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FÖRSAMLINGSTIDNING

ELIN KINNEFORS OHLIN:

Vi fick lova att blunda när
han fick vatten på huvudet!
TEMA: DOPET
BILAGA MED HÖSTENS AKTIVITETER • Startpaket till nyfödda •
3 DOP PÅ EN VECKA• Vanliga frågor om dop • ATT LEVA I SITT DOP

En fest för livet!
Dop är något av det allra roligaste som man får vara
med om som präst. Det är fest, för livets skull. Det är
glädje och förväntan. En ny människa är född och vi
kommer för att tacka för livet. Vi som är föräldrar vet
att ett nyfött barn är ett under, som vi får ta emot och
vårda ett litet tag för att sedan skicka ut i livet. Det är
klart att det finns oro med i det ansvaret. Vi tänker:
”Hoppas att det skall gå bra för mitt barn, hoppas att
han och hon blir lyckligt och att inget ont skall hända.”
All denna livsglädje och all denna oro för framtiden
får vi komma med till kyrkan när vi döper ett barn. Vi
ber i dopet att vi tillsammans ska få dela livets glädje
och finna den kraft som vi behöver i livet.
Livet är skört. Det blir också tydligt när vi håller ett
litet barn i våra armar. Vi pendlar mellan känslan av
att det är meningsfullt att finnas till och misströstan
över ont som möter oss i livet. Hela den kampen finns
uttryckt i dopet.
När vi döper barn och vuxna i kyrkan går det hand
i hand med vår tro på det meningsfulla i att varje
människa finns till. Därför är det en naturlig del av
dopet att ge uttryck för den livsuppgift som handlar
om att värna livet på alla sätt. Vi vill hela livet försöka
leva så, att vi skyddar det livet, som Gud har skapat i
oss och i alla andra i skapelsen. Det kallas i vår tradition för att leva i sitt dop.

Den uppmärksamme läsaren anar nu att det är en
gåva att bli döpt. Det krävs ingen prestation av tro
för att dopet skall vara möjligt. Precis som livet är en
gåva så är dopet en gåva, som vi får ta emot av Gud.
Tro är att vända sig till Gud för kraft, när den egna
inte räcker till för just kampen mellan det goda och
det onda.
Vi firar olika högtider i livet. Dopet är ett sätt att
fira själva livet så som det gestaltats i varje människa. Meningen finns för vi är komna ur Guds meningsfulla tanke med oss. I det här numret kan du läsa om
att leva i vårt dop, fira vår tro på livet, fira vår tro på
Gud som skapat det, kämpa den meningsfulla kampen
för livets skull.

Peter Träisk
Kyrkoherde
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Ur innehållet
6.		 3 dop på en vecka
10.		 När, var & hur - om dop
12. Vad är skillnaden på ett döpt
		 och ett odöpt barn?
13. 		 Leva i sitt dop, varje dag
15. Dopets symboler

DOP • KONFIRMATION
VIGSEL • BEGRAVNING

16.		 Höstens musik

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.

sidan 9
sidan 6
sidan 10

sidan 12

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
bilagan

Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla alla de bud
jag har gett er. Och jag är med er
alla dagar till tidens slut.
Matt. 28:18-20
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Startpaket

I detta nummer tar vi en närmare titt på
dopet: vad är syftet och hur går det till?
Kan man döpas som vuxen och vad är
egentligen poängen med faddrar? Vad är
det för skillnad på ett döpt och ett odöpt
barn?
Läs om Elin, vars tre barn döptes samma
vecka men på ganska olika vis.
I detta nummer medföljer dessutom
programmet för alla höstens gruppaktiviteter i församlingen, med allt från kristen
meditation till ungdomsgrupp, öppen förskola, körer och mycket annat! Riv gärna
ur bilagan och spara.

