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Enkelbiljett till Ulan Bator
Jag försöker leva mig in i det. Min biljett har slutdes-
tination Ulan Bator. Här stiger jag av transsibiriska 
järnvägen. Vilket land är jag i? Vart ska jag sen? Har 
ingen biljett. Känner ingen här i staden. Det börjar bli 
kväll. Min dotter rycker mig i handen. ”Pappa jag är 
hungrig, var ska vi sova?” Jag vet inte.

Hur är det att vara flykting? Det vet jag inte. Min 
tillvaro har varit hyfsat trygg hela livet. Om det skulle 
inträffa, hur glad skulle jag då inte bli om jag och min 
familj möttes av en vänlig människa på den fiktiva  
resan till Ulan Bators järnvägsstation och frågade 
”Kan jag hjälpa dig i natt? Jag har en säng och ett mål 
mat till dig. Din dotter ser trött ut.”

Stockholms centralstation har för många flyende 
människor varit lika avlägsen som Ulan Bator för mig 
om jag skulle vara tvungen att fly dit. Känner ingen. 
Var ska jag sova? Försöker leva mig in i situationen.

Vi har haft ett transitboende i församlingen. Du  
västerledsbo som var volontär i den verksamheten har 
gjort en fantastisk insats. Du har mött så många  
trötta och hungriga resenärer på deras ovissa flykt  
undan döden och kriget. Jag tänker att det var korta 
möten som betydde liv och hopp. Å allas deras vägnar 
vars röster vi kanske inte hör någon gång mer, säger 
jag tack till dig. Deras liv har kanske fått en ny början 
i ett nytt land med fred och god ordning. 

Nu har den akuta flyktingverksamheten i försam-
lingens lägenhet avslutats när omständigheterna har 
förändrats och flyktingströmmarna ser annorlunda ut. 
Hur flyktingfrågan skall finna en acceptabel lösning i 
världen vet vi kanske inte, men vi vet att några av dem 
fick ett kärleksfullt bemötande i Svenska kyrkan i  
Västerled.

Jag är stolt över dig som med stor iver städade, bäd-
dade sängar, skänkte och tillagade mat, tvättade klä-
der, kom med nya kläder och transporterade flykting-

ar till och från centralstationen. Dag och natt fanns 
volontärer på plats med trygghet och hjälp. Några 
akut sjuka fick läkarvård och juridisk hjälp fanns  
genom ett telefonsamtal. Tack! 

Vi fortsätter att vara kyrka på det gamla vanliga  
sättet med gudstjänster och grupper för unga och 
gamla. Det stora antalet medlemmar i kyrkan gör det 
möjligt. Det betyder att om vi en gång till behövs i en 
akut situation så finns en beredskap att vara där med 
en hjälpande hand i kristen medmänsklig anda. Hela  
tiden pågår ett insamlingsarbete genom kollekter och 
gåvor till världens flyktingar. Nu pågår fasteinsam- 
lingen till Svenska Kyrkans internationella arbete. 
Många goda möten sker hela tiden i det tysta där 
medmänsklighet delas och böner blir bedda i med-
mänsklig kristen kärlek.

Peter Träisk
Kyrkoherde
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Ur innehållet

DOP • KONFIRMATION
VIGSEL • BEGRAVNING 
Livet rymmer glädje och sorg, hopp och förtvivlan, 
tro och tvivel. Att markera förändring, glädje eller 
tacksamhet genom riter är viktigt för oss som individer 
och som kyrka. Högtider som dop, konfirmation, vigsel 
och begravning hjälper oss att förstå förändring i 
våra liv, och är synliga tecken på att Gud är del i varje 
människas liv. Vill du bli medlem, boka dop, vigsel eller 
begravning, ring 08-445 96 10.  
För information om konfirmation ring  
Klara Gustafsson 08-445 96 34. 
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Adress: Västerleds församling, Box 14003, 167 14 Bromma 
Besöksadress: Vidängsvägen 11, Alvik 
Tfn: 08-445 96 10.  
Expeditionen öppen måndag – fredag 9–11.30 och 13–15. 
E-post: vasterled.forsamling@svenskakyrkan.se
Webbplats: svenskakyrkan.se/vasterled

KYRKOR
Västerledskyrkan Västerleds kyrkväg 7 i Äppelviken
S:ta Birgitta kyrka Nockeby kyrkväg 47 i Nockeby
S:t Ansgars kyrka Vidängsvägen 11 i Alvik

bibelord
Allt vad ni vill att människorna 
skall göra för er, det skall ni 
också göra för dem. Det är vad 
lagen och profeterna säger.

Matt. 7:12 

sidan 9

sidan 14

sidan 8

sidan 12
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aktuellt
I detta nummer tar vi en närmare titt på 
vad vi gör för att hjälpa människor vi inte 
känner. Liknelsen om den barmhärtige 
samariern är en av de mest kända texterna 
i Bibeln (Luk 10:25–37) och vi möter längre 
fram i tidningen flera människor som 
berättar om hur de vågat göra som i Jesu 
liknelse: Hjälpa en främling i nöd. 

