Hon är varm, glad och
positiv – och i sina bästa år!
Kyrkvärden Marie Moberg
är tacksam över livet, och
vad det gett henne.
PORTRÄTTET s 8–9

Guds goda kraft
visar sig i människors
handlingar. Men de
onda handlingarna?
Susannne resonerar.
JAG & GUD s 12

En av Mats Hermanssons
många Jesusbilder. Mats
är präst och konstnär
och ställer ut i båda våra
kyrkor i vår.
s 4–5
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Evangelium för troll
En monolog om flyktingkris
och främlingsrädsla. Två
föreställningar i maj!
s6

I påskens mirakel
bor kraft och hopp

LEDARE

Det vackra vinner!
V

åren tar andan ur mig. Grus på torr asfalt.
Violer i en gammal spann. Och ljuset som
väcker mig. Tänk att vi klarade en vinter till.
Men i år är det för vackert. Det vackra gör ont.
Inte många mil bort pågår ett krig. Barnsjukhus,
skolor och kyrkor bombas. Städer läggs i ruiner.
Miljoner människor på flykt. Och ett motstånd
utan like.
Jag skäms över att jag gråter när jag ser nyhetsrapporteringarna. Inte för tårarna men för att
jag inte gråtit på samma sätt förut. Våld, lidande,
humanitära katastrofer är inget nytt. Men det
kom så nära. Det kunde varit jag. Jag inser att
jag insett något många på vår jord vetat länge,
att trygghet, demokrati och fred bara är några få
förunnat. Och alltid måste värnas.

S

amtidigt planerar vi för påsken, kyrkans
viktigaste högtid. De senaste två åren har vi
inte kunnat ses och dela händelserna. Hur ska vi
göra det i år? Det är så lätt att gå från långfredag
till påskdag. Det behövs bara tre dagar. Då är lidandet borta och det goda har vunnit. För människorna i skyddsrummen har det passerat många
fler. Dagar av ovisshet, utsatthet, maktlöshet.
Det är inte första gången jag brottas med frågan om varför Gud inte bryter in, skipar rättvisa
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En liten vers från mig
Min påskhälsning 2022
Är kanske lite naivt blå.
I bibeln finns de slitna orden
Om hur Jesus Kristus
kommer med fred till jorden.
Krig är ingenting jag förstår
Men jag vill tro att efter vinter
kommer vår.
Ljuset och hoppet kommer tillbaka
Så hjälp mig Gud att livet bejaka.
När vi står inför vår tids mörka ödestimma
Vill jag ljust om hoppet och freden rimma.
Glad påsk!

och fred. Svaret på den frågan kommer nog inte
på den här sidan evigheten. Däremot är jag säker,
jag tror faktiskt att jag är säker, att Gud är där.
Där, där det är som allra svårast, gör som mest
ont och är som ensammast. Det är så jag förstår långfredagens händelser, att Gud faktiskt på
riktigt delar smärta, förtvivlan, orättvisa och död
med oss.

M

en med påskdagen behöver jag hjälp. Går
det att tro att det goda segrar över det
onda, att ljus är starkare än mörker och att livet
vinner över döden? Jag vill så gärna att det ska
vara så. Kanske inte nödvändigtvis efter tre dagar men ändå alltid till slut.
Lyfter jag blicken, pyttelitet bara, ur min egen
oro, så ser jag det. Människor som står upp för det
goda. Människor som visar omtanke också när det
innebär risk för dem själva. Människor som fortsätter tro på att det blir bättre i morgon. Jag ser
det överallt. Livet är starkt i oss. Kärleken är stark
i oss. Motståndet mot det onda är starkt i oss.
Envist håller vi fast i det vackra, också när det gör
ont. Tänk om det vackra alltid vinner!

FOTO: MARIYA/PIXABAY

Eva-Karin Fackel Sandor
KYRKOHERDE

T Ge dig tid att lyssna inåt
I
P Välkommen till helgretreat i ignatiS ansk anda med Brännkyrka försam! ling på Marielund, Ekerö. Marielund
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är Katolska kyrkans stiftsgård och
ligger naturskönt vid Mälaren.
En retreat i ignatiansk anda ger utrymme
för att lyssna in Guds tilltal i mitt liv, är gemenskap i tystnad och eftertanke, bön och
vila, mycket egen tid och enskilda samtal
med följeslagare. Temat är ”Vägen till livet”.
Retreaten börjar 14.00 fredag 6 maj och
avslutas 15.00 söndag 8 maj. Avgift 1300
kronor. Begränsat antal platser.
Anmälan till pia.palmin@svenskakyrkan.se

TORE SKYTÉN, PRÄST
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www.
brannkyrka.org

FOTO: PEGGYCHOUCAIR /PIXABAY

Brännkyrkabladet • april 2022

NÅGRA ORD FRÅN REDAKTÖREN

Utan påsk ingen kristen kyrka
2019 gjorde vi ”som vanligt” – vi levde
oss igenom påskens drama, från död till liv, i
gudstjänster, samlingar och möten. Det är tre
år sedan! En till synes evig rutin bröts i mars
2020. Vi ställde in och ställde om och blev så
digitala vi någonsin kunde. Även 2021 blev
påsken omöjlig att fira i gemenskap, på grund
av restriktioner.
Jag, som är kommunikatör i församlingen
och redaktör för den här tidningen, ritade på
annonsen i lokaltidningen inför den hastigt
inställda påsken 2020. Den första versionen
såg rätt så glad ut, med en påskkyckling och
några färgglada fjädrar i bildspråket – men
allt var så förfärligt då, coronan galopperade,
människor blev sjuksjuka och många dog, och
alla omställningar gick så fort – så jag och
kyrkoherden kom överens om att tona ner
det glada, att fokusera på allvaret.
Då kom altartavlan i Brännkyrka kyrka till
hjälp. Här finns bibliska motiv, och några av
dem fick ersätta påskfjädrarna den gången, i
annonsen och i annan kommunikation.

