kan komma och gå när du 
vill. Gemensam inledning 
med avspänning och 
reflektion. Möjlighet till 
kort sittande massage, 
enskilt samtal, ljuständ-
ning,målarbord, läshörna, 
tyst meditation, musik 
med mera. Kontakt:  
Thomas Ericson,
tfn 08-505 513 44 
Tid: Lör 25/2 och 25/3 • 
14.00–17.00
Plats: Turebergskyrkan

Golden Lions bjuder in till 
föredrag med Magnus 
Ramstrand. ”Från Afrika till 
Sollentuna” är den sanna 
berättelsen om att hitta sin 
identitet och sitt hem både 
långt borta och hemma. En 
riklig frukost serveras med 

start kl 9.00 i sällskap med 
nya och gamla vänner.
Anmälan: info@golden-
lions.se eller skriv upp er 
på anslagstavlan i 
Kummelby kyrka.
Tid: Lör 4/2 • 9.00 
Plats: Kummelby kyrka,  
 

Från Afrika till Sollentuna 

%

Sorgegrupp för familjer i sorg
Den här gruppen vänder sig till barn och  
föräldrar, där vuxna och barn i åtskilda 
grupper under en gemensam kväll får  
bearbeta sin sorg. Pedagog finns till för de 
allra minsta.Information: Jessica Holmgren, präst,  
tfn 08-505 514 13, jessica.holmgren@svenskakyrkan.se

februari – april

Med reservation för eventuella ändringar.  Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står.

 foto: gustav hellsing/ikon 

Sportlovsorgel med 
barnkonsert
Prova spela orgel, titta 
på hur orgeln är byggd, 
hör historier om Bach och 
lyssna på barnkonsert. I 
samarbete med Sollentuna 
kulturskola. Före eventet 
serveras fika i S:t Lars 
och efter konserten kan 
barnen äta soppa. Körbarn 
från hela församlingen 
tillsammans med Ania 
Proskourina, Lisa Rünell, 

Konsertserie om Bachs talmystik

Elisabeth Wallgren och  
J S Bach (Kjell Dellert). 
Anmälan senast 27/2 till:  
Ania Proskourina,  
08-505 514 12. 
Tid: Ons 1/3 • 16.00
Plats: Sollentuna kyrka

Earth hour konsert
Laurentii Motettkör, 
Ania Proskourina, dir 
Petter Berndalen
Jessica Holmgren, präst
Tid: Lör 25/3 • 20.00
Plats: Sollentuna kyrka 

Mässa med musik av Bach 
Elin Skorup, sopran
Tid: Sön 10/9 • 11.00
Plats: Sollentuna kyrka

Mässa med musik av Bach
Duo de Rêve
Tid: Sön 24/9 • 11.00
Plats: Sollentuna kyrka

Fest-konsert  
Laurentii Motettkör, 
orkester och solister 
Tid: Sön 8/10 • 17.00  
Plats: Sollentuna kyrka

Magnus Ramstrand. 
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Barn och familj
Babycafé med sångstund
Sångstund 10.45 och 13.45. Fika 25 kr.
Tid: Måndagar 9.00–15.00
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

Onsdagshäng
För dig 9–13 år. Pingis, biljard, spel, samtal och möjlighet till 
läxläsning. Mellis 15 kr per gång eller 150 kr/termin. 
Tid: Onsdagar 14.00–18.30
Plats: S:t Larsgårdens källare

Onsdagsöppet
Mellan 16.30–18.15 serveras en enkel kvällsmåltid till själv-
kostnadspris 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 14.00–18.30 
Plats: S:t Larsgården

Full fart
På onsdagar är det fullt med barn som vill sjunga, skapa, 
och som är nyfikna på Bibeln. Kommer du direkt 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
 
Öppen förskola
Träffar för föräldrar med barn 0-6 år, sångstund 10.00. 
Denna verksamhet passar särskilt bra för dig som har äldre 
syskon som är lediga på fredagar. Vi pysslar, tar del av bibel-
berättelser, sjunger, leker och fikar.
Tid: Fredagar 9.00–12.00 
Plats: Gamla Rotebrokyrkan

