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Kyrkporten!
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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
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Kyrkan gillar sport
Den 26-28 augusti är det dags för SM i friidrott 
som i år hålls på Sollentunavallen i Sollentuna. 
Svenska kyrkan finns med bland sponsorerna.

– Jätteroligt att få samarbeta 
med Turebergs friidrottsklubb 
säger Robert Thysell, präst och 
distriktschef i Turebergskyrkan.

Som sponsor kommer vi att 
få en egen gren (i skrivande 
stund är det inte klart vilken det 
blir). För oss känns det viktigt 
att få möta människorna även 
utanför våra egna lokaler.

För Svenska kyrkan Sollen-
tuna är det inte ovanligt att 
synas med i sportsamman-
hang. Vi var medarrangör 
i Jubileumsmarathon 2012 
och vi har varit engagerade i 
Parkstafetten och tidigare i 
Rösjöloppet. 

Svenska kyrkan på central 
nivå har ett samarbete med 
Svenska fotbollsförbundet 
som inneburit att bland annat 
medarbetare från Sollentuna 
under en lång rad av år funnits 
utanför Råsunda fotbollsta-
dium och senare Friends arena 
för att möta tusentals fotbolls-
supporter i olika åldrar. 

Under SM i friidrott på 
Sollentunavallen kommer 
församlingens ungdomar att 
finnas på plats och bjuda på 
fotbollstennis och andra barn-
aktiviteter tillsammans med 
Stockholms stift.

Det är Världsnaturfonden, WWF, 
som står bakom världens största 
miljömanifestation – Earth Hour 
– med tillägget Tillsammans för 
klimatet. 

Earth Hour startade 2007 i 
Australien för att uppmärksamma 
landets beslutsfattare kring klimat-
frågan. Detta första Earth Hour re-
sulterade i att över 2 miljoner Syd-
neybor och 2 000 företag släckte 
ljuset. Nyheten spreds över världen 
och nu släcker vi för nionde gången. 
Lördag 19 mars kl 20.30–21.30 är 
det dags för Earth Hour i Sverige.

I Sollentuna kyrka blir det Earth 
Hour konsert 20.00 med lysande 
mingel… (läs mer på sid 19).

Varje vår samlas presidierna inom 
Svenska kyrkan i Stockholms 
stift till några dagars konferens. 
Konferensen riktar sig till kyrko-
herdar, ordförande och vice ord-
förande i kyrkoråd, samt anställda 

Vart är vi  
på väg?! 

Robert Thysell är 
präst och distriktschef  
i Turebergskyrkan

Foto: Kim Dehlén

i ledningsfunktioner. Det innebär 
ca 250 deltagare. I år är konfe-
rensen förlagd till Danderyds 
församling (18/4) och Sollentuna 
församling (19/4).

Biskop Eva Brunne inleder 
första konferensdagen i Dande-
ryds kyrka under rubriken Vart är 
vi på väg?! – Dagens kyrka gör 
sig beredd att tjäna 2030-talets 
människor.

Därefter följer olika seminarier 
om bland annat; ny kyrkohandbok, 
förändrade begravningstradi-
tioner, kyrkan på häktet, social 
sammanhållning, migration och 
mänskliga rättigheter och mycket 
annat. 

Presidiekonferensen är ett 
samverkansprojekt mellan Stock-
holms stift och Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation.

Sommartid!
Nu är det dags igen. Den 27 mars, 
dvs på påskdagen blir det som-
martid. Klockan 02.00 blir 03.00 
och så har vi ”förlorat” en timme 
som vi inte ”får igen” förrän till 
hösten. 
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ett ord frånredaktören
Miljöklok församling i 
klimatsmart kommun
Jag tillhör dem som gillar att gå på loppisar, 
secondhandaffärer och auktioner. Inte för 
att jag köper särskilt mycket – huset är re-
dan fullt – men för att jag tycker om tanken 
på att återanvända det som redan finns och 
inte bara köpa nytt. 

Stadsmissionens Remake använder bara 
gamla textilier, som de gör fantastiskt snyg-
ga och nya användbara saker av. Deras idé 
är att samtidigt som de återvinner flera ton 
textilier varje år, så återvinner man också 
människor tillbaka till arbetslivet genom ar-
betsträning och praktik. 

Nu finns Remake i Församlingshuset 
nära Sollentuna centrum. Det känns bra att 
vi är grannar, nu när församlingen har på-
börjat arbetet med att bli miljödiplomerade 
enligt Svenska kyrkans standard (baseras på 
ISO 14001, som är den mest använda miljö-
standarden i världen). 

För kyrkan handlar det om allt från upp-
värmning och sopsortering till upphandling 
och valet av nattvardsvin och altarblommor. 
Men när vi har blivit diplomerade, i slutet av 
2016, är vi inte klara, det är då det riktiga 
arbetet börjar för att fortsätta vara en miljö-
klok församling i en klimatsmart kommun. 
Sollentuna kommun är en del av förening-
en Klimatkommunerna som jobbar för att 
minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. 
Vi har ett Sollentuna och vill att det ska fin-
nas även för kommande generationer. Ingen 
kan göra allt, men alla kan göra något. 

Ps. Den 20 mars är det Palmsöndagen. Då 
avslutas årets fasteinsamling Maträtten – 
för allas rätt till mat. Förra året samlade vi 
i hela landet in 33 miljoner kronor. Målet 
är att i år samla in 37 miljoner så att de 795 
miljoner människor som aldrig får äta sig 
mätta kan få möjlighet att skapa en trygg 
försörjning och mat för dagen. SMS:a MAT 
till 72905 och ge 100 kronor. Tack

Reformationsåret startar:  
Påven Franciskus till Sverige
Den 31 oktober 2016 kommer påven Francis-
kus till Lund. Det historiska besöket görs med 
anledning av att ”reformationsåret” startar 

Per Isacson & Ingrid Magnusson  
tillsammans med barnbarnen  
Matilde och Josefine

Iréne Bond  
redaktör
 
irene.bond@ 
svenskakyrkan.se

På Alla hjärtans dag var det Drop-in vigsel i Sollentuna kyrka. 
Under dagen vigdes sex par, bland andra Geanette Poroli & Lars 
Svensson, Börje Jannerbrant & Annette Bjälkenfalk Jannerbrant 
samt Ingrid Magnusson & Per Isacson. Vi gratulerar och önskar 
dem allt gott.

Geanette Poroli & Lars Svensson

Drop-in-vigsel

Annette Bjälkenfalk Jannerbrant & 
Börje Jannerbrant  
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och att detta uppmärksammas av både katoli-
ker och lutheraner tillsammans. 

Reformationsåret avslutas den 31 oktober 
2017. Då är det, enligt traditionen, 500 år sedan 
Martin Luther spikade upp sina 95 teser på 
porten till Slottskyrkan i Wittenberg. 

Påven kommer att delta i ett ekumeniskt 
möte mellan det Lutherska världsförbundet 
och Katolska kyrkan. Lutherska världsförbun-
det samlar 72 miljoner lutheraner från 144 kyr-
kor och katolska kyrkan har över 1,2 miljarder 
medlemmar världen över. För värdskapet under 
mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete 
med Katolska kyrkan i Sverige och Sveriges 
kristna råd. 

Det är det första påvebesöket i Sverige 
sedan Johannes Paulus II var här 1989.

Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Luther 
spikade upp sina teser i Wittenberg.
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Text: Brigitta Stolt kyrkporten@svenskakyrkan.se  Foto: Theresia Jatta Köhlin

Remake till 
Sollentuna 

Under våren öppnas dörrarna i Sollentuna församlings lokaler för Stadsmissionens 

Remakeverksamhet. Remake vill göra en skillnad både för miljö och människor i Sollentuna.

NU KOMMER STOCKHOLMS STADSMISSIONS



5

bjuder in företag för att ge tips om vad de 
kan göra för att ”remaka” sitt företagsspill. 