äntligen kan fira i gemenskap igen!” Det vi
skulle skriva om och dela gick i ljusa färger
och toner.
Men det blev krig. I Europa. Nära oss.
Med ännu oöverblickbara konsekvenser och
fasansfullt stort mänskligt lidande. Ingen är
oberörd. Många känner sorg, rädsla, förtvivlan, vrede och vanmakt.
Kan vi då ändå förmedla och kommunicera
påskens mirakel och glädje? Ja! Och altartavlan kommer till hjälp även i år.

Pandemirestriktionerna känns redan
ganska avlägsna, men det tål att funderas
på vad vi egentligen var med om. Påtvingat
avstånd, isolering för många – vad gjorde
det med oss? Vi anpassade oss till en verklighet där vi aktivt skulle undvika varandra,
där människor inte ”fick” vara tillsammans,
samtidigt som det mest naturliga för oss
som art troligen är att agera i flock. I synnerhet i fara och inför hot.
Till påsk i år får och kan vi samlas. Vi är
Kristi kyrka här i en söderortsförsamling i
Stockholm 2022. Riten kan vi vila i, och delta
i. I år kanske mer betydelsefullt än någonsin.
Från död till liv, från mörker till ljus. Vår kyrka
har historia, men lever i samtid. Här kommuniceras ord som förvaltats i tusentals år, varsamt bearbetats för varje tid – ett gigantiskt
tanke- och känslogods.
Och här sjungs och spelas toner! Den
kyrkomusikaliska skatten är enorm. Våga fira
gudstjänst! Testa! Det kan vara mer relevant
än du trott. Gudstjänsten erbjuder oss livstolkning här och nu. Välkommen till kyrkan! 		

Nu är vi litegrann i samma läge. Vi tyckte att vi fick en så bra idé här i redaktionssmedjan, en dag i mitten på februari. ”Vi gör
en församlingstidning inför påsk – som vi

På den här tidningens förstasida ser du
motivet ”Den tomma graven”. Det finns en
ängel där, som vittar om att graven är tom,
för Jesus är uppstånden!
Påsken är den kristna kyrkans fundament
och förutsättning. Det var då det hände.
Jesus, Guds son, uppstod. Ur detta växte en
rörelse, så småningom en kyrka. Jag tror inte
att Jesus från Nasaret grundade en religion,
det gjorde hans efterföljare. Men jag är säker
på att han fanns – och finns! Envist fortsätter han att gå vid vår sida. Han är min kompis
varje dag, och jag frågar honom ofta om råd.
Det är stort att vara del av Svenska kyrkan
idag, nästan 2000 år efter hans död och uppståndelse.
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FÖRSAMLINGSLÄGER

Nu kommer den...

Fullt till sista plats!

... Den där tiden i kyrkoåret som berättar
om en Gud som går med oss in i det allra
jävligaste, som dör med alla de människor
som blir dödade i krig,
som gråter med den som
gråter, som våndas med
den som våndas, som
vågar utmana maktmissbruket. Och som genom
uppståndelsen ger oss en
glimt av livets seger över
döden, av hoppet, godheten, den bortrullade
stenen och påskdagens soluppgång.
Glad påsk!
STEFAN JÄMTBÄCK, DIGITAL KOMMUNIKATÖR

Vi har öppet! Vi är här!

Ja, så ser det ut. När anmälan
till årets församlingsläger öppnade rasade intressenterna in. Det är
ett kärt besvär att gå igenom alla
anmälningar och börja knåpa med
rumsfördelning. Väldigt många
från tidigare läger har anmält sig,
men också en del nya namn.
Vår förhoppning är att alla
lägersugna kan få plats. Under
april kontaktar vi alla anmälda
för att stämma av.
Brev från oss kommer!
KM

ACT SVENSKA KYRKAN AGERAR FÖR UKRAINA
Svenska kyrkans biståndsorganisation Act genomför nu humanitära insatser i
Ukraina. Konflikten drabbar många, och fler insatser förbereds. Vi lever alla under
samma himmel och det är av yttersta vikt att vi stöttar våra medmänniskor i en
tid av oro, nöd och krig. Därför vädjar vi nu om gåvor till vårt katastrofarbete.
Brännkyrkabladet • april 2022

Kari Malmström

Vill du ge
en gåva?
Swisha här eller
till 900 1223,
skriv då AKUT i
meddelandefältet.
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Morgonljuset gryr snart igen

Du är viktig

Vi kan läsa och fördjupa oss i påskens underbara budskap, om
hur Gud kan förvandla det onda till hopp och glädje. Alla trodde att Jesus var död, att herden hade övergivit sina får, men
påsknatten ger oss en ny insikt. Alla bär på sitt kors, och det
känns tungt, men vi har ett löfte från vår Gud att han är med
oss och överger oss inte när vi har det svårt. Morgonljuset
gryr snart igen.
RAAD LAZO, DIAKON

Jag tror inte vi är ensamma vågor
på ett hav utan i kontakt med varandra. När havet rör sig rör du dig,
när du rör dig rör sig havet. Varje
vänlig tanke och god bön från dig
har betydelse. Du är viktig.
TANIA LIDELL, PEDAGOG
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KONSTUTSTÄLLNING
Under våren 2022 jobbar Mats Hermansson deltid som präst här i Brännkyrka församling, leder söndagliga
gudstjänster, döper, viger och begraver. Präst har han varit länge, bland annat i Örebro och Visby. Konstnär har
han också varit länge. I nära 30 år har han målat ikoninspirerade motiv på gamla presenningar. Mats har haft
många utställningar runt om i Svenska kyrkan och över 100 av hans bilder hänger i kyrkor. Nu är det vår tur!

