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Drop-in
6 juni!

s 3
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När dagen fylls
av fågelsång...    

Det är kyrkoval i år. 
Alla medlemmar från 
sexton års ålder får 
rösta. Vi hoppas att 
många tar chansen 
att påverka!           s 6

Körsång – från dokumenterad 
hälsoboost till högriskprojekt 
i coronans spår. Eva är en av 
många som ofrivilligt tvingats 
att tystna.               

PORTRÄTT s 4–5

Raad är diakon i Svenska 
kyrkan. Han kom från 
Irak till Sverige 1977 
och har varit kristen i 
hela sitt liv. 

JAG & GUD s 8

... Då spelar Skaparen

och vi blir toner i hans symfoni

av ljus och ljud och färger.
SV. PS. 754SV. PS. 754 

TEXT: FRANK KAERGAARD • ÖVERS: JAN ARVID HELLSTRÖM
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I augusti hoppas vi på större möj-
ligheter att samlas och ordnar en 
pilgrimsvandring i Jämtlandsfjällen 
med boende på härliga Hållands-
gården i närheten av Åre.

Under vistelsen gör vi fem endagars 
vandringar som tar oss upp på fjället 
och tillbaka. Våra guider lotsar oss i 
lätt till medelsvår terräng på vand-
ringar som är mellan 5–15 kilometer.
Längs vandringsleden dröjer vi vid 
olika rastställen för individuell och 
gemensam reflektion i bön, tankar 
och delande.

Vandringen vänder sig till dig som 
är boende i Brännkyrka församling och 
är medlem i Svenska kyrkan. I första 
hand välkomnar vi dig som inte prövat 
på att pilgrimsvandra tidigare. I mån av 
plats är det öppet för återvändare och 
andra att delta.

NÄR? 17–23 augusti 2021
AVGIFT? 4 000 kronor 

I avgiften ingår resa med nattåg tur och 
retur. Boende i dubbelrum med helpen-
sion (tillägg för enkelrum 1 000 kronor). 

För mer detaljerad information och 
anmälan – besök Brännkyrka försam-
lings hemsida brannkyrka.org/pilgrim
ANMÄL DIG SENAST MÅNDAG 31 MAJ 2021.

PILGRIM

En yttre och
inre vandring

Bli konfirmand
Är du född 2007? 

Ta chansen!
Som konfirmand får du en unik möjlighet att träffa nya kom-
pisar, ha kul tillsammans och prata om livets små och stora 
frågor. Ta chansen att testa kyrkan och tron – kanske är det 
något för dig? Kolla hemsidan! Anmälan är öppen nu.
Begränsat antal platser – först till kvarn!
Att konfirmeras i Brännkyrka församling är avgiftsfritt.
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En morgon råkade jag ha på Sveriges  ra-
dio P1:s Vetenskapsradion och fick höra den 

makalösa melodin av ett spindelnät. Forskare har 
lyckats översätta vibrationerna i spindelnätets 
trådar till toner som vi människor kan uppfatta. 
Det var som ett kort litet musikstycke – sprött, 
ljust och lite läskigt. Med hjälp av vibrationerna 
kommunicerar spindlarna med varandra. Och det 
är så de fångar sina byten, de ser inget men kän-
ner när en mumsig fluga fastnat.

Kommunikationen mellan oss människor har 
utmanats under den här virustiden. Jag sitter 

i massor av zoom-möten där vi blir små, platta, 
fyrkantiga rutor, vi som egentligen är allt annat 
än små, platta och fyrkantiga. Jag blir så glad 
när vi då och då ändå får ses på riktigt. När vi 
möts med kroppen händer helt andra saker. Det 
platta och fyrkantiga är borta och vi uppfattar 
så mycket mer, förstår varandra bättre och blir 
mycket mer kreativa. Kommunikationen funge-
rar helt enkelt. Tänk om man skulle översätta ett 
zoom-möte i toner. Hur skulle det låta?!

Samtidigt är jag förundrad över hur stark 
viljan och idérikedomen är att hitta vägar till 

varandra. Vi ringer och skriver kort, facetimear 
och skickar smileysar och ordnar utomhuskalas 
oavsett väder. Kanske är det en av de saker vi 
verkligen insett – att vi behöver varandra. Men 
sen undrar jag om det inte också är så att vi 
faktiskt står i kontakt med varandra, oberoende 
av om vi kan se eller höra varandra. Tänk om alla 

tankar och all längtan väver ett slags spindelnät 
mellan oss, knappt synligt för ögat men som en 
spröd ton som ändå når fram.  

