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KYRKAN MÅSTE alltid försöka vara
i nuet. Det innebär att kyrkan behöver
vara angelägen och tala om Guds
närvaro och de frågor som är aktuella
för människors liv idag.
Kyrkan håller självklart fast vid det
som är kärnan och budskapet – evangeliernas berättelser om Jesus och Guds
närvaro i världen – men vi behöver
hitta nya former och nya sätt att möta
människor. Förr kom man regelbundet
till kyrkan, det var till och med kyrkogångsplikt, men idag är
det annorlunda och kyrkan behöver hitta nya sätt att möta
människor där de är.
Kyrkobyggnaderna rymmer djup, sammanhang, färg
och form. De är rum för det andliga livet och för reflektion.
Men det andliga kan lika gärna uppstå i en trädgård under
ett dop, på en brygga under en vigsel eller under ett samtal på
en fotbollsmatch.
Det är i mötena med människor som det öppnas dörrar till
nya tankar. Kyrkan kan fungera som en slags förmedlare, eller
en guide, till djupare tolkningsmönster för att förstå livets olika
skeenden och frågeställningar.
Även språket genomgår en ständig förändring. Nästa år
kommer en ny kyrkohandbok där språket har förnyats.
Det fi nns alltid de som tycker att den gamla ”Fader vår” är bättre
än den nya, men språket vi använder i kyrkan behöver också följa
med sin tid så att det blir angeläget även för nya generationer.
Det blev tydligt när vi i höstas fi rade Kentmässan i Danderyds
kyrka. Deras låt ”Allt har sin tid”, som handlar om hur livet kan
vara både ont och gott, mörkt och ljust bygger på en 3 000 år
gammal text ur Predikaren i Gamla Testamentet. Kent har tolkat
texten och gjort texten till sin och på så sätt sytt ihop tidsgapet
mellan nu och då.
Kyrkans utmaning är att vara begriplig och relevant i det liv
som vi lever idag. Vi som kyrka ska finnas där för människor, från
livets början till livets slut. Vi tar ställning för alla människors
lika värde och ska bidra till att mänskligheten tar ansvar för
skapelsen och vår planet. Vi vill förmedla Guds närvaro i tillvaron och ge oss hopp för framtiden.
Ända sedan kyrkan uppstod på 300-talet har det pågått en
ständig förändringsprocess. Precis som livet är en pågående
förändring och utveckling så är också kyrkan det.

Staffan Hellgren
Kyrkoherde och kontraktsprost
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Öppettider
Församlingsexpeditionen:
Mån– fre 9.00 – 16.00.
Kyrkogårdsförvaltningen:
Mån – fre 9.00–15.00.
Växel, tel 08-568 957 00.
Mån – fre 9.00–12.00 och 13.00–17.00.
Bokning av dop, vigsel,
begravning och kyrkor:
Mån– tors 9.00–12.00, 13.00–15.00.
Tel 08-568 957 10.
Bokning av församlingsgårdar:
Mån–tors 9.00–12.00. Tel 08-568 957 35.

Luthers ungar
Musikal i Petruskyrkan 14/10
14.00 och 16.00 samt 15/10 14.00
och 16.00. Förköp i Församlingens
Hus fr o m 1/10.
Träffpunkten i Enebyberg
16 – 20/10 Öppet hus.
21/10 Festdag.

F O T O: S V T

14 – 22/10
Danderyds församling deltar
med en mängd aktiviteter under
Danderyds Kulturbiennal.

FO T O: A N NA L I N D L E W I N

Kulturbiennalen
i Danderyd 2017

Hela församlingen
bakar!
Kom på kyrkfika med hembakade
kakor! Träffa församlingens präster,
diakoner, pedagoger och volontärer:
Stocksunds torg 2/9 11.00–14.00,
Djursholms torg 5/9 15.00–17.00,
Eneby Torg 11/9 15.00–17.00.
Hör av dig till rut.niska.safstrom@
svenskakyrkan.se om du vill hjälpa
till att baka!
#helaförsamlingenbakar

Dagbok som konst
Föredrag med Tomas Lidman
i Församlingens Hus 18/10 18.30.
Fri entré.

Carmina Burana
Solister, körer och orkester
i Danderyds gymnasium 22/10
15.00 och 18.00.
Entré: 100 kr (gratis för barn
upp till 12 år).
Förköp fr 1/10 i Församlingens Hus.

Jennie Wall, präst i Danderyds
församling, deltar i Svt:s
program Tro, hopp och kärlek
Hallå där
som börjar sändas i september.
Elisabe
Varför ville du vara med?
Vad är exist
– Det var inte en självklarhet att
– När v
ställa upp i programmet. Men det
kändes som ett spännande
äventyr. Att medverka blev både
ett sätt att utforska möjligheten till
kärlek och att visa vad kyrkan är.
Vad är viktigt för dig i en relation?
– Jag tror att trygghet och tillit är
viktiga delar i en kärleksrelation.
Tillsammans med sin partner kan
man utforska livet, växa och
utvecklas
omhman känner sig
Existentiell
trygg. En varm dialog, respekt
för varandra och att kunna skratta
tillsammans är andra viktiga
delar.

Lunchkonsert med soppa
Pierre Nordahl, luta, teorb och sång.
17/10 12.00 i Församlingens Hus.
Soppa 50 kr.

Nya psalmer!
Konsert i Danderyds kyrka 21/10
16.00 med VocAlice,
Barnkören, Per Harling, Christina
Lövestam m.fl. Fri entré.

Hallå där

Församlingens Hus
ställer ut:
Mellan dröm och verklighet
7/9–22/10. Målande berättelser
av Carina Linné. Vernissage
torsdag 7/9 17.00–19.30.
Den unika blåa planeten
27/10–12/1. Fotografen Anita
Ekberg ställer ut. Vernissage
fredag 27/10 17.00–20.00.

Ska en präst verkligen dejta i TV?
– Alla präster är först och främst
människor, och människan söker
relation. Kanske behöver man
istället fråga om en präst ska dejta
över huvudtaget? Det tycker jag
att man får. I programmet sker
dejtingen förvisso för öppen ridå,
men kanske kan transparensen
också ge perspektiv på kärlekens
glädje och utmaningar.
Som präst jobbar jag mycket med
mänskliga möten och min förhoppning är att de som tittar på
programmet kan finna nycklar till
att vårda kärleken i sitt liv.

Nu finns det präster på alla AIK:s hemmamatcher på
Friends Arena.”Vi ska vara där människor är”, säger
Sundbybergs kyrkoherde Micke Åsman.

