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Prästen har ordet diakoni tar tid
Jag gick upp tidigt den där mor-
gonen för att hinna med mor-
gonflyget från Sao Paulo till Rio 
de Janeiro. Trafiken i de brasi-
lianska millionstäderna är minst 
sagt kaotisk så man måste alltid 
ha rejält med marginaler. Efter en 
timmes flygtur och tunnelbana 
till regionbussarna blev det sedan 
nästan 3 timmars bussresa långt 
ut på landsbygden till den lilla 
byn vars namn jag faktiskt har 
glömt. Sedan återstod det bara 
att hitta fram till huset där den 
gamle mannen bodde. Jag hade 
ingen adress så det blev till att 
fråga sig runt om någon visste var 
”o sueco” (svensken) bodde. Det 
visade sig att han var den ende 
europé som bodde i den lilla byn 
så det var inga problem att få det 
enkla lilla huset utpekat för sig.

Svenska utlandskyrkan har ett 
väldigt nära samarbete med 
ambassad och konsulat och det 
var den vägen jag fått informatio-
nen om den gamle, ensamme och 
numera också rätt sjuke mannen. 
Han hade lämnat Sverige för 
många år sedan för att ge sig ut 
i världen och livet hade till slut 
fört honom till Brasilien där han 
träffat sin blivande hustru. Efter 
några år tillsammans hade de flyt-
tat in i det lilla och mycket enkla 
huset i byn jag just kommit till. 
Hustrun var död sedan många år, 
men mannen hade av olika anled-
ningar blivit ensam kvar i huset. 
Ålder och sjukdom gjorde att han 
ytterst sällan lämnade huset och 
det sista året blev han ofta kvar 
i sängen hela dagen om han inte 
med stor möda lyckats ta sig till 
en sliten fåtölj i rummet bredvid. 
Det var tack vare omtänksamma 
grannar som han inte en enda dag 
hade behövt somna hungrig.
Nu stod jag vid den ytterdörr där 
bara några färgrester talade om 

att dörren en gång varit blå. Jag 
knackade på försiktigt, men när 
jag inte fick något svar öppnade 
jag dörren och gick in. Det luk-
tade instängt och där var väl inte 
städat överdrivet ofta den senaste 
tiden, men man kunde ändå ana 
att detta hem en gång varit både 
gemytligt och hemtrevligt.

Det är ingen överdrift att säga 
att mannen blev väldigt förvå-
nad och sedan otroligt glad när 
han till slut förstod vem jag var 
och var jag kom ifrån. ”Svenska 
kyrkan… präst… hit… hem 
till mig” sa han på lite knagglig 
svenska för det var väldigt många 
år sedan han talat svenska senast. 
Vi fick några fantastiska timmar 
tillsammans och detta möte är 
något jag aldrig glömmer. Det är 
faktiskt ett av de starkaste min-
nena som jag har med mig från 
mina år i utlandskyrkan. 

Diakoni är kyrkans sociala 
arbete, ett arbete som kan ta sig 
väldigt olika uttryck, men som 
alltid har den enskilda människan 
i centrum. Jag skulle vilja påstå 
att diakonin är ryggraden när vi 
tänker på Svenska kyrkan för det 
är där vi ser och möter människor 
just precis på den plats och i den 
fas i livet där de råkar befinna sig 
i detta nu. 

Ett av de mest centrala orden i 
hela den kristna tron är ordet 
”Kärlek” och diakoni är kärlek 
omsatt i praktisk handling och 
kanske det viktigaste av allt; det 
finns aldrig någon baktanke i 
diakonin. Det är inte någon slags 
strategi för att omvända männ-
iskor utan bara detta enkla att se 
och möta sin medmänniska i det 
som är hennes vardag.
Diakoni tar tid, måste få ta tid. 
Samhällsekonomiskt var detta 

nog ingen lysande affär. Jag var 
ju inte tillbaka i mitt hem i Sao 
Paulo förrän dagen efter så det 
var väldigt många timmar för ett 
enda besök. Och i kyrkans sta-
tistik syntes bara ett ”streck” i 
kolumnen för gjorda hembesök. 
Men bakom all statistik döljer 
sig ofta en annan verklighet, där 
finns människor av kött och blod 
som längtar och kämpar och det 
är alltid kyrkans främsta uppgift 
att se och möta dessa människor 
även om det ibland både kostar 
och tar tid.

