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GRÖN KYRKA SID 2

Hållbarhetsarbetet vässas 
med betande får, fossilfri 
diesel och elcyklar.

NY PÅ JOBBET SID 3

Stockholms stift nye  
biskop heter Andreas 
Holmberg.

DAGS FÖR DOP? SID 3

Boka enkelt på webben. 
Välj den kyrka och tid  
som passar för dig. 

DROP-IN 
-DOP  SID 3

FÖRSTA HJÄLPEN 
VID SORG
SID 5

Konkreta tips som gör det 
lättare att finnas där för 
någon som sörjer.

 

EN NORMAL 
REAKTION 
SID 6

Sorg kan se olika ut, men 
är en normal reaktion på  
en förlust.
 

ATT FÖRLORA ETT BARN 
SID 4-5

Det finns få ord som kan trösta den som förlorat ett barn. Men en människas 
fysiska närvaro och medmänskliga handlingar kan bära genom mörker, sorg 
och saknad. Det fick Johanna uppleva när hon förlorade sin son Isak.

ALLHELGONA  
I SOLLENTUNA
SID 7

Öppet hus, konserter,  
musik-och minnes- 
gudstjänster.
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Under allhelgonahelgen 
besöker varannan svensk en 
begravningsplats. Med respekt 
och vördnad närmar vi oss det 
heliga. Oavsett tro eller inte.

Religionssociologen Jonas 
Bromander menar att ljus- 
tändning under allhelgona är 
lika populärt som melodi-
festivalen.

Vi tar oss tiden att åka till 
kyrkogården för att tända ljus, 
tillsammans eller ensamma. 
Jonas Bromander menar 
också att människor vill knyta 
ihop då, nu och framtid, ett 
sätt att placera in oss i histo-
rien. Vi minns våra förfäder 
och funderar över vår situa-
tion i världen.

Under allhelgonahelgen 
fyller musik och minnesord 
kyrkor och kapell. Vid en grav, 
en minneslund eller askgrav-
lund tänds ett ljus, kvar dröjer 
sig minnen, en bön eller tanke 
formuleras. 

I höstskymningen fl addrar 
ljusen vackert mot himlen. 
Sorg, hopp, tacksamhet blan-
das med gemenskap. 
Vi går in i det heliga om det så 
är bara för en dag eller några 
timmar och släpper vardagens 
puls och de yttre intrycken.

Andréas Lindström

ALLHELGONA

Ljuständning 
lika populärt 
som Mello
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EN GRÖNARE KYRKA
Läs mer och se fi lmer om 
miljöarbetet på svenskakyrkan.se/
sollentuna/gronare-kyrka

Kyrklig miljörevolution
GRÖN KYRKA

Bisamhälle, betande får, fossilfri diesel och elcyk-
lar. Svenska kyrkan Sollentuna är miljödiplomerad 
sedan 2016.
– Vi jobbar ständigt för en grönare kyrka och 
kyrkogård, säger Jan Strömberg, församlingens 
miljösamordnare.

Sollentuna församling påbör-
jade ett målmedvetet miljöarbete 
2015 som i december 2016 ledde 
till Miljödiplomering fas 1 enligt 
Svenska kyrkans miljölednings-
system. 

Bland målen som uppnåddes, 
var utbildning av personal och 
förtroendevalda, ny värmeväx-
lare i Silverdals griftegård samt en 
ny och bättre kemikaliehantering. 

sedan dess har ett kontinuer-
ligt miljöarbete pågått i försam-
lingen. 

– Begravningsverksamhetens 
transportfordon, grävmaskiner 
och hjullastare går i dag på bio-
dieseln HVO100. Ängsmarken 
slås med häst i stället för bensin- 
drivna slåttermaskiner och 
betande får används för att ersätta 
maskinklippning och sly-röjning 
utanför gravmark. Vi har även 
källsortering i församlingens alla 
lokaler, berättar Jan Strömberg.

oblater och nattvardsvin är 
sedan länge ekologiska, men även 
altarborden har börjat smyckas 
utifrån en  hållbar livshållning. 

– Traditionen säger att det ska 
vara snittblommor i hög vas, men 
det fi nns inget som tvingar oss till 
det. Istället kan vi använda det 
som fi nns i naturen och sedan 
komplettera med köpta blommor 
om det behövs, berättar Maria 
Westblom, präst. 

Örter, bin och människor mår bättre när ängarna slås med häst och skär-
maskin i stället för bensindrivna slåttermaskiner med slaghack. 

På Sollentuna kyrkogård odlar 
man under sommaren blommor 
i pallkragar som används till att 
bland annat smycka Stillhetens 
kapell.

i slutet av 2019 planeras för-
samlingen vara miljödiplomerad 
för fas 2. 

– Svenska kyrkans miljöled-
ningssystem är indelat i 3 faser 
och inför varje fas skruvar man 
lite till genom att ta fram nya del-
mål dvs. ständiga förbättringar 
inom alla verksamhetsområden 
för  för att minska församlingens 
belastning på miljön. När miljö-
diplomeringen för fas 2 är i 
hamn, börjar vi arbetet med att 
nå målen i fas 3. Sedan fortsät-
ter vi med revidering vartannat år 
för att vässa hållbarhetsarbetet 
ytterligare, ett arbete som aldrig 
blir klart, säger Jan Strömberg. 

 

Foto: Arne Hyckeberg

SÖK EFTER 
GRAVSATTA
Nu kan du söka efter gravsatta 
på kyrkogårdar. SvenskaGravar 
ger dig tillgång till att söka infor-
mation om gravar och gravsatta 
på ett stort antal kyrkogårdar 
runt om i landet. Tjänsten är 
kostnadsfri. SvenskaGravar 
hittar du på svenskagravar.se

FÖLJ MED 
I FLÖDET
Ta del av fl ödet från försam-
lingen, gå in på Facebook eller 
Instagram, gilla oss och dela 
med dig av dina tankar! 
facebook.com/sollentuna.
forsamling 
instagram:@sollentuna
_forsamling

FÖRFATTAR-
SAMTAL
Varje år medverkar Svenska 
kyrkan på Bokmässan i 
Göteborg. Programmet Se 
människan rymmer samtal 
med aktuella författare om tro, 
livsfrågor och vad det egentli-
gen innebär att vara människa. 
Under årets mässa i slutet av sep-
tember kunde man bland annat 
lyssna till Jonas Karlsson, Emma 
Hamberg, Silvia Avallone och 
Jan Guillou. Alla samtalen kan 
du se via YouTube eller lyssna 
på som podcast. Läs mer på 
svenskakyrkan.se/bokmassan
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Söndagen den 22 september vig-
des Andreas Holmberg till biskop 
i Stockholms stift. Vigningen ägde 
rum i Uppsala domkyrka och 
förrättades av ärkebiskop Antje 
Jackelén .

– Jag känner mig inspirerad 
och glad inför den uppgift jag 
nu går in i. Jag kommer att foku-
sera på att fi nnas till för försam-
lingarna. Det är där det händer! 
Där kan vår längtan att möta det 
heliga fi nna vägar. I kyrkorna 
fi nns mängder av olika samman-
hang där vi människor får chans 
att mötas och bygga relationer, sa 
biskop Andreas.

Boka på Sollentuna församlings hemsida! 
Du kan i lugn och ro välja den kyrka och tid som 
passar för dig. Du kan också boka dop genom 
att ringa eller mejla. Läs mer om kyrkor, lokaler 
för dopkalas och hur du kan planera ditt dop här: 
svenskakyrkan.se/sollentuna

Trots att kyrkorummet i Silverdalskapellet inte är så 
stort ger det intryck av rymd och ljus. 

Foto: Arkiv

Ny på 
jobbet

ANSÖK OM 
PENGAR!
Brit af Klerckers stipendium 
kan sökas av ungdomar i 
Sollentuna mellan 12–25 år 
fram till 31 oktober. Läs mer på 
svenskakyrkan.se/sollentuna

”Var dag är en sällsam 
gåva”. På måndags-
morgnar kan den kännas 
extra sällsam. Men en 
gåva är den likafullt”
@SollentunaK, Sollentuna kyrka 
på twitter

Andreas Holmberg vigdes till biskop Uppsala domkyrka i närvaro av 
utländska gäster, Svenska kyrkans biskopar samt kung Carl XVI Gustaf 
och drottning Silvia.

Foto: Magnus Aronsson

När du är utomlands

I år är det 50 år sedan Silverdalskapellet invigdes och 
kapellet fortsätter att fascinera besökare. Under 
allhelgonahelgen uppmärksammas 50-årsjubileet. 

Silverdalskapellet på Silverdals 
griftegård är ett annorlunda kapell 
som används till både dop, begrav-
ningar och konserter. När man 
kommer på gångvägen upp mot 
kapellet slås man av byggnadens 
ovanliga form med det högt strä-
vande taket i pyramidform.

trots att kyrkorummet inte är så 
stort ger det intryck av rymd och 
ljus. Korväggen som följer pyra-
midformen är inramad av målade 
glasfönster. I öster är väggen upp-
byggd med stora fönster så att 
rummet växer ut i naturen. Under 
kapellet ligger krematoriet.

silverdalskapellets 50-års-
jubileum uppmärksammas under 
allhelgonahelgen. En helg då vi 
minns de som gått före, men då vi 
också får glädjas över kapellet.

under fredagen blir det en 
musikgudstjänst där Margareta 
Bengtsson medverkar. Hon var 
tidigare en av medlemmarna i The 
Real Group. Med sig har hon basis-
ten Josef Karnebäck. Under lörda-
gen fi ras en speciell jubileumsguds-
tjänst med musikmedverkan av 
Marie Söderberg, fl öjt och Ania 
Proskourina, piano och orgel.

Läs mer om programmet på sid 7.

50 år!

Sollentuna hjälpförening bildades 1922 och har till uppgift 
att hjälpa människor, boende i Sollentuna, som är i behov av 
ett tillfälligt ekonomiskt stöd. Genom hjälpföreningen fi nns 
det möjlighet att ansöka om ett mindre bidrag, till exem-
pelvis skor, kläder, glasögon eller barn- och ungdomsaktivi-
teter. Sollentuna hjälpförening samlar in pengar bland annat 
genom församlingskollekter, insamlingskampanjer samt 
genom bidrag från enskilda personer och företag. 

Bli månadsgivare
Stöd Sollentuna hjälpförening genom 
att bli månadsgivare via autogio.
Bankgiro 3273 21 64895

SOLLENTUNA HJÄLPFÖRENING HJÄLPER MÄNNISKOR I NÖD. 
FÖR ATT KUNNA UTFÖRA DETTA ARBETE BEHÖVER VI 
DIN HJÄLP! 

Loppis i Edsbergs-
kyrkan 16/11
Lördag 16/11 ordnar Sollentuna hjälp-
förening loppis i Edsbergskyrkan 
kl 11.00-15.00. Saker kommer till 
användning på nytt samtidigt som du 
bidrar till hjälpföreningens arbete.

Läs mer på svenskakyrkan.se/sollentuna 
hur du kan skänka saker till loppisen.

Hjälp med paket-
inslagning 17-23/12
Sollentuna hjälpförening har även i år 
fått uppdraget att slå in julklappar i 
Sollentuna centrum. Sollentuna centrum 
betalar varje timme föreningen är där. 
Dessutom fi nns det möjlighet för 
människor att skänka en slant isamband 
med paketetinslagningen. 

Vill du hjälpa till med att slå in paket 
kontakta sollentuna.hjalpforening@
svenskakyrkan.se

Dags för dop? 

LÄS MER 
svenskakyrkan.se/
sollentuna/sollentuna 
-hjalpforening

SILVERDALSKAPELLET 

100 PLATSER

BISKOP ANDREAS

Semesterresa? Jobba utomlands? Kanske har du någon 
i familjen som bor utomlands eller är backpacker?

Svenska kyrkan i utlandet (tidigare 
ofta kallad SKUT) fi nns för dig på 
ett hundratal platser runt om i värl-
den. 