Presenningar i våra kyrkor
Med början i Stilla veckan och en månad framåt har du möjlighet att ta del av Mats Hermanssons bildvärld både i Brännkyrka kyrka
och Vårfrukyrkan. Tre motiv återkommer han
till och varierar i det oändliga: Jesus, Madonnor och det han kallar Gudomliga händer.
Först som sist vill Mats understryka att han inte
målar ikoner.
– Jag är på tok för otrogen och experimentell i
mitt målande för att platsa i ikonmålarnas skara,
skrattar han.
Men han är sedan ungdomen fascinerad av
ikonmåleriet och tycker att den östliga kyrkans
rika bildspråk är inspirerande att ta spjärn emot.
– Jag tar till mig en del av det klassiska ikonmåleriets lagbundenhet men bearbetar det genom
att bryta upp, utelämna, möblera om. Jag lånar lite
här och där, vrider till det, lyfter fram detaljer och
strävar mot det enkla.
– Jag kallar mina bilder presenningsikoner, fortsätter han. Det är också en återbruksdemonstration, att jag målar på gamla presenningar.
Han har genom åren tiggt sig till avlagda presenningar från regementen, bönder och åkerier.
– Jag vill visa att det som anses förbrukat är
vackert och användbart – och på så sätt verka för
skapelsens överlevnad. Återbruk är en from gest,
säger Mats.
Det kan avslöjas att hans presenningslager
håller på att sina, så donationer är välkomna!

Konstnärskapet som side-kick till prästerskapet
började för Mats som rekreation, och är det väl på
sätt och vis fortfarande. Men hans språkliga uttryck
är väl integrerade. Predikan är en sak, det visuella
en annan.
– Jag tror på bildens möjlighet att kommunicera
kyrkans budskap som ju egentligen är outsägligt.
Bilden behövs vid sidan av orden.
Mats motiv vill provocera, få oss att tänka nytt
men med kyrkans hela rika arv som ett slags
språngbräda. Han gör bilder med urgammal inspiration – men aktuella i vår tid. Till exempel en
presenningsikon på Greta Thunberg, eller på den
Svenska tanten, och Pride-Jesus med regnbåge på
bröstet.
Och så är det händerna, de gudomliga. Varför
dessa händer?
– Jag gillar händer som välsignar, vinkar, hälsar,
uttrycker omtanke och bryr sig. Händerna är liksom
fortsättningen på vårt böneliv. När bönen lämnat
vår tunga så har den blivit en fråga också för vår
hjärna – och för våra händer, säger Mats.
Han menar att bön inte bara är ord utan också en
del av ett kristet handlingsprogram. Vi har ansvar
för det vi ber.
– Det vi formulerat med ord när vi knäppt våra
händer kräver att vi öppnar dem och själva handlar
och agerar i bönens riktning. Gud har inga andra
händer än dina och mina!

Mats Hermansson, omgiven av ett
antal exempel på typiska motiv.

Kari Malmström

Vernissager

Utställningarna hänger till och med onsdag 18 maj

Vårfrukyrkan onsdag 13 april 19.00 (efter kvällsmässan)
Brännkyrka kyrka torsdag 14 april 19.00
(efter skärtorsdagsmässan)

Mats avslutar dem med något han kallar ”finissage”
– där konstnären är på plats och visar tavlorna en sista gång.
Brännkyrka 15.00, Vårfrukyrkan 19.00.

Presentation av utställningarna, samtal och mingel.

Varmt välkomna!
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Ge oss kraft att bära hoppet
Våren påminner alltid mig om hoppet. Oavsett hur
lång, mörk, och kall vintern var, så kommer solen tillbaka. Gräset blir grönt igen, de första blommorna tittar
fram. Låt det ge oss kraft att bära hoppet i alla svårigheter vi möter i våra liv, så vi kan drömma om och verka för en ljusare morgondag.
ANTON DAHLGREN, MUSIKPEDAGOG
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Finissager
Filmvisning & familjemys
PÅ ANNANDAG PÅSK!

Vårfrukyrkan måndag 18 april
Film: Disneys Prinsen av Egypten
(tillåten från 7 år, barntillåten i vuxens sällskap)

Drop-in från 14.00 (filmen börjar
15.00). Vi bjuder på fika, påskquiz,
andakt, påskgodis och gemenskap.
Ingen avgift, ingen föranmälan!
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I påsken börjar livet om
L

ivet skulle upphöra om inte frön begravdes i den mörka jorden och dog.
Naturen berättar det för oss. Och
den kristna tron. Påskens drama – från död till
liv – visar oss ett livsmönster.
”Den som försöker bevara sitt liv skall mista
det, men den som mister det skall rädda det.”
(Lukas 17:3)
När livet går förlorat, så segrar livet. Den
som ger sig själv åt andra dödar ett stycke själviskhet. Den människan vinner liv, oväntat och
plötsligt. Vi förlorar nämligen inte basen för vårt
liv om vi släpper taget. Tvärtom. Det rinner till.
Detta mönster bekräftas av många ideella

människor. De vittnar om hur deras arbete för
flyktingen, för idrottsklubben, i språkcafét, ger
så mycket tillbaka. Den tid och kärlek de lägger
ner i sammanhang som inte bara är för deras
eget ego – ger så mycket liv till dem själva. En
tillfredställelse över att få bidra, en glädje att få
se människor växa gör att människor ger av sig
själva till det gemensamma.
I ångest, under tortyr och med en helvetisk
död, delade Jesus människans villkor till det
yttersta. I mörkret och sveket instiftade han en
måltid som människor firat i glädje sedan dess.
Gränslös kärlek väjde inte ens inför döden. I det

