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”Hur bevarar vi värmen och  
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innehåll

Julkalendrar genom tiderna. Från och med första advent får du möta Sollentuna 
församling i form av en julkalender på hemsidan. Varje lucka döljer sånger, tips, tankar och 
annat med anknytning till julen. Enligt historien började julkalenderns historia i mitten av 
1880-talet när en tysk mamma ville göra tiden fram till jul lite lättare för sin fyraårige son  
Gerhard. Hon gjorde i ordning en bit färgglad kartong med tjugofyra kakor på. Pojken fick se-
dan äta en kaka om dagen fram till jul. Sonen gav i sin tur ut den första tryckta julkalendern i 
pappersform. Idag finns det bl a chokladkalendrar, presentkalendrar och kalenderljus. kP

Foto: Alex & Martin
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– Melodin är lättsjungen och texten skriven 
med en psykologisk blick, från hela världen 
och sen in i varje människas hjärta.

Så funderar Sven-Herman Wallin, om det som 
för honom länge bara var ”mormors julsång”. 
Det handlar om Nu tändas tusen juleljus som är 
en av våra mest älskade julpsalmer.

Emmy Köhler, som skrivit både texten och 
musiken, bodde en del av sitt liv på gränsen mel-
lan Sollentuna och Fresta, på Norrsätra gård, 
med sin man. De fick tre barn, Inga, Gunnar och 
Berit, Sven-Herman Wallins mor. Hon föddes 
1858 i en överklassfamilj.

–  Som högreståndsflicka fick mormor en fin 
utbildning. Hon var också musikaliskt begåvad 
och studerade musik för Felix Körling.

Emmy kom att författa både berättelser, visor 
med text och musik och dessutom undervisa 
Gustav V:s yngste son prins Erik, med det var 

alltså inte något hon ”behövde” göra, utan ett 
sätt att engagera sig och använda sin begåvning.

Emmy Köhler var uppvuxen i en varmt troen-
de familj och hade med sig ideal som påverkade 
henne till att vara aktiv och vilja bidra i hemmet 
och samhället. kP

Den älskade julsången kommer att ljuda på de flesta ställen när vi sjunger  
in advent. Att text och musik till sången är skriven av Sollentunabon  
Emmy Köhler är däremot mindre känt.

snart tändas tusen juleljus
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ett ord frånredaktören

En saga som berör mig starkt är Flickan 
med svavelstickorna. Ensam vandrar hon 
omkring på Köpenhamns gator och för-
söker sälja svavelstickor. Alla bara skyn-
dar förbi – ingen vill köpa något. Genom 
fönstren följer hon med människors ny-
årsfiranden. Längtar. Drömmer om att få 
vara med. Hon tänder på svavelstickorna, 
och ser syner av mat, värme och mormor i 
elden medan hon långsamt fryser ihjäl.

Flickan med svavelstickorna har med 
rätta kallats världens sorgligaste saga. 
Och det som gör det svårt att hålla ögo-
nen torra är omvärldens brist på engage-
mang i en medmänniskas öde. 

Flickan med svavelstickor existerar än 
idag. I det här ögonblicket sover männis-
kor täckta av kartonger inne i stan. Det är 
personer som saknar ett hem, jobb, familj. 
Vi omges också av EU-immigranter som 
är tvungna att tigga för att överleva. 

Jag frågar mig vad människor som sak-
nar ett hem eller familj tänker när de ser 
in i affärernas skyltfönster, och föräldrar 
som kommer bärandes på kassar fyllda 
med julklappar utan att ens notera att de 
finns. De måste känna sig ensamma och 
utanför.

På Stadsmissionen, som vi ska läsa om 
i detta nummer av Kyrkporten, möter 
hemlösa en utsträckt hand. Tillsammans 
med andra ideella organisationer och för-
samlingar ordnar stadsmissionen bland 
annat det alternativa julfirandet Jul i ge-
menskap. Gästerna erbjuds mat, julklap-
par, musik och möjligheter att prata med 
någon.

Det känns tryggt. Att åtminstone någon 
har tid att stanna upp. 

Fira julafton med oss

Helene Holmström 
redaktör
kyrkporten@svenskakyrkan.se

På julafton inbjuder Sollentuna församling 
till julfirande i Turebergskyrkans café med 
julbord, dans kring granen, julmusik och 
gemenskap.

– Och så kommer några tomtenissar att 
spela och leda julsånger och julpyssel, berät-
tar diakon Katharina Wolf Erixon som är 
ansvarig för julfirandet.

Julfirandet är till för alla som vill ha 
gemenskap. Man kan vara väldigt ensam 
även om man har pengar. Några har kanske 
långt till sina anhöriga eller inte råd att åka 
iväg. Många ensamstående föräldrar är 
ensamma varannan jul. Någon är kanske 
ny i Sverige eller helt enkelt vill fira jul på ett 
annorlunda sätt.

– Att vara själv behöver inte betyda att 
man känner sig ensam. Men för den som 
vill finns det gemenskap. Vi vill fira jul 
tillsammans. Att få den känslan är viktigt. 
Tanken är att man kan mötas och vara 
varandras upplevelse, säger Katharina Wolf 
Erixon.

Det blir ett drop-in julbord så att fler får 
plats och så att gästerna får komma och gå 
som de vill.

Ett enkelt julbord och ett kaffebord med 
julgotter dukas upp i biblioteket. Sedan får 
man äta i caféet och mingla runt i kyrkan 
för att ge plats åt så många som möjligt.

– Det vore väl härligt om det skulle sippra 
lite ljus ur kyrkan, säger Katharina Wolf 
Erixon.  
                                                        Marie starck 

Ingen behöver fira jul ensam i Sollentuna. På julafton blir det  
”Jul i Tureberg” med mat, sång och dans kring granen.  
Men framför allt gemenskap. 

–Gemenskap, drop-in-julbord och dans kring granen kommer att vara program- 
punkter under julfirandet i Turebergskyrkan, berättar diakon Katharina Wolf Erixon. 

Fira jul i turebergskyrkan 24/12  
12.00–15.00 • står julbordet uppdukat.
13.00 • klär vi granen.
15.00 • ser vi på Kalle Anka och hans vänner, julfika.
Kostnad: 100 kr/ vuxen, 50 kr/ barn.
Kontakt och anmälan till: tfn 08-505 513 06 eller  
katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se 
16.00 • Julbön.
Kom gärna till samling vid krubban redan 11.00.
Vill du hjälpa till som volontär? Kontakta Katharina  
Wolf Erixon (kontaktuppgifter se ovan).

Foto: Helene Holmström
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”I Sverige har vi lätt att känna medkänsla 
och engagemang. Men engagemanget 
är inte lika starkt för alla grupper. Ofta är 
det personligt och måste ligga nära ens 
egna livserfarenhet för att vi ska kunna 
förstå utsattheter. Det finns alltid en 
konkurrens om allmänhetens intresse och 
i hur gåvorna fördelas.”
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Text: Marie starck kyrkporten@svenskakyrkan.se  Foto: theresia Jatta kölin

När affärerna börjar sälja juldekorationer redan i slutet av 
september är det många som protesterar. Men om Marika 
Markovits fick bestämma skulle det vara jul året om.

– Det är då privatpersoner och företag hör av sig om att de vill 
göra något för människor i utsatthet. Hela insamlingsbranschen 
märker av det. Julen betonar familjegemenskapen, vilket gör att 
utanförskap blir mer synligt och möter större förståelse. Men ju-
len är också givandets tid. Även om kommersialiseringen driver 
iväg och det finns en vansinnig julrusch, väcker den samtidigt 
starka mottankar. Varför ska vi ge dyra presenter när många 
saknar mat på bordet?

Sedan Marika Markovits tillträdde som direktor 2014 för 
Stockholms Stadsmission har organisationen och verksamheten 
både förändrats och växt mycket.

– Vi gör väldigt mycket för många fler. Omsättningen har ökat 
från 160 miljoner till 600 miljoner. Då mötte vi drygt 140 elever 
i våra skolor, idag 2 600. I den sociala verksamheten mötte vi 
500 människor om dagen, idag 1100.