Jag brukar inte tänka mig Gud som en spin-
del. Särskilt inte en som vill fånga oss som ett 

byte. Men jag tänker mig ofta Gud som någon 
som vill komma i kontakt med oss. Som om Gud 
väver tunna men starka trådar så vi ska kunna 
höra varandra. Hallå, människa? Var är du? Här är 
jag! Jag tror inte Gud tränger sig på men jag tror 
att Gud längtar efter oss, intensivt och envist. 
Jag tror också att Gud söker alla slags vägar för 
att hitta oss. Som om Gud inte heller vill vara en-
sam. Den tanken tröstar mig ofta. Att Gud söker 
mig lika mycket som jag söker Gud. Nej, att Gud 
söker mig mycket mer än jag söker Gud.

När jag skriver det här är det den där tors-
dagen i april då det snöar för fullt efter några 

varma och soliga vårdagar. Kurvorna pekar fort-
farande åt fel håll och sommar och corona-lätt-
nader känns avlägsna. Men det är ljust länge på 
kvällarna och vårt körsbärsträd har stora knop-
par. Många dagar kommer fyllda av fågelsång, 
det vet jag. Och om jag stannar upp lite och drar 
ett djupt andetag så kanske också jag kan höra 
den där kärleksfulla och tröstande spindelnätsto-
nen som fyller universum – vi är inte ensamma – 
Gud är nära allt levande.

Eva-Karin Fackel Sandor
KYRKOHERDE

Jag vet hur ett 
spindelnät låter!

Vi är alla på väg. Vi slår följe längs vägen.

Vandringen på livsvägen öppnar för möten 

med varandra, oss själva och Gud. 



Varför inte droppa in i kyrkan 
på Nationaldagen 6 juni?

DOP & VIGSEL

Det blir nog ingen friluftsgudstjänst med husdjur i år

PILGRIM

Sedan 1994 har Brännkyrka församling firat guds-
tjänst med husdjur utomhus på Kristi himmelsfärds 
dag. Utom 2020 och 2121. Förra året blev denna 
traditionella gudstjänst av först på midsommar-
dagen, då som premiärgudstjänst efter uppehållet 
under våren. I år har vi en deltagargräns på åtta per-
soner att förhålla oss till, som var 50 förra året, och 
ser i dagsläget ingen vettig väg att bjuda in – trots 
att gudstjänsten alltid är utomhus, i alla väder.

Nu laddar vi för 2022! Då infaller Kristi himmels-
färds dag den 26 maj, och vi planerar för uteguds-
tjänst på kyrkängen vid Brännkyrka kyrka. Husdjur 
mycket välkomna! Här hyllar vi Skapelsen, som 
omfattar och omfamnar oss alla. Tvåbenta, fyrbenta, 
med eller utan vingar. Hundar, katter, marsvin, tam-
råttor, hamstrar – Guds välsignelse erbjuds alla!   KM

Kyrkfiket

rop in-dop och vigsel med minimal 
planering – för er! Kom uppklädda el-
ler i vardagskläder, ensamma eller med 
en släkting. Men tänk på att endast 
åtta personer (exklusive medverkande 
personal) får samlas samtidigt.

Vi erbjuder möjligheten att få
KVALIFICERAD LIVESÄNDNINGKVALIFICERAD LIVESÄNDNING av er
dop/vigsel-ceremoni så att anhöriga 
och vänner som inte kan vara på plats 
får vara med och dela er viktiga hän-
delse. Dessutom står en PROFESSIONELL PROFESSIONELL 

FOTOGRAFFOTOGRAF redo att i enkel studiomiljö 
föreviga högtiden. Bilderna får ni.

Vi kan tyvärr inte bjuda på kaffe 
och tårta efter gudstjänsten, på grund 
av restriktionerna. Ni får istället med 
er en TREVLIG FIKAPÅSETREVLIG FIKAPÅSE samt en liten 
välgångspresent.

