
Utan oss vore
Gud hemlös
Gud och människa är beroende av 
varandra. Den tanken ger Anna tröst 
och mod när det är en dålig dag. Lika 
mycket som vi vill att Jesus vandrar vid 
vår sida, lika mycket vill han få vandra 
vid vår, skriver hon.

Jag och Gud Sid 8.

Information från Brännkyrka församling

Svenska kyrkan • april 2013

karta från StockholmS StadSarkiv via Brännkyrka hemBygdSförening

Att ställa sig
till förfogande
När livets slut närmar sig vill många 
prata om existentiella frågor, om livets 
mening, om relationer. Prästen Jean-Luc 
Martin besöker regelbundet vårdavdel-
ningen ASIH Långbro Park för att finnas 
till hands för  sådana samtal och möten. 
För Brännkyrka församling är detta ett 
arbete som prioriteras. Att vara kyrka 
handlar om att ställa upp, att möta män-
niskor där de är.

Sid 3

Socknen med namnet Brännkyrka omfattade en 
gång i tiden stora delar av södertörn. Brännkyrka 
församling har också den varit betydligt större än 
idag. Kartan här ovanför är från 1906 – så stor var 
församlingen då. Sedan dess har den delats många 
gånger, senast 1957, och flera nya kyrkor har 
byggts. De nuvarande församlingsgränserna kom-

Vår församling 
får nya gränser  

Utan gräns?
Ledaren Sid 2

mer att justeras något vid årsskiftet, vilket påverkar 
Västertorp och Västberga. Men oavsett var grän-
serna går är våra kyrkor alltid öppna för både nya 
och tidigare församlingsbor. Att flytta gränser kan ju 
också betyda att öppna gränser. Så känn dig fri att 
korsa dem hur du vill – välkommen till Brännkyrka 
kyrka och Vårfrukyrkan!

Sid 6

Häktesprästen är 
till för de intagna

Ul l a  L eVau 
arbetar som 
präst på häk-
tet i Flemings-
berg. Hon trivs 
med sitt arbete 
och vet att hon 
gör skillnad. 

”Jag tror på varje individs möjlighet 
till förvandling”, säger Ulla och menar  
att hon som präst kan så frön som kan 
leda till ett nytt liv. 

Porträttet Sid 7

Vi erbjuder familjerådgiVning
Känner du behov av att diskutera relationsfrågor?
Församlingens familjerådgivare har lediga tider för par eller enskilda.
Första samtalet kostnadsfritt. Mottagning både på Götalandsvägen och på  
Fruängens kyrkogata. Ring eller maila!
08-447 11 45, familjeradgivning.brannkyrka@svenskakyrkan.se
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Tre religioners
heliga stad
Judar, kristna och muslimer betraktar 
alla Jerusalem som sin heliga stad. 
Dagens verklighet med konflikter och 
strider som ett alltid närvarande hot 
påverkar tiotusentals liv och vardag.
Läs Inger Swahns skildring från 
dagens Jerusalem. Hon berättar om 
Svenska kyrkans viktiga arbete i den 
taggtrådsomgärdade staden.

Sid 4–5
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Ledaren

Var går gränsen?
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Vårfrukyrkan med
församlingslokaler
fruängens kyrkogata 1–7
fax 08-88 12 20

präster

kristina grahn 447 11 95
ann-christine Janson
447 11 30
katia lidell 447 11 41
anna geijer lindgren 447 11 03
Jean-luc martin 447 11 11
kerstin millevik lyktberg
447 11 27
cecilia thunberg 447 11 42

diakoner

anna hirsch 447 11 28
eva lundström 447 11 25
maria Sterner 447 11 04
Éva Szabó Westerlund
447 11 39
anna tenlén 447 11 14 vik
Jennyfer trinder 447 11 16

musiker

peter gunnarsson 447 11 29
minna heimo 447 11 06
robert Zelizi 447 11 17
lillemor Zielinski 447 11 35

pedagoger

Johan Boeryd 447 11 31
ingemar cederlund 447 11 23
lovisa oscarson 447 11 05
michael turner 447 11 44

informatör

kari malmström 447 11 09
e-post: fornamn.efternamn
@svenskakyrkan.se

Hon tänjde gränsen till det yttersta, 
och vann en medalj. hon gjorde 
det, skidåkerskan. fast varken hon 

eller någon annan trodde att det skulle gå, 
tänjde hon på sig och klarade det omöjliga.

att tänja sina gränser och utvecklas eller 
förnyas, det är berömvärt i vårt samhälle. 
att krama ur lite till, fast man trodde att 
man gjort allt redan tidigare, det är fint.

men den som går över gränsen, har 
gjort ett klavertramp. man ska veta var 
gränsen går och hålla sig på rätt sida, i 
förlängningen betyder det att veta sin plats. 
att gå över gränsen är inte fint. Bland det 
mer otrevliga som kan sägas om en annan 
människa är att hon är gränslös. då saknar 
hon känsla för något som vi andra har för-
stått. det är absolut inte fint.

hur blir det för den vars gräns brister? 
ett gummiband kan ju bara sträckas ut till 
en viss gräns. Så länge det finns elasticitet 
kan man tänja, men till slut går det sön-
der. om man tänjer och tänjer på sig själv, 
går man till slut sönder. allt för många har 
redan gått sönder i sina ansträngningar att 
vara duktiga och flitiga. det är svårt och tar 
lång tid att laga något som brustit.

det är svårt att göra rätt och veta hur 
man ska bete sig.

tänk om man istället kan bestämma 
sig för att flytta gränser, istället för att tänja 
och tänja i all oändlighet. i vissa situationer 
kanske man kan göra överenskommelser 
som innebär att man förändrar villkoren 
genom beslut istället för genom ansträng-
ning. ett beslut skulle kunna vara ändrade 
arbetsvillkor, ett annat en ökad generositet 
för olikheter.

I livets slutskede blir vissa gränser 
ointressanta och andra helt avgörande. 
möt prästen Jean-luc som har en del 

av sin arbetstid på aSih. för den som är 
frihetsberövad betyder finns gränserna. 
där hela tiden. möt Ulla, präst på häktet 
i flemingsberg. Båda vet en hel del om 
gränser i livet.

läs också om de nya församlingsgrän-
serna, som absolut inte är tänkta att utgöra 
några begränsningar alls.

hit men inte längre! Så säger vi ibland, 
när någon eller något kommer för nära 
inpå oss. Jag önskar att vi fick en tid när vi 
kunde och vågade fundera över det som är 
viktigt. vad är ok? och vad är inte ok? när 
säger jag stopp, detta är inte rätt? hur länge 
kan jag titta bort när någon far illa, eller 
ett barn ständigt är utanför på skolgården. 

fastetiden uppmuntrade oss att fundera 
över både våra relationer till varandra och 
till gud. det var en tid för reflektion och 
återerövrande av gränserna som skiljer det 
goda från det onda.