Högt förtroende
När hon tillträdde befann sig organisationen i en stor förtroen-
dekris. Idag har allmänheten högre förtroende för Stockholms 
Stadsmission än för insamlingsorganisationer generellt.  

Det finns också ett starkare fokus på professionalitet och  
resultat för deltagarna, menar Marika Markovits. 

Marika Markovits önskar att det vore jul året om. som direktor för stockholms 

stadsmission ser hon hur givmildheten ökar till jul. Men också att julen som  

familjehögtid håller på att öppnas upp.

Hur har den stora flyktingströmmen från främst Syrien på-
verkat ert arbete och era förutsättningar? Många vittnar om en 
vändpunkt när det gäller engagemang.

– När utsattheten blev synlig ökade medvetenheten och sam-
hällsengagemanget lokalt och inte bara globalt. Fram till förra 
hösten arbetade vi inte alls med asylsökande, men på bara tre da-
gar skapade vi ett transitboende.

2015 ökade gåvobranschen med 1,2 miljarder kronor (13,5%) 
till 10,3 miljarder kronor. Särskilt under förra hösten då engage-
manget för asylsökande och flyktingar blev väldigt synligt. Antalet 
volontärer hos Stadsmissionen ökade från 400 till över 900. 

– Idag har vi kanske 700 volontärer. Alla stannade inte kvar.
Men de flesta av Stadsmissionens verksamheter är inte bero-

ende av volontärer. 
– Vi bygger sällan kärnverksamhet på volontärer. Transit-

boendet var däremot beroende av volontärer. Men de flesta slu-
tade när vi stängde.

När behoven synliggörs i media hör folk av sig. Så ser verklig-
heten ut. Men det är ändå i första hand våra grundvärderingar 
som styr vårt engagemang, menar Marika Markovits.

– Generellt sett har vi i Sverige lätt att känna medkänsla och 
engagemang. Men engagemanget är inte lika starkt för alla grup-
per. Ofta är det personligt och måste ligga nära ens egna livserfa-
renhet för att vi ska kunna förstå utsattheten. Det finns alltid en 
konkurrens om allmänhetens intresse och i hur gåvorna fördelas.

Julen 
är givandets tid
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Ett av de mest populära initiativen för att locka volontärer och 
samarbetspartners är Jul i Gemenskap, ett julfirande för män-
niskor som lever i hemlöshet, ensamhet, fattigdom och annan ut-
satthet, och brukar nå över sammanlagt 1500 gäster. Initiativet 
togs 2007 av Ny Gemenskap och är ett samarbete med flera kyr-
kor och hjälporganisationer i Stockholm.

Ni valde att vara med redan från början trots att ni är en stor 
organisation. Varför?

– Vi på Stadsmissionen har inte den typen av julfirande som är 
öppet för alla. Dessutom är det en blandad mötesplats som ka-
naliserar mycket ideellt engagemang. Det ville vi vara delaktiga i.

Jul i gemenskap brukar ha över 300 volontärer och har till och 
med haft en kölista. Och allt fler alternativa julfiranden börjar 
dyka upp. 

Kan det vara ett tecken på att det finns en större öppenhet idag 
för att öppna upp den mer slutna julen med enbart släktgemen-
skap?

– Jag ser nog ett behov av mer öppna julfiranden. Det kan hän-
da att julen som familjehögtid nu håller på att öppnas upp. I vår 
familj har vi alltid samlats många under julen med både kusiner, 
ingifta, skilda och en ensam granne. Det har alltid funnits en öp-
pen dörr.

Själv är hon en riktig julmänniska som älskar glittrigt julpynt 
och frossar i att göra om hemmet.

–  Julen andas gemenskap, ljus och värme. För mig är det vik-
tigt att få visa hur en högtid som har en andlig och kristen grund 
bryter in i vårt vardagliga liv. Sen älskar jag julklappar och tyck-
er att det är en högtidsstund att öppna julklappar, gärna med 
rim. Men även vilan tillsammans med familjen är viktig.

Hållplatser
Julen som plikt kan däremot bli ganska outhärdlig om man 
tappat bort julbudskapet. Samtidigt gör kommersialismen 
en kristen högtid till något mer allmängiltigt, menar Marika 
Markovits.

– Vi behöver våra hållplatser. Men om julen blir en plikt måste 
man fundera över vad som gör julen meningsfull. Hur bevarar vi 
värmen och glädjen mitt i stressen?

Samma fråga måste hon ställa sig som direktor för att inte 
bara låta arbetet bestå av sammanträden och administration. Att 
komma nära verksamheten, kräver medvetenhet och närvaro.

– Som ny i organisationen lärde jag känna fler nya än idag, 
men jag håller fortfarande gudstjänst minst en gång i månaden. 
Där har jag relationer sedan många år och det är viktigt för mig. 
Jag håller också alltid i utbildningar av volontärer och nyanställ-
da medarbetare.

Som direktor finns det ändå självklart en viss distans som inte 
är möjlig att överbrygga. 

– Jag blir sedd som chef, även om en del även ser mig som 
Marika. I socialt arbete måste man vara medveten om den mak-
ten och respektera skillnader som finns. Man ska kunna ställa 
krav på mig och ställa mig till svars.  Att låtsas som att vi bara 
möts som människor går inte. Makt spelar roll i socialt arbete 
och vårt främsta uppdrag är att ge ifrån oss den makten och be-
myndiga. Därför tänker vi inkluderande. Människosynen gäl-
ler oss alla; anställda, gåvogivare, deltagare. Alla blir sedda på 
samma sätt.

Vad ger det dig som präst att arbeta för Stadsmissionen och 
inte i en församling?

– Det handlar om vad jag får. Jag får vara kreativ och driva ut-
veckling och förändring, men också växa och mogna. Att få vara 
med och bygga något med tydliga mål, har alltid varit viktigt för 
mig. Och jag är inte färdig med Stadsmissionen än. 

Hur ser du på samarbeten med andra parter i den ideella sek-
torn?

– Trenden idag är mer samarbeten och min grundsyn är att 
ideell sektor måste samarbeta och lägga ihop sina resurser.  
Speciellt vad gäller metodutveckling. Att möta nya samhällsut-
maningar kräver nya lösningar. Olika kompetenser gör att det 
uppstår något nytt.

Som exempel nämner hon Transitboendet som startades för-
ra hösten och som genererade mycket mer samarbete på ett helt 
nytt sätt. Ett annat samarbetsprojekt är Källan, ett samarbete 
mellan företrädare för olika kulturer och religioner som arbetar 
för ökad integration.

Ni växer ju allt mer ut i förorterna och i somras öppnade ni en 
ReMake-filial med butik, café och ateljé i Sollentuna. Varför?

– Vi vill nå fler på fler orter i Stockholm. Vi vill också ar-
beta med återbruk och ge nytt liv åt både prylar och männis-
kor genom arbetsträning. Och det passade Sollentuna försam-
ling. Dessutom har vi ett bra samarbete med kommunen och 
Arbetsförmedlingen. Fördelen med att samarbeta med en lokal 
partner är att få tillgång till ett lokalt nätverk och förtroende. 
Förhoppningsvis är det också bra för församlingen som blir syn-
liggjord som en aktiv samhällsaktör, tror Marika Markovits.

– Vi behöver våra hållplatser. Men om julen blir en plikt måste man 
fundera över vad som gör julen meningsfull. Hur bevarar vi värmen 
och glädjen mitt i stressen? funderar Marika Markovits.
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Det är lunch och läraren Nosisana 
Mgwelo bjuder barn efter barn till de 
dukade borden genom att sjunga deras 
namn. I tallrikarna väntar ris, böngryta 
och spenat. Libone, 3,5 år, sätter sig nära 
sin bästa vän Latita. Snart är alla fullt 
upptagna med att äta.

– Barnen får frukost, lunch och två mel-
lanmål. För många är det den enda maten 
idag, säger Nosisana Mgwelo.

Tillsammans med två assistenter 
ansvarar hon för cirka 50 barn. Skolan 
ligger i Khayelitsha, ett av Kapstadens 
mest utsatta områden, och är en del av 
det projekt Svenska kyrkan stödjer för 
att stärka barns och kvinnors rättigheter. 
Libone och mamma Qaqamba Gubanca 
bor som tusentals andra i ett litet skjul-
liknande hus utan rinnande vatten och 
toalett. Ändå har de det förhållandevis 
bra eftersom Qaqamba har en inkomst. 