Ateljé, butik och café 
Verksamheten i Sollentuna kommer att dra 
igång under våren och dagen till ära håller 
golvet innanför ingången till Remake att 
göras i ordning. Vi går runt i de tomma 
lokalerna, bland övertäckta fåtöljer och 
bord. Maria slår sig ned i en fåtölj täckt 
med orange plast.  
   – Det känns jättekul att vi får vara hyres-
gäster här i församlingslokalerna. Vi fick 
nyckeln i måndags. Vi har sparat second 
hand möbler för att ta hit, bland annat en 
jättefin vit köpmannabänk. Det kommer 
att bli ateljé, butik och café. Hittills har vi 
bara funnits i söderort, och nu kommer vi 
även att finnas här i norrort. Just nu håller 
vi även på och rekryterar en föreståndare 
hit. Vi ser bra möjligheter här i Sollentuna. 
Det finns sopplunch här i Turebergskyrkan, 
vi är nära gallerian, och det finns jättebra 
kommunikationer. Vi tror även att vi möter 
samma målgrupper som kyrkan gör.  

Maria välkomnar Sollentunaborna till 
Remake under våren, och de får jättegär-
na ta med sig dukar, kläder och textilier 
som kan återbrukas. Tillsammans kan de 
ta reda på vad Sollentunaborna vill med 
Remake i Sollentuna. Det som produceras 
i Sollentuna kommer också att säljas där, 
men även i butiken på Klarabergsgatan.

Det är en halvkrispigt kall förmiddag 
i februari, och Kyrkporten har stämt 
träff med Maria Lagerman, Stockholms 
Stadsmissions verksamhetschef för deras 
Remake verksamhet.  

Maria har en ödmjuk utstrålning, nära 
till leende och skratt.  Hon har jobbat 
på Stadsmissionen sedan 2013. Tidigare 
var hon projektledare på Remake i 
Hökarängen. Hon har en bakgrund som 
hantverkspedagog, men har även arbetat 
en del inom service, vård och omsorg. 

– Stadsmissionen Remake skulle inte 
finnas om det inte fanns människor som 
kände att vi kunde göra något meningsfullt 
för dem. Jag har världens bästa jobb. Jag 
känner mig så ödmjuk och glad över att få 
möta personer som jag kanske aldrig skulle 
mött annars, säger Maria Lagerman.

Remakes design grundar sig i håll-
barhet och långsiktighet och tar vara på 
de resurser som finns. De har som mål 
att öka kvaliteten och livslängden på en 
produkt. Remake är ett av Stockholms 
Stadsmissions sociala företag, och de arbe-
tar med arbetsintegration utifrån individu-
ella förutsättningar. 
Hur ser historien bakom Remake ut, 
Stockholms Stadsmissions eget märke?

– Vår designer Marie Teike, jobbade i 
en av våra butiker för 14 år sedan, och såg 
mängden av gåvor som inte kunde säljas. 
Hon funderade över vad man skulle kun-
na göra med alla kläder och textilier. Hon 
satte sig då i butikens källare och sydde 
nya saker av de kläder och textilier som det 
fanns hål i, och sydde nytt av det. Marie la 
ut det i skyltfönstret i vår dåvarande butik 
på Bondegatan, och folk upptäckte det.

Nya steg i livet 
Och på den vägen är det.

Maria berättar att Marie Teike sedan 
blev kontaktad av personer från design-
skolor som ville göra praktik, och individer 
som ville arbetsträna. Ett antal år senare 
började Stadsmissionen fundera mer seri-
öst på hur de skulle kunna organisera en 
sådan verksamhet på ett mer strukturerat 
och professionellt sätt. Efter en tid började 
Remake organisera sig på riktigt. Individer 
som var intresserade av att arbetsträna fick 
börja med ett studiebesök, och efter det 
gjordes en genomförandeplan, och mål och 
delmål sattes upp. 

– Individerna som arbetstränar får 
en handledare och en yrkescoach hos 
oss. De har även en handläggare från 
Arbetsförmedlingen. Arbetsträningen va-
rar mellan tre till sex månader. Men även 
längre vid behov. Det är viktigt att det blir 

rätt plats för individen och att man ser att 
arbetet leder fram till nästa önskade steg i 
livet. Vi tar emot individer bland annat från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Frivården och LSS, (Lagen om stöd och service.)
Vad ger det att arbetsträna på Remake?

– Det ser lite olika ut. För någon kan det 
vara att få rutiner igen, eller möta en ge-
menskap och bli sedd. När man jobbar med 
händerna, då händer det något inom en. 

Produktionen av ”remakade” saker görs i 
ateljéer i Sätra och Hökarängen och snart 
i Sollentuna. Remakes design grundar sig i 
långsiktighet och hållbarhet. De eftersträ-
var hög kvalitet, i såväl urval av material 
som i sömnad. De återbrukar runt 2,5 ton 
per år. Textilspill hamnar som stoppning 
i puffar, som de gör. Men det som absolut 
inte går att återvinna, går till förbränning. 
Remake erbjuder även företagsevents då de 

Remake till 
Sollentuna 

Namn: Maria Lagerman 
Ålder: 33 år. 
Familj: Gift och har två barn 4 och 7 år 
Bor: I Hägersten 
Gör: Verksamhetschef på Stockholms  
Stadsmissions Remake   

STOCKHOLMS STADSMISSION 

”Ett mänskligare samhälle för alla,” är Stock-

holms Stadsmissions devis. Stadsmissionen kli-

ver in där det offentliga samhällets resurser och 

insatser inte räcker till och anpassar verksam-

heten utifrån de behov som finns, både akuta 

och långsiktiga. Deras viktigaste uppgift är att 

hjälpa människor att bygga upp en tro på sin 

egen förmåga, och återta makten över sina liv. 

Det här gör de genom sina tre verksamhetsom-

råden; Social verksamhet, Sociala företag och 

Skolverksamhet.   

SAMARBETEN 

Remake samarbetar gärna med personer,  

företag och organisationer som delar deras  

värderingar och framtidstro. De samarbetar 

gärna med andra lokala aktörer. Vill du kontakta 

dem gällande hållbarhetsfrågor eller samarbe-

ten. Kontakta dem i butik eller via mejl:  

remake@stadsmissionen.se.

“Jag känner mig så ödmjuk 
och glad över att få möta 
personer som jag kanske 
aldrig skulle mött annars”
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Med Gud i hågen – men också med den kritiska blick-
en kvar bakom glasögonen. Vid 71 års ålder är Göran 
Skytte fortfarande den undersökande journalisten i 
varje tum. Att tro är stort. Men likaså att förstå.   
I ”Förklaringsboken – svåra ställen i Bibeln” ger han 
sig i kast med detta.

– Det handlar inte så mycket om Jesus gick på vatt-
net eller om ett berg verkligen kunde kastas i en sjö. 
Däremot att försöka tränga ner i till synes enkla ställen, 
som annars är så lätta att gå förbi. Jag vill veta vad de 
här jepparna egentligen menade. Och till vem jag ber. 

Boken släpps i sommar. Men innan dess, den 19 april, 
ska alltså Göran Skytte återvända till Kummelby kyrka. 
Platsen där allting började.

– Ja, så är det faktiskt. Det var den 6 september 2006 
och första gången jag inte talade om ämnen som poli-
tik, journalistik eller man och kvinna. Utan om Jesus, 
Gud och kyrkan. ”Absolut fullt, 109 personer” står det 
i mina anteckningar från det mötet.
Sedan dess har han fortsatt räkna lyssnare. 125 287 för 
att vara exakt. I vilken roll möter han dem?

– Roll? Nej, så tänker jag inte. Inom mig bor både en 
mystiker och en intellektuell. När jag och Bo Brander 
skrev boken ”Ett år med Jesus”, lyckades vi vidröra 

Han var i dödsriket och vände. Nu kommer han till Kummelby.
Platsen där allting började för Göran Skytte, förkunnaren.

mängder av människor på grund av att vi där förenande 
journalistens och predikantens uppdrag. 
Göran Skyttes omvändelse för 25 år sedan tillhör lan-
dets mest omskrivna. Ändå ser han knappast steget från 
kommunist till kristen som en dramatisk u-sväng.