Vi har duktiga diakoner i vår 
församling som har ett särskilt 
ansvar för diakonin, men ytterst 
är det allas vår uppgift att omsätta 
ordet kärlek i praktisk handling, 
att i ordets djupaste mening vara 
verkliga ”medmänniskor”.
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Diakoni
Diakoni är från början ett gre-
kiskt ord som betyder ”tjänst” 
eller ”att tjäna”. 

En vanlig beskrivning är att 
diakoni är kyrkans omsorg om 
medmänniskan och skapelsen. 

I vår församlingsinstruktion 
skriver vi att diakoni uttrycker 
kristen tro genom kärlek till, 
omsorg om och solidaritet med 
våra medmänniskor och med 
hela skapelsen.

Ibland beskriver man diakoni 
som kyrkans sociala arbete. 

Diakoni är helt enkelt en del av att vara kyrka, 
den kärlek som predikas måste få en konsekvens 
i vardagen.

Diakoni är uppdraget till kyrkan 
grundad i Kristi kärlek, att 
genom delaktighet, respekt och 
ömsesidig solidaritet möta var-
andra i utsatta livssituationer.

Diakonen har ett särskilt uppdrag i 
församlingen. I vigningen till diakon 
avges löften om att uppsöka, hjälpa 
och stödja dem som är i kroppslig 
och själslig nöd. När man vigs till 
diakon får man ett särskilt hals-
band, även kallat emblem.

emblemets symbolik
ringen Du är omsluten av Gud 
och finns i den världsvida gemen-
skapen i Kristus.
korset Jesu Kristi död, uppstån-
delse och försoning är det cen-
trala.
duvan Duvan med den friska 
olivkvisten påminner om duvan 
som lämnade Noas ark och åter-
vände med budskap om liv.

Så är diakonens uppdrag att – 
buren av Gud, vägledd av Kristus 
och med den helige Andes hjälp – 
vara ett barmhärtighetens tecken 
och gå med bud om liv och hopp.

en diakons dag på jobbet
Många och olika uppgifter ryms i 
diakonens tjänst.
Så här kan en dag se ut:
• Samtal
• Förbereda andakt på Pålsbo  
äldreboende samt förbön till sön-
dagens mässa
• Fylla på Bokbordet
• Se till att det finns kyrkkaffe
• Säga hej på Stickcaféet
• Vara med på Öppna förskolan

diakonalt förhållningssätt
Med detta menas att vi möter var-
andra med respekt och empati. 
Ett fint uttryck för detta är att 
mötas i ögonhöjd. Vi vill att det 
verkligen ska kännas att man blir 
sedd och lyssnad på, när man är i 
församlingens sammanhang. 

allas ansvar
Diakonerna har sitt särskilda 
ansvar, men diakoni är hela för-
samlingens uppdrag. Det inne-
bär att såväl anställda, förtro-
endevalda som ideella är viktiga 
delar i det diakonala arbetet. För-
samlingen vill, tillsammans med 
andra goda krafter, verka för ett 
gott samhälle. Ytterst sett är det 
faktiskt allas uppgift att tänka 
och göra gott för våra medmän-
niskor i de sammanhang där vi 
befinner oss. 

En diakon

FOTO: Ulrika Sodren/IKON
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Kyrkans samtalsmottagning
Vårt behov av samtal är speciellt stort i vissa av livets skeden.
När livet på olika sätt blir ansträngt kan det vara bra att samtala 
med någon. Vi tror att det goda samtalet kan innebära föränd-
ring i en människas livssituation.

Församlingen har en samtals-
mottagning som finns till för dig 
som vill ha någon att samtala 
med. Samtalen kan handla om 
relationer, någon kris du går 
igenom, sorg, stress, känsla av 
ensamhet, tankar om tro och 
tvivel.

Alla är välkomna att höra av 
sig, oavsett om du är medlem i 
Svenska kyrkan eller inte.
samtalen
Samtalen är kostnadsfria och vi 
som arbetar har tystnadsplikt.