Du kan också läsa om fastekampanjen 
för rätt till mat och om vad som händer i 
församlingen under påsken. I musik 
programmet presenteras en del av alla de 
upplevelser som ligger framför oss under 
vintern och våren.

För mer information se svenskakyrkan.se/vasterled

Tanka!
Människor går i kyrkan av många olika anled-
ningar. Tradition, högtid, gemenskap – olika 
delar har olika tyngd för oss. Det som det flesta 
delar är att en kyrkobesök fyller en inre  
bränsletank som inte går att fylla på så många 
andra sätt. Du är alltid välkommen att fylla på 
den hos oss, om så bara genom att komma in en 
stund i kyrkans stillhet på väg hem från jobbet. 

Församlingens kyrkor finns öppna för dig som vill 
få en stunds stillhet, tända ett ljus och kanske 
be en bön. S:t Ansgars kyrka är öppen dagligen 
kl 07–16, S:ta Birgitta kyrka är öppen dagligen kl 
11–15, Västerledskyrkan är öppen i samband med 
gudstjänst.

Våra kyrkor erbjuder många olika typer av guds-
tjänster, konserter och andra program dit alla är 
välkommna. På vår hemsida kan du alltid hitta 
en  kalender med fullständigt program för de 
närmaste sex veckorna, samt tips och beskriv-
ningar av det som är på gång. Välkommen till 
svenskakyrkan.se/vasterled!
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Öppen förskola
Hit är barn välkomna tillsammans med 
vuxen. Här kan ni leka, läsa sagor och träffa 
nya och gamla vänner. Vid varje tillfälle är 
det en samling med sånger och ramsor.  
Det bjuds på fika och det finns även 
möjlighet att värma medtagen mat till 
barnen. Rekommenderad ålder: 8 – 24  
månader.

s:ta birgitta förskola

tid: Måndag kl 13.30–15.30 och  
tisdag kl 9–12.

s:t ansgars förskola

tid: Tisdag och torsdag kl 13.30–15.30

Kyrkis och miniorer 
På kyrkis och miniorerna har vi skaparverkstad, fri och organiserad lek med mera i  
S:t Ansgars förskolas lokaler i församlingshuset i Alvik. 

Kyrkis
Till kyrkis välkomnar vi alla barn som går i förskoleklass till skaparverkstad och fri lek. 
Mellanmål erbjuds. 

tid: Måndag kl 13.30–15.30 

anmälan: Yvonne Klarström, e-post yvonne.klarstrom@svenskakyrkan.se

Miniorer
Miniorerna är för dig som går i första, andra eller tredje klass. Här får du träffa nya och 
gamla kompisar, göra roliga saker tillsammans med andra och prata om det du tycker är 
viktigt. Mellanmål och skaparverkstad. . 

tid: Måndag kl 16–18

anmälan: Karin Klinglöf, e-post karin.klinglof@svenskakyrkan.se
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Tre 
tycker till
Hur tycker du att du 
kan hjälpa personer 
du inte känner?
MATS ERICSON:
Jag hjälper om jag ser 
någon i nöd och besvär. 
Kommer man i kontakt med 
hjälpbehovet är det ens 
mänskliga plikt att rycka in. 

Luther: Frihetens profet
Söndag 10 april kl 16 spelas det nyskrivna dramat ”Martin Luther Frihetens profet” av 
Teatergruppen Seven i S:ta Birgitta kyrka. Manusförfattare och regissör är Yvonne 
Iversen, teolog. 
– Hans liv var fascinerande. Han var en djup, modig och riktigt tuff man. Det finns 
något sunt och friskt i någon som vågar göra uppror mot maktstrukturer och 
orättvisor som Luther gjorde när han spikade upp sina 95 teser, menar Yvonne 
Iversen.
– Jag vill också berätta Luthers och Katharinas kärlekshistoria. Han var munken som 
befriades från sina löften. Hon var nunnan som rymde från klostret. Katharina var en 
stark kvinna och kallades ibland ”Herr Käthe” av Luther, för att hon styrde och ställde. 
Men de hade en fin och speciell kärleksrelation.

I föreställningen får vi följa Luther och hans dramatiska liv, där han kämpade och 
kände att han var otillräcklig inför Gud. Som professor studerade han Bibeln och i 
mötet med tanken på Guds rättfärdighet upptäckte han att människan blir räddad av 
Gud inte genom något hon gör, utan genom tro och förtröstan på att hon redan är 
förlåten. 

År 2017 firas reformationsjubileum med anledning av att det var 500 år sedan 
Luther publicerade sina 95 teser mot avlaten i Wittenberg den 31 oktober 1517. Detta 
kommer att firas stort i hela Europa.

Vi samlade in över 100 000 kr!