– Jag hade en barnatro långt upp i tonåren. Runt 
1967 låtsades jag att den försvann och ersattes av vän-
sterrörelsen. Men i grunden fortsatte jag att vara smyg-
kristen. Letade upp kyrkor så fort jag kom utomlands. 
2012 var du nära döden. Hur påverkade det dig?

– Tre strokes på ett dygn, lunginflammation, blod-
förgiftning, struma, trafikolycka och 16 getingstick... 
Ja, det var mycket på kort tid. När jag kom igenom, 
var det med en annan tillit än tidigare. Mitt förhållan-
de till Gud blev enklare och varmare. Jag slutade rota 
i min egen skuld eller oduglighet. Länge hade jag en 
alltför kritisk hållning till mig själv. Nu handlar det 
mesta om att känna tacksamhet. 
Snart är det påsk. Betyder den något speciellt för dig?

– Oerhört mycket. Det känns som om flera av mitt 
livs största upplevelser och utvecklingsskeenden har 
inträffat under den helgen. Kanske är det den förtäta-
de stämningens förtjänst. Under påsken har jag kun-
nat släppa det mest påträngande i vardagen.

Göran 
Skytte

“Nu handlar 
det mesta 
om att 
känna tack-
samhet”

Text: Petter Karlsson   Foto:  André de Loisted
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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.

Ninna Edgardh, präst och professor i kyrkove-
tenskap föreläser den 11 april i S:t Larsgården om 
ämnet Maria i våra hjärtan i folktro och kyrkans 
traditioner.
Varför ett föredrag om Maria?
–Maria har nästan varit borta från vår lutherska 
tradition, eller i alla fall haft en tillbakadragen roll. 
Idag ser vi att hon kommit tillbaka på olika sätt, till 
exempel i sånger och konst. 
Vilken är din utgångspunkt i föredraget?
–Jag utgår från det Mariakonstverk som 2005 upp-
fördes i Uppsala domkyrka av Anders Widoff, kallad 
Maria återkomsten. Maria står placerad utanför sitt 
gamla kor, där reformationskungen Gustav Vasa lig-
ger begravd. Hon står och tittar in på denna historia, 
som får symbolisera något som försvunnit gällande 
hennes roll i den lutherska traditionen. Samtidigt 
är hon skulpterad som en vanlig, högst alldaglig 
kvinna, som alla vi kristna kan känna igen oss i, en 
illustration för att hon fortfarande är relevant.
Vilken är din relation till Maria?
–På senare år har jag mött henne genom människor 
från andra kyrkotraditioner och blivit nyfiken. Dels 
på vem hon är för dem, men också vem hon skulle 

kunna vara för mig. Där ser jag möjligheter i att 
hennes liv innehåller bilder som kan hjälpa oss att ta 
emot och göra rum för Gud. Den gamla kristna bil-
den av Maria sittande på en tron med Jesus i famnen 
är en av dem. En annan är hur hon får kallelsen och 
uppdraget i mötet med ängeln. 
Vad har Maria att tillföra Svenska kyrkan?
–Att hon är en viktig del av Bibelns berättelser om 
Kristus och att hon funnits i hela kyrkans tradition. 
På det viset tillför hon en viktig dimension: Ma-
riaberättelserna kan hjälpa oss att upptäcka Guds 
närvaro i våra liv.

Mariaberättelserna kan hjälpa oss att upptäcka Guds närvaro i 
våra liv menar Ninni Edgardh.

Ninni
Edgardh

“Hennes liv 
innehåller 
bilder som 
kan hjälpa 
oss att ta 
emot ”

Text och foto: Karolina Adlarson   

Du är väl medlem i Svenska kyrkan?
Om inte, hör av dig så ordnar vi det!  
sollentunaforsamling@svenskakyrkan.se
Läs mer på svenskakyrkan.se/sollentuna

Vi finns för dig 
genom hela livet.
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PÅSKEN  
I MAT & 
TANKE 
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Framför marmoraltaret och solkorset i Silverdals-
kapellet har Maria Svennebring dukat upp ett dignan-
de påskbord som associerar till Leonardo da Vincis be-
römda muralmålning Nattvarden, som föreställer Jesu 
sista måltid med sina lärjungar.

På långbordet står svenska påskrätter som rökt får-
fiol, ägg, två sorters sill, laxrullar, rödbetsröra och 
Janssons frestelse. Kokta bruna ägg ligger i en korg av 
grenar som påminner om Kristi törnekrona, men utan 
de vassa taggarna. Här finns också osyrat bröd som 
påminner om judarnas uttåg ur Egypten, en vegeta-
risk sallad för att betona hållbarhetsaspekten och den 
libanesiska salladen fattoush eftersom två av gästerna 
kommer från Mellanöstern. 

Till dessert har Salwa Haddad från Kamishly i norra 
Syrien kokat risgrynsgröt och bakat en saftig kokoskaka.

 – I den ortodoxa traditionen äter vi mycket vit mat 
till påsk. På påskdagen äter vi alltid en vit efterrätt med 
pistagenötter. 

Mat i Bibeln
Påskmåltiden avbryter den 40 dagar långa fastan i den 
lutherska traditionen. Men kyrkoherde Lasse Svensson 
tycker att vi tappat lite av maten som meningsbärare 
och vill därför få igång en diskussion kring måltid med 
mening. 

– De äter ju hela tiden i Bibeln, säger Lasse Svensson 
med ett leende. Redan från början äter Adam och Eva 
förbjudna frukter från kunskapens träd i Paradiset.

– Den mest centrala måltiden i Bibeln är förstås Jesu 
sista påskmåltid tillsammans med lärjungarna innan 
han blev förrådd, som ligger till grund för den kristna 
nattvarden. 

– Vet ni varför man åt osyrat, alltså ojäst bröd? frå-
gar kyrkoherden sina gäster mellan tuggorna.

– Jag vet. När judarna vandrade genom öknen hade 
de bråttom och hann inte jäsa brödet, svarar Sandra 
Blomgren, som studerar teologi.

Stolen framför kyrkoherden står tom till profeten 
Elia, precis som i den judiska traditionen. En symbol 
för någon man väntar på, kanske för att ge plats för nå-

got nytt. Och det finns mer judisk symbolik på påsk-
bordet. Påsken är befrielsens måltid, för judarna en på-
minnelse om befrielsen från förtrycket när de var slavar 
i Egypten. I kristen tro en påminnelse, till åminnelse av  
befrielsen genom Jesus, förklarar Lasse Svensson.

Matminnen 
Det äts och tas om från de olika rätterna. Ingen be-
höver trugas. Och som alltid vid ett matbord kretsar 
samtalen kring mat. Matminnen från barndomen och 
från resor gör sig påminda.  
   Ann-Britt Heyle som är äldst i sammanhanget, minns 
en resa till Grekland där kvinnorna bakade ett påsk-
bröd med ett rödmålat ägg i mitten som skulle symbo-
lisera Jesu sår. 

Även Urban Hermansson har erfarenhet av hur en 
resa kan vidga de egna perspektiven.

– Först när jag reste runt i Europa som ung drabbade 
påsken mig, berättar Urban Hermansson. 

Till vardags arbetar han med hållbarhetsfrågor på 
Sensus Studieförbund och berättar om hur ortodoxa 
teologer poängterar skapelsens integritet som en helhet. 
Perspektiv som han tagit till sig i sitt arbete.

Om vi vore ett kyrkoråd, vi som sitter här vid bordet, 
vad är vårt uppdrag? undrar kyrkoherden.

– Gemenskap tänker jag. På så många nivåer. Om det 
nu är kring mat, en kör eller en gudstjänst, tror Ann-
Britt Heyle.

För kommunalrådet Anna-Lena Johansson var det 
när hennes barn började delta i församlingens körverk-
samhet, som påsken och påskfirandet fick en helt an-
nan dimension.

– Som förälder formar man sina traditioner genom 
barnens aktiviteter och jag kan inte nog betona kyr-
kans körverksamhet. Maten har förstås stor betydel-
se när vi firar påsk men det absolut viktigaste är att 
vi umgås. Det är mycket fokus på mat och att umgås 
när vi är på landet i Småland utan någon internetupp-
koppling. Vi äter lamm, potatisgratäng och en lax-
tårta med kavringbotten. Men att umgås är viktigast 
för oss.