Micke
mitt i eld

DET NÄRMAR SIG matchstart. Borta vid
norra ståläktaren brinner redan de första
förbjudna bengalerna. Längs med ena
långsidan, mitt i ett hav av fotbollssupportrar med svartgula halsdukar, sitter Micke
Åsman i prästkrage. Han är kyrkoherde i
Sundbybergs församling. Sedan i våras har
han och präster, diakoner och pedagoger
från hela Stockholms stift varit med på
alla AIK:s hemmamatcher, och även på
flera landskamper, på Friends Arena.
– Vi ska vara där människor är. Vi har
ett ansvar för alla som bor och vistas
i våra församlingar, säger Micke Åsman.
Ikväll är det Malmö FF som spelar mot
AIK. Arenan är halvfull, det är måndag
och kanske 20 000 i alla åldrar är på plats.
Stämningen är god. På en del av läktaren
mitt emot sitter Malmö FF:s supportrar
i blått och vitt. Länge förblir matchen
mållös, först i 93:e minuten gör Malmö FF
ett avgörande mål och vinner.
– Fotboll handlar om passion. För
många supportrar gäller det liv eller död
– det är ungefär vad vi sysslar med i
kyrkan också, säger Micke Åsman.
Det är Sundbybergs församling som
drivit igång projektet från Svenska
kyrkans sida. Men det är AIK som bjudit in
präster till sina fotbollsmatcher och allt
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sker i samarbete med både polisen och
säkerhetsansvariga på Friends.
– Vi ska vara en trygghetsskapande
vuxen part. Jag ser det som ett stort
förtroende att vi blivit inbjudna och kan
vara med och bidra till något positivt.
Det brukar vara 5 –10 präster och andra
yrkesgrupper från församlingarna på plats
på varje match. Alla har jackor som det
står Svenska kyrkan på och prästerna har
även prästkrage.
– Många är positiva till att vi är där och
tycker att det är kul att präster är ute och
rör på sig bland folk, säger Micke Åsman
som själv är väldigt idrottsintresserad,
även om han tycker att det är roligare att
spela själv än att titta på.
Han och de andra prästerna kommer
alltid i god tid innan matchen börjar.
Då går de runt och pratar med människor
utanför arenan, där många fotbollssupportrar samlas timmarna innan
matchstart.
– Det blir många spontana samtal. Ett
av mina senaste samtal, som till en början
handlade om fotboll, kom att bli ett nära
samtal om livet med barn och familj. Det
kom fram att den här personen inte mådde
så bra. Det är fantastiskt att få det förtroendet, att någon berättar.

Vill och behöver en person prata vidare
kan prästerna hjälpa till att lotsa dem rätt.
– Det är många som inte har någon
relation till kyrkan och det kan vara ett
stort steg att söka upp en präst där. Genom
att vi möter människor där de är skapar
vi fler möjligheter till samtal.
Under själva matcherna rör sig prästerna över hela arenan och pratar med
dem som vill prata. Det kan vara så många
som 50 000 personer på en fotbollsmatch
och Micke Åsmans erfarenhet är att det är
mer oroligt utanför arenan före och efter
en match än inne på arenan under själva
matchen.
– Supportrarna är ganska förbannade
när AIK fått stryk, men det är också
mycket glädje när AIK vinner. Men det är
tragiskt att människor känner rädsla och
det är viktigt att Svenska kyrkan som
organisation är med och skapar en trygg
och god stämning.
Projektet, som är helt nytt, kommer
att testas under hela 2017 för att sedan
utvärderas.
– Hittills känns det positivt att vi är där.
I förlängningen kan vi kanske ha dop och
vigslar på arenan. Tänk att ha en kyrklig
handling där mitt i ett hav av människor.
Det skulle vara jättespännande ◆

T E X T M I A S J Ö S T R Ö M F O TO E L L I O T E L L I O T

en
”Det är många som inte har
någon relation till kyrkan och
det kan vara ett stort steg att
söka upp en präst där.
Genom att vi möter människor
där de är skapar vi fler
möjligheter till samtal.”
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”Nätet är en viktig plats för Svenska kyrkan. Precis som
det kan finnas präster på ett sjukhus, i ett fängelse eller
i ett shoppingcentrum så är jag präst på sociala medier”,
säger Svenska kyrkans nätpräst Charlotte Frycklund.

Digital
själavård
CHARLOTTE FRYCKLUND är Svenska
kyrkans första nätpräst. Hon är del av en
redaktion som arbetar med Svenska
kyrkans Facebook, Instagram och Twitter.
– För en del ska det mycket till för att
de ska våga ta en prästs tid och be om ett
enskilt samtal. Facebook sänker trösklarna
till samtal. Ju mer man som präst finns
där, desto fler frågor kommer.
Svenska kyrkans Facebooksida har långt
över 50 000 följare. Bland följarna är få
under 20 år och det är fler kvinnor än
män.
– Men jag för fler samtal med män på
Facebook än vad jag gjorde när jag arbetade som präst i en församling.
När terrorattacken på Drottninggatan
hände ville Svenska kyrkan öppna kyrkorna i Stockholm för att ta emot oroliga
medmänniskor. Men det gick inte när
polisen uppmanade alla att lämna innerstaden, så istället öppnade man en nätkyrka.
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– Vi kallade in alla våra frivilliga präster
och vi bad böner och hade många bra
samtal på Facebook. Man kunde tända
digitala ljus. Vi nådde 212 000 människor,
en stor församling, under några timmar,
säger Charlotte Frycklund.
Även på nätet kan man ha kyrkliga
upplevelser, menar hon.
– Att följa vår veckocykel på Facebook
kan bli som ett gudstjänstliv. Ibland lägger
vi ut ett böneinlägg, ”Nu fi nns det massor
av präster som kan be här för dig”, och då
hör många av sig.
Charlotte Frycklund tänker att det hon
gör på nätet är en form av själavård. Även
om det inte sker i ett stängt rum ansikte
mot ansikte.
– Det fi nns ett värde i att föra vissa
samtal offentligt. Vi fick exempelvis en
fråga om hur Gud kan tillåta att barn
dödas. Mannen som skrev var öppen
och ödmjuk och många andra följare

skickade hjärtan och bad för honom.
Blir samtalet för privat eller personligt
flyttas det till chatten på Facebook, där
bara avsändare och mottagare kan läsa.
Vad kan du få för andra frågor?
– Allt från en elev som håller på med ett
skolarbete och undrar hur Svenska kyrkan
ställer sig till djurförsök till existentiella
frågor som hur kan det här hända just mig
eller någon jag älskar just nu?
Ganska ofta skriver folk att det inte är
rimligt att Gud fi nns.
– Jag brukar dela med mig av hur jag
tänker om Gud. Och berätta att även om
jag har varit med om svåra saker så tror jag
ändå. Gör man det på ett ödmjukt sätt är
det lite som att man kan låna ut sitt hopp.
Det skrivna samtalet är svårt, men
Charlotte Frycklund tycker att det är
spännande att få till ett gott tonfall i skrift.
– Orden låter alltid lite kallare när man
läser dem än när man hör dem och det

T E X T M I A S J Ö S T R Ö M F O TO E L L I O T E L L I O T

”Jag är en junkie på sociala medier.”