Via Svenska kyrkan i utlandet 
kan man lära känna nya vänner 
och uppleva gemenskap och trygg-
het men också, inte minst lika vik-
tigt, dela sorg och få stöd i svåra 
stunder. Eller kanske bara äta en 
kanelbulle. 

Svenska kyrkan i utlandet fi nns 
för dig när du är turist, utbytesstu-
dent, au-pair, arbetar i ett svenskt 
företag utomlands eller av andra 

skäl bor eller arbetar utomlands 
kortare eller längre tid. 

Läs mer på svenskakyrkan.se/
iutlandet 

KLIMATBREV
Svenska kyrkans biskopar har 
skrivit ett nytt biskopsbrev om 
klimatet. Du kan läsa klimat-
brevet på svenskakyrkan.se

Betande får ersätter maskin-
klippning på utvalda gräsytor.

Grävmaskiner och hjullastare
går på biodiesel.

Altarborden har börjat smyckas 
utifrån en hållbar livshållning.

Under allhelgonhelgen gästas
Silverdalskapellet av fd Real 
Groupsångerskan Margareta 
Bengtsson.
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Under allhelgonahelgen 
besöker varannan svensk en 
begravningsplats. Med respekt 
och vördnad närmar vi oss det 
heliga. Oavsett tro eller inte.

Religionssociologen Jonas 
Bromander menar att ljus- 
tändning under allhelgona är 
lika populärt som melodi-
festivalen.

Vi tar oss tiden att åka till 
kyrkogården för att tända ljus, 
tillsammans eller ensamma. 
Jonas Bromander menar 
också att människor vill knyta 
ihop då, nu och framtid, ett 
sätt att placera in oss i histo-
rien. Vi minns våra förfäder 
och funderar över vår situa-
tion i världen.

Under allhelgonahelgen 
fyller musik och minnesord 
kyrkor och kapell. Vid en grav, 
en minneslund eller askgrav-
lund tänds ett ljus, kvar dröjer 
sig minnen, en bön eller tanke 
formuleras. 

I höstskymningen fl addrar 
ljusen vackert mot himlen. 
Sorg, hopp, tacksamhet blan-
das med gemenskap. 
Vi går in i det heliga om det så 
är bara för en dag eller några 
timmar och släpper vardagens 
puls och de yttre intrycken.

Andréas Lindström

ALLHELGONA

Ljuständning 
lika populärt 
som Mello
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EN GRÖNARE KYRKA
Läs mer och se fi lmer om 
miljöarbetet på svenskakyrkan.se/
sollentuna/gronare-kyrka

Kyrklig miljörevolution
GRÖN KYRKA

Bisamhälle, betande får, fossilfri diesel och elcyk-
lar. Svenska kyrkan Sollentuna är miljödiplomerad 
sedan 2016.
– Vi jobbar ständigt för en grönare kyrka och 
kyrkogård, säger Jan Strömberg, församlingens 
miljösamordnare.

Sollentuna församling påbör-
jade ett målmedvetet miljöarbete 
2015 som i december 2016 ledde 
till Miljödiplomering fas 1 enligt 
Svenska kyrkans miljölednings-
system. 

Bland målen som uppnåddes, 
var utbildning av personal och 
förtroendevalda, ny värmeväx-
lare i Silverdals griftegård samt en 
ny och bättre kemikaliehantering. 

sedan dess har ett kontinuer-
ligt miljöarbete pågått i försam-
lingen. 

– Begravningsverksamhetens 
transportfordon, grävmaskiner 
och hjullastare går i dag på bio-
dieseln HVO100. Ängsmarken 
slås med häst i stället för bensin- 
drivna slåttermaskiner och 
betande får används för att ersätta 
maskinklippning och sly-röjning 
utanför gravmark. Vi har även 
källsortering i församlingens alla 
lokaler, berättar Jan Strömberg.

oblater och nattvardsvin är 
sedan länge ekologiska, men även 
altarborden har börjat smyckas 
utifrån en  hållbar livshållning. 

– Traditionen säger att det ska 
vara snittblommor i hög vas, men 
det fi nns inget som tvingar oss till 
det. Istället kan vi använda det 
som fi nns i naturen och sedan 
komplettera med köpta blommor 
om det behövs, berättar Maria 
Westblom, präst. 

Örter, bin och människor mår bättre när ängarna slås med häst och skär-
maskin i stället för bensindrivna slåttermaskiner med slaghack. 

På Sollentuna kyrkogård odlar 
man under sommaren blommor 
i pallkragar som används till att 
bland annat smycka Stillhetens 
kapell.

i slutet av 2019 planeras för-
samlingen vara miljödiplomerad 
för fas 2. 

– Svenska kyrkans miljöled-
ningssystem är indelat i 3 faser 
och inför varje fas skruvar man 
lite till genom att ta fram nya del-
mål dvs. ständiga förbättringar 
inom alla verksamhetsområden 
för  för att minska församlingens 
belastning på miljön. När miljö-
diplomeringen för fas 2 är i 
hamn, börjar vi arbetet med att 
nå målen i fas 3. Sedan fortsät-
ter vi med revidering vartannat år 
för att vässa hållbarhetsarbetet 
ytterligare, ett arbete som aldrig 
blir klart, säger Jan Strömberg. 

 

Foto: Arne Hyckeberg

SÖK EFTER 
GRAVSATTA
Nu kan du söka efter gravsatta 
på kyrkogårdar. SvenskaGravar 
ger dig tillgång till att söka infor-
mation om gravar och gravsatta 
på ett stort antal kyrkogårdar 
runt om i landet. Tjänsten är 
kostnadsfri. SvenskaGravar 
hittar du på svenskagravar.se

FÖLJ MED 
I FLÖDET
Ta del av fl ödet från försam-
lingen, gå in på Facebook eller 
Instagram, gilla oss och dela 
med dig av dina tankar! 
facebook.com/sollentuna.
forsamling 
instagram:@sollentuna
_forsamling

FÖRFATTAR-
SAMTAL
Varje år medverkar Svenska 
kyrkan på Bokmässan i 
Göteborg. Programmet Se 
människan rymmer samtal 
med aktuella författare om tro, 
livsfrågor och vad det egentli-
gen innebär att vara människa. 
Under årets mässa i slutet av sep-
tember kunde man bland annat 
lyssna till Jonas Karlsson, Emma 
Hamberg, Silvia Avallone och 
Jan Guillou. Alla samtalen kan 
du se via YouTube eller lyssna 
på som podcast. Läs mer på 
svenskakyrkan.se/bokmassan
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Söndagen den 22 september vig-
des Andreas Holmberg till biskop 
i Stockholms stift. Vigningen ägde 
rum i Uppsala domkyrka och 
förrättades av ärkebiskop Antje 
Jackelén .

– Jag känner mig inspirerad 
och glad inför den uppgift jag 
nu går in i. Jag kommer att foku-
sera på att fi nnas till för försam-
lingarna. Det är där det händer! 
Där kan vår längtan att möta det 
heliga fi nna vägar. I kyrkorna 
fi nns mängder av olika samman-
hang där vi människor får chans 
att mötas och bygga relationer, sa 
biskop Andreas.

Boka på Sollentuna församlings hemsida! 
Du kan i lugn och ro välja den kyrka och tid som 
passar för dig. Du kan också boka dop genom 
att ringa eller mejla. Läs mer om kyrkor, lokaler 
för dopkalas och hur du kan planera ditt dop här: 
svenskakyrkan.se/sollentuna

Trots att kyrkorummet i Silverdalskapellet inte är så 
stort ger det intryck av rymd och ljus. 

Foto: Arkiv

Ny på 
jobbet

ANSÖK OM 
PENGAR!
Brit af Klerckers stipendium 
kan sökas av ungdomar i 
Sollentuna mellan 12–25 år 
fram till 31 oktober. Läs mer på 
svenskakyrkan.se/sollentuna

”Var dag är en sällsam 
gåva”. På måndags-
morgnar kan den kännas 
extra sällsam. Men en 
gåva är den likafullt”
@SollentunaK, Sollentuna kyrka 
på twitter

Andreas Holmberg vigdes till biskop Uppsala domkyrka i närvaro av 
utländska gäster, Svenska kyrkans biskopar samt kung Carl XVI Gustaf 
och drottning Silvia.

Foto: Magnus Aronsson

När du är utomlands

I år är det 50 år sedan Silverdalskapellet invigdes och 
kapellet fortsätter att fascinera besökare. Under 
allhelgonahelgen uppmärksammas 50-årsjubileet. 

Silverdalskapellet på Silverdals 
griftegård är ett annorlunda kapell 
som används till både dop, begrav-
ningar och konserter. När man 
kommer på gångvägen upp mot 
kapellet slås man av byggnadens 
ovanliga form med det högt strä-
vande taket i pyramidform.

trots att kyrkorummet inte är så 
stort ger det intryck av rymd och 
ljus. Korväggen som följer pyra-
midformen är inramad av målade 
glasfönster. I öster är väggen upp-
byggd med stora fönster så att 
rummet växer ut i naturen. Under 
kapellet ligger krematoriet.

silverdalskapellets 50-års-
jubileum uppmärksammas under 
allhelgonahelgen. En helg då vi 
minns de som gått före, men då vi 
också får glädjas över kapellet.

under fredagen blir det en 
musikgudstjänst där Margareta 
Bengtsson medverkar. Hon var 
tidigare en av medlemmarna i The 
Real Group. Med sig har hon basis-
ten Josef Karnebäck. Under lörda-
gen fi ras en speciell jubileumsguds-
tjänst med musikmedverkan av 
Marie Söderberg, fl öjt och Ania 
Proskourina, piano och orgel.

Läs mer om programmet på sid 7.

50 år!

Sollentuna hjälpförening bildades 1922 och har till uppgift 
att hjälpa människor, boende i Sollentuna, som är i behov av 
ett tillfälligt ekonomiskt stöd. Genom hjälpföreningen fi nns 
det möjlighet att ansöka om ett mindre bidrag, till exem-
pelvis skor, kläder, glasögon eller barn- och ungdomsaktivi-
teter. Sollentuna hjälpförening samlar in pengar bland annat 
genom församlingskollekter, insamlingskampanjer samt 
genom bidrag från enskilda personer och företag. 

Bli månadsgivare
Stöd Sollentuna hjälpförening genom 
att bli månadsgivare via autogio.
Bankgiro 3273 21 64895

SOLLENTUNA HJÄLPFÖRENING HJÄLPER MÄNNISKOR I NÖD. 
FÖR ATT KUNNA UTFÖRA DETTA ARBETE BEHÖVER VI 
DIN HJÄLP! 

Loppis i Edsbergs-
kyrkan 16/11
Lördag 16/11 ordnar Sollentuna hjälp-
förening loppis i Edsbergskyrkan 
kl 11.00-15.00. Saker kommer till 
användning på nytt samtidigt som du 
bidrar till hjälpföreningens arbete.

Läs mer på svenskakyrkan.se/sollentuna 
hur du kan skänka saker till loppisen.

Hjälp med paket-
inslagning 17-23/12
Sollentuna hjälpförening har även i år 
fått uppdraget att slå in julklappar i 
Sollentuna centrum. Sollentuna centrum 
betalar varje timme föreningen är där. 
Dessutom fi nns det möjlighet för 
människor att skänka en slant isamband 
med paketetinslagningen. 

Vill du hjälpa till med att slå in paket 
kontakta sollentuna.hjalpforening@
svenskakyrkan.se

Dags för dop? 

LÄS MER 
svenskakyrkan.se/
sollentuna/sollentuna 
-hjalpforening

SILVERDALSKAPELLET 

100 PLATSER

BISKOP ANDREAS

Semesterresa? Jobba utomlands? Kanske har du någon 
i familjen som bor utomlands eller är backpacker?

Svenska kyrkan i utlandet (tidigare 
ofta kallad SKUT) fi nns för dig på 
ett hundratal platser runt om i värl-
den. 

Via Svenska kyrkan i utlandet 
kan man lära känna nya vänner 
och uppleva gemenskap och trygg-
het men också, inte minst lika vik-
tigt, dela sorg och få stöd i svåra 
stunder. Eller kanske bara äta en 
kanelbulle. 