Första gången vi träffas stäm-
mer vi av hur vi ska gå vidare. 
Ibland kan det räcka med något 
eller några samtal, ibland kan 
det vara bra att träffas under en 
längre period.

vi som arbetar med samtalen

Birgitta Brännström
diakon/psykoterapeut steg 1
tfn 035-16 13 16

Olof Olsson
präst tfn 035-16 13 07

Välkommen att höra av dig!

Ibland kommer det människor 
till samtalsmottagningen 
som blivit rekommenderade 
av vårdcentralen att höra av 
sig. Vi frågade på vårdcentra-
lerna om vilka anledningar de 
rekommenderar att söka sig 
hit.
”När vi upplever att klienter 
behöver stöd i existentiella 
frågor (liv och död, sorg, 
ibland även vid kris) rekom-
menderar vi att man vänder 
sig till er samtalsmottagning.”
”I de fall där vi anser att det 
inte behövs kurator eller psy-
kolog, inte svåra psykiatriska 
ärenden. Mer i t ex ”normala” 
livskriser.”
Hur upplever ni att samtalen har 
betydelse för patienterna?
Dessvärre får vi ytterst sällan 
återkoppling av klienter som 
varit i kontakt med er, vilket 
förhoppningsvis är tecken 
på att klienterna har erhållit 
hjälp av er och inte har behov 
av att ta kontakt med oss igen.

FOTO: Robert Jonsson/IKON
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”Jag har mötts 
av respekt, bra 
bemötande och en 
lyhördhet som jag 
uppskattar.”

någon professionell. Trots att jag 
har ett tryggt och stabilt famil-
jeförhållande har jag uppskattat 
samtalen. Har känts bra att ”inte 
belasta” dom närmaste mer än 
nödvändigt. Situationen var nog 
jobbig ändå för familjen. 
Förut har jag tänkt att ensam är 
stark men så är det inte. Jag har 
även lärt mig att leva mer i nuet 
och att njuta av livet. För livet 
är skört. Förut hade jag alltid 
mycket på gång. Ställde upp så 
fort någon bad mig. Nu känner 
jag när jag kan spänna bågen 
och vara aktiv men också lyssna 
på mig själv när jag behöver ta 
det lugnt.

kvinna i 30-årsåldern
Hur kom du i kontakt med sam-
talsmottagningen?
Genom BVC-sjuksköterskan. 
Hon gav mig en folder och 
rekommenderade att jag hörde 
av mig.

Av vilken anledning tog du sedan 
kontakt?
Det har varit i två omgångar. 
Första gången var det i samband 
med min dotters död. Och några 
år senare dog min pappa, sam-
tidigt som det var stora föränd-
ringar i livet i övrigt. 

Vad har samtalen för betydelse för 
dig?
Jag har mötts av respekt, bra 
bemötande och en lyhördhet 
som jag uppskattar. Samtalen får 
oro och stress att lägga sig. När 
jag faller får jag hjälp att resa 
mig. Jag längtar hit till ”min BB” 
och samtalen väger tungt i min 
vardag. Ibland när jag har för 
mycket stress får jag hjälp att se 
att mina känslor och reaktioner 
är helt befogade och okej.
Det är väldigt bra att man kan 
söka hjälp innan man faller helt. 
Jag var väldigt nära en sjukskriv-
ning men sluppit det med hjälp 
av samtalen.

Några röster från samtalsmottagningen
man i 60-årsåldern
Hur kom du i kontakt med sam-
talsmottagningen?
En närstående har egen erfaren-
het av samtal så jag fick tips att 
ta kontakt.

Av vilken anledning tog du
kontakt?
Jag hamnade i en livskris som 
kom av hög arbetsbelastning 
både på jobbet och på min fritid, 
på snudd till utbränd. Samtidigt 
fick jag ett plötsligt sjukdomstill-
stånd samt att det var flera döds-
fall i min närhet som kom tätt.
Vad har samtalen haft för
betydelse?
De har fungerat som en ventil. 
Har varit viktigt att få prata med 
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Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.
dikt av Hjalmar Gullberg

Leva vidare-grupp
Det svåraste vi kan vara med om är när vi förlorar någon som 
stått oss nära. Vi vet att varje människas sorg är unik och 
egentligen inte kan förstås av någon annan, men det är också 
mångas erfarenhet att det kan betyda mycket att få dela 
tankar och erfarenheter med någon som är i samma situation.

