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Prästen har ordet
Det var en märklig historia som 
gjorde att de tre männen dök upp 
i Europa. De hade kommit med 
båt från Troas i Mindre Asien över 
Egeiska havet. Vindarna hade varit 
gynnsamma så det hade bara tagit 
dem två dagar att komma fram 
till hamnstaden Neapolis, som var 
europeisk mark. Därifrån hade 
de fortsatt sin färd mot Filippi, 
en centralort i Makedonien som 
förvisso just då var en romersk 
koloni.

 En av männen hette Paulus och 
han hade rest omkring i Mindre 
Asien och berättat det glada bud-
skapet om Jesus. Han hade också 
startat ett antal nya församlingar. 
Lite frustrerad var han nu för det 
hade inte varit enkelt. Planerna för 
församlingsbyggen hade misslyck-
ats emellanåt. Därför hade han 
undrat vart han skulle ta vägen 
härnäst. Hade Gud en vilja och en 
plan med detta arbete eller var det 
dags att tänka om?

 En natt hade han en dröm 
där han såg en makedonsk man 
som bad honom: Kom över till 
Makedonien och hjälp oss! Paulus 
uppfattade mannens rop som 
Guds kallelse och gav sig iväg till 
Europa tillsammans med sitt lilla 
arbetslag. Väl framme i Filippi går 
alltså nu de tre männen omkring 
och letar efter mannen ur dröm-
men. Men drömmannen dyker 
aldrig upp i verkligheten. Fast det 
stämmer inte riktigt för det visar 
sig att drömmannen i själva verket 
är en kvinna. Lydia heter hon. 
De träffar henne på sabbaten. Då 
har de under flera dagar förgäves 
försökt knyta kontakter i Filippi. 
Nu bestämmer de sig för att gå 
utanför staden, till floden, där de 
hade hört talas om en plats där 
man brukade sitta och be. De slår 
sig ner tillsammans med några 
kvinnor och hamnar i ett seriöst 
och engagerat samtal med en av 
kvinnorna som är just Lydia.

 Vem är hon egentligen? Hon är 
invandrare och hon är egenföreta-
gare. Hon härstammar från land-
skapet Lydien som ligger i nuva-
rande Turkiet och hon sysslar med 
import och försäljning av vackra 
purpurtyger, en eftertraktad han-
delsvara på den tiden. Och hon 
visar sig vara rena drömkvinnan 
när det gäller att predika det glada 
budskapet.

 Denna berättelse hittar vi i 
Apostlagärningarna (Apg 16:9-15) 
och enligt traditionen sägs det att 
Lydia är den första människan i 
Europa som blir kristen. Fram-
gången med missionen i Europa 
börjar alltså med berättandet där 
vid bönestället vid flodens strand. 
Men det slutar inte där. Berät-
tarrundan förvandlas snart till 
ett dopfölje när Lydia och alla i 
hennes hushåll blir döpta. Sedan 
förvandlas dopföljet ganska snart 
till en måltidsgemenskap – när 
de tre männen blir tvungna att 
både äta och övernatta hos Lydia. 
Tillsammans med hennes hushåll 
bildar de den första kristna för-
samlingen i Europa. 

 Paulus hade nått ett mål men 
med tanke på vad som berättats 
om Paulus tidigare strategier hade 
det knappast gått till så som han 
hade tänkt sig. Istället för att som 
vanligt knyta seriösa kontakter i 
synagogan fick han leta rätt på ett 
böneställe utanför staden. Istället 
för att träffa på en samling män 
som på sabbaten firar gudstjänst 
hittar han en grupp pratande kvin-
nor. Istället för den förväntade 
drömmannen uppenbarar sig en 
kvinna. Paulus får även bryta mot 
sin princip att aldrig dra nytta av 
nykristnas gästfrihet för att inte 
utnyttja och misstänkliggöra sitt 
missionsuppdrag. De tre männen 
får till slut ändra uppfattning och 
flytta in hos Lydia och ta emot 
brödet ur hennes hand. För det 
berättas att hon var envis.

 Vad kan vi lära av denna berät-
telse? Den som vill arbeta för 
Gud och det goda livet behöver 
vara flexibel och vara beredd 
på att bli överraskad. Den som 
vill vara med och bygga kyrka 
behöver också kunna vara öppen 
för det annorlunda. Det var rätt 
mycket som krävdes av Paulus i 
det hänseendet. Överraskningar 
och öppenhet för det annorlunda 
krävs även idag när det gäller tro 
och mötet med religion. Religion 
är ett mångfasetterat begrepp och 
vår Gud är alltid större än våra 
bilder av Gud.