svåra är att man inte kan se glad ut i skrift.
Då får man istället använda vissa uppmuntrande ord och jag försöker bekräfta
personen i den känslan de har.
Emojier då?
– Jag försöker att inte använda dem.
Men ibland är ett hjärta det bästa man
kan ge och det händer att jag gör det.
Kan det bli missuppfattningar?
– Ja, precis som i ett vanligt samtal.
Charlotte Frycklund använder språket
på olika sätt. På Facebook skriver hon
nyanserat och ödmjukt men på Twitter,
med sina 140 tecken, ”får man strunta
i fi nliret och gå rakt på kärnan”.
– Det är roligt att fatta sig kort och
tvingas fundera över vad som är viktigast
i det man vill säga, men det är svårt att
ha en riktigt bra diskussion.
Svenska kyrkan får även ta emot en hel
del ilska och hat i sina sociala medier och
vissa inlägg orsakar fler otrevliga kommentarer än andra.
– Men sedan nätrörelsen ”#Jag är här”
uppstod så har fler gått in och lugnat ner
på vår sida. Det är väldigt skönt att känna
att man inte är ensam mot hatet.
Kan du sakna något som från ditt arbete
i den analoga världen?
– Ja, det är klart – dop, vigslar och
begravningar. Och konfirmander! Jag
skulle vilja ha konfi rmation på Instagram.
Vad hoppas du på framöver?
– Jag hoppas att vi blir fler nätpräster.
Och jag hoppas att fler människor ska våga
diskutera sin tro med varandra. Tro är inte
något vi är olika bra på utan alla brottas
med sin egen tro. Tänk om alla kunde
släppa på prestigen och låta var och en
vara där den är i sin tro ◆

Följ Svenska kyrkan på
Facebook (Svenska kyrkan)
Instagram (@svenskakyrkan_delar)
Twitter (@svenskakyrkan)
Följ Danderyds församling på
Facebook (Danderyds församling)
eller på vår
hemsida danderydsforsamling.se
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Lu
Martin Luther (1483–1546)
Under en ovädersnatt 1505
lovade Luther att bli munk,
vilket han också blev. Han
studerade, prästvigdes och
blev med tiden doktor
i bibelvetenskap. Han gifte
sig med den förrymda
nunnan Katharina von Bora.
Luther vände sig mot
”avlatsbreven” – att man
kunde köpa sig fri från straff
för sina synder, något som
kyrkan tjänade pengar på.
År 1517 sätts Luthers 95 teser
upp på porten till Wittenbergs slottskyrka. Luther
blev bannlyst av påven
i Rom och fredlös.
Martin Luthers idéer fick
stort genomslag. Många
makthavare i Europa tog
hjälp av Luthers teologi för
att minska påvens inflytande.
Vill du läsa mer
om Martin Luther?
Gå in på www.lutherinfo.se
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T E X T M I A S J Ö S T R Ö M F O TO E L L I O T E L L I O T

Man behöver göra upp med sin tradition för att kunna
gå vidare. Det menar prästen Peter Strömmer som
forskat om Martin Luther i 35 år.

I ÅR ÄR DET 500 ÅR sedan Martin
Luther spikade upp sina 95 teser på
kyrkdörren i Wittenberg. Något som
blev starten på den protestantiska
reformationen.
– Luther ville aldrig bilda en ny kyrka,
han ville förändra sin egen. Men kyrkan
förkastade hans idéer.
Det säger prästen Peter Strömmer.
Han driver en hemsida om Martin Luther
tillsammans med prästen Göran Agrell
och de två har även skrivit böcker om
Luther och organiserat resor i Luthers
fotspår. I år, när Svenska kyrkan fi rar reformationsåret 2017, föreläser Peter Strömmer om Luther runt om i Sverige. Och trots
att han forskat om Martin Luther i 35 år
fi nns det mycket kvar att upptäcka.
– Tyska forskare har gått igenom allt
skrivet om Martin Luther. Hans 350
skrifter, alla brev och studenters anteckningar. Det tog 117 år och resulterade
i 120 tjocka band, säger Peter Strömmer
som tycker att det är ett identitetsstärkande sökande att lära sig mer om
Martin Luther.
– Det ger en förklaring till den teologi

vi har, en teologi som lagt grunden till
hela det västerländska samhället.
Enligt Luther har alla en personlig
relation till Gud. Ingen står närmare Gud
än någon annan och man behöver inte
prestera inför Gud eller förtjäna sin
frälsning – det räcker med att tro.
– Att vi idag är individualister är ett
tydligt arv vi har efter Luther.
När Luther fick insikten om att alla har
en egen relation till Gud avvecklade han
munksystemet och tömde klostren. Själv
bodde han kvar i ett tomt kloster, gifte sig
med en förrymd nunna och fick sex barn
med henne. Luther fortsatte att undervisa
och skriva ner sina tankar.
– Martin Luther ville att alla skulle gå
i skolan och att man skulle kunna läsa
Bibeln på sitt eget språk.
Tack vare boktryckarkonsten spreds
Martin Luthers budskap över hela Europa.
I Sverige slog reformationen, tack vare
Olaus Petri och kung Gustav Vasa, igenom
snabbt. Bara sju år efter att Bibeln gavs ut
på tyska för första gången, gavs den ut på
svenska år 1541.
Vad skulle du vilja fråga Martin Luther

om du fick möjlighet att träffa honom idag?
– Jag skulle fråga om det var värt det.
Han blev ju både bannlyst av påven och
fredlös på grund av sina åsikter om
kyrkan.
Det fi nns också mycket som är problematiskt med Martin Luther, understryker
Peter Strömmer. Som hans förhållande till
makt. Han bad exempelvis några furstar
att slå ner ett bondeuppror och 100 000
bönder slaktades. Och hans antisemitiska
uttalanden om judar.
– Även om Luther hann uppleva stor
framgång, så var han i slutet av sitt liv
bitter över att reformationen inte hade
slagit igenom överallt. För honom var
evangeliet en självklarhet och han hade
liten förståelse för andra uppfattningar.
Enligt Peter Strömmer behöver man
göra upp med sin historia och sin tradition, både det som är bra och det som är
dåligt, för att kunna gå vidare.
– Reformation betyder förändring och
vi kommer aldrig att vara färdiga. Svenska
kyrkan har aldrig varit ”som den alltid
har varit” utan den har ständigt förändrats
över tiden ◆
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FO T O: E L L IO T E L L IO T

L I V E T I D A N D E RY D S F Ö R S A M L I N G : T E M A M Ä S S A M E D K E N T S M U S I K • K Ä R L E K S G U D S T J Ä N S T

– I december förra
året hölls en Kentmässa
i Danderyds kyrka.
Kyrkan var fullsatt och
medieintresset var
enormt, berättar
prästen Jennie Wall.
TV4 var på plats och gjorde
inslag, Expressen direktsände
hela gudstjänsten och Jennie
Wall, präst och initiativtagare
till mässan, blev intervjuad
i en rad tidningar och i tv.
– Vi brukar ha temamässor
i kyrkan. Idén med en Kentmässa var väldigt spontan.
Jag hade precis köpt biljetter
till Kents avskedskonsert när
vi kom på den. Det fi nns så
mycket i Kents texter som
berör livet och de använder
ofta en kristen terminologi.
Andra temamässor i
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Danderyds församling har haft
teman som Livet – om hållbarhet och miljö, eller Kärlek –
i samband med alla hjärtans
dag då bara Ted Gärdestads
låtar spelades.
– Temat blir som en röd tråd
genom gudstjänsten. Under
Kentmässan hade jag med
textrader ur deras låtar i min
predikan.
Varför gör kyrkan gudstjänster
på nya sätt?
– Vi möter otroligt många
människor i våra olika verksamheter, men det är inte
jättemånga som söker sig till
högmässan på söndagen. Jag
tror att vi behöver gudstjänsten. Då får vi chansen att
stanna upp, mötas i gemenskap
och även rikta vår bön och
vår tanke. Men vi kan hitta
nya sätt att mötas så att
även den som inte är så van

kan känna samhörighet.
Jennie Wall har massor av
idéer till kommande temamässor och mobilen är full av olika
låtlistor. Där fi nns Laleh,
Madonna ”min favorit”, Disney
och Astrid Lindgren ”hon har
skrivit många fina texter”.
– Det viktiga är att hitta ett
gemensamt språk. Musiken är
ett sådant språk som jag har
valt att jobba med. Det fi nns en
väldig kraft i musiken.
Vad har du fått för reaktioner?
– Nästan alla säger att det är
precis det här vi som kyrka ska
göra. Människor längtar efter
något som är på riktigt. För
någon som inte är van kan en
gudstjänst upplevas som en
massa ord som inte betyder
något. Men när Kent sjunger
”Vi ärvde vår synd. Vår eviga
synd” så känns det. Plötsligt
talar vi samma språk.

