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Förra året deltog jag i en studieresa till Sydafrika för att följa 
Svenska kyrkans internationella arbete. Vi vet att de pengar vi 
skickar iväg kommer fram och används. Låt mig ta ett exempel.

Den svenska läkaren Ingrid le Roux, utsänd av Svenska kyrkan, 
inledde 1979 ett program i Kapstaden, med så kallade mentor-
mammor. Mitt i ett fattigt township i Kapstaden ligger Philani 
som en oas, vaktad av några bastanta kvinnor som ger befallning 
om var vår buss ska parkeras. 

Här finns ett hus där mentormammorna samlas till utbildning och 
möten. Området är inte speciellt stort men här finns både textil-
verkstad och förskola. När vi kommer hålls månadsmöte med en 
stor grupp mentormammor. Totalt är de 120 kvinnor som själva är 

mammor, som fått utbildning i barnsjuk-
vård och blivit anställda som mentor-
mammor. De går omkring i området i 
ljusblå tröjor och knackar dörr.

De försöker hitta kvinnor tidigt i gra-
viditeten för att sedan följa dem genom 
graviditet, förlossning och under barnets 

första år. Arbetet har minskat barnadödligheten drastiskt. Många 
mammor är HIV-positiva och behöver råd för att smittan inte ska 
överföras till barnet. I många fall lyckas det. Mentormammorna 
bistår även med råd kring amning och näringstillförsel. Sist men 
inte minst hjälper de också till så att barnen får leksaker av de mest 
enkla ting som stimulerar barnens utveckling.

Jag hinner prata en stund med Thumeka Mfaxa, en av mentor-
mammorna. Hon är ett av många exempel på kvinnor som fått helt 
nya möjligheter tack vare det arbete Svenska kyrkan stöttar.

Apartheid tog slut för mer än 20 år sedan. Men fattigdomen har 
inte tagit slut. Thumeka behöver fortsatt vårt stöd.

Mentormammor  
i Sydafrika

KRÖNIKAN/Michael Öjermo

SORG
Mäns våld  
mot kvinnor.

GLÄDJE Mammor av  
alla de slag.

Michael Öjermo,  
kyrkoherde i Täby församling

Prenumerera på kyrkoherdens 
veckobrev genom att anmäla  
dig på svenskakyrkan.se/taby.  
Följ även kyrkoherden på  
@kyrkoherden på Twitter.

Café Kapellgården 
Under en onsdag i månaden öppnar café Kapellgården vid 
Gribbylunds kapell. 13.00 är det andakt i kapellet, därefter föredrag, 
kaffe/te. Vi träffas följande onsdagar: 6/12 och under våren 2018, 
10/1, 7/2, 7/3, 11/4 och 2/5.

Café S:t Olof
Välkommen till caféet måndagen 4/12, 13.00–15.00, i S:t Olofs kyrkas 
sällskapsrum. Fika till självkostnadspris. S:t Olofs kyrka,  
Granitvägen 76.

GÅ PÅ CAFÉ
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VÄLGÖRENHET ett stöd för många

Rasmus Dahlstedt, skådespelare:”Jag vill låta de  stora orden klinga”klinga”

Behöver du någon att prata 
med? Att få dela sina tankar 
med någon kan göra skillnad. 
Jourhavande präst lyssnar, och 
det som sägs stannar mellan 
er. Jouren är öppen för alla. Du 
ringer gratis och behöver inte 
tillhöra Svenska kyrkan eller 
vara troende. Du kan vara ano-
nym. De som svarar på telefon, 
chatt eller digitalt brev, är erfarna präster, med absolut tystnadsplikt. 
Svenska kyrkan erbjuder jourhavande präst som en samhällsinsats 
under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda. Behö-
ver du tala med en präst under dagtid vänder du dig till din församling.

Jourhavande präst: 
Akutjour varje natt 21.00–06.00, Telefon: 112, Chatt måndag–torsdag 
20.00 –24.00, Digitalt brev, svar inom 24 timmar. svenskakyrkan.se/
jourhavandeprast. 
Svenska kyrkans finska telejour/Ruotsin kirkon palveleva puhelin 
Telefon: 020-26 25 00. Varje dag 21.00–24.00.