 Kristendomen i Europa började 
med dopet av en invandrad, egen-
företagande och gudsbejakande 
kvinna. Denna öppenhet för det 
överraskande och annorlunda och 
rentav främmande var ett kän-
netecken för den första kristna 
kyrkan. Det var och är även 
ett kännetecken för Jesus eget 
förhållningssätt i sitt möte med 
människor. Mission kännetecknas 
av att bygga broar och skapa för-
troende och av denna berättelse 
förstår vi att det gäller att vara 
öppen och hitta enkla mötesplat-
ser där öppna samtal, flexibilitet 
och överraskningar ryms.

om flexibilitet, överraskningar
och öppenhet för det annorlunda
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#klivin #ungikyrkansondrum
Välkommen att kliva in i Röda längan
onsdag 31 oktober, på höstlovet. Öppet klockan 09-19. 

Här finns möjlighet för ungdomar i 
alla åldrar (från åk 4) att bara vara, 
prata med en vuxen, skapa, spela 
spel med mera.

Kom och gå som du vill under dagen. 
Allt är gratis och ingen anmälan 
behövs.

några hålltider:
09-11 frukost
14:00 skapande verkstad
15:00 pingisturnering
16:00 grillning
17:00 musikverkstad
18:30 veckomässa i
 Söndrums kyrka

Begränsat antal platser. Kostnadsfria biljetter finns att hämta från 1/10 i 
Harplinge församlingsgård, i Söndrums församlingsgård eller via kontakt-
person Lotta Eliasson, tfn 035-16 13 14.
Välkommen!

Ett samarrangemang mellan
Sensus, Svenska kyrkan Harplinge-
Steninge församlingar och Svenska 
kyrkan Söndrum-Vapnö församling
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Någon beskriver att tro är som att hoppas, en annan att det är som en 
dröm och en tredje att det kanske inte alls finns någon tro. Att beskriva 
vad tro verkligen är för något kan vara svårt och det finns mängder med 
beskrivningar av tro. Gemensamt för de olika uppfattningarna är att tro 
handlar om att inte säkert veta. För att bena upp i frågor om tro får vi ta 
del av tankarna hos Sofia Friström, Josefin Myte, Laila Bågenholm och Bir-
gitta Pennman.

Vad tror du?

SOFIA FRISTRÖM har sedan 
sin egen konfirmation varit 
ung ledare för konfirmander 
och alldeles precis påbörjat en 
anställning som Ung Resurs i 
församlingen. Sofia tycker att 
det är jättesvårt och väldigt indi-
viduellt från person till person 
att beskriva vad tro egentligen 
innebär.
- Man tror på det man behöver 
och alla behöver vi tro på olika 
saker. Jag tror att tron hjälper 
en i vardagen och i livet om man 
tillåter den att göra det, säger 
Sofia och fortsätter: - Det kan 
vara en tro på vad som helst 
tror jag. Sedan har vissa, eller i 
alla fall jag fått chansen att via 
kyrkan komma på hur jag vill 
tro. Kanske 
hade jag trott 
på samma sak 
ändå, men 
kallat den för 
något annat än Gud om jag fått 

tron någon annanstans ifrån. 
Jag tror inte att det finns någon 
motsats till tro. Bara genom att 
finnas tror du ju på något. Du 
kan ju tro att något inte finns 
och då är ju det din uppfattning 
att tro hur saker och ting är. 

- Jag minns väldigt tydligt första 
gången jag trodde. Det var en 
kväll på ett konfirmandläger 
på Gransnäs. Vi skulle sova 
och alla hade gått och lagt sig 
och då kom jag bara på det. 
Jag var tvungen att hänga mig 
över kanten på våningssängen 
och berätta för den som sov i 
underslafen ”Du, nu tror jag på 
Gud”. Det var inget avgörande 
ögonblick som skedde utan 

mer som en 
aha-upplevelse. 
 Om jag 
skulle beskriva 
hur jag tror 

att Gud är så tror jag att Gud 
är godhet och att det finns i alla 
människor. Sedan har jag valt att 
kalla det goda för Gud. Oavsett 
vad du kallar det för så finns det 
hos en. 