Varför ska kyrkan jobba med
miljöfrågor?
– Dels behöver alla göra det
idag, dels har miljöarbetet
teologiska grunder, att vi ska
ta hand om skapelsen. Vi måste
arbeta med både ekonomiskt
och socialt hållbar utveckling,
såväl som inom miljö, säger
Hanna Grimstedt.
Hållbar utveckling handlar
inom kyrkan om allt från
energisnåla byggnader till
ekologiskt och Fairtrade-märkt
kyrkkaffe, men också om den
pastorala verksamheten.
– Det kan vara att reflektera
över miljö och hållbar utveckling under gudstjänsten eller
att arbeta för social hållbarhet
inom diakonin.
Nu ska hela verksamheten
ses över ytterligare för att hitta
nya hållbara lösningar inom
alla områden. Vi har redan
idag Församlingens Hus som är
en miljövänlig byggnad, vi har
bin för biologisk mångfald, får
som håller landskapet öppet
och cyklar till personalen på
kyrkogården.

DÄ R I N T E A N N AT A N G E S F O T O DA N D E R Y D S F Ö R S A M L I N G
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Danderyds församling
arbetar just nu med att
bli miljödiplomerade,
ett arbete som leds av
Hanna Grimstedt.
Målet är diplomering
nästa år.
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– För mig ska en psalm
handla om relationen
mellan människa och
Gud och den ska
kunna sjungas av en
stor församling utan
för mycket övande,
säger Kerstin Evén,
musiker och körledare.

Kerstin Evén är musiker i
Danderyds församling. Hon
leder flera körer och skriver
även nya psalmer och körsånger. Just nu går hon en
psalmskola där man arbetar
med att utveckla sitt eget
textskrivande.
– Psalmer som skrivs idag
kommer närmare vardagen.
Både språkligt och innehållsmässigt.

Behöver Svenska kyrkan ny musik?
– Ja, teologin utvecklas och
vi använder andra ord för att
uttrycka tron. Vi kommer
alltid att sjunga ”Bereden väg
för Herran” och ”Den blomstertid”, men vi behöver också
fylla på med nytt.
Förr fanns en psalmbok
i så gott som varje svenskt
hem. Den var mer spridd än
Bibeln, eftersom den inte var
lika dyr. Det fi nns psalmer för
glädje och för sorg, för varje
tillfälle i livet och tid på året.
– Det är kraft i psalmen.
När man sjunger en psalm
sjunger man in evangelium
i människors hjärta.
Har du någon favorit bland
dina egna psalmer?
– ”Du som är”. Titeln syftar
på Guds namn, Jahwe på
hebreiska, som betyder ”Jag
är”. I den har jag uttryckt min
tro på att Gud alltid fi nns vid
vår sida: ”Du som lyfter oss ur
djupet när vi inte orkar mer.
Du som leder oss ur mörkret
när vi ingen mening ser.”
Vill du sjunga i kör?
Mejla Kerstin Evén
på kerstin.even@svenskakyrkan.se
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– Den stora vågen av
flyktingar hösten 2015
blev startskottet på
något nytt. När det
tillfälliga transitboendet Pärlan öppnade
väcktes ett stort engagemang i Danderyd,
berättar Elisabeth
Stenberg.
Elisabeth Stenberg är diakon
i Danderyds församling.
– Som diakon är det en
självklarhet för mig att man ser
till de utsatta. Det är en svår
situation att komma ny till ett
samhälle och inte känna någon.
Idag driver Danderyds
församling två språkaktiviteter.
På Prata svenska-caféet i
Enebyberg bjuds det på fi ka och
besökarna pratar svenska med
varandra. I Mörby centrum
erbjuds individuell språkträning.
Församlingen samarbetar
även med Danderyds kommun
och organisationen ”En
utsträckt hand” kring
Välkomstcentret i Mörby

centrum. Det vänder sig till
flyktingar som precis flyttat till
Danderyd och ger en introduktion till civilsamhället och vilka
föreningar och verksamheter
som fi nns.
– Vi vill se till att det går bra
för de människor som kommer
till Danderyds kommun.
Känner man en familj som
skulle behöva hjälp med något
så får man gärna höra av sig till
oss, säger Elisabeth Stenberg.
Vill du också engagera dig?
Kontakta Elisabeth Stenberg
på telefon 08-568 957 21 eller
e-post: elisabeth.stenberg@
svenskakyrkan.se
Språkcafé i Träffpunkt
Enebyberg.
Torsdagar 12.00–14.30.
Språkcafé
i Mörby centrums bibliotek.
Tisdagar 15.30.
Välkomstcenter
i Mörby centrums bibliotek.
Tisdagar 13–15, torsdagar
10–12 och fredagar 13–15.
TEXT MIA SJÖSTRÖM
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VÄLSIGNADE

MARK
UTMANAR OCH ÄLSKAR KYRKAN
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T E X T P E T T E R K A R L S S O N F O TO H Å K A N E L O F S S O N

Kyrkan trodde inte på honom.
Men Mark Levengood tror på kyrkan.
– Jag älskar att umgås med präster.
De är så bra på att partaja.
HAN HAR SKRIVIT psalmer, citeras
gärna i dödsannonser och leder ett
tv-program där präster får hjälp att hitta
en livspartner.
Men kärlekshistorien mellan Mark
Levengood och kyrkan kunde onekligen
ha börjat bättre.
Så här 40 år senare har han svårt att
veta vad som egentligen var värst:
De usla predikningarna vid skolans
morgonsamlingar?
De bannlysta dansstegen framme
vid altaret?
Eller helt enkelt att hans barndoms
kyrka var så snabb med att fördöma hans
sexuella läggning och hota med evig
fördömelse?
– Det var en kyrka där allting var
förbjudet och fel. Där det bara drogs
gränser – och jag hela tiden stod utanför.
Klart jag inte stod ut.
Säger han och drar med handen över
landets mest välkända flintskalle. Ty Mark
Levengood må en gång ha betraktats som
ett hår av hin, men den blanka hjässan har
också varit bra på att både stöta bort och
reflektera.
Dumheter har halkat av som vatten på
en gås. Klokskap har däremot absorberats
av porerna och trängt in i pannbenet. Vid
53 års ålder står den amerikanske marinsoldatens son tryggare än någonsin i sin
gudstro.
– Att jag kom helskinnad igenom är