Jourhavande präst  
– när du behöver prata

Julkalendern står i entrén i Tibble kyrka. En ny lucka öppnas varje 
dag. Välkommen att titta in och inspireras av innehållet i luckorna. 
Från första advent fram till och med julda-
gen öppnar vi en ny lucka. 
Kyrkan är öppen måndag–torsdag 
08.30–20.00, fredagar 08.30–16.00 samt 
under gudstjänsttid på söndagar. Innehållet 
i kalender är skapat av förskolor i Täby, allt 
från små barn och föräldrar i Öppna försko-
lan till Lufsarbarn, konfirmander och våra 
äldsta i församlingens olika verksamheter. 
Kalendern kommer att stå kvar till och med 
den 13 januari.

Kalenderdags – igen!



AKTUELLT/Miljö

REDAKTÖREN/
Madeleine 
Drake af Hagelsrum

Julen ger många associationer, en sådan 
är julklappar. Vilket blir påtagligt i julhandeln. 
I kölvattnet kommer både stress och ångest 
över julklappsinköpen: är det rätt eller fel, är 
det för mycket eller för lite?

Julen är gåvornas tid. Den tid på året då 
många tycker att det är viktigt att skänka 
en gåva till andra. Några ungdomar från 
församlingen frågade Täbyborna: Till vilken 
hjälporganisation vill du ge en julgåva? 
De fick många svar och förslag på olika 
hjälporganisationer, alla lika angelägna. 
Svaren hittar du på sidan 8. Extra hoppfullt 
är det att svenskarna skänker allt mer 
till olika hjälporganisationer  och då inte 
nödvändigtvis enbart under julen. 2016 blev 
ett rekordår, när det gäller insamlade medel.

Genom medias rapportering om män-
niskor på flykt undan krig, förtryck och svält, 
har vi fått ta del av hur miljoner av människor 
lever runt om i världen. Det har säkert 
påverkat oss att skänka pengar till de som 
bättre behöver det.

Rätt eller fel, för mycket eller för lite. 
Den bästa gåvan är den som ger glädje till 
mottagaren och därmed också till givaren. 
Kanske kan även 2017 bli ett rekordår för 
våra gåvor till pålitliga hjälporganisationer.
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”Matematik är som kärlek – en enkel idé, men det kan  
bli komplicerat.”

// R. Drabek

Alla människor har ett ansvar för att välja 
det goda, oavsett om man är kristen eller inte, 
ansåg Martin Luther. Ingen är förmer än någon 
annan, oavsett religiös tillhörighet, och vi lever 
alla av samma nåd. På olika sätt bidrar vi 
människor till att upprätta och bära livet: till att 
vara medskapare. 

Vi är alla tiggare, lär det ha stått på en lapp 
bredvid Martin Luthers dödsbädd. Människan 
är på en gång tiggare och furstlig. Människan är 
på en gång otillräcklig, syndare, bortvänd från 
Gud, kretsande kring sitt eget och samtidigt fri, 
rättfärdig, älskad och upprättad. 

I dag innebär Martin Luthers tankar kring 
detta, för det första att alla människor ingår i 
sammanhang där de är Guds medarbetare. Det 
är alla som vill göra rätt och gott, även om de 
liksom alla kan misslyckas och behöva börja om.

För det andra innebär det att människor är 
myndiga och har ett eget ansvar. Vi kan ofta 

Allas ansvar välja det goda
välja det goda. Det är ingen naturlag att följa 
onda strömningar. Det har betydelse att gå mot 
strömmen.

För det tredje är det en inbjudan till ödmjukhet. 
De kristna är inte nödvändigtvis bättre än andra. 
De vet inte alltid bättre vad som är rätt i varje 
situation. Det gäller inom politiken och i familjen 
liksom i kyrkan.

Luther var övertygad om att vi aldrig helt kan 
åstadkomma Guds rike på denna jord, men 
som människor bör vi sträva efter så goda och 
rättvisa förhållanden som möjligt. 

Denna text är en förkortad version av 
Elisabeth Gerles artikel som du kan läsa i sin 
helhet på nätet: svenskakyrkan.se/femhundra- 
ar-av-reformation.

Elisabeth Gerle är författare, präst och 
professor i etik vid Lunds universitet, samt vid 
Svenska Kyrkans forskningsenhet.