Att få barn är en fantastisk gåva! Det vill Västerleds församling gärna upmärksamma! I höst kommer därför alla barn som föds i församlingen att få
ett ”Startpaket”. En liten present från församlingen
innehållande en så kallad dregglis - en liten hakklapp med texten ”älskad dyrbar underbar” på, en
tavla med bönen ”Gud som haver barnen kär” och
lite information om dopet. Den som har ett syskon
under tio år får dessutom en liten syskonpresent.
Prästerna i församlingen kommer att dela ut dessa
till nyblivna föräldrar. Är du far- eller morförälder
och boende i församlingen, får du gärna hämta en
kasse till ditt barnbarn på församlingens expedition.
De som döps i församlingen får en gåva. Vilken
beror lite på hur gammal man är. Bebisar får ”Pekbibeln”, yngre barn får ”Bibel för stora och små”,
tonåringar får ett smycke och vuxna en psalmbok.
Gåvan ska sporra och inspirera till en levande och
växande relation med Gud.

Babycafé
Varje vecka samlas föräldrar och små barn
för en stunds lek och prat i S:ta Birgitta
förskola. På babycafeét möts föräldrar
med sina bebisar. Här kan barnen vara på
mysiga filtar på golvet, upptäcka genom
leksaker anpassade för sin ålder och se
och höra andra barn. Klockan två har vi en
samling med sånger och ramsor. Vid varje
tillfälle bjuds det på fika. Vuxna med barn
0–8 månader är välkomna till förskolans
lokaler vid S:ta Birgitta kyrka.
tid: Tisdag kl 13.30–15.30
plats: S:ta Birgitta förskola
öppet: från och med 1/9

Till tro
Här finns en möjlighet för dig som är nyfiken på kristen tro, som vill fundera över vad
som är viktigt på riktigt, över vem Gud är och vad det innebär att vara kristen idag.
Varje tillfälle pratar vi kring ett tema: dopet, livet, döden.
Samtalsgruppen vänder sig till vuxna som söker en tro.
Kanske är du inte döpt eller konfirmerad men skulle vilja
bli, eller också är du det men vill veta mer om vad
kyrkan står för och vad tro är. Här får du möjlighet
att, tillsammans med andra, samtala om
kristen tro, fråga och tycka till. Vi träffas
varannan onsdagskväll under hösten.
Du får veta mer om vad Till tro är under
prova-på-kvällen 16/9.
tid: Onsdag, jämna veckor kl 19-21 med
prova-på-gång 16/9 kl 19 (mässa firas 18.30 i S:t Ansgars kyrka)
plats: 2:a våningen Församlingshuset i Alvik
kontakt: Malin Gyllenhög eller Janna Bäcklund

För mer information se svenskakyrkan.se/vasterled
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aktuellt

Fyra
tycker till
Vad är det bästa med
att vara förälder?
HANNA WIDFORS

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.
öppet: 31/8-7/12 (ej v. 44)

s:t ansgars förskola
tid: Tisdag och torsdag kl 13.30–15.30
öppet: 1/9-8/12 (ej v. 44)

53 000 dop

sker i Svenska kyrkan varje år
Boka dop
Ring församlingens expedition om
du vill boka dop! Döpt kan du bli
oavsett ålder och utan kostnad.
Tfn: 08-445 96 10

HULTQVIST, 2 BARN:
Förutom att få älska och
älskas villkorslöst, så är det
att man inte tar sig själv
på lika stort allvar och blir
mindre självcentrerad. Livet
får nya huvudrollsinnehavare
och man gör allt för deras
skull.
ELIN KINNEFORS, 3 BARN
All kärlek man får! Pussar
och kramar och leenden
osv. Sen finns det massa
annat också, som att man
får lära känna nya små
personer.