Svenska kyrkan i utlandet fi nns 
för dig när du är turist, utbytesstu-
dent, au-pair, arbetar i ett svenskt 
företag utomlands eller av andra 

skäl bor eller arbetar utomlands 
kortare eller längre tid. 

Läs mer på svenskakyrkan.se/
iutlandet 

KLIMATBREV
Svenska kyrkans biskopar har 
skrivit ett nytt biskopsbrev om 
klimatet. Du kan läsa klimat-
brevet på svenskakyrkan.se

Betande får ersätter maskin-
klippning på utvalda gräsytor.

Grävmaskiner och hjullastare
går på biodiesel.

Altarborden har börjat smyckas 
utifrån en hållbar livshållning.

Under allhelgonhelgen gästas
Silverdalskapellet av fd Real 
Groupsångerskan Margareta 
Bengtsson.
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Det finns få ord som kan trösta den som förlorat
ett barn. Men en annan människas fysiska närvaro
och medmänskliga handlingar kan bära genom mör-
ker, sorg och saknad. Det fick Johanna uppleva när
hon förlorade sin son Isak.

Foto: Ulrica Robsarve

– Vad skulle jag göra utan dig 
mamma?

Johanna tittade på sin son och 
svarade: Vad skulle jag göra utan 
dig? Det skulle ju aldrig gå.

Det blev de sista ord de hann 
säga till varandra. Samma kväll 
fick Isak en massiv hjärnblödning 
efter operation av en hjärntumör 
och hamnade i koma. Han vak-
nade aldrig upp igen och död-
förklarades tre dygn senare. Isak 
blev 6 år, 5 månader och 19 dagar. 

Johanna kramar bilden av 
sonen som hänger runt hennes 
hals. Vid sidan av bilden hänger 
en berlock med texten ”Isak 
vårt hjärta”. Halssmycket har 

ATT FÖRLORA ETT BARN

Isak fick en massiv hjärnblödning efter operation av en hjärntumör och hamnade i koma. Han vaknade aldrig upp igen och dödförklarades tre dygn senare.
Isak blev 6 år, 5 månader och 19 dagar. 
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hon fått av en väninna som för-
lorade sitt barn samma dag som 
Johanna förlorade Isak.

den första tiden befann hon sig 
i en bubbla, i en pseudovärld där 
både känslor och sinnesintryck 
var bedövade. 

– Jag varken kunde eller ville gå 
utanför min bubbla. Jag hörde att 
människor berättade för mig att 
Isak var i koma och aldrig skulle 
vakna upp, men jag kunde inte ta 
in det känslomässigt. Hade jag 
gjort det hade jag inte överlevt.

hur länge hon stannade kvar 
i den där bubblan kommer 

Johanna inte ihåg. Men hon 
minns mantrat som hon repete-
rade för sig själv. Noah, Elise, 
Valter. Namnen på hennes barn, 
dem hon fortfarande hade kvar.

Som ensamstående mamma 
blev de tre barnen en viktig 
påminnelse om att livet måste gå 
vidare. 

Men när människor sa till henne 
att hon var stark, att de inte skulle 
ha överlevt att gå igenom det hon 
gick igenom, var det som att få 
en käftsmäll. För vad hade hon 
egentligen för alternativ? Känslan 
av skam över att hon kanske inte 
sörjde på rätt sätt sköljde över 
henne vid de tillfällena. 

Så här i efterhand förstår hon att 
de sa detta i all välmening. Som ett 
sätt att försöka sätta ord på något 
som det inte går att sätta ord på. 

– Jag har varit med om flera 
sorger och tuffa utmaningar i 
livet och alltid hittat strategier för 
att ta mig igenom dem. Men här 
var jag helt handfallen. Smärtan 

går inte att beskriva. Jag minns 
hur jag googlade ”Förlorade ett 
barn och överlevde” i hopp om att 
hitta berättelser om människor 
som hade överlevt detta. Något 
som kunde stärka mig.

men de berättelserna var svåra 
att hitta. Till sist fann hon ändå 
ett tv-klipp med en kvinna som 
förlorat sin dotter och inte bara 
överlevt, utan också hittat ett 
sätt att leva vidare. Ur den berät-
telsen hämtade Johanna mycket 
kraft och hon hörde av sig för att 
tacka kvinnan, som också besva-
rade hennes brev.

– Vi är alla olika med olika sätt 
att bearbeta sorg. Men för mig 
var det nödvändigt att hitta de 
positiva berättelserna och ta fasta 
på det fina, som trots allt fanns 
mitt i allt det mörka. 

där spelar minnena av Isak en 
stor roll, både före och under 
hans sjukdomsperiod. Ett sådant 

minne från sjukhuset är när Isak 
låg i koma och personalen från 
hans avdelning tog kontakt med 
Johanna för att fråga om de fick 
komma och ta farväl av Isak.

– För mig är det ett ljust minne. 
Att se hur personalen kunde 
kliva ur sin yrkesroll och visa hur 
berörda och ledsna de var över 
att Isak skulle dö. Att Isak hade 
betytt något för dem fyllde mig 
både med tacksamhet och stolt-
het över att jag fick vara hans 
mamma. Det var som om rum-
met vibrerade av kärlek.

Det finns många smärtsamma 
minnen också. Men trots besvi-
kelse och sorg över att livet inte 
blev som hon hoppats och att 
vissa människor inte fanns där 
som hon hade trott, är det inte 
de tankarna hon bär med sig.

– Det är så lätt att hamna i bit-
terhet och fundera över varför 
det här skulle drabba just mig 
och oss. Men jag har aldrig tänkt 
så och det är jag tacksam för.

Jag har varit med
om flera sorger och 

tuffa utmaningar i livet 
och alltid hittat strate-
gier för att ta mig igenom 
dem. Men här var jag helt 
handfallen.

Ta ansvar för 
kontakten

NÄRVARO 
många människor har slutit 
upp kring Johanna och hennes 
familj, både de som redan fanns 
i hennes närhet, men också 
andra som klivit in från en yttre 
bekantskapskrets och blivit vän-
ner på riktigt.

– Flera av barnens kompisars 
föräldrar som jag egentligen inte 
kände stod plötsligt på trappan 
med en matkasse, ringde och 
erbjöd sig att ta med barnen på 
bio eller skjutsa till träningar. 
De stod för den handlingskraft 
som jag helt saknade och det var 
så värdefullt.

johanna pratar mycket om 
hur viktigt det är med en annan 
människas fysiska närvaro i den 
mest akuta fasen.

Undersköterskan som satt 
i rummet när hon vakade vid 
Isaks säng, som hämtade ett 
glas saft och la en filt över henne. 
Väninnan som bara fanns i huset 
hemma utan några krav.

Eller den unga kvinnan i tjugo-
årsåldern, som när Johanna inte 
kunde sluta gråta på pendeltåget 
vände sig mot henne och frågade 
hur hon mådde. Hon som räckte 
över en bunt med näsdukar och 
lade armen om henne. Som satt där 
tyst, likt en skyddsängel, medan de 
åkte vidare. När Johanna skulle 
kliva av lämnade tjejen över några 
fler näsdukar och försäkrade sig 
om att hon skulle klara sig hem.  

– Jag har tänkt så mycket på 
den tjejen. Hur modig hon var 
som satt med mig och vågade 
möta mig när ingen annan 
gjorde det och hur mycket den 
handlingen betydde för mig. Det 
hon gjorde var att visa att hon 
inte blev rädd. Hon normalise-
rade ett onormalt läge och slöt 
upp vid min sida så att jag slapp 
vara ensam i min avgrund.

att våga vara sårbar och ta 
emot hjälp från människor har 
hon tvingats lära sig. Men en lika 
viktig del i att Johanna är där hon 
är idag är möjligheten att få enga-
gera sig för och hjälpa andra.

Där har engagemanget i olika 
organisationer, som Ung cancer 
och Raul Wallenberg-stiftelsen, 

skapat mening och samman-
hang. Johannas familj har också 
blivit vänfamilj till en nyanländ 
familj från Afghanistan. 

– Att vara i relation med andra 
och både kunna visa och ta emot 
medmänsklighet är det som 
egentligen betyder något. Det är 
inte bara anledningen till att jag 
överlevde, utan faktiskt till att 
jag lever idag. Även om jag inte 
kan säga att jag lever ett lyckligt 
liv, så lever jag ett meningsfullt 
liv idag. Och det är gott nog, 
avslutar Johanna.

Martina Croner

hjälpte Johanna i sorgen
Att vara i relation med andra och både 
kunna visa och ta emot medmänsklighet är

det som egentligen betyder något. Det är inte bara 
anledningen till att jag överlevde, utan faktiskt till 
att jag lever idag.

Viktigast av allt är kanske att vi inte 
lägger ansvaret för kontakten på 
den sörjande. Vi kan undvika att säga 
”Ring mig om det är något, jag finns 
här” eftersom risken är stor att den 
sörjande inte orkar vara den som hör 
av sig.

Då är det bättre om vi säger ”Jag 
ringer dig på tisdag igen, svara om 
du orkar”. Ibland får vi inget svar och 
det är helt okej, den sörjande orkar 
inte alltid svara, men då kan vi ringa 
tillbaka, igen och igen

Ta initiativ

Det är bra om vi som stöttar kan vara 
de som föreslår en helt vardaglig 
aktivitet. Bjud på fika, kolla på en film 
eller ta en promenad i all sin enkelhet. 
Många som sörjer längtar efter en 
paus i sorgen och lite vanligt liv.

Tänk på att den vi bjuder in kanske 
tackar nej och att det är helt okej, det 
viktiga är att vi frågar – och att vi 
vågar fråga igen.

Visa närvaro

Många av oss är rädda för att tränga 
sig på och det slutar ofta med att vi 
inte hör av oss alls. Kanske tänker vi 
att den sörjande behöver vara ifred 
eller att man ska vänta lite med att 
höra av sig tills ”det värsta gått över”.

Det är viktigt att vi tydligt visar att 
vi finns där så att den sörjande inte 
känner sig isolerad, utanför eller 
ignorerad.

Bryt tystnaden

Många känner att det är svårt att höra 
av sig till en medmänniska som sörjer. 
Vad ska jag säga? Tänk om det bara blir 
tyst eller om personen börjar gråta?

Men det viktiga är inte vad vi säger 
utan att vi bryter tystnaden. Och ibland 
är ett sms en bättre lösning än ett 
telefonsamtal eftersom det kan vara 
lättare att både skicka och svara på.

Vi kan skriva upp i almanackan när det 
gått tre, sex eller tolv månader sedan 
personen dog för att sedan höra av 
oss då. När omvärlden går vidare är 
det lätt att tro att sorgen gått över, 
men många upplever det snarare 
tvärtom, att sorgen bara blir värre. 
Speciellt när ingen annan verkar min-
nas eller bry sig längre. Sorg kan inte 
botas, men genom att dela den kan 
den göras mer uthärdlig.

Ha tålamod

Varje sörjande har sin egen sorge-
process, vilket vi som närstående 
behöver ha förståelse för och tåla-
mod med. Det kan finnas en risk att vi 
försöker trösta bort sorgen eller visar 
frustration över att den håller i sig.
Sorg har inget bäst-före-datum och 
det finns ingen normalt eller onormalt 
lång tid som det tar att sörja. Vissa 
saker behöver helt enkelt berättas om 
och om igen, så låt din medmänniska 
älta det som har hänt, det kan vara 
en viktig del i att förstå och bearbeta 
sorgen.

Uppmärksamma 
årsdagen

Årsdagar är alltid jobbiga, även efter 
29 år. Som medmänniskor kan vi göra 
skillnad för den sörjande genom att 
visa hur vi delar sorgen och fortfaran-
de kommer ihåg den som dött.

Det kan vara dödsdagen, födelse-
dagen eller någon annan speciell 
tidpunkt som ni uppmärksammar.  
Och själva uppmärksammandet kan 
vara storslaget eller pyttelitet, det 
viktiga är att den sörjande inte lämnas 
ensam i sin sorg.