Men nu har vi kommit in i påskti-
den. livet har börjat på nytt, med 
nya förutsättningar. ljuset återvän-

der och vi rätar på ryggarna. Jag tänker för-
söka låta det hjälpa mig att behålla svaren 
på frågorna jag jobbade med under fastan. 
det blir som med nyårslöften och ändå 
inte. det som jag kom fram till under faste-
tiden, om rätt och fel och rätt satta gränser, 
det är det som blir det nya livet.

eva abragi

Jag behövde en nästa, var du där, var du där?
Jag behövde en nästa, var du där?
Varken tro eller ras eller namn sätter gränser,
var du där?

Du kan resa långt bort och jag är där, jag är där.
Du kan resa långt bort och jag är där.
Varken tro eller ras eller namn sätter gränser,
jag är där?

Sv. ps. 97, v 1 och 5

Frågan ställs ofta av kyrkobesökare. 
Jovisst, utanför Brännkyrka kyrka finns 

hennes grav; märta helena reenstierna, 
som under 50 år av sitt liv skrev dagbok 
om högt och lågt. varje söndag åkte hon 
häst och vagn till kyrkan, där hon nu är 
begravd. här vilar också hennes man, rytt-
mästaren christian henrik von Schnell och 
deras sju barn.

delar av hennes dagböcker publicera-
des på 40-talet men nu finns en ny lättill-
gänglig bok ”årstafruns dolda dagböcker”. 
direkta citat ur dagböckerna blandas 
med författarens egen forskning. fram ur 
århundradena stiger Stockholm med sina 
gränder, sin smuts, sina krogar och fylla, 
årsta gård, Brännkyrka kyrka och härska-
rinnan på årsta, fru märta helena själv. 

vi får följa årstafrun genom ett helt liv 
fyllt av tunga sorger men också glädjeäm-
nen. Boken är också en ömsint skildring 
av en kompetent och stark kvinna. Boken 
är spännande, sorglig och ibland hejdlöst 
rolig – det går helt enkelt inte att lägga den 
ifrån sig. läsaren kommer adelsdamen 
märta helena nära inpå livet och inser att 
mycket döljer sig under ytan. på köpet får 
vi ett fantastiskt tidsdokument över slutet 
av 1700-talet och början på 1800. förfat-
taren kristina ekero eriksson, historiker och 
vetenskapsjournalist, skriver i förordet:

”även om årstafruns ”sysselsättningar” 
med spritning av ärtor, slakt, ljusstöpning 
och handarbete är intressanta, så är de i 
mitt tycke inte det mest märkliga man kan 
berätta om hennes liv. då är hennes förhål-

landen till de människor som stod henne 
nära mer fängslande – maken christian 
henrik, sonen hans abraham, de sju döda 
barnen, vännen carl michael Bellman, 
gårdens informator kindberg, grannarna 
på årsta holmar, höga officerare i sonens 
regemente, den svekfulle brodern Johan 
abraham och inte minst årstas liderliga 
pigor och fullsupna drängar.”

Ann-Christine Janson

Kristina ekero eriksson kommer
till Brännkyrka kyrka lördag
27 april 15.00 för att berätta
om sin bok ”Årstafruns dolda
dagböcker”. Kaffe med dopp
serveras till självkostnadspris

från 14.30 i kyrkkällaren.

”Är det inte här Årstafrun är begravd?” 

den 17 oktober 1796 begav sig årstafrun till
Jakob henrik rönngren för att få sitt porträtt målat:

”Morgon mot klockan 8 for jag till staden och lät hos hårfrisörskan Gran coefera mig med 
bouclerat [lockigt] hår och en girlang av fleurs eternelles, vir gies mir nicht [förgätmigej] och 
gröna blader. Jag klädde mig sedan i blå taftklänning med spetshalsremsa och en törnrosbukett 
och for klockan 11 till kaptenen Rönngren, som nu fullbordade mitt porträtt, sedan jag tillförne 
i 3 omgångar suttit för honom 10 timmar, och nu denna gången 5, inalles 15 timmar.”

porträttet monterades på en ring och gavs bort i namnsdagspresent till ryttmästaren. 
ringen försvann efter årstafruns död och återfanns först 2008, då man förstod att minia-
tyrporträttet faktiskt föreställde årstafrun. det är den enda målning som finns av märta 
helena reenstierna.

Eftermiddagskaffe med...

”årstafruns dolda dagböcker” finns i pocket på våra bokbord, pris 35 kronor.
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ASIH

Många möten, många avsked – här är 
platsen där man kommer varandra nära

foto: inger SWahn

prästen Jean-luc martin från 
Brännkyrka församling kom-
mer regelbundet på besök 
hos asih långbro park. här 
bedrivs vård i livets slutskede 
i en varm och trygg miljö. 
Jean-luc möter patienter, när-
stående och personal. prästen 
är en viktig och uppskattad 
resurs i verksamheten.

ASIH är en förkortning för av-
ancerad sjukvård i hemmet. Det 
är också i patienternas hem som 
mycket av vårdinsatserna görs. 
Från våningsplanet ovanför vård-
avdelningen med 16 platser utgår 
tre mobila team. I Nacka finns 
ytterligare ett. Vårdavdelningen 
ASIH Långbro Park har hela 
södra Stockholm med kranskom-
muner som upptagningsområde.

Här vårdas dels patienter 
som behöver avlastning en tid 
för att sedan återvända hem, 
dels patienter i livets absoluta 
slutskede. Stämningen på avdel-
ningen är lugn och hemlik. Direkt 
innanför entrén står ”årstidsbor-
det”, ett vackert stilleben med 
årstidens blommor och andra 
symboler. På väggen hänger en 
ljusstake. När någon dött tänder 
man ljuset.

– Vi har ungefär 200 dödsfall 
här per år, berättar Carina Klang, 
som är enhetschef. Medelvård-
tiden är 14 dagar, men kan vara 
allt från en dag upp till ett halvår.

Det blir många möten och 
många avsked. Att arbeta med 
döende kan förefalla tungt, men 
Carina vittnar om personalens 
glädje, trivsel och känslan av att 
verkligen kunna hjälpa.

– Palliativ vård syftar inte till 
att bota, utan att lindra. Man lär 
sig så mycket, om sig själv och 
andra människor, och man får så 
mycket tillbaka.

I all enkelhet
På en stor whiteboard på sjuk-
sköterskeexpeditionen finns 
noterat vilka som är i tjänst, 
medicinordinationer, när kura-
torn är tillgänglig, och så vidare. 
I en ruta står det PRÄST.

Jean-Luc är här onsdagsefter-
middagar, ibland också torsdagar 
och en stund på fredagar.

– Jag kommer hit i all enkel-
het, som besökare, säger han. Jag 
brukar kolla av med personalen 
först om det är något särskilt 
eller akut. Annars gör jag ingen 
skillnad, jag går inte bara till dem 
som aktivt önskat besök utan 
hälsar på alla. 

Nästan varje vecka finns här 
någon som uttryckligen inte vill 
träffa en präst. Ibland kan skälet 
vara annan religionstillhörighet 
än den kristna. Jean-Luc har ock-
så märkt att för vissa kan prästen 
bli en påminnelse om döden och 
därför skrämmande.

– Jag respekterar alltid ett 
nej, säger han, men ibland kan 
jag envisas bara lite, lite grann... 
I vissa lägen får man gå på intui-
tion, men naturligtvis med stor 
varsamhet.