mycket mormor Annas förtjänst. Hon lärde
mig att Gud är kärlek – och sedan ställde
jag allt annat mot det.
– Jag insåg tidigt att ingen människa
kan vara satt att sätta gränser för Guds
kärlek. Om jag var skapt som homosexuell,
varför skulle jag skämmas för det? På så
sätt kunde jag behålla både min barnatro
och min sexuella identitet utan att darra
på manschetten.
Jodå, han är lika vältalig som alltid.
Hade Mark Levengood följt sin ungdomsdröm och blivit präst, hade vi förmodligen
fått en förkunnare av rang. Istället är det
just predikokonsten han kritiserar hos den
kyrka han med tiden lärde sig älska.
– Till min skola kom ungdomspastorer
som alltid började sina andakter med
orden: ”I morse när jag gick hit så ...”.
Jag tänkte: ”Men herregud, har du inte
förberett dig alls?!”
– Att predika Guds ord måste ju ändå
vara något oerhört viktigt. Då kan man
inte säga konstigheter som ”Och i ett
gathörn fick jag syn på en punkterad cykel
och tänkte: Är inte Jesus också som en
cykel? Om man inte tar hand om sin tro,
så pyser den ut ...”. Eller vilka dumheter de
nu fick ur sig, jag minns inte riktigt.
Hur många bra predikningar har du hört
i livet?
– Högst fem är jag rädd. De flesta är som
sjukhuskost, färdigtuggat och smaklöst.
Det är som om man tror att folk inte kan

tänka själva. Predikan borde ju i själva
verket vara höjdpunkten i gudstjänsten, en
utläggning av en teologiskt skolad person,
som man kan förvänta sig har funderat
mycket.
Eller ta den stackars prästen som
i Marks barndom ville införa kyrklig dans
och fick bannor av ärkebiskopen:
– Det var pinsamt i dubbel bemärkelse.
Å ena sidan för att fallet drogs ända upp
till biskopsnivå. Å den andra att själva
”dansen” bestod av folk i fotsida rockar
som stod framme vid altaret och vaggade.
Jag tyckte de mest såg ut som en samling
hemorrojder.
Och ändå...
Att få intervjua den riksbög som kallats
”ett mumintroll förklätt till mumdeodorant” är i sanning en välsignelse på flera
sätt. Han tar emot i ett kontor i Gamla stan
som bågnar av spännande detaljer som
halvnakna skyltdockor, kristallkronor och
en bokhylla där teologiska verk samsas
med ”The big penis book”.
Ej att förglömma en källare där en
dubbelsäng tronar på samma mark som
ett jesuitkloster en gång låg.
För Mark Levengood har inga problem
med att få ihop både sin tro och sin
läggning. För honom är Gud både kärlek,
tolerans, klokhet och glädje. Så ock dagens
svenska kyrka, menar han:
– Man får inte förglömma att den kyrka
som fördömde mig var en gammaldags ➡
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” Jag ser dagens kyrka som
extremt öppen, modig och full
av friskt tänkande människor.
Jag förstår ärligt talat inte
varför så många håller fast vid
synen att alla präster är som
hos Ingmar Bergman.”
➡ finländsk statskyrka. I dagens Sverige är
allting helt annorlunda. Jag ser en kyrka
som är extremt modern, till och med så
progressiv att den får kritik från sina
lutherska kolleger i världen. Ta inte minst
regnbågsmässorna som hölls under den
värsta hiv-perioden. Det glömmer folk
lätt idag.
Har kyrkan oförtjänt dåligt rykte som
bakåtsträvande och konservativ?
– I allra högsta grad. Jag såg nyligen
fi lmen ”Så ock på jorden”, där det blir ett
himla liv för att kyrkan släpper in en
dansbandssångerska, och jag tänkte: ”Men
var i alla världen fi nns en sådan församling?” Om Sanna Nielsen skulle hålla
kyrkokonsert – vem skulle protesterar
mot det?
– Nej, snarare ser jag dagens kyrka som
extremt öppen, modig och full av friskt
tänkande människor. Jag förstår ärligt
talat inte varför så många håller fast vid
synen att alla präster är som hos Ingmar
Bergman.
Inte minst har han lärt sig mycket
genom arbetet med tv-programmet
”Tro, hopp och kärlek”, säger han.
– Präster är ofta otroligt roliga att
umgås med, bra på att partaja. De är
oväntat gränslösa, vilket man gärna blir
om man har en bakgrund som sökare.
Även från församlingarnas sida har jag
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mött en stor öppenhet när det gäller
programmet. Nästan alla är positiva. De
tycker vi nyanserar bilden av vad Svenska
kyrkan är.
Men själv är du faktiskt katolik?
– Det är sant. Men det handlar också
mest om min uppväxt i Finland. Det var
i den katolska mässan jag kände mig mest
hemma. Däremot är jag faktiskt döpt i en
presbyteriansk kyrka och konfirmerad
i den lutherska.
Sagt som för att ytterligare understryka
att Gud är betydligt mer gränslös än
människan. Frågar man Mark Levengood
om hans kristusbild är han också noga
med att betona att den inte har några
tydliga anletsdrag.
– Jag fi nner det otroligt intressant att så
många har en så bestämt uppfattning om
hur Jesus ser ut. Att så många blev så arga
och provocerade när min man Jonas skrev
en bok där han hävdade att Jesus förmodligen var tandlös.
– Visserligen ett tecken på att de älskar
sin Kristusgestalt, tänker jag, vilket inte är
en dålig sak i sig. Men själv ser jag Jesus
bara som ett ljus utan utseende, och en bro
mellan mig och Gud. Han vet att det inte
är så hiskeligt lätt att vara människa. Det
kan Gud inte veta, men det kan Jesus berätta.
Om du var ärkebiskop, hur skulle du vilja
styra Svenska kyrkan in i framtiden?

– Om man bortser från att jag aldrig velat
vara chef, skulle jag först försöka hitta
böner för vår samtid som förmår fånga in
hur dagens svensk lever, tänker och
känner. En ”Bönbok 2.0” helt enkelt.
– Sedan skulle jag försöka få kyrkan att
bli ännu bättre på att engagera volontärer
och gräsrötter. Samt undersöka hur
kyrkan kan bemöta det stora andliga
intresse som faktiskt fi nns i Sverige idag.
Du tror inte på epitetet ”Världens mest
sekulariserade land”?
– Behovet av andlig tröst och avancerad
vägledning i dagens Sverige är stort. Det
är bara alltför få som inser att man inte
behöver åka till Indien för att hitta den.
Att det går lika bra i Svenska kyrkans regi.
Fler bra idéer från ”ärkebiskop
Levengood”?
– Kanske att vara lite snabbare i vändningarna när det gäller att ta tillvara bra
idéer. Jag försökte själv lansera ett projekt
som jag tyckte lät jättebra: ”Ett steg
i taget”. Min tanke var att kyrkan ska
erbjuda djupt deprimerade människor
en promenad med en utbildad volontär.
– All forskning visar att motion hjälper
mot depression. I början kanske man bara
går en kilometer, men med tiden ökar man
sträckan och antalet vandrare. Till sist
avslutas allt med gemensam vallfärd till
Vadstena ◆

Anhörigstöd i Danderyd

Född: 10 juli 1964 på en militärbas
i North Carolina, USA. Pappa var
amerikansk marinsoldat. Växte
upp i Helsingfors i Finland med
mamma och styvfar.
Familj: Maken Jonas Gardell,
som han träffade i ett badhus för
28 år sedan, samt barnen Amos, 14,
och Olga, 11.
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Namn: Mark William Levengood.