Fortsätt att  
minnas

Var inte rädd för att prata om perso-
nen som dött, titta på fotografier och 
dela minnen med varandra. Det kan 
vara extra viktigt att tänka på när det 
kommer till barn som förlorat någon, 
eftersom vi som vuxna ofta blir ännu 
mer försiktiga och vill undvika att 
röra upp jobbiga känslor. Men om vi 
inte pratar om personen vi förlorat 
kan det upplevas som om personen 
dör två gånger – först på riktigt och 
sedan en gång till eftersom den döde 
aldrig är en del av det som händer 
eller nämns.

Hjälp till i  
vardagen

FÖRSTA HJÄLPEN VID SORG
Nio tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer. Tipsen är baserade på Svenska 
kyrkans långa erfarenhet av att möta och stötta sörjande och tänkta som en första hjälp.  
All sorg är unik och det finns inga absoluta sanningar eller instruktioner att applicera, men de 
här tipsen kan bidra till att fler kan känna sig lite tryggare och bättre förberedda, så att ingen 
lämnas ensam i sin sorg.

Kom ihåg sorgen

Det finns många praktiska saker vi 
kan göra för den sörjande och som 
ibland betyder mer än ord. Ibland kan 
omtanke vara att erbjuda barnvakt, 
laga en lasagne, klippa en gräsmatta 
eller fråga om vi får hjälpa till genom 
att stötta ekonomiskt. Vi kan helt 
enkelt omvandla vår medkänsla till 
konkreta handlingar.

KONKRETA TIPS

Illustration: Stina Löfgren
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Det finns få ord som kan trösta den som förlorat
ett barn. Men en annan människas fysiska närvaro
och medmänskliga handlingar kan bära genom mör-
ker, sorg och saknad. Det fick Johanna uppleva när
hon förlorade sin son Isak.

Foto: Ulrica Robsarve

– Vad skulle jag göra utan dig 
mamma?

Johanna tittade på sin son och 
svarade: Vad skulle jag göra utan 
dig? Det skulle ju aldrig gå.

Det blev de sista ord de hann 
säga till varandra. Samma kväll 
fick Isak en massiv hjärnblödning 
efter operation av en hjärntumör 
och hamnade i koma. Han vak-
nade aldrig upp igen och död-
förklarades tre dygn senare. Isak 
blev 6 år, 5 månader och 19 dagar. 

Johanna kramar bilden av 
sonen som hänger runt hennes 
hals. Vid sidan av bilden hänger 
en berlock med texten ”Isak 
vårt hjärta”. Halssmycket har 

ATT FÖRLORA ETT BARN

Isak fick en massiv hjärnblödning efter operation av en hjärntumör och hamnade i koma. Han vaknade aldrig upp igen och dödförklarades tre dygn senare.
Isak blev 6 år, 5 månader och 19 dagar. 
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hon fått av en väninna som för-
lorade sitt barn samma dag som 
Johanna förlorade Isak.

den första tiden befann hon sig 
i en bubbla, i en pseudovärld där 
både känslor och sinnesintryck 
var bedövade. 

– Jag varken kunde eller ville gå 
utanför min bubbla. Jag hörde att 
människor berättade för mig att 
Isak var i koma och aldrig skulle 
vakna upp, men jag kunde inte ta 
in det känslomässigt. Hade jag 
gjort det hade jag inte överlevt.

hur länge hon stannade kvar 
i den där bubblan kommer 

Johanna inte ihåg. Men hon 
minns mantrat som hon repete-
rade för sig själv. Noah, Elise, 
Valter. Namnen på hennes barn, 
dem hon fortfarande hade kvar.

Som ensamstående mamma 
blev de tre barnen en viktig 
påminnelse om att livet måste gå 
vidare. 

Men när människor sa till henne 
att hon var stark, att de inte skulle 
ha överlevt att gå igenom det hon 
gick igenom, var det som att få 
en käftsmäll. För vad hade hon 
egentligen för alternativ? Känslan 
av skam över att hon kanske inte 
sörjde på rätt sätt sköljde över 
henne vid de tillfällena. 

Så här i efterhand förstår hon att 
de sa detta i all välmening. Som ett 
sätt att försöka sätta ord på något 
som det inte går att sätta ord på. 

– Jag har varit med om flera 
sorger och tuffa utmaningar i 
livet och alltid hittat strategier för 
att ta mig igenom dem. Men här 
var jag helt handfallen. Smärtan 

går inte att beskriva. Jag minns 
hur jag googlade ”Förlorade ett 
barn och överlevde” i hopp om att 
hitta berättelser om människor 
som hade överlevt detta. Något 
som kunde stärka mig.

men de berättelserna var svåra 
att hitta. Till sist fann hon ändå 
ett tv-klipp med en kvinna som 
förlorat sin dotter och inte bara 
överlevt, utan också hittat ett 
sätt att leva vidare. Ur den berät-
telsen hämtade Johanna mycket 
kraft och hon hörde av sig för att 
tacka kvinnan, som också besva-
rade hennes brev.

– Vi är alla olika med olika sätt 
att bearbeta sorg. Men för mig 
var det nödvändigt att hitta de 
positiva berättelserna och ta fasta 
på det fina, som trots allt fanns 
mitt i allt det mörka. 

där spelar minnena av Isak en 
stor roll, både före och under 
hans sjukdomsperiod. Ett sådant 

minne från sjukhuset är när Isak 
låg i koma och personalen från 
hans avdelning tog kontakt med 
Johanna för att fråga om de fick 
komma och ta farväl av Isak.

– För mig är det ett ljust minne. 
Att se hur personalen kunde 
kliva ur sin yrkesroll och visa hur 
berörda och ledsna de var över 
att Isak skulle dö. Att Isak hade 
betytt något för dem fyllde mig 
både med tacksamhet och stolt-
het över att jag fick vara hans 
mamma. Det var som om rum-
met vibrerade av kärlek.

Det finns många smärtsamma 
minnen också. Men trots besvi-
kelse och sorg över att livet inte 
blev som hon hoppats och att 
vissa människor inte fanns där 
som hon hade trott, är det inte 
de tankarna hon bär med sig.

– Det är så lätt att hamna i bit-
terhet och fundera över varför 
det här skulle drabba just mig 
och oss. Men jag har aldrig tänkt 
så och det är jag tacksam för.

Jag har varit med
om flera sorger och 

tuffa utmaningar i livet 
och alltid hittat strate-
gier för att ta mig igenom 
dem. Men här var jag helt 
handfallen.

Ta ansvar för 
kontakten

NÄRVARO 
många människor har slutit 
upp kring Johanna och hennes 
familj, både de som redan fanns 
i hennes närhet, men också 
andra som klivit in från en yttre 
bekantskapskrets och blivit vän-
ner på riktigt.

– Flera av barnens kompisars 
föräldrar som jag egentligen inte 
kände stod plötsligt på trappan 
med en matkasse, ringde och 
erbjöd sig att ta med barnen på 
bio eller skjutsa till träningar. 
De stod för den handlingskraft 
som jag helt saknade och det var 
så värdefullt.

johanna pratar mycket om 
hur viktigt det är med en annan 
människas fysiska närvaro i den 
mest akuta fasen.

Undersköterskan som satt 
i rummet när hon vakade vid 
Isaks säng, som hämtade ett 
glas saft och la en filt över henne. 
Väninnan som bara fanns i huset 
hemma utan några krav.

Eller den unga kvinnan i tjugo-
årsåldern, som när Johanna inte 
kunde sluta gråta på pendeltåget 
vände sig mot henne och frågade 
hur hon mådde. Hon som räckte 
över en bunt med näsdukar och 
lade armen om henne. Som satt där 
tyst, likt en skyddsängel, medan de 
åkte vidare. När Johanna skulle 
kliva av lämnade tjejen över några 
fler näsdukar och försäkrade sig 
om att hon skulle klara sig hem.  

– Jag har tänkt så mycket på 
den tjejen. Hur modig hon var 
som satt med mig och vågade 
möta mig när ingen annan 
gjorde det och hur mycket den 
handlingen betydde för mig. Det 
hon gjorde var att visa att hon 
inte blev rädd. Hon normalise-
rade ett onormalt läge och slöt 
upp vid min sida så att jag slapp 
vara ensam i min avgrund.

att våga vara sårbar och ta 
emot hjälp från människor har 
hon tvingats lära sig. Men en lika 
viktig del i att Johanna är där hon 
är idag är möjligheten att få enga-
gera sig för och hjälpa andra.

Där har engagemanget i olika 
organisationer, som Ung cancer 
och Raul Wallenberg-stiftelsen, 

skapat mening och samman-
hang. Johannas familj har också 
blivit vänfamilj till en nyanländ 
familj från Afghanistan. 

– Att vara i relation med andra 
och både kunna visa och ta emot 
medmänsklighet är det som 
egentligen betyder något. Det är 
inte bara anledningen till att jag 
överlevde, utan faktiskt till att 
jag lever idag. Även om jag inte 
kan säga att jag lever ett lyckligt 
liv, så lever jag ett meningsfullt 
liv idag. Och det är gott nog, 
avslutar Johanna.

Martina Croner

hjälpte Johanna i sorgen
Att vara i relation med andra och både 
kunna visa och ta emot medmänsklighet är

det som egentligen betyder något. Det är inte bara 
anledningen till att jag överlevde, utan faktiskt till 
att jag lever idag.

Viktigast av allt är kanske att vi inte 
lägger ansvaret för kontakten på 
den sörjande. Vi kan undvika att säga 
”Ring mig om det är något, jag finns 
här” eftersom risken är stor att den 
sörjande inte orkar vara den som hör 
av sig.

Då är det bättre om vi säger ”Jag 
ringer dig på tisdag igen, svara om 
du orkar”. Ibland får vi inget svar och 
det är helt okej, den sörjande orkar 
inte alltid svara, men då kan vi ringa 
tillbaka, igen och igen

Ta initiativ

Det är bra om vi som stöttar kan vara 
de som föreslår en helt vardaglig 
aktivitet. Bjud på fika, kolla på en film 
eller ta en promenad i all sin enkelhet. 
Många som sörjer längtar efter en 
paus i sorgen och lite vanligt liv.

Tänk på att den vi bjuder in kanske 
tackar nej och att det är helt okej, det 
viktiga är att vi frågar – och att vi 
vågar fråga igen.

Visa närvaro

Många av oss är rädda för att tränga 
sig på och det slutar ofta med att vi 
inte hör av oss alls. Kanske tänker vi 
att den sörjande behöver vara ifred 
eller att man ska vänta lite med att 
höra av sig tills ”det värsta gått över”.

Det är viktigt att vi tydligt visar att 
vi finns där så att den sörjande inte 
känner sig isolerad, utanför eller 
ignorerad.

Bryt tystnaden

Många känner att det är svårt att höra 
av sig till en medmänniska som sörjer. 
Vad ska jag säga? Tänk om det bara blir 
tyst eller om personen börjar gråta?

Men det viktiga är inte vad vi säger 
utan att vi bryter tystnaden. Och ibland 
är ett sms en bättre lösning än ett 
telefonsamtal eftersom det kan vara 
lättare att både skicka och svara på.

Vi kan skriva upp i almanackan när det 
gått tre, sex eller tolv månader sedan 
personen dog för att sedan höra av 
oss då. När omvärlden går vidare är 
det lätt att tro att sorgen gått över, 
men många upplever det snarare 
tvärtom, att sorgen bara blir värre. 
Speciellt när ingen annan verkar min-
nas eller bry sig längre. Sorg kan inte 
botas, men genom att dela den kan 
den göras mer uthärdlig.

Ha tålamod

Varje sörjande har sin egen sorge-
process, vilket vi som närstående 
behöver ha förståelse för och tåla-
mod med. Det kan finnas en risk att vi 
försöker trösta bort sorgen eller visar 
frustration över att den håller i sig.
Sorg har inget bäst-före-datum och 
det finns ingen normalt eller onormalt 
lång tid som det tar att sörja. Vissa 
saker behöver helt enkelt berättas om 
och om igen, så låt din medmänniska 
älta det som har hänt, det kan vara 
en viktig del i att förstå och bearbeta 
sorgen.