STEFAN JÄMTBÄCK, 5 BARN
Att se barn i samma
syskonskara blomma ut till
olika individer med olika
egenskaper och drömmar.
Att själv få möjlighet att
reflektera och växa genom
barnens genomskådande,
kloka, roliga och träffande
vardagskommentarer.
HANNA MANSTEN, 3 BARN
Det bästa är att man aldrig
är ensam. Det kan i och för
sig också stundtals kännas
som det sämsta.
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3 dop
på en vecka
– Min man är inte troende, så våra
första två barn döptes inte. Han
tyckte att barnen skulle få välja
själva. Jag ville gärna att de skulle
döpas men det blev inte av då, berättar Elin.
Hjalmar går i förskolan i S:t Ansgars kyrka och familjen går regelbundet på familjemässa. Elin är dessutom ideell kraft på Café Ansgar, där
många samlas varje vecka. Harald 7

Dop kan se väldigt olika ut: 60 gäster,
dopklänning och mycket pyssel med
dopkalas. Eller på golvet i S:t Ansgars
kyrka en helt vanlig onsdag. Elin och
hennes familj provade båda sorter.

månader är också en återkommande
och mycket uppskattad gäst bland
de äldre. Så på flera sätt är familjen
inkluderad i församlingens liv.
– Då kändes det mer aktuellt, fint
och viktigt att barnen skulle döpas.
Därför tjatade jag väl lite mer om
dop när Harald kom. Eftersom det
var viktigare för mig att barnen blev
döpta, än det var för min man att de
inte blev det, så gick han med på det,

säger Elin och skrattar.
– Jag kontaktade församlingen
och bokade Haralds dop i Västerledskyrkan. Vi hade 60 gäster. Som
musik valde vi ”Tryggare kan ingen
vara” och ”Blinka lilla stjärna”,
som barnen kan. Min man valde att
”Fattig bonddräng” skulle spelas som
utgångsmusik. Den var populär bland
dopgästerna och många grät en liten
rörd tår, säger Elin.

Till vänster: Haralds dop i Västerledskyrkan. Under: Hjalmar och Trygves dop i S:t Ansgars kyrka.
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VALET AV FADDRAR
– Min bror sa när Hjalmar föddes
att han ville vara fadder om Hjalmar
skulle döpas, så han valde väl sig
själv kan man säga, säger Elin och
ler. I övrigt valde vi vuxna som finns
i barnens närhet och som vi som
familj har gott stöd i.
HARALDS DOP
– Dopet var väldigt fint, men det var
så mycket runt i kring och fixande
med mat och tårta och så. Så jag
hann inte riktigt njuta. Jag var mest
nervös: hur ska jag stå? Vem var det
som skulle ta emot dopljuset? Jag
mindes inte ordningen.
Dopet var klassiskt och Harald
hade dopklänning. På dopet fanns
många gäster och många presenter.
Prästen Janna hade vid dopsamtalet frågat hur familjen tänkte
kring de äldre barnen, att det kunde
komma upp frågor hos dem om varför bara en av dem fått dopljus och
så. Det gjorde det också. Men äldste
sonen är mer blyg och ville inte alls
ha ett stort kalas och mycket folk.
– I Hjalmars förskola hade personalen berättat att vi kunde komma
en vardag och att det inte behövde
vara någon stor och offentlig sak.
Redan på måndagen efter dopet
ringde Elin församlingen och bokade
in dop för Trygve och Hjalmar. På
onsdagen var det dags.



Vi fick alla lova att
blunda när han skulle
få vatten på huvudet!
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Överst: prästen Anders, Harald och
musiker Magnus vilar ut på mattan
efter Trygves och Hjalmars dop.
Mitten: Trygves och Hjalmars dopkalas
i förskolan. Underst: Haralds dopkalas
i Västerledskyrkan.

familj: Elin & Jonatan,
Hjalmar 5 år, Trygve 2
år och Harald 7 mån.

Varför döpa?

HJALMAR OCH TRYGVES DOP
– Hjalmar, som är blyg, var glad att
ingen okänd skulle vara med. Prästen Anders och musikern Magnus
känner han från förskolan och familjemässorna och personalen i förskolan träffar han varje dag. Men vi fick
alla lova att blunda när han skulle få
vatten på huvudet. Min äldste bror
var tyvärr den ende som mindes det
vid själva dopet.
– Barnen hade valt musiken: ”Blinka lilla stjärna” och ”Måne och sol”.
Magnus spelade ”Idas sommarvisa”.
Efter dopen gick vi upp i förskolan,
där personalen hade ordnat dopkalas med marsipantårta.