Det är därför församlingen erbju-
der en samtalsgrupp för sörjande 
som vi kallar för ”Leva vidare”. 
Under några månader träffas vi 
regelbundet för att samtala och 
lyssna. I andras ord och känslor 
kan man ofta känna igen sig 
själv. Hör gärna av dig om du 
har några frågor eller funde-
ringar om denna grupp.

Olof Olsson

en röst från leva vidare-grupp
Camilla Nordh har pratat med 
en kvinna som deltagit i en av 
våra leva vidare-grupper. Hon 
säger att hon har upplevt en 
fantastisk gemenskap i den grup-
pen som hon träffade, vilket hon 
känner berodde på att ledarna 
gjort det möjligt att känna trygg-
het i gruppen. ”Vi har fått ett 
sådant fint stöd av varandra, men 
inte minst av ledarna som vetat 

att styra samtalen på ett mycket 
kunnigt sätt. Det är viktigt att få 
sätta ord på sin sorg och att få 
prata om det.”
Kvinnan har också känt att 
det varit skönt att komma till 
träffarna. Hon har haft behov 
av sällskap då hon känner sig 
ensam. Hon tycker också att det 
är bra att man inte måste vara 
troende för att få vara med, utan 
att alla är välkomna.

Många vittnar om att just Leva vidare-gruppen varit starten på en 
mer regelbunden kontakt med församlingen. Efter att träffarna med 
leva vidare-gruppen avslutats har man kommit med i till exempel Hal-
lägralunken eller Stickcaféet.

vill du vara med som ideell 
medarbetare?
Vi behöver fler ideella med-
arbetare när församlingen är 
på Pålsbo äldreboende och 
Bäckagårds äldreboende.
Vill du vara med?
Kontakta
Birgitta Brännström,
tfn 035-16 13 16
birgitta.brannstrom
@svenskakyrkan.se
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sveriges kristna råd
Det finns tillfällen när de 
kristna kyrkorna behöver tala 
med gemensam röst i ange-
lägna samhällsfrågor. Det 
kan vara när utsatta grupper 
kommer i kläm i samhället.

Sveriges kristna råd har 27 
medlemskyrkor. Rådet länkar 
samman medlemskyrkor-
nas eget arbete inom olika 
områden. Kyrkorna kan då 
gemensamt ställa sig bakom en 
manifestation eller opinions-
yttring. Exempel är Påsk- och 
Juluppropet för en humanare 
flyktingpolitik. Sveriges kristna 
råd är remissinstans för riksdag 
och regering då kyrkorna ger 
gemensamma svar på utred-
ningar.

diakonins månad
Sveriges kristna råd fokuserar 
varje år i september på något 
särskilt ämne. I år är temat 
äldres psykiska ohälsa. Livets 
villkor är så olika. Många 
människor drabbas i olika grad 
av ohälsa, ibland både fysiskt 
och psykiskt. Undersökningar 
i Sverige visar på en ökad psy-
kisk ohälsa. Under några år 
har diakonins månad fokuserat 
på barns och ungas psykiska 
ohälsa. Nu vänds uppmärk-
samheten mot situationen 
bland äldre.

Psykisk ohälsa kan drabba 
vem som helst och utlösas av 
många olika anledningar. En 
faktor som är viktig för att 
minska ohälsan är känslan av 
sammanhang. Vi människor är 
beroende av att leva i relationer 
med andra. Med omsorg och 
gemenskap i fokus vill vi värna 
om människors livskvalitet. Vi 
bjuder in till olika träffar som 
Eftermiddagsfika, Stickcafé och 
Hallägralunken. 

Språkcaféet
Sedan 1,5 år tillbaka har vi, 
i samarbete med Söndrums 
bibliotek, språkcafé varje 
torsdag.
Vi lånar bibliotekets lokaler och 
de bidrar med fika varje gång. 
Mängden personer som kommer, 
varierar från gång till gång. De 
flesta kommer från SFI (Svenska 
För Invandrare).