Svenskar lägger förhållandevis liten del av sin 
inkomst på julen, jämfört med andra europeér. 
Däremot ligger svenskarna i topp vad gäller att 
julhandla på nätet. Av tjugo länder är Sverige 
topp tre när det gäller julklappshandlandet på 
nätet. Endast Storbritannien och Nederländerna 
ligger före.

Populärast under granen är leksaker och spel 
(inklusive datorspel) som står för lite över en 
fjärdedel av de totala utgifterna för julfirandet. 
På andra plats kommer kläder och därefter 
sportartiklar.         Källa: Dagens handel

I slutet av september ordnades drop in-bröllop 
i Täby kyrka för andra gången. Präst och 
vaktmästare stod redo. Musikern var beredd. I 
Täby gård dukades borden för fest.

Under dagen vigdes två par. Ett av dem var 
Mathias och Madelene Carlsson. Efter 23 år 
tillsammans tyckte de att drop-in var ett utmärkt 
sätt att vigas på. 

– Det blev ändå mycket större än vi trodde, 
kanske blev vi också lite tagna av stundens 
allvar, säger Mathias Carlsson.

– Vår präst var erfaren och mycket trevlig. 
Vi hade dessutom välbehövligt sångstöd av 
flera prästkollegor under psalmerna. Efteråt fick 
vi vigselkaffe med tårta i Täby gård. Vilket var 
mycket uppskattat och inte alls förväntat. Fin 
service också med fotograf.

Störst av allt  
är kärleken

3:A

Drop in-bröllop i Täby kyrka. 
Mathias och Madelene Carlsson 
passade på att viga sig i slutet 
av september.
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s FAKTA/Rasmus Dahlstedt

Yrke: Skådespelare.
Ålder: 39 år.
Familj: Mamma, pappa och två 
bröder.
Intressen: Entusiastisk solbadare.
Fritiden: Vara ute och cykla.
Om livet: Storm och längtan.
Starkt minne: I samband med att 
jag spelade Jean i Fröken Julie förra 
sommaren besökte jag Strindbergs-
museet. Att se författarens skriv-
bord, stålpennorna och bläckhornet 
var en upplevelse.
Motto: Sök ljuset.
Ogillar: Slarv.
Det bästa jag vet: Pannkakor med 
sylt och grädde.

Drama med rösten som instru-
ment. Rasmus Dahlstedt arbetar 
tillsammans med den brittiska 
röstpedagogen Nadine George, 
med att gestalta ett stycke ur en 
pjäs enbart med rösten.
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I teaterlokalen en trappa ner på Tea-
terstudio Lederman är dagens 
övning slut. Rasmus Dahlstedt job-
bar denna vecka med den brittiska 
röstpedagogen Nadine George. Det 

är en monolog ur en pjäs från antikens 
Grekland som ska gestaltas röstligt. Vid 
fototillfället kommer Nadine fram och 
poserar tillsammans med Rasmus på ett 
foto.

– Det handlar om att kanalisera allt skå-
despeleri till rösten. Vi undviker rörelser. 
Röstens vibration får i bästa fall även rum-
met att vibrera. Det är en annorlunda trä-
ning, förklarar Rasmus Dahlstedt med en 
röst som är aningen hes efter en lång dags 
intensivt arbete.

Det var här på Lederman som han 2008 
spelade den ryske författaren Fjodor Dosto-
jevskijs Dubbelgångaren. Romanen bearbe-
tades till en monolog på en och en halv 
timme.

– Det var min första egna teaterföreställ-
ning. Jag hade skrivit manus och spelade 
dubbelrollen som Herr Goljadkin och hans 
dubbelgångare.

Efter teaterdebuten och Scenskolan i 
Göteborg har Rasmus Dahlstedt rest från 
öst till väst, från norr till syd. Han har varit 
med i musikalerna Ringaren i Notre Dame 

Skådespelaren och Täbybon Rasmus Dahlstedt gillar det tidlösa och existentiella. 
På teatern ägnar han sig gärna åt människans dunklaste drifter och högsta  
drömmar. 

– Diskbänksrealism har vi nog av ändå, säger han.

TEXT EMELIE SIMMONS FOTO ARNE HYCKENBERG

” Jag vill låta de  
stora orden klinga”

och Himlaspelet. Han har filmat i Sverige 
och Tyskland. För några år sedan valde han 
att flytta tillbaka till Viggbyholm där han är 
uppvuxen.