SEBASTIAN STJERN:
Jag hjälper organisationer 
med pengar, men jag ger 
även av mitt yrkeskunnande. 
Jag jobbar med PR och 
affärsutveckling och har 
hjälpt bland andra Refugees 
Welcome med gratis 
mediaträning.

IRIS BUNNER:
Jag har jobbat som 
sjuksköterska hela mitt liv 
och fått hjälpa i mitt jobb. 
Det betydde mycket för 
dem jag mötte där att jag 
kunde deras namn. Jag 
skulle vilja göra mer, men 
nu är jag så gammal.

Julkampanjen är insamlingsarbetet till Svenska kyrkans internationella arbete. 2015 
hade kampanjen särskild fokus på barnadödlighet, under devisen ”Låt fler få fylla 
fem!” I Västerleds församling samlades 100 671 kr in till Julkampanjen. Som om 
inte det vore nog samlades ytterligare 54 871 kr in till andra mottagare under julen, 
bland andra SOS Barnbyar och Stockholms Stadsmission. Det totala resultatet av 
julkampanjen meddelas under februari månad. 
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Hur kan man hjälpa en människa man aldrig mött förut? 
En person som kanske inte ens talar ett språk man förstår? 
Västerleds volontärer skapade sätt att hjälpa flyktingar här i 
Bromma under slutet av förra året.

 
Att hjälpa 
en främling

– Jag minns en jätteliten pojke, han 
var nog bara tre år, precis som ett av 
mina egna barn. Jag hade hjälpt ho-
nom att få på sig nya kläder och nu 
satt han i mitt knä och skulle få lite 
yoghurt innan det var dags att lägga 
sig. När vi satt där vid köksbordet 
knackade det rätt hårt på dörren och 
pojken han bara flög ur mitt knä. Då 
tänkte jag vad har han varit med om, 
när han reagerar så starkt. 

Pernilla Iverus berättar om ett 
tillfälle som stannat kvar hos henne 
sedan tiden som volontär på transit-
boendet som Västerleds församling 
öppnade under två månader i höstas. 
Hon är en av många som lade 
mycket tid och engagemang på att 
hjälpa flyktingar här i Bromma. 

BÖRJADE MED FÖRSENING
Under ett par månader hjälptes över 
100 volontärer åt att se till att boen-
det fungerade, att någon alltid fanns 
på plats, att det fanns rena kläder att 
byta till, att sängkläderna blev tvät-
tade, att mat serverades, att trans-
porterna fungerade som de skulle. 
Viljan och energin var enorm. 

– Det var så lätt att hjälpa till! 
berättar Jasmin Albinsson. Verksam-
heten var så bra strukturerad. Man 
anmälde när man kunde komma och 
man visste säkert att nästa volontär 
kom på ett visst klockslag, även om 

man ofta  blev kvar en stund för att 
man ville det.

För Jasmin började det med att 
en kompis blev sen när de skulle ses 
och berättade att det var för att hon 
tvättade lakan åt flyktingar i kyrkans 
transitboende. Då kände Jasmin att 
hon också ville göra något. 

– Jag gick in på församlingens 
hemsida och anmälde mig till ett 
pass, gick dit med extra underkläder 
och hygienprodukter jag hade köpt 
med mig. Sedan fortsatte jag med 
fler pass eftersom det var så lätt att 
hjälpa till i närområdet. 

NÄRA HEM
Många ville vara med och hjälpa 
när flyktingströmmarna till Sverige 
ökade kraftigt i höstas. Olika hjälp-
organisationer fick mer pengar än 
vanligt, men många människor kän-
de också att de ville göra någonting 
själva. Att transitboendet öppnades i 
Bromma gjorde att det blev nära och 
därmed mer lättillgängligt för den 
som ville göra en insats. 

– När det bara tog fem minuter 
att ta sig dit, så kunde man lägga sin 
tid på att vara där och inte på att 
transportera sig, säger Pernilla Iverus 
och fortsätter:

– För mig så funkade det så himla 
bra att ta nattpassen, för då behövde 
jag inte fråga någon hemma. Barnen 

Eldsjäl

Vi brukar presentera 
en eldsjäl på tidning-
ens sista sida, men i 
det här numret  
möter du dem redan 
nu; fyra av försam-
lingens volontärer.
Vill du veta mer om 
möjligheterna att 
vara ideell med-
arbetare i Västerleds 
församling så hittar 
du information om 
det på sista sidan i 
den här tidningen.
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sov och min man kunde klara sig själv. På 
stunden mellan att jag gick av nattpasset 
på boendet och att jag skulle till jobbet, så 
hann jag hem, ta en dusch, klä på mig och 
gå. Familjen märkte inget, för de sover 
ju alltid när jag går till jobbet. Men jag 
tänker att grannskapet måste ha undrat, 
när jag ett par kvällar i veckan kom hem 
tidigt på morgonen med en ICA-påse med 
täcke och kudde...