Uppståndelse betyder att det som blivit fördärvat och förstört återställs. Det gäller inte
bara på det kosmiska planet utan också varje
människa. Påsken handlar om våra liv. Det som
förstörts i en relation, det som gått sönder i ett
äktenskap, det som gått i stå, en grå vardag...
allt kan genomgå påsk-dramats mysterium –
och födas till något nytt, till nya möjligheter.
Den mobbade eleven på skolgården, hon som
varit arbetslös länge, han som blivit utförsäkrad, hen som förtvivlat letar efter en bostad,
flyktingen i mörkret... Till oss alla har påsken
ett budskap direkt från Gud.
Påskerfarenheten ropar rakt in mot varje
mänskligt liv: Ge inte upp, hur mörkt det än
ser ut!
Glad påsk!
Mats Hermansson
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L Det är inte sant:
Att denna värld och dess invånare
är dömda till död och undergång.
F Detta är sant:
Gud älskade världen och gav sin ende son,
för att de som tror på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv.
L Det är inte sant:
Att vi måste acceptera rasism och mobbning
utanförskap och isolering, död och undergång.
F Detta är sant:
Jesus säger: Jag har kommit för att ni ska
ha liv, och liv i överflöd. Räta era ryggar!
L Det är inte sant:
Att våld och hat ska ha sista ordet, att krig
och förstörelse har kommit för att stanna.
F Detta är sant:
Gud förde Israels barn ut ur Egypten och
ledde dem på torr mark genom Röda havet.
Kristus slet sönder dödens bojor
och steg upp ur dödsriket, till livet.

definitiva och bottenlösa mörkret besegrade
Jesus döden. I jordens mörker brast vetekornet,
livet började om.
Det här dramat är inte möjligt att förpassa
till historien utan är något som pågår varje dag.
Det som hände den första påsken i Jerusalem
för snart tvåtusen år sedan upprepas om och
om igen i vår värld. Det finns oändligt många
människor som torteras och förnedras, som
töms på blod och livsmening i människornas
värld. Det skedde i går, det sker i dag – just i
denna minut – och det kommer att ske i morgon. Runt om på vårt klot tvingas människor
att uppleva påskens smärta på sin egen kropp.

L Det är inte sant:
Att vi ska behöva vara fångar hos
de ondskefulla makter, som vill ta över
och styra denna vår värld.
F Detta är sant:
Med sin död besegrar Jesus döden,
och med uppståndelsen förnyar Gud livet.
Ha därför hopp!
L Ängeln och den Uppståndne ger oss det
glada budskapet som vi nu säger till varandra
F Var inte rädd! Kristus är uppstånden!

Den här texten kom till inför en påsknattsmässa och är tänkt att växelläsas mellan
L (läsare) och F (församling). Texten är
inspirerad av en trosbekräftelse av den
sydafrikanska teologen Allan Boesak och har
kompletterats med ord från bland annat den
ortodoxa kyrkans påskliturgi.
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Ett bud om
försoning
Min påskhälsning bär bud
om försoning, glädje och
kärlek. Mitt i livet, mitt i
mitt och ditt hjärta finns
försoning för det som blev
fel, glädje att dela med andra och kärlek att sprida vidare. Att vara Guds
redskap bland människor, i skapelsen och lita
på Jesu ord leder till ett tack och GLAD PÅSK!
LENA BRÄNNVALL, KYRKOVAKTMÄSTARE

Mats Hermansson
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Välkommen till våra
kyrkor under Stilla
veckan och påsk!
Veckan före påsk kallar vi i kyrkan
för Stilla veckan. Ett annat namn
på tiden före påsk är passionstiden.
Passion betyder lidande. Stilla veckans gudstjänster ger oss utrymme
att reflektera över Jesu sista dagar
i det jordiska livet, och sätta det i
relation till våra egna liv.
Palmsöndagen inleder Stilla veckan. Då rider Jesus in i Jerusalem och
hälsas med Hosianna-sång. Palmsöndagen är en glädjens dag, men
samtidigt visste Jesus vilket lidande
som låg framför honom.

Skärtorsdagsmässan firar vi i

På påskdagen firar vi uppståndelsen med festmässa i båda kyrkorna.
Kyrklunch efteråt!
På annandag påsk gör vi en
gemensam pilgrimsvandring med
grannförsamlingen Vantör. Annandagens tema är lärjungarnas vandring
till Emmaus. De tror att Jesus är död,
och en okänd slår följe med dem. När
de senare delar en måltid och Jesus
bryter brödet, så känner de igen honom. Han lever!
DU HITTAR ALL INFO OM DAGAR OCH
TIDER PÅ BRANNKYRKA.ORG, I ANNONS
I MITT I SÖDERORT SAMT PÅ LOKALA
AFFISCHTAVLOR.

När idealisten möter realisten
– vad händer då?
Än en gång är flyktingströmmen enorm. Ett nytt krig
och människor flyr. Bland annat hit till oss. Journalisten och författaren David Qviström skrev 2016
essäboken ”Evangelium för troll”, som handlar om de
dilemman vi kan hamna i, när vår medmänsklighet och
vår egennytta krockar.
Ur boken föddes en teatermonolog, med skådespelaren
Hans Qviström (Davids kusin) i rollen som prästen Stefan,
som för ett opolitiskt kökssamtal med sig själv och sitt
”troll”, om hopp och ansvar i flyktingkrisens tid. ”Trollet”
ska vi förstå som liknelsen med bergatrollet som vaktar sin
skatt, och liksom trollet kan även vi vilja resa murar för att
skydda det vi har.
Monologen spelades i Vårfrukyrkan hösten 2017 på en
Afton mellan himmel och jord, då helt nyskriven och inte
riktigt färdigslipad. Hans Qviström, som i sin andra profession är vaktmästare här i församlingen, har nyligen börjat
damma av föreställningen efter två års obefintliga spelningar i pandemins spår.
Det är vanskligt att jämföra flyktingkrisen 2015 med
dagens. Den här gången kanske trollet inom oss inte vaknar
på riktigt samma sätt, men monologen är allmänmänsklig
och kan träffa oss alla i maggropen.
Kari Malmström