Vi brukar spela spel, gärna fråge-
spel om Sverige och dess traditio-
ner. Det leder till många trevliga 
diskussioner och glada skratt. 
Dessutom lär vi av varandra. De 
får lära sig språket och lite om 
sitt nya land, och vi får lära oss 
lite om dem och deras bakgrund 
och kultur.
Detta är en verksamhet som 
fungerar bra genom att vi har 
fantastiska ideella medarbetare 
som alltid ställer upp, och vi har 
väldigt roligt tillsammans.

Mer om diakoni

FOTO: Linda Maria Thompson/IKON
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I LIVBOJEN kan du bara vara, spela 
spel, pyssla, göra dina läxor. Varje 
gång fikar vi och gör något gemen-
samt om ”Livbojen” och avslutar 
vår träff med en andakt.

Vi träffas TISDAGAR KL 15-16:30 i Röda Längan. Vi hämtar på skolan 
kl 14:45. Glöm inte att meddela fritidspedagogerna. 

Anmälan senast 24/8 via mail till: malin.ohrling@svenskakyrkan.se
I mailet skriver man: • Namn, klass/fritids
• Namn och mobilnummer till vårdnadshavare. 

har du frågor? Kontakta Malin Öhrling, tfn 035-16 13 20
eller malin.ohrling@svenskakyrkan.se

LIVBOJEN
för dig som är 6-10 år
start tisdag 28 augusti

Musik och rytmik
i Söndrums kyrka
för barn 0-18 månader
låt barnen få uppleva kyrko-
rummet genom sång och musik

11/9, 9/10, 13/11, 11/12 kl 10:00
Sångstund 30 minuter,
därefter enkel fika i kyrkan.

frågor? Kontakta Malin,
tfn 035-16 13 20
malin.ohrling@svenskakyrkan.se
eller Elisabeth, tfn 035-16 13 17
elisabeth.almqvist@svenskakyrkan.se

FOTO: Magnus Aronson / IKON

#klivin #ungikyrkansondrum
Välkommen att kliva in i Röda längan
på onsdagar mellan 14-21 (start 5 september). 

kl 14-16 After school för åk 4-6. After-School är en ”efter-skolan-akti-
vitet” under avslappnade former. Här kan du få hjälp med dina läxor. Du kan 
också bara vara, spela spel, pyssla och lära känna nya vänner. Vi bjuder på 
något gott att äta. After-school är för alla mellan 10 och 13 år.
Ingen anmälan behövs!

kl 16-18:30 Här finns möjlighet för unga i alla åldrar att bara vara, göra 
läxor, prata med en vuxen, skapa, spela spel, fika m.m. 

kl 18:30-21 ungdomskväll ”Längan” åk 8 och uppåt (ojämna veckor 
startar det med mässa i Söndrums kyrka).

Information
Malin Öhrling, tfn 035-16 13 20 eller Marcus Gillsjö, tfn 035-16 13 13

ÖPPEN FÖRSKOLA
i Söndrums församlingsgård

start måndag 27 augusti

måndag kl 13:30-16
tisdag kl 09-11 Babycafé, 

0-18 månader
(11/9, 9/10, 13/11 och 11/12 

ses vi på Musik och Rytmik
kl 10:00 i Söndrums kyrka)

onsdag kl 09-11:30
torsdag kl 13:30-16

Surftorsdag*

har du frågor?
Kontakta Maria Ålund,
tfn 035-161315 eller

maria.alund@svenskakyrkan.se

* Surftorsdag betyder att vi 
oftast ses runt om i försam-
lingen. Håll koll på facebook-
sidan ”Liten och stor 0-5 år, 

Söndrum-Vapnö” eller kontakta 
Maria samma dag för info.

FOTO: Magnus Aronson / IKON
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Hallägralunken
Vi träffas onsdagar kl 10

i Söndrums församlingsgård.
Vi går en promenad och

fikar efteråt. Ingen anmälan.