Uppmärksamma 
årsdagen

Årsdagar är alltid jobbiga, även efter 
29 år. Som medmänniskor kan vi göra 
skillnad för den sörjande genom att 
visa hur vi delar sorgen och fortfaran-
de kommer ihåg den som dött.

Det kan vara dödsdagen, födelse-
dagen eller någon annan speciell 
tidpunkt som ni uppmärksammar.  
Och själva uppmärksammandet kan 
vara storslaget eller pyttelitet, det 
viktiga är att den sörjande inte lämnas 
ensam i sin sorg.

Fortsätt att  
minnas

Var inte rädd för att prata om perso-
nen som dött, titta på fotografier och 
dela minnen med varandra. Det kan 
vara extra viktigt att tänka på när det 
kommer till barn som förlorat någon, 
eftersom vi som vuxna ofta blir ännu 
mer försiktiga och vill undvika att 
röra upp jobbiga känslor. Men om vi 
inte pratar om personen vi förlorat 
kan det upplevas som om personen 
dör två gånger – först på riktigt och 
sedan en gång till eftersom den döde 
aldrig är en del av det som händer 
eller nämns.

Hjälp till i  
vardagen

FÖRSTA HJÄLPEN VID SORG
Nio tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer. Tipsen är baserade på Svenska 
kyrkans långa erfarenhet av att möta och stötta sörjande och tänkta som en första hjälp.  
All sorg är unik och det finns inga absoluta sanningar eller instruktioner att applicera, men de 
här tipsen kan bidra till att fler kan känna sig lite tryggare och bättre förberedda, så att ingen 
lämnas ensam i sin sorg.

Kom ihåg sorgen

Det finns många praktiska saker vi 
kan göra för den sörjande och som 
ibland betyder mer än ord. Ibland kan 
omtanke vara att erbjuda barnvakt, 
laga en lasagne, klippa en gräsmatta 
eller fråga om vi får hjälpa till genom 
att stötta ekonomiskt. Vi kan helt 
enkelt omvandla vår medkänsla till 
konkreta handlingar.

KONKRETA TIPS

Illustration: Stina Löfgren
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NÅGON ATT 
TALA MED
Ibland behöver man någon att 
tala med. Det kan röra sig om 
livsfrågor, tro, relationer, sjuk-
dom, sorg. I församlingen finns 
det familjerådgivare, leg psyko-
terapeuter, präster och diakoner 
att kontakta.

Tag kontakt via växeln 
08-505 513 00 eller svenska- 
kyrkan.se/sollentuna/nagon-
att-tala-med
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EN RÖST  
I NATTEN 

På kvälls- och nattid (kl. 21.00 – 
06.00) finns möjlighet att prata 
med jourhavande präst via 112.
Du som ringer får tala med den 
präst i Svenska kyrkan som har
ett särskilt uppdrag och utbild-
ning att tjänstgöra i jouren.

Du kan också skicka ett digi-
talt brev till Jourhavande präst 
när du vill. Brevlådan är alltid 
öppen. 

Det finns även möjlighet att 
chatta med jourhavande präst 
(söndag till torsdag kl 20.00– 
00.00).  Det är enbart du och 
prästen som chattar med varan-
dra. Ingenting sparas. Innehållet 
i chatten krypteras och försvin-
ner när chatten stängs ner eller 
chattiden gått ut. 

Mer information hittar du på  
svenskakyrkan.se/jourhavande-
prast

SORGEGRUPPER
För dig som mist en nära anhö-
rig, make/maka, partner eller 
sambo finns möjlighet att få stöd 
i sorgen genom att vara med i en 
sorgegrupp. Tillsammans sam-
talar vi om våra erfarenheter om 
sorg. Du får stöd och redskap att 
hantera sorgen. Information om 
höstens sorgegrupper hittar du 
på svenskakyrkan.se/sollentuna/
sorgegrupper

...att du kan nå 
jourhavande 
präst via 112.

Visste du...
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Inga-Britt Wallin 88 år
– Sorgen när man mister en anhö-
rig är något man måste lära sig leva 
med. Det blir inte bättre och man 
får ta det för vad det är. Det finns 
nog för lite plats för sorgen idag. Alla 
sörjande borde kunna söka hjälp. Jag 
har förlorat två män och min son 
som bara var 25 år när han dog. Jag 
har en bild på min son, som jag säger 
godnatt till varje kväll innan jag läg-
ger mig. Då gråter jag en stund och 
sedan kan jag sova. 

– Jag tror att ens bakgrund och 
erfarenheter betyder mycket för 
hur man hanterar sorgen. Jag hade 
en underbar uppväxt på en gård i 
Jämtland. Det har hjälpt mig hela livet 
och gjort mig stabil. För mig är det 
en fantastisk glädje med barn, barn-
barn och barnbarnsbarn, som jag ofta 
träffar. Att försöka vara vänlig och 
ärlig och att hjälpa andra människor 
har också betytt mycket för mig  och 
gjort det lättare att leva med sorgen.

Majib 23 år
– Sorg känner man när någon i famil-
jen eller vänner dör. Jag kan känna 
sorg för många andra saker också, 
som när en vacker blomma viss-
nar och dör. Jag gråter ofta när jag 
kommer ihåg dåliga saker som har 
hänt. Jag gråter också när någon gör 
sådant man inte får göra mot andra 
människor. 

– För att göra sorgen lättare ska 
man tänka på bra saker och göra 
något roligt. Är man förälder kan 
man ta med sitt barn till en park 
och lära dem att leka och att känna 
värme och glädje. Sedan ska man 
försöka göra gott.

Börje Polbring 83 år
– Sorg är att likna vid saknad. För 
mig är det viktigast att ha en gud-
stro som bär hela livet. ”Lever vi så 
lever vi för Herren och dör vi, dör vi 
för Herren”. Tänker man så kan man 
vara avslappnad och leva för dagen. 
– Jag tror man kan sakna djur 
också. Vi hade en liten Chihuahua 
som var mycket fäst vid vår son-
hustru Monika. Hunden blev sjuk 
och det var tydligt att den var på 
sitt yttersta. Men den väntade tills 
Monika kom. Då kröp den upp i hen-
nes knä, lät sig klappas två gånger 
och dog sedan. 
– Jag tror man mår bättre om man 
tänker positivt (i sorgen). Man 
måste försöka besegra det onda 
med det goda och försöka göra så 
mycket gott som möjligt.

Så tacklar vi sorg

Hur ser vi på sorg och hur man ska hantera den? Accepteras sorg i vår tids samhälle? 
Sorgen kanske aldrig går över, men vad kan vi göra för att göra den mer uthärdlig.  
Vi lät några Sollentunabor reflektera över dessa frågor. 

Astrid Holmgren Lie 66 år
– Sorg handlar om förlust. Det 
drabbar alla någongång och är 
något man måste gå igenom. 
Sorgen är en del av livet. Den är 
också en förutsättning för glädjen. 

– Det är svårt att bedöma om 
sorg är accepterat idag, men det 
måste det få vara. Jag tror att en 
del inte är så bra på att hantera sorg, 
kanske speciellt ungdomar som 
lever med sociala medier, där man 
kan få en bild av att sorg och miss-
lyckanden inte finns. 
– Sorgen kan leda till att man 
blir deprimerad, men jag tror att 
tiden är en viktig läkande faktor. 
Nummer ett när sorgen kommer är 
att stanna upp, ta det lugnt och att 
ha någon att tala med. Man kan till 
exempel vända sig till kyrkan, skolan 
eller jobbet för hjälp. Det är också 
viktigt att göra något som är roligt.

Varför ska vi värdera människors sorg?

Vad skulle du säga att sorg  
och förlust handlar om?
− Sorg kan man förstå som en för-
lust, ofta tänker vi nog på när en 
medmänniska dött. Men vi kan 
också sörja ett kärt husdjur eller 
saker som vi förlorat i till exempel 
en brand, eller sorg när en männ-
iska tvingats amputera en kropps-
del. Sorg är en normal reaktion på 
en förlust. Sorgen kan se olika ut, 
vara olika lång och intensiv bero-
ende på situation och person. Det 
är viktigt att vi möter den sörjande 
med värme i dess unika situation.

Skulle du säga att det är lika tillå-
tet att sörja ett djur som att sörja 
en människa?
− När vi pratar om sorg tän-
ker vi nog oftast på sorg efter en 
människa, men för den som för-
lorat ett kärt husdjur kan sor-
gen vara nog så tung. Varför 
ska vi värdera människors sorg? 

Medmänsklighet är att möta den 
sörjande med respekt.

Har sorgen en plats i samhället?
− I vår stressade tid finns det risk 
att vi inte ger tillräcklig tid att 
sörja. Ett uttryck för det kan vara 
att fler väljer att inte ha en begrav-
ningsgudstjänst eller annan cere-
moni överhuvudtaget. Men det 
finns också en ökande tendens att 
de anhöriga är mer delaktiga i att 
göra begravningen mer personlig, 
till exempel genom musikval eller 
på annat sätt.

Hur kan vi möta människor i sorg?
− Vi är ofta lite rädda, men det 
är viktigt att det finns människor 
runt omkring, som orkar lyssna 
och visa mänsklig omsorg. Sorgen 
brukar följa sina faser, men kan 
se lite olika ut för olika personer. 
Många upplever först en chock, 
sedan en reaktion, efter det bear-

betning och slutligen nyoriente-
ring. Det är inte bra att stänga 
in sig, även om man ibland kan 
behöva vara ensam. Det är viktigt 
att den sörjande tar hand om sig 
själv med de grundläggande beho-
ven som mat, sömn och motion.

Vad gör sorg och förlust med oss?
− När vi fått tid att sörja och 
uttrycka sorgens olika käns-
lor kan frågor och tankar 
komma i fokus. Då kan 
trosfrågor aktualiseras, 
till exempel: ”vad händer 
när en människa dör?” 
”Finns det något mer än 
detta jordeliv?” ”Finns 
det en Gud som möter oss 
när vi dör?” Det är viktigt 
att sådana frågor får plats. 
Min tro är att Gud finns med 
i våra liv och även i sorgen. Där 
är kyrkans uppgift att berätta 
om trösten och hoppet genom 

FRÅGA PRÄSTEN

Vad handlar egentligen sorg och förlust om?  
Kyrkporten talade med prästen Dag Bjärnhall  
om ämnet.

Jag kan känna sorg 
för många andra saker 
också, som när en vacker 
blomma vissnar och dör.

Allhelgonahelgen

Jesus Kristus. Jesus säger: ”Jag är 
uppståndelsen och livet. Den som 
tror på mig ska leva om han än 
dör, och den som lever och tror 
på mig skall aldrig någonsin dö.” 
(Joh.11:25-26).

Birgitta Stolt

OM SORG

Dag Bjärnhall har arbetat i cirka 
30 år som präst. Han har mött 
många människor som 
drabbats av sorg.

ALLA HELGONS DAG   
OCH ALLA SJÄLARS DAG 
Allhelgonahelgen innehåller två 
helgdagar. Alla helgons dag är en 
rörlig helgdag som firas den lördag 
som infaller mellan 31 oktober 
och 6 november. I år infaller Alla 
helgons dag lördag 2 november. 

Alla själars dag firas dagen efter 
alla helgons dag, på söndagen. 
Traditionellt var det på alla själars 
dag man mindes och hedrade sina 
döda närstående men nu för tiden 
går hela helgen i ljusets och min-
nenas tecken.

TÄND ETT LJUS PÅ NÄTET
Om du inte vill eller har möjlighet att ta dig till 
en kyrkogård kan du tända ett digitalt ljus på 
Svenska kyrkans bönewebb be.svenskakyrkan.se. 
Där kan du också skriva en bön.