FÖRDUBBLING PÅ TRE MÅNADER
I församlingen pågår ständigt olika slags 
hjälparbete. I kyrkan används begreppet 
diakoni för att beskriva uppdraget att 
möta människor i utsatta livssituationer. 

Under slutet av 2015 ökade antalet  
flyktingar som sökte sig till Europa, jäm-
fört med de föregående åren. Inbördes-
kriget i Syrien, IS och andra terrorgrupper, 
instabiliteten i Irak och Afghanistan; listan 
över orsaker kan bli hur lång som helst. 

För Sverige betydde det att antalet 
asylsökande ökade, särskilt under hösten. 
I september hade det redan kommit lika 
många asylsökande flyktingar som under 
hela 2014, alltså 80 000 personer. Under 
de sista månaderna 2015 kom ytterligare 
80 000 vilket ledde till att det inte gick 
att använda normala arbetssätt för att ta 
hand om flyktingarna. 

Ett flertal ideella organisationer gick in 
och hjälpte till för att de flyktingar som 
kom skulle få ett värdigt bemötande, trots 
de oväntade mängderna. 

MÖTEN OCH SAMTAL
Västerleds församling öppnade ett boende 
för transitflyktingar, som var på resa 
genom Sverige för att söka asyl i ett annat 
land, exempelvis Finland.

Både Pernilla och Jasmin känner stolt-
het över att Västerleds församling ordnade 

Det var så lätt att hjälpa till! Jasmin Albinsson
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en tillgänglig lokal och skapade en möjlig-
het att göra en direkt insats efter egen 
förmåga.

– Det där med vad som passar en som 
volontär är ju också så olika, säger  
Jasmin. 

– För min del passade det med något 
dagpass på helgen och jag körde en del 
transporter för det passade mig bra. Det 
var många olika volontärer från området 
på boendet, alltifrån äldre pensionärer till 
18-åringar som kom och hjälpte till.

Jämfört med andra boenden, med plats 
för flera hundra personer, var församling-
ens transitboende litet. Det upplevde flera 
volontärer som en fördel, för att det blev 
lätt att lära sig rutiner och få grepp om 
helheten. Det gjorde det också lättare för 
volontärerna att lära känna varandra.

– Här träffade man så mycket nytt folk! 
Pernilla ler och fortsätter:

– Då menar jag inte bara flyktingarna, 
utan också medmänniskor med så stora 
hjärtan och det tyckte jag var fantastiskt, 
att få träffa alla andra volontärer. Tänk 
alla dessa samtal man haft! Flyktingarna 
kunde inte så bra engelska, så de samtalen 
blev inte så långa, men däremot samtalen 
med de andra volontärerna blev väldigt 
förtroliga. Jag saknar det supermycket, 
nästan mer än jag vill tänka på.

EN GRUPPINSATS
De flesta flyktingarna kom via tåg till cen-
tralen i Stockholm och slussades därifrån 
vidare till boenden i olika delar av staden. 
En av dem som läste om hjälpbehovet var 
Dimitri Klasson:

– Jag och min fru satt på en kinarestau-
rang och då såg jag på facebook att man 
kunde ställa upp och hjälpa till. Så jag 
bestämde mig för att åka ner till centralen 

Jag saknar det supermycket, 
nästan mer än jag vill tänka på.

Pernilla Iverus
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samma kväll.
Dimitri började hjälpa till som chaufför och 

ganska snart mötte han några medarbetare 
från Västerleds församling på centralstationen. 
När han fick höra att det fanns ett transitbo-
ende i Bromma, fem minuter hemifrån, blev 
han intresserad. När han strax därefter fick 
frågan om han ville ta över transportansvaret 
på boendet, så sade han ja direkt. Det kändes 
viktigt att hjälpa flyktingarna.

– Det var ju den här tanken att det kunde ha 
varit min familj som tvingats fly.

Att ingå i gruppen med alla volontärer har 
också betytt mycket för Dimitri:

– Det har varit så otroligt häftigt, för man 
har peppat varandra. Det var tillfällen när 
man var helt slutkörd och inte ville gå ur 
sängen, men då har man de andra volontä-
rerna som klappar en på ryggen och då vill 
man mer.

Han beskriver också något som många 
volontärer instämmer i, nämligen att om man 
ska klara en stark volontärinsats, måste famil-
jen vara förstående och stöttande. Volontär-
arbetet kan på så sätt involvera hela familjen. 

NYA PERSPEKTIV
Mötet med flyktingarna har också gett nya 
perspektiv för volontärerna som mötte dem. 
Många beskriver hur de hade en färdig bild 
av hur annorlunda flyktingarna var innan de 
mötte dem och märkte att de kunde känna 
igen sig själva i dem.

– Förr tog jag för givet att alla såg värl-
den som jag gjorde, men det är ju inte alls 
så – man blir rikare av andras erfaremheter, 
säger Helena Brookfield, som jobbade många 
nattpass på transitboendet. 