– Jag trivs helt enkelt för bra i ”stan på 
landet”. Vad vore ett liv utan Roslagsbanan, 
frågar han sig.

Variation berikar

Vi förflyttar oss vidare till Dramaten för att 
ta fler foton. Där arbetar Rasmus Dahlstedt 
fram till premiären i januari som Staffan 
Valdemar Holms regiassistent i Tartuffe av 
Molière. Han gillar att ha varierande ar-
betsuppgifter. Han har spelat teater-, film- 
och tv-roller men framträder även som 
sångare och trubadur. Dessutom är han 
manusförfattare.

– Variation berikar. Det som är omistligt 
är skrivandet. Jag skriver dikter, essäer, 
debattartiklar och filmmanus. Det är något 
speciellt med att uttrycka sig i skrift, säger 
Rasmus Dahlstedt.

Oavsett om han befinner sig i kyrkan 
eller på teatern sysselsätter han sig helst med 
de eviga frågorna.

– Livet är för kort för att inte välja det 
väsentliga. Monologen som jag har arbetat 
med i veckan är idel svärta. Såväl från  
scenestraden som från predikstolen bör vi 

MÖTET/Rasmus Dahlstedt

göra ett försök att hålla ut våra hjärtan och 
händer för att nå mottagarens hand och 
hjärta, säger Rasmus Dahlstedt.

Kyrkan och teatern har enligt honom 
flera likheter.

– Båda lär få jobba hårt för att behålla sin 
publik framöver. Jag tror att kyrkan skulle 
lyckas bättre om den värnade traditionen 
och koncentrerade sig på kärnverksamhe-
ten. De stora frågorna ställer sig själva i kyr-
kan. Storyn finns där. Kyrkorummet, dra-
matiken, rekvisitan. Hela pjäsen är på plats.

Han minns förra årets advents- och jule-
tid. I Täby kyrka läste han ur profeten 
Sakarjas bok och en dikt av Tomas Tran-
strömer.

– Att försöka ge röst åt profeten samt att 
förmedla poetens tankar och bilder är upp-
giften vid ett sådant tillfälle. Då är det lätt 
att fyllas av en känsla av glädje och samhö-
righet, säger Rasmus Dahlstedt.

På julafton brukar han närvara vid jul-
bönen i S:t Olofs kyrka. Py Bäckmans text i 
Koppången påminner honom om hans jul-
känsla.

– ”Det är jul och det finns ett barn i mig 
som vill tro att det hänt. Och som tänder ett 
ljus varje söndag i advent.” Till jul vaknar 
det där barnet i mig, avslutar han. s
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DIAKONI/Diakonhunden Mio

Diakonhunden Mio och husse 
Håkan Calmroth, möter många 
olika smänniskor i behov. Och 
ibland behöver man en puss!

”Mio gör ingen skillnad på människor”

Hur uppstod idén om en diakonhund?
– Allt började med att jag såg ett inslag 
på tv om ett barnsjukhus där smärtkli-
niken använde sig av hundar i arbetet. 
Jag fick idén att jag kunde arbeta på 

samma sätt i mitt jobb som diakon. Och 
nästan alla har en relation till en golden 
retriever, den ser snäll ut och är nyfiken, 
även om det mer handlar om individen än 
om rasen.
Hur hjälper Mio?
– Det finns mycket Mio kan erbjuda som 
inte jag kan. Den glädje och det mys han 
skänker, det kan trösta på ett sätt som inte 
jag kan. När någon har varit ledsen har han 
ibland gått fram och lagt sig vid personens 
fötter. Det kan vara befriande med ordlösa 
handlingar. Men det kan även vara skönt att 
komma ut, om jag haft samtal med någon 
person. Då har man ett syfte tillsammans, 
promenaden med Mio blir något man gör.
Kan Mio följa med överallt?
– Mio är med mig på hembesök, hos privat-
personer, på sjukhus, äldreboenden – men

jag tar inte alltid med honom, jag kollar 
läget först. Ibland har folk hört om 
honom och efterfrågar honom. Alla gil-
lar inte hundar, men Mio har varit med 
och botat hundrädsla.
Vad kan Mio lära oss?
– Han gör inte skillnad på någon män-
niska. Han har inget filter och det kän-
ner ju människor. Mio kan gå fram till 
någon som luktar illa på en parkbänk, 
och vara glad över att träffa personen. 
För honom spelar det ingen roll. En 
hund kan inte kritisera.
Vad händer nu?
– Under hösten har Mio gått en utbild-
ning hos Svenska terapihundskolan. 
Han klarade testet i våras, och i augusti 
började utbildningen till tjänstehunds-
team för både husse och hund. s  