FOTO: CISSIE BRUNOSSON

FOTO: JENS ALVIN

Brännkyrka kyrka. Efter mässan kläs
altaret av. När långfredagsgudstjänsten firas finns på altaret endast
en törnekrona och fem röda rosor
som symboliserar Jesu fem sår.
Orgeln är tyst.
På påsknatten bärs påskljuset in i
en mörk kyrka, ljusstakar och blommor placeras på altaret och ljuset
fyller åter kyrkorummet. Kristus är
uppstånden!
I Vårfrukyrkan firar vi gravläggningsgudstjänst på långfredagen, och
har också möjlighet att tillsammans
se en eftermiddagsfilm, ”Risen”.

EVANGELIUM FÖR TROLL

Hans Qviström som
prästen Stefan.
Författaren
David Qviström.

Evangelium för troll
VI BJUDER PÅ TVÅ FÖRESTÄLLNINGAR
Brännkyrka kyrka söndag 8 maj 16.00
Vårfrukyrkan torsdag 12 maj 18.30
Fri entré. Samtal med Hans efteråt för dem som vill.

KONSERTTIPS!

Sjungen Mariabön i Brännkyrka kyrka
med Brännkyrka vokalensemble
Äntligen blir den av! Konserten som vi kallade ”Fransk
trettondedag” blev vi tvungna att ställa in av pandemiskäl.
Brännkyrka vokalensemble med ledare Robin Spurrier kan
nu med glädje istället välkomna publiken i slutet av april.
”Fransk aprilkväll”!
På programmet står Marc-Antoine Charpentiers Litanies de
la Vierge, en tonsättning av en Marialitania med medeltida
rötter. Detta musikaliska verk är från 1684. Förutom
Charpentiers verk framförs bland annat delar av Missa in
Simplicate av modernisten Jean Langlais samt musik av
Élisabeth Jacquet de La Guerre.
BRÄNNKYRKA KYRKA 18.00 SÖNDAG 24 APRIL
MEDVERKANDE: Brännkyrka vokalensemble samt barockensemble under ledning av Robin Spurrier
Fri entre • kollekt
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PORTRÄTT

Marie blev kyrkvärd i ett märkligt
läge. Under coronatiden var gudstjänsterna få. Nu är hon sugen på
att med full kraft gå in och bidra.

Hon är tacksam
över livet
Det är nästan omöjligt att inte skratta i samtal med
Marie Moberg. Hon utstrålar definitivt positiv energi,
och är samtidigt eftertänksam och medkännande. Som
klippt och skuren till att vara kyrkvärd, vilket hon också
är här i församlingen sedan början av 2020. Snart 50 år
gammal besväras hon till sin stora irritation av åldersnoja, men är tacksam varje dag för att hon är så lyckligt
lottad. Det är ingen klyscha att hon vill tacka livet!

8

Marie är uppvuxen i Vikingstad utanför Linköping. Alla kände alla, en trygg
och ombonad miljö. Farfar startade ett

snickeriföretag som pappa senare tog
över. Föräldrarna var rotade, men inte
Marie. Hon beskriver hur det var så
mycket man ”skulle” göra, i början på
1990-talet. Bo utomlands, plugga förstås
– och antagligen flytta till Stockholm.
Hon tog studenten 1992 och var på
en midsommarfest några veckor senare. Där träffades hon och Robert, tycke
uppstod!
– Det var kanske lite för tidigt i livet
egentligen, säger hon. Jag hade redan
bestämt mig för att flytta utomlands och
gjorde det också.
I nio månader var
hon au-pair i Holland.
Robert började plugga
i Linköping. De höll
kontakten. När Marie
kom hem var hon klar
över att den där Robert nog var mannen
Gud gjort åt henne.
Nybliven student.
FOTO: PRIVAT

E

n kvinna i sina bästa år – så beskriver
hon sig. Och skrattar.
– Det är så fånigt med åldersnoja!
Vet inte varför jag har den. Om det har
att göra med livets gång och förgänglighet – när jag samtidigt verkligen är
i mina bästa år. Det är en motsägelse.
Det stör mig.
Det kan handla om ett slags ”generationsväxtvärk”. Marie har inga syskon,
men har båda sina föräldrar i livet. De
bor 20 mil härifrån. Under pandemin
har mötena varit få, och hennes pappa

blev under den tiden sjuk, så pass att
livsomställningar för föräldrarna blev
nödvändiga.
– De blev tvungna att flytta ifrån sitt
hus, deras livsverk, berättar Marie. Pappa blev plötsligt gammal, numera sitter
han i rullstol... Det blev så uppenbart att
jag blev tvungen att steppa upp och bli
”den vuxna”.
– Att vara endabarn är inget man
väljer, fortsätter hon. Det är kanske bra
på sätt och vis, men ju äldre jag blivit
desto jobbigare tycker jag nog att det
är. De har ju bara mig, och jag har ingen
som delar min tidiga historia.
Men som medvandrare i livet har hon
sin man Robert.
– Han har känt mig sedan jag var
19 år!