Hon menar också att många beskriver bara 
tragedin i flykten, men inte många talar om 
livsglädjen som finns hos alla och som bara 
behöver en gnista för att tändas.

– Plötsligt sitter jag vid ett matbord i 
Bromma omgiven av 8–10 män från Afghanis-
tan, Syrien och Irak, som sitter där och delar 
sin måltid med varandra. Vi använder bröd 
för att skopa upp ur grytan, den mat de lagat 
tillsammans. Och alla talar, med ord som jag 
inte har en aning om, men alla ler och kropps-
språket uttrycker frågor och svar. Och Google 
translate är ju fantastiskt, eller hur? Det blev 
räddningen för de små stapplande kommuni-
kationerna. TEXT & FOTO: HENRIK BETNÉR

Det kunde ha varit min 
familj som tvingats fly.

Vill jag le, vara öppen och tillgänglig? 
Eller vill jag ta avstånd? 


Helena Brookfield

Dimitri Klasson
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Allt är 
faktiskt möjligt

ANITA ELWESKIÖLD
Präst i Västerleds församling

”Kan du åka ändå, eller vill du 
att jag ordnar någon annan?”
”Nej, nej, jag åker på en gång.”

Det är fredagkväll, ganska 
sent och jag har just ringt en 
ung kvinna, en tjej, som var ute 
i Stockholms nöjesliv. Ett miss-
förstånd har uppstått kring när 
hon skulle varit volontär, och 
det är bråttom att få någon på 
plats. Jag tänker att en ung tjej 
som gett sig ut med kompisar 
en fredagkväll inte borde  
vilja lösa det som är mitt an-
svar och bekymmer. Men hos 
henne finns ingen tvekan. Hon 
behövs, och hon åker, direkt.

Jag vet inte hur många gång-
er jag möter samma attityd un-
der hösten. Medmänniskor som 
sätter sina egna intressen åt  
sidan för att hjälpa till. Som  
kliver upp ur sängen medan det 
fortfarande är natt för att åka 
kollektivt och vara på plats kl. 
06.00. Som hämtar stora plast-
säckar med tvätt och släpar på 
bussen. Som köper tomater, pi-
tabröd och underbyxor på kor-
tast tänkbara varsel. Som kör 
fram och tillbaka från T-centra-
len, eller väntar på vårdcentra-
ler och sjukhusakuter. Som blir 
väckta av telefonen för att  
någon måste tolka. På ledig tid 
och helt utan ersättning.

Styrande i församlingen som 
inte tvekade inför förslaget att 
öppna dörrarna för en ström 
av människor utan att veta hur 
länge det skulle behövas.

Jag tror inte att jag innan 
hösten 2015 hade några sär-
skilda föreställningar om män-
niskors vilja att hjälpa, bara 
att den skiftar mycket. Men jag 
vet att jag inte hade förstått att 
så många var villiga att satsa 
så mycket. Att beredskapen att 
gå från ord till handling var så 
stor.

Det är inte alltid enkelt att hjäl-
pa. Även människor som är i 
utsatthet och underläge kan 
göra oss irriterade eller såra-
de. Det har funnits timmar som 
känts meningslösa och onyttiga, 
då den som kom för att vara 
till hjälp mest blev sittande i en 
oviss väntan på att något  
kanske skulle hända. Medan
det andra gånger hände för 
mycket, blev för svårt eller krä-
vande. Det är en del av verklig-
heten, sådan den är.

Men den bestående känslan 
efter höstens arbete med män-
niskor på flykt, som tillbringat 
ett ögonblick av sitt liv i Väster-
leds församling, är att allt  
faktiskt är möjligt. Tack.

Alla i reportaget beskriver hur viktigt 
det kändes att göra det de tycker känns 
rätt. 

– För mig handlar det här om alla jag 
möter, var det än är, säger Helena. 

– Hur bemöter jag min nästa? Vill jag 
le, vara öppen och tillgänglig? Eller vill 
jag ta avstånd? Jag vill inte ta avstånd, för 
jag tror att den som inte bemöter andra 
ställer sig i utanförskap. 

Dimitri beskriver det rent av som per-
sonlig vinning:

– Att känna att man ger något tillbaka, 
man får en väldigt bra känsla i kroppen 
av det. Jag kände att jag kan göra skill-
nad. Om så för bara en människa, så kan 
jag faktiskt göra skillnad i dag. 

NYVÄCKT INTRESSE
Transitboendet i Västerleds församling 
stängdes i slutet av november. Många  
volontärer vill fortsätta hjälpa flyktingar 
och just nu undersöker församlingen 
möjligheterna till samarbete med myn-
digheter, asylboenden och andra organi-
sationer. Språkundervisning, läxläsning, 
hemmamiddagar för flyktingar som fått 
uppehållstillstånd är bara några av idé-
erna som finns på listan. 