Jean-Luc framhåller att upp-
giften kräver flexibilitet, man får 
inte vara ”fyrkantig”.

– Man vet aldrig vad som 
väntar i de här samtalen. Inför 
döden får människor ett annat 
djup, timmarna är räknade, man 
tar upp sådant man annars aldrig 
pratar om. Det blir många samtal 
om relationer, om livets mening. 
Det kan också handla om att 
summera: ”Hur har livet varit?”. 
Många upplever ett stort behov 
av att prata om existentiella frå-
gor och andlighet.

– Vad händer efter döden? 
– det är den största frågan för 
många, säger Carina. En vanlig 

fråga är också: När ska jag dö? 
Är det dags nu?

Jean-Luc deltar i personal-
möten någon eller ett par gånger 
i månaden. Självfallet behöver 
personalen prata av sig, bearbeta 
och reflektera, och har inarbetade 
rutiner för detta. Varje vecka går 
man igenom vad som hänt sedan 
sist, och handledning erbjuds 
regelbundet.

– Och så har vi fikarummet, 
ler Carina. Där gråter vi, skrattar 
och skriker, och kan prata om allt!

Även för närstående
På ASIH Långbro park är det 
besökstid dygnet runt, närstå-
ende kan övernatta och stor 
frihet finns när det gäller mat, 
dryck och ”vardagslyx”. För 
besökande i yngre åldrar finns 
en lekvrå med leksaker och en 
ungdomshörna med dator, spel 
och serietidningar. 

I januari startade man närstå-
endefika på fredagseftermiddagar. 
Personal finns med, men tanken 
är att patienternas närstående ska 
finna varandra. Jean-Luc tittar in 
framåt slutet på varje träff, och det 
har slagit väl ut, berättar Carina.

– Att också ta hand om närstå-
ende ingår i vår uppgift. Jean-Luc 
kan fånga upp den eller de som 
har behov av samtalskontakt. 
Bara att han alldeles naturligt rör 
sig här i korridorerna fungerar 
lite som en signal till närstående 
också – här finns en präst om du 
behöver prata!

Samtal och medmänskliga 
möten utgör över huvud taget 
en stor del av vården, eller om-
vårdnaden, här. Prästen gör en 
uppskattad insats. Förutom till 
de regelbundna besöken kan 
Jean-Luc kallas hit också på andra 
tider, till exempel för att dela ut 
nattvard.

– Det är så bra att vi har den 
här möjligheten, vi vet att vi alltid 
kan ringa Brännkyrka församling 
och kan inte Jean-Luc så kommer 
någon annan, säger Carina. Det 
är ofta på kvällar och nätter som 
ångesten kan krypa på, och även 
då har vi ett nummer att ringa om 
vi behöver.

Stå till förfogande
Att vara kyrka innebär i hög grad 
att komma ut och möta männis-
kor där de är. Samarbetet med 
ASIH hör till det som Bränn-
kyrka församling prioriterar. Det 
handlar om att förutsättningslöst 
ställa sig till förfogande.

– Jag är en medvandrare, 
inget annat, betonar Jean-Luc. 
Jag kan inte lösa något, inte ta 
bort problemet – det är viktigt 
att komma ihåg. I de här samtalen 
kommer man så nära varandra. 
Inför döden är det sanningens 
ögonblick, man lär sig och på-
minns om hur liten man är. Jag 
ber alltid innan jag går hit, och 
mediterar efteråt. Jag är präst 
men också människa, det är en 
trygghet att kunna överlämna allt 
detta i Guds händer. Det är vik-
tigt för mig att låta Gud vara med.

Kari Malmström

vi är många som drömt om en resa till det
heliga landet, att någon gång få se Jerusalem. 
nu kan detta bli verklighet i Brännkyrka försam-
lings regi. 

tillsammans går vi längs via dolorosa, vand-
rar i getsemane trädgård, åker till Betlehem, 
nasaret, gennesarets sjö, döda havet... vissa 
transporter sker med hyrbilar men det blir en hel 
del vandring under veckan, så kravet är att du 
klarar detta. i höst kommer gruppen att träffas 
vid ett par tillfällen som förberedelse inför resan.

avgift: 5 000 kr inkl transporter. logi i dub-
belrum, inkl frukost (inga enkelrum). 

flyg till tel aviv. vi bor på the lutheran guest 
house i gamla stan i östra Jerusalem.
Se: http://luth-guesthouse-jerusalem.com/

ledare: pehr-albin edén och ann-christine 
Janson, präster.

anmälan senast den 30 april (anmälan är 
bindande). info och anmälan: 08-447 11 30, 
ann-christine.janson@svenskakyrkan.se

max 13 deltagare, först till kvarn...

Fördjupningsresa till Jerusalem 17–24 november 2013
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Svenska kyrkans internationella arbete

Ljuset i tunneln lyser vägen i Jerusalem
inger swahn är Brännkyrka församlings interna-
tionella ombud. i september 2012 reste hon till-
sammans med ombud  från andra församlingar i 
stockholms stift till Jerusalem. syftet med resan var 
att studera svenska kyrkans internationella arbete 
i palestina och israel för att sedan kunna berätta 
om detta arbete hemma i den egna församlingen. 
här är ingers berättelse. den har många skakande 
inslag. men den ger också många exempel på ett 
målinriktat hjälparbete med människan i centrum 
oavsett hans eller hennes religion. ett arbete som 
kan bli det ljus i tunneln som leder till en bättre 
framtid för människorna i Jerusalem.

Vårt program var digert. På schemat stod föreläsningar, 
besök på skolor, sjukhus, kvinnogrupper, samtalsgrup-
per och många av de heliga platserna. Utöver detta fick 
vi närkontakt med motsättningarna mellan palestinier 
och israeler.

Vi bodde på Tabor House på Profeternas gata i västra 
Jerusalem. Huset är från 1882 och har använts av den 
turkiska staten och en metodistskola innan det i slutet av 
1940-talet köptes av svenskar för att där skapa ett svenskt 
teologiskt centrum. 1976 övertogs huset av Svenska 
kyrkans mission, Swedish Theological Institute (STI). 
Huset rymmer ett litet kapell där vi firade morgonmässa 
varje dag, en liten restaurang, föreläsningssal, bibliotek 
och 18 gästbäddar i enkla rum där vi bodde. På husets 
trevliga gård samlades vi om kvällarna och pratade om 
vad vi upplevt under dagen vilket var väldigt givande. Alla 
intryck behövde verkligen bearbetas.

Stad i fyra delar
Jerusalem är en mångreligiös och mångkulturell stad vars 
äldsta del har en historia från 300-talet f. Kr. och vars nya 
del ser ut som och planeras som vilken modern storstad 
som helst i världen. Den äldsta delen, som omges av en 
magnifik stadsmur från 1500-talet, är delad i fyra delar där 
de olika religionerna har var sin del, en judisk, en kristen, 
en islamsk och en armenisk. Jerusalem är en religiöst 
viktig stad för både judar, muslimer och kristna och står 
sedan 1981 på Unescos världsarvslista för hotade områden.