Konfirmand 2018/2019
du som är född 2004/du som ska börja 8:an 
- vill Du vara med?
det går fortfarande bra att anmäla sig!
1. kreativa konfirmander
Uppstart onsdag 19 september 2018.
2. sommarkonfirmander
Uppstart söndag 11 november 2018.

anmälan skickas till Söndrum-Vapnö församling,
G:a Tylösandsvägen 103, 302 41  HALMSTAD
eller sondrum.vapno@svenskakyrkan.se
frågor - ring Marcus Gillsjö, tfn 035-16 13 13

Eftermiddags-
fika
varannan tisdag (obs dagen)
kl 14:00-15:30
(udda veckor med start
28 augusti)
Söndrums församlingsgård

Vi umgås, fikar och
har trevligt tillsammans!

Ingen anmälan.
Vid frågor,
ring Birgitta Brännström
tfn 035-16 13 16

Stickcafé
måndagar kl 13:30

i Söndrums församlingsgård.
Start 3 september

Vi stickar, virkar, syr,
fikar och pratar.

Om du inte handarbetar är du 
välkommen att dela

gemenskapen och samtalet.

Inga träffar följande datum:
24/9, 29/10

Körsång och barnrytmik
MINIMAXkören barn 2-4 år med 
förälder/annan vuxen 
Varannan onsdag (jämna veckor) 
kl 15:30–16:15. Start: 5/9

KÖRKUL 5-6 år – gärna med för-
älder/annan vuxen
Varannan onsdag (udda veckor) 
kl 15:30–16:15. Start: 12/9

GLÄDJEKÖREN åk 1-7
Onsdagar kl 16:30–17:15.
Start: 5/9

”AFTER WORK”-kören 
En opretentiös vuxenkör för dig 
som bara vill sjunga och må bra 
och samtidigt prova på körsång. 
Torsdagar kl 17:30–18:30. 
Start: 6/9.

KYRKOKÖREN 
Blandad fyrstämmig (SATB) 
vuxenkör med mycket varierad 
repertoar.
Torsdagar kl 19:00–21:00.
Start: 6/9.

SÖNDAGSKÖREN öppen kör för 
alla! Övar i Söndrums kyrka 
vissa söndagar kl 10 och sjunger 
sedan i gudstjänsten kl 11. 
Se aktuella dagar på församling-
ens hemsida eller fredagens pre-
dikoturer i dagstidningarna.

BABYRYTMIK (0-1 år med för-
älder) och SMÅBARNSRYTMIK 
(1-2 år med förälder)
Tio torsdagsförmiddagar under 
höstterminen. Begränsat delta-
garantal. Start: 20/9.

Anmälan och info: körledare Eli-
sabeth Almqvist Hansson,
tfn 035-16 13 17.
elisabeth.almqvist@svenskakyr-
kan.se 
För mer info om körer och grup-
per se även församlingens hem-
sida.

FOTO: Alex & Martin / IKON

FOTO: Lina Eriksson/ IKON
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Ljussteget – ett första steg mot miljödiplomering

Församlingen har under det 
senaste året påbörjat ett systema-
tiskt miljöarbete. Som ett första 
steg har församlingen lyckats med 
diplomeringen Ljussteget, Svenska 
kyrkans egna insteg i att bedriva 
verksamhet på ett hållbart sätt.

Under en gudstjänst med miljö-
tema den 10 juni fick församlingen 
ta emot ”statyetten” Ljussteget 
från Christoffer Askerlund, miljö-
samordnare Göteborgs stift. I sam-

band med gudstjänsten plantera-
des ett träd på Ängskyrkogården 
som en påminnelse om att alla kan 
göra något för en bättre och mer 
hållbar värld.

Var med du också!

(Kyrkorådet har fattat riktnings-
beslut att församlingen ska vara 
miljödiplomerad enligt samtliga tre 
steg till 2025).

Äntligen tillbaka!
Välkommen till höstens
tre filmklubbar
i samverkan med Sensus

Måndagarna 8 oktober, 5 november och 3 december

Som vanligt fralla och kaffe från kl 17:45. Filmen börjar kl 18:00 och följs 
av ca 45 minuters samtal enligt modellen för Tala film – Tala liv.