Ägg, upprättelse och 
hopp i påskmåltiden

Påsken handlar mycket om mat. Men kan påskmåltiden också bli en måltid med mening? 

Kyrkoherde Lasse Svensson bjöd in några gäster till en annorlunda påskmåltid för att smaka och 

prata om mat som gemenskap, traditionsbärare och dess andliga betydelse.

MÅLTIDEN 
Samtalsledare och 
värd: Kyrkoherde 
Lasse Svensson 
Gäster: George  
Antoun, Sandra 
Blomgren, Salwa 
Haddad, Urban Her-
mansson, Ann-Britt 
Heyle, Anna-Lena  
Johansson och  
Andreas Salé 
Kock: Maria Sven-
nebring 
Fotograf: Theresia 
Jatta Köhlin 
Reporter: Marie 
Starck

PÅSKENS 
GUDSTJÄNSTER 
På sid 19 hittar du 
påskens gudstjänster
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– Vi firar faktiskt påsk två 
gånger varje år, berättar Salwa 
Haddad som är syrisk ortodox 
och gift med George Antoun som 
är maronitisk katolik från Beirut 
i Libanon. Förutom under skott-
året då de olika påsktraditioner-
na infaller samtidigt.

Ägg finns däremot i alla 
påsktraditioner, som en symbol 
för liv och återfödelse.

– Hemma ”knabbade” vi all-
tid ägg. Man stöter kokta ägg 
mot varandra. Den som inte får 
några sprickor vinner, berättar 
Ann-Britt Heyle.

Samma tradition är vanlig 
bland kristna i hela 
Mellanöstern direkt efter guds-
tjänsten på påskdagen. Så 
George Antoun utmanar Ann-
Britt Heyle på äggpickning. Hon 
vet inte vad hon ger sig in på.

– Jag vann alltid som barn 
eftersom jag hade doppat mitt 
ägg i stearin, erkänner George 
Antoun efter sin seger.

Ett hopp i påsken
Församlingspedagogen 
Andreas Salé märker i kontak-
ten med högstadieelever att 

barn med rötter i Mellanöstern, 
har mycket större kunskap om 
påsken än övriga klasskamra-
ter. Men även inom den svenska 
kyrkan finns mycket mer att 
upptäcka av påskbudskapet.

– Jag önskar att kyrkan ännu 
mer kunde betona befrielsen. 
Helst skulle jag vilja att vi bör-
jade gudstjänsten med fridshäls-
ningen. Det finns ju ett hopp i 
påsken, menar Andreas Salé.

– För mig innebär nattvarden 
befrielse. När jag växte upp i 
Göteborg var skärtorsdagen en 
högtid och det hände att män 

bar frack, berättar Ann-Britt 
Heyle.

– Vi betonar glädjen men 
samtidigt säger ju Jesus hårda 
ord: Jag kommer att dö, någon 
kommer att förråda mig. Vilka 
konsekvenser det blev förstod 
nog inte Judas då, menar 
Sandra Blomgren.

– Jag tänker på musika-
len Jesus Christ Superstar där 
Judas sjunger ”What if I stay 
her and ruined your ambition”, 
fyller Lasse Svensson i.

Vi pratar mycket om mat och 
gemenskap. Har vi som kyrka 

Urban Hermansson

Sandra Blomgren

George Antoun

Ann-Britt Heyle
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ett uppdrag att även göra målti-
den mer religiös för att bli mer 
hela som människor? undrar 
kyrkoherden.

– Att leva med Gud betyder 
inte att tänka på Gud hela ti-
den. Det viktiga är gemenska-
pen och att visa intresse för var-
andra, säger Sandra Blomgren.

Andreas Salé berättar om att 
ungdomarna som samlas i kyr-
kan på lördagarna alltid äter 
tillsammans. Många som drab-
bats av alkoholens baksidor i 
familjen tycker att det är skönt 
att det inte serveras alkohol. 

– De uppskattar att det inte 
är några vuxna som dricker. Så 
absolut finns det det något reli-
giöst i det, menar Andreas Salé. 

Matgemenskap
Som ansvarig för omsorgs-
nämnden i kommunen vet 
Anna-Lena Johansson hur en-
samma många äldre känner sig. 
Men det finns ljuspunkter.

– Jag har en far på demensbo-
ende. Där bor de sju personer 
som inte valt varandra men som 
ändå upplever gemenskap kring 
måltiden.

Men enligt en undersök-
ning är det i 35-årsåldern som 
svensken känner sig som mest 
ensam. En ålder då många 
bryter upp ur relationer. 
Kanske handlar det mer om 
en känsla än en faktisk verk-
lighet.

– Jag är själv i den åldern, 
och eftersom jag är nyskild 
äter jag ofta ensam men skulle 
gärna vilja äta middag oftare 
tillsammans med andra, berät-
tar Andreas Salé.

Den ensamheten är helt 
otänkbar i Syrien och Libanon.

– Vi har sällan någon ensam-
het i våra hemländer, berättar 
George Antoun. 

– Och när vi lagar mat, la-
gar vi alltid lite extra, berättar 
Salwa Haddad. 

Musten uppdrucken
Kokosdesserten på tallri-
ken är uppäten. Påskmusten 
uppdrucken. Alla är eniga. 
Kyrkan borde ha fler aktivite-
ter med mat. Och som Urban 
Hermansson uttrycker det.

– Måltiden är både gemen-
skap och upprättelse.

Lasse Svensson

Anna-Lena Johansson

 Andreas Salé

Salwa Haddad
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Hur kommer det sig att du valde att åka till Teneriffa 
som volontär för Svenska kyrkan?
– Jag och en kompis blev tipsade i somras av före detta 
volontärer som varit på Teneriffa. Tyvärr var anmäl-
ningsdagen över sedan länge, så vi tänkte att istället 
söka nästa år. Sen fick jag meddelande om en öppning 
att åka ned. Jag sökte och fick möjlighet att åka. 
Är du troende sedan barnsben, eller hur ser din tro ut?
– Skulle väl inte säga att jag är troende sedan barnsben. 
Tron började nog blomma i samband med att jag åkte 
på konfirmationsläger. Sedan dess har den fått blom-
ma, men jag tror fortfarande att jag delvis är sökande 
efter min egen tro. 
Hur är gemenskapen i ditt arbetslag? 
– Arbetslaget består av oss fyra volontärer, en husmor, 
en kyrkoherde, en kantor, en kommunikatör, en lokal-
vårdare och frivilliga. Vi har alla en god gemenskap, och 
det är mycket skratt och bus under dagarna. Alla hjälps 
åt för att få sakerna att gå ihop. Vi utbyter även idéer 
med varandra, för att göra besökarna nöjda och glada.

Berätta om en vecka, vad gör du?
– En vecka börjar med den Norska sjömanskyrkans 
dag. Då är vi bara två volontärer som jobbar tillsam-
mans med frivilliga norrmän. Måndagen går mest ut 
på att hinna grädda alla våfflor som norrmännen är 
helt tokiga i. Resten av veckodagarna är ganska lika 
varandra. Jag kommer till jobbet, börjar baka bullar, 
äter lite frukost, håller morgonandakt vissa dagar, och 
sen står jag i kassan. Vissa dagar är det olika aktiviteter 
som man får hjälpa till med. Det kan vara allt ifrån att 
hjälpa till med ”Kanelbulleklubben” som är en barn-
verksamhet, till att hjälpa till med barnkörerna. Ibland 
får jag cykla runt och sätta upp affischer. 
Får du någon ersättning som volontär?
–Vi får bo gratis, och så får vi fickpengar till mat. 
Vad är det bästa hittills med att vara volontär, och att 
bo på Teneriffa?
– Allt folk som man träffar här nere och klimatet, men 
även Teneriffabornas inställning till att allt inte be-
höver göras just i denna sekund. Det är väldigt olikt 

Svenska kyrkan på Teneriffa vill vara kyrka både för de svenskar som tillfälligt vistas på ön  

och för de bosatta. Linus Kalldal från Sollentuna arbetar som volontär under våren.