HELGON
Tidigt i den kristna kyrkan började man fira 
helgon och minnet av martyrer. Helgon var 
människor man höll särskilda, heliga. Till 
martyrer räknas människor som dött för sin 
tro. Det blev till slut många dagar att fira och 
ett behov uppstod av att samla helgonen och 
martyrerna utan namn till en egen helgondag. 
För cirka tusen år sedan införde därför den 
tyskromerske kejsaren Ludvig den fromme 
en gemensam dag för alla de helgon som inte 
kunde få egna dagar i almanackan. Helgonen 
skiljer sig i betydelse hos den enskilde kristna 
och mellan olika kristna traditioner. 

 

MINNEN
Under allhelgonahelgen strömmar människor till begrav-
ningsplatser och kyrkor för att minnas och hedra sina 
nära och kära. Var rädd om dina minnen. Det är bland det 
värdefullaste vi har, att dela minnen av glädje, lust men 
också lidande. Det är mycket viktigt att tänka på det i 
allhelgonatiden. Att minnas hjälper oss att hålla fast vid 
det som är viktigt i livet.
 

LJUSET I BIBELN
Ljuset är en av de vanli-
gaste symbolerna i 
religionshistorien och 
nämns också ofta i bibeln. 

»I bönen slipper 
man recensenter 
och rödpennor.«  

TOMAS SJÖDIN

»Jag är uppståndelsen och livet. 
Den som tror på mig skall leva 
om han än dör, och den som 

lever och tror på mig skall aldrig 
någonsin dö.«  

JOHANNESEVANGELIET 11:25-26

Under allhelgonahelgen strömmar människor till bergavningsplatser, kapell 
och kyrkor för att minnas nära och kära. Gravar smyckas med blommor.  
Ljus tänds vid minneslundar. Sånger, böner och tankar fyller kyrkor och kapell. 
Att minnas hjälper oss att hålla fast vid det som är viktigt i livet. När ord och 
tankar inte räcker till finns ljusen där och lyser upp mörkret.

EDSBERGSKYRKAN
Musikgudstjänst
Till tröst och glädje 
Fredrik Lundqvist, orgel 
Fredrik Hamrén, präst 
Lör 2/11 kl 15.00 

Mässa
Fredrik Hamrén, präst, Linda Blad, 
Arvid Ellenäs, prästpraktikanter  
Fredrik Lundqvist, orgel
Sön 3/11 kl 11.00

KUMMELBY KYRKA
Mässa
Kurt Sundén, präst
Sön 3/11 kl 10.00

Lovsångsmässa
William Grönroos, präst
Sön 3/11 kl 18.00
 
SILVERDALSKAPELLET
Musikgudstjänst 
Musik till tröst
Silverdalskapellet fyller 50 år 
Margareta Bengtsson, sång och 
harpa, Josef Karnebäck, bas
Lasse Svensson, präst
Fre 1/11 kl 15.00

Musikgudstjänst
Kummelby sångare och Silverdals- 
kören under ledning av Ania  
Proskourina och Marie Söderberg
Maria Westblom, präst
Lör 2/11 kl 13.00

Diktläsning
Victor Lopez von Unge
Lör 2/11 • 14.30 och 16.00

Jubileumsgudstjänst
Silverdalskapellet fyller 50 år
Marie Söderberg, flöjt 
Ania Proskourina, piano och orgel 
Lena Thoms, präst
Lör 2/11 kl 15.00

Konsert
Kören Con Anima under ledning 
av Ragnhild Kjöllerström  
Julia Sigblad, solist  
Ania Proskourina, piano och orgel  
Lör 2/11 kl 17.00 

SOLLENTUNA KYRKA
Musik till tröst
Silverdalskören, Elisabet Wimark, 
organist, Marie Söderberg, dirigent
Kjell Dellert, präst 
Fre 1/11 kl 18.00 

Kyrkvandring med musik
– för små och stora
20 minuter med musik,  
berättelser, sång och ljuständning 
Elisabet Wimark, musiker 
Maja Holmberg, präst
Lör 2/11 kl 14.00 och 16.00 

Andakt med stilla  
orgelmusik
20 minuter med musik och  
texter till tröst och eftertanke  
Elisabet Wimark, musiker  
Dag Bjärnhall, präst
Lör 2/11 kl 15.00 och 17.00 

Ekumenisk gudstjänst i  
Rotebrokyrkan 
 (Ytterbyvägen 4)
Maja Holmberg, präst
Sön 3/11 kl 11.00

 
TUREBERGSKYRKAN
Pilgrimsmässa 
Turebergs kyrkokör  
Södertörns Brass, Lilijana Berg, 
Maria Westblom, präster
Sön 3/11 kl 15.00
 

S:T ERIKS KYRKA
Allhelgonamusik 
- En stund på jorden
Karin Runow och Turebergs  
kyrkokör, Johannes Jareteg  
och Sollentuna Vocals 
Lilijana Berg, präst 
Lör 2/11 kl 17.00

 

ALLHELGONA PÅ SOLLENTUNA KYRKOGÅRDAR

PILGRIMSVANDRING 
I ALLHELGONATID 
Alla Helgons tid (6 km)
Start vid minneslunden vid Sollentuna kyrka.  
Avslutning Turebergskyrkans gudstjänst kl 15.00. 
Ta med matsäck och vatten.
Kontakt: Katharina Wolf Erixon, diakon, 070–781 95 55, 
katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se 
Sön 3/11 kl 11.30–16.00

Allhelgonahelgen  
1–3 november

 
 
ALLT SOM HÄNDER  
UNDER ALLHELGONA 
svenskakyrkan.se/sollentuna

Enkät: Arne Hyckenberg

Sollentuna kyrkogård
Fika 10.00-18.00 i S:t Larsgården
Stillhetens kapell 10.00-18.00
Sollentuna kyrka 10.00-18.00
Kyrkogården öppen för 
ljuständning

S:t Eriks kyrka
Fika innan/efter konserten 17.00

Silverdals griftegård
Fika 10.00-18.00 Silverdalssalen.
Garnisonskapellet 10.00-20.00
Öppet hus krematoriet/
Silverdalskapellet 10.00-20.00
Kyrkogården öppen för ljuständ-
ning
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NÅGON ATT 
TALA MED
Ibland behöver man någon att 
tala med. Det kan röra sig om 
livsfrågor, tro, relationer, sjuk-
dom, sorg. I församlingen finns 
det familjerådgivare, leg psyko-
terapeuter, präster och diakoner 
att kontakta.

Tag kontakt via växeln 
08-505 513 00 eller svenska- 
kyrkan.se/sollentuna/nagon-
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På kvälls- och nattid (kl. 21.00 – 
06.00) finns möjlighet att prata 
med jourhavande präst via 112.
Du som ringer får tala med den 
präst i Svenska kyrkan som har
ett särskilt uppdrag och utbild-
ning att tjänstgöra i jouren.

Du kan också skicka ett digi-
talt brev till Jourhavande präst 
när du vill. Brevlådan är alltid 
öppen. 

Det finns även möjlighet att 
chatta med jourhavande präst 
(söndag till torsdag kl 20.00– 
00.00).  Det är enbart du och 
prästen som chattar med varan-
dra. Ingenting sparas. Innehållet 
i chatten krypteras och försvin-
ner när chatten stängs ner eller 
chattiden gått ut. 

Mer information hittar du på  
svenskakyrkan.se/jourhavande-
prast

SORGEGRUPPER
För dig som mist en nära anhö-
rig, make/maka, partner eller 
sambo finns möjlighet att få stöd 
i sorgen genom att vara med i en 
sorgegrupp. Tillsammans sam-
talar vi om våra erfarenheter om 
sorg. Du får stöd och redskap att 
hantera sorgen. Information om 
höstens sorgegrupper hittar du 
på svenskakyrkan.se/sollentuna/
sorgegrupper

...att du kan nå 
jourhavande 
präst via 112.

Visste du...
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Inga-Britt Wallin 88 år
– Sorgen när man mister en anhö-
rig är något man måste lära sig leva 
med. Det blir inte bättre och man 
får ta det för vad det är. Det finns 
nog för lite plats för sorgen idag. Alla 
sörjande borde kunna söka hjälp. Jag 
har förlorat två män och min son 
som bara var 25 år när han dog. Jag 
har en bild på min son, som jag säger 
godnatt till varje kväll innan jag läg-
ger mig. Då gråter jag en stund och 
sedan kan jag sova. 

– Jag tror att ens bakgrund och 
erfarenheter betyder mycket för 
hur man hanterar sorgen. Jag hade 
en underbar uppväxt på en gård i 
Jämtland. Det har hjälpt mig hela livet 
och gjort mig stabil. För mig är det 
en fantastisk glädje med barn, barn-
barn och barnbarnsbarn, som jag ofta 
träffar. Att försöka vara vänlig och 
ärlig och att hjälpa andra människor 
har också betytt mycket för mig  och 
gjort det lättare att leva med sorgen.

Majib 23 år
– Sorg känner man när någon i famil-
jen eller vänner dör. Jag kan känna 
sorg för många andra saker också, 
som när en vacker blomma viss-
nar och dör. Jag gråter ofta när jag 
kommer ihåg dåliga saker som har 
hänt. Jag gråter också när någon gör 
sådant man inte får göra mot andra 
människor. 

– För att göra sorgen lättare ska 
man tänka på bra saker och göra 
något roligt. Är man förälder kan 
man ta med sitt barn till en park 
och lära dem att leka och att känna 
värme och glädje. Sedan ska man 
försöka göra gott.

Börje Polbring 83 år
– Sorg är att likna vid saknad. För 
mig är det viktigast att ha en gud-
stro som bär hela livet. ”Lever vi så 
lever vi för Herren och dör vi, dör vi 
för Herren”. Tänker man så kan man 
vara avslappnad och leva för dagen. 
– Jag tror man kan sakna djur 
också. Vi hade en liten Chihuahua 
som var mycket fäst vid vår son-
hustru Monika. Hunden blev sjuk 
och det var tydligt att den var på 
sitt yttersta. Men den väntade tills 
Monika kom. Då kröp den upp i hen-
nes knä, lät sig klappas två gånger 
och dog sedan. 
– Jag tror man mår bättre om man 
tänker positivt (i sorgen). Man 
måste försöka besegra det onda 
med det goda och försöka göra så 
mycket gott som möjligt.

Så tacklar vi sorg

Hur ser vi på sorg och hur man ska hantera den? Accepteras sorg i vår tids samhälle? 
Sorgen kanske aldrig går över, men vad kan vi göra för att göra den mer uthärdlig.  
Vi lät några Sollentunabor reflektera över dessa frågor. 

Astrid Holmgren Lie 66 år
– Sorg handlar om förlust. Det 
drabbar alla någongång och är 
något man måste gå igenom. 
Sorgen är en del av livet. Den är 
också en förutsättning för glädjen. 

– Det är svårt att bedöma om 
sorg är accepterat idag, men det 
måste det få vara. Jag tror att en 
del inte är så bra på att hantera sorg, 
kanske speciellt ungdomar som 
lever med sociala medier, där man 
kan få en bild av att sorg och miss-
lyckanden inte finns. 
– Sorgen kan leda till att man 
blir deprimerad, men jag tror att 
tiden är en viktig läkande faktor. 
Nummer ett när sorgen kommer är 
att stanna upp, ta det lugnt och att 
ha någon att tala med. Man kan till 
exempel vända sig till kyrkan, skolan 
eller jobbet för hjälp. Det är också 
viktigt att göra något som är roligt.

Varför ska vi värdera människors sorg?

Vad skulle du säga att sorg  
och förlust handlar om?
− Sorg kan man förstå som en för-
lust, ofta tänker vi nog på när en 
medmänniska dött. Men vi kan 
också sörja ett kärt husdjur eller 
saker som vi förlorat i till exempel 
en brand, eller sorg när en männ-
iska tvingats amputera en kropps-
del. Sorg är en normal reaktion på 
en förlust. Sorgen kan se olika ut, 
vara olika lång och intensiv bero-
ende på situation och person. Det 
är viktigt att vi möter den sörjande 
med värme i dess unika situation.