jesus säger i den så kallade dopbefallningen



Jag kände att jag
hann njuta mer av
det vardagliga.
BARNEN KAN VÄLJA SEN
– För mig som förälder var nog onsdagens dop bäst! Jag kände att jag
hann njuta av det. Vi satt på golvet i
kyrkan och det var avslappnat. Det
känns också roligt att Hjalmar fick
vara med och bestämma hur det
skulle gå till. Trygve hade nog gärna
haft 60 gäster, han trivs med att vara
i centrum, berättar Elin.
– Haralds dop var ett sätt att
bjuda in, att välkomna en ny människa inför och tillsammans med
släkt och vänner. Men Trygves och
Hjalmars dop var mer njutbart för
mig som förälder. Allt var fixat och
avslappnat och tryggt. Men man kan
säga att dopen blev så att de passade
deras olika personlighet.
– Barnen kan ju välja vid konfirmationen, om de vill fortsätta
tillhöra kyrkan eller inte.
TEXT: EMILIA LINDSTRAND
FOTO: ANNA HOVSBY



Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar : döp dem i Faderns och Sonens och den
helige Andes namn och lär dem att hålla alla
de bud jag har gett er. Och jag är med er alla
dagar till tidens slut.
Matteusevangeliet,
kapitel 28, verserna 18-20.
När Jesus är runt 30 år går han till floden Jordan, till Johannes Döparen.
Johannes döper då Jesus. Det är efter detta som Jesus börjar med sitt uppdrag, att gå runt i landet och berätta för människor om Gud.
Innan Jesus lämnar sina lärjungar ger han dem uppdraget att döpa
och fortsätta att berätta för människor om Gud. De får också löftet om
att Jesus är med dem alla dagar. Lärjungarna gjorde detta och så har det
sedan dess fortsatt. Det är denna tradition som förs vidare varje gång
någon döps.

Varför döpa barn?



Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid
dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det
blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig
och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem och välsignade dem.
Markusevangeliet,
kapitel 10, verserna 13-16.
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Hur, var & när?
OM DOP
vad betyder det att dopet
ger medlemskap i svenska
kyrkan?
Dopet ger formellt medlemskap
i Svenska kyrkan, och det ger
tillträde till nattvarden och
rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den
döpta kan också bli kyrkvärd.
Som döpt och konfirmerad
kan man efter utbildning och
antagning vigas till präst eller
diakon.
Dopet är vägen in i gemenskap
med Jesus och kyrkan. Kyrkan
är hela den världsvida kristna
gemenskapen, där är Svenska
kyrkan och den församling där
dopet sker en del.
Är du döpt i någon annan
kristen kyrka, till exempel en
frikyrka eller i katolska kyrkan, blir du inte automatiskt
medlem i Svenska kyrkan. Vill
du senare bli medlem i Svenska
kyrkan behöver du bara skicka
in en ansökan till din församling. Du behöver inte döpa dig
igen.

vad kostar ett dop?
Det kostar ingenting att bli
döpt eller att döpa sitt barn.
Präst, musiker, vaktmästare
och kyrka ingår.

måste man vara medlem
för att få döpa sitt barn?
Nej, det måste man inte vara.
Om vårdnadshavare vill att
barnet ska döpas finns inget
som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet. Det är kanske ändå
ett bra tillfälle att gå med!

var och hur kan man döpas?
Dopet kan ske i en egen gudstjänst eller i församlingens gemensamma söndagsgudstjänst.
Det går bra att boka in ert dop
en vanlig tisdag och det kan ske
hemma, i kyrkan, utomhus eller
i en annan lokal.

hur bokar jag dop?
Ring Västerleds församling
08-445 96 10 eller ring till den
församling där du vill låta döpa
dig/ditt barn. Det går utmärkt
att döpas i en annan församling
än där du bor. Det är gratis
oavsett var.
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VAR KAN VI FIKA EFTER DOPET??
Lokal kan du låna i Västerleds
församling. Även andra församlingar lånar ut lokaler, men
inte alla så fråga när du bokar
dopet.

hur väljer jag faddrar?
Faddrar är inget måste men
kan vara ett sätt att tydliggöra
det sammanhang man döps in
i. En fadder är en vuxen som
har särskilt ansvar för den som
döps. Enda kravet är att den
som ska vara fadder är döpt. En
fadder ska vara en förebild och
en förbedjare för den döpte.
Fadderskapet handlar om viljan
att finnas för den som döpts,
som stöd och inspiration för
att den döpte ska kunna växa
och mogna som människa och
kristen.

hur väljer vi musik?

vad ska jag ge dopbarnet?