 LAILA BÅGENHOLM och BIR-
GITTA PENNMAN är deltagare 
i Hallägralunken som ses varje 
onsdag. Även detta samtal inle-
der vi om hur vi ska beskriva 
ordet tro. Birgitta beskriver det 
som endast tre bokstäver men 
trots det med stort innehåll och 
djup. Ordet förknippar hon med 
Tro, Hopp och Kärlek. 

 Laila beskriver det mer som att 
tro på någon högre makt.
- För mig hör orden tro och hopp 
väldigt starkt ihop. Har man 
en stark tro så tror jag att man 
har ett hopp för framtiden och 
för hälsan. Jag tror att hoppet 
betyder mycket för många 
människor. Sedan kanske ordet 
”Hopp” inte gör det lika mycket 
för mig, men det betyder; Hopp 
om kärlek och Hopp om livet.

 Ordet drömmar är däremot 
mer nära besläktat med hopp för 
mig, tycker Birgitta.
- Jag drömmer inte så mycket 
längre. Det var mer när jag var 
ung. Och då när jag var yngre 
tänkte jag inte så mycket på 
tro. Det var så mycket annat att 
tänka på då. Jag kan inte komma 
ihåg när jag trodde första 
gången. Det har nog inte varit 
något starkt första intryck. För 
mig är Gud ett stöd och ett hopp. 
Ibland är det konstigt. På ett sätt 
är jag nyfiken på den dagen när 
jag vandrar vidare och får svar 
på den frågan vem och hur Gud 
verkligen är.”Du, nu tror jag på Gud.”

Sofia Friström Birgitta Pennman och Laila Bågenholm
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 Laila beskriver att hennes tro 
väcktes till liv under konfirma-
tionstiden.
- När jag konfirmerades fick 
jag tron. Jag tyckte om prästen, 
hela konfirmationen och kon-
firmationskamraterna. Det var 
första gången som jag upplevde 
Gud och kyrkan. I mitt barn-
domshem i Småland besökte vi 
kyrkan vid de stora högtiderna. 
Så konfirmationen gjorde något 
med min bild av kyrka, Gud och 
tron. Det har betytt mycket för 
mig när jag tänker tillbaka. För 
mig hänger tron också ihop med 
behoven som uppstår vid begrav-
ning med kyrka och med präst. 
Det är precis som att tron hänger 
ihop med dessa 
behov i livet. I 
vissa perioder 
är inte behovet 
av kyrkan så 
stort och då är 
inte heller tron 
så påtaglig. 

- Jag tror att det finns en Gud 
någonstans däruppe, som något 
överjordiskt. Det ger mig en 
trygghet och ett lugn att ha en 
tro att det finns en Gud däruppe 
som vakar över oss alla. 

 JOSEFIN MYTE är nybliven två-
barnsmamma. Hon blir filosofisk 
när hon ska försöka förklara vad 
tro är för något. - För mig är tro 
något personligt som finns i mitt 
innersta. Där kan jag hitta en 
tillit till mig själv att utgå ifrån 
och som jag kan söka mig till 
oavsett vilket skede i livet jag 
är. Tron blir för mig ett sätt att 
ta hjälp och komma genom den 
process som man är i just då i 
livet. Oavsett om det är att du är 
i glädje, i tuffare tider eller när 
livet är en slentrian. Man kan 
nog inte tappa tron, men man 
kan tappa fotfästet. Tron försvin-
ner nog inte, men den kan svalna 
av ibland för att sedan komma 

tillbaka igen. 
Visst kan det 
gå upp och ner, 
men jag tror 
att det finns en 
”bas-tro”. Vid 
tuffare perioder 

kan tron bli mer påtaglig, exem-
pelvis vid specifika händelser 
som nära anhörigs dödsfall eller 
sjukdom. Då tror jag att man 
tror mer än om livet bara rullar 
på.

 Att försöka förklara skillnaden 
mellan tro och hopp är svårt… 
- Tron är för mig själv, medan 
hoppet inte är lika djupt. Hoppet 
är mer något att hålla fast vid 
för att det ska kännas bra. Det 
är svårt att sära på dessa orden.  
Skulle vi prata om drömmar är 
det ordet lättare att sära från de 
andra. Att drömma är för mig 
att barnen ska ha det bra och 

”Konfirmationen gjorde 
något med min bild av 
kyrka, Gud och tron.”

”Så utan tro blir världen 
hård och tråkig!”