Text: Brigitta Stolt kyrkporten@svenskakyrkan.se  Foto: Eva Thelander

”TROR VI 
SPELAR EN 
VIKTIG ROLL 
FÖR FOLK 
SOM BOR 
HÄR” 

“Det är en 
jätterolig 
erfarenhet 
och en 
chans att 
stå lite på 
egna ben.”
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Stockholmsstressen. När man väl kommer in i det här 
lugnet, är det otroligt skönt.
Pratar du spanska, eller håller på att lära dig?
– Jag försöker så gott jag kan med skolspanskan. Att för-
stå vad folk här nere säger funkar ganska bra, trots att det 
skiljer sig mycket från spanskan jag lärt mig i skolan. Att 
prata spanska däremot, är svårare än vad man tror. 
Hur ser Teneriffabornas tro ut? 
– De allra flesta Teneriffabor är katoliker, i alla fall de 
som bor här permanent. Spanjorerna träffar jag inte i 
jobbet, men utanför jobbet träffar jag på spanjorer, ex-
empelvis i mataffären eller på gymmet. 
Vad betyder Svenska kyrkan på Teneriffa för svenskar-
na? Vilken roll spelar ni?
–Vi träffar alla möjliga svenskar här nere. Allt från se-
mesterfirare, säsongsarbetare och folk från de olika 
byarna runt om Los Cristianos. Svenska kyrkan blir 
en samlingsplats där man kan träffa vänner och få lite 
”Sverige” i vardagen. Så jag tror absolut att vi spelar en 
viktig roll för folk som bor här nere. 
På vilket sätt skiljer sig Svenska kyrkan på Teneriffa med 
Svenska kyrkan i Sollentuna? Är det någon skillnad?
–Den skiljer sig väl inte jättemycket skulle jag säga. Det 
är färre ungdomar här nere i jämförelse med hemma i 
Sverige, men det beror nog mer på vilka som faktiskt 
bor här. Sen är alla såklart lite mer solbrända här än 
hemma, haha. 
Kan du rekommendera jämnåriga att åka som volontär 
till Teneriffa, precis som du? Varför i sådant fall?
– Absolut! Det är en jätterolig erfarenhet och en chans 
att stå lite på egna ben, ifall man inte gjort det tidigare. 
Och gemenskapen man får känna på här nere. Sen att 
det är varmt och skönt i jämförelse med Sverige under 
samma period, vilket inte gör det sämre. 
Saknar du familjen i Sverige?
– Eftersom de lär läsa det här, så absolut saknar jag 
dem. Å andra sidan är det otroligt skönt att komma 
bort ifrån allt som vardagen därhemma innebär, och 
testa något nytt. 

Sollentuna församling och församlingen i Los 
Cristianos är vänförsamlingar. I avtalet ingår möj-
ligheten för ungdomar från Sollentuna att åka till 
Teneriffa som volontärer.

Jag är uppväxt vid en gräns. Under andra världskriget var det en av 
de mest bevakade i landet.  Kvar i skogen finns stridsvagnshindren 
i betong.

Vi åkte inte särskilt ofta till Norge när jag var liten, trots att det 
var så nära. När vi åkte var det för att handla smör, socker och 
mjöl.

Min pappa gjorde några radioprogram och skrev en bok om de 
flyktinglotsar som under kriget hjälpte människor, över gränsen till 
Sverige, inte långt från den bygd där jag växte upp. Dessa männis-
kor gjorde ett starkt intryck på mig. De berättade hur de var tvung-
na att jobba som vanligt under dagen, för att sedan under nätterna 
köra lastbilar, med flyktingar gömda under presenningar på flaket. 
Det fanns angivare, och minsta fel kunde leda till död och elände 
för flyktingarna man ville hjälpa. Inte sällan var de judar. De hade 
tagit sig till gränsen genom skogen och den sista biten in i Sverige 
kom de på slingrande landsvägar.  En granne till oss berättade hur 
hon sprang baklänges i snön för att lura de tyska soldaterna.

Det fanns en kvinna som bodde nära gränsen, på den svenska 
sidan. Många som kom utmattade efter att ha nått den svenska 
gränsen, bjöd hon på kaffe och smörgås. Efter kriget kunde hon 
konstatera att hon hjälpt närmare 3000 flyktingar i denna barm-
härtighetsgärning. 

Det var krig, och med livet som insats gjorde många heroiska  
insatser. Flyktinglotsar som blev påkomna sköts, och det finns 
fortfarande minnesmärken kvar i skogarna kring gränsen.

Nu skriver vi 2016. Krigen består, inte här, nu är de längre bort. 
Men det är ändå krig som berör oss. 

Men ingen, som bor i vårt land, behöver med livet som insats, 
utstå fara för att hjälpa en människa på flykt. Vi borde ha råd och 
möjligheter. Men de gränser som nu bevakas extra noga, stänger 
inte bara ute, utan hindrar också oss som vill hjälpa. Och jag tror 
att vi är många som hindras, i en vilja att försöka göra gott, och 
göra skillnad.  

Men jag vågar ändå tro, även om den är litet som ett senapskorn.
Jag vågar tro att det finns hopp. Jag ser att människor i min om-

givning jobbar för det goda. Med övernattningar för dem som fry-
ser, med gemenskap för dem av oss som känner av ensamhet under 
storhelger.

Jag vågar tro på en Gud som blev människa genom Jesus Kristus, 
en Gud som uppenbarar sig där barmhärtighet bor. Var Gud en 
kaffekokande kvinna, som bjöd flyktingar en fristad i en värm-
ländsk granskog under andra världskriget? Eller är han en frustre-
rad volontär som står vid en stängd gräns, där nästan ingen kom-
mer igenom?

Varför inte? 
Ingen känner Guds vägar, men vi kan ana den där barmhärtig-

het delas och kärlek får gro.

Gud, gör oss barmhärtiga och kärleksfulla!

diakonens
röst

Sven Johannesson 
Medarbetare Diakonin, Sollentuna kyrka

Namn: Linus Kalldal. 
Ålder: 19 år. 
Familj: Mamma Anne, pappa Ragnar,  
lillasyster Nathalie och de två hundarna 
Elvis och Mira. Även en bonusmamma 
och en bonusbror.  
Hur bor jag just nu: I en lägenhet i  
Los Cristianos, Teneriffa, med tre andra 
volontärer. 
Var bor jag i Sverige:  Hos mamma i 
Sollentuna och pappa i Upplands Väsby.  
Gör: Jobbar som volontär i Svenska  
kyrkan i Los Cristianos, Teneriffa. 
Bakgrund/Utbildning: Tog studenten 
i somras efter att ha läst Ekonomipro-
grammet på Rudbeck.  
Motto: Le, det blir roligare så.
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Ansvariga förmannen Rose-Marie 
Thorén har jobbat på Sollentuna kyrko-
gård sedan oktober 2015. Hon och hen-
nes kolleger sköter allt på kyrkogården, 
från gravgrävning till skötsel av grönytor 
och rabatter. Det finns cirka 5000 gravar 
på Sollentuna kyrkogård.

 – Miljötänket finns som en grön tråd. 
Båda kyrkogårdarna har bytt till eltruck-
ar och elmopeder som används i det dag-
liga arbetet. Vi har även börjat byta ut 
bensindrivna handverktyg till elektriskt 
drivna verktyg säger Rose-Marie Thorén.

Hon berättar att som gravrättsinneha-
vare kan du köpa skötsel av din gravra-
batt från församlingen och få den skött 
och planterad under året. Församlingen 
erbjuder gravrättsinnehavarna att plan-

tera perenner i gravrabatterna, istället för 
säsongsblommor, flera gånger under året.

Det finns också möjlighet att återan-
vända gamla gravstenar som återtagits. 
De går att slipa om, och gravera på nytt, 
och på det viset spara på naturresurser.

Rose-Marie berättar att det nu anläggs 
en ny askgravlund på Sollentuna kyrko-
gård, som har stående granitstenar. På 
dessa stenar sätts minnesnamnbrickor 
upp. 

Namnskyltarna kommer vara av zink. 
Det kommer även ett nytt område för ask-
gravar till sommaren.