Att det var just Svenska kyrkan som 
stod bakom transitboendet var inte avgö-
rande för volontärerna, viljan fanns där 
ändå. Viktigast var att det var ett lokalt 
initiativ, lätt at ta sig till för att kunna 
hjälpa till på lediga stunder. Men Pernilla 
Iverus beskriver hur volontärarbetet ändå 
väckt hennes intresse för kyrkan:

– Som volontär jobbade jag ju ihop 
med kyrkligt engagerade människor och 
jag är så nyfiken så jag passade på och 
ställde frågor. Förut har jag bara varit i 
kyrkan på dop, begravningar, bröllop och 
midnattsmässa till jul. Men nu har jag 
varit mycket mera där och kommit med i 
en grupp i kyrkan som är jättespännande, 
så jag kanske snart är både döpt och 
konfirmerad. Jag ville bara hjälpa till och 
så blev det så omvälvande!

TEXT & FOTO: HENRIK BETNÉR
Helena Brookfield

Dimitri Klasson
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Fastekampanjen 2016

Tusentals barn dör varje dag på grund av för lite mat 
och näringsbrist. Under perioden 7 februari till och med 
20 april pågår fastekampanjen Maträtten – för allas 
rätt till mat, som utgår från varje människas rätt till 
mat och försörjning. Rätten till mat är ett av de vikti-
gaste stegen i hållbar utveckling. 

Tallriken står för de skålar, kastruller, sädessäckar och 
matförråd som för miljoner människor är tomma för 
ofta. Symbolen ramas in av en krans av blad för att visa 
att vi tillsammans kan förändra framtiden.

Här intill kan du läsa ett exempel på hur det går till 
när insamlade pengar används för att människor ska få 
äta sig mätta.

Kom till våra fasteevent och delta och lyssna och 
lämna ett bidrag till vår insamling för att utrota  
hungern! Vill du bidra vid annat tillfälle kan du an-
vända vårt bankgiro 834-9920 eller swisha till 123 609 
43 38 och märk betalningen ”maträtten”.

Khine Wut Hmone Kyaw, två år, är en av de 795 miljoner 
människor som lever med ständig brist på mat. 
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– för allas rätt till mat
Khine Wut Hmone Kyaw är två år gammal. Hon är en av 795 miljoner människor som ofta äter 

för lite, för näringsfattigt och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. Trots att jordens 

resurser skulle kunna föda oss alla. Var med och bekämpa en av världens största orättvisor! 

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr  

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT
Swisha valfritt belopp till 9001223   |  PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223 

Det finns mat till alla. Ändå får 795 miljoner 
människor inte tillräckligt att äta. 
Det är oacceptabelt.

Var med och utrota hunger! Vill du göra mer 
så håll utkik på vår hemsida på adressen 
svenskakyrkan.se/vasterled eller  
facebook.com/vasterledsforsamling. 

Familjemässa
söndag den 21 februari kl 11  
Fasteevent med aktiviteter för hela familjen. Servering 
och försäljning. Alla intäkter går till Svenska kyrkans 
internationella arbete.
S:ta Birgitta kyrka 

Välgörenhetskonsert
söndag den 21 februari kl 16 
En enda jord. Välgörenhetskonsert med S:ta Birgitta 
junior- och ungdomskörer, kompgrupp under ledning 
av Carina Olofson. Passa också på att köpa vår nya cd! 
S:ta Birgitta kyrka

Loppis
lördag den 12 mars kl 11–14  
Loppmarknad och ekokafé med hembakta semlor, 
gluten- och mjölkfria alternativ och varm korv. 
Vi tar emot mindre möbler, prylar, leksaker och barn-
kläder. Inlämning torsdag 10 mars kl.17–19 och fredag  
11 mars kl.9–15.
Församlingshuset vid S:t Ansgars kyrka

Högmässa
söndag den 13 mars kl 11  
Fasteevent med aktiviteter för hela familjen. Ensemble 
ur Västerleds kammarkör. Alla intäkter går till Svenska 
kyrkans internationella arbete.
Västerledskyrkan

Familjemässa
söndag den 20 mars kl 9.30  
Fasteevent med aktiviteter för hela familjen. S:t Ans-
gars barnkör och förskola medverkar under  
ledning av Magnus Bergman. Alla intäkter går till 
Svenska kyrkans internationella arbete.
S:t Ansgars kyrka
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”Det går väl an att som förälder vara hungrig, men att se 
mina barn hungriga gjorde fruktansvärt ont.”
Asenaku Beyale är cirka 35 år gam-
mal och bor i byn Robbit, Etiopien, 
med sin man Adem Ali och deras 
barn. Tack vare Svenska kyrkans 
projekt i regionen har de själva 
arbetat sig bort från hjälplöshet och 
hunger. De äger djur, odlar grönsaker 
och kan plöja sin mark med egna 
oxar. Livet är tryggare, men framti-
den ser skör ut. Redan idag påverkar 
kilmatförändringarna jordbruket. 
– Vår fattigdom var värre innan, 
berättar Asenaku. 
– Vi har alltid haft mark, men då 
hade vi ingen oxe, så vi fick låna 
oxar att plöja marken med. Det 
fick vi betala med delar av skörden, 
vilket gjorde det svårt att få maten 
att räcka. Det går väl an att som 
förälder vara hungrig, men att se 

mina barn hungriga gjorde fruktans-
värt ont. Jag fick ta med barnen till 
släktingar för att de skulle få mat. 
När jag flyttade tillbaka kom vi med 
i projektet som Mekane Yesuskyrkan 
har. Det har förändrat vårt liv.