Under det senaste året har nog många avstått från 
att ordna med dop eller bröllop, andra har ställt in 
sina planerade högtider. Och kanske hade högtiderna, 
även utan pandemi, bara inte blivit av, fast det funnits 
en önskan och längtan. Passa på tillfället att drop-
pa in i Brännkyrka kyrka på Nationaldagen söndag 6 
juni! En vacker medeltida kyrka, präster, musiker och 
kyrkvärdar väntar på er. Allt utan avgift. På grund av 
rådande restriktioner behöver ni dock föranmäla er 
senast 4 juni för att tilldelas en tid.

D
För mer information och anmälan, ring 08-447 11 56. Vi svarar måndag–fredag
09.00–15.00 (tisdagar 10.30–15.00). Har du inte möjlighet att ringa, mejla till
brannkyrka.info@svenskakyrkan.se så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Vigsel
Den här dagen är till för er
och er kärlek till varandra! Strax
innan vigseln äger rum har ni ett kort 
samtal med en präst där ni tillsam-
mans går igenom vigselgudstjänsten.

OBS!
Checklista inför bröllopet:
•Minst en av er måste vara
•medlem i Svenska kyrkan
•Giltiga legitimationer
•Giltig hindersprövning
•(två papper, ett till er var)
Ansök om hindersprövning hos 

Skatteverket. Kom ihåg att vara 

ute i god tid! När hinderspröv-

ningen är klar får ni ett intyg om 

hindersprövning och ett vigselin-

tyg av Skatteverket. Dessa ska ni 

lämna till vigselförrättaren (präs-

ten) vid samtalet innan.

Dop
Dopet är för alla åldrar, det är unikt 
och personligt. Strax innan dopet 
äger rum har ni ett kort samtal med 
en präst där ni tillsammans går ige-
nom dopgudstjänsten.

DOPKLÄNNING/KLÄDER

Det går bra att döpa sig i vilka klä-
der som helst. Kom som du är! Vi 
har dopklänning eller dopdräkt som 
du gärna får låna. 

OBS! BARN UNDER 18 ÅR

Om du kommer ensam med ditt 
barn, och ni är två vårdnadshava-
re, måste även den andre skriftligt 
intyga sitt godkännande att dopet 
sker. Detta gäller för dem som är 
minderåriga och ska döpas. Det-
samma gäller om du är under 18 år 
och vill bli döpt.

GUDFÖRÄLDRAR/FADDRAR

En dopkandidat kan, om man vill, ha 
en eller flera gudföräldrar/faddrar. 
Den eller de som ska vara gudför-
äldrar måste vara döpta i något 
kristet samfund.

Det går bra att kombinera dop 
och vigsel. Kanske vill ni gifta 
er och döpa ert eller era barn 
samtidigt? Inga problem! 

ANMÄLAN

FOTO: ULF EKSTRÖM/MOSTPHOTOS

Även i år blir det sommarcafé i 
Vårfrukyrkan, corona-anpassat. 
Vi erbjuder huvudsakligen bords-
servering utomhus. 
FRÅN OCH MED MÅNDAG 21 JUNI:

MÅNDAG–FREDAG 10.30 –16.00, 

ÄVEN MIDSOMMARAFTON.

Kaffe, te, mackor, fikabröd ser-
veras, allt till schyssta priser. 
Fiket bemannas av sommarjob-
bande ungdomar.  Sista öppetdag 
20 augusti.    

Välkommen! 
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tt körsång, som ju är do-
kumenterat bra för männ-
iskors hälsa och goda må-
ende, plötsligt blev ett 
riskbeteende och mer 

eller mindre förbjuden, är också en as-
pekt av coronans härjningar. Eva är en 
av Brännkyrka församlings bortåt 150 
körsångare som för tillfället håller tyst.

2002 började hon sjunga i dåvarande 
Brännkyrka motettkör.

– Jag hade aldrig sjungit kyrkomusika-
liska verk innan jag kom till Brännkyrka, 
det var en ny spännande erfarenhet. Det 
är roligt att sjunga Mozart, och Bach! Och 

Tron är en viktig del
av att vara människa
Eva Karlfeldt är stadigt förankrad i Svenska kyrkan,
och är stolt över det. I kyrkan finns ett arv och en 
kunskap som är viktig, menar hon. Hon har alltid 
sjungit. Som barn mest för sig själv, sedan skolkör 
ända upp i gymnasiet. Och kyrkokör blev det. 
Körsången har löpt som ett troget parallellspår till 
Evas övriga val i livet. När hon flyttade till Älvsjö 
2001 ville hon etablera en relation med kyrkan här 
lokalt, och enklaste vägen in var att gå med i en kör. 