 – Bakom askgravlunden ligger en slänt 
som blir en fin plats att sitta på, med 
vackra perenna planteringar där man kan 
finna stillhet och få ro för eftertanke.

Sollentuna församling har som mål att bli miljöcertifierade under 2016. På båda kyrkogårdarna, 

Sollentuna och Silverdal, har det gjorts en nulägesrapport och man har satt nya mål utifrån miljötänk.

Text: Brigitta Stolt kyrkporten@svenskakyrkan.se  Foto: Rose-Marie Thorén, Kim Dehlén

Miljötänk på kyrkogårdarna 

Nya askgravlunden på Sollentuna kyrkogård. 
På dessa stenar sätts namnbrickor i zink.

Jan Dahlström använder numera eltrucken  
i det dagliga jobbet på kyrkogården. 

Rose-Marie Thorén är ansvarig förman 
på Sollentuna kyrkogård.

Våren närmar sig. Har du några tips till 
Sollentunabornas egna trädgårdar?
– Börja att städa lite smått i trädgården. Du kan 
till exempel klippa ner gamla perenner. Många är 
säkert lockade att ge sig ut med sekatören och 
klippa i sina fruktträd. Men jag rekommenderar 
att anlita en fruktträdsbeskärare. Om du inte är 
kunnig hur du ska klippa eller vilka fruktträd du 
kan beskära just nu, så gör du mer skada än nytta. 
Och då kan du förstöra dina fruktträd. Däremot så 
kan du plantera fina krukor vid entréer eller andra 
platser i trädgården där du kan njuta av en färgglad 
vårplantering. Bläddra i kataloger och bland frö-
påsar i affären, planera vad du vill odla. Kanske kan 
du börja förkultivera inne, redan nu. Det är bara att 
sätta igång och drömma sig bort mot trädgårds-
säsongen 2016, avslutar Rose-Marie.
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Miljötänk på kyrkogårdarna 
I Kyrkporten nummer 6 
förra året bad vi om hjälp 
att forma en grönare kyrka. 

Här är några förslag. 

Vi måste sortera mera. Slänga skräp i rätt soptunna 
och ta hand om naturen.  My 9 år.

Ta hand om alla blommor.  
Matilda 9 år

Sopsortering, solpaneler, vindkraftverk och närodlat. 
Anny 10 år
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på gång

Drop-in-dop
Är du blivande konfirmand 
men ännu inte döpt? Har du 
funderat på att låta döpa ditt 
barn eller kanske dig själv men 
det har inte blivit av? 
 
Då är du varmt välkommen till 
Drop-in-dop i Kummelby kyrka. 
Kom som du är och ta med så 

många nära och kära du vill. Dopet är en gåva – oavsett ålder! 
Det kommer att finnas några dopdräkter och dopklänningar 
i olika storlekar att låna om så önskas. Vi ordnar med präst, 
kyrkomusiker, sångsolist och dopkaffe med tårta. Tänk på att 
om den som ska döpas är under 18 år krävs medgivande av 
samtliga vårdnadshavare. 
Tid: Lör 9/4 • 11.00–15.00
Plats: Kummelby kyrka

Ungdomskväll
Tid: Tisdagar  19.00  
ojämna veckor
Plats: Edsbersgskyrkan

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

Ungdom +13
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, aktivi-
teter. Kontakt:  
Suzanne Wallón,  
070-720 05 66,  
Andreas Salé,  
070-459 95 10.
Tid: Onsdagar 
14.00–22.00
Plats: Turebergskyrkan

Ungdomshäng
Tid: Fredagar   
18.00–24.00
Plats: Kummelby kyrka
Kolla facebook.com/ 
kummelbyungdom

Sinnes
En kväll för dig från 16 år och 
uppåt. Vi gymmar, äter, pratar 
och har en gemensam andakt. 
Vi avslutar ca 23.00. Ingen  
anmälan, ingen kostnad.
Tid: Lör 26/3 • 17.00–
23.00 
Plats: S:t Larsgården vid 
Sollentuna kyrka

Make & Remake
Skapande verkstad där vi syr saker av nya och återanvända 
textilier. Det vi tillverkar säljs i Kummelby kyrka och intäkter-
na går till Svenska kyrkans internationella arbete i Rumänien.
Tid: Torsdagar 9.30–12.00 
Plats: Kummelby 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   
 
 
Läs mer på 
www.svenskakyrkan.se/ 
sollentuna 
Tfn: 08-505 513 00

HITTA TILL KYRKAN

Temakväll med Göran Skytte
Vi gästas av journalisten och författaren Göran Skytte. 
Vi samtalar om hans liv, hans skrivande, övertygelse och 
kamp. Om varför han som var ateist blev uttalat kristen 
och hur allvarlig sjukdom förändrade hans relation till Gud. 
Han presenterar även sin senaste bok. Mingel med tilltugg 
från 18.30. Musik och samtal 19.00–20.30.
Anmälan: kummelby@svenskakyrkan.se
Tid: Tis 19/4 • 18.30 
Plats: Kummelby kyrka
Läs mer sid 12

Tisdagar 
12.30 i Turebergskyrkan

Onsdagar  
7.00 i Kummelby kyrka 
11.30 i Edsbergskyrkan

Torsdagar  
18.30 i Sollentuna kyrka   
18.30 i Turebergskyrkan

Söndagar 
10.00 i Kummelby kyrka
11.00 i Edsbergskyrkan  
11.00 i Sollentuna kyrka
15.00 i Turebergskyrkan 
18.00 i Kummelby kyrka

gudstjänster och mässor firas i församlingens kyrkor nästan varje dag

Gudstjänster och mässor Efterlängtade Predikoturer 
på väg tillbaka!

I nästa nummer av Kyrkporten kommer vi återigen 
att finna Predikoturerna här i Kyrkporten, där vi kan 
läsa om var och när det är gudstjänst och vem som är 
präst. Saknaden har varit stor.

En utmaning har varit tiden mellan manusstopp och 
utgivning. Ändringar som skett efter pressläggning har 
inte kunnat korrigerats, med felskrivning som följd, som 
ibland väckt förvirring. Ibland förargelse.

Utmaningen kvarstår. Vi kommer fortsätta göra allt 
vi kan för att publicera rätt tider, platser och namn. 
Gudstjänsterna är hjärtat och pulsen i kyrkan.

Lasse Svensson, kyrkoherde och Iréne Bond,  
kommunikationschef/redaktör
PS. Vi fortsätter som vanligt med Predikoturerna  

i  lokaltidningen Mitt i Sollentuna. Varje vecka.

Med reservation för ändringar. För aktuella gudstjänster se annons i lokaltidning-
en Mitt i Sollentuna och www.svenskakyrkan.se/sollentuna och. Ladda ner appen 
Kyrkguiden för information om  andakter/gudstjänster/mässor.
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september–oktobermars – april

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 
17/3, 31/3, 14/4  
Zeninspirerad meditation
7/4 Film: Miraklet i Lour-
des Regi: Jesica Hausner
21/4 Film: Gudar och 
människor  
Regi: Xavier Beauvois

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: Magnus Aronsson

Konst

Café Blå i Turebergskyrkan
Tisdagar • 12.00–14.00, smörgåsar
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  
Cafè Blå stängt 14/4 och 19/4.

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 18.00–20.00, 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
11.30 Mässa med efterföljande sopplunch. 
13.00 Stickcafé/Skaparhörna – delta genom att bara vara, 
handarbeta, måla akvarell eller på porslin/trä.
Tid: Onsdagar  11.30–15.00
Plats: Edsbergskyrkan

Stickcafé med 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  7/4 • 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

I taket lyser stjärnorna 
Andakt i stilla veckan följt av film ”I taket lyser stjärnorna” 
Efterföljande samtal om sorg
Tid: Tis 22/3 • 18.30
Plats: Sollentuna kyrka

Pilgrimsvandringar
Hälsans stig 
Vi vandrar utmed Edsvikens strand med små korta pauser 
på vägen. Vandringen tar oss med i Stilla veckans bibeltex-
ter. Avslutar med bibelmeditation i Turebergskyrkan.
Ta med vatten och ev frukt. Soppa (60 kr) finns om man vill i 
Café Blå efter vandringens slut. Anmälan senast 22/3 
Tid: Ons 23/3 • 10.00–13.00
Plats: Startar och landar i Turebergskyrkan.