Skulle du säga att det är lika tillå-
tet att sörja ett djur som att sörja 
en människa?
− När vi pratar om sorg tän-
ker vi nog oftast på sorg efter en 
människa, men för den som för-
lorat ett kärt husdjur kan sor-
gen vara nog så tung. Varför 
ska vi värdera människors sorg? 

Medmänsklighet är att möta den 
sörjande med respekt.

Har sorgen en plats i samhället?
− I vår stressade tid finns det risk 
att vi inte ger tillräcklig tid att 
sörja. Ett uttryck för det kan vara 
att fler väljer att inte ha en begrav-
ningsgudstjänst eller annan cere-
moni överhuvudtaget. Men det 
finns också en ökande tendens att 
de anhöriga är mer delaktiga i att 
göra begravningen mer personlig, 
till exempel genom musikval eller 
på annat sätt.

Hur kan vi möta människor i sorg?
− Vi är ofta lite rädda, men det 
är viktigt att det finns människor 
runt omkring, som orkar lyssna 
och visa mänsklig omsorg. Sorgen 
brukar följa sina faser, men kan 
se lite olika ut för olika personer. 
Många upplever först en chock, 
sedan en reaktion, efter det bear-

betning och slutligen nyoriente-
ring. Det är inte bra att stänga 
in sig, även om man ibland kan 
behöva vara ensam. Det är viktigt 
att den sörjande tar hand om sig 
själv med de grundläggande beho-
ven som mat, sömn och motion.

Vad gör sorg och förlust med oss?
− När vi fått tid att sörja och 
uttrycka sorgens olika käns-
lor kan frågor och tankar 
komma i fokus. Då kan 
trosfrågor aktualiseras, 
till exempel: ”vad händer 
när en människa dör?” 
”Finns det något mer än 
detta jordeliv?” ”Finns 
det en Gud som möter oss 
när vi dör?” Det är viktigt 
att sådana frågor får plats. 
Min tro är att Gud finns med 
i våra liv och även i sorgen. Där 
är kyrkans uppgift att berätta 
om trösten och hoppet genom 

FRÅGA PRÄSTEN

Vad handlar egentligen sorg och förlust om?  
Kyrkporten talade med prästen Dag Bjärnhall  
om ämnet.

Jag kan känna sorg 
för många andra saker 
också, som när en vacker 
blomma vissnar och dör.

Allhelgonahelgen

Jesus Kristus. Jesus säger: ”Jag är 
uppståndelsen och livet. Den som 
tror på mig ska leva om han än 
dör, och den som lever och tror 
på mig skall aldrig någonsin dö.” 
(Joh.11:25-26).

Birgitta Stolt

OM SORG

Dag Bjärnhall har arbetat i cirka 
30 år som präst. Han har mött 
många människor som 
drabbats av sorg.

ALLA HELGONS DAG   
OCH ALLA SJÄLARS DAG 
Allhelgonahelgen innehåller två 
helgdagar. Alla helgons dag är en 
rörlig helgdag som firas den lördag 
som infaller mellan 31 oktober 
och 6 november. I år infaller Alla 
helgons dag lördag 2 november. 

Alla själars dag firas dagen efter 
alla helgons dag, på söndagen. 
Traditionellt var det på alla själars 
dag man mindes och hedrade sina 
döda närstående men nu för tiden 
går hela helgen i ljusets och min-
nenas tecken.

TÄND ETT LJUS PÅ NÄTET
Om du inte vill eller har möjlighet att ta dig till 
en kyrkogård kan du tända ett digitalt ljus på 
Svenska kyrkans bönewebb be.svenskakyrkan.se. 
Där kan du också skriva en bön.

HELGON
Tidigt i den kristna kyrkan började man fira 
helgon och minnet av martyrer. Helgon var 
människor man höll särskilda, heliga. Till 
martyrer räknas människor som dött för sin 
tro. Det blev till slut många dagar att fira och 
ett behov uppstod av att samla helgonen och 
martyrerna utan namn till en egen helgondag. 
För cirka tusen år sedan införde därför den 
tyskromerske kejsaren Ludvig den fromme 
en gemensam dag för alla de helgon som inte 
kunde få egna dagar i almanackan. Helgonen 
skiljer sig i betydelse hos den enskilde kristna 
och mellan olika kristna traditioner. 

 

MINNEN
Under allhelgonahelgen strömmar människor till begrav-
ningsplatser och kyrkor för att minnas och hedra sina 
nära och kära. Var rädd om dina minnen. Det är bland det 
värdefullaste vi har, att dela minnen av glädje, lust men 
också lidande. Det är mycket viktigt att tänka på det i 
allhelgonatiden. Att minnas hjälper oss att hålla fast vid 
det som är viktigt i livet.
 

LJUSET I BIBELN
Ljuset är en av de vanli-
gaste symbolerna i 
religionshistorien och 
nämns också ofta i bibeln. 

»I bönen slipper 
man recensenter 
och rödpennor.«  

TOMAS SJÖDIN

»Jag är uppståndelsen och livet. 
Den som tror på mig skall leva 
om han än dör, och den som 

lever och tror på mig skall aldrig 
någonsin dö.«  

JOHANNESEVANGELIET 11:25-26

Under allhelgonahelgen strömmar människor till bergavningsplatser, kapell 
och kyrkor för att minnas nära och kära. Gravar smyckas med blommor.  
Ljus tänds vid minneslundar. Sånger, böner och tankar fyller kyrkor och kapell. 
Att minnas hjälper oss att hålla fast vid det som är viktigt i livet. När ord och 
tankar inte räcker till finns ljusen där och lyser upp mörkret.

EDSBERGSKYRKAN
Musikgudstjänst
Till tröst och glädje 
Fredrik Lundqvist, orgel 
Fredrik Hamrén, präst 
Lör 2/11 kl 15.00 

Mässa
Fredrik Hamrén, präst, Linda Blad, 
Arvid Ellenäs, prästpraktikanter  
Fredrik Lundqvist, orgel
Sön 3/11 kl 11.00

KUMMELBY KYRKA
Mässa
Kurt Sundén, präst
Sön 3/11 kl 10.00

Lovsångsmässa
William Grönroos, präst
Sön 3/11 kl 18.00
 
SILVERDALSKAPELLET
Musikgudstjänst 
Musik till tröst
Silverdalskapellet fyller 50 år 
Margareta Bengtsson, sång och 
harpa, Josef Karnebäck, bas
Lasse Svensson, präst
Fre 1/11 kl 15.00

Musikgudstjänst
Kummelby sångare och Silverdals- 
kören under ledning av Ania  
Proskourina och Marie Söderberg
Maria Westblom, präst
Lör 2/11 kl 13.00

Diktläsning
Victor Lopez von Unge
Lör 2/11 • 14.30 och 16.00

Jubileumsgudstjänst
Silverdalskapellet fyller 50 år
Marie Söderberg, flöjt 
Ania Proskourina, piano och orgel 
Lena Thoms, präst
Lör 2/11 kl 15.00

Konsert
Kören Con Anima under ledning 
av Ragnhild Kjöllerström  
Julia Sigblad, solist  
Ania Proskourina, piano och orgel  
Lör 2/11 kl 17.00 

SOLLENTUNA KYRKA
Musik till tröst
Silverdalskören, Elisabet Wimark, 
organist, Marie Söderberg, dirigent
Kjell Dellert, präst 
Fre 1/11 kl 18.00 

Kyrkvandring med musik
– för små och stora
20 minuter med musik,  
berättelser, sång och ljuständning 
Elisabet Wimark, musiker 
Maja Holmberg, präst
Lör 2/11 kl 14.00 och 16.00 

Andakt med stilla  
orgelmusik
20 minuter med musik och  
texter till tröst och eftertanke  
Elisabet Wimark, musiker  
Dag Bjärnhall, präst
Lör 2/11 kl 15.00 och 17.00 

Ekumenisk gudstjänst i  
Rotebrokyrkan 
 (Ytterbyvägen 4)
Maja Holmberg, präst
Sön 3/11 kl 11.00

 
TUREBERGSKYRKAN
Pilgrimsmässa 
Turebergs kyrkokör  
Södertörns Brass, Lilijana Berg, 
Maria Westblom, präster
Sön 3/11 kl 15.00
 

S:T ERIKS KYRKA
Allhelgonamusik 
- En stund på jorden
Karin Runow och Turebergs  
kyrkokör, Johannes Jareteg  
och Sollentuna Vocals 
Lilijana Berg, präst 
Lör 2/11 kl 17.00

 

ALLHELGONA PÅ SOLLENTUNA KYRKOGÅRDAR

PILGRIMSVANDRING 
I ALLHELGONATID 
Alla Helgons tid (6 km)
Start vid minneslunden vid Sollentuna kyrka.  
Avslutning Turebergskyrkans gudstjänst kl 15.00. 
Ta med matsäck och vatten.
Kontakt: Katharina Wolf Erixon, diakon, 070–781 95 55, 
katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se 
Sön 3/11 kl 11.30–16.00

Allhelgonahelgen  
1–3 november

 
 
ALLT SOM HÄNDER  
UNDER ALLHELGONA 
svenskakyrkan.se/sollentuna

Enkät: Arne Hyckenberg

Sollentuna kyrkogård
Fika 10.00-18.00 i S:t Larsgården
Stillhetens kapell 10.00-18.00
Sollentuna kyrka 10.00-18.00
Kyrkogården öppen för 
ljuständning

S:t Eriks kyrka
Fika innan/efter konserten 17.00

Silverdals griftegård
Fika 10.00-18.00 Silverdalssalen.
Garnisonskapellet 10.00-20.00
Öppet hus krematoriet/
Silverdalskapellet 10.00-20.00
Kyrkogården öppen för ljuständ-
ning
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MUSIK

Musikgudstjänst
Musik till tröst
Silverdalskapellet fyller 50 år
Margareta Bengtsson, 
sång och harpa
Josef Karnebäck, bas
Lasse Svensson, präst
Fre 1/11 kl 15.00, Silverdalskapellet

Musik till tröst
Silverdalskören
Elisabet Wimark, organist
Marie Söderberg, dirigent
Kjell Dellert, präst.
Fre 1/11 kl 18.00, Sollentuna kyrka

Musikgudstjänst
Kummelby sångare och Silver-
dalskören under ledning av Ania 
Proskourina och Marie Söderberg
Maria Westblom, präst.
Lör 2/11 kl 13.00, Silverdalskapellet

Kyrkvandring med musik
− för små och stora
20 minuter med musik, berättelser, 
sång och ljuständning. 
Elisabet Wimark, musiker, 
Maja Holmberg, präst.
Lör 2/11 kl 14.00 och 16.00
Sollentuna kyrka

Jubileumsgudstjänst 
Silverdalskapellet fyller 50 år
Marie Söderberg, fl öjt, 
Ania Proskourina, piano och orgel, 
Lena Thoms, präst.
Lör 2/11 kl 15.00, Silverdalskapellet

Musikgudstjänst 
Till tröst och glädje
Fredrik Lundqvist, orgel, 
Fredrik Hamrén, präst.
Lör 2/11 kl 15.00, Edsbergskyrkan

Andakt med stilla 
orgelmusik
20 minuter med musik och texter 
till tröst och eftertanke.
Elisabet Wimark, musiker 
Dag Bjärnhall, präst.
Lör 2/11 kl 15.00 och 17.00, 
Sollentuna kyrka

Allhelgonamusik
− En stund på jorden
Karin Runow och Turebergs kyrko- 
kör, Johannes Jareteg och Sollen-
tuna Vocals, Lilijana Berg, präst
Lör 2/11 kl 17.00, S:t Eriks kyrka

Konsert
kören Con Anima under ledning 
av Ragnhild Kjöllerström. Julia 
Sigblad, solist, Ania Proskourina, 
piano och orgel.
Lör 2/11 kl 17.00, Silverdalskapellet

Jarrett meets live
Johannes Jareteg i musikaliska 
möten med olika sångare och 
musiker.
Fre 8/11 kl 12.00, 
Café Blå, Turebergskyrkan