A

Rutters Requiem är bland det roligaste vi 
gjort, säger hon.

Några år senare tog hon en paus 
från motetterna av familjeskäl, men när 
Brännkyrka vokalensemble startade 
2012 fick Eva frågan om hon ville vara 
med. På många sätt passade upplägget 
henne bra, rep var fjortonde dag istället 
för veckovisa, och tydliga sångliga pro-
jekt. Hon sa ja!

Vokalensemblen hade några corona-
säkrade körrep i höstas, men då var Eva 
inte med.

Hennes mamma, som i många år käm-
pat mot en cancersjukdom, låg för döden 
hemma i Linköping, så Eva var mest där.

– Hon hade ASIH, avancerad sjukvård 
i hemmet, och den var verkligen så bra, 
säger hon. Och vi sjöng! Brorsan spelar 
gitarr, vi sjöng, jag sjöng – för henne. 
Det var fint.

Mammas bortgång var jobbig, och det 
märks i vårt samtal. Här finns känslighet 
och märkbar sorg, men också jäklar-
anamma! Eva ler nöjt när hon berättar att 

moderns begravning skedde precis innan 
maxantalet deltagare vid gudstjänster 
sänktes i höstas.

– Det var ju ändå en bra tajming. 
Mammas begravning var 6 november. 
Det var sol och varmt och för en gångs 
skull vindstilla på den där kullen!

Kullen är vid Vårdsbergs kyrka i Åker-
bo församling strax utanför Linköping. 
Den är fortfarande Evas mest självklara 
kyrka. Hon är uppvuxen här; många stora 
familjetilldragelser har skett här, nu se-
nast alltså mammas begravning. Listan 
på dop, konfirmationer och vigslar kan 
göras lång. Evas poäng är kontinuiteten 
och tryggheten.

– Varje skolavslutning var i kyrkan. 
Jag var aktiv i scouterna, där hade man 
också gudstjänst i kyrkan. På den tiden 
var samarbetet med kyrkan ingenting 
man reflekterade över, det var så det var, 
säger hon.

Evas nuvarande familj består av 
henne själv, maken Johan och döttrarna 
Mathilda, 19, Eira, 17, och Idun, snart 14. 

PORTRÄTT

FOTO: HÅKAN FLANK

Eva saknar att kunna fira 
gudstjänst. Att tomrummet 
skulle kännas så stort var hon 
inte riktigt beredd på.
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Det senaste året har för Evas del inte bara 
inneburit ”körsvält”, utan 100 procent 
distansarbete. Hon är personalvetare och 
har jobbat med HR-frågor i över 20 år,  
sedan januari 2020 på Försäkringskassan 
vid Telefonplan. Men där har hon i princip 
inte satt sin fot på långt över ett år.

– Jag hann med två månader på ”nya 
jobbet”, skrattar Eva. Och vi var några 
stycken som försökte pricka in någon 
dag i höstas då och då och faktiskt vara 
på plats.

Ändå funkar det bra, anser hon. Lik-
som många inom staten klarar de flesta av 
Försäkringskassans cirka 14 000 medar-
betare landet över att utföra sitt uppdrag 
också hemifrån. En av hennes uppgifter 
som HR-resurs är att verka för att de mår 
hyggligt även i detta annorlunda läge.

Men det har bitvis varit ganska trångt 
i Älvsjövillan. Många familjemedlemmar 
kör distans. Att någon gång få vara ensam 
hemma, förutom med katten Lill-Babs, är 
en sällsynt lyx.

– Man sover bredvid varandra, jobbar 
mittemot varandra, äter tillsammans… 
tja – det blir väldigt speciellt, säger Eva.

Hon har stor integritet, en kärv hu-
mor och är handfast att samtala med. Och 
mitt i intervjun startar en liten körchatt. 
Evas mobil plingar till för någon i vokal-
ensemblen vill något. Även i förskingring 
håller gruppen ihop.

Sången hittade hon tidigt i livet, och 
scouterna nästan lika fort. När hon som 
barn letade intressen försökte hon med 
fotboll och scouter.