Bor: Lägenhet på Södermalm.
Yrke: Föreläsare, författare och
programledare för ”Tro, hopp och
kärlek” där han bland annat lotsar
Danderyds-prästen Jennie Wall
i jakten på kärlek.
Läser: En biografi om den
engelska drottningmodern.
Tittar: På tv-serierna ”Please like
me” och ”The handmaid’s tale”.
Lyssnar: På Orphei Drängar och
Kalle Linds pod.
Dricker: Gärna vin.

Karriär: Kom till Sverige som
19-åring och arbetade inom
sjukvård och med städjobb, innan
han började som journalist på
Sveriges Radio i ”Ulf Elfving efter
tre”. Har varit programledare i SVT
för bland annat "Mark och hans
vänner" 1992, "Ah! sa Mark!" 1994,
Melodifestivalen 2003 och 2005,
”Vi i femman” och kronprinsessans bröllop. Utsågs 2008 till
Unicef-ambassadör.

FO T O: CH R I ST I NA HÖGBE RG

Äter: ”Jag skulle vara vegetarian,
om inte kött smakade så gott.”

Den första fredagen
i varje månad är det
anhörigcafé i Andrum
i Mörby centrum.
Cafeet drivs gemensamt av Danderyds
kommun, Danderyds församling och
Röda korset.
– Hit är alla välkomna. Man kan få
en kram, fi ka och träffa oss, säger
Catherine Berglund.
Catherine är demenssamordnare och
utbildad Silviasjuksköterska och har
arbetat i tio år med anhörigstöd på
Socialkontoret i Danderyds kommun.
Mikael Nylander är anhörigkonsulent
och utbildad sjukgymnast.
– Jag brinner för de anhöriga och vill
sprida kunskap och trygghet, säger hon.
På caféet kan man även träffa en
diakon och volontärer från Röda korset
som arbetar med anhörigstöd. Det fi nns
även möjlighet att boka tid med
demenssamordnaren eller anhörigkonsulenten eller med en diakon.
– En anhörig är
väldigt utsatt och
ensam efter att ha
vårdat sin närstående
i många år. De behöver
allt stöd de kan få.
Anhörigcaféet är en mötesplats där man
kan träffa andra i samma situation,
säger diakonen Estelle Wiesel som
möter många anhöriga i sitt arbete.

En stor del av vård och omsorg ges
i hemmet av anhöriga. Det kan vara
både tungt och svårt för de anhöriga.
Kommunens anhörigstöd vänder sig
till den som vårdar och hjälper en
när-stående som på grund av långvarig
sjukdom, ålder eller en funktionnedsättning inte kan klara sig på egen hand.
– Det fi nns fortfarande anhöriga som
inte vet att det finns anhörigstöd och
att alla kommuner enligt lag ska
erbjuda stöd till anhöriga, säger
Catherine Berglund.
Vill du veta mer?
Danderyds kommun erbjuder grupper för anhöriga till personer som
drabbats av stroke, demenssjukdom,
psykisk ohälsa, missbruk eller har
ett funktionshinder. Där träffar man
andra i samma situation, men det finns
även möjlighet till enskilda samtal.
Läs mer danderyd.se under fliken
”Omsorg och socialt stöd”. Eller på
Facebook – Anhörigstöd i Danderyds
kommun.
Du kan även ringa till anhörigkonsulenterna Catherine Berglund på
08-568 911 19 eller Mikael Nylander
på 08-568 919 26.
Öppet café för anhörigvårdare.
Välkommen till Andrum på
plan 5 i Mörby centrum den första
fredagen i varje månad 13.00.
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Retreat – en inre resa
Ge dig själv en dag i stillhet, tystnad
och ro där du får möjlighet att vila ut.
Tid: Lördag 7/10 kl 10.00 – 16.00
Ledare: Elisabeth Stenberg och
Estelle Wiesel, diakoner och
Christina Brandt, präst.
Plats: Sätraängskyrkan, Sjöbergsvägen 32, Danderyd.
Avgift: 100 kr (Lunch och kaffe ingår).
Anmälan/information: Elisabeth
Stenberg 08-568 957 21 eller
elisabeth.stenberg@svenskakyrkan.se

Existensiell hälsa

Pilgrimsvandra i höst
Pilgrim Danderyd erbjuder lugna
naturvandringar som förenar andlighet och poesi med skön motion.
Blås på mig skaparvind
Vi vandrar på Bogesundslandet (10 km)
tillsammans med Sollentuna församling
och Pilgrim Vallentuna.
Tid: Söndag 27 augusti 08.30-16.30
Samling: Samåkning från Sätraängskyrkan, Sjöbergsv. 32, Danderyd.
Anmälan: Rolf Häägg, 070-545 88 75
senast 24/8.

till Ulriksdal, genom Hagaparken och
City. Församlingar från hela Stockholms
stift firar mässa 15.00. Därefter serveras
soppa. Hemresa med SL.
Tid: Söndag 17 september 9.00–17.00
Samling: Bussterminalen vid Danderyds
Sjukhus (hållplats buss 176).

Att tro i medgång och motgång
Vi vandrar längs Edsvikens strand till
Sätraängskyrkan (5 km). Där firar vi
mässa och fikar i Vagnslidret.
Tid: Söndag 10 september 13.00-18.00
Samling: T-banan vid Mörby Centrum.

På vingar av ljus
Pilgrimsvandring (6 km) i Alla helgons
tid med en kort reflektion i minneslunden vid Sollentuna kyrka, vandring mot
Norrvikens strand och utmed vattnet mot
Edsbergs slott och Edsviken. Målet är
Turebergskyrkans pilgrimsmässa 15.00.
Tid: Söndag 5 november 11.30-16.00.
Samling: Minneslunden vid Sollentuna
kyrka.
Anmälan: Rolf Häägg 070-545 88 75
senast 3/11.

Stjärnvandring
Pilgrimer från Norrort vandrar tillsammans till Jacobs kyrka (15 km).
Vi vandrar längs Edsvikens södra sida

Ta med bekväma skor, kläder
efter väder, sittunderlag, matsäck
och dryck.
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Ett samtal om vad som är viktigt i livet.
Vad förundras vi över och vad ger
mening? Samtalen förs med utgångspunkt från olika livsåskådningstexter
med fokus på kroppen, själen och
anden.
Tid: Måndagar 17.00–18.30.
Start: den 25/9 därefter 9/10, 23/10,
6/11, 20/11 och 4/12.
Plats: Andrum, plan 5,
Mörby Centrum.
Anmälan/information:
Diakon Elisabeth Stenberg.
08-568 957 21 eller
elisabeth.stenberg@svenskakyrkan.se

Samtal om tro och teologi
Samtalsserie i Enebykyrkan 13.00:
Synd, feministisk kritik
och människans upprättelse.
Söndag 1/10 Jenny Karlsson.
Riten berör, stör, syns och luktar.
Kritik utan fördömanden är det
möjligt? Söndag 26/11 Anna Ortner.