Diakonhunden Mio, och 
husse Håkan Calmroth, dia- 
kon i Älta kyrka i Stockholm, 
jobbar som ett team. De natt-
vandrar, hälsar på äldre, finns 
där för själavårdande samtal 
och hälsar människor väl-
komna till kyrkan.

TEXT SARA GRANT  
FOTO MIKAEL M JOHANSSON
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UNG NU/På gång

På skutaby.org kan du läsa om vad som är på gång.

Bankett för  
välgörenhet
Den 9:e december anordnar Svenska kyrkans unga 
i Täby en välgörenhetsbankett till förmån för Svenska 
kyrkans internationella arbete och musikhjälpen på 
temat Barn är inte till salu. 

Till banketten bjuds även medlemmar från andra 
lokalavdelningar i SKU Stockholms stift in för att knyta 
band och enas kring en god sak. SKU Täby bjuder på 
middag och flera olika aktiviteter under kvällen. 

Nytt läger
Helgen den 1–3 december 
kommer vi att ha ett läger ute 
på Karlberg. Lägret anordnas av 
våra olika verksamhetsgrupper 
och är bland annat till för 
att öka medvetenheten om 
verksamhetsgrupperna. 

Du kommer att kunna 
följa lägret på våra sociala 
medier och läsa om verksam-
-hetsgrupperna och kanske gå 
med i en, det kan du göra det 
på hemsidan.

Vill du veta mer 
om SKU i Täby? 

Följ oss på Facebook, 

Instagram, skicka ett 
mejl eller gå in på 

skutaby.org

HALLÅ DÄR!

CHRISTER KÄCK,

DIAKON I TÄBY 

FÖRSAMLING

Vad gör en diakon?
– Kortfattat kan man säga att 
diakonen har ett särskilt upp-
drag i att vara uppdaterad kring 
hur människor som bor eller vis-
tas inom församlingens gränser 
mår.

– Ett exempel är att vi genom 
undersökningar vet att andelen 
unga i Täby som mår dåligt ökar. 
Idag finns en stor ungdomsverk-
samhet inom kyrkan, den vill vi 
förstärka genom stöd i arbetet 
med ungdomars psykiska hälsa. 
Det kommer att ske tillsammans 
med kommunen, som redan har 
flera aktiviteter igång. Täby för-
samling planerar också att starta 
grupper för unga i samarbete 
med Svenska kyrkans unga och 
kommunen.

– Ett annat exempel är att vi 
kommer att börja med sinnesro-
gudstjänster, tillsammans med 
självhjälpsgrupperna AA (Ano-
nyma Alkoholister) och CA 
(Anonyma Kokainister) och ide-
ella medarbetare. De har redan 
idag möten i kyrkans lokaler.

Sinnesrogudstjänst 18.00 i 
Tibble kapell, första helgfria 
måndagen i månaden.
Läs mer på sidan 11.

Diakoni förklaras ofta som  
kyrkans sociala arbete.

Uppdrag Global
Vi är med och deltar i ett nystartat projekt med 
Stockholms stift och Täby församling. Projektet 
riktar sig till globalt intresserade ungdomar. När 
denna tidning publiceras är vi på en studieresa till 
Jerusalem. 

Projektet kommer sedan att fortsätta med att vi 
deltar i Uppdrag Global, där vi bland annat kommer 
att åka på läger.

SKU Täby har startat ett arbete 
för att nå miljödiplomering i 
samma stil som den försam-
lingen har certifierats för. Vi har 
haft utbildning och arbetar nu 
med nulägesanalys för att hitta 
de områden vi kan förbättra 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Diplomering
för miljön

Kollekt
Söndagen 10:e december kom-
mer kollekten att gå till Svenska 
Kyrkans Unga. Gå på mässa i din 
hemkyrka eller besöka en helt ny  
kyrka och ge en slant till SKU.