Ensamstående föräldrar
Kvällen börjar med enkel mat. Samtal i soffan om det som 
berör. Lek och skapande för barnen.
Tid: Tis 7/2 och 14/3 • 17.30
Plats: Kummelby kyrka

Mat och Bak i Edsbergskyrkan
Vi lagar mat och bakar. Avslut i  
kyrkan. Från 10 år. Anmälan:  
mia.c.nilsson@svenskakyrkan.se
tfn 08-505 514 67.
Tid: Tor 16/2 och 23/3 • 17.00–18,30
Plats: Edsbergskyrkan

 
Juniorhäng 7-13 år
Start med mellanmål sedan olika aktiviteter att välja 
mellan. Pingis, bordshockey, skapande, bakning och 
musik mm. 
Avslutning med Bus&Bön.
Minihäng 0-6 år
För barn upp till 6 år och deras föräldrar. Vi skapar, 
leker och sjunger. Avslutning med familjeandakt.  
18.00 serveras en enkel måltid för både Junior- och 
Minihäng. Kontakt för Junior- och Minihäng:  
yvonne.muller@svenskakyrkan.se
Tid: Fredagar • 16.00–18.00
Drop in från 14.30 för dig som är 10 år och äldre.
Plats: Kummelby kyrka

Ungdom 
Ungdomsgrupp
Tisdagar i  
Edsbergskyrkan.
Tid: Tisdagar 19.00, ojämna 
veckor. 
Plats: Edsbergskyrkan

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

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

Ungdomshäng
Håll dig uppdaterad på 
facebok.com/kummelby-
ungdom.
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, ing-
en kostnad.
Tid: Lör 11/2, 25/2, 11/3 och 
25/3 • 17.00–23.00
Plats: S:t Larsgården vid 
Sollentuna kyrka

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 
Utsiktsvägen 8 
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   

HITTA TILL KYRKAN
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Nytt för våren!

Kyrkofullmäktige  
Kyrkofullmäktige i Kummelby kyrka  
måndagen den 13/3 • 19.00.
Alla är välkomna!

%

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

 foto: jim elfström/ikon 
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Med reservation för 
ändringar. Kyrkportens 
pressläggningstid är 
lång. Kolla gärna even-
tuella ändringar  
www.svenskakyrkan.
se/sollentuna. 

Tips: Ladda ner appen 
Kyrkguiden för infor-
mation om andakter/
gudstjänster/mässor i 
din telefon.

KUMMELBY KYRKA
Bön tis 10.00 och fre 8.30
Veckomässa ons 7.00
Söndagsskola sön 10.00

Sön 5/2 • 10.00 
Mässa 
Maja Holmberg 
Kummelby kyrkokör 
Ledardag 
 
Sön 5/2 • 18.00 
Mässa 
Maja Holmberg 
 
Sön 12/2 • 10.00 
Mässa 
William Grönroos 
Kummelby Gospel  
Ceciliakören.  
Bibelutdelning 
 
Sön 12/2 • 18.00 
Mässa 
William Grönroos 
 
Sön 19/2 • 10.00 
Mässa 
Anders Lennse 
Kummelby damkör 
 
Sön 19/2 • 18.00 
Mässa 
Anders Lennse 
 
Sön 26/2 • 10.00 
Mässa
Lasse Svensson 
 
Sön 26/2 • 18.00 
Mässa 
Per Setterhall 
 
Sön 5/3 • 10.00 
Mässa 
William Grönroos 
 
Sön 5/3 • 18.00 
Mässa 
William Grönroos 
 
Sön 12/3 • 10.00 
Mässa 
Maja Holmberg 
Kummelby barnkör 
 
Sön 12/3 • 18.00 
Mässa 
Maja Holmberg 
 
 

SOLLENTUNA KYRKA
Veckomässa tor 18.30
Morgonbön fre 8.30

Sön 5/2 • 11.00
Barnens gudstjänst
Lisa Åslund
Bibelutdelning 
Barnkörer

Sön 12/2 • 11.00
Mässa 
pastorsadjunkt Emelie 
Björling välkomnas i sam-
band med gudstjänsten. 
Predikan: Emelie Björling
Monika Rohdin
Motettkören