FOTO: HÅKAN FLANK
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Väl hemma i Sverige våren 1993 jobbade Marie en termin som assistent i
sin hemförsamling, och hade tankar om
att bli präst. Hon sökte både till universitetet och till diakonala året (ett dåtida
praktikår inom Svenska kyrkan), kom in
på båda och blev tvungen att välja.
– Det var något som gjorde att jag
valde bort diakonala året, säger hon. Jag
tyckte väl inte riktigt att jag hade den
där övertygelsen som jag trodde att jag
skulle eller borde ha...
Och hon hade haft drömmar om att
studera i Lund eller Uppsala, men det
var ju före Robert. Nu blev det Linköping. Han läste till statistiker, hon till
personalvetare. När de var klara blev
de kvar ett tag, men 1998, jodå! – flytt
till Stockholm.
– Det var så det var, ville man ha ett
vettigt jobb så vare det Stockholm som
gällde, säger Marie.
Och hösten 2004 hittade de drömhuset på Lisebergsvägen, ett stenkast från
Brännkyrka kyrka. Dottern Maj var nyfödd då, sonen Gunnar kom två år senare.
– Våra barn har gamla släktnamn, och
har väl inte alltid uppskattat det! Namnen
är inte så internationella...
Marie ler brett.
2014 flyttade familjen utomlands.
Till Brisbane, Queensland, Australien.
Roberts arbetsgivare erbjöd en utlandstjänst på två år, och Marie fick till en
tjänst på halvtid hos det företag hon
jobbade vid.
– Jag älskade varje minut! Vi ville
verkligen ut. Robert är uppvuxen i en
”Ericsson-familj” och hade egna barndomsminnen av utlandsboende. Det
fanns en förhoppning om att vi kunde
Brännkyrkabladet • april 2022

göra samma sak, säger Marie. När öppningen fanns så – självklart!
Barnen gick i australiensisk skola.
– De blev inkastade utan att kunna
speciellt mycket engelska!
Marie berättar att Gunnar kom hem
en dag i oktober och sa: ”Mamma, jag
förstår ingenting av vad de säger!”
– Men till jul pratade han flytande plus
hade knäckt läskoden. Det är fascinerande, säger hon. Barn absorberar språk.
De kom hem hösten 2016 och barnen
började i Engelska skolan i Älvsjö. Både
Marie och Robert gick vidare till nya jobb
inom respektive yrke. Livet tuffade på.
Men 2019 öppnades flera förändringsfönster i Maries liv. Först blev hon av
med sitt jobb.
– Jag hamnade i situationen att jag
blev utköpt, jag och min chef gick helt
enkelt inte i takt, konstaterar hon.
Nu hade hon försörjning en tid, med
möjlighet att göra något nytt.
– Det hade nog grott i mig ett tag, att
bli konsult istället för anställd. Hösten
2019 fick jag ett konkret erbjudande och
startade mitt företag. Jag tänkte lite som
Pippi: ”Det här har jag aldrig gjort förut,
men det går säkert bra!”
Marie skrattar mycket, och väldigt
smittande. Här finns så mycket livsglädje, en hel del självironi och kort
sagt – humor!
– Att bli min egen var ett av de bästa
besluten jag fattat i mitt liv, säger hon.
Men det som hände sedan... Pandemin
påverkade jättemycket. Jag blev utan
uppdrag från maj till oktober 2020. Tack
och lov hade jag möjlighet att ansöka om
permitteringsstöd.
Hon är medveten om sina privilegier.
Robert satt hemma och distansjobbade
i en trygg anställning.
– Hade jag varit ensamstående med
två barn hade jag kanske inte vågat hoppa, säger Marie. Jag hade en plattform,
och är ödmjuk, glad och tacksam över
det. Tacksam över livet, över vad det har
gett mig. Och som alla människor kan jag
fråga mig: är jag värd det?
Hösten 2019 fick hon också frågan
om att bli kyrkvärd.
– Plötsligt satt jag uppe i församlingshemmet i januari 2020 och pratade med
kyrkoherden!
Hon upplevde sig väldigt välkommen
– och allt verkade så enkelt. Kyrkvärdarna utses formellt av kyrkorådet och
när det väl var gjort så fick hon börja.
Men pandemin skapade ett märkligt
läge. Marie hann bara tjänstgöra ett par

FOTO: PRIVAT

Gud, ja. Han och kyrkan har haft en
given plats i Maries liv länge.
– Jag gick på Kyrkans barntimmar,
konfirmerades, blev ledare och var väldigt aktiv i Kyrkans ungdom ända fram
till tidiga 20-årsåldern, berättar hon.
Det kyrkliga fick hon inte med sig
hemifrån utan hittade på egen hand.
Föräldrarna hade sin generations erfarenheter, av statskyrka och strikt
konfirmationsläsning.
– I samband med min konfirmation
tror jag att de fick en friare syn på vad
kyrkan kan vara, funderar Marie. Min
konfirmationspräst var väldigt öppen,
det var ett villkorslöst sammanhang så
som jag tycker att det ska vara.
Konfirmationsprästen blev också
den som vigde Marie och Robert så
småningom.

Marie, Gunnar och Maj i Brisbane 2016.
gånger och kyrkvärdsutbildningen har
fortfarande inte blivit av.
– Kyrkvärdskapet är ett sätt för mig
att hitta tillbaka till Gud och det kyrkliga
sammanhanget, säger hon. Jag har tid
och möjlighet att göra det, och eftersom
jag hade prästtankar en gång så har jag
reflekterat över hur jag kan bidra, även
om jag nu inte hade ”kallelsen”. Det som
är fint med att jag var så aktiv i min ungdom, är att jag känner igen så mycket!
Det är 30 år sedan men ändå ganska likt...
Vi firar gudstjänst på ungefär samma sätt
som vi gjort i alla tider. Vi kan vila i en
tradition, i eviga värden. Du behöver bara
infinna dig, och så löser allt sig! Blir det
lite fel ibland så är det inget som varken
vi eller Gud hänger upp sig på.
Familjen Moberg på Lisebergsvägen är
ett tajt gäng. Både åren i Australien och
pandemiåren har stärkt dem. Marie är
glad – och tacksam.
– Vi kom varandra väldigt nära i och
med pandemin. Vi var mycket ute och
friluftsgrejade! Det jobbiga var det där
med pappa... Men han och jag i hade ett
så fint samtal i telefon nyligen, där han
kändes alldeles som vanligt igen...
Rösten bryts. Marie blir ledsen eller
rörd eller båda. Skratta kan hon, men
gråta också.
– Jag är tacksam över att vara så
lyckligt lottad – speciellt i dessa tider...
Det som händer i Ukraina är så hemskt!
Den här maktlösheten man känner... Och
jag ska ju föreställa ”vuxen” nu – haha!
Med klimatångest, pandemi, världskrig
eller vad det nu blir, att på något sätt
förhålla sig till...
Skulle hon kunna tappa tron i allt
det mörka? Marie svarar snabbt och
bestämt.
– Näää. Det måste ju finnas något ljus!
Om man skulle tappa sin Gudstro – vad
har man då?