KONTAKTA OSS: skutaby.org s Facebook: SKU Täby  
s Instagram: @skutaby s Snapchat: @skutaby s styrelsen@skutaby.org
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Fredric Blomquist, 43 år
– Om jag skulle skänka pengar till någon organisa-
tion skulle det vara till den organisation som arbetar 
för barns välmående. Rädda Barnen arbetar för 
barns rättigheter över hela världen. Jag tycker 
att det är viktigt att hjälpa barn på flera sätt och i 
många olika situationer, vilket Rädda Barnen gör.

Tyra Bruno, 16 år
– Barncancerfonden är viktig för mig att stödja. De 
barnen behöver mer glädje. Inget barn ska behöva 
uppleva denna hemska sjukdom. Jag tycker synd 
om barn och föräldrar som tvingas genomlida en så 
svår period. Dessutom ska alla få må bra vid jul.

Eva-Lena Lange, 43 år
– Det är flera stycken. Frälsningsarmén som hjälper 
utsatta i samhället. Unga Reumatiker som stöttar 
forskning som leder till nya mediciner och mer 
förståelse för sjukdomen. Men även Läkare utan 
gränser som åker till drabbade ställen och hjälper 
där det behövs som mest.

Jonas Ljunggren, 22 år
– FN:s flyktingorgan UNHCR. De gör viktiga saker 
och arbetar på olika sätt för att hjälpa flyktingar. 
Flyktinghjälp är viktigt, alla människor har rätt till ett 
bra liv. Dessutom är det en stor organisation som 
inte öronmärker pengar. De distribuerar pengarna 
själva till det ändamål med störst behov vid den 
tidpunkten.

Sara Bernö, 15 år
– Utan tvekan Cancerfonden. Det är en 
organisation som hjälper människor med en väldigt 
svår sjukdom. Människor är starka och klarar sig 
igenom svåra perioder med cancer om de får rätt 
behandling. Cancerfonden hjälper. Jag tror att de 
fördelar pengarna till olika syften och att ett av dem 
är forskning som förhoppningsvis kan leda till ett 
botemedel för cancer.

Elin Granbom, 16 år
– Jag skulle skänka pengar till Barncancerfonden. 
Det är viktigt för mig. Jag vill inte att barn ska dö i 
cancer. Med stöd från bidrag kanske man kan hitta 
ett botemedel. Pengar behövs till mer forskning.

Lena Ekstrand, 53 år
– Jag vill stödja Unicef som är världens ledande 
barnrättsorganisation och som kämpar för alla 
barns självklara rätt att få sina grundläggande 
behov och rättigheter tillgodosedda. Unicef utgår 
från FN:s barnkonvention. Jag vill att alla barn ska 
få gå i skolan, både pojkar och flickor. Barn far illa, 
speciellt i krig, och Unicef finns där för de mest 
utsatta barnen, ger dem tak över huvudet, rent 
vatten, mat och sjukvård.

Sylvia Hartzell, 85 år
– Frälsningsarmén är viktig för mig. De verkar lokalt 
i Stockholm och hjälper människor som behöver 
det och är ensamma. Min man gav till dem så det 
har blivit lite som en vana, speciellt runt jul. Vid den 
tidpunkten kan man känna sig ännu mer ensam.

Lars Ljunggren 55 år
– Jag brukar skänka till Stadsmissionen och 
Frälsningsarmén. Inte bara vid jul men det känns 
extra viktigt runt jul. Jag tror att organisationerna 
tar hand om många ensamma och hemlösa 
människor. Runt jul blir fler ensamma, eftersom 
många familjer samlas och de ensamma känner sig 
ännu mer utanför. Det är också kallt och då behövs 
värme, tak över huvudet, mat och glädje, vilket 
dessa organisationer ordnar.

Tobias Bremander, 16 år
– Jag skulle vilja skänka pengar till WWF, Världs-
naturfonden. Jag älskar djur och tycker synd om 
djuren i världen. Många är utrotningshotade. De har 
ingen egen röst och kan inte språket. En ko kan ju 
inte säga ”sluta”.