För aktuell film se församlingens hemsida och på facebook.
Anmälan till hakan.widepalm@svenskakyrkan.se

för mer info kontakta Håkan Widepalm, tfn 035-16 13 09
eller Birgitta Brännström, tfn 035-16 13 16

Varmt välkommen!
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Gudstjänster
SÖNDAG 26 AUGUSTI
Trettonde sön efter trefaldighet
11:00 Gudstjänst.
 Söndrums kyrka
18:00 Gudstjänst.
 S:t Olofs kapell

ONSDAG 29 AUGUSTI
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 2 SEPTEMBER
Fjortonde sön efter trefaldighet
11:00 Mässa. Söndrums kyrka
18:00 Mässa. S:t Olofs kapell

ONSDAG 5 SEPTEMBER
18:30 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 9 SEPTEMBER
Femtonde sön efter trefaldighet
11:00 Mässa. Avtackning av
 diakon Camilla Nordh.
 Söndrums kyrka
18:00 Gudstjänst.
 S:t Olofs kapell

ONSDAG 12 SEPTEMBER
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 16 SEPTEMBER
Sextonde sön efter trefaldighet
11:00 Gudstjänst.
 Söndrums kyrka
17:00 Taizémässa. Körsångare 
 och instrumentalister.
 Söndrums kyrka

TISDAG 18 SEPTEMBER
16:30 Messy church. Kvällsmat, 
 pyssel och Mässa. Anmälan 
 senast 13/9,
 tfn 035-16 13 20 
 eller malin.ohrling
 @svenskakyrkan.se. 
 Söndrums församlings-
 gård

ONSDAG 19 SEPTEMBER
18:30 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 23 SEPTEMBER
Sjuttonde sön efter trefaldighet
11:00 Mässa. Söndrums kyrka
17:00 Livsrum. Vapnö kyrka

ONSDAG 26 SEPTEMBER
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 30 SEPTEMBER
Den helige Mikaels dag
11:00 Mässa. Söndrums kyrka
17:00 Gudstjänst.
 S:t Olofs kapell
ONSDAG 3 OKTOBER
18:30 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 7 OKTOBER
Nittonde sön efter trefaldighet
11:00 Gudstjänst.
 Söndrums kyrka
17:00 Poesi- och Musikguds-
 tjänst. Poesigruppen.
 Per Thornberg.    
 Söndrums kyrka

ONSDAG 10 OKTOBER
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

TORSDAG 11 OKTOBER
10:30 Minigudstjänst.
 Söndrums kyrka

SÖNDAG 14 OKTOBER
Tacksägelsedagen
11:00 Gudstjänst med små och  
 stora. Söndrums kyrka
13:00 Drop in-dop.
 Söndrums kyrka
17:00 Taizémässa.
 Söndrums kyrka

Med reservation för förändringar.

drop in-
DOP

söndrums kyrka
tacksägelsedagen
14 oktober kl 13-15

Kom som du är och bli 
döpt samma dag!

Ett drop in-dop är perfekt för för-
äldrar som vill komma med sitt lilla 
barn och få det döpt.
Ett drop in-dop är också bra för den 
som är vuxen och aldrig blev döpt 
som barn.

så här går det till
• Kom till Söndrums kyrka mellan
kl 13-15.
• Dopet tar ca en timme inklusive 
administration, dopsamtal och dop. 
Vi reserverar oss för att det kan bli 
kö om flera kommer samtidigt.
• Efter dopet bjuder vi på tårta.
• Ett dop är alltid kostnadsfritt.

Söndag 9 september avtackas 
diakon Camilla Nordh
i mässan i Söndrums kyrka 
klockan 11:00.
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Redaktör Gunilla Wahrenberg
Ansvarig utgivare Nina Karemo

Redaktionsgrupp
Olof Olsson, Birgitta Brännström, Jenny Landström, 

Håkan Widepalm och Gunilla Wahrenberg
Tryckeri: Printografen, Halmstad

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
G:a Tylösandsv. 103, 302 41  Halmstad
expeditionstid må 09-12, 13-15, ti-fr 09-12