”Om man
skulle tappa
sin Gudstro
– vad har
man då?”

VAD GÖR
EN KYRKVÄRD?
Kyrkvärdsämbetet är
det äldsta av
den kristna
kyrkans lekmannafunktioner. Kyrkvärdar fanns
redan under
400-talet.
Kyrkvärden har som
kanske främsta uppgift att
se till att besökare känner
sig välkomna
och delaktiga.
Andra uppgifter är att läsa
texter, tända
ljus, delta i
förbön och
ta hand om
kollekt.

Kari Malmström
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PÅSKKRYSS
Vi frågar tre ungdomsledare.
De har varit konfirmander och har
valt att stanna kvar för att ge vidare.

Brännkyrka krysset

Vinn fin minivas! Glasängeln är nio centimeter hög
VALUTA- MUMINRESERV MAMMA

Vad är den kristna påsken
för dig? Vad är viktigt?

PLAGG
MÄRKESMAN

Elin 16 år
ENKÄT: Lovisa Oscarson

STAD I
MOSELDALEN

Är du mellan 18 och 25 år och vill prova
på hur det är att arbeta i Svenska kyrkan?
Då är du välkommen att söka till ungresurs. Brännkyrka församling har plats för
en praktikant/ungdom läsåret 2022/23.
Som ungresurs ingår du i vårt arbetslag och får en handledare som stöttar dig.
I församlingslivet får du möta människor
i alla åldrar, vara delaktig i många olika
verksamheter. Praktiken är en fulltidssysselsättning och du får praktikersättning.
LO

Läs mer och sök här
Senast 15 april!
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En möjlighet att hitta
vidare efter gymnasiet

STOCKHOLM
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TIDER
BRA
PJÄS

SPRÅKMÄRKE

ETT PRAKTIKÅR I SVENSKA KYRKAN

FONDTECKEN

FISKAVFALL

Alva 16 år

Jag fastar ju från kött,
godis och bakelser och
så. Påsken betyder att
jag får börja äta de sakerna igen om jag vill.
Jag ser påsken som något glatt.

KÖR
MED
FOLK

5

RAMEL

mycket på det. Svårt
att sätta ord på. Jesus
och allt det där och
det är inte så kul. Det
är väldigt många känslor, död, sorg men
också glädje och starka färger.

Joakim 20 år – ung resurs, se nedan!

VAR
NAPOLEON

SKYSKRAPA

Jag har inte tänkt så

Jag tänker på Taizé
och när vi var där med
ledarutbildningen. För
att det är den största
kristna händelsen jag
har varit med på. Det var kul och lärorikt
att se att det finns så många kristna ungdomar som firar påsk. Vi var cirka 4000
personer i kyrkan på påsknatten.

MONOLOG
I MAJ

4

LÖPA
GRANNLAND
SKYDD
FÖR
OSTAN

8
KAN
VATTEN
VARA
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PÅ NYA JOBB

Ett ljus i en mörk natt

Personalförändringar

Jag älskar påsknatten! Att få uppleva hur
vi går från djupaste mörker till livets ljus.
Jag ber och tror att vår
trasiga värld också ska
få känna uppståndelsens
ljus, att vi alla ska få ta
del av påskens hoppfullhet. Ett ljus i en mörk
natt.

Milla Persson prästvigdes 16 januari i Storkyrkan
och är sedan dess pastorsadunkt här i Brännkyrka
församling. Alla nyprästvigda i Svenska kyrkan får
ett års placering i en församling, med lön från stiftet.
Under adjunktsåret lär man helt enkelt jobbet praktiskt, och kan sedan söka tjänst var man vill. Milla har
snabbt kommit in i arbete och gemenskap.
Prästen Gustav Frosteblad har slutat hos oss.
Inom kort kommer församlingen att påbörja nyrekrytering för att fylla vakansen.
KM

MILLA PERSSON, PRÄST
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OPARTISK

och är som gjord för späda små vårblommor. Bland de insända rätta lösningarna drar vi fem vinnare – kanske är du en av dem. Kryssa lugnt!
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Hej medmänniska!
”You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one”
Glad Påsk!
RAIMOND MOLANDER, VIK. ADMIN. CHEF

Brännkyrkabladet • april 2022

© ©
BENSONX
BENSONX

DE LIKNAR
DE LIKNAR
KLYKOR
KLYKOR

PRESS
PRESS

1

SES ISES I
DÅ OCH
DÅ OCH
DÅ DÅ

FLODFLOD
I
I
ÖSTERÖSTER

TON TON

1

11

STOFFSTOFF

ROP ROP

TENLITEN
NGA
LÅNGA
NIPAKNIPA
EIN- EINSTEINS
STEINS
ÄMNEÄMNE

LÖFTELÖFTE

KÖR KÖR
ANNOANNO
DOMINI
DOMINI

TES TES

14

TRETAL
TRETAL

UNDSUND

11

DUO DUO

HÖJTHÖJT
A HÖNSA HÖNSFÅGEL
FÅGEL

SES I SES I
KLASSER
KLASSER

FÖDAFÖDA

6

6 VASSVASSBÅTARBÅTAR

5

5

6

6

FÅGELFÅGELBAK BAK
BIT BIT

9

KEDJEKEDJELJUDLJUD

7

7

8

8

9

9 10

13

BENGTBENGT
CARLSON
CARLSON

13
ORD- ORDNINGNING

TRIVSTRIVS
MED MED
VATTEN
VATTEN
RHODE
RHODE
ISLAND
ISLAND

10 11

11

12

12 13

13

14

14 15

15

16

16 17

17

18 18

Vinn glasängel!
Med hjälp av de siffror som finns i krysset bildar
du en mening som skrivs in i raden under krysset.
Den meningen skickar du till FRISVAR, Brännkyrka
församling Svenska kyrkan, 2048 5625, 125 22
Älvsjö. De fem vinnarna dras fredag 22 april.