– Jag tyckte inte att det var kul att täv-
la, så det blev scouterna, konstaterar hon.

Hon tog traditionen med sig, är scout-
ledare här i Älvsjö och alla tre döttrarna 
är eller har varit scouter. De två äldsta är 
konfirmerade med scouterna på Vässarö, 
Stockholms-scouternas ö. Eva antyder 
att deras mor definitivt påverkat dem att 
närma sig konfirmationen.

– Jag tycker att det är viktigt med 
själva konfirmationsundervisningen, det 

handlar om att lära sig grundläggande 
humanistiska värden som vårt samhälle 
bygger på, slår hon fast. Det är viktigt för 
mig att de lär sig det. Sedan får de göra 
vad de vill med den kunskapen.

Yngsta dottern har möjligheten nästa 
år, hur det går får vi se… 

Genom skolkörer och kyrkokörer har 
Eva testat de sångliga vingarnas flygkraft.

– Jag gick med i en flickkör som 
15-åring, det var kul, men där var nog 
kraven lite för höga…

Efter flytt till Stockholm var hon med 
i en profan kör i några år.

– Det var en rolig a cappella-kör. Jag 
tog några sånglektioner, och ändrade mitt 
sätt att sjunga, fick bättre teknik, säger 
hon. Det är ju så att övning ger färdighet.

Hon funderar kring hur det ska bli 
nu. Ju mer man sjunger, desto bättre går 
det. Nu har det inte blivit mycket sjunget 
på över ett år. Ju mindre man sjunger… 
HUH!

– Vi kommer att låta förfärligt när vi 
väl kommer igång igen!

Hon saknar gudstjänsterna. Eva kon-
staterar detta allvarligt och med lätt 
förvåning.

– Den var jag inte beredd på! Det 
var helt oväntat att jag skulle känna så. 
Gudstjänsten ger en form av stillhet, det 
är skönt, och en trevlig gemenskap. Som 
sagt, jag saknar den!

Att hon är kyrkligt förankrad vet vi 
redan, men är hon troende?

– Ja, det skulle jag nog säga. Men jag 
tycker att det är en svår fråga, den är inte 
okomplicerad.

Hon letar lite efter orden.
– Tron och de delarna av livet, de är 

en så viktig del av att vara människa. Det 
handlar om välbefinnande. Vi mår bra av 
att tänka att det finns en högre makt som 
är bortanför oss själva. Det finns något 
gott och vilsamt i det, något genomtänkt.

Hon skrattar.
– Då duger det inte riktigt med det 

digitala! Gudstjänst på nätet är precis 

som med webbsänd konsert, lite rump-
hugget. Vissa saker ska upplevas. Musik 
ska både sjungas och lyssnas live. Det 
blir något annat då, något mera, upplever 
jag i alla fall.

Eva gillar den analoga närvaron i verk-
ligheten. Som scouting och körsång – och 
längdskidor.

– I år har det varit fantastiskt, att 
kunna åka här hemmavid, snö och ljust, 
säger hon njutningsfullt.

Det blev en sportlovsresa också. Hela 
familjen åker, men de andra åker nerför.

Och Älvsjögympan i Älvsjö AIK:s regi 
har kört på som tåget, pandemi till trots. 
Utomhus, hela vintern, även i minusgra-
der. Eva är där.

Hur har den här märkliga tiden påverkat 
oss, tänker hon?

– Det känns som om man dragit ner 
volymknappen på hela livet. På sätt och 
vis har det varit otroligt skönt, säger Eva 
eftertänksamt. Det finns anledning att re-
flektera över det som ändå är bra. Vi har 
fått nya perspektiv, slagit av på tempot.

Samtidigt känner hon starkt med de 
arma gymnasisterna.

– De som går i trean nu, halva deras 
gymnasietid har ju påverkats av pan-
demin. Det som vi betraktar som en 
parentes är faktiskt hälften av några av 
deras viktigaste år! Skönt att vi går vi-
dare mot vaccin och förhoppningsvis ett 
stabilare läge.

Vad tror hon om den här temposänk-
ningen? Tar vi med den in i framtiden?