Josefin Myte

vara friska. Att mina föräldrar 
och syskon med familjer har det 
bra. Att jag ska få åldras och ha 
det bra helt enkelt. Drömmarna 
kan både ha mer långvarigt per-
spektiv och vara kortsiktiga som 
exempelvis att september blir 
en bra månad och att jag ska få 
njuta av en hemmagjord rabar-
ber-mojito. Drömmarna kan 
både vara små och stora.

 Josefin skulle kunna beskriva 
sig själv som troende.
- Ja, utifrån min egna tro. Det 
betyder kanske inte alltid i tra-
ditionell religiös bemärkelse. Ju 
tuffare i livet desto mer religiös 
tror jag. Ibland tror jag på det 
religiösa och ibland gör jag det 
inte. Jag tror att tron fanns med 
redan som barn. Inte att man 
föds med tron, utan vi får den 
från våra hemförhållanden redan 
som små barn. När jag var liten 
och var allvarligt sjuk tror jag 
att jag trodde första gången. När 
jag trodde att jag skulle klara 
något som andra inte trodde att 
jag skulle klara av. Om Gud finns 
skulle jag beskriva Gud som en 
trygghet som alltid har dörren 
öppen för mig.

- Jag tycker också att det finns 
både en skillnad och ett sampel 
mellan begreppen vetenskap och 
tro. Vetenskap och vetandet är 
mer faktabaserat och det ligger 
utom mig själv, medan tron är 
mer inre och handlar därför mer 
om mjuka värden. Med tron går 
jag utanför det jag redan känner 
till. Jag får hänge mig till något 
annat. Så utan tro blir världen 
hård och tråkig!

Håkan Widepalm
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Mission svenska kyrkans internationella arbete
Svenska kyrkans internationella arbete har en lång historia. 
Det hela startade 1874 med att Svenska kyrkans mission 
bildades och från allra första början hade man en helhetssyn 
där följande nyckelord dominerade tänket: Kyrka, skola och 
sjukhus.

 Först låg fokus på Sydafrika, 
men i början av 1900-talet bör-
jade missionärer åka till Rho-
desia (nuvarande Zimbabwe). 
Sedan dess har Svenska kyrkan 
sänt ut många missionärer runt 
om i vår värld. Idag har mis-
sionstanken blivit att samarbeta 
med självständiga kyrkor med 
det gemensamma målet att lokalt 
stödja och hjälpa människor 
i deras vardag. Det har också 
blivit allt viktigare att även ge 
utbildning om människosyn, för-
soning och arbete mot männis-
kohandel.

 Efter andra världskriget rådde 
stor misär i Europa, många 
kyrkor hade drabbats hårt och 
stora skaror var på flykt. Kyr-
korna slöt sig då samman och 
bildade Lutherska världsförbun-
det och här i Sverige bildades en 
insamlingsorganisation, Luther-
hjälpen.

 Lutherhjälpens insamlingar 
blev nästan till en folkrörelse 
med aktiviteter på gator och 
torg. Där var fastebössor, faste-
marscher, filmvisning i skolor och 
ständiga kontakter med massme-

dia. Insamlandet nästan explo-
derade och gick från 400.000 
kronor i mitten av 50-talet till 12 
miljoner i början av sextiotalet.

 Kyrkornas världsråd hade sin 
fjärde generalförsamling i Upp-
sala 1968, en tid då kyrkorna 
arbetade hårt mot rasåtskillnad 
och Vietnamkrig och för jäm-
ställdhet. Till mötet var Martin 
Luther King jr inbjuden att tala, 
men mördades i april detta år.

 Samma år bryter Biafrakriget 
ut i Nigeria med en humanitär 
svältkatastrof som följd. Luther-
hjälpen genomför då sin dittills 
största biståndsaktion.

 Svenska kyrkans mission och 
Lutherhjälpen var som två sidor 
av samma mynt och 2008 samlas 
dessa båda verksamheter under 
namnet: Svenska kyrkans inter-
nationella arbete.