Uti vår Hage
Vi vandrar tillsammans med vandrare från Kista-Spånga 
församling. Vandringen går genom vackra Hanstareser-
vatet med sina ängar av blåsippor och vitsippor. Fortsätter 
genom skogar och hagar mot Väsby gård och Bögs gård. 
Avslutar vandringen utmed Ravalen mot Sollentuna kyrka.
Ta med matsäck för dagen. Samåkning från Sollentuna med 
buss om så önskas. Anmälan senast 22/4
Tid: Lör 23/4 • 10.00–16.00
Plats: Startar vid Akalla kyrka och landar i Sollentuna kyrka

Kontakt och anmälan till Katharina Wolf Erixon, 070-781 95 55
Katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se

Sollentuna kyrkas 
konst och kultur 
Maria i våra hjärtan   
–  i folktro och i kyrkans 
tradition. Ninni Edgardh, 
professor i Kyrkovetenskap, 
berättar. 
Tid: Mån 11/4 • 19.00
Plats:  S:t Larsgården vid 
Sollentuna kyrka
Läs mer på sid 7

Konst i Kummelby
Bo Wessel  
fotografier  
Tid: 2–27/4

Sollentuna  
konstronda  
Tid: 16–17/4

Sorgegrupp
Sorgegruppen vänder sig främst till dig som mist en nära an-
hörig, make/maka, partner eller sambo. I gruppen får du möj-
lighet att bearbeta din sorg, få stöd och redskap att hantera 
sorgen. För mer information kontakta diakon Petra Hellström,  
08-505 514 74 eller petra.hellstrom@svenskakyrkan.se

Livet och sorgen 
Öppna träffar för dig som sörjer. Kom en stund eller vara 
med hela tiden.
Tid: Tis 12/4 och 14/6 • 14.00 – 16.00
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

När barn sörjer – vad hjälper? 
Lotta Polfeldt, socionom och leg. psykoterapeut arbetade 
på Rädda barnen fram till 2012 och arbetar nu bland annat 
med Bris och föreläsare på Ersta – Sköndal högskola
Tid: Mån 21/3 • 18.30
Plats: Sollentuna kyrka

Sorg

Språkcafé – drop in för nyanlända
Är du ny i Sverige? Vill du lära dig svenska? På Språk-
caféet kan du 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

Café och mötesplatser
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Babycafé med sångstund 
Sångstund 10.45. 
Fika 25 kr.
Tid: Måndagar  10.00–12.00
Plats: Silverdalssalen

Babyrytmik med  
småbarnscafé
Hit kan du och ditt barn, 
0–2 år, komma för lek,  
babyrytmik 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 från 
12.00, 30 kr.
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 självkostnadspris 
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

Öppen förskola
Träffar för föräldrar med 
barn 0-6 år, Sångstund 
10.00.
Tid: Fredagar 9.00–12.00
Plats: Gamla Rotebro-
kyrkan

Juniorhäng
Öppen verksamhet för barn 
(7–13 år) och deras för-
älder. Vi börjar med pizza, 
mjölk och frukt (20 kr/pers). 
Pingis, bordshockey, wii-
spel, skapande hörna m m. 
Vi avslutar med bus och bön 
i kyrkan. Ibland har vi disko, 
film och Minecraft laan. 
Kontakt: Anne Runesson,  
tfn 08-505 514 40, anne. 
runesson@svenskakyrkan.se
Tid: Fre 18/3,  8/4  •  
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 5/4 • 17.30–20.30
Plats: Kummelby kyrka

Lugn lördag 
En lugn lördag förmiddag 
för hela familjen. 10.00 
Brunch. 11.00 Pyssel och 
lek för de mindre. De äldre 
kan välja mellan miniretre-
at eller ett samtal utifrån 
boken ”Jag lutar åt Gud”.
12.00 Vi avslutar med andakt
Tid: Lör 9/4 • 10.00–13.00
Plats: S:t Larsgården

Barnens gudstjänst  
– doppärlan 
Tid: Lör 13/4 • 18.00–18.30
Plats: S:t Larsgården

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

Vändom
Öppen självhjälpsgrupp angående beroende  
och medberoende, 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 (30 kr för deltagare i 
Hela dig) för de som vill. Ingen anmälan.
Tid: Onsdagar • 11.30 t o m 27/4
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, ej 31/3, 14/4
Plats: Turebergskyrkan

Brödretreat
Vi bakar nattvardsbrödet till Skärtorsdagsmässan under 
tystnad och sång.
Tid: Tor 24/3 • 15.30
Plats: Turebergskyrkan

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

PREP-kurs–Friskvård för parrelation
Kursledare: Lisa Hofverberg, diakon och Mario Silva, 
familjerådgivare. Material ingår. Anmälan senast 4/4 
till lisa.hofverberg@svenskakyrkan.se  
Tid: Lör 9/4 och sön 24/4 • 10.00–17.00
Plats: Silverdalssalen 

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. Ingen anmälan. Ingen kostnad.
Tid: Lör 23/4 • 14.00–17.00
Plats: Turebergskyrkan

Ande, kropp och själ

Påskvandring 
för barn och vuxna
 
En vandring i kyrkan där du får 
uppleva Jesus väg till död och upp-
ståndelse. Vandringen avslutas 
med en kort andakt i kyrkan. 

Tid: Onsdag 23/3 • 18.00
Plats: Sollentuna kyrka

”Vad gott du tänkt” 
– en temagudstjänst med vis-
dom från gamla väggbonader

Kjell Dellert,  Edsbergs Kyrkokör

Tid: Sön 10/4 • 11.00
Plats: Edsbergskyrkan
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mars – april

Ande, kropp och själ

Musik i Kummelby
Järfälla Brass Band. Hélène 
Kimblad, mezzosopran. 
Stig Robertsson, dir. 
Förköp i Kummelby kyrka, 
vuxna 100 kr, ungdom under 
18 år/stud med leg 50 kr.
Tid: Lör 19/3 • 15.00
Plats: Kummelby kyrka

Earth Hour-konsert med 
lysande mingelfest
Mass av S. Dobrogosz
Laurentii Motettkör och 
Con Anima. Ragnhild 
Köllerström, dir 
Ania Proskourina, piano
Insamling sker till Svenska 
kyrkans internationella 
arbete och fastekampan-
jen MATRÄTTEN – för allas 
rätt till mat. Internationella 
gruppen bjuder efteråt  in till 
En lysande mingelfest med 
alkoholfri cider och snacks.
Tid: Lör 19/3 • 20.00
Plats: Sollentuna kyrka

En passionerad historia 
– musik ur Jesus Christ 
Superstar
Sollentuna Gospel med 
komp under ledning av Karin 
Runow och Per Olsson.
Jesus: Isac Westford Stadell, 
Judas: Marcus Berglund. 
Biljetter: Vuxna 100 kr,  
barn under 16 år 50 kr.
Tid: Lör 19/3 • 18.00 och  
tis 22/3 • 19.00
Plats: Turebergskyrkan

3 Franska mässor del 2
Messe à trois voix, av  
André Caplet (1878–1925).
Stella Cantica
Fredrik Lundqvist, dir
Tid: Sön 20/3 • 11.00
Plats: Edsbergskyrkan

Skön lördag
En liten stund. Orgelmusik i 
20 minuter med Maria Star-
borg. Efter konserten ser-
veras Afternoon tea (25 kr).
Tid: Lör 2/4 • 14.00
Plats: Kummelby kyrka

Musik i Kummelby
Requiem av W A Mozart. 
Kummelby kyrkokör.  