Du kan få tips av präst/musiker om vilken musik och vilka
psalmer som skulle kunna
passa. En dopgudstjänst brukar
ha minst två psalmer. Du kan
lyssna på förslag, under ”Dop”
på svenskakyrkan.se/vasterled

Det finns massor med roliga
och kloka doppresenter! Tänk
gärna på att det ska vara något
som har en innebörd eller gör
gott. Det kan vara en frälsarkrans, en get eller brunn via
Svenska kyrkans internationella
arbete, Pekbibeln, Estelles bönbok eller halsbandet Dopdroppen.

vad är ett ”dopsamtal”?
Du/ni träffar prästen som ska
döpa och pratar om hur gudstjänsten kommer gå till, era
önskemål och era frågor. Det är
ett samtal som kan rymma både
praktiska frågor och frågor om
vad dopet betyder och innebär.

är det skillnad på dop och
namngivningsceremoni?

hur går ett dop till?
Vid ett dop i Svenska kyrkan
tar en präst vatten över en persons huvud tre gånger och säger: Jag döper dig i Faderns och
Sonens och den helige Andens
namn. Hur gudstjänsten sedan
utformas kan variera.

måste man ha på sig något
särskilt?
Nej, men om du vill kan du
låna dopklänning av församlingen. Det är vanligt att den
som döps bär något vitt. Läs
mer om dopklänningen och
dess betydelse på sida 14 i
denna tidning.

Ja, ur kyrkans perspektiv är det
stor skillnad. Dop är en fest då
vi firar och gläds över att en
människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att
man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i
världen och Guds stora familj.
Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet
spelar en central roll. Namnet
är viktigt, eftersom den som
döps inte är anonym. Det är
just denna människa som döps,
den unika individen.
Dopet är en gåva. Vi behöver
inte prestera något eller vara
på något speciellt sätt för att
ta emot dopet. Dopet innebär
att få leva i förlåtelse, och vara
välsignad. Att döpas innebär att
bli en del av Jesu liv, död och
uppståndelse.
Frågor och svar är hämtade från
Svenska kyrkan, Dopsajten.
Bilder: istockphoto
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VAD ÄR SKILLNADEN PÅ ETT DÖPT
OCH ETT ODÖPT BARN?

På själva barnet är det ingen
skillnad. Dopet förändrar
inte människan och ger ingen
särskild egenskap. Inte heller är
det någon skillnad i Guds kärlek till barnet. Gud älskar alla
människor med oändlig kärlek,
och Guds kärlek till varje människa ändras inte av någonting.
Det som förändras i dopet
är det sammanhang man som
människa är en del av. Vi föds
in i olika sammanhang - i familjen, i samhällsgemenskapen,
i bekantskapskretsen.
Att döpas är att bli en del av
kyrkans ”familj”, att ingå i kyrkans gemenskap. Om man döps
som litet barn får man det som
gåva utan att behöva fråga efter
det, men om man är äldre kan
man be att få del av den gåvan.
Den ges alltid fritt, och riten
ses som så viktig i kyrkan att vi
kallar den helig.
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I kyrkans sammanhang kan
människan sedan givetvis påverkas och förändras. Kyrkan
är inte en åsiktsgemenskap men
är inte heller utan värderingar.
Det som nämns i bibeln som
konsekvenser av att döpas (i
en tid när alla som döptes var
vuxna) är till exempel att man
inte kan tillmäta människor
olika värde utifrån samhällelig
status, ekonomiska tillgångar,
kön eller etnicitet.
Att ta dopet på allvar i sitt
liv kan alltså innebära att man
påverkas av det som är gemenskapens tro och värderingar,
och handligen i sig är helig,
men inte magisk, vilket är en
stor skillnad.