Olof Olsson

1874   1903          1947      1965    1968         2008

Svenska kyrkans 
mission (SKM) 
bildas

Missionärer 
sänds ut till
Rhodesia
(Zimbabwe)

Lutherska 
världsförbundet 
och Luther-
hjälpen bildas

Första rikstäck-
ande insamlings-
kampanjen (fas-
teinsamlingen)

Kyrkornas 
världsråds ge-
neralförsamling i 
Uppsala

SKM och 
Lutherhjälpen 
går samman som 
Svenska kyrkans 
internationella 
arbete

FOTO:Jesper Wahlström/IKON
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Pubkväll med mingel och quiz

TISDAG 30 OKTOBER KL 18:00
HOTELL HOVGÅRD
(G:a Tylösandsvägen 102)

Vi bjuder på tilltugg.
Öl, vin och alkoholfria alternativ
finns att köpa.
Swish eller kontant betalning.
Anmälan senast 25/10 till Birgitta,
birgitta.brannstrom@svenskakyrkan.se
eller till Olof, tfn 035-16 13 07

Vår församling har också en tanke om mission på hemmaplan. 
Vi tänker då i banor att bygga broar och skapa förtroende 
mellan kyrkan och alla de människor som finns runt omkring 
oss, människor som inte ser det som självklart att vara med i 
våra sammanhang. 

Mission i vår församling

svenska kyrkan i utlandet
 Svenska kyrkan arbetar 
också internationellt med 
ett annat fokus där kyrkan 
vänder sig till svenskar som 
under längre eller kortare tid 
befinner sig utanför Sveri-
ges gränser. Utlandskyrkan, 
som tidigare var känd under 
förkortningen SKUT, har för-
samlingar på drygt 40 orter, 
men finns representerad på 
ytterligare ett hundratal plat-
ser runt om i världen. Ibland 
behöver vi också utomlands 
en plats där vi kan känna 
oss hemma, kan fira guds-
tjänst på svenska och få stöd 
och hjälp. Svenska kyrkan i 
utlandet vill vara just sådana 
mötesplatser.

 Vi vill visa på kyrkans närvaro 
i människors vardag och tänker 
att det då är viktigt att vi som 
kyrka rör oss utanför vår egen 
arena och finns på platser och 
i miljöer där vi alla kan mötas. 
Därför har vi exempelvis valt 
att vara med på Hamnfestivalen 
i Grötvik, Halmiafemman och 
Pride.

 Församlingen försöker också 
skapa enkla mötesplatser som 
ska präglas av en öppen och 
otvungen atmosfär med både 
låga trösklar och högt till tak. 
Just nu arbetar vi bl.a. med två 
aktiviteter där dessa möten kan 
ske:
• Pubkvällar, som numera 
kommer att hålla till på Hotell 
Hovgård, där nästa träff är pla-
nerad till den 30 oktober (se 
separat annons i detta blad)
• Filmkvällar under temat ”Tala 
film tala liv”, nästa träff den 5 
november

Vi hoppas att ”nya ansikten” ska 
dyka upp vid dessa träffar.

 Mission i vår församling inne-
bär också att stärka vårt sam-
hällsengagemang med fokus på 
den världsvida kyrkans arbete 
bland nödställda. Insamlingar 
under såväl jul som fastan och 
vår årliga ”Galakväll” är exem-
pel på detta.

Olof Olsson

Välkommen till
höstens filmklubbar
i samverkan med Sensus

måndag 5 november och
måndag 3 december

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 församling-
ens 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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Det var den 1 november 1978. Den nyutexaminerade 
organisten tillträdde sin första fasta tjänst. Och nu har 
det gått 40 år och organisten ska avsluta sin första fasta 
tjänst. Det handlar om Örjan Kappelin, organist i försam-
lingen.

Det sa klick!

- Jag gick ut från Musikhögsko-
lan i maj 1978 och den 1 novem-
ber började jag min tjänst här. 
Det var min första fasta tjänst. 
Tidigare hade jag vikarierat 
under tio år. Härom veckan var 
jag, tillsammans med två av mina 
barn, och åt middag på Grand 
för att fira att det var 50 år sedan 
jag började spela orgel.

har du alltid vetat att du ska 
bli organist
Alltid, att jag skulle bli musiker. 
Jag började spela piano 1960. 
Det var först när jag följde med 
min far på en körövning i Östra 
Nöbbelöv som jag fick prova 

orgeln i kyrkan och det sa klick! 
Organisten hette Alf Bengtsson 
och han är fortfarande i livet.
Sen rullade det på. Jag konfir-
merades det året och då fick jag 
prova orgeln i Simrishamn också. 
Och sedan fick jag lov att öva i 
kyrkan. Det var mycket känslor 
när man kom till kyrkan och 
man satt där själv i mörkret och 
övade…
1971 tog jag min kantorsexa-
men. När jag var 18 år fick jag 
en hjärnblödning men tre måna-
der efter den satt jag på orgel-
pallen igen! Jag skulle egentligen 
sökt in till Musikhögskolan 1972 
men på grund av sjukdomen fick 

jag vänta till 1974. Jag kom inte 
in som första elev men några 
hoppade av så då fick jag plats. 
Vi var 90 sökande i hela landet 
till 16 platser. Och jag blev en av 
dem!