Sön 19/2 • 11.00
Mässa 
Staffan Stadell

Sön 26/2 • 11.00
Mässa 
Emelie Björling
Jessica Holmgren

Ons 1/3 • 18.30
Mässa på Askonsdagen 
Jessica Holmgren 
Elisabeth Rünell, musik 
 
Sön 5/3 • 11.00
Mässa
Lisa Åslund

Sön 12/3 • 11.00
Mässa
Monika Rohdin 
Choralen och gästkör

Sön 19/3 • 11.00
Mässa
Emelie Björling
Barnkör

Sön 26/3 • 11.00
Mässa
Jessica Holmgren
Motettkören

Sön 2/4 • 11.00
Mässa
Lisa Åslund
Barnkör

TUREBERGSKYRKAN
Morgonbön tis-fre 8.45
Lunchmässa tis 12.30
Bibelmeditation ons 12.30
Torsdagsmässa tor 18.30

Sön 5/2 • 15.00
Mässa
Erik Olebark Ringheim.  
Lillgospel och Turebergs 
kyrkokör. Bibelutdelning
 
Sön 12/2 • 15.00
Mässa. Lilijana Berg
Sollentuna Gospel

Sön 19/2 • 15.00
Mässa. Fredrik Hamrén
Miljödiplomering

Sön 26/2 • 15.00
Mässa. Lasse Svensson

Sön 5/3 • 15.00
Mässa. Lilijana Berg
Turebergs kyrkokör. 

Sön 12/3 • 15.00
Mässa
Robert Thysell
Minigospel

Ons 15/3 • 19.00
Konfamässan 2017
Erik Olebark Ringheim
Alla konfirmander är  
välkomna till en hej-
dundrande kick-off  
mässa. Kom och fira  
gudstjänst med 400  
andra ungdomar.

Sön 19/3 • 15.00
Mässa. Fredrik Hamrén

Sön 26/3 • 15.00
Mässa. Lilijana Berg

Sön 2/4 • 15.00
Mässa
Robert Thysell
Minigospel
 
Ons 15/3 • 19.00
Konfamässa 
Erik Olebark Ringheim

EDSBERGSKYRKAN
Veckomässa ons 11.30 

Sön 5/2 • 11.00
Gudstjänst för små  
och stora
Per Setterhall. Barnkören. 
Sångkompaniet.  
Bibelutdelning och retur  
av dophjärtan.

Sön 12/2 • 11.00
Mässa
Hanna Holmlund
Stella Cantica

Sön 19/2 • 11.00
Mässa
Kjell Dellert
Edsbergs kyrkokör

Sön 26/2 • 11.00
Mässa
Per Setterhall
Sångglädje

Sön 5/3 • 11.00
”Jag gläds åt min ama-
ryllis”. Temagudstjänst 
med texter och sånger av 
Staffan Westerberg. Kjell 
Dellert. Sångkompaniet 
och Edsbergs kyrkokör. 

Sön 12/3 • 11.00
Gudstjänst för små  
och stora. Hanna Holmlund
Barnkören 

Musikgudstjänst 19.00,  
läs mer under musik sid 20.

Tis 14/3 • 18.00
Kvällsmässa

Sön 19/3 • 11.00
Mässa
Per Setterhall
Sångglädje

Sön 26/3 • 11.00
Mässa
Hanna Holmlund
Stella Cantica

Sön 2/4 • 11.00
Mässa
Per Setterhall

Sön 19/3 • 10.00 
Mässa 
Anders Lennse 
Kummelby kyrkokör 
 
Sön 19/3 • 18.00 
Mässa 
Anders Lennse 
 
Sön 26/3 • 10.00 
Mässa 
William Grönroos 
Ceciliakören 
 
Sön 26/3 • 18.00 
Mässa 
William Grönroos 
 
Sön 2/4 • 10.00 
Mässa 
Anders Lennse 
Lovsång 
 
Sön 2/4 • 18.00 
Mässa 
Anders Lennse 

Gudstjänster

Gilla oss på
facebook
Sollentuna församling

Följ oss på 
instagram
#svenska kyrkan sollentuna
#vardagmedgud

Fastekampanjen startar på Fastlagssöndagen 26/2 

KLIPP UT  
OCH  

SPARA!

februari – april

Med reservation för eventuella ändringar.  Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står.