Mentormammor räddar liv
Qaqamba flyttade som många andra unga 
kvinnor till Kapstaden för att komma 
ifrån fattigdom. Hon flyttade runt, blev 
skuldsatt och hade svårt att klara sig. När 
hon blev gravid hade hon turen att få en 
mentormamma. 

– Det är tufft att vara ensamstående. 
Min mentormamma blev min vän, hennes 
berättelse om sitt liv gav mig styrka att 
förändra mitt. 

Tack vare mentormammans råd am-
made hon Libone hela första året. Förut-
om att Libone fick all näring hon behövde 
undvek Qaqamba att föra vidare sitt 
HIV-virus. Det är hon lättad över. Hon är 
stolt över att hon nu också blivit mentor-
mamma och med hjälp av mödra- och 
barnavådskunskap kan rädda barns liv. 

– Att se ett barn underviktigt, men kun-
na förmedla kunskap om kosten och sedan 
se barnet repa sig. Det gör mig lycklig. 

Utbildning ger förändring
Brist på arbete, men också dålig kunskap 
om rätten till socialbidrag gör att det inte 
finns pengar till mat. Just nu oroar sig 
Qaqamba för tolv barn bland sina klienter. 
För sin egen del är hon mest rädd för våldet.

– Många barn blir utsatta sexuellt. 
Våldtäkt är vanligt och jag är ständigt på 
min vakt. 

Kampen för att få växa upp  
Trots att barnadödligheten är hög, är det våldet Qaqamba Gubanca alltid oroar 
sig för. Hon släpper aldrig sin dotter Libone utom synhåll. Som mentormamma 
i Khayelitsha, ett av Kapstadens fattigaste områden, kämpar hon varje dag  
tillsammans med mammor för att fler barn ska få fylla fem.

Det är ingen slump att förskolan har 
höga staket och taggtråd. Men våldet 
finns inte bara på gatan. 

– Vi försöker påverka föräldrarna att 
inte slå barnen och inte bråka inför dem, 
berättar Nosisana.

På skolgården är det fullt av lekande 
barn efter lunchen. Femåringarna kom-
mer att börja i ny skola till hösten, men 
Libone har ett år kvar. Qaqamba hoppas 
att dottern blir lärare när hon blir stor – 
utbildning och arbete ger frihet att lämna 
Khayelitsha.

Text: viktoria ekberg, relbrando Foto: simon stanford /ikon 

Libone Gubangca och hennes bästa vän  Latita.
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Volontärer firar jul i solen
Varje år åker ungdomar ut i världen för 
att testa livet som volontär inom Svenska 
kyrkan. Sollentunaborna Felix Thylander 
och Philip Löfgren valde kanelbulle- 
klubben framför höstmörkret. 

Text: emelie simmons  

I fiskebyn Los Cristianos på Teneriffa är 
det fortfarande badbart i havet och strå-
lande sol. Under sju månader kommer  
Felix Thylander, 19 år, och Philip Löfgren, 
20 år, testa livet som volontärer i Svenska 
kyrkans församling på södra Teneriffa.

– Vi bor ju båda hemma fortfarande, men 
här nere blir vi tvungna att klara oss själva. 
Vi måste ju laga mat, tvätta och städa. Vi 
kommer lära oss mycket, säger Felix.

Arbetsdagen börjar vid åtta-tiden på 
morgonen med en gemensam frukost i 
kyrkan. Efter det sätter Philip och Felix 
igång med bullbaket på direkten.

– Ingen av oss har särskilt stor erfaren-
het av att baka, men det är kul! Jag övade 
på att baka en gång innan vi åkte hit så 
jag hade lite koll på läget, säger Philip.

Populärast bland barnen är kanelbulle- 
klubben. Den riktar sig till barn som är 
mellan fem och fjorton år. De flesta går 
på den svenska skolan som ligger granne 
med kyrkan. På klubben sjunger de, pyss-
lar eller spelar teater. Som avslutning fikar 
de tillsammans. 

– Första gången vi var med så var det 39 
barn. Vi kastades rakt in i hetluften. Det 
var tydligen fler än vanligt, så det är kul, 
säger Philip.

Det är inte bara barn och ungdomar 
som besöker kyrkan, många fastboende 
är också äldre. Den riktiga turistström-
ningen sätter igång i november, men det 
är jämt fördelat mellan fastboende och 
turister. William från Skottland är en 
stammis, trots sitt ursprung. 

– Han gillar att komma till kyrkan för 
att fika och prata av sig med antingen vår 
husmor Erika eller någon av oss andra, 
säger Philip. 

Volontärerna Felix Thylander och Philip Löfgren hjälper till att driva caféverksamheten och möta  
alla de människor som dagligen kommer in i Svenska kyrkan på Teneriffa.

Det finns ingen svensk ambassad på ön 
och därför blir Svenska kyrkan en central 
plats för svenskar som behöver hjälp av 
olika slag. 

– De kommer hit om de har tappat 
sitt pass eller blivit skadade och kanske 
behöver uppsöka vård. Annars tror jag 
att svenskar kommer till kyrkan för att 
få en liten bit av Sverige. De vill äta en 
kanelbulle, dricka kaffe och prata av sig, 
säger Felix.

Text: emelie simmons Illustration: Lennart runow

Församlingens vision är var dag med Gud och under några veckor  
i höst pågår en annonskampanj i Mitt i Sollentuna, på facebook  
(Sollentuna församling och instagram (#vardagmedgud)) under  
det temat.

– Vi lyfter fram ett axplock av allt vi gör genom att kortfattat 
presentera några medarbetare. Vi gör så mycket bra i församlingen, 
för människor i Sollentuna och omvärlden, och det vill vi visa, säger 
Camilla Belusa, kommunikatör, som ansvarar för kampanjen.  kP

Var dag med Gud  
– annonskampanj under hösten 
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Tryckpressarna gav 
fart åt reformationen
För 500 år sedan kunde man korta ner sin tid i skärselden genom 
att köpa sig fri. Martin Luther hävdade att Gud istället älskar och 
förlåter människan. Det blev starten för den lutherska kyrkan. 
Nästa år firar alla lutherska kyrkor i världen jubiléet. 

Pär Åkerström är engagerad i Svenska 
kyrkan Sollentuna och delaktig i plane-
ringen av firandet i Sollentuna. 

– Martin Luthers gärningar har bäring 
ända in i dagens samhälle. Titta till exem-
pel på hur vi ser på jämlikhet eller varje 
människas rätt att läsa eller tolka, säger 
Pär Åkerström. 

Luthers ställningstagande för att Gud 
i första hand älskar och förlåter var en 
annan bild än vad den dåvarande kyrkan 
lärde. Han blev på grund av sin radikala 
ställning mot kyrkan och makten ställd 
inför rätta och fredlös. 

– Du kan inte köpa dig fri – endast av 
nåd får du kalla dig ett Guds barn. Guds 
omsorg är Luthers befriande budskap, 
säger Pär Åkerström. 

Budskapet spreds tack vare tryckpres-
sarnas genomslag och nådde till slut Sve-
rige och Olaus Petri som blev vår svenske 
reformator.

– I kölvattnet av Luthers lära bröt den 
svenska kyrkan med Rom och bildade 
istället den evangeliska lutherska kyrkan 
som idag är Svenska kyrkan, säger Pär 
Åkerström.

För att uppmärksamma Luther och 
reformationen har Sollentuna församling 
planerat aktiviteter för olika åldrar under 
2017. Det kommer att bli mycket musik. 
En av de större satsningarna är familjemu-
sikalen Luthers ungar, skriven av Karin 
Runow, musiker i församlingen. 

Musikalen utspelar sig år 1539, en alldeles 
vanlig dag tillsammans med familjen Luther 
och andra barn i Wittenberg. Till denna 
föreställning kommer skolklasser att bli 
inbjudna. Det blir ytterligare ett projekt 
för skolorna – Sjung med Luther. Åk 3–5 
kommer att bjudas in för att ”träffa” Martin 
och Käthe Luther och se hur de hade det, 
få skriva psalmer, måla med mera. Under 
sommaren kommer en kör från Burma att 
besöka Sverige, Sollentuna är en av tre orter 
som man ger konsert i. Temat för konserten 
är Liberated by Gods Grace. 