När jag fick min tjänst här var 
jag ensam sökande. Eftersom 
jag precis hade fått min examen 
skulle man egentligen först jobba 
som kantor i två år innan man 
fick arbeta som organist. Men 
eftersom jag var ensam sökande 
godkände man det hela ändå och 
jag fick tjänsten.

vad har varit bäst under dina 
40 år i församlingen?
De sista 20 åren, egentligen från 
1996 till 2009 någon gång…

varför var de bäst?
Det första var när man började 
att arbeta med orgelprojektet. 
Man fick ut och resa och titta på 
orglar. Den nya orgeln invigdes i 
december 1999. Det var en fan-
tastisk upplevelse. Det är ju inte 
så många som får uppleva det.

Sedan kom min kollega, Elisa-
beth. Jag trivdes inte med att 
vara ensam musiker så det var 
roligt att få en kollega.

- Jag kommer så väl ihåg när jag 
började här… ”Du ska vara här i 
40 år”, sa en.

och du tog henne på orden…
Ja, och nu blir det på dagen 40 
år. Jag var ju 25 år då… Tanken 
var ju då att jag skulle vara ett 
år eller två och sedan gå vidare. 
Men så blev det inte. Jag fick 
familj och de ville inte flytta. Jag 
gifte mig med Kerstin i augusti 
1979. Jag är så tacksam att ha 
haft Kerstin som fru och livs-
kamrat.
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Örjan blir stilla och tankfull…
- Kerstin jobbade ju som försam-
lingsassistent när jag började här. 
Det var mycket jag lärde mig av 
henne… Alltihop, med hennes 
tro, ja… fantastiskt! Det är saker 
som jag haft mycket nytta av. 
Det är en stor saknad att inte ha 
henne längre, hon dog för några 
år sedan.

På musikområdet var vi inte alls 
samma. Hon gillade Lasse Lönn-
dahl. Men hon lät mig vara i 
fred med min musik och hon fick 
vara i fred med sin. Vi hittade en 
massa skivor med populärmusik 
från 1960-talet när vi flyttade 
från prästgården.

När det gäller musiken är det 
mest dottern Hanna som påver-
kats. Det tog lång tid innan det 
blev så. Hon fattade väl inte rik-
tigt min musiksmak. Men nu är 
hon specialiserad på tidig musik 
och håller på med det hela tiden.

Så skiner Örjan upp…
Jag fick förresten veta igår att 
jag ska bli morfar och farfar 
till två killar! Simons kommer i 
november och Hannas i januari. 
Spännande! Så det är två herrar 
i fluga! Den stora tjejen är tre 
år nu, det var kalas för henne 
i helgen. Hon ska snart få veta 
att hon ska få en bror. Hon har 
tidigare sagt att hon ska få en 
syster...

Jag är så fantastiskt tacksam att 
jag har kommit igenom allt det 
här… Jag kom in på musikhög-
skolan som en av 16. Alla 90 
som sökte var kvalificerade och 
bra. Man spelade svåra stycken 
som inträdesprov.

hur har tjänsten förändrats 
genom åren?
Psalmerna var ju helt annat än 
nu, åtminstone till största delen. 
I början hade jag också kyrkokö-
ren och barnkörer.

När jag började fanns det inte 
femdagarsvecka. Jag tror att jag 
hade sex lediga helger om året. 
Man fick inte heller vara ledig 
på storhelgerna. Det kan man ju 
vara nu även om vi inte nyttjat 
det så mycket. Jag gjorde det en 
gång, 1990, för att kolla hur det 
var att vara ledig på julen. Vi 
åkte ju ingenstans så jag tittade 
bara på klockan och tänkte att 
”nu gör de det, och nu gör de 
det…”. Nej, det är nog bättre att 
jobba!