Vill du bidra?
Volontärutbildningar startar
21 september kl 17.00 –18.30
i Församlingens Hus, därefter 5/10,
19/10 och 2/11.
Anmälan till diakon
Elisabeth Stenberg
08-568 95 721 eller
elisabeth.stenberg@svenskakyrkan.se

Välkommen
BARN
Kyrkans förskola, 1–5 år
fi nns i Djursholms församlingsgård, vid Petruskyrkan i
Stocksund och i Träffpunkten
vid Eneby torg. Maxtaxa gäller.
Välkommen att ringa förskolechef Ebba Zeno, 08-568 957 02.
Anmäl till www.danderyd24.se
Spädbarnsmassage
Ålder: 2 – 6 månader.
Plats: Andrum, Mörby centrum.
Grupp 1: 12/9, 19/9, 26/9, 3/10
och 10/10.
Grupp 2: 7/11, 14/11, 21/11, 28/11
och 5/12.
Tid: 11.00 –13.00.
Ledare/anmälan: Susanne
Kindwall, 070-483 62 60.
Kostnad: 200 kr för 5 träffar.
English speaking leader.
Babysång, barn 0–1 år
Plats: Lilla kapellet.
Onsdagar: 13/9, 27/9, 11/10,
25/10, 8/11, 22/11, 6/12.
Tid: 11.30.
Anmälan: Johan Björling,
johan.bjorling
@svenskakyrkan.se
Kostnad: 50 kr/gång inkl lunch.
Barnrytmik
Grupper för barn 0–4 år
i Djursholms församlingsgård,
och Andrum i Mörby centrum.
Anmälan:
danderydsforsamling.se

VUXNA
Leva vidare-gruppen
Du som har drabbats av sorg
är välkommen att delta i en
grupp där du kan dela tankar
med andra.
Start: 22/11.
Kontakt: Elisabeth Stenberg,
08-568 957 21, 08-568 957 10.

Bokcirkel
Vi läser en bok tillsammans
och samtalar.
Plats: Enebykyrkan.
Kontakt: Elisabeth Stenberg,
08-568 957 21.

Seniorgymnastik
Enebyberg
Plats: Enebykyrkan, Enebytorg.
Tid: Måndag 10.00–11.00.
Ledare: Britt Hellberg.
Kostnad: 300 kr. Start: 11/9.

Bibeln och mitt liv
Tid: Onsdagar 13.30 –15.00.
Plats: Andrum.
Kontakt: Christina Brandt.
08-568 957 45.

Måla ikoner
Plats: Sätraängskyrkan.
Tid: Onsdagar 18.00–21.00,
start 27/9.
Kostnad: 1 800 kr för 10 gånger
exkl material.
Anmälan: Pyret Sellberg
070-836 07 46.

Män emellan
Samtalsgrupp för män
i rosa rummet bredvid
Sätra prästgård.
Tid: Lördagar 10.00 –12.00.
19/8, 9/9, 21/10, 11/11, 2/12.
Kontakt: Johan Olsson,
070-249 00 75.
Andlig vägledning
Samtal och bibelmeditationer
i grupp inspirerade av den
ignatianska andligheten.
Kom de gånger du kan.
Tid: Tisdagar jämna veckor
19.00, start: 5/9.
Plats: Sätraängskyrkan.
Qigong
Plats: Enebykyrkan, Enebytorg.
Tid: Tisdag 10.00–10.45.
Ledare: Ros Marie Sandahl.
Kostnad: 300 kr /termin.
Start: 12/9.
Seniorgymnastik
Djursholm
Plats: Djursholms
församlingsgård.
Tid: Onsdagar 10.00–11.00.
Ledare: Catharina
Pontusdotter Uggla.
Kostnad: 300 kr. Start: 13/9.
Anmälan till Seniorgymnastik
och Qigong: Elisabeth Stenberg
08-568 957 21.

Helig dans
Med vägledning och musik
söker vi själslig ro.
Plats: Petruskyrkan
Tid: Onsdagarna 26/9, 24/10,
7/11, 21/11 och 5/12
10.30 –12.00.
Kontakt: Gunilla Stjernberg.
Avgift: 50 kr / gång.
Anmälan: Elisabeth Stenberg,
08-568 957 21.

TRÄFFPUNKTER
Andrum

Danderyds församlingslokal
i Mörby centrum, plan 5.
Öppet Hus, start 28/8
måndag 13.00 –16.00.
Lunchandakt
måndag 13.00.
Veckomässa
onsdag 13.00.
Bibeln och mitt liv
onsdagar 13.30–15.00
Frukost i gemenskap
fredag 9.00 –10.00.
Spädbarnsmassage och
Barnrytmik, se spalt ett.

Livsglädje tillsammans
Enebykyrkan, Enebytorg.
Program, servering, andakt.
Kom som du är!
Tid: Tisdag 5/9, 10/10, 14/11,
12/12 14.00.
Kontakt: Ragnar Karlsson
08-510 501 73.
Kyrkbänken
i Mörby Centrum, Apoteket
På onsdagar 15.00 –17.00 finns
präst, diakon eller annan
personal på plats för samtal,
året runt.
Afternoon tea
Musik och underhållning
varannan onsdag 14.00 – 15.30.
Start: 13 / 9. Entré: 50 kr.
Restaurangen, Kevinge
Värdshus, Edviksvägen 1 A.
Kontakt: Estelle Wiesel,
08-568 957 29.
Musiklyssning
Plats: Idalagården.
Tid: tisdagar 12/9, 26/9, 10/10,
24/10, 7/11, 21/11, 5/12
13.00–14.30.
Djursholms kyrkliga
arbetskrets
Träffar på måndagar 12.00
i Djursholms församlingsgård.
Start: 25 /9.
Kontakt: Astrid Roos Ydell
08-753 12 25.
Prata svenska-café
Plats: Enebykyrkan.
Tid: torsdagar 12.00–14.30.
Start: 14/9.
Arrangör: Kyrkan i Enebyberg.
Träna svenska
Plats: Biblioteket Mörby
Centrum.
Tid: Tisdagar 15.30.
Start: 5/9.
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Musik & gudstjänster
Tisdag 19 september 12.00
Församlingens Hus
Lunchmusik med soppa
Ulla-Carin Börjesdotter, sopran,
Anders Ölund, piano.
Soppa: 50 kr.

GUDSTJÄNSTER
Temagudstjänster
Höstens tema är
Tro, hopp och kärlek.
Söndagarna 17/9, 8/10 och
19/11 i Danderyds kyrka.
Diakonins dag
Högmässa söndag 3/9 11.00
Danderyds kyrka med
Christina Brandt.
Sätramässa
I Sätramässan är volontärer
och präster aktiva i både
förberedelser och genomförande. Efter mässan är det
fi ka I Vagnslidret.
Söndagarna 10/9, 8/10, 12/11.
10/12 är det husdjursandakt.
ALLHELGONA
Alla Helgons dag
Lördag 4 november
Djursholms kapell
11.00 Gudstjänst,
Staffan Hellgren.
Enebykyrkan
11.00 Minnesgudstjänst,
Christina Molin.
Altorps kapell
16.00 Minnesgudstjänst.
Jan Bengtson, flöjt.
Danderyds kyrka
16.00 Minnesgudstjänst.
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Alla själars dag
Söndag 5 november
Danderyds kyrka
11.00 Högmässa.
16.00 Hundra tända ljus,
Danderyds kyrkokör
Enebykyrkan
11.00 Gudstjänst med
nattvard, Christina Molin

ÖPPET HUS
ALLHELGONA
Fredag 3 november
Församlingens Hus
12.00–18.00.
Djursholms
begravningsplats
12.00–18.00.
Lördagen 4 november
Församlingens Hus
12.00–18.00.
Danderyds kyrka
12.00–18.00.
Djursholms
begravningsplats
12.00–18.00.
Söndagen 5 november
Församlingens Hus
12.00–16.00.