– Söndagen 29 oktober 2017 avslutar vi 
reformationsåret med en stor musikguds-
tjänst och då hoppas och tror vi att sol-
lentunaborna har fått kunskap om Luther 
och vad reformationen har betytt för 
utvecklingen till det moderna samhälle vi 
har idag, slutar Pär Åkerström. 

Text: emelie simmons Illustration: Lennart runow

Församlingens kyrkogårdar har bytt ut flera  
maskiner till el, och minskat bensin- och 
dieselförbrukningen markant.  
 
–Det är främst eltruckar, alltså små bilar 
med flak men även mindre handverktyg som 
trimrar, häcksax och lövblås samt elmopeder, 
säger Wilhelm Landrèus, förman på Silverdals 
griftegård.

Bullrar de eldrivna mindre än bensindrivna 
motorer?

–Ja, definitivt med möjligen lövblåsen som 
undantag, för den viner ganska mycket.

Totalt har man tio stycken eltruckar där det 
tidigare var bensindrivna fordon i Silverdal och 
på Sollentuna kyrkogård.

–Vi kommer antagligen köpa in fler eldrivna 
maskiner successivt.

Hur mycket bensin och diesel sparar ni? 
–Det vet vi inte ännu men om du frågar mig i 

slutet av 2017 så ska jag ha ett svar. Vi kommer 
att utvärdera det. kP

eltruckar är 
miljövänligare

Blommor försvinner på Sollentuna 
kyrkogård. Det är otroligt tråkigt och  
kränkande för dem som drabbas.

Blommor från gravar stjäls och det är inte bara 
vid enstaka tillfällen utan har blivit ett påtagligt 
problem. Ibland är det större ”tilltag” där man 
även grävt upp planteringar.

– Tyvärr finns det dom som har svårt för att 
skilja på mitt och ditt och nu är det inte rådjuren 
som varit framme, säger Rose-Marie Ederlöv, 
arbetsledare på Sollentuna kyrkogård.

– Vi polisanmäler alla stölder ur församling-
ens rabatter och vi uppmanar alla gravrätts-
innehavare som drabbas av stöld att också 
polisanmäla. Kyrkogården är en plats som är 
öppen för alla dygnet runt och vi vill gärna att 
det får förbli så. KP

Blomstölder på  
kyrkogårdarna

Foto: Helene Holmström

Foto: Helene Holmström
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En ny askgravplats vid S:t Eriks kyrka,  
ny orgel och renovering av Sollentuna 
kyrka och ökade resurser för konfir-
manderna. Det är några av kyrkofull-
mäktiges budgetsatsningar 2017.

En ny askgravplats, medita-
tionsplats och ceremoniplats 
vid S:t Eriks kyrka invigs 
våren 2017. Området kring 
kyrkan ska tillgänglighets-
anpassas för rullatorer och 
barnvagnar, en granitmur ska 
anläggas och ljussättningen 
av kyrkan och platsen ska för-
bättras.

Arkitekterna måste också 
ta hänsyn till områdets unika 
värden, med torrängen och 
floran och med utsikten över 
Edsviken.

– Det ska vara vackert och 
rogivande, berättar försam-
lingens ekonomichef  Ann-
Marie Molneryd. 

Genom barnkonsekvens-
analysen kom tanken om att 
gunga in sorgen, så man byg-

Kyrkoantikvarisk ersättning 
kommer troligen beviljas med 
8,2 miljoner kronor.

2017 kommer det att finnas 
930 15-åringar i Sollentuna 
församling, varav 577 som till-
hör Svenska kyrkan. Därför 
har fullmäktige beslutat att 
öka budgeten för konfirmand-
undervisningen med 900 000 
kronor för 2017, exklusive 
personalkostnader

– Idag har 340 ungdomar 
anmält sig till konfirmation, 

2017!

Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det… 
( Joh 1:5)
En människa drabbas i genomsnitt av ca 40 stycken förluster/sor-
ger under ett normallångt liv. Detta trots att vi lever i ett land som 
varit förskonat från krig, svält och naturkatastrofer, i en mindre 
evighet. Kanske är det lätt att invaggas i tron att det goda livet är 
självklart, för alltid och att vi klarar oss bra på egen hand.

Kanske är det främst när livet blir svårt, som vi börjar undra 
över om det finns någon Gud och vissa av oss saknar en gemen-
skap som också håller genom tyngden och mörkret. 

Själv insåg jag i förra veckan att när jag sörjer någon eller nå-
got, har jag tron att det är tillfälligt, döden och sjukdomar är inte 
för evigt. ”Det finns glädje bortom graven och en framtid full av 
sång” som det står i psalmen 285… När jag blir ledsen och känner 
mig ensam, är jag aldrig helt ensam, där i ensamheten kommer 

diakonens
röst

någon mig till mötes med tröst och nya krafter. Han som är alltings 
ursprung, mening och mål, som sa om sig själv: ”Jag är vägen, san-
ningen och livet”, Jesus är ett ljus på min stig. Gemenskapen i kyr-
kan har burit mig genom flera svåra tider i livet, den gemenskapen 
är öppen för alla.

När kyrkogemenskapen är som bäst är den som ett varmt dun-
täcke, en plats att samla nya krafter och viljan att orka fortsätta 
att ge hopp och tröst också till andra. För mitt/vårt uppdrag som 
kristna innebär inte bara ett hopp efter döden, utan det är att dela 
glädje och sorg i nuet och försöka att praktiskt försöka lindra nöd, 
både här och långt borta. 

Jag är stolt över att vara en del i en organisation som hävdar al-
las värdefullhet, som kan erbjuda gratis samtal och stödgrupper till 
alla som behöver, som besöker de som sitter i fängelse, ger mat till 
de som hungrar, syr och samlar in pengar till de fattiga och krigs-
drabbade i andra länder och bidar till att försöka bygga en bättre 
värld för framtiden. 

Välkommen in i värmen och gemenskapen, upptäck vad du kan 
få och vad du vill ge vidare. 

Anne Runesson, diakon 

på gång

ger en lägre gunga. Men det 
ska inte bli en lekplats.

Sollentuna kyrka ska reno-
veras både invändigt och ut-
vändigt. Fasaden ska putsas 
och invändigt ska ljuskronor 
och väggmålningar rengöras. 

– Eftersom kyrkan är från 
1300-talet är detta ett kultur-
arvsansvar och konservator är 
involverad.

För att undvika att stänga 
kyrkan alltför länge kommer 
en ny orgel att byggas samti-
digt, vilket diskuterats länge. 
Orgelläktaren behöver byggas 
om, interiör och exteriör ska  
göras under 2018 och 2019. 

Hela renoveringen kommer 
kosta 25,5 miljoner. Dessutom 
tillkommer kostnaden för 
en ny orgel på sex miljoner. 

vilket motsvarar 60 procent som 
är vårt mål. Idag är det i prin-
cip gratis att konfirmera sig. Den 
som vill åka på läger får betala 
500 kronor i anmälningsavgift, 
berättar Ann-Marie Molneryd.

2017 genomförs också en rad 
program i samband med refor-
mationens 500-årsjubileum.

Konserter, samtal och en ny 
barnkörmusikal av Karin Runow 
är några av satsningarna.

                                    Marie starck 

Satsningar

Foto:  Arkiv Sollentuna församling samt Arne Hyckenberg, Magnus Aronsson, Alex& Martin 
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november-januaripå gång
Med reservation för ändringar. 
Kyrkportens pressläggningstid 
är lång. Kolla gärna eventuella 
ändringar www.svenskakyrkan.
se/sollentuna. 