vad längtar du efter när du
nu ska bli pensionär, vad ska 
du göra?
Jag ska träffa barnbarnen! Sen 
vill jag fortsätta att hjälpa till 
runt om i församlingarna och 
spela på begravningar. Jag bör-
jade ju så – som vikarie. Jag vill 
gärna komma ut och se andra 
församlingar och andra orglar. 
Sen har jag gett mig sjutton på 
att jag ska lära mig att släkt-
forska. Och konsten att inte göra 
någonting.

jag fick en lista på dina
favoritpsalmer. berätta!
Psalm 114 är ju Stilla natt – en 
klassiker. Det är ju speciellt i 
år för det är 200 år sedan den 
skrevs, alltså julafton 1818. 
Ingen jul utan den. Den är inte 
riktigt likadan idag som origina-
let…
Och här börjar Örjan att nynna 
originalmelodin, men det är 
ju lite svårt att återge i tryckt 
form…

”Örjan i siffror”
favoritpsalmer
114 Stilla natt
253 O giv oss, Herre, av den tro
260 Jag kan icke räkna dem alla
265 Ingen hinner fram
579 När mänskobarn som här i 
världen

örjan har spelat på
ca 2 300 begravningar
ca 900 vigslar
ca 1 800 dop

musiklyssnarcirklar
19 grupper med totalt
ca 1 850 möten

lördagspraliner
48 stycken varav Örjan
medverkat själv på 18 stycken

orgelkonserter
i församlingen
41 stycken

konserter och
musikgudstjänster
i församlingen
270 stycken

något annat du vill säga?
Nej, jag tackar för mig och är 
tacksam över att jag har fått vara 
här i så många år. Jag tror att 
jag är den som arbetat här allra 
längst.

När jag nu ser tillbaka – jag 
tycker att det är dags att göra 
något annat nu.

Gunilla Wahrenberg
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Gravsmyckningsdagen / Alla helgons helg
FREDAG 2 NOVEMBER KL 10-19 
Söndrums kyrka är öppen för andakt, stillhet och ljuständning.
10:00-16:00 kaffeservering i Vapenhuset
13:30-15:30 spelas stilla orgelmusik
16:00-19:00 korvgrillning och försäljning av gravdekorationer och gravljus

LÖRDAG 3 NOVEMBER
11:00 Gudstjänst. Vapnö kyrka
16:00 Musikgudstjänst. MUSIK I ALL-
HELGONATID. Söndrums kyrka

SÖNDAG 4 NOVEMBER
11:00 Mässa. Söndrums kyrka
16:00 Minnesgudstjänst.
 Söndrums kyrka

FOTO: Josefin Casteryd / IKON

nu är det snart dags igen!

Vi gör en tidsresa till Betlehem
Under en kortare promenad på Söndrums kyrkogård möter du flera 
gestalter från bibelberättelsen om Jesu födelse. Josef, Maria, herdar, 
soldater, änglar, en galen tullindrivare, vise män och naturligtvis Jesus 
själv. I ”Betlehem” bjuds det på fika.

Mer information i nästa nummer av Kyrktornet, men boka redan nu 
TISDAG 18 DECEMBER.

drop in-
DOP

söndrums kyrka
tacksägelsedagen
14 oktober kl 13-15

Kom som du är och bli 
döpt samma dag!

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.



11

Gudstjänster
SÖNDAG 14 OKTOBER
Tacksägelsedagen
11:00 Gudstjänst med små och  
 stora. Söndrums kyrka
13-15 Drop in-dop.
 Söndrums kyrka
17:00 Taizémässa. Körsångare,  
 instrumentalister.
 Söndrums kyrka

ONSDAG 17 OKTOBER
18:30 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 21 OKTOBER
Tjugoförsta sön efter trefaldighet
11:00 Mässa. Söndrums kyrka
17:00 Gudstjänst
 S:t Olofs kapell

ONSDAG 24 OKTOBER
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 28 OKTOBER
Tjugoandra sön efter trefaldighet
11:00 Mässa. Söndrums kyrka
17:00 Musikgudstjänst
 med avtackning av
 Örjan Kappelin.
 Medverkande: Kyrkokören, 
 Hanna Kappelin solosång
 Örjan Kappelin orgel   
 Sanna Björk viola 
 Jenny Johansson flöjt
 och Ulrika Årman violin
 m fl. Söndrums kyrka

ONSDAG 31 OKTOBER
18:30 Mässa. Söndrums kyrka

LÖRDAG 3 NOVEMBER
Alla helgons dag
11:00 Gudstjänst. Vapnö kyrka
16:00 Musikgudstjänst.
 MUSIK I ALLHELGONATID
 Medverkande: Kyrkokören,  
 Jenny Johansson flöjt
 Sanna Björk viola m fl.
 Söndrums kyrka