– Projektet gav mig två getter och jag 
kunde börja föda upp djur. Framför 
allt kunde jag börja ge barnen mat. 
Nu kan jag låna pengar från grup-
pen och köpa det jag behöver. När 
jag betalar tillbaka gör jag det till en 
rättvis ränta. Till slut kunde vi köpa 
egna oxar och började plöja vår egen 
mark. Nu har vi också en åsna och 
vi odlar grönsaker. Projektet och 
kvinnogruppen har gjort att jag kan 
bidra till samhället.

– Jag önskar att mina barn ska få ett 
bättre liv. Min man och jag arbetar 
tillsammans och det har vi gjort hela 
vårt liv, vi delar oron. Det enda som 
kunde splittra oss var hunger.

– Jag är så tacksam över projektet, 
och alla människor som stödjer det. 
Jag är tacksam över att få berätta 
min historia eftersom det sällan är 
någon som är intresserad av, eller 
bryr sig om oss, som är marginalise-
rade; vi som lever på undantag. Att 
få bli lyssnad till, och att någon vill 
besöka mig för att höra min historia 
gör mig lycklig.”

TEXT: HAMPUS ANGELBORG

Asenaku Beyale, Etiopien. 
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Khine Wut Hmone Kyaw är två år gammal. Hon är en av 795 miljoner människor som 

ofta äter för lite, för näringsfattigt och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. 

Trots att jordens resurser skulle kunna föda oss alla. Var med och bekämpa en av  

världens största orättvisor! 

– för allas rätt till mat

Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223 

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr  

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

FOTO: MAGNUS ARONSSON/IKON
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PÅSK

skärtorsdagen 24 mars
18 Skärtorsdagsmässa  
i S:t Ansgars kyrka. 
19 Skärtorsdagsmässa  
i Västerledskyrkan. 
19 Skärtorsdagsmässa  
i S:ta Birgitta kyrka

långfredag 25 mars
11 Långfredagsgudstjänst  
i Västerledskyrkan. 
11 Jesu sista ord på korset  
i S:ta Birgitta kyrka.  
15 Korsandakt i S:ta Birgitta kyrka.
18 Musik vid Jesu gravläggning  
i Västerledskyrkan. Se sida 15. 
18 Musikgudstjänst. 
i S:t Ansgars kyrka. 

palmsöndagen 20 mars 
9.30 i S:t Ansgars kyrka 
11 i S:ta Birgitta kyrka 
11 i Västerledskyrkan 
16 Johannespassionen 
i Västerledskyrkan (läs intill)

tisdag 22 mars 
19 Konsert Stabat mater
i S:ta Birgitta kyrka. Se sida 15.  

onsdag 23 mars 
18.30 Passionsandakt
i Västerledskyrkan. Se sida 15.  påskdagen 27 mars

11 Högmässa med påskspel  
i Västerledskyrkan.  
11 Högmässa  
i S:ta Birgitta kyrka. 
18 Mässa i S:t Ansgars kyrka.

påsknattsmässa 26 mars
kl 23.30 i Västerledskyrkan. 

Plats och tid för andakt och gudstjänst  
inför och under påsken. Välkommen!

annandag påsk 28 mars
11 Emmausmässa 
i S:ta Birgitta kyrka.

J S Bach:  
Johannespassionen 
palmsöndagen 20 mars kl 16
Västerledskyrkan 
Bachs Johannespassion är en skildring 
av vägen till Jesu lidande och död. 
Evangelisten berättar sjunget texten 
från bibeln och vi får möta de olika 
personerna i egen gestalt. I ariorna 
är det en solist som sjunger texten, 
vilken kommenteras av ett solo-
instrument, till exempel flöjt eller 
oboe. Kören representerar folket i de 
så kallade Turbakörerna. 