Tips: Ladda ner appen Kyrkgui-
den för information om  andak-
ter/gudstjänster/mässor i din 
telefon.

gudstjänster
kUMMeLby kyrka
Bön tis 10.00 och fre 8.30
Veckomässa ons 7.00
Söndagsskola sön 10.00

Sön 27/11 • 10.00 
Mässa
Anders Lennse
Kummelby kyrkokör 
Kina Sellergren, trumpet

Sön 27/11 • 18.00
Mässa
Anders Lennse

Sön 4/12 • 10.00
Mässa
William Grönroos
Lovsångsgrupp

Sön 11/12 • 10.00
Mässa
Maja Holmberg
Ensemble ur kyrkokören

Sön 18/12 • 10.00
Mässa
Anders Lennse

Sön 1/1 • 10.00
Mässa
Maja Holmberg

Sön 8/1 • 10.00
Mässa
Anders Lennse

Sön 15/1 • 10.00
Mässa
Maja Holmberg

Sön 15/1 • 18.00 
Mässa, Maja Holmberg

Sön 22/1 • 10.00 
Mässa, William Grönroos
Kummelby kyrkokör

Sön 22/1 • 18.00 
Mässa, William Grönroos

Lör 28/1 • 19.00
Bluesmässa 

Sön 29/1 • 10.00
Mässa, William Grönroos

Sön 29/1 • 18.00
Mässa, William Grönroos

soLLentUna kyrka
Veckomässa tor 18.30
Morgonbön fre 8.30

Fre 25/11 • 7.00
Adventsgudstjänst

Sön 27/11 • 9.30
Familjegudstjänst
Lisa Åslund, Happy voices, 
Treklangen, Lillkören. 

Sön 27/11 • 11.00
Mässa, Jessica Holmgren
Laurentii Motettkör

Sön 4/12 • 11.00 
Mässa, Monika Rohdin

Sön 11/12 • 11.00
Mässa, Lasse Svensson
Choralen
 
Ons 14/12 18.00
Barnens Gudstjänst med 
Luciafirande, Lisa Åslund

Lör 17/12 • 19.30
Sinnes, Jessica Holmgren
Tema: Tacksamhet. Mat i  
S:t Larsgården från 18.30.

Sön 18/12 • 11.00
Mässa, Staffan Stadell 
Juldelen och Halleluja- 
kören, med körer, orkester 
och solister.

Sön 1/1 • 16.00
Mässa 
Lisa Åslund 
 
Fre 6/1 • 15.00 
Barnens Gudstjänst
(läs mer på sid 13)

Sön 8/1 • 11.00 
Mässa 
Monika Rhodin

Sön 15/1 • 11.00
Mässa, Jessica Holmgren

Sön 22/1 • 11.00
Mässa, Staffan Stadell

Sön 29/1 • 11.00
Mässa

tUrebergskyrkan
Morgonbön tis-fre 8.45
Lunchmässa tis 12.30
Bibelmeditation ons 12.30
Torsdagsmässa tor 18.30

Sön 27/11 • 15.00
Mässa, Fredrik Hamrén
Turebergs kyrkokör 

Sön 4/12 • 15.00
Mässa, Robert Thysell
Minigospel 
 
Fre 9/12 • 20.30 
Luciamässa
Sollentuna Gospel med 
komp. Per Olsson, dir 

Sön 11/12 • 15.00 
Mässa med Luciatåg
Lilijana Berg
Juniorgospel

Sön 18/12 • 15.00
Mässa 
Göran Hansson

Sön 1/1 • 15.00
Nyårsdagens Mässa 
Fredrik Hamrén 
Anne-Lina, Cattis och  
Carolina Janner, 
Karin Runow

Sön 8/1 • 15.00
Mässa
Lilijana  Berg

Sön 15/1 • 15.00
Mässa
Erik Olebark Ringheim

Sön 22/1 • 15.00
Mässa
Robert Thysell

Sön 29/1 • 15.00
Mässa
Fredrik Hamrén

edsbergskyrkan
Veckomässa ons 11.30 
(tom 14/12)

Fre 25/11 • 7.00
Adventsandakt
Kjell Dellert

Lör 26/11 • 12.00
Basarandakt
Kjell Dellert

Sön 27/11 • 11.00
Gudstjänst för små  
och stora
Kjell Dellert, Barnkören

Tor 1/12 • 10.00
Småbarnsgudstjänst
Kjell Dellert

Sön 4/12 • 11.00
Mässa
Per Setterhall
Sångglädje

Tis 6/12 • 18.00
Kvällsmässa
Per Setterhall

Sön 11/12 • 11.00
Gudstjänst
Hanna Holmlund
Edsbergs kyrkokör

Sön 18/12 • 11.00
Mässa Herrens moder
Kjell Dellert
Stella Cantica
Fredrik Lundqvist, dir

Sön 1/1 • 15.00
Mässa
Per Setterhall

Sön 8/1 • 11.00
Mässa
Kjell Dellert
 
Sön 15/1 • 11.00
Mässa, Per Setterhall 

Sön 22/1 • 11.00  
Gudstjänst, Hanna Holm-
lund
 
Sön 29/1 • 11.00  
Mässa, Kjell Dellert

Nyfiken på 
vardagsandlighet, 
existentiella frågor 
och kristen tro? 

En väg till livsmod och tillit är 
en kurs för dig som är nyfiken 
på kristen tro, vill samtala om 
existentiella frågor och öva dig 
i praktisk andlighet. Radbandet 
Frälsarkransen (Livets pärlor) 
inbjuder till spännande, och 
delvis annorlunda, möten mel-
lan våra livserfarenheter och 
Bibelns berättelser. 

Kursavgift: 390 kr, inkl måltid, 
boken En väg till livsmod och 
tillit, en Frälsarkrans samt öv-
rigt kursmaterial
Kontakt/frågor: Thomas Eric-
son, tfn 08-505 513 44 eller 
thomas.ericson 
@svenskakyrkan.se 
Anmälan senast 27 januari,  
till tfn 08-505 513 28 eller 
britt-inger.edestav 
@svenskakyrkan.se

tid: Sju torsdagar • 18-21  
(inkl inledande måltid) med 
start 9/2 2017 (9/2, 16/2, 23/2,  
2/3, 9/3, 16/3, 23/3)
Plats: Turebergskyrkan

Julens alla 
gudstjänster 
hittar du på 
nästa sida!
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på gång

För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

Fira jul i Sollentuna!
Julafton 24/12

EDSBERGSKyRKAN
 
samling vid krubban
Hanna Holmlund
Julspel med levande Jesus-
barn i krubban. Barnkören, 
Sångkompaniet.
tid: 10.00

Julnattsmässa
Per Setterhall.
Solosång.
tid: 23.30

SOLLENTUNA KyRKA

samling kring krubban
Julspel i dramaform med 
barn och vuxna. 
Lisa Åslund 
Julaftonskören. 
Elisabet Rünell och  
Elisabeth Wallgren, dir. 
Alla som vill är välkomna att 
vara med i julspelet!  
Övning ons 21/12 i kyrkan. 
tid: 9.30

samling kring krubban 
med dockspel
Lisa Åslund
tid: 11.00

Julbön
Staffan Stadell
tid:  17.00

Julnattsmässa
Jessica Holmgren
tid: 23.30

KUMMELBy KyRKA
 
samling vid krubban
William Grönroos
tid: 9.30 och 11.00

Julbön
Anders Lennse
tid: 17.00

Julnattsmässa
Maja Holmberg
tid: 23.30

TUREBERGSKyRKAN
 
samling vid julkrubban
Erik Olebark Ringheim 
Minigospel
tid: 11.00

Julbön
Robert Thysell 
tid: 16.00

Julnattsmässa  
med glöggmingel
Erik Olebark Ringheim 
Sollentuna Gospel.
Per Olsson, dir.
tid: 23.00 • Glöggmingel. 
23.30 • Julnattsmässa.