SÖNDAG 4 NOVEMBER
Söndagen efter alla helgons dag
11:00 Mässa. Söndrums kyrka
16:00 Minnesgudstjänst. Sång 
 Carin Ackerholm Wallén.  
 Söndrums kyrka

ONSDAG 7 NOVEMBER
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 11 NOVEMBER
Tjugofjärde sön efter trefaldighet
11:00 Gudstjänst.
 Söndrums kyrka
17:00 Taizémässa. Körsångare  
 och instrumentalister.   
 Söndrums kyrka

SÖNDAG 18 NOVEMBER
Söndagen före domssöndagen
11:00 Gudstjänst.
 Söndrums kyrka
17:00 Stilla mässa.
 Söndrums kyrka

TISDAG 20 NOVEMBER
16:30 Messy Church. Kvällsmat, 
 pyssel, Mässa. Anm senast 
 14/11, 035-16 13 20 
 eller malin.ohrling@
 svenskakyrkan.se.
 Söndrums församlings-  
 gård

ONSDAG 21 NOVEMBER
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 25 NOVEMBER
Domssöndagen
11:00 Mässa. Söndrums kyrka
17:00 Livsrum. Vapnö kyrka

ONSDAG 28 NOVEMBER
18:30 Mässa. Söndrums kyrka

TORSDAG 29 NOVEMBER
10:30 Minigudstjänst.
 Söndrums kyrka

SÖNDAG 2 DECEMBER
Första sön i advent
11:00 Festmässa med små och 
 stora. Söndrums kyrka
17:00 Adventsgudstjänst.
 After Work-kören.
 S:t Olofs kapell

ONSDAG 5 DECEMBER
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 9 DECEMBER
Andra sön i advent
11:00 Mässa. Söndrums kyrka
17:00 Luciagudstjänst.
 Söndrums kyrka

Med reservation för förändringar.

FOTO: Kristina Strand Larsson / IKON
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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 / MARIA ÅLUND

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 WARNHOLTZ kyrkokamrer

035-16 13 03
BODIL PEARSON ekonomiassistent

035-16 13 04

INFORMATION
GUNILLA WAHRENBERG informatör

035-16 13 19

Några tankar...
Svenska kyrkan har en kommunikationsvision. Den lyder:
Svenska kyrkan ska vara en kyrka som människor har en positiv
relation till och känner glädje över att tillhöra.

Svenska kyrkan har ett kommunikationslöfte. Det lyder:
Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud. 
Svenska kyrkan vill ge möjlighet till eftertanke, tro och engagemang.
Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka buren av 
tillit, livsmod och hopp.

I detta finns tre ”kärnvärden”. De är:
Närvaro. Öppenhet. Hopp.

Är det detta som Kyrktornet handlar om? Ja, jag tror det. Församlingen vill 
ge rum för möten med Gud, ge möjlighet till eftertanke, tro och engage-
mang och vara en närvarande och öppen kyrka.

I Söndrum-Vapnö församling handlar detta bland annat om att finnas där 
människor finns och inte ”bara” stanna i våra egna lokaler och samman-
hang. Jag tror att det är viktigt att kyrkan finns och syns i människors 
vardag, liv och sammanhang. Och jag tror och hoppas att du känner att 
församlingen vill finnas där du finns. Mitt i vardagen. Mitt i festen. Mitt i 
det svåra. Mitt i det härliga. Mitt i livet.

Nina skriver i prästen har ordet: ”Den som vill arbeta för Gud och det goda 
livet behöver vara flexibel och vara beredd på att bli överraskad. Den som 
vill vara med och bygga kyrka behöver också kunna vara öppen för det 
annorlunda. Överraskningar och öppenhet för det annorlunda krävs även 
idag när det gäller tro och mötet med religion.”

Vi som arbetar i församlingen tycker att det är viktigt att vara där 
människor är. Vi försöker vara flexibla och öppna för det annorlunda. Det 
är lätt att stanna där man är trygg och vet vad man har, men vi vill och 
försöker att finna nya platser att vara på.
Och det är något att vara stolt över: att församlingen finns där människor 
finns! Mitt i livet.

Med önskan om en fin höst! Hoppas att vi ses!
Gunilla Wahrenberg redaktör