%
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POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER

kyrkoherden

har ordet
Kyrkporten delas ut av PostNord till 28 463 hus-
håll i Sollentuna. Tidningen är samhällsinforma-
tion enligt PostNords bestämmelser och delas 
därför ut till alla hushåll, även de som har en 
dekal med ”nej tack till reklam”. Svenska kyrkan 
Sollentuna kan inte påverka detta.

Lasse Svensson
kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

Två speciella nya 
medlemmar 
DET FINNS ETT SÄRSKILT fack i 
postsorteringen på jobbet: In & Utträden. 
Gröna plastmappar för inträden och blå 
för de som vill lämna kyrkan. Varje pap-
per ska jag skriva på, och jag bryr mig. 
Utträden: Jag ser namn, personnummer, 
tänker, så tråkigt, här en person som 
inte tycker vi är tillräckligt relevanta. Jag 
frågar. Vad kan vi göra för dig så att du 
vill vara med i kyrkan? 

INTRÄDEN ÄR FÖRSTÅS roligare! Vi 
skickar en blomsterbukett till nya med-
lemmar! Och nämner i kyrkans förbön – 
inte namnen – men ”denna vecka har två 
personer begärt inträde i vår församling, 
och vi omsluter dem i vår förbön”.  
 
TVÅ SPECIELLA INTRÄDEN minns 
jag. En man, det är tjugo år sen, som 
kommit till Sverige som flykting tidigare. 
Utan jobb. Han var katolik, men i lilla 
Strömstad där jag då var kyrkoherde var 
det långt till en katolsk kyrka. Han gick i 
vår kyrka. Och trivdes. Gjorde sina kors-
tecken, gick till nattvarden, och hade sin 
trogna plats i kyrkbänken. En dag kom 
han in på pastorsexpeditionen, och på 
knagglig svenska klargjorde: jag vill gå 
med i Svenska kyrkan. Jag gjorde mina 
försök att påminna om hans katolska 
hemvist, jag vill inte ”lura in någon”, men 
nej, han hade bestämt sig. Och så blev det. 
Det var vår, både i naturen och i kyrkan.

SÅ KOMMER HAN några månader 
senare in på expeditionen, bekymrad; 

han hade skattsedeln med sig: ”Jag beta-
lar ingen avgift!”. Han visade pappret. 
Helt riktigt. Där fanns ingen kyrko-
avgift som hade dragits. Förklaringen 
var enkel: han hade gått med efter 1:e 
november när skatteverket registrerar 
var man bor och om man är med i kyr-
kan, först nästa år skulle en medlemsav-
gift till kyrkan synas på hans skattsedel. 
Mannen var inte helt nöjd med svaret; 
han ville göra rätt för sig och han ville 
stödja sin kyrka. Han kom som flykting, 
nu nysvensk, utan jobb. Men han ville 
bidra. Jag minns honom än.
 
OCH SÅ HÄNDE det igen, härom 
veckan. Inte ett besök, men en blankett 
ifylld med begäran om att få bli medlem i 
Svenska kyrkan i Sollentuna församling. 
Utanför alla rader och kryss man ska 
fylla i var det skrivet med bläck: jag är 
inte troende eller religiös, men jag tycker 
ni gör bra saker, och jag vill bli medlem 
och bidra. Jag ler, varmt och gott; vilka 
härliga människor. Som vill vara med, 
och som vill bidra. Och därför finns kyr-
kan. Med alla dessa händer, fötter, öron, 
ögon. Medmänniskor tillsammans, för 
varandra, för andra. 

 

PS. Människor som begär inträde i Svenska 
kyrkan och som inte är döpta erbjuds un-
dervisning i den kristna tron. Ett erbjudande 
som också gäller döpta förstås, att mera få 
lära känna Jesus. Fråga i närmsta kyrka eller 
hör av dig.