Juldagen  
25/12

nyår 31/12

SOLLENTUNA KyRKA
Julotta
Monica Rohdin 
tid: 6.00

Mässa 
Staffan Stadell 
tid: 11.00

EDSBERGSKyRKAN 
Julotta
Kjell Dellert
Edsbergs kyrkokör
Julottefrukost 
tid: 7.00

KUMMELBy KyRKA 
Mässa
William Grönroos
tid: 10.00

TUREBERGSKyRKAN 
Julsångsmässa
Lilijana Berg 
Turebergs kyrkokör
tid: 15.00

SOLLENTUNA KyRKA

nyårsbön 
Staffan Stadell
tid: 16.00
 
KUMMELBy KyRKA
 
nyårsbön
Maja Holmberg
tid: 17.00

Fira jul med församlingen 
i Turebergskyrkan 
 
12.00-15.00 • Står julbordet uppdukat
13.00 • Klär vi granen
15.00 • Ser vi på Kalle Anka och hans vänner, julfika
Kostnad: 100 kr/vuxen, 50 kr/ barn.
Kontakt och anmälan till: tfn 08–505 513 06 eller 
katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se 
16.00 • Julbön.
Kom gärna till samling vid krubban redan 11.00.
23.30  • Julnattsmässa med Erik Olebark Ringheim, 
Sollentuna Gospel och Per Olsson. Glöggmingel från kl. 23.00

Volontärer sökes till Jul i Tureberg. På julafton kan du få vara en av dem som är med och gör den dagen 
lite mindre ensam. Genom att bidra med din tid som matfixare, leda dansen kring granen, diska eller duka bord.  
Fira jul med någon du inte annars firar med! 
Vill du vara med som volontär i detta? Kontakta Katharina Wolf Erixon tfn 08–505 513 06 eller 070–781 95 55. 
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konsert med Lillgospel
tid: Tor 24/11 • 16.45 
Plats: Turebergskyrkan

vi sjunger in advent!
14.00 • Minikören, Dis-
kantkören och Kummelby 
Gospel. Kina Sellergren, 
trumpet. Maria Starborg, dir.
16.00 • Ceciliakören och 
Kummelby kyrkokör.
Kina Sellergren, trumpet. 
Ewa Lena Kansbod och 
Maria Starborg, dir.
tid: Lör 26/11
Plats: Kummelby kyrka

adventskonsert  
med sing-a-long
Turebergs kyrkokör
Sollentuna Gospel och 
Barnkör. Per Olsson och 
Karin Runow, dir.
tid: Lör 26/11 • 16.00
Plats: Turebergskyrkan

Musik
bereden väg
Vi sjunger in Advent till-
samans med Edsbergs 
kyrkokör, Sångkompaniet 
samt Brassensemble.
Birgitta Höök Seuffert, dir.
Hanna Holmlund
tid: Sön 27/11 • 19.00
Plats:  Edsbergskyrkan

Julkonsert
Musik för hela december.
Ceciliakören. Livebrant: 
Mary’s question, Christer 
Malmgren, gitarr m fl.
Maria Starborg, dir.
tid: Sön 4/12 • 18.00
Plats: Kummelby kyrka

Luciamässa
Sollentuna Gospel med 
komp. Per Olsson, dir.
tid: Fre 9/12 • 20.30
Plats: Turebergskyrkan

en jul när mor var liten
Julsånger framför brasan i 
Oxstallet, Edsvik.
Körgruppen Mon coeur
Kjell Dellert
tid: Lör 10/12 • 15.00
Plats:  Oxstallet, Edsvik
 

För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna Med reservation för eventuella ändringar.  allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står.

Luciakonsert
Luciafirande med  
Juniorgospel.
tid: Tis 13/12 • 15.30
Plats: Turebergskyrka
 
Händels Messias
Juldelen och Hallelujakören. 
Turebergs kyrkokör
Laurentii motettkör. 
Jenny Ohlson Akre, sopran  
Christiane Höjlund, alt 
Alexander Niclasson, tenor 
Erik Arnelöf, bas
Per Olsson och  
Ania Proskourina, dir 
Entré 100 kr
tid: Lör 17/12 • 18.00
Plats: Turebergskyrkan
tid: Sön 18/12 • 18.00
Plats: Sollentuna kyrka
Till minne av Kurt Ramberg

Home For Christmas
Julkonsert med Kummelby 
Gospel. Monica Törnqvist, dir.
Entré 100 kr.
tid: Sön 18/12 • 16.00  
och 18.00
Plats: Kummelby kyrka

november-januari

Luciakonsert
Sollentuna Gosskör och 
Sollentuna Diskantkör  
Maria Stadell, dir.  
Biljetter 100 kr/vuxna  
50 kr/ barn. 
Förköp: Café Blå.
tid: Lör 10/12 • 15.00 
och 18.00
Plats: Turebergskyrkan

Mässa med Luciatåg
Juniorgospel, 
Lilijana Berg
tid: Sön 11/12 • 15.00
Plats: Turebergskyrkan

Julkonsert
Kummelby kyrkokör. 
Stockholms Saxofon- 
kvartett. 
Ewa Lena Kansbod, dir
Entré 100 kr.
tid: Sön 11/12 • 18.00
Plats: Kummelby kyrka

Sollentuna kyrka 
Kyrkvägen 2 
S:t Larsgården 
Prästgårdsvägen 4 
Sollentuna kyrkogård 
Johan Berndes väg 1 

HITTA TILL KYRKAN

Edsbergskyrkan 
Kaplansbacken 2 
Kummelby kyrka 
Sollentunavägen 83 
Turebergskyrkan 
Sköldvägen 12B 

S:t Eriks kyrka 
Utsiktsvägen 8 
Församlingshuset 
Sköldvägen 10 
Silverdalskapellet,  
Silverdalssalen, 

Julallsång
tid: Ons 21/12 • 12.30
Plats: Café Blå

kom och sjung julens 
sånger och psalmer
Tillsammans med  
kyrkans musiker.
tid: Mån 26/12 • 15.00
Plats: Kummelby kyrka

Musikgudstjänst 
Gaudete av Anders  
Öhrwall. Julmusik med 
Edsbergs kyrkokör och 
instrumentalister under 
ledning av Birgitta Höök 
Seuffert.
tid: Tor 29/12 • 19.00
Plats: Edsbergskyrkan

Piano på trettondagen
Christopher Hästbacka 
spelar Brahms och Scarlatti.
Hanna Holmlund
tid: 6/1 • 15.00
Plats: Edsbergskyrkan

bluesmässa
tid: 28/1 • 19.00
Plats: Kummelby kyrka

adventsbasar
Adventsandakt 12.00 med Kjell Dellert och Edsbergs  
Kyrkokör. Lotterier, auktioner, försäljning av bröd och 
sylt. Stickade varor från Edsbergs Stickcafé. Servering 
med hembakat bröd. Intäkterna delas mellan Sollentuna 
Hjälpförening och Velki Association, Riga.
tid: Lör 26/11 • 11.00
Plats: Edsbergskyrkan

Silverdals griftegård 
Sollentunavägen 19 
Stillhetens kapell 
Johan Berndes väg 1 
Rotebrokyrkan 
ytterbyvägen 4 

Pingstkyrkan 
Sollentunavägen 193 
Missionskyrkan 
Kapellvägen 2 
Helenelundskyrkan 
Sollentunavägen 74   
 
 

Utställning av 
julkrubbor

tid: tom 6/12
Plats: Edsbergskyrkan

barnens gudstjänst 
med Julgransplundring 
Vi dansar ut julen under ledning av Magnus Blixt från 
Sollentuna folkdansgille. Julkampanjen ”Låt fler fylla 
fem!” avslutas. Barnkören samt Lisa Åslund, Monika 
Rohdin och Jessica Holmgren. 
tid: Trettondag jul 6/1 • 11.00
Plats: Sollentuna kyrka

Juldagsfirande  
i Pingstkyrkan

En eftermiddag med julmat, sång och gemenskap. Det kostar ingenting att vara med.  
Anmälan senast 19/12  08–35 22 20  eller info@sollentunapingst.se  
tid: Juldagen 25/12• 13.00–17.00 Plats: Pingstkyrkan
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på gång

För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

barn och familj
babycafé med sångstund
Sångstund 10.45 och 13.45. Fika 25 kr.
tid: Måndagar 9.00–15.00 (start 9/1)
Plats: Silverdalssalen

babyrytmik med småbarnskafé
Hit kan du och ditt barn komma för babyrytmik, lek och fika. 
Babyrytmiken startar 13.00. Syskon är välkomna. 
tid: Tisdagar 13.00–15.00 (start 24/1)
Plats: S:t Larsgården

onsdagshäng
För dig 9–13 år. Pingis, biljard, spel, samtal och möjlighet till 
läxläsning. Mellis 15 kr per gång eller 150 kr/termin. 
tid: Onsdagar 14.00–18.30 (start 18/1)
Plats: S:t Larsgårdens källare

onsdagsöppet
Vi serverar en enkel kvällsmåltid till självkostnadspris 30 kr/
vuxen, 15 kr/barn under 15 år, familj max 100 kr. Pysselhörna 
för alla som har lust. Lekrum för de minsta.  
Familjeandakt 18.20.
tid: Onsdagar 14.00–18.30 (start 11/1) 
Plats: S:t Larsgården