ANITA ELWESKIÖLD
Präst i Västerleds församling

Leva i sitt dop,
varje dag
Hon ser det direkt, men gör
inte valet direkt. Hon tar emot
pengarna, går några steg därifrån.
Sedan, ett par sekunder senare,
vänder hon tillbaka.
– Jag fick för mycket.
Hon lämnar igen den del av
växeln som inte var hennes.
Det är så enkelt, så väldigt enkelt. Både att hålla tyst och gå,
och att stanna upp och rätta
till. I det stora hela är det kanske inte ens säkert att det spelar någon roll. Men våra liv levs
inte bara i det stora hela. Det är
också i de små detaljerna, i de
vardagliga situationerna, som
vi formar våra liv och dem vi
vill vara.
”…och hjälp henne att dag
för dag leva i sitt dop.” Jag har
bett den bönen så många gånger. Varje gång jag döper en
människa, så säger jag de orden. De rymmer valet att gå
tillbaka och ställa tillrätta. Att
inte ta mer än det som är mitt.
De rymmer också tillåtelsen att
lägga det åt sidan som jag inte
behöver bära. Skulden som inte
är min, fast jag så ofta tar den
på mig. Prestationsångesten
som egentligen är en illusion,
som bygger på lögnen att jag
måste lyckas för att duga.

Att döpas är lätt. Många av oss
vet inte ens om när det sker. Någon annan ger oss det som gåva,
som en tillhörighet och ett löfte.
Färre, men ändå många, ber om
att få den gåvan. Inte riktigt lika
lätt, det är alltid svårare att be
om något än att få det utan att
ha frågat.
Jag var själv femton, och minns
att det både var stort, vackert och
lite pinsamt. Som att be om uppmärksamhet. Men det är ändå
inte att döpas som är svårt. Det
svåra är att leva i dopet. Att leva
i tillit och inte ge efter för känslan av meningslöshet. Att räkna med en större bild, en större
verklighet, och leva det i sitt eget
liv. Att mina beslut spelar roll,
alla de små och stora beslut som
formar mig själv och mitt liv.
Vi döps en enda gång – en
gång för alla. Men vi lever i
dopet varje dag. Blott en dag,
ett ögonblick i sänder.

ANITA ELWESKIÖLD
Präst i Västerleds församling
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DOPETS
SYMBOLER

Dopvattnet

Dopljuset

Vatten är en symbol för livet och för en levande
Gud, eftersom vatten är en förutsättning för allt
liv. Dopvattnet symboliserar vattnet vid tidens
början, ur vilket Gud skapade allt, fostervattnet
ur vilket livet föds. Vattnet påminner om det renande vattnet, nådens källa som släcker vår törst.
Prästen ber över barnet och vattnet och döper
sen i Faderns, Sonens och den heliga Andens
namn.

Vid dopet får den som döps ett dopljus.
Ett levande ljus kan få oss att känna värme,
närhet och trygghet – allt det som Gud kan vara.
Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa:
”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte
vandra i mörkret utan ha livets ljus”.
Dopljuset kan du passa på att tända på din
dopdag eller annan stor dag och när det brunnit
ner eller tappats bort är du varmt välkommen att
hämta ett nytt på församlingens expedition.

Dopklänningen
Att dopklänningar ofta är långa beror på att de
symboliserar att dopet och relationen till Gud är
något vi får växa i.
Även prästens vita kläder och konfirmandkåpan
är lite ”för stora”, som ett tecken för att man
aldrig är färdig i sin tro, att den ständigt växer
och utvecklas.
Välkommen att låna dopklänning av församlingen!

foto: sxc.hu
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MUSIK
Lunchmusik

tisdag 1 september kl 12.15
En tisdag i månaden kl 12.15 bjuder
Magnus Bergman på lunchmusik i
S:t Ansgars kyrka. Kaffe och
lunchsmörgås serveras.