Ange namn, adress
och telefonnummer.
11

JAG & GUD

Tack
till dig som är
medlem i Svenska kyrkan!
Du är viktig.
Din medlemsavgift gör det möjligt för oss att:
• Ge stöd och hjälp i enskilda samtal, familjerådgivning och
grupper för sörjande.
• Bedriva uppsökande diakoni och ha närvaro ute i samhället.
• Bjuda in till kvalificerad och uppskattad kyrkomusik, utan
entréavgift.
• Sköta om och hålla öppna två vackra och rofyllda kyrkorum.
• På öppna arenor bjuda in till gemenskap, samtal och fördjupning för alla åldrar.
• Högtidlighålla stora ögonblick i alla livets skeden.
... och mycket mer.
Vill du gå med i Svenska kyrkan är det enkelt. Gå in på
vår hemsida brannkyrka.org – klicka på ”Bli medlem”
längst upp till höger och följ instruktionerna.

Med önskan om en Glad påsk
i hopp, förtröstan och kraft!
Brännkyrkabladet delas ut till alla hushåll i församlingen, även dem som undanbett sig reklam. Detta
för att vi inte ska missa någon som verkligen vill
ha tidningen. Den delas alltså ut även till ickemedlemmar. Skulle du vara en av dem som inte är
intresserad – bli inte arg på oss för att du ändå fått
tidningen. Lägg den bara i pappersåtervinningen!
Tack för visad förståelse.
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Tidshorisonten för kyrkans
verksamhet är evig
Kan inte minnas när Gud trädde in
i mitt liv, men det tidigaste minnet
jag har är från söndagsskolan där jag
ibland vistades som liten. Där var
alltid lek och glädje och vid ett tillfälle
samlades vi barn i ring och fick träffa
prästen. Han frågade oss om hur vi
uppfattade Gud. Jag var nog inte mer
än fem år och då var Gud ännu en
långhårig farbror som vakade över
oss från himlen. Jag kan fortfarande minnas den mäktiga känslan i att
finna trygghet även bortom mamma
och pappas famn.
Några år senare, vid konfirmationslägret kunde jag uppleva en
närvaro. Kanske var det Gud. Kanske
var det det fina i att alla vi ungdomar,
som samlades kring lägerelden, för
en stund lade bort våra masker, vårt
pansar och möttes i total ärlighet
kring stort och smått i livet.
Idag är Gud så mycket mer för mig.
En god kraft, som finns i allt gott vi
människor gör för varandra, för djur
och för vår planet. Jag kan känna
kraften av Gud i närvaron av vänner,
som vill varandra väl. I det vänliga leendet, i välmenande ord och i
hjälpsamma handlingar.
Det hände alldeles nyligen att
församlingskansliet fick besök av ett
par, som särskilt ville måna om att
deras, i ensamhet bortgångne granne, fick en förtjänt begravning i en
kyrka. Han saknade nära släktingar
och grannarna befarade att han inte
skulle få ett värdigt avslut. Den ärliga
generositeten i mänskliga handlingar
är för mig ett tecken på Guds goda
kraft.
Den gör sig även påmind i naturen. I vinden som susar, i värmande
solstrålar som bryter igenom trädkronor, i doften av grönska. Den jag
kallar Gud, ger mig ro. Ibland är känslan av närvaro högst påtaglig och det
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kamrer
är lätt att göra rätt. Det fina med Gud
är att han alltid funnits där och velat
vägleda mig, vare sig jag velat lyssna
eller ej.
Jag tar även Gud med mig i mitt
dilemma; hur jag förhåller mig till den
som skadar andra. I skrivande stund
härjar kriget i östra Europa och det är
nästan obegripligt att sådana grymma
handlingar kan initieras. Det verkar
vara så långt ifrån godhet man kan
komma. Många oskyldiga kommer att
få möta en alldeles för tidig död för
att de befinner sig på en viss plats,
vid ett visst tillfälle. Förutom att be
för dem som såras och är rädda, vill
en del av mig be en bön för den som
skadar. Gode Gud, hjälp honom att bli
snäll. Så att andra slipper lida. En del
av mig. Kraften kämpar med mig.
Under tiden fortgår livet. Församlingens förberedande planering
för verksamheten år 2023 är igång
och det är fint att få verka med att
bereda för att så många som möjligt,
redan från barnsben, ska få omslutas
av en församlingens värme.
Då jag bekantade mig med Brännkyrka församling för några år sedan
blev jag förvånad över hur mycket
som faktiskt ryms i församlingslivet,
från dop till öppen förskola, barnkörer
med körhäng för föräldrar. Konfirmation, ungdomsverksamheten i
Fruängen, körgemenskap, familjerådgivning, för att nämna några. Och inte
minst församlingens omsorg om den
som mist någon. Stöd i sorg.
Det fina med församlingslivet är
att tidshorisonten för kyrkans verksamhet är evig. Jordelivet fortgår och
vi resonerar vidare, Gud och jag.
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