Det är svårt att inte beröras av 
det starka intryck av upprördhet och 
smärta som känns lika aktuell i vår tid, 
speciellt eftersom sambandet mellan 
text och musik är oerhört starkt. Bach 
är en ”förkunnare utan församling, en 
predikant utan pekpinnar och en för-
medlare av andliga värden”, som reli- 
gionspsykologen Owe Wikström 
skriver. 
fri entré. Kollekt tas upp till fastekam-
panjen (se sida 12). 
medverkande:
Hanna Wåhlin – sopran
Ivonne Fuchs – alt 
Fredrik Strid – evangelist och tenor
John Sax – Kristus och bas 
Joakim Schuster – Pilatus och baryton
Barockorkester på tidstrogna instrument
Västerleds kammarkör
Fredrik Zander – dirigent
Konsertlängd ca 2 timmar



MUSIK
Konsert 
fastlagssöndagen
söndag 7 februari kl 16 
Mass for peace, ur The armed man av Karl 
Jenkins. Gröndals, S:t Ansgars och S:ta Bir-
gitta kyrkokörer med Stockholm Concert 
Orchestra.    
S:ta Birgitta kyrka

Musikhögmässa   
söndag 21 februari kl 11
Ivar Widéens mässa för kör, soloviolin och 
orgel framförs i högmässan, jämte annan 
musik av Widéen och Otto Olsson. Väs-
terleds vokalensemble, solist Ann-Sofie 
Landh, violin Lina Söderholz, orgel Michelle 
Öhman, dirigent och orgel Fredrik Zander. 
Västerledskyrkan

Mariakonsert 
jungfru marie bebådelsedag
söndag 13 mars kl 16 
S:ta Birgitta vokalensemble och undgoms-
kör under ledning av Carina Olofson.
S:ta Birgitta kyrka

Johannespassionen 
palmsöndagen 20 mars kl 16
J S Bach Johannespassionen. Konsertlängd 
ca 2 timmar. Kollekt till fastekampanjen. 
Läs mer på sida 14.
Västerledskyrkan

Konsert 
tisdag 22 mars kl 19
Pergolesis Stabat mater framförs av S:ta 
Birgitta ungdomskör med stråkkvartett.  
S:ta Birgitta kyrka

Passionsandakt 
onsdag 23 mars kl 18.30
Juniorkören och ungdomskören, under 
ledning av Sara Wager.
Västerledskyrkan

Musik vid 
Jesu gravläggning
långfredagen 25 mars kl 18 
Adina Sabin violoncell, Fredrik Zander orgel 
och cembalo.
Västerledskyrkan

Lunchmusik
tisdag 5 april kl 12.15 
Magnus Bergman spelar piano/orgel. 
Smörgås och kaffe serveras.
S:t Ansgars kyrka 

Konsert
söndag 10 april kl 16 
Pastoral musik på den gode herdens 
söndag. 
Västerledskyrkan 

Konsert 
söndag 24 april kl 16
S:t Ansgars och S:ta Birgittas kyrkorkörer.
S:t Ansgars kyrka 

Musik från taket 
kristi himmelsfärds dag 
torsdag 5 maj kl 9 
Stockholms mässingssextett spelar från 
kyrktaket. Därefter mässa på kyrktrappan.
Västerledskyrkan

Musikal 
torsdag 12 maj kl 18
Musikalen ”Ogräs i rabatten” av Karin 
Runow framförs av Diskanterna och Juni-
orkören under ledning av Sara Wager.
Västerledskyrkan 

Konsert 
tisdag 17 maj kl 18
Preparandkören ur Stockholms gosskör 
sjunger in sommaren under ledning av 
Magnus Bergman.
S:t Ansgars kyrka 

Konsert 
söndag 29 maj kl 18
Program från körresan till Italien. Paus med 
förfriskning på terrassen. Västerleds  
vokalensemble under ledning av  
Fredrik Zander.
Västerledskyrkan
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Gruppförsändelse till hushåll 

Eldsjäl
DU BEHÖVS!

Bli en ideell kraft!

IDEELL
I Västerleds församling finns många möjligheter att vara 
en ideell kraft. Bland annat kan du baka till ett kyrkkaffe, 
bidra till internationella arbetet, fota till hemsidan, vara 
gudstjänstvärd. Vilken är din gåva? Kontakta Malin om du 
vill veta mer om hur du kan bidra!

MALIN GYLLENHÖG, DIAKON
E-post: malin.gyllenhog@svenskakyrkan.se
Tfn: 08–445 96 23

I årets första nummer av Västerleds församlings-
tidning möter du ideella medarbetare på sidorna 
6–11. Vår församling behöver alltid volontärer till 
olika sysslor och ibland uppstår helt nya möjlighe-
ter till verksamhet tack vare kunskaper och idéer 
hos våra ideella medarbetare. En del insatser krä-
ver mycket tid och att man finns på plats regelbun-
det. Andra uppgifter går att göra när du själv vill 
och kan och bygger kanske på möjligheten att pas-
sa på då och då. 

I församlingen finns många ideella krafter: kör-
sångare, gudstjänstgrupper, cafévärdar, konfir-
mandledare, läxhjälp och besöksgrupper är någ-
ra exempel. Men du behövs också, med det som är 
din gåva! Du får möta intressanta människor, känna 
dig behövd och bidra till att kyrkan är en välkom-
nande och öppen gemenskap.

Vill du göra något för någon annan? Skulle du vilja ha en uppgift - ofta 
eller vid enstaka tillfällen? Välkommen som ideell i Västerleds församling! 
 

För mer information se svenskakyrkan.se/vasterled