ÖVRIGA
GUDSTJÄNSTER
annonseras i DN och SvD
på fredagar
danderydsforsamling.se

Torsdag 21 september 14.00
Djursholms kapell
Lyzzna
Ingemar von Heijne, en orgel,
en flygel och en grammofon.
Lördag 14 oktober 14.00 och
16.00 och söndag 15 oktober
14.00 och 16.00
Petruskyrkan
Luthers ungar
Musikal med Gosskören,
Diskantkören och Flickkören.
Kompband, Johan Björling,
piano, Kerstin Evén, dirigent.
Entre: Förköp i Församlingens
Hus från 1/10.
Söndag 15 oktober 16.00
Djursholms kapell
Konsert
Åsa Wirdefeldt, violin, Johan
Fransén, klarinett, Anna
Christensson, piano. Entré.
Tisdag 17 oktober 12.00
Församlingens Hus
Lunchmusik med soppa
”Svante Banér och hans tid”.
Pierre Nordahl, luta, teorb
och sång. Soppa: 50 kr.
Torsdag 19 oktober 14.00
Djursholms kapell
Lyzzna
Ingemar von Heijne, en orgel,
en flygel och en grammofon.

Lördag 21 oktober 16.00
Danderyds kyrka
Nya Psalmer!
Kom och sjung nyskrivna
psalmer. Avslutningskonsert
med Anders Frostensons
Psalmskola under ledning av
Per Harling och Christina
Lövestam. VocAlice och Barnkören. Kerstin Evén, dirigent.
Mattias Ekström Koij,
ackompanjatör.
Söndag 22 oktober
15.00 och 18.00
Danderyds
gymnasiums aula
Carmina Burana
Scenisk kantat av Carl Orff för
två pianon och fem slagverkare. Solister, Danderyds Vokalensemble, Kongliga Teknologkören, Danderyds gymnasiums
kör. Clara Svärd, regissör,
Rikard Karlsson, dirigent.
Entre: 100 kr, förköp i
Församlingens Hus från 1/10.
Barn upp till 12 år gratis.
Söndag 5 november 16.00
Danderyds kyrka
Hundra tända ljus
Danderyds kyrkokör,
Rikard Karlsson, dirigent
Tisdag 14 november 12.00
Danderyds kyrka
Lunchmusik med soppa
Per Skareng, gitarr.
Soppa: 50 kr.
Torsdag 16 november 14.00
Djursholms kapell
Lyzzna
Ingemar von Heijne, en orgel,
en flygel och en grammofon.
Fri entré,
om inget annat anges.

F O T O D E T TA U P P S L AG DA N D E R Y D S F Ö R S A M L I N G

KONSERTER

SVE NSK A K Y R K AN I DANDE RY D

Lär känna din
församling!
Under kyrkovalet 4–17/9
bjuder vi in till:
Hela församlingen bakar!
Kyrkfi ka med hembakade kakor!
Stocksunds torg 2/9 11.00 –14.00
Djursholms torg 5/9 15.00 –17.00
Eneby torg 11/9 15.00 –17.00
#helaförsamlingenbakar
Öppet Hus
Utställning, fi ka, kyrkogårdsvandring, visning av
Församlingens Hus m m.
Lördagarna 9/9 och 16/9
12.00 –15.00 i Församlingens
Hus.
Kyrka – för vems skull?
Spaningar om kyrkans roll
i samhället. Samtal med
spännande gäster.
Församlingens Hus 12/9 19.00.

Församlingens Hus
Angantyrvägen 39,
182 54 Djursholm.

Kyrkoherde/kontraktsprost
Staffan Hellgren, 08-568 957 01,
070-625 13 15 (sms /mms).

Växel: 08-568 957 00,
måndag – fredag
9.00-12.00 och 13.00–17.00.
Adress: Box 2021,
182 02 Danderyd
Fax: 08-568 957 28
www.danderydsforsamling.se

Präster
Ninna Birkoff, tjl
Christina Brandt, vik
08-568 957 45.
Jenny Karlsson, tjl
Johanna Keck, tjl
Maria Mannheimer, vik
08-568 957 16.
Kommunikatör
Niklas Utterhall,
Christina Högberg, 08-568 957 08.
08-568 957 24.
Jennie Wall,
Gudstjänstinformation
08-568 957 19.
08-568 957 34.
Kyrkogårdsfövaltning
Chef Anette Bågenholm,
08-568 957 40,
fax 08-568 957 28.
Våra kyrkor
Altorps kapell, Ymervägen 55,
Djursholm.
Andrum, Mörby Centrum.

Önskepsalmen
Allsångskväll då vi sjunger
Danderydsbornas mest älskade
psalmer. Församlingens Hus
13/9 19.00.

Danderyds kyrka, Angantyrv. 41,
Danderyd.

Vad ska man rösta på
i kyrkovalet?
Grillkväll för alla förstagångsröstare. Speed-dating med de
som ställer upp i kyrkovalet.
Vad vill de? Ställ dina frågor
och ät en hamburgare.
Petruskyrkan 14/9 17.30 –19.00.

Djursholms kapell, Danav. 9,
Djursholm.

Vägval
Gudstjänst på valdagen med
Jennie Wall, VocAlice och
Flickkören. Gunnar BySkoglund, gitarr och sång.
Danderyds kyrka 17/9 11.00.

Sätraängskyrkan, Sjöbergsv. 32
Danderyd.

Djursholms församlingsgård,
Valevägen 26, Djursholm.

Enebykyrkan, (samarbetskyrka)
Enebytorg, Christina Molin
0708-96 23 77.
Petruskyrkan, Kyrkv. 27,
Stocksund.

Sjukhuskyrkan,
Danderyds sjukhus,
08-123 550 00 (växel).

Sjukhuspräster
Lisa Axelsson Runeborg,
08-568 957 42.
Carl Henric Svanell,
08-568 957 18.
Diakoner
Estelle Wiesel,
08-568 957 29.
Elisabeth Stenberg,
08-568 957 21.
Linda Almqvist
08-568 957 25.
Musiker
Johan Björling, 08-568957 06.
Kerstin Evén, 08-568 957 49.
Rikard Karlsson, 08-568 957 07.
Anders Ölund, 08-568 957 04.
Församlingspedagoger
Stina Klimscha,
08-568 957 41.
Simon Liljecrantz,
08-568 957 43.
Kyrkans förskola
Förskolorna Enen, Kyrkbacken
och Änglagaraget.
Förskolechef Ebba Zeno,
08-568 957 02.
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”

As the present now
will later be past.
The order is
rapidly fadin’.
And the first one now
will later be last.
For the times they are a-changin’.
U R B O B DY L A N S L ÅT
T H E T I M E S T H E Y A R E A - C H A NG I N ’

”