För judarna har staden varit helig sedan 1000-talet
f. Kr. då det första templet byggdes under kung Davids 
tid. Den heligaste platsen för judarna är idag Västra mu-
ren (eller Klagomuren) som är en rest av muren runt 

templet som förstördes 70 e. Kr. Muslimernas heligaste 
plats, deras tredje heligaste, är Tempelberget med Klipp-
domen, al Aksa-moskéen, varifrån Muhammed uppsteg 
till himlen. För kristna är Church of the Holy Sepulchre, 
Gravkyrkan, den heligaste men även Via Dolorosa och 
Golgata. 

Ständigt pågående katastrof
Svenska kyrkan bedriver ett fantastiskt hjälparbete i Palestina. 
Hjälparbete kopplas ofta till någon akut inträffad katastrof men 
här i Palestina är det en mer än 50-årig ständigt pågående 
katastrof. Palestinierna saknar i stor utsträckning tillgång till 
skolplatser, sjukvård, arbete och humanitärt bemötande. Det 
leder till arbetslöshet, stress, fattigdom, oro inför framtiden 
m.m. I kyrkans skolor är demokratifrågor prioriterade. Klas-
serna består av både pojkar och flickor, palestinier och mus-
limer (vilka är i majoritet). Skolorna har drivits med pengar 
direkt från Svenska kyrkan. Nu har detta system ändrats 
och idag går pengarna istället direkt till olika projekt vilket 

Sjukhuset augusta victoria hos-
pital (avh) ligger på toppen av 
olivberget, nordost om Jerusalem. 
det grundades av kaiser Wilhelm 
under 1800-talet och var den första 
byggnaden med elektricitet. Sjuk-
huset är mycket välutrustat med 
stora moderna lokaler, mycket ljus 
och är ytterst välskött. detta är det 
enda specialistsjukhus som finns för 
palestinier, flyktingar eller människor 
utan egna medel. cirka 90 procent 
av patienterna är palestinier och de 
flesta som arbetar på sjukhuset är 

muslimer. Sjukhuset har även ett 
mobilt team som besöker dem som 
inte kan ta sig till sjukhuset. det spe-
lar ingen roll vilken tro du har, alla 
som behöver hjälp men saknar egna 
medel tas om hand. 

Sjukhuset erbjuder specialistvård 
inom bland annat öron-näsa-hals, 
diabetes, barnavård, anestesi, kirurgi 
och invärtes medicin men fram-
för allt onkologi. cancervård med 
strålbehandling saknas annars i östra 
Jerusalem, gaza och på västbanken. 
avh är också ensamt om barndia-
lys. Sjukhuset vill utöka specialistvår-
den med geriatrisk vård men pengar 
saknas och de ber nu om hjälp från 
Svenska kyrkan.

det mesta av utrustning och 

drift betalas genom välgörenhet och 
gåvor. Sjukhuset har fått ekono-
misk hjälp av Svenska kyrkan under 
många år, och stöds också av många 
andra kyrkor i världen, till exem-
pel action by churches together 
(act) och the lutheran church i 
många länder, ymca samt UnrWa 
(United nations relief and Works 
agency). läkarna som arbetar på 
avh har också lägre lön än de skulle 
ha på andra ställen. 

de har även framfört ett önske-
mål om att Sverige ska trycka på i 
fn med flera organisationer för att 
förbättra de mänskliga rättigheterna 
för palestinierna och öka förståel-
sen för deras problem och behov.

IS

här får
alla hjälp

den 11 februari började 
Johan Boeryd i Bränn-
kyrka som församlings-
pedagog. han har med 
liv och lust kastat sig in 
i barn- och familjeverk-
samheten. att bygga 
församling och integrera 
verksamheter tror han 
mycket på. allt länkar i 
varandra.

48-årige Johan kallar lite skämtsamt detta för sin ”tredje 
karriär”. I somras blev han färdig församlingspedagog. 
Innan han sadlade om jobbade han i ett antal år inom 
telekomindustrin och sedan som gymnasielärare i matte 
och ekonomi.

Johan bor i Täby med fru och två söner. Han gillar 
segling, långfärdsskridskor, och spelar klarinett och 
piano. Och så är han road av dans, bland annat bugg. 
Många järn i elden alltså.

Intresset för kyrkan vaknade för länge sedan. Som 
konfirmand upptäckte han ett sammanhang som bar, 
där man fick vara sig själv. 

”Aha, det kanske är det här som menas med kristen-
dom och kyrka”, minns han att han tänkte.

Efter konfirmationen fortsatte han som ungdomsle-
dare, och efter gymnasiet var han ledare på ett kyrkligt 
läger i USA.

– Jag tänkte redan då att det här skulle man kunna 
jobba med, men jag tror att jag var tvungen att göra 
den här långa resan, säger han. För sådär 15 år sedan 
funderade jag på att bli präst och började läsa kyrkans 
grundkurs och lite teologi.

Så småningom landade det på församlingspedagog. 
Johan gillar just att leda och coacha andra, framför allt 
barn och unga. Så varför inte satsa på att göra just det? 
Han jobbar nu främst med barn- och familjeverksam-
heten i Vårfrukyrkan, men även inom mellanstadie-
verksamheten och bland lågstadiebarn i Brännkyrka 
församlingshem. Johan uppskattar bredden.

– Jag vill undvika att tänka snävt i ålderskategorier, 
vill gärna ha ett kontinuitetstänk. Hur ser ”kyrkans 
röda tråd” ut för lilla Lisa, som är nydöpt?

När Lisa är sex månader, sex år eller 16, så kan hon 
få möta någon och något hon känner igen, och så upp-
lever Johan att Brännkyrka församling arbetar.

– Jag tänker att jag är en del i en helhet. Arbetet 
här känns spännande och lockande, jag tror att jag kan 
bidra – och få ha väldigt kul också!

Kari Malmström

På nya jobb

”Jag tänker att jag
är del i en helhet”

utsikt över dagens herdarnas äng utanför Betlehem.

välkommen till
familjefiket

du som är föräldraledig med barn 0-6 år och vill 
träffa andra föräldralediga för sång, musik, lek, fika 

och gemenskap.– välkommen till familjefiket
i Brännkyrka församling!

Brännkyrka församlingshem, götalandsv. 187–191, 
ingång på baksidan. måndagar 13–15, fredagar
09–12. kontakt: lovisa oscarson 08-447 11 05

Vårfrukyrkan, fruängens kyrkogata 7.
fredagar 09–12. kontakt: Johan Boeryd 08-447 11 31

Ingen anmälan, det är bara att komma!

foto: maJa Brand
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Ljuset i tunneln lyser vägen i Jerusalem

har skapat finansiella problem för skolorna. Skolorna är nu 
mycket oroade över utvecklingen gällande ekonomiskt stöd 
eftersom ungdomar utan utbildning inte får något arbete och 
därför hamnar i fattigdom eller tvingas att emigrera. 

Vi besökte under veckan några av de verksamheter som 
Svenska kyrkan på olika sätt stöder, bland andra sjukhuset 
Augusta Victoria (AVH) i Jerusalem och yrkesskolan The 
Vocational Training Center i Beith-Hanina (se faktarutor), 
kvinnogruppen i Sumod House i Betlehem och the Interna-
tional Center i Betlehem (ICB) där Lutheranska kyrkan har 
verksamhetslokaler för bland annat hantverk, silversmide och 
teater. En kväll hade vi ett möte på STI med deltagare i the 
Bereaved Organization (the Parents Circle), en organisation 
i byn Hammed två kilometer från gränsen och 50 kilometer 
från Jerusalem. 

I programmet ingick också föreläsningar på OCHA 
(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs in occupied Palestinian territory) med information 
om gränsdragningen mellan Israel och Palestina, i Redeemer 

Church i Jerusalem om Lutherska världsförbundet och i vår 
föreläsningssal om bakgrunden till de problem landet idag 
har och om hur Svenska kyrkans engagemang startade och 
har utvecklats i Jerusalem.

I skuggan av taggtråd
Jerusalem ligger på Västbanken, som delvis omgärdas av 
en nyskapad mur. Den är 700 kilometer lång idag. Muren 
byggs av israelerna och avsikten var att den skulle följa 
”Gröna linjen”, det vill säga den gräns som tillkom vid va-
penstilleståndet 1949. 85 procent av muren inkräktar idag på 
Västbankens område. Det är nya bosättningar och uppodlad 
mark i goda odlingsområden som har införlivats helt illegalt. 
Bosättningar är judiska områden byggda på mark som tagits 
ifrån palestinierna. De byggs så att förbindelserna mellan 
de palestinska områdena skärs av vilket leder till ännu fler 
check-points för palestinierna att passera. Vid vår resa till 
Betlehem gick vi till fots genom en check-point. Muren av 
betong reste sig säkert tio meter upp, kantades med tagg-

yrkesskolan the vocational train-
ing center startades redan 1949 i 
Beith-hanina. dagens skolbyggnad 
började byggas 2004 med stöd 
från Svenska kyrkan och Sida som 
Svenska kyrkan har ett ramavtal 
med, och skolan renoveras och 
byggs till successivt. Bl.a. har man 
nu fått ett nytt kök och en avdel-
ning för boarding-school håller på 
att byggas. Skolan har utbildning 
för pojkar i telekommunikation, till 
bilmekaniker och snickare och för 
flickor i telekommunikation. Sam-

manlagt går 200 studenter här. de 
flesta är över 18 år. Utbildningen 
är 2-årig. första året sker i skolan 
och år 2 får eleverna praktik 4 da-
gar i veckan och är i skolan 1 dag 
i veckan alternativt har praktik i 7 
månader och går i skolan 3 måna-
der. 40 lärare arbetar på skolan.

det finns ytterligare en yrkes-
skola i ramallah med utbildning i 
snickeri och telekommunikation 
med tio lärare. lärarna i ramallah 
kan inte undervisa här då de inte får 
något id att resa hit.

målet är att ge eleverna en yr-
kesutbildning så de kan få ett arbete 
och kunna försörja sig. Skolan hjäl-
per till så att eleverna får jobb efter 

avslutad utbildning. kostnaden för 
eleverna är 100 USd per månad. 
eleverna kan få låna pengarna av 
skolan och betala tillbaka när de fått 
ett jobb. (en familj tjänar i snitt 500 
– 600 USd per månad)

Beith-hanina låg tidigare helt 
på västbanken. nu är gränsen flyt-
tad och en mur byggd rakt genom 
samhället så det har delats mitt itu. 
lärare och elever som bor på östra 
sidan muren måste nu färdas flera 
kilometer till en check-point för att 
komma till skolan. tiden för att pas-
sera kan variera från några minuter 
till flera timmar. Samma sak gäller 
för de läkare som arbetar på sjuk-
huset avh.                             IS

tråd. Ett vakttorn stod cirka 20 meter från passagen. Vi gick 
på led i en smal nätinhägnad gång, passerade förbi en vakt i 
kur, visade passet, blev framvinkade och kom ut i en mycket 
smal inhägnad gång. Gången slingrade sig som en serpen-
tinväg med ett flera meter högt nätstängsel med taggtråd 
överst som staket. På marken låg kartongbitar, tygskynken, 
papper – rester av det som invånarna i Betlehem skyddat 
sig med mot nattens kyla. För de av invånarna som har sitt 
arbete i Jerusalem måste passera denna check-point varje 
morgon och på grund av alla kontroller kan det ta flera tim-
mar så de börjar köa redan vid tre- fyratiden på morgonen, 
vilande på marken i den smala gången.

Själva staden Jerusalem ligger som en egen ö på Väst-
banken, omgiven av en modern mur med portar, check-
points, som utgör de enda möjligheterna för passage. Det 
finns många passager men endast tre är öppna för pales-
tinier. Det innebär långa omvägar för att komma till en för 
palestinier öppen check-point. Som palestinier måste du 
ha ett speciellt ID-kort för att få tillåtelse att passera, ID-
kort som måste förnyas var sjätte månad. För palestinier 
som inte bor i Jerusalem finns endast 25 000 ID-kort att 
tillgå – befolkningen är 2,4 miljoner! Det innebär att du 
som palestinier kanske inte kan komma in i Jerusalem 
över huvud taget!

Människan det viktiga
Svenska kyrkan arbetar för att skapa en bra förståelse 
för alla människor från alla religioner och stöder därför 
Interfaith Encounter Organisation (IEA) som organiserar 
samtalsgrupper mellan olika religioner i sociala frågor. 
Vi mötte människor som förlorat anhöriga i strider mel-
lan Israel och Palestina och som genom samtal kunde 
bearbeta sin förtvivlan och ge varandra stöd att orka gå 
vidare. Det var både kristna och muslimer där människan 
var det viktiga, inte vilken religion man har.

Jag har försökt ge er några inblickar i vad kyrkan 
verkar för i Palestina. Det finns oerhört mycket mer att 
berätta om och fördjupa sig i – kanske i föredrag eller 
studiecirklar framöver här i församlingen.

Avslutar denna både mörka men också ljusa berättelse 
med ett tänkvärt ord: Om Du inte ser något ljus i tunneln 
så måste vi tända ett ljus inne i tunneln.

Inger Swahn
Internationellt ombud

Brännkyrka församling

för en bättre 
framtid

utsikt över dagens herdarnas äng utanför Betlehem.

en kvinnogrupp i Betlehem försöker skriva historien 
om konflikten mellan palestina och israel genom att 
återberätta olika händelser på ”the wall museum”, 
som finns på Betlehemssidan av muren. muren är flera 
hundra meter lång.

foto: inger SWahn
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kristina grahn prästvigdes den 27 januari 
och som alla nyprästvigda tjänstgör hon 
nu som pastorsadjunkt under sitt för-
sta år. hon hamnade här i Brännkyrka 
församling, och har snabbt kommit in i 
arbets- och församlingsgemenskapen.

– Jag var jättesugen på att äntligen få jobba 
och verka ”på riktigt” – jag tycker verkligen 
att det är härligt, skrattar hon. Här i försam-
lingen känner jag att jag kan vara mig själv 
och tillföra något.

45-åriga Kristina kommer ursprungligen 
från Västergötland, men har bott i Stockholm i 
många år. Hennes två söner och tre katter hör 
till de stora glädjeämnena i livet. Innan  Kris-
tina blev präst jobbade hon som förskollärare 
och har också haft ett aktivt konstnärskap 

inom både bild och musik – erfarenheter och 
gåvor hon nu upplever kommer till glädje i 
det nya yrket. Längtan att bli präst har funnits 
hos henne länge.

– Nu i efterhand kan jag spåra kallelsen 
och gudsrelationen ända till barndomen, men 
jag kallade det inte för Gud då. När jag var i 
30-årsåldern vaknade en längtan efter fördjup-
ning och att få tala sant om livet, säger hon.

Hon började läsa teologi på halv- och 
kvartsfart när barnen var mindre, gjorde 
studieuppehåll och satte sedan in spurten 
2011-12. Nu går hon med liv och lust in för 
sina nya uppgifter.

– Jag surfar fortfarade lite på vågen av 
allt det roliga nya! Det gäller att lära sig hur 
mycket som är lagom, hitta balansen. Jag har 
blivit så väl mottagen här och trivs både med 
arbetskamrater och församlingsmedlemmar.

Kristina har sitt arbetsrum i Vårfrukyrkan 
och arbetar mest inom det verksamhetsom-
råde som riktar sig till vuxna, men under året 
som pastorsadjunkt är tanken att man ska 
prova på det mesta som sker i en församling. 
Olika sorters gudstjänster, grupper och akti-
viteter – Kristina kommer att finnas med både 
här och där.                    Kari Malmström

Kalendarium

Det
händer...

Götalandsvägen 189-193, Älvsjö

Söndagsmässa/Högmässa
/Mässa med små och stora
Söndagar 11.00

Vardagsmässa
Torsdagar 08.15. 

Frälsarkransmässa
Söndag 6 maj 18.00.

Öppen kyrka
Brännkyrka kyrka är öppen för 
enskild andakt och ljuständning 
alla dagar 9.00–15.00.

För aktuellt veckoprogram se 
Stockholms stifts samlade annons 
i DN/SvD fredagar samt vecko-
annonsering i ”Mitt i Söderort” 
tisdagar. Du kan också ringa vår 
infotelefonsvarare 447 11 22 eller 
besöka www.brannkyrka.org 

Fruängens kyrkogata 1-7, Fruängen

Mässa
/Mässa med små och stora
Söndagar 11.00.

Kvällsmässa
Onsdagar 19.00.

Sinnesromässa
Sista onsdagen/månad 19.00.

Öppen kyrka
Vårfrukyrkan är öppen för 
enskild andakt och ljuständning 
måndag–torsdag 09.00–16.00.

Café Kyrktorget
Öppet onsdagar 10.30–15.00. 

Sopplunch 30:-
Onsdagar 12.30
Lunchmusik
Onsdagar jämna veckor 12.00
Lunchmässa
Onsdagar ojämna veckor 12.00
Fredsgruppens arbetsträff
Onsdagar 13.00–14.00

Qigong, meditation, bön
Torsdagar 09.00 Terminsavgift 400:-

Fredsgruppens loppis
öppet torsdag, fredag, lördag 
11.00–14.00.

Fruängens kyrkliga
syförening
Torsdagar jämna veckor
13.00–15.00.

Det pågår stora förändringar i Svenska kyrkan just nu. förra 
året behandlades det som kallas för Strukturutredningen. 

Beslut i kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande 
organ, togs som redan har lett till att många församlingar har 
lagts samman till större enheter. för andra församlingar skapas 
nya indelningar i distrikt eller liknande. namn på församlingar 
ändras och ganska många känner sig lite vilsna innan man klart 
ser vad förändringarna leder till.

även Brännkyrka församling kommer att genomgå en för-
ändring, men inte förrän årsskiftet 2013/2014. då kommer vår 
gräns mot hägerstens församling att ändras. idag hör västertorp 
till Brännkyrka församling och en 
del av västberga hör till hägerstens 
församling.

Detta är en lite egendom-
lig gränsdragning som hör 

ihop med den gamla delningen 
av Brännkyrka församling som 
skedde 1957, då hägerstens för-
samling bildades. vi som arbetar i 
församlingarna möter regelbundet 
människor som väljer att gå till en 
församling som man inte ”hör till”. 
Bor man i västertorp känns mä-
larhöjdens kyrka nära och därför 
kanske man går dit med sina barn 
till barnverksamheten där, eller 
väljer att ha dopgudstjänsten där. 
men om man istället bor i (östra) 
västberga, ja då är Brännkyrka kyrka mer ”hemma” än Uppen-
barelsekyrkan.

det är ofrånkomligt att en så stor avskiljare som e4 fungerar 
som en gräns, även om det inte var tänkt så. därför har våra 
båda församlingar tillsammans kommit fram till att det bästa är att 
den gräns som många känner, genom e4, också blir den verkliga 

gränsen. tillsammans har vi ansökt hos Stiftsstyrelsen om denna 
ändring, som alltså har blivit beviljad och träder i kraft vid nästa 
årsskifte.

När nu detta är sagt kan man inte nog säga hur välkom-
men man är till den kyrka man väljer att gå till. alla de som 

redan har valt den ena eller andra kyrkan utan att bry sig om 
vilken församling den tillhör, har visat vägen. för det är precis så 
det är tänkt i Svenska kyrkan. man väljer helt enkelt den kyrka 
som man trivs i och där man känner sig hemma. man kommer 
också alltid att kunna välja att gifta sig i en annan församling än 

den man i skriven i, eller konfir-
meras, eller begrava sina anhöriga. 
Sedan många år finns en över-
enskommelse mellan alla försam-
lingarna om att hemförsamlingen 
alltid debiteras kostnaderna som 
uppkommer, när någon väljer att 
vara i  någon annan kyrka. det 
medför alltså ingen kostnad för en 
vigsel eller annat om man reser 
iväg till sin barndomsförsamling el-
ler liknande.

Så till dig som känt dig hemma 
i vårfrukyrkan och nu kommer att 
höra till hägerstens församling, gå 
över gränsen och fortsätt komma. 
och till dig som nu får en ny hem-
församling och vill prova vad den 
erbjuder, gör det - med gott sam-

vete och stor nyfikenhet. en församlingsgräns är ingen hindrande 
gräns, den är mer administrativ. att gå över gränsen kan också 
vara utvecklande och spännande. Jag hoppas att den här föränd-
ringen inte ska vara negativ för någon. i det verkliga livet och  i 
församlingsgemenskapen behöver den inte spela någon roll alls.

eva Abragi, kyrkoherde

Du får gärna gå över gränsen

Nya församlingsränser

På nya jobb
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Brännkyrka kyrka någon gång på 1800-talet.
i förgrunden skymtar kyrksjön.

Hon bejakade sin kallelse

Vårfrukyrkan söndag 14 april 16.00

kOnSert med Py
Py Bäckman • Fruängskören
Ann-Marie Henning, pianist
Peter Gunnarsson, körledare           Fri entré • kollekt

Brännkyrka kyrka söndag 21 april 18.00

”andliga sånger & förklädd gud”
Motettkören • Orkester • Solister
Robert Zelizi, körledare

Fri entré • kollekt
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Porträttet

”Som häktespräst vill jag 
visa på Guds förlåtelse”

•••

”Under den tid du är här
så är jag till för dig.”

”Jag tror på varje individs möjlighet”, säger ulla leVau.

– kan jag bidra med ett gott 
möte i ett trasigt liv så kanske 
det kan vara ett ljus, säger 
häktesprästen ulla leVau. 
hon arbetar med frihetsberö-
vade som misstänks för brott 
men ännu inte ställts inför 
domstol. det är en utsatt si-
tuation där många känner be-
hov av att öppna sig och prata 
om sitt liv. samtal med präs-
ten kan bli en viktig livlina i 
en annars isolerad tillvaro. 

Ulla bor i Älvsjö och har sin ar-
betsplats i Flemingsbergs försam-
ling. Här ligger ett av Sveriges 
större häkten. Det är lagstadgat 
i kriminalvårdslagen att alla in-
tagna har rätt till andligt stöd. 
På häktet i Flemingsberg är två 
präster verksamma: Ulla från 
Svenska kyrkan och en pastor 
från Evangeliska Frikyrkan. Just 
nu finns ingen imam knuten hit, 
men det vore välkommet.

Ulla har 80 procent av sin 
tjänst i församlingen förlagd till 
häktet. En vanlig arbetsdag är 
hela tiden uppbokad för besök 
och samtal.

– Vi går inte och knackar på 
oanmälda utan får kontakt via 
personal eller med hjälp av det 
informationsmaterial som finns 
på alla bostadsrum. Vi besöker 
alla intagna som ber om det.

Tystnadspliken viktig
Oftast blir det så att man byg-
ger upp en kontakt och träffas 
regelbundet under häktningsti-
den. Det blir ungefär en gång i 
veckan. Om någon mår väldigt 
dåligt kan det bli oftare, berät-
tar Ulla.

– Jag jobbar med människor 
som misstänks ha begått brott. 
Jag kan möta mördare, pedofiler, 
narkotika- och ekobrottsligar, 
våldtäktsmän… och oskyldiga. 
Många har ett stort behov av att 
prata. Om situationen – varför 
hamnade jag här? Ovissheten – 
hur kommer det att gå? Blir jag 

trodd? Kan jag få vård om jag 
har missbruk? Om jag vill bryta 
mitt kriminella liv – hur ska jag 
göra? Även om man vet att man 
är skyldig, så kan det vara en 
stor sorg med ångest och själv-
förebråelser.

Prästens totala tystnadsplikt 
ser hon som ett viktigt instru-
ment i arbetet. En präst får aldrig 
föra vidare vad som sägs under 
ett själavårdande samtal.

Representera ett hopp
Ulla är 53 år och har varit häk-
tespräst i snart åtta. Präst blev 
hon 1997 efter att ha jobbat med 
barn och unga i många år. På 
häktet har hon hittat helt rätt, 
tycker hon själv. Hon trivs med 
sitt arbete, det ger utvecklande 
erfarenheter och hon vet att hon 
gör skillnad.

– Jag brukar säga till de in-
tagna att ”under den tid du är 
här, så är jag till för dig”. 

En häktning är ett genom-
gripande frihetsberövande. Har 

man det som kallas restriktioner 
är man i princip avskuren från 
omvärlden. Man är inlåst 23 av 
dygnets 24 timmar, utan telefon 
och dator, ibland också utan tv 
och tidningar, och utan besöks-
kontakt med någon utom sin 
advokat – och prästen.

– Tänk dig att sitta i ett slutet 
rum där det enda handtaget på 
dörren finns på utsidan, säger 
Ulla stilla. 

Hon framhåller hur viktig 
häktespersonalen är. De gör ett 
gott arbete i ofta svåra situatio-
ner, menar hon. 

Intagna utan restriktioner har 
gemensamhetsavdelningar och 
får också äta tillsammans med 
andra. Det finns ett litet kapell 
och där inbjuds regelbundet till 
andakt.

– Och oftast kommer några, 

för att tända ljus, eller för att be.
En vanlig häktningstid är 

ungefär tre månader. Men med 
ganska stor regelbundenhet träf-
far Ulla intagna som suttit i ett år 
eller mer.

– Jag tänker så här, att om 
jag i mitt möte med den intagne 
– utifrån detta att jag är präst – 
kan så frön som kan leda till ett 
nytt liv, då har det betydelse. Att 
mitt i detta mörker någonstans 

representera ett hopp, visa på 
Guds försoning och förlåtelse. 
Jag vill vara en som talar om att 
Kristus alltid finns och står och 
väntar på var och en. Jag tror på 
varje individs möjlighet, på för-
vandlingens möjlighet.

Häktesprästens huvudupp-
gift är att vara till för de intagna. 
Kring många av de intagna finns 
också anhöriga, inte sällan barn. 

För ett barn är det ofta en stor 
sorg och många frågetecken att 
räta ut när föräldern plötsligt 
”försvinner”. Men även den som 
har restriktioner kan beviljas 
bevakade besök, och i synnerhet 
om barn finns med i bilden brukar 
man försöka få sådana till stånd.

Ulla berättar om Nallejouren, 
ett ideellt initiativ som Flemings-
bergs församling valt att satsa re-
surser på. Ulla åker regelbundet 
till IKEA och köper mjukisdjur, 
som de intagna får för att ge vi-
dare till sina barn. På så sätt får 
barnet med sig en tydlig ”för-
äldrasymbol”, som påminnelse, 
tröst och trygghet.

– Vi är väldigt glada att kunna 
göra detta och önskar att fler för-
samlingar ville haka på.

Nytt engagemang
Ulla utstrålar lika delar lugn och 
energi. Det märks att hon är 
genuint intresserad av sitt ar-
bete. Det är givande men också 
krävande, så återhämtning är 
viktig. På fritiden satsar hon 
medvetet på att inte binda upp 
sig för mycket.

– När jag inte jobbar tycker 
jag om att känna mig ledig! Jag 
gillar att motionera och springer 
gärna, men vill inte ruta in tillva-
ron för mycket.

Framöver kanske det dock 
blir ett och annat åtagande här 
hemma i Brännkyrka. Ulla är 
tillsammans med några andra i 
full färd med att inför kommande 
kyrkoval formera en ny lokal 
nomineringsgrupp, utan kopp-
ling till de traditionella politiska 
partierna.

– Jag bor ju här, går i försam-
lingens kyrkor och har barn i 
barnverksamheten. Det känns 
naturligt att engagera sig, att bli 
mer delaktig. För mig är kyrkans 
demokratiska styre viktigt, och 
som förtroendevald tror och hop-
pas jag att jag kan göra en insats.

Kari Malmström

Ny bibelstudiegrupp utifrån från Lectio Divina

foto: håkan flank

Lectio Divina betyder gudomlig läsning och är 
meditativ bibelläsning i grupp. Här väljer vi ut 
en viss mening, fras eller ett ord genom vilket 
Gud själv talar till oss och relaterar det sedan 
till våra egna liv. 

Kom som du är, med eller utan förkunska-
per, men med vilja att möta Gud i Bibelns ord.

Vi träffas 18.00–20.00 torsdagarna
18 april, 16 maj och 13 juni i Bränn-
kyrka församlingshem.

Anmälan till gruppens ledare
Cecilia Thunberg, 08-447 11 42,
cecilia.thunberg@svenskakyrkan.se

foto: magnUS aronSon
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snart är det dags igen. den 15 september i år är 
det kyrkoval. då har var och en av kyrkans med-
lemmar chansen att påverka de kommande fyra 
årens inriktning. Ju fler som röstar, desto tydligare 
genomslag får medlemmarnas vilja. 

Svenska kyrkan har över fem och en halv miljoner med-
lemmar och alla som fyller 16 år senast på valdagen får 
rösta. Det är en möjlighet att ta tillvara.

Kyrkovalet är egentligen tre val: lokalt till kyrkofull-
mäktige, regionalt till stiftsfullmäktige och nationellt till 
Kyrkomötet. Här finns likheter med de allmänna valen, 
och precis som i dessa kan man rösta i alla eller bara ett 
eller två.

Valet till kyrkofullmäktige är det som direkt kan påver-
ka vilka beslut som fattas här hemma i församlingen. Det 

är kyrkofullmäktige 
som efter valet utser 
kyrkorådet, för-
samlingens sty-
relse. Här fattas 
beslut i alla lö-
pande ärenden 
under året. Två 
gånger årligen 
sammanträder 
kyrkofullmäktige: på 
hösten för att fastställa 
kyrkorådets förslag till bud-
get för kommande år, på våren för att godkänna årsredo-
visning och verksamhetsberättelse för föregående år.

Mer information kommer
De som ställer upp i kyrkliga val kallas nomineringsgrup-
per. Deras kandidater har tillsammans diskuterat sig fram 
till vilka frågor gruppen ska driva. Senast den 15 april 
måste de nomineringsgrupper som ställer upp i höstens 
val ha registrerat sig. Då vet vi vilka som kandiderar här 
i församlingen. Är du nyfiken på vilka som ställt sig till 
förfogande för olika grupperna kan du hämta valsedlar på 
församlingskansliet från sista veckan i augusti.

Tycker du att församlingen ska satsa mer på något i 
befintlig verksamhet? Tycker du att något kunde föränd-
ras, utvecklas – eller avvecklas? Genom att delta i valet 
kan du vara med och påverka vilka beslut som fattas. Ta 
reda på vad de olika grupperna vill!

Röstkorten skickas ut i augusti. Under våren och 
sommaren kommer mer information om valet och om de 
olika gruppernas program och idéer. Genom att lägga din 
röst på den nomineringsgrupp som bäst företräder dina 
åsikter är du med och påverkar – och kan göra skillnad.

KM

Kyrkoval Jag och Gud

Livets gåva 
och gräns
anna tenlén
vik. diakon

det finns en psalm jag tycker mycket om som 
börjar så här: ”Jag går mot döden var jag går, snart 
ska den mig finna” (ps. 619). det låter inte särskilt 
uppmuntrande, jag vet. det är ju dock det enda 
vi med säkerhet vet, att vi en gång fötts och att vi 
alla en gång ska dö. därför får inledningen i vers 
två mig att känna mig mindre ensam i vandringen; 
”Jag går med Jesus var jag går. han vandrar vid 
min sida /.../ hans spår jag ser i tro, och sätter där 
min fot”. 

Jag hade en fin vän som nyligen gick mot döden 
och inte kom tillbaka till jordelivet. i sin kamp mot 
cancern var det tydligt att hon gick vid hans sida. 
hon var inte rädd för döden, hon utstrålade en 
förvissning om att hennes Skapare bar henne och 
skulle möta henne. på hennes begravning läste 
prästen också mycket riktigt fotspår i sanden. 

i hennes vardag fanns en glädje över livets gåva 
i de små sakerna, som man upplever att bara de 
som varit riktigt nära döden kan se. de har ofta en 
närvaro i nuet som talar om för oss att de upptäckt 
hur förunderligt och dyrbart livet är. hon brukade 
säga att utan oss vore gud hemlös. Utan oss män-
niskor skulle gud vara en ensam vandrare utan 
plats att vila på. hur stort är inte det att tänka på 
en sådan där dålig dag då man bara känner sig 
överflödig och värdelös? Utan mig skulle gud vara 
en fattig uteliggare! Jag tycker att det är en sådan 
konkret bild av att relationen mellan människa och 
gud är ett ömsesidigt beroende av varandra. lika 
mycket som vi hoppas och vill att Jesus vandrar vid 
vår sida, lika mycket vill han få vandra vid vår. för 
att han älskar oss och behöver oss. 

”Jag går till himlen var jag går. så ängslas ej och 
fråga!” Så börjar den tredje och sista versen, och 
jag kan höra min vän säga de orden med ett be-
stämt tonfall, men med liv och bus i blicken.

nej, jag ska inte ängslas och inte fråga mer, för 
jag vet ju. Jag vet ju att livet som vi känner det har 
en gräns, och fram till dess vandrar vi sida vid sida, 
gud och jag. 

Ta chansen att påverka
– rösta i kyrkovalet
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för att få bli präst eller diakon 
måste man under sin utbildningstid 
göra praktik på några olika sätt. det 
första man gör är en gruppraktik.

i sommar kommer vi i Bränn-
kyrka församling att ta emot en 
grupp på sex personer som känner 
sig kallade att verka i kyrkan, två 
av dem vill bli diakoner och fyra 

präster. Under veckorna 24–27 
kommer ni att möta dem vid guds-
tjänster och andra tillfällen i försam-
lingen. några kommer att predika 
för första gången, andra kommer 
att leda förbönen eller dyka upp i 
något annat sammanhang. 

Så ofta ni ser i vår annonsering 
att eva lundström och/eller eva ab-

ragi ansvarar för något under dessa 
veckor, så ska ni räkna med att 
praktikanterna kommer också.

vi tar emot praktikanterna med 
glädje och förväntan. när du möter 
dem, berätta vad tänkte om det 
som de gjorde, uppmuntra och 
hjälp tillrätta. tillsammans utgör vi 
deras praktikförsamling.              eA

det är viktigt för oss att alla som vill ska kunna döpa 
sig eller sina barn. det finns inga rätt eller fel – det 
enda som behövs är att man vill! och – om det finns 
flera vårdnadshavare till ett barn – att man är överens 
om att låta döpa det. inget annat spelar någon roll.

vi inbjuder därför till dopfester. de går till så att 
vi firar en gemensam dopgudstjänst för alla som döps 
den dagen, och församlingen ordnar med och bjuder 
på kaffet efteråt. vi vill göra det enkelt och kravlöst för 
alla som vill att dopet äntligen ska bli av!

nästa tillfälle är söndag 28 april klockan 13.00
i Brännkyrka kyrka. kontakta vår bokning, 4471108 
eller 4471110 så berättar vi mer!

det är aldrig för sent för dop!
Blev det inte av?
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