– Den där är svår…
Hon skakar på huvudet.
– Vi har ju en tendens att köra på 

som vanligt. Hur vi ska arbeta, utveckla 
arbetsformer – vi får se. Nu blir det väl 
en successiv återgång till hösten. Men jag 
hoppas att vi tar med oss handhygienen, 
jag hoppas verkligen det!

Kari Malmström

PORTRÄTT

FOTO: JONAS ENG

”Vi har 
fått nya 
perspektiv, 
slagit av på 
tempot.”

Vårdsbergs kyrka på sin kulle. Fyra femtedelar av familjen i liften. Vokalensemblen under ledning av Robin Spurrier.

FOTO: PRIVAT

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
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Inger
Kyrka är så mycket – en 
byggnad förstås men också 
omtänksamhet, goda möten, 

tillit. En plats att varva ner på, lyssna på bra 
musik, möta någon att prata med när livet är 
jobbigt, få några tänkvärda ord i vårt stres-
sade samhälle, ha en sångstund med barnen 
eller i kören, kunna dela tankar och erfaren-
heter med någon, möta kompisar. Inga krav 
– bara möjligheter. Tycker du som jag att 
detta är viktigt så rösta i kyrkovalet. 
INGER SWAHN FiSK – Fria liberaler i Svenska kyrkan

KYRKOVAL 2021

Vart fjärde år är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar över 16 år får rösta. I valet till kyrkofullmäktige här i 
Brännkyrka församling har du som är medlem möjlighet att påverka vilka som ska vara med och styra församlingens 
inriktning. De du kan rösta på kallas nomineringsgrupper, som går fram med olika program och viljeinriktningar.
I kyrkovalet 2017 deltog 22,4 procent av församlingens röstberättigade i valet. Ju fler som röstar, desto större medlems-
inflytande! Här möter du några representanter för nomineringsgrupperna i nuvarande fullmäktige:

Ta chansen – rösta i kyrkovalet!

Staffan
Jag är engagerad i 
kyrkan för att den 
är en viktig del i mitt 

liv. Som förtroendevald arbetar 
jag för en öppen kyrka som skapar 
mötesplatser för människor i alla 
åldrar och dit alla är välkomna. Det 
är viktigt att rösta i kyrkovalet. 
Det är en möjlighet att vara med 
och påverka vad kyrkan ska vara i 
Brännkyrka församling.
STAFFAN TÖRNQVIST FEBB – Församlings-
engagerade Brännkyrkabor i Brännkyrka församling

Roland
Kyrkan står på en stabil grund 
och etiska värderingar, som 
så väl behövs i vårt moder-

na alltmer hårdnande samhälle. Vi kan inte 
alltid förlita oss på digitala och tekniska 
kunskaper utan det finns ett stort behov 
av en kyrka för tro och tradition och en 
samlingsplats för oss medborgare att mötas 
inför något mer än våra vardagliga bestyr. 
För att bevara vår fina kyrka är det viktigt 
att vi går och röstar i årets kyrkoval.
ROLAND JOHANSSON Sverigedemokraterna

Kenneth
Jag bor i Östberga, ett om-
råde där många olika kulturer 
blandas. Jag själv har under 

några år jobbat i en liten by i Afrika, vilket 
 har gett mig förståelse för människor från  
  olika kulturer. Jag vill att kyrkan ska vara
   en plats där alla är välkomna oavsett
    bakgrund eller tro, för att delta i barn-  
     och ungdomsgrupper, körer med mera.
      Vad vill du med kyrkan? Du kan påverka  
       kyrkans arbete genom att rösta.
          KENNETH RÖNNQUIST Miljöpartister i Svenska kyrkan

Evy
Så länge jag kan minnas har 
jag röstat i kyrkovalet. När  
jag hörde att två ledamöter i   

 dåvarade kyrkoråd arbetade för att sälja/
   bygga bostäder på kyrkans mark var det
     dags att inte bara rösta utan kandidera
      och jobba för vår Älvsjöskog. Sedan dess
        har jag engagerat mig och med glädje
          verkat för kyrkans fyra grundpelare,
            församling, hembygd Brännkyrka.        
               Rösta även du!
    EVY KJELLBERG Centerpartiet

Olle
Jag har stark anknytning till 
Brännkyrka församling genom 
vigsel, barnens dop och kon-

firmation, mina svärföräldrars begravning 
och gravplats på kyrkogården. Församlingen 
prioriterar barn- och ungdomsverksamhet 
inklusive konfirmation, diakoni riktad mot 
utsatthet och olika typer av gudstjänster, 
körsång och olika sorters musik. Jag hoppas 
att du som medlem tar tillfället i akt att rös-
ta på dem som du tycker bäst kan påverka.
OLLE ANDRETZKY BA – Borgerligt alternativ

Är du medlem? Gör din röst hörd. 
 