035-16 13 00
ROSE-MARIE OLAUSSON adm assistent

035-16 13 00

E-POST
sondrum.vapno@svenskakyrkan.se

HEMSIDA
www.svenskakyrkan.se/sondrumvapno

PRÄSTER
NINA KAREMO kyrkoherde

035-16 13 08
OLOF OLSSON komminister

035-16 13 07
ANNA VERES pastorsadjunkt

035-16 13 06

DIAKON
BIRGITTA BRÄNNSTRÖM

035-16 13 16

KYRKOMUSIKER
ÖRJAN KAPPELIN organist

035-16 13 11
ELISABETH ALMQVIST HANSSON kantor 

035-16 13 17

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
HÅKAN WIDEPALM

035-16 13 09

BARNVERKSAMHET
ÖPPEN FÖRSKOLA 035-16 13 15

KYRKÄNGENS FÖRSKOLA 035-16 13 22 
CARINA ALMQVIST förskolechef

Kyrkängens förskola 035-16 13 12
MALIN ÖHRLING församlingspedagog

035-16 13 20

KONFIRMANDER och UNGA
MARCUS GILLSJÖ musikpedagog

035-16 13 13

SKOLPROJEKT
LOTTA ELIASSON vik församlingspedagog

035-16 13 14

FÖRSAMLINGSGÅRD,
KYRKOR & KYRKOGÅRDAR

IRENE NILSSON församlingsvärdinna
035-16 13 25

JONAS DAHLBERG avdelningschef
vaktmästeri/kyrkogård 035-16 13 05

EKONOMI
PETTER LARRON kyrkokamrer

035-16 13 03
BODIL PEARSON ekonomiassistent

035-16 13 04

INFORMATION
GUNILLA WAHRENBERG informatör

035-16 13 19

Några tankar...
Hur mår du? Tack, bra.
Hur mår du? Tack, det rullar på.
Hur mår du? Tack, det är OK.
Hur mår du? Sådär...

När man ställer frågan ”Hur mår du?” - vad förväntar man sig för svar då? 
Jag tror att man ofta förväntar sig ett ”Tack, bra.”. Det blir liksom som en 
hälsningsfras där man förväntar sig ett positivt svar tillbaka.
Men, när svaret på frågan blir ”Sådär...”. Vad gör vi då? Vågar vi fortsätta 
konversationen med ett ”Hur då, sådär...?”. Vågar och orkar vi fråga vad 
som inte är OK?

Olof skriver i ”prästen har ordet” att Jag skulle vilja påstå att diakonin 
är ryggraden när vi tänker på Svenska kyrkan för det är där vi ser och 
möter människor just precis på den plats och i den fas i livet där de 
råkar befinna sig i detta nu. 
Just precis den plats och i den fas i livet där de råkar befinna sig i detta 
nu... Hur mår du? Sådär... I vilken plats och i vilken fas befinner du dig just 
nu? Hur är ditt liv? Vad är det som gör att det är sådär och inte bra?
Jag tror att det är viktigt att vi vågar fråga det. Varför är det sådär? Var är 
du? Kan jag hjälpa dig? Vad kan jag hjälpa dig med? Behöver du någon som 
lyssnar på dig?

Olof skriver också att ytterst är det allas vår uppgift att omsätta ordet 
kärlek i praktisk handling, att i ordets djupaste mening vara verkliga 
”medmänniskor”.
Att vara medmänniskor. Det är det som diakoni handlar om. Att vara med-
människa. Och det är ju inte bara utbildade diakoner som har det uppdra-
get... Du och jag har det också. I vardagen. I vårt liv. I våra sammanhang. 
Alla kan inte vara diakoner men alla kan ha ett diakonalt förhållningssätt...

Fundera över någon gång när ditt svar har varit ”sådär”. Vad har hänt? 
Hur har reaktionen varit? ”Äh, kom igen, ryck upp dig!” eller ”Hur är det? 
Vad kan jag hjälpa dig med?”. Eller fundera tvärt om... Hur reagerar du när 
någon svarar ”sådär”? Äh, kom...” eller ”Hur är...”?

Ytterst är det allas vår 
uppgift att omsätta 
ordet kärlek i praktisk 
handling, att i ordets 
djupaste mening vara 
verkliga ”medmännis-
kor”.

Med önskan om
en fin fortsättning
på sommaren
och en härlig höst!
Gunilla Wahrenberg 
redaktör