Full fart
På onsdagar är det fullt med barn som vill sjunga, skapa, 
baka och som är nyfikna på Bibeln. Kommer du direkt från 
skolan serveras ett enkelt mellanmål från 16.00. Kan kombi-
neras med körerna.
tid: Onsdagar 6–8 år 17.45–18.30, 
9–12 år 17.00–17.45 (tom 30/11)
Plats: Edsbergskyrkan

Öppen förskola
För barn 0–5 år. Sångstund 10.00.
tid: Torsdagar 9.00–12.00 (tom 1/12)
Plats: Edsbergskyrkan

Öppen förskola
Träffar för föräldrar med barn 0-6 år, 
sångstund 10.00. Denna verksam-
het passar särskilt bra för dig som har 
äldre syskon som är lediga på freda-
gar. Vi pysslar, tar del av bibelberät-
telser, sjunger, leker och fikar.
tid: Fredagar 9.00–12.00 (tom 16/12)
Plats: Gamla Rotebrokyrkan

Juniorhäng
Öppen verksamhet för barn (7–13 år) 
och deras föräldrar i Kummelby kyrka. Vi börjar med pizza, 
mjölk och frukt (20 kr/pers). Stående aktiviteter är pingis, 
bordshockey, wii-spel, skapande hörna m m. Vi avslutar 
med bus och bön i kyrkan. Ibland har vi disko, film och  
Minecraft laan.
tid: Fre 25/11 • 16.00–18.00 (sista för terminen)
Plats:  Kummelby kyrka

ensamstående föräldrar
Kvällen börjar med enkel mat. Samtal i soffan om det som 
berör. Lek och skapande för barnen.
tid: Tis 6/12 • 17.30–20.30 (start 10/1)
Plats: Kummelby kyrka

Mat och bak i edsbergskyrkan
Vi lagar mat och bakar. Avslut i kyrkan. Från 10 år.
tid: Tor 1/12 • 17.00–19.00
Plats: Edsbergskyrkan

Lugn lördag
En lugn förmiddag för hela familjen.  
Tema: Död och uppståndelse   
10.00 Brunch. 11.00 Film och pyssel för de mindre. De äldre 
kan välja miniretreat eller ett samtal utifrån dagens tema.  
12.30 Vi avslutar med andakt.  
Anmälan Jessica Holmgren, tfn 08-505 514 13.
tid: Lör 26/11 • 10.00–13.00
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

Ungdom 
Ungdomsgrupp
Vi träffas ojämna veckor.
tid: Tisdagar 19.00  
(tom 6/12, start 17/1)
Plats: Edsbergskyrkan

onsdagshäng
För dig 9-13 år. Pingis, biljard, 
spel och möjlighet till läxläs-
ning. Mellis 15 kr per gång 
eller 150 kr/termin. 
tid: Onsdagar 14.00–18.30
Plats: S:t Larsgårdens  
källare

källan
14.00–19.00 öppen mötes-
plats där du kan komma och 
spela biljard, pyssla, fika el-
ler göra läxor. 19.00–22.00 
Fika, andakt och aktiviteter.  
Kontakt: Suzanne Wallón, 
tfn 070-720 05 66, Andreas 
Salé, tfn 070-459 95 10. 
tid: Onsdagar 14.00–22.00
Plats: Turebergskyrkan

Ungdomshäng
Håll dig uppdaterad på fa-
cebok.com/kummelbyung-
dom (start 17/1)
tid: Fredagar 18.00–24.00   
Plats: Kummelby kyrka

sinnes 
En kväll för dig från 16 år 
och uppåt. Vi gymmar, äter, 
pratar och har en gemen-
sam andakt. Vi avslutar ca 
23.00. Ingen anmälan, ingen 
kostnad.
tid: Lör 3/12, 17/12, 
28/1 • 17.00–23.00
17/12 • 19.30 firar vi  
Sinnesrogudstjänst 

Make & Remake 
Skapande verkstad där vi syr saker av nya och återan-
vända textilier. Det vi tillverkar säljs och intäkterna går till 
Svenska kyrkans internationella arbete i Rumänien.
tid: Måndagar (jämna veckor) • 18.00,  
torsdagar (varje vecka) • 9.30
Plats: Kummelby kyrka

+ 13

sorg 
sorgegrupp
Sorgegruppen vänder sig främst till dig som mist en nära 
anhörig, make/maka, partner eller sambo. I gruppen får du 
möjlighet att bearbeta din sorg, få stöd och redskap.  

Information: Diakon Petra Hellström, 08-505 514 74,  
petra.hellstrom@svenskakyrkan.se.

sorgegrupp. stöd för familjer i sorg
För er som mist en partner och förälder. Vi träffas och äter 
middag tillsammans. Efter middagen delar vi upp oss lite. 
Det finn en sorgegrupp för vuxna som mist en partner och 
en grupp för barn som mist en förälder. Om det finns barn 
som är yngre än 6 år, eller inte vill gå i grupp, så finns det en 
pedagog som är med de barnen. Kvällen avslutas 19.00.

För frågor och anmälan kontakta Jessica Holmgren,  
tfn 08-505 514 13. 
tid: Tis 6/12 • 16.30
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

Hela dig
Friskvårdsprogram för hela 
människan med avspän-
ning, qigonginspirerade 
rörelser och dans följt av 
bibelmeditation. Sedan 
gemensam lunch (40 kr för 
deltagare i Hela dig) för de 
som vill.
tid: Ons • 11.30
Plats: Turebergskyrkan

ande, kropp och själ
tyst meditation
tid: Fredagar • 12.30–13.00
Plats: Turebergskyrkan

Må-bra-kör
Visste du att sång är en 
form av friskvård? Kom och 
sjung på lunchen, i en kör 
där alla är välkomna.
tid: Tor • 12.30  
Plats: Turebergskyrkan

Gilla oss på 
facebook  

 Sollentuna församling  

 
Följ oss på  
instagram  
 #vardagmedgud
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november-januari

Café blå i turebergskyrkan
Tisdagar • 11.30–13.00, smörgåsar
Onsdagar–torsdagar • 11.00–15.00 
Fredagar • 11.00–14.00, hembakat kaffebröd, smörgåsar, 
lunch serveras 11.30–13.30
Torsdagar • 16.30–18.30, enkel förtäring
Cafè Blå julstängt 22/12–9/1

Måndagsgruppen
Vi läser söndagens evangelietext och samtalar kring den 
medan vi fikar och handarbetar. Man kan också ”bara vara”. 
tid: Måndagar 11.00–13.00, jämna veckor
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka.

samtal i s:t Lars
Hur kan vi ha gemenskap med varandra efter att söndagens 
gudstjänst är över? Vi träffas för att dela våra liv och vår tro 
tillsammans. Vi fikar, samtalar, sjunger och ber.
tid: Måndagar 18.00, jämna veckor
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka.

tisdagscafé
Vi fikar, pratar, spelar pingis och biljard. Träffarna har  
öppet hus, kom och gå som det passar dig.
tid: Tisdagar 11.00–13.00
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

Öppen onsdag – samtal, sopplunch, skaparhörna
11.30 Mässa med efterföljande sopplunch. 13.00 Stickcafé/
Skaparhörna- delta genom att bara vara, handarbeta, måla 
akvarell eller på porslin/trä.
tid: Onsdagar 9.30–15.00 (start 11/1) 
Plats: Edsbergskyrkan

stickkafé med eftertanke
Vi handarbetar och trivs tillsammans över en kvällsfika med 
eftertanke. Vill du bara dela gemenskapen är du lika välkom-
men och vill du lära dig sticka hjälper vi dig att komma igång.
tid: Tor 1/12, 21/1 • 18.30
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