Vill du gå med? Se brannkyrka.org eller ring 08-447 11 00.

Kekke
Kyrkan har varit viktig för mig 
i olika perioder av mitt liv. Min 
övertygelse är att kyrkan ska  

 vara Kristi kropp i världen, som inte bara talar
    om det glada budskapet utan också går från
        Ord till Handling i praktisk solidaritet i vår
            samtid och framtid. Genom att rösta kan                 
  du bidra till att forma framtidens kyr- 
      ka i vår del av Stockholm, en kyrka  
           som möter oss Brännkyrkabor  
  just där vi är och som vandrar  
       med oss genom livet.
              KEKKE WALTERSSON
                 Socialsdemokraterna

Vad vill de påverka? 
Nomineringsgrupperna?
Det kan du läsa om i vår valtidning som dimper ner i 
din brevlåda 31 augusti. Samma information kom-
mer att finnas på vår hemsida. Där presenteras alla 
nomineringsgrupper med kandidater, program och 
idéer. Den 6 september startar brev- och förtids-
röstningen, och i år med avstånd och restriktioner 
(hur de än ser ut då) kan den vara ett riktigt smart 
alternativ.  All behövlig info om när, var och hur du 
kan rösta – och på vilka – kommer till dig!
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?
Vill du veta mer
om hur Brännkyrka 
församling styrs och  
vilka som är med i 
nuvarande fullmäktige?
Se brannkyrka.org/
styrning

Utförlig information 
om hela kyrkovalet 
hittar du på
svenskakyrkan.se/
kyrkoval



Brännkyrka krysset Alla insända rätta lösningar vinner en nyckelring i olivträ, i form av en finfin fisksymbol!
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LÖSNINGEN INSÄND AV:
Namn 
Adress

Skicka in senast 1 juni till:  FRISVAR, Brännkyrka
församling Svenska kyrkan, 20485625, 125 22 Älvsjö.

Vinn nyckelring i olivträ från Nasaret         
         Fisken är en gammal kristen symbol. De tidiga   
             kristna blev ofta förföljda för sin tro, och skapade  
    detta hemliga tecken. När man mötte någon  
      ritade man en halv fisk i sanden. Om den man  
       mötte fyllde i andra halvan visste båda att de  
         funnit en trosfrände. Vinn din fisk!



JAG & GUD 

Jag hör till den globala 
kristna familjen!

Brännkyrkabladet delas ut till alla hushåll i försam-
lingen, även till dem som undanbett sig reklam.
Detta för att vi inte ska missa någon som verkligen
vill ha tidningen. Den delas  alltså ut även till 
icke-medlemmar. 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 pappersåtervinning-
en! Tack för visad förståelse.

Att vara född i en kristen familj, 
med en mångtusenårig förankring i 
den kristna tron, har alltid givit mig 
en trygghet och en fördjupning i de 
kristna traditioner som finns också 
idag. Jag får ofta frågan om jag är 
kristen eller om jag har konverterat till 
kristendomen, så fort folk får reda på 
att jag är från mellanöstern, från Irak.

För mig är det så självklart att vara 
kristen. Jag är ju döpt, konfirmerad 
och uppvuxen med det.

När jag bestämde mig för att läm-
na Irak, för att fortsätta med mina 
studier efter gymnasiet, ville jag bli 
ingenjör och satsa på teknik och me-
kanik. Efter några års studier i Sverige 
av både språk och några komplette-
rande ämnen som behövdes för att 
komma in på KTH, fick jag äntligen 
börja på det som jag satsat allt på.

Men efter några terminer kändes 
mitt val fel, det var inte det jag ville 
arbeta med, det är människor jag vill 
jobba med, inte maskiner. Det blev 
en ny inriktning som jag styrde mina 
studier till. 1984 vigdes jag till diakon 
i Svenska kyrkan, detta beslut har jag 
inte ångrat, fast jag älskar teknik och 
mekanik ändå.