Musik
Solister och pianist.  
Förköp i Kummelby kyrka, 
vuxna 100 kr, ungdom un-
der 18 år/stud med leg 50 kr.
Tid: Sön 10/4 • 18.00
Plats: Kummelby kyrka

…and if you close  
your eyes…
Finstämd engelsk och ame-
rikansk körmusik. Vokalen-
semblen Stockholm Consort 
Lars Åke Levin, dir
Tid: Sön 10/4 • 18.00
Plats: Turebergskyrkan

Körmusik i vårens tid 
Musik av J Rutter,  
G Palestrina, B Hallberg,  
D Wikander m fl. Edsbergs 
kyrkokör under ledning av 
Birgitta Höök Seuffert
Tid: Sön 10/4 • 19.00 
Plats: Edsbergskyrkan

Babykonsert
Konsert – upplevelsevand-
ring – andakt i kyrkan – 
lunch i caféet
Tid: Tor 14/4 • 10.00–12.00
Plats: Rotebrokyrkan 

Från Filmens värld
Konsert med Filmmusik. 
Happy Voices.
Elisabet Wimark.
Tid: Sön 17/4 • 16.00
Plats: Sollentuna kyrka

3 Franska mässor del 3
Messe en Fa, av Théodore 
Dubois (1837–1924).
Mälaröarnas kammarkör 
SAS-kören, Sångglädje
Tove Åhrman och Fredrik 
Lundqvist, dir/organist 
Tid: Sön 17/4 • 11.00
Plats: Edsbergskyrkan

Noaks ark – musikal  
av J Horovitz 
Gudstjänst för små & stora
Sångkompaniet, solister och 
instrumentalister under led-
ning av Birgitta Höök Seuf-
fert. Barnkören medverkar 
också med sånger av Lennart 
Hellsing och Majas alfabets-
sånger. Kjell Dellert, präst
Tid: Sön 24/4 • 11.00 
Plats: Edsbergskyrkan

se även under påsk Påsk
Skärtorsdagen 24/3
SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
18.30 Sollentuna kyrka
Staffan Stadell
18.30 Turebergskyrkan
Fredrik Hamrén
19.00 Edsbergskyrkan
Kjell Dellert
Edsbergs kyrkokör
19.00 Kummelby kyrka
Fotatvagning
Anders Lennse

Långfredagen 25/3
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
10.00 Kummelby kyrka
Maja Holmberg
Kyrkokören. 
11.00 Sollentuna kyrka
Ekumeniskt gudstjänst i samverkan  
med Rotebrokyrkan. 
Monika Rohdin
Gerdine Willemsen predikar 
15.00 Turebergskyrkan
Lilijana Berg
Turebergs kyrkokör

STABAT MATER AV PERGOLESI
15.00 Edsbergskyrkan
Stella Cantica
Tove Åhrman, sopran
Elin Jonsson, alt
Oskar Rutberg, orgel
Fredrik Lundqvist, dir

MUSIK VID NIONDE TIMMEN
15.00 Kummelby kyrka
Christer Wallström, piano och orgel  
Cello. Maja Holmberg.

Påskafton 26/3  
PÅSKNATTSMÄSSA
23.30 Kummelby kyrka
William Grönroos
Kummelby Gospel
23.30 Sollentuna kyrka
Lisa Åslund. 
Konfirmander och ungdomsledare 

 

Påskdagen 27/3  
– Obs sommartiden börjar
PÅSKOTTA
8.00 Edsbergskyrkan
Kjell Dellert, Edsbergs Kyrkokör
Påskottefrukost

PÅSKDAGSMÄSSA
10.00 Kummelby kyrka
Anders Lennse. Lovsång 
Trumpet. Söndagsskola
11.00 Sollentuna kyrka
Monika Rohdin, Jessica Holmberg och Sven 
Johannesson. ”Påsk” av S. Rachmaninov 
framförs av Laurentii Motettkör, Martin Danell, 
orgel, Ania Proskourina, piano. 
11.00 Edsbergskyrkan
Gudstjänst för små och stora
Kjell Dellert. Barnkören och Sångkompaniet
15.00 Turebergskyrkan
Erik Olebark Ringheim
Turebergs kyrkokör, Barnkör, Karin Runow  
Söndagsskola.

RASTPLATS MED RO 
– SINNESROGUDSTJÄNST
16.00 Sollentuna kyrka
Jessica Holmgren
Fika efter gudstjänsten. Även 24/4 
 
Annandag påsk 28/3
MÄSSA MED EMMAUSVANDRING
Start 10.00 från Silverdalssalen 
Vandring på kyrkogården, samtal under 
vägen mot Silverdalskapellet där mässa 
firas 11.00. Enkel lunch efter mässan.  
Vid regn tidigareläggs mässan.  
Lasse Svensson, präst 
Annandag påsk 28/3  
Silverdalskapellet

i Sollentuna
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POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER

Lasse Svensson
kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

kyrkoherden

har ordet

Skulle vi i kyrkan 
fortsätta som vanligt?
TÄNK TANKEN, att den där Jesus, han 
har aldrig funnits. Allt är uppdiktat och 
påhittat. Visserligen är det fantastiska 
berättelser som man blir berörd av, som 
berättelsen om när han föds, och man 
kan känna igen sig i berättelsen om 
när människor sviker och bedrar, eller 
förfasas över, som när Jesus blir piskad, 
torterad, dödad, det är starka berättelser; 
starkast och märkligast är förstås storyn 
om hans uppståndelse från de döda. Livet 
vann. 

Men tänk tanken: allt är uppdiktat och 
påhittat. Och så kommer min fundering: 
skulle vi i kyrkan, ändå fortsätta som 
vanligt? Vi gör ju en massa bra saker. 
Men vad skulle vi säga?

– Hej alla konfirmander. Ni är 287 som 
anmält er till läger i sommar. Vi har en 
”liten ändring”. Men, du är välkommen 
ändå. Det ska bli jätteroligt.

– Hej alla körmedlemmar. Vi ses som 
vanligt på torsdag. Vi har en massa ny 
repertoar vi behöver öva in. Och lite änd-
ringar i schemat när vi ska sjunga; kan 
meddela att ni är lediga på långfredag 
och påskdagen. Ses på torsdag. Ta med 
ett glatt sångarhumör.

VAD SKULLE vi göra på kyrkorådet och i 
kyrkofullmäktige? Ta bort ordet ”kyrka” 
förstås, för det har med Kristus att göra. 
Vi kan ju alltid skicka ”kallelse till kyr-
kofullmäktige”.

SKULLE VI FORTSÄTTA som vanligt? 
Seriöst! Aktiviteter, engagemang och 
insamlingar som gör skillnad. Och sam-

tidigt… kan man inte göra dessa aktiviter 
och insamlingar utan Jesus?!

PETRUS, som var med då det hände; han 
hade följt Jesus i flera år. Sett, hört och rört 
vid Jesus. Han var beredd att ”offra sitt 
liv”, trodde han. När bästa vännen Jesus 
dör, en snöplig kriminells död, då är allt 
slut. Han är ledsen, sorgsen, djupt in i sjä-
len, och han är så rädd. Vad ska hända nu?

KONSEKVENS: jag vänder tillbaka till 
mitt gamla liv. ”Jag går och fiskar” säger 
han. Men så får han se Jesus. Igen. Jag 
tror det var tredje gången för Petrus. Han 
hade sett den tomma graven, han hade 
sett liksvepningen, han hade sett… men 
kunde han tro. Så möter han den levande 
Jesus igen. Och nu, nu är han beredd att 
offra allt, sitt liv; han är inte längre rädd. 

OM ALLT ÄR UPPDIKTAT OCH PÅHITTAT

Jag skulle söka nytt jobb. Skulle nog 
försöka hitta nåt inom vård- och omsorg. 
Eller kanske fastigheter. Bygga. Var jag 
yngre skulle jag läsa ekonomi och jobba 
med sånt. Och göra nytta och göra skill-
nad. Men jag skulle också fråga mej, finns 
det nåt mer… vad är meningen med allt? 

Är allt i livet bara tillfälligheter och 
slump, en vindpust i rymden? Skulle jag 
fortsätta som vanligt om allt var uppdik-
tat och påhittat om Jesus?

Jag tror.

Glad påsk! Lasse Svensson  
Kyrkoherde

OM JESUS INTE FUNNITS, INTE FÖTTS, DÖTT ELLER UPPSTÅTT