Kultur i Kummelby
Johannes klassiska Jazzorkester 
tolkar Sjostakovitj. Inspirerad av 
Sjostakovitjs stundtals lekfulla, 
stundtals dånande och stundtals 
meditativa musik sätter Johannes 
och hans septett upp ett program 
som inte lämnar någon oberörd. 
Johannes Jareteg piano, Jakob 
Hjalmarsson trummor, Jonas 
Grumstedt bas, Michelle Öhman 
orgel, Sandra Holmberg fl öjt, 
Sebastian Jonsson saxofon, 
Leonard Werme saxofon. 
Mingel efter konserten.
Lör 9/11 kl 15.00, Kummelby kyrka

PILGRIMSVANDRINGAR

Pilgrimsvandring 
i Alla Helgons tid (6 km)
Start med kort refl ektion i min-
neslunden vid Sollentuna kyrka. 
Därefter vandrar vi mot Norrvikens 
strand och fortsätter utmed vattnet 
mot Edsbergs slott och Edsviken. 
Vårt mål för dagen är Turebergs-
kyrkans gudstjänst kl 15.00. Ta med 
matsäck och vatten för dagen.
Sön 3/11 kl 11.30–16.00BARN & FAMILJ

Öppen förskola
Kom med ditt barn, sjung, pyssla 
och fi ka. Sångstund kl 10.00.
Tor kl 9.00-12.00, Edsbergskyrkan

Fre kl 9.00-12.00 (0-6 år)
Gamla Rotebrokyrkan
 
Full fart i kyrkan 
På onsdagar är det fullt av barn i 
som vill sjunga, skapa och som är 
nyfi kna på Bibeln. 
Ons kl 16.45-17.45 (9-12 år), 
kl 17.45-18.30 (6-8 år), 
Edsbergskyrkan 

Barnens Gudstjänst
Ons 6/11 kl 18.00, S:t Larsgården

Onsdagsöppet
En öppen mötesplats för barn 
och vuxna med servering av enkel 
kvällsmat till självkostnadspris.
Varje onsdag erbjuds förutom mat 
och fi ka även pyssel, lek och sam-
talsgemenskap.
Ons kl 16.30-18.30, S:t Larsgården

Barnens katedral 
30 minuters gudstjänst på barnens 
villkor. Sång med Lillgospel. Efteråt 
fi nns soppa och pannkakor till för-
säljning i Café Blå.  
Tor 14/11 kl 16.45, Turebergskyrkan 

Jag gissar på goda grunder att 
fl er än hälften av er som läser den 
här texten är med i Svenska kyr-
kan. Det är så, trettiofemtusen av 
alla som bor i Sollentuna är med-
lemmar. Det är fantastiskt. 

Tack, och tänk, alla dessa 
möten, samtal, gudstjänster, 
körer, dop, grupper, besöksgrup-
per… eller som i somras, åtta 
konfi rmandläger. Det är stort

Jag tänker också på möten i 
sorg och saknad, när vi suttit där 
i kyrkan, stått där vid kistan, vid 
graven. Skönt, trots allt, att vi 
har varandra och Kyrkan när det 
är svårt. Det är stort att vi får ha 
en tro och hoppas på Gud, när vi 
i sorgen känner oss så små och 
sårbara. 

Nu i Allhelgona blir det fi nt 
på våra begravningsplatser, med 
alla ljus, med musiken i kyrkor 
och kapell. Tid att tänka, min-
nas, tro; det fi nns något mer, 
döden får inte sista ordet.

vi fortsätter också nästa år. 
Att vara kyrka i Sollentuna. Med 
möten, samtal, tröst och hjälp 
och hopp. Spännande saker är 
på gång. Vår gamla medeltida 
Sollentuna kyrka ska renoveras. 
Det tar mer än ett år. En ny orgel 
får vi på läktaren. Tack och lov 
att vi har fl er kyrkor, och S:t Eriks 
kyrka, med plats för alla dop och 
vigslar, och rum och plats för våra 
begravningar. Och till sommaren 
har vi åtta nya konfi rmandläger. 

Innan dess ska vi bli Miljö-
diplomerade, steg 2. Arbetet är 
oerhört väsentlig, för att det ska 
fi nnas en värld att leva i, för våra 
barn som döps, våra konfi rman-
der som konfi rmeras. Det är i 
”sista minuten”. 

Vi fortsätter. Det är kyrkans 
kallelse. Hjälpa människor att 
leva var dag med Gud, ge mod 
och hopp, kamp och glädje – för 
livet och kärleken.

tack för att du är med! Får jag 
be om mer? Det kommer att bli 
svårare för oss i Svenska kyrkan, 
när det gäller ekonomin. Tron är 
stark. Men ekonomin svagare. 
Får jag be om mer? Får jag åter-
komma med konkreta frågor? Vi 
kommer att behöva en ny matta 
i sakristian i S:t Erik. Vi kom-
mer att behöva ett klaverinstru-
ment och en mindre orgel i koret i 
Sollentuna kyrka. Och jag tänkte 
på de bussar som ska köra kon-
fi rmander på åtta läger. Tänk om 
någon ville ”sponsra” en buss. 

Får jag återkomma, och fråga 
om mer,  Rent konkret. Smått 
och stort. Och dina böner och 
goda tankar. 

men nu, en sak i taget, nu ska vi 
fi ra Allhelgona, och minnas och 
tacka alla de som gått före oss. 
Vad de varit och verkat. Och att 
de fi nns kvar i våra minnen. Det 
är min tro, de fi nns där i himlen, 
hos Gud, och väntar på oss.

Får jag be 
om mer?på gång i höst

GUDSTJÄNSTER

Information om gudstjänster i 
församlingens kyrkor hittar du 
varje vecka här i lokaltidningen
Mitt i Sollentuna samt på 
svenskakyrkan.se/sollentuna.  

varje vecka här i lokaltidningen
Mitt i Sollentuna samt på 
svenskakyrkan.se/sollentuna.  

Tips: Ladda ner appen Kyrkguiden i 
din telefon för information om an-
dakter/gudstjänster/mässor.

HITTA TILL KYRKAN

Edsbergskyrkan, Kaplansbacken 2
Församlingshuset, Sköldvägen 10
Kummelby kyrka, Sollentunavägen 83
Sollentuna kyrka, Kyrkvägen 2
Sollentuna kyrkogård, 
Johan Berndes väg 1
S:t Eriks kyrka, S:t Eriks begrav-
ningsplats, Utsiktsvägen 8
Silverdalskapellet, Silverdalssalen,
Silverdals griftegård, Sollentuna-
vägen 19
Stillhetens kapell, Johan Berndes 
väg 1
S:t Larsgården, Prästgårdsvägen 4
Turebergskyrkan, Sköldvägen 12B

Allt som 
händer under

 allhelgonahelgen 
hittar du på sid 7! 

KURSER OCH SAMTALSGRUPPER

Foto: Arne Hyckenberg

ANDE, KROPP OCH SJÄL

Må-bra-kör
Kören där vi sjunger för att må bra 
– 45 minuters klingande friskvård. 
Öppen kör utan anmälan. 
Tor kl 12.30–13.15, Turebergskyrkan
    
Hela dig
Friskvårdsprogram för hela män- 
niskan med avspänning, rörelser 
och dans följt av bibelmeditation. 
Sedan gemensam lunch (40 kr för 
deltagare i Hela dig) för de som vill.
Ons kl 11.30, Turebergskyrkan 
(tom 20/11)

Livsberättargrupp 
– samtal om livet  
Vi delar våra livsberättelser med 
varandra. Vi vänder oss till dig som 
är 70+ och känner dig ensam. Max 
8 deltagare. Vi följer Stadsmissi-
onens koncept och tar upp olika 
teman varje gång. Information och 
anmälan: Ingrid Franzon, diakon, 
08-50551434. Ingrid.franzon@
svenskakyrkan.se.
Tor kl. 13.30-16:00, Edsbergskyrkan 
start 14/11.

Samtal i Centrum
Kvällssamtal om livets bekymmer 
och glädjeämnen. Vi utgår från 
olika bibeltexter där det fi nns 
händelser och människor vi kan 
identifi era oss med.
Anmälan: anders.g.tornqvist@
gmail.com, 08-754 46 38,
Mån udda veckor kl 19.00-21.00 
Turebergskyrkan

Samtalsforum
I fokus är livsfrågor, t ex frågor 
om mening, värde och gudstro.  
Information och anmälan:
dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se
Ons jämna veckor kl 18.45-20.30,

CAFÉ OCH MÖTESPLATSER

Under dagtid fi nns en rad aktivite-
ter i församlingen. Läs mer på 
svenskakyrkan.se/sollentuna

KÖRER

Sjung i kör – församlingen har 
många körer med olika inriktningar 
och för olika åldrar. Läs mer på 
svenskakyrkan.se/sollentuna
    

FÖREDRAG

När jorden sörjer 
Kristen i klimatkrisens tid. Peter 
Halldorf, pastor och författare.
Tor 14/11 kl 19.00 mingel,
kl 19.15 föredrag, S:t Larsgården

Lovsångskväll
Kummelby kyrkas lovsångsteam, 
Johannes Jareteg, piano
Lör 16/11 kl 18.00, Kummelby kyrka

Mozarts Requiem
Edsbergs kyrkokör och Stella 
Cantica, Orkester, Linnea Anders-
son Meilink, konsertmästare
Ida Nordlund Wennerberg, sopran
Ulrika Skarby, alt, Magnus Wen-
nerberg, tenor, John Kinell, bas
Birgitta Höök Seuffert och Fredrik 
Lundqvist, dirigenter
Sön 17/11 kl 19.00, Edsbergskyrkan

Kultur i Kummelby
Klassisk konsert med trio beståen-
de av Kristina Kaufeldt fl öjt, Karin 
Skoog koloratursopran och Ania 
Proskourina, piano och orgel. 
Lör 23/11 kl 15.00, Kummelby kyrka

Pianokonsert
Sebastian Enhamre, piano.
Lör 23/11 kl 15.00, Edsbergskyrkan

Folkmusikdoftande melodisk 
jazz med rötter i Sollentuna
Mathias Algotsson, piano och 
Svante Söderqvist, kontrabas.
Sön 24/11 kl 16.00, Sollentuna kyrka

KONST

Kultur i Kummelby
Se barnet
Utställning med verk av Kristina 
Kaufeldh. Vernissage lör 23/11 kl 
13.00-15.00. Vernissaget över-
går i konserten ”Se barnet” med 
Kristina Kaufeldt, fl öjt, Karin 
Skoog, koloratursopran och Ania 
Proskourina, piano och orgel. 
Utställningen pågår 22/11-29/12, 
Kummelby kyrkaFILM

Filmvisning ”Mitt i maten”
Doktor Glas (1942). Programmet 
inleds 15.00 med kaffe och smör-
gås för 20 kronor. Filmvisningen 
startar med en introduktion av 
Kjell Dellert ca 15.30.
Lör 9/11 kl 15.00, Edsbergskyrkan

TEATER

Kultur i Kummelby
Teaterföreställning med barnteater-
gruppen efter regi av Carolina Mo-
retti. Mingel efter föreställningen.
Lör 16/11 kl 15.00, Kummelby kyrka

   

MUSIK

MÖTEN

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktiges sammanträ-
den  är offentliga. Möterna inleds 
med en offentlig frågestund, då  
alla medlemmar i Svenska kyrkan 
Sollentuna har rätt att ställa frågor 
gällande församlingens verksam-
het. Frågorna ska vara insända till 
kyrkofullmäktiges ordförande se-
nast en vecka före sammanträdet.
Mån 11/11 kl 19.00, Kummelby kyrka

Kultur i Kummelby
Färg och ton
Utställning med verk av Ragnhild 
Kjöllerström. 
Utställningen pågår t o m 17/11, 
Kummelby kyrka

Lasse Svensson
kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se
070-660 54 99

Allt är kostnadsfritt 
och utan anmälan om inget 

annat står