Språkcafé – drop in för nyanlända
Är du ny i Sverige? Vill du lära dig svenska? På språkcaféet 
kan du som inte har svenska som modersmål öva svenska 
språket genom att tala och umgås med våra volontärer.
tid: Fredagar 14.00–16.00 
Plats: Café Blå i Turebergskyrkan

Café och mötesplatser

Mat, mässa och möte 
torsdagskvällar i turebergskyrkan
Vi äter ihop, firar mässa ihop och har möten ihop med olika 
teman för olika datum. Man kan komma och gå som man vill. 
Mat: Torsdagar 16.30–18.30. Förtäring finns att köpa i Café Blå.
Mässa: 18.30 Möte: 19.00–20.30

För mer information,  se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

Zen-inspirerad meditation
Tystnad för att finna still-
het, ro och balans. Medita-
tionen utförs både  
sittande och gående.
tid: Tor 24/11, 8/12 • 19.00

var dag med gud
Vi lyssnar till ett bibelord 
och delar våra tankar  
om hur det kan ha  
betydelse just i mitt liv.
tid: Tor 1/12, 15/12 • 19.00

Vårnyheter i Kummelby
NYHET! 
kummelby kyrkokör byter övningskväll! 
Från och med januari 2017 byter vi övningstid till torsdagar kl 19.00-21.15.
Vi ser fram emot att bli fler sångare i kören, är du intresserad? Under våren sjunger 
vi bl a tillsammans med Eric Ericsons kammarkör. Öppen repetition torsdagen 19/1 kl 
19.00-21.15 i Kummelby kyrka. Ta chansen att prova på att sjunga tillsammans med 
oss och lär känna vår nya dirigent! Ingen föranmälan behövs.  Du är alltid välkommen 
att kontakta körledare Ewa Lena Kansbod om du har frågor eller vill boka tid för prov-
sjungning, 076-851 99 18 eller ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

after school & work
27/1 startar vi….Kummelby kyrkas fredagsverksamhet för dig 10-13 år! Och för dig 
6-9 år! Och för dig 0-5 år med förälder! Och för dig 0-100, ja, alla åldrar är välkom-
na att inleda fredagsmyset i Kummelby kyrka. Det är det populära Juniorhänget som 
nu utökar och växer till After school & work. Från kl 15.00 kan man komma, äta mel-
lanmål och hänga. 16.30 startar olika workshops. drama, dockteater, musik, skapan-
de, bakning och fixargruppen – det finns något för alla. Efter en timme samlas alla i 
kyrkan där vi firar gemensam gudstjänst. Så är det dags för avslutning vid tacobuf-
fén innan man går hem och avslutar fredagskvällen. Har du frågor eller funderingar, 
tveka inte att höra av dig till Monica Spolén, tfn 08-505 514 42 eller  
monica.spolen@svenskakyrkan.se 

obs!
I januari finns inte längre Minikören och Diskantkören i Kummelby kyrka. Istället går 
vi på After school & work på fredagar. Vi startar också en kör för killar och tjejer 
8-10 år på torsdagar kl 15.00–16.00. Ceciliakören för tjejer 10-18 år fortsätter som 
tidigare på torsdagar i olika grupper beroende på vad vi sjunger och hur skolschemat 
ser ut. Kummelby Gospel fortsätter också som vanligt.
 
Kontaktperson för körerna: Maria Starborg, maria.starborg@svenskakyrkan.se,  
tfn 08-505 514 46. 

vändom 
Vi är en grupp kvinnor och män som deltar i öppen självhjälpsgrupp angående beroende 
och medberoende, 12-stegsmodellen.Kontakt: Pelle Holmqvist, tfn 072-420 39 07 och 
Calle Lundin, tfn 073-094 93 90.
tid: Måndagar • 14.00–16.00
Plats: Kummelby kyrka

+ 13

Edsbergs-
träff med 
körsång 

Körledare Ulla Hård
tid: Tis 29/11 • 14.00
Plats: Edsbergskyrkan

Hopp hela livet!
Inspirationsdag för alla åldrar med bl a seminarier och fest. Per-Magnus Selinder, 
Equmeniakyrkan. Bönenatt 21.00–9.00. Frågor och anmälan, se folder i kyrkan, 
kummelby@svenskakyrkan.se.
tid: 7-8/1 • 13.00–9.00 
Plats: Kummelby kyrka

Gemenskapskväll för barnhemmet i Nepal
Nepalesisk mat, uppdatering om situationen på barnhem-
met i Nepal, frågesport med priser, barnen ritar teckningar 
att skicka till barnhemmet, lotteri m m. 
Anmälan: sueochkjell.daven@gmail.com, 073-788 29 65. 
Biljetter: vuxna 50 kr, ungdom/stud 25 kr, barn under 12 år 
gratis, familjebiljett 100 kr. Pengarna går oavkortat till barn-
hemmet. Kvällen avslutas med bluesmässan kl 19.00.
tid: Lör 28/1 • 17.00–19.00
Plats: Kummelby kyrka

Med reservation för eventuella ändringar.  allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står.
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POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER

Lasse Svensson
kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

kyrkoherden

har ordet

”Kan ni acceptera 
mig sådan jag är” 
DET VAR EGENTLIGEN en helt vanlig 
söndag, och härlig söndag. Mässa i Kum-
melby med kyrkokören, sen kyrkkaffe 
med distriktsrådet som informerade om 
sitt arbete, därefter hem, eftermiddag med 
tillfälle att komplettera ett par tre saker 
på Granngården och Zoo-kompaniet till 
vår hundvalp Vilda. En skön söndag, och 
lite extra med all nyfallen snö. 

SENARE På eftermiddagen väntade vi 
gäst till middagen, om hon skulle orka 
och ”magen var okey”. Men så kom hon, 
vår gäst, med Färdtjänsten! Och vi bjöd 
på trattkantarellsoppa och höstgryta, 
följt av några goda ostar och sen kaffe.

Härlig söndagsmiddag. Tacktalet var 
hennes! Hon, som varit chef för personal 
- och restaurangköket på SEB i Göteborg, 
med de mest prominenta och namnkun-
niga gäster på 80-talet, med middagar 
där också undertecknad kyrkoherde i sin 
ungdom fick hjälpa till att servera i brist 
på personal, nu… nu var det Familj. 

TAcKTALET var hennes. För den goda 
maten förstås. Men mest för att få vara 
med oss, och för att få vara den hon är, i 
en tid i livet där glömskans hav i tillvaron 
likt syndafloden stiger centimeter för 
centimeter och äter på livets strand. 

Tacktalet var strålande, som alltid,  
men med ett annorlunda slut, där just 
detta berördes… att livet kläds av, och 

glömskan gör sig påmind… ”kan ni  
acceptera mig sådan jag är”. Hennes ord: 
”kan ni acceptera mig sådan jag är”

GÄSTEN VAR en person nära mig. Det 
är det enda tacktalet jag kan minnas för 
en middag där jag behövt lämna bordet, 
tårarna som inte kunde hållas tillbaka. 
Berörd. Sorgen. Över vad som väntar. 
Tacksam för denna kära vän. Tacksam 
för min hustru som så kärleksfullt tar 
hand om både mig och mina nära.

JAG SKULLE FÖRSTåS, så här i Advents-
tider skriva nåt om Jesus som rider in 
på åsnan, och rider in i våra liv, och om 
väntan på Jesu ankomst i jul, om Jesus-
barnet.., men vad gör man när man vet 
att det man bara måste invänta är Glöm-
skan som kommer. 

Att jag i stället för att ta emot Jesus i jul 
framöver, inte idag, inte i morgon, men 
i en framtid, ska invänta att förlora en 
kär vän. En del av mig. En människa som 
lever med Psalmboken och bönen… 

Så BER JAG: vänta med din ankomst du 
Glömskans hav. Vänta! 
 
SEN MåSTE jag be, med hela mitt hjärta, 
Jesus, Kom, med din närvaro, din tröst, 
din hjälp, ditt Allt… Kom!

Kyrkporten delas ut av PostNord till 28 463 hus-
håll i Sollentuna. Tidningen är samhällsinforma-
tion enligt PostNords bestämmelser och delas 
därför ut till alla hushåll, även de som har en 
dekal med ”nej tack till reklam”. Svenska kyrkan 
Sollentuna kan inte påverka detta.

hennes slut på tack talet vid middagen:


