
Med Gud kan jag 
alltid prata
Lovisas mamma lärde henne att Gud 
är kärlek och trygghet. Den tron ger 
hennes liv styrka och mening.

Jag och Gud Sid 8
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En festlig dag i 
Brännkyrka
Skriv in den 2 september redan nu i din 
almanacka. Då är det församlingsdag 
med öppet hus i Brännkyrka. Det blir 
gudstjänst, kyrkkaffe, kyrkvisning, 
tipsrunda, korvgrillning... Massor av 
upplevelser för stora och små. Kom 
och var med! 

Sid 6
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Konfirmationen
gav mersmak
Efter den egna konfirmationen var 
de fast. Här fanns något att göra! Möt 
Erik och Oliver, två av ungdomsledar-
na som valde att ”vidareutbilda” sig.

Sid 3

Direkt efter skolavslutningen kastar årets sommar-
konfirmander loss.

Ungefär samtidigt får den som är född 1998 
en inbjudan från oss om att bli konfirmerad 2013. 
Som konfirmand ger man sig ut på en spännande 
resa, som kan öppna helt nya världar. Man behö-
ver inte vara döpt eller tro på Gud, eller kalla sig 

Att våga är att vinna.
Ledaren Sid 2

Intensiv-
konfirmander
Ja, så kan de kalla sig, ungdomarna som 
deltog i ett intensivt konfirmationsläger 
på sportlovet. Lägret hölls i Vadstena, 
den heliga Birgittas stad, en vecka då 
mycket hände.

Sid 4–5

kristen, för att vara med i en konfirmationsgrupp. 
Det räcker med att vara nyfiken och intresserad av 
att prata om sådant som vi kanske inte gör varje 
dag – liv och död, glädje och sorg.

Konfirmationen är ett erbjudande om att testa 
kyrkan och tron på något mera – vem vet vart den 
resan kan leda? 

Ett språng ut
i det okända

Han tog
andra chansen

Tillsammans med 
en grupp andra 
som valt bort att 
konfirmeras vid 14 
tackade Simon ja 

till en avgörande resa. När de kom hem 
sa alla ja till konfirmation.  

Porträttet Sid 7

Tro’t eller ej
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Ibland kan man läsa en berättelse där 
man känner igen sig själv. Man kan se 
en film eller höra en låt och tänka: Den 
handlar ju om mig och mitt liv! 

Så är det också med bibelns berättelser. De 
handlar om ditt liv och om vad det har med 
Gud att göra. Du har en relation med Gud 
genom det att du finns. Jesus Kristus visar 
vem och hur Gud är. Han har varit människa, 
levt, dött och uppstått före oss. Han har lovat 
att vara med oss alla dagar till tidens slut. Det 
är evangeliet. Evangeliet betyder det goda 
budskapet och Jesus gav oss i uppdrag att be-
rätta om det (Matteusevangeliet 28:18–20). 

Varje gång en människa döps lever berät-
telsen om Jesus Kristus vidare. Dopet är en 
gåva till dig. Det ger en stor berättelse för dig 
att känna igen ditt liv i. En berättelse där du 
kan upptäcka att Gud går med dig.

Du som är tonåring är i fokus under 
konfirmandtiden. Det finns fem bibelberät-
telser som säger något om vad det är att vara 
konfirmand.

Ett eget rum...
När Jesus är på väg att bli tonåring är han på 
väg hem från att ha firat påsk i Jerusalem. 
(Lukasevangeliet 2:41-52) Han stannar kvar 
där utan att hans föräldrar vet det. De letar 
och hittar honom till sist där han sitter i 
templet mitt bland de lärda för att lyssna och 
fråga. Kyrkan vill vara ett rum för dig som 
är på väg att bli vuxen och ibland behöver 
gå din egen väg. Ett rum där du som är ung 

tas på allvar. Därför är också ledare av olika 
åldrar och med olika erfarenheter med under 
konfirmandtiden.

Gemenskap... 
Att åka på läger, fika och skapa gemenskap i 
gruppen och i församlingen är viktigt under 
konfirmandtiden. Efter uppståndelsen slog 
Jesus följe med några lärjungar på vägen till 
Emmaus. (Lukasevangeliet 24:13–32) Han 
lyssnade till det de varit med om och de 
upptäcker inte först att det är han. Men när 
han stannar och äter med dem förstår de att 
han är närvarande. 

Respekt och ömsesidighet...
Vid ett annat tillfälle möter Jesus en kvinna 
som hämtar vatten vid en brunn. (Johannes-
evangeliet 4:7) De hörde till olika folk, och 
hade inte tillåtelse att prata med varandra. 
Men Jesus pratar med kvinnan och han vi-
sar att hon är betydelsefull genom att be om 
hennes hjälp med att få vatten att dricka. 
Detta möte med ömsesidighet och respekt 
vill kyrkan ha som förebild för dig som är 
konfirmand. 

Vara vänner...
Jesus beskriver sig som vän (Johannes-
evangeliet 15:12). I vänskap kan man både 
dela styrkor och sårbarhet. Att ge av sig själv 
åt andra är viktigt i kristen tro. I nattvarden 
finns detta med när vi delar bröd och vin med 
varandra och Gud. Då sägs orden ”Kristi 
kropp för dig utgiven”. Det visar en gemen-

skap som sträcker sig utöver givna roller i 
skolan, på fritiden, eller i familjen.

Omsorg mellan dig och andra...
Jesus visar hela tiden sina lärjungar kärlek. 
Alldeles före sin död tvättar han lärjungarnas 
fötter för att visa hur mycket han bryr sig om 
dem (Johannesevangeliet 13:1–17). Detta var 
något som en tjänare eller slav gjorde på hans 
tid. Det krävs omsorg mellan människor och 
konfirmandtiden är också en tid att fundera 
kring kärlek och hur vi bryr oss om jorden 
och varandra.

Svenska kyrkans webb
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Berättelserna handlar om dig!

Vid många badbryggor ser man 
skyltar där dykning är förbjudet. 
Vattnet är antingen för grunt eller 

så är botten stenig, i vilket fall säger skylten 
att det är farligt att kasta sig ut i vattnet 
med huvudet före.

På andra ställen går det bra. Där är det 
djupt, kanske finns det ett hopptorn också 
som gör dykningen ännu mer spännande. 
Då är det säkert dessutom.

ibland kan det vara livsavgörande att 
veta när det går att kasta sig ut och när det 
inte är en bra idé.

men det finns ju tillfällen när man inte 
kan veta vad som är rätt. när man går med 
något molande inombords som pockar på, 
när man känner att en förändring är nöd-
vändig – men hur? kanske växer en läng-
tan inom mig som blir större och större.

För att uppnå en förändring måste 
man ibland våga språnget. Det finns ju 
badbryggor som saknar både hopptorn 

och varningsskyltar, då måste man lita till 

sitt eget omdöme. Undersöka botten för-
siktigt innan man dyker och ta reda på om 
den är säker. blir jag inte förvissad är det 
bäst att avstå. men när man gjort allt för att 
ta reda på hur det är, då måste man våga.

När man är ung är det mycket som 
är nytt. Vuxenblivandet handlar 
många gånger om att våga språng-

et, att kasta sig ut på djupt vatten och att 
upptäcka att det finns mer i livet än jag 
anade. Det kan handla om nya erfaren-
heter, mod att ta ställning, frimodighet att 
prova på eller att avstå något. Det handlar 
också om frågan vad jag vill tro på eller stå 
för.

Det är inte bara unga människor som 
erbjuds möjligheten att ta sig själva på 
allvar och gå och konfirmeras i vår försam-
ling. Ungdomarna får förstås sina erbju-
danden, men också vi som är lite äldre 
och kanske avstod i tonåren kan få möjlig-
heten att kasta oss ut i det okända.

i det här numret av brännkyrkabladet 

möter du några av våra konfirmander, 
både yngre och äldre, som delar med sig 
av sina upplevelser. De berättar om att de 
vågat sig ut på djupet och vunnit något. 

Den som vågar – vinner!

 allt gott och guds rika välsignelse öns-
kar jag dig inför sommaren.

eva abragi

Morgon och afton, början och slut,
Yta och kärna, höjder och djup,
Allt tillhör dig, Gud, allt tillhör dig.

Tack för barnet inom oss /För mognad och växt,
För vardagens möda, för andrum och fest.
Tack för vidgade vyer, för skapandets lust,
För ansats och vila, för åldrandets höst.

 Morgon och afton, början och slut,
Yta och kärna, höjder och djup,
Allt tillhör dig, Gud, allt tillhör dig.

(sv Ps 776)

Till dig som är ung
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Oliver ville gärna bli ledare 
helt enkelt för att han gillar att 
coacha folk, ha den rollen, för-
klarar han. Båda tror att de har 
något att förmedla som förebilder.

– Det här handlar inte bara 
om kyrkan, det handlar om livet, 
säger Erik. Man väljer ju själv vad 

klockringning, orgeln dundrar igång och tio konfir-
mander i vita kåpor vandrar kyrkogången fram till 
koret i Brännkyrka kyrka. Detta är början på slutet 
av en konfirmandtid som startade hösten 2011. om 
en och halv timme är det över. 

Denna söndag, 20 maj, kommer konfirmanderna förvän-
tansfulla och nervösa till kyrkan klockan 10. Vi pratar 
och sjunger igenom sången vi ska ha i redovisningen. 20 
minuter kvar till konfirmationsgudstjänsten ska börja, 
ungdomarna skickas ner i kyrkkällaren i Brännkyrka 
kyrka för att ta på sig kåporna och att vänta tills det är 
dags.

Många uttryck i redovisningen
Kyrkan fylls av familjerna, släktingar och vänner, en 
kyrkvärd hälsar välkommen till gudstjänsten och på-
minner alla om att stänga av mobiltelefonerna. Konfir-
manderna ställer upp sig, kyrkklockorna ringer, orgeln 
spelar upp till ingångprocession. Gudstjänsten kan börja.

Församlingen sjunger första psalmen, ”Den bloms-
tertid nu kommer…”. Andrea ber en bön och Nils läser 
texten om dopet och tron från Matteusevangeliet.

Nu är det dags för konfirmandernas redovisning. An-
drea, Victor och Richard gör en dans på temat skapelsen, 
en bild på en jordglob visas på en filmduk. Daniel och 
Linus berättar om dopets betydelse, en bild på barn vi-
sas. Zoey, Annie, Nils, Klara och Elenore gör ett drama 

på vad som händer efter döden, en bild på en himmel 
visas. Slutligen sjunger hela gruppen en sång, ”When 
you say nothing at all” från filmen Notting Hill, en bild 
med rosor visas. Applåder.

Gudstjänsten fortsätter med trosbekännelsen och 
psalm.

Handpåläggning och tal
Bön med handpåläggning. ”Zoey Dahl”, läser kyrkvär-
den, Zoey reser sig och går fram till ett knäfall, ledarna 

samlas runt henne och lägger sina händer på hennes 
huvud och ber en bön. Hon reser sig och får ett ljus och 
ställer sig vid altaret. ”Victor Ek”, hörs som nästa namn 
och detta upprepar sig med alla konfirmanderna. När alla 
varit mer om handpåläggningen är det dags för talet till 
konfirmanderna, som ledarna har förberett. Denna gång 
handlar talet om LAG eller ord med lag i som matlag, 
lagom, idrottslag, lagring, med mera.

Ut med nya redskap
Efter talet fortsätter gudstjänsten med mässan. Mässa är 
då vi i kyrkan delar brödet och vinet som symbol för Jesu 
kropp och blod. Konfirmanderna tar emot först och sedan 
bjuds församlingen till nattvardsbordet. Gudstjänsten 
avslutas med psalmen ”Du vet väl om att du är värdefull, 
att du är viktig här och nu”, en av de sånger som konfir-
manderna själva har valt. Välsignelsen och sändningsord, 
orgeln spelar upp för utgångsrecession. Konfirmanderna 
leder församlingen ut till tonerna av Star Wars theme. 
Uppställning på kyrkbacken för fotografering.

Det sista vi gör tillsammans är att samlas i kyrkkäl-
laren för att ta av kåporna och få biblar och psalmböcker. 
Denna dag är början på en ny tid för ungdomarna – en 
tid då man förr blev inräknad som vuxen, en tid där man 
idag kan gå vidare med nya redskap för att möta livets 
utmaningar.

Miche Turner

Konfirmation

Dags för konfirmation
– och början på en ny tid

konfirmerad – sedan då? oli-
ver är en av ledarna på som-
marlägret nu i år, erik var med 
förra året. De har båda hittat 
något i kyrkan som gav mer-
smak. Därför gick de försam-
lingens ledarutbildning, för att 
kunna fortsätta i ungdomsar-
betet som förebilder och ändå 
hyfsat jämställda med de yngre 
som kommer efter. för att det 
är både viktigt och – så kul!

Alla som konfirmeras får inbju-
dan till ledarutbildningen. I år 
var det åtta tidigare konfirmander 
som under lättsamma men ändå 
högtidliga former fick sina diplom 
vid ungdomsmässan i Vårfrukyr-
kan 20 maj.

Erik var sommarkonfirmand 
2010, Oliver året efter, 2011. Erik 
har faktiskt gått ledarutbildning-
en två gånger, både direkt efter 
sin egen konfirmation och så en 

gång till för att stärka gruppen 
när de nya skulle utbildas.

– Han var ledare på sommar-
lägret där jag var, säger Oliver.

Kanske var Erik en inspira-
tionskälla för Oliver, för det är ofta 
så det fungerar. Man blir inspire-
rad av någon eller något och vågar 
då bryta ny mark. Vart det kan föra 
en kan man inte veta just då.

Grymt kul
För både Erik och Oliver var 
ställningstagandet till själva kon-
firmationen ganska problemfritt.

– I min familj är det tradition 
att konfirmeras, säger Oliver. 
Och vintern 10-11 skulle två av 
mina nära tjejkompisar konfirme-
ras och pratade jättemycket om 

det. Jag ville testa och det var 
grymt kul!

– Mina föräldrar ville tipsa 
om det, men ville inte tvinga. 
Sommarlägren brukar vara de 
roligaste, hade i alla fall jag en 
uppfattning om, så jag valde det, 
säger Erik.

Båda fick med sig jättebra 
minnen från sina sommarläger 
och de ville gärna hitta en väg 
framåt, till ”mer av samma”. Väl 
konfirmerade var de alltså fast. 
Här fanns något att göra!

Upplevelse för livet
Visst får de prioritera lite för 
att hinna med kyrkan också vid 
sidan av skola och annat. Erik 
går på Stockholms tekniska gym-
nasium, om ett par dagar är han 
klar med ettan. Oliver slutar nian 
i Solbergaskolan och till hösten 
väntar gymnasiet. Båda tränar, 
och har flera andra intressen.

man ska tro, var och en får bilda 
sig sin egen uppfattning.

– Även den kristna tron hand-
lar om tolkning, säger Oliver. Att 
åka på läger med oss ungdoms-
ledare kan bli en upplevelse för 
livet!

Kari Malmström

Så här ungefär går en konfirmationsguds-
tjänst till. De här konfirmanderna träffades 
en söndag i månaden under ett läsår och 
åkte på två helgläger.
vad tyckte de? Läs frågor & svar!

Var det något som överraskade dig med konfirmationen?
Det var mycket roligare än vad jag trodde. Vi gjorde roliga saker 
och det var bra stämning i gruppen.                                  Victor

De fann något som höll dem kvar
Ungdomsledare

Foto: miCHE tUrnEr

oliver

erik

Foto: Jb-stUDio
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Ett av de bästa sportloven!
ett sportlov kan man använda till mycket. sovmorg-
nar, chilla med kompisar, spela dataspel, se film el-
ler kanske åka på skidresa. tio Brännkyrkaungdomar 
valde istället församlingens intensivkonfaläger, som 
i år ordnades i Vadstena. Brännkyrkabladet var med 
under ett par dagar i mitten av veckan, och mötte 
konfirmander som med liv och lust tog tillvara varje 
ögonblick.

Vad gör man egentligen på konfirmationsläger? Frågan 
borde kanske vara: Vad gör man inte? För de här inten-
sivkonfirmanderna blev det en mycket späckad och inne-
hållsrik konfirmandtid. Förutom allt man gör, oavsett var 
man är på läger, gav själva platsen Vadstena just den här 
gruppen många unika upplevelser.

Första mötet med gänget är utanför Pilgrimscentrum. 
Otto och Daniel har tillverkat varsin pilgrimsstav. Flera 
andra har konstfullt utsmyckat kors att ha runt halsen. 
Man kan kalla det ”pilgrimspyssel”. Vadstena har blivit 
Sveriges centralort för pilgrimsrörelsen, som handlar om 
att vandra tillsammans i enkelhet mot både inre och yttre 
mål, med en andlig dimension. Att vara just här i Vadstena 
innebär att också bli del av detta.

Tomas, som är präst och jobbar på Pilgrimscentrum, 
säger så här till konfirmanderna:

– ”Never stop exploring!” – sluta aldrig utforska. Men 
du kommer inte att finna något när du kommer hem om 
du inte hade det med dig redan när du lämnade. En del 
färder är jobbiga, men det är när vi ger oss ut som vi kan 
upptäcka att vi har något att längta efter – hemma.

Konfirmanderna lyssnar – och blir tagna på djupaste 
allvar. 

Gudstjänster och lekar
Så är det dags för ”Sext” i Klosterkyrkan. En av flera 
dagliga böner med växelläsning och sång. Här blandas 
församlingsbor, konfirmander från Brännkyrka och andra 
hitresta. Innan dygnet är slut har vi deltagit i ytterligare 
böner och gudstjänster – utan att det känns konstigt alls. 
Helt ovant för ungdomarna från 
Brännkyrka innan de kom hit, men 
redan ganska hemtamt.

På det här lägret finns prästen 
Cecilia och församlingspedago-
gerna Ingemar och Miche med, och 
dessutom ungdomsledarna Lena 
och Maria. Framåt eftermiddagen 
är det dags för lek, som Maria och 
Lena leder. Idag blir det evolu-
tionsleken.

Vi vandrar runt i rummet. Från 
början är alla amöbor. Man kan sedan bli kackerlacka, hare, 
gorilla, människa, eller (om man har stor tur) superman, 
och varje roll man har gestaltas i gester och läten. Se-
dan gäller ”sten, sax, påse” vid möte med en av samma 
sort. För att vandra uppåt måste man vinna – och det är 
försvinnande lätt att gå från människa till amöba igen på 
några få möten.

Leken slutar med att ingen vann, eller att alla vann. 
Strax därpå ny lek. Med en blyertspenna i munnen ska 

man fånga en ring på pennan – som förs över av en annan 
blyertspenna i någon annans mun! Det är svårt, och krä-
ver samarbete.

Och det är just det som dessa lekar syftar till. Samar-
bete och gemenskap är kul, i synnerhet i en trygg miljö. 
Lek blir man dessutom aldrig för gammal för – vilket märks 
tillsammans med det här gänget.

Kyrkohistoria i Birgittas stad
Den heliga Birgitta är aldrig långt borta i Vadstena. Här 
grundades på medeltiden enligt Birgittas instruktioner 
birgittinordens kloster för både nunnor och munkar. Kväl-

lens arbetspass handlar om kyrko-
historia, där Birgitta är en av många 
som nämns, och just hon är ju redan 
bekant genom den plats vi är på.

Så här dags är alla ganska trötta. 
Det blir lite flamsigt och tramsigt och 
sjutusen frågor om ”vad ska hända 
nu?”. Prästen Cecilia ler:

– Kan ni vila i att vi har planerat 
det här, och lita på det?

Milda protester, men sedan skär-
per sig alla och är på igen.

Vi följer en tidslinje där Ansgar, Luther, korståg och 
diakoner alla utgör milstolpar. Men vad är en diakon? Vad 
är det för skillnad mot en präst? Först vet ingen. Men efter 
att ha fått några ledtrådar känner flera igen beskrivningen 
av församlingens diakon Jennyfer – som de brukar träffa 
i uppehållsrummet i Fruängsskolan, där Jennyfer regel-
bundet är på besök.

Under passet dyker tusen och en frågor upp – såväl 
övergripande som på detaljnivå. Miches smartphone går 

på Vadstena klostermuseum får man klä ut sig i medeltidsdräkt! från vänster Desirée, annie, anna, antonia, 
emma, hanna, Daniel, Jakob och otto. stina höll i kameran.

tio skäl att 
konfirmeras

Reportaget

samarbete melllan Daniel och stina.

du får...  …tid att tänka på vad som är viktigt i livet …ta reda på vad kristen tro är …lära känna nya människor …åka på läger
...träffa människor som är äldre än du och som är där för att du är viktig …vara med om något som är annorlunda än skolan
…bli allmänbildad …veta vad Jesu liv har med ditt liv att göra …vara med om en konfirmationsgudstjänst …varför inte?

Hur upplevde du
konfirmandtiden?
Den var rolig och det 

beror nog främst på
gruppens sammanhållning.

         Klara

Vad är/var viktigt för dig 
när du tänker på din
konfirmandtid?
att det är/var mycket 
roligare än man tror
.                                                            Nils

Vilka frågor tyckte du var 
mest intressanta under 
konfirmandtiden?
”Vad händer efter döden?”     
       Zoey

tror du att du kommer 
att ”hänga”/komma till 
kyrkan på till exempel 

Café Grottan?
nepp, har inte riktigt tid.

       Richard

Med en ganska liten insats kan Du göra något be-
tydelsefullt och viktigt för en medmänniska. Du 

sitter i vår telefonjour och tar anonymt emot samtal, 
som kan röra sig om det mesta i livet. Kanske kan Du 
bli det stöd som någon just då behöver få känna. Under 
dessa  möten berikas ofta våra egna tankar och vår syn 
på livet. Att vara en jourhavande medmänniska är att 
både ge och få. 

I Jourhavande Medmänniska arbetar alla helt ideellt. 
Föreningen är politiskt och religiöst obunden och stöds 
av Svenska Kyrkan, Stockholms stift. Vi har tystnadsplikt.

Den som önskar delta i jourverksamheten, genom-
går först en grundutbildning och förbinder sig därefter att 
ta minst ett pass i månaden. Passen är uppdelade mel-
lan kl. 21.00–00.00, 00.00–03.00 och 03.00–06.00 
under årets alla nätter och kvällar. 

Ungefär en gång i månaden träffas vi i våra respek-
tive grupper för att samtala om vår jourverksamhet, dela 
erfarenheter, fördela pass och inte minst för att få lära 
känna varandra i en värdefull gemenskap.

Om Du tycker att detta är något för Dig, så hör av 
Dig till oss under adress: kurs@jourhavande-medman-
niska.com 

Informationsmöte och utbildningskurs vår och höst. 
På www.jourhavande-medmanniska.com får Du mer 
information.

JM genom Maj och Lars-erik rosberg

DennA rUtA är en AnnOnS

Vill du arbeta som 
jourhavande
medmänniska?

Vilka förväntningar hade 
du på konfirmandtiden 
och blev de uppfyllda? 
Jag hade nog inga för-
väntningar. Ha kul, och 
det hade jag också. Elenore
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Ett av de bästa sportloven!

varm. Han googlar fram all kompletterande info som krävs 
för att besvara varenda nyfiken konfirmands fråga.

Till kvällsfikat vid nio är de flesta schack matt – i alla 
fall nästan. Det är inte ens säkert att man orkar spela 
yatzy. Men det är en skön och trygg stämning. De som 
inte kände någon vid lägrets start är så här i halvlek helt 
med i matchen.

Kvällen avslutas med en andakt där mysfaktorn är hög.

Pilgrimsvandring med tid för tankar
Dagen därpå går vi på pilgrimsvandring med Tomas. Man 
går ett stycke, stannar sedan upp och ger sig tid för egna 
tankar och reflektioner, innan man vandrar vidare.

– Jag tycker att det är skönt, säger Antonia, medan 
andra mumlar om lera och trött och blött – men efter en 
stund är det fler som är positiva.

Just det här med ”trött” återkommer då och då. Oavsett 
vilket konfirmationsalternativ man väljer ska man hinna 
med ungefär samma saker. Intensivkonfir-
manderna har tidiga morgnar och ganska lite 
fritid, vilket alla stönar en aning över. Samti-
digt har de flesta valt just det här alternativet 
för att få plats med konfirmationen vid sidan 
av skola, träningar och andra aktiviteter. De 
tidiga morgnarna till trots är de supernöjda 
med sitt sportlov.

– Jag kommer att se tillbaka på det här lo-
vet och att önska att det skulle kunna bli lika 
kul än en gång, säger Daniel.

Desirée instämmer:
– Det här är ett av mina bästa sportlov hittills!
Efter lunch blir det lek igen, en variant på ”Så ska det 

låta”. Det är en laglek som bygger på levande charader 

på Vadstena klostermuseum får man klä ut sig i medeltidsdräkt! från vänster Desirée, annie, anna, antonia, 
emma, hanna, Daniel, Jakob och otto. stina höll i kameran.

samarbete melllan Daniel och stina.

och givetvis sång. Allas skrattmuskler får en rejäl ge-
nomkörare!

Så har vi ett pass om Ondska. Vad är egentligen ond-
ska? Vad är ont? Vi jobbar i grupper, alla är med, även le-
darna. Först får vi lista så många ord som möjligt som kan 
associeras med ondska. Allas ord sammanställs sedan på 
whiteboarden. Så plockar vi bort alla dubbletter. Sedan får 
varje grupp i uppgift att ta bort de fem ord som är ”minst 
onda”, i nästa steg samma visa fast med tio ord. Till slut 
har vi en ganska kort lista kvar som vi är överens om. Att 
vända och vrida på begreppet har fått alla att tänka till och 
få en ny medvetenhet.

Skulle gärna göra om det
Två dagar går fort och det är dags att lämna det här kon-
firmandgänget. Deras vecka rymde mycket mer. Mera 
pilgrimspyssel, utflykt till Gränna, arbetspass om allt 
mellan himmel och jord, god mat, filmer om Jesus och 

Luther, museibesök, pilgrimsmässor och 
andra gudstjänster – och faktiskt lite fritid 
också! Vadstena är litet och konfirmanderna 
lärde snabbt känna platsen. De gjorde talrika 
besök på Coop för godisköp och annat. Ett 
gäng letade också upp skolan och bekantade 
sig med eleverna där.

Väl hemkomna är de genomgående nöjda. 
Nästan alla skulle gärna göra om det! 

Efter konfirmationen har flera fortsatt i 
kyrkan, gått med i Kyrkans Unga och börjat 
fundera på ledarutbildning. De har alla fun-

nit något under sin konfirmandtid – något att förvalta och 
utveckla vidare.

Kari Malmström

...varför inte leka en stund? en av många fikastunder. 

Jakob bygger med spagetti och geléhallon.en del fritid har också en intensivkonfirmand...

otto med egentillverkad pilgrimsstav. 

arbetspass. 

du får...  …tid att tänka på vad som är viktigt i livet …ta reda på vad kristen tro är …lära känna nya människor …åka på läger
...träffa människor som är äldre än du och som är där för att du är viktig …vara med om något som är annorlunda än skolan
…bli allmänbildad …veta vad Jesu liv har med ditt liv att göra …vara med om en konfirmationsgudstjänst …varför inte?

läs mer på www.svenskakyrkan se/konfirmation

Foto: miCHE tUrnEr & konFirmanDErna
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Kalendarium

Götalandsvägen 189–193, Älvsjö

Söndagsmässa/Högmässa
Söndagar 11.00

Vardagsmässa
Torsdagar 08.15

Öppen kyrka
Brännkyrka kyrka är öppen 
09.00–15.00 alla dagar.

En festlig dag i Brännkyrka 
– kom och var med

Det 
händer...

Fruängens kyrkogata 1–7, Fruängen

Vårfrumässa/Söndagsmässa
Söndagar 18.00

Kvällsmässa
Onsdagar 19.00

Sinnesromässa
Sista onsdagen/månad 19.00

Öppen kyrka
Vårfrukyrkan är öppen
måndag–torsdag 09.00–16.00.

Kyrkfika
i Vårfrukyrkan

onSDaGSKväLLar
13 JUni–29 aUGUSTi
vi träffas från 17.30 för en 
stunds samvaro före kvällens 
gudstjänst. en matig smörgås 
serveras till självkostnadspris 
(20 kr). Du kan också ta med 
eget fika.

Vad händer egentligen i Brännkyrka församling? är du nyfi-
ken på vad som sker, vilka vi är, om något passar dig, kyrkans 

historia? Eller något helt annat?
Eller tillhör du dem som brukar vara med på något? kom och 

träffa alla andra som deltar i något annat än det du brukar komma på.
Den 2 september samlas  vi i brännkyrka kyrka. Dagen börjar 

med en festlig gudstjänst, kyrkkaffe blir det inget, men vi grillar korv 
och annat ute på grillarna. Ute på ängen händer det saker, inne 
med. Du kommer att få möta våra ungdomar, lyssna på musik för 

alla smakriktingar. Du kan titta på nya orgeln eller lyssna på den på 
konserten på kvällen. gå på en kyrkvisning, tipsrunda eller prova på 
att sjunga i kör. Eller låt ditt barn prova på i den öppna körövningen.

För barnen finns det ansiktsmålning och ballonger, eller kanske 
passar det bäst för vuxna? Välj själv vad du vill vara med på. Delta 
hela dagen, eller bara i det som intresserar dig. Håll ögonen öppna 
efter annonsen med programmet som kommer efter sommaren, el-
ler gå in på hemsidan framåt mitten av augusti.

eva abragi

Vad var det bästa med konfirmandtiden?
att träffa och lära känna andra
personer har varit det bästa.   Linus

Blev konfirmandtiden som du tänkt?
Ja, den blev ju helt okej.
     Daniel

Sommarkonserter 
i Brännkyrka kyrka 

torsdagar 19.00
Fri entré

sådant här och mycket mer därtill kan du delta i på församlingsdagen 2 september. här sjöänglarnas våravslutning. 

Familjerådgivningens 
öppettider i sommar

 
när en relation inte fungerar 
kan det hjälpa att möta någon 
för att samtala.

 Våra relationer tar inte se-
mester hela sommaren och det 
gör inte heller svenska kyrkans 
familjerådgivning i brännkyrka 
församling. Vi har enbart som-
marstängt under vecka 28 och 
veckorna 32–35. 

 Välkommen att höra av 
dig via mail familjeradgivning.
brannkyrka@svenskakyrkan.se 
eller på telefon 08-447 11 45.

eva Lundström

28 juni
”Solregn – midsommarmusik
med församlingens ungdomar”
Cecilia öhrwall, minna Heimo, hemliga gäster

5 juli
”52nd Street – musik av Bud Powell 
och Charlie Parker”
Dwayne Clemons trumpet
amanda sedgwick altsaxofon
leo lindberg  piano

12 juli
”Från Bach till Debussy”
ragnhild Pettersson orgel och piano

19 juli
”Franska dofter i sommarkvällen”
Paula Zarén violin • bernhard greter piano

26 juli
”Transylvansk crossover
– klassiskt möter jazz, folk och rock”
kinga Práda sagvik flöjt • Emese Jánky cello
Zsolt Jánky rocktrummor

2 augusti
”Härifrån till evigheten”
björn J:son lindh flöjter, synt
marie nordenmalm orgel, piano

9 augusti
”Änglalåt och himmelsk jazz”
ingegerd nilsson & grethe rottböll sång
Håkan sund piano

16 augusti
”Stad i ljus – sånger från jorden
till himmelen”
Py bäckman sång
ann-marie Henning piano

23 augusti
”Claude Debussy 150 år – musik
av Bach, Debussy och Messiaen”
robert Zelizi orgel och piano

Aftonbön • enkel servering
Kollekt vid utgången

i SaMarBeTe MeD

Välkommen till 
midsommarfirande
fredag 22 juni på ängen 
vid Brännkyrka kyrka

13.30
Midsommarstången kläs
Ta gärna med blommor och grönt

Bindning av blomsterkransar
Tävlingar och lekar,

fiskdamm, kaffeservering
Fredsgruppen medverkar

14.30
Midsommarstången reses

Dans kring stången
Spelemän: Lars Gunnar

Bodin, Agneta Cronqvist

16.00
Musik i kyrkan

”Midsommarkonsert 
– nordisk national-

romantik”
Åsa Olsson sopran

Helena Engardt piano
Anders Modigh cello

Andakt
Fri entré

kollekt vid utgången
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på påskdagen döptes han 
i Betlehem, ett par veckor 
senare konfirmerades han i 
Brännkyrka kyrka. nyss fyllde 
han 23 år. simon Berggren 
är en av dem som hoppat på 
församlingens erbjudande om 
”andra chansen” – konfirma-
tion i grupp med andra som 
också passerat den vanliga 
konfirmationsåldern.

– gemenskap är kanske ett 
slitet ord i kyrkan, säger han 
och ler – men det var precis 
det vi upplevde tillsammans!

Simons grupp åkte på resa till 
Israel och Palestina och gick bok-
stavligen i Jesu fotspår. Just den 
mark Jesus en gång vandrade på 
blev nu också deras. Nio konfir-
mander mellan 18 och 32, en präst, 
en diakon och en ungdomsledare 
besökte heliga platser, badade i 
Döda havet, skaffade samtidskun-
skap om landets konflikt, firade 
gudstjänster, shoppade, åt gott – 
och mycket mer. När de kom hem 
var de mer än väl rustade för att 
säga ”ja” eller ”nej” till att konfir-
meras. Alla sa ja.

Simon fick, liksom andra för-
samlingsbor i samma åldersspann, 
ett brev med en inbjudan. Och han 
kände redan den församling som 
bjöd in. Kanske var tiden mogen 
nu för både dop och konfirma-
tion? För några år sedan hade den 
tanken varit rätt omöjlig, tror han. 

– Det var en stor slump att jag 
alls kom till kyrkan, skrattar Simon. 
Det började med ett sommarjobb.

Religionsintresse och sökande
I en församling är somrarna ofta 
lite lugnare än under terminerna, 
men det står aldrig still. I semes-
tertider hör vaktmästeriet till det 
som kan behöva förstärkning, och 
på den vägen hamnade Simon i 
Brännkyrka församling. Att jobba 
som vaktmästare passade hans 
mångkunniga och fixarvilliga lägg-
ning förträffligt. När det sedan 
skulle ordnas fram en vikare under 
en föräldraledighet var han här på 
heltid i nästan ett år. Numera har 
han en vaktmästartjänst i grann-
församlingen Hägersten.

Simon berättar att hans upp-
växt inte var inte kristen alls. 

Porträttet

”Det var en stor slump
att jag alls kom till kyrkan”
•••
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Det var superhäftigt att åka i grupp, väldigt schysst gemenskap, säger simon Berggren, som var 22, 
nästan 23, när han konfirmerades.

Efter sommaren... Under vecka 36 startar åter de flesta av församlingens grupper,
verksamheter och aktiviteteter efter sommaren. Välkommen att vara med! 

Mamma var ”stenhård ateist”, 
som Simon kallar det, pappa 
vanligt lagom ointresserad. För-
äldrarna skildes tidigt och nya 
partners kom in i bilden, också 
de utan intresse för kyrka och tro.

Han gick i Waldorfskola hela 
grundskolan och gymnasiet. Han 
förklarar att han ju inte har någon 
annan erfarenhet och därför inte 
kan säga om det är någon skillnad 
mellan ”vanlig” skola och den han 
gått i. Någonstans på vägen blev 
han hur som helst svårt skoltrött 
och lyckades varken hitta ambi-
tion eller mål.

Men undantag finns alltid. 
Han hade vad han beskriver som 
en ”skitbra religionslärare”.

– Jag blev väldigt intresserad 
av religion. Men jag hade inget 
sug efter ”traditionen”, det vill 
säga Svenska kyrkan. För mig var 
den en gammaldags institution, 
och konfirmation i mina ögon var 
något för ”brats” som gjorde det 
för att få mopeder! Jag hade en 
enda kompis som konfirmerades.

Men intresset för religion 
var ändå någon sorts sökande, 
tror han nu. 

– Min allra första kontakt med 
kyrkan var faktiskt den katolska. 
När jag var 15 gick mamma ifrån 
att vara ateist till att bli katolik. 
Jag hade ett behov av att komma 

bort ett tag och fundera och åkte 
iväg på en vecka till ett katolskt 
kloster i Göteborg.

Positivt överraskad
Svenska kyrkan var alltså okänd 
mark när han gjorde sitt första 
inhopp som vaktmästare. 

– Jag visste ju en del om 
religion, om skillnaden mellan 
lutheransk och katolsk. Men det 
fanns en hel del jag inte visste 
också, och jag hade definitivt 
fördomar mot Svenska kyrkan. 
Jag trodde det var en konservativ 
arbetsplats – och plats! – och blev 
positivt överraskad.

En av de saker som befriade 
var öppenheten och den själv-
klara toleransen mot människors 
olika läggning, livsval och livs-
situation.

– Jag kunde släppa motstån-
det och blev lite nyfiken. Min 
gamla religionslust som ”somnat 
in” vaknade liksom till liv när jag 
gick och städade kyrkan, tog hand 
om saker. Det blev kul igen!

Han gillar livsåskådnings-
apekten, och fascineras av att 
kristendomen är en så stor del 
av vår historia.

– Det moderna, traditionerna, 
och symboliken – det är så ge-
nomtänkt!

När konfirmationserbjudan-

det kom tänkte han att det nästan 
var för bra för att vara sant.

– Nu när jag redan hade gjort 
den här sökande resan på hem-
maplan, hade nyfikenheten, så 
kunde jag ju inte tacka nej.

Samtidigt kände han sig inte så 
kristen. Han pratade med en ar-
betskamrat, en diakon, och hon sa: 
”Åk! Ha ett öppet sinne, lär dig – 
det som troligen kommer att hända 
är att du växer på något sätt”.

Simon skrattar igen.
– Jag åkte ju! Och det är jag 

jätteglad för. Jag köpte en ikon 
till henne i Jerusalem, som tack-
present.

Det blev också en lärorik 
konfirmationstid med mycket 

ny kunskap om kristendomen, 
judendomen och islam. Om man 
förstår kristendomen som en del 
av världens religioner och tro, så 
är man en bra bit närmare att för-
stå världen, menar Simon.

– Det blev väldigt tydligt just 
i Israel och Palestina – har man 
ingen förståelse för religion kan 
man ju inte förstå den konflikten 
heller.

Ny kunskap föder också nya 
funderingar.

– Det var en härlig enhets-
känsla, att fira en lutheransk 
gudstjänst i Betlehem, säger 
Simon. Men jag ser samtidigt 
kristendomen som mer splittrad 
nu. Alla grenar gör anspråk på 
den här platsen och verkar inte 
alltid så öppna för samtal. Jag fick 
på något sätt både mersmak och 
avsmak. Alla stridigheter står där 
parallellt med allt som är så fint.

Gemenskapen stor styrka
Oavsett om man reser långt el-
ler kort, och oavsett resmål, så 
är konceptet med konfirmation 
tillsammans med andra något 
som både Simon och de andra 
uppskattade. ”Att lära känna nya 
människor” brukar ofta vara ett 
starkt motiv för konfirmander 
i yngre åldrar, och varför skulle 
det vara skillnad om man blivit 
lite äldre?

– Det var superhäftigt att 
åka i grupp, väldigt schysst ge-
menskap. Är man ett gäng där 
alla avstått vid 14 och alla har en 
liknande nyfikenhet kan det ju 
bara bli bra. Det var en stor del 
av detta, att göra det här med de 
här människorna! Det kom upp 
jätteintressanta diskussioner, 
frågeställningar, man lär känna 
bra folk. Och det var ingen som 
var sådär jättekristen, utan de 
flesta ungefär lika frågande eller 
sökande som jag.

Det är en av de stora styr-
korna med den här typen av er-
bjudande, menar Simon. Tron är 
inte ristad i sten.

– Fröet är tillräckligt. Det 
finns en livskraft i nyfikenheten, 

öppenheten. Jag kan ju se att 
tro är ett starkt verktyg, titta på 
AA (anonyma alkoholister) till 
exempel. 

Och man behöver inte skriva 
under på att man tror på Jesus 
Kristus, Guds Son, med allt vad 
det innebär, för att kunna konfir-
meras. Det räcker med att man 
tror på något som är större än man 
själv, och är öppen för kontakten.

Kari Malmström

”Det finns en livskraft i
nyfikenheten, öppenheten.”

BrännKyrKa förSaMLinG STöDJer:
®

Det händer... För aktuellt veckoprogram se stockholms stifts samlade annons i Dn/svD
fredagar samt veckoannonsering i ”mitt i söderort” tisdagar. Du kan också ringa vår informations-
telefonsvarare 447 11 22 eller besöka www.brannkyrka.org 
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Sommarlov Jag och Gud

Du vet väl om
att du är värdefull

lovisa oscarson
Församlingspedagog

så länge som jag minns har jag haft en tro. Jag är uppväxt med 
mamma som var präst och hon tog med mig till kyrkan. Det var 
i kyrkan som jag kände mig hemma och trygg och den känslan 
har hållit i sig. 

alla böner, verser och psalmer som jag hörde som barn sitter 
kvar i ryggmärgen. Det är som när ett spädbarn till exempel hör 
sången ”blinka lilla stjärna” vid läggdags och sen känner igen den 
och blir trygg när föräldern sjunger den igen. så vissa böner och 
psalmer är trygghet för mig. 

tillsammans med min mamma har jag gjort många resor runt 
i Europa med bil. Jag har varit i många kyrkor och när jag gick 
in i en kyrka och kände igen doften av stearin, tyg och värme 
kände jag trygghet och lugn och det gör jag fortfarande. 

eftersom min mamma var ensamstående med mig fick jag ofta 
följa med henne på jobbet. Jag följde med henne på det mesta 
och jag minns att jag tyckte det var kul. Det var extra kul att 
vara med på konfirmandträffarna.

Jag längtade till min egen konfirmationstid och särskilt längta-
de jag till lägret! Vi hade några träffar under året och två veckors 
hemmaträffar på sommaren och på midsommarafton åkte vi på 
det efterlängtade veckolånga lägret. 

Vi hade jätteroligt och lägret innehöll alltifrån prat om Jesus 
och hans liv till teater och drama, massor av sång, lägerbål, bad 
och lek samt lite bus...

Under lägret fick vi en fin och stark gemenskap. Vi lärde oss 
om Jesus och kristendomen samt framförallt om att som män-
niska är du värdefull och unik. En sång som jag minns att vi sjöng 
var ”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu” 
(sv Ps 791).

konfirmationstiden genomsyrades av glädje, sång och en 
stark känsla av gemenskap och att ”du är värdefull”. Vi fick lära 
oss om den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människorna skall 
göra för er, det skall ni också göra för dem” (matt. 7:12).

Den 2 juli 1995 konfirmerades jag och mina vänner i Fresta 
kyrka och mamma var min konfirmationspräst. Jag minns att det 
kändes högtidligt, nervöst och roligt. Vi hade själva fått bestäm-
ma alla sånger och psalmer samt vad vi ville ”redovisa”. Vi valde 
att gestalta berättelsen om rut.

Jag känner stor tacksamhet och glädje för att mamma alltid 
tog med mig till kyrkan. Jag har alltid trott att gud alltid är med 
mig. med gud kan jag alltid prata. gud ser och hör alltid mig. 

I januari i år dog min mamma. På begravningen bad vi prästen 
att läsa ur korintierbrevet om kärlekens lov: Kärleken är tålmodig 
och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upp-
blåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, 
den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men 
gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, 
allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, 
och störst av dem är kärleken.

Den texten påminner mig om trons kärna, kärlek. Jag vill 
hålla kvar i den tro som min mamma gav mig som liten, att gud 
är kärlek och trygghet. Det ger mitt liv styrka och mening. För 
mig är det betydelsefullt att jag har kvar mitt barnasinne och inte 
krånglar till min tro utan lyssnar på barnet inom mig. Det ger mig 
hopp om att våga tro på guds kärlek, mitt värde, att jag är sedd 
och medräknad. 

Pax et bonum.

Är du sugen på att göra musik? 
– testa repan i Brännkyrka!

Brännkyrkabladet
inFormation Från sVEnska kyrkan brännkyrka Församling
redaktör: kari malmström • ansvarig utgivare: eva abragi
upplaga: 22 200 • trYCk: v-tab • distribution: posten
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om du vill bli medlem i svenska kyrkan kan du anmäla dig här!
Fyll i talongen och skicka eller lämna in till oss.
Du får då en inträdesblankett och ett
portofritt svarskuvert hemskickat.

Ja! Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan.

För- och efternamn ______________________________________________________________

adress ________________________________________________________________________

adress_________________________________________________________________________

skicka din anmälan till:
frIsVar, Brännkyrka församling svenska kyrkan, 20485625, 125 20 Älvsjö.
Du kan också skicka e-post till brannkyrka.info@svenskakyrkan.se eller ringa 08-447 11 00.

Som tillhörig i Svenska kyrkan betalar du kyrkoavgift via skattsedeln. Avgiften i Brännkyrka församling är
73 öre per beskattad hundralapp (till det kommer en avgift på 3 öre till Stockholms stift).
Vill du veta vad medlemsavgiften går till, gå in på vår hemsida www.brannkyrka.org och se vad vi gör! 

Vet du att vi har en replokal i brännkyrka församlingshem? Har du ett band, eller är sugen på att 
spela i band, skriver låtar med kompisar och vill prova på? kom till öppet hus i repan, götalandsvä-
gen 189 (baksidan huset) onsdag 13 juni och torsdag 14 juni, från 15.00 till 18.00. Här finns hand-
ledning för exempelvis hjälp med ackord, eller att ta fram låtstuk.

Vill du sjunga? Veckan efter midsommar går det bra att komma till drop in i samma lokal och sjunga. 
Vi jobbar måndag 25 juni 10.00–13.00, tisdag 26 juni 13.00–17.00 och onsdag 27 juni
17.00–20.00 med röstteknik, andning, sjunga stämmor och micteknik med repertoar som sommar-
sånger, senaste hittarna och musikallåtar!

Vi avslutar med konsert i brännkyrka kyrka torsdagen 28 juni 19.00 och självklart medverkar du på 
den nivån du själv känner är bekväm!
inFo : Cecilia öhrwall, 0733540481, cecilia.ohrwall@svenskakyrkan.se      Cö

Hur kom det sig att du 
valde konfirmation?
för att jag var nyfiken. 
och för att träffa nya
vänner.          Andrea

ska man hoppa på 
erbjudandet om kon-
firmation? Varför?
Ja, det är en kul sak
att göra. man kan testa.              

Annie

säg stanley rydell och många människor får ett 
varmt leende i sina ansikten. i över tio år har han 
varit präst i brännkyrka församling och under de 
åren har han mött ett stort antal människor, både 
i den utåtriktade verksamhet som har varit hans 
ansvarsområde och i samband med gudstjänster, 
dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster.

nu har stanley bestämt sig för att gå i pen-
sion. Vill du vara med och avtacka honom så 
träffas vi i brännkyrka kyrka på midsommardagen 
(23/6) kl. 11.00. stanley predikar i gudstjänsten 
och vi har kyrkkaffe i församlingshemmet då vi 
får säga tack till honom för tiden som har varit.

eva abragi

Tack Stanley för fina år i vår församling!