Jag är stolt över att arbeta som 
diakon i Svenska kyrkan, och får möj-
lighet att möta människor som önskar 
diskutera tros- och livsfrågor. Då får 
jag chansen att berätta om de kristna 
i Mellanöstern, där allt började för 
över 2000 år sedan. Det finns några 
miljoner kristna kvar ännu idag, folk 
har svårt att kunna tänka sig det, man 
tror att i ett muslimskt land bor en-
dast muslimer och glömmer bort att 
en gång fanns både judar och kristna 
i landet.

Min släkt har varit kristen i över 
1800 år, vi tillhör det kaldéiska folket 
som blev kristna då apostel Tomas 
vandrade mot öster; då spred sig det 
kristna budskapet till folket i mindre 
skala redan år 70. Men hela befolk-
ningen blev kristna och döptes på den 
persiska kungen Sinharibs befallning, 
år 363, då han och hans familj upp-
levde ett under, de blev botade från 

en svår sjukdom. Kungen gav order 
om att bygga ett kloster som finns 
ännu idag och kallas Mattiklostret, 
efter munken Matti som genom bön 
kunde göra kungen frisk från sjukdo-
men. 

Klostret ligger i närheten av sta-
den Mosel som är känd från det gam-
la testamentet för Ninive. Ninive och 
kaldéer är nämnda i Bibeln på flera 
ställen, kaldéer betyder stjärntydare.

Det är viktigt att hålla tron levande. 
Traditioner och historien är inte allt 
när det gäller tron, den är en färsk-
vara, som måste hållas vid liv och 
praktiseras dagligen, genom bön och 
fördjupning.

 Att leva med sin tro och sin Jesus 
är att fullborda dopets sakrament, 
och låta det leva i oss och med oss 
från generation till generation. Att 
vara en Kristi lärjunge idag är lika 
viktigt för oss som för de första Kristi 
lärjungar.

Tack vare dem kan vi idag få höra 
om det glada budskapet, om vår fräl-
sare som kom till oss som en männ-
iska redan första julen, och vandrade 
och levde med oss. Han uppstod från 
döden på påskdagen för att ge oss 
hopp om ett liv med honom här på 
jorden och i himmelen.

Kyrkan är en plats att vända sig till. 
Både i hemlandet och i Sverige har 
det varit viktigt och naturligt för mig 
att besöka kyrkan och fira gudstjänst, 
sjunga psalmer och be.

En psalm som jag tycker om från 
den svenska psalmboken är psalm 
758: ”Herre till dig får jag komma”. 
Den summerar ett förhållande till 
Gud, att man kan vända sig till Gud 
och överlämna allt i Hans händer och 
Han tar emot oss alla precis som vi är.

Vi kan vara glada, ledsna, sjuka, 
förtvivlade, hjälplösa – och Gud finns 
för oss här och nu, och när våra dagar 
är slut här på jorden tar han emot oss 
i sin himmel.

FOTO: PIXABAY

Tack till dig som är 
medlem i Svenska kyrkan! 
Du är viktig.
Din medlemsavgift gör det möjligt för oss att även nu 
vara kyrka – att ställa om istället för att ställa in.

Kyrkorna är öppna
Gudstjänster på nätet och i radion
Vi finns här för dig
Vi håller kyrkorummen öppna, för dig som behöver en 
stund av enskild andakt, kanske tända ett ljus. Brännkyrka 
kyrka och Vårfrukyrkan är öppna alla dagar mellan 9.00 
och 16.00. På söndagar finns bemanning.

På vår hemsida brannkyrka.org och på vår Face-
book-sida lägger vi regelbundet ut digitala andakter och 
hälsningar. Alla fysiska gudstjänster är inställda tills vidare.

Vi finns tillgängliga för samtal och stöd. Du hittar våra 
direktnummer på brannkyrka.org – har du inte internet, 
ring vår växel, 08-447 11 00, vardagar 9.00–17.00.

Våra kyrkklockor klämtar på!
Vi längtar till den dag då vi åter kan dela gudstjänst-
gemenskap. Varje söndag klockan 11.00 ringer klockorna 
som en hälsning från oss och en inbjudan till bön.

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.
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Raad Lazo 
diakon