S:t Ansgars kyrka

Höstkonsert

söndag 27 september kl 16
Välkänd musik.
Orgel Fredrik Zander

Västerledskyrkan

Hear my prayer
söndag 4 oktober kl 16

Musik av F Mendelssohn. S:ta Birgitta
kyrkokör, Ida Zackrisson sopran,
Barbro Netin Olofson mezzosopran,
Lilian Håkansson orgel.

S:ta Birgitta kyrka

Lunchmusik

tisdag 6 oktober kl 12.15
En tisdag i månaden bjuder
Magnus Bergman på lunchmusik
i S:t Ansgars kyrka. Kaffe och
lunchsmörgås serveras.

S:t Ansgars kyrka

Musikhögmässa

på tacksägelsedagen
söndag 11 oktober kl 11

Vuxenkör och barnkör medverkar.
Västerledskyrkans dag.
Inledning av kyrkveckan.
Fredrik Zander, Sara Wager, m. fl.

Västerledskyrkan

Polenkonsert

tisdag 13 oktober kl 19
Västerleds kammarkör framför sitt
program just hemkomna från turnén
till Krakow. Dirigent Fredrik Zander

Västerledskyrkan

Majas alfabetssånger
lördag 17 oktober kl 16

Konsert med Majas alfabetssånger
Barnkörer från församlingen
och Linnékvintetten medverkar.

Gregoriansk
högmässa

söndag 18 oktober k 11
Ensemble ur Västerleds kammarkör,
Fredrik Zander.

Västerledskyrkan

Fredskonsert

torsdag 22 oktober k 18.30
Musik av F. Mendelssohn. S:ta Birgitta
kyrkokör, Henrikka Gröndahl sopran,
Barbro Netin Olofson mezzosopran,
Lilian Håkansson orgel.

S:ta Birgitta kyrka
		

Musikoch minnesgudstjänst
lördag 31 oktober kl 16

Sångare ur Västerleds kammarkör,
Fredrik Zander.

Västerledskyrkan

Västerledskyrkan

Musikalcafé

torsdag 15 oktober kl 18
Under dagen är det maratonfika
för Fairtrade. Juniorkören förgyller
musikcaféet med sånger från musikaler
och filmer.

S:ta Birgitta kyrka
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Gruppförsändelse till hushåll

Eldsjäl
BLI EN RIKTIG



Du behövs!
Vill du göra något för någon
annan? Skulle du vilja ha en
uppgift - ofta eller vid enstaka
tillfällen? Välkommen som ideell
i Västerleds församling!
Varje onsdag är det Café Ansgar, dit många kommer för en stunds fika, gemenskap och prat. Där behövs ideella som trivs med att förbereda och fixa med
smörgåsar och kaffe. Det är också bra om du inte har
något emot att sitta ner, fika och prata en stund med
gästerna. Du bestämmer själv när du vill och kan.
Detta uppdrag passar dig som är föräldraledig, dagledig eller pigg pensionär.
I församlingen behövs också människor med goda
idéer och kreativa tankar. Kanske har du förslag på
tema till denna tidning eller brinner för internationella frågor? Vill du hjälpa till vid loppis, vid olika
events eller inför advent och jul? Eller är du intresserad av att bidra till ungdomsarbetet?
I församlingen finns många ideella krafter: körsångare, gudstjänstgrupper, cafévärdar, konfirmandledare och besöksgrupper är några exempel. Men du
behövs också!
Det finns gott om utrymme och möjlighet för dig
att bidra med det just du kan och vill: fota, baka,
skriva, sticka eller något helt annat. Du behövs med
det som är din gåva. Hjälp behövs med både punktinsatser och uppgifter som innebär ett regelbundet engagemang. Hör av dig om du vill få en meningsfull,
utvecklande och rolig uppgift! Du får möta intressanta
människor, känna dig behövd och bidra till att kyrkan
är en välkomnande och öppen gemenskap.
TEXT OCH FOTO: EMILIA LINDSTRAND

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