Till vilken hjälporganisation  
vill du ge en julgåva?
Julen är den tid då vi kanske mer än någon annan tid vill ge en gåva till en  
hjälporganisation. Vilken orgtanisation skulle du vilja ge en gåva?
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Genom ett globalt nät-

verk och samarbete 
har Svenska kyrkans 

internationella arbete, unika 
möjligheter att hjälpa till där 
det behövs.

Svenska kyrkans internatio-
nella arbete är en del av ACT-
alliansen som består av 143 
trosbaserade biståndsorganisa-
tioner över hela världen. ACT 
står för Action by Churches 
Together. ACT-medlemmarna 
arbetar långsiktig. När en kata-

Svenskarna donerar till
välgörenhet som aldrig förr 
Aldrig förr har svenskarna 

donerat så mycket 
pengar till insamlings-

organisationer som under 2016. 
Två av tre svenskar skänker 
pengar, i huvudsak till de stora 
organisationerna.

8,7 miljarder – så mycket gav 
svenska folket till välgörenhet 
under 2016. Det är en ökning 

med 9 procent jämfört med 
2015, visar siffror från Frivil-
ligorganisationernas Insam-
lingsråd, FRII.

Under 2015 donerade 
svenskarna 8 miljarder till 
insamling – en ökning på 15 
procent jämfört med 2014. All-
mänheten fortsätter att ge 
mycket och givandet ökar. Det 

finns cirka 20 organisationer i 
Sverige som samlar in 100 mil-
joner eller mer. Unicef är den 
organisation i Sverige som har 
samlat in mest pengar och 
Läkare utan gränser kommer på 
andra plats. s

Källa: Omvarlden.se

Globalt samarbete ger unika
möjligheter att hjälpa 

Boyet är ett av de tusentals barn 
som vuxit upp på Manillas soptipp 
och är den som är ansiktet utåt i 
årets julkampanj. Efter år på gatan 
har Boyet fått komma till ett boen-
de som Svenska kyrkans interna-
tionella arbete stödjer i Manilla. 
Hjälp fler barn som Boyet och 
swisha en gåva till 9001223. 

strof inträffar ställer man snabbt 
upp mot de behov som situatio-
nen kräver. Tack vare nätverket 
finns medarbetare redan på 
plats om katastrofen kommer. 
Kyrkliga organisationer runtom 
i världen är viktiga aktörer för 
katastrofhjälp, utvecklingsstöd 
och påverkansarbete.

I årets julkampanj, som 
pågår från 3 december 2017 till 
6 januari 2018, fokuserar arbe-
tet på barns grundläggande rät-
tigheter. Det blir extra fokus på 

gatubarnen i Filippinerna och 
på arbetet kring hur de kan få 
ett tryggare liv. s

Läs mer på svenskakyrkan.
se/internationelltarbete/ge-en-
gava.

Den 17 september var 
det val i Svenska kyr-
kan. Den slutgiltiga 

röstsammanräkningen visar på 
ett valdeltagande på 19,08 pro-
cent, vilket är det högsta delta-
gandet i kyrkovalet sedan 1930-
talet. Antalet röstande var 984 
680 röster. I Stockholms stift 
var valdeltagandet 22, 88 pro-
cent. I Täby var valdeltagandet 
22,49 procent.

Sedan skiljandet från staten 
år 2000 sköter kyrkan själv sina 
val. Av praktiska och pedago-
giska skäl används en liknande 
metod som i de allmänna valen. 
En del skillnader finns, det 
heter nomineringsgrupper i 
kyrkovalet och inte ”partier” 
och i kyrkovalet får även 16- 
åringar rösta.

En orsak till det höjda val-
deltagandet anses vara att det 

gick att förtidsrösta i hela landet 
fram till och med valdagen. 
Men även en lyckad och sam-
ordnad informationsinsats på 
alla nivåer inom kyrkan, och 
nomineringsgruppernas tyd-
ligare handlingsplaner samt 
medias stora intresse för årets 
kyrkoval. s

Läs mer om valresultaten:  
svenskakyrkan.se/taby under 
kyrkovalet.

Kyrkovalet – stort deltagande
s FAKTA/Mandatfördelning

Mandatfördelning  
i Kyrkofullmäktige, Täby: 
• Arbetarpartiet

Socialdemokraterna 5 
• Borgerligt alternativ 8 
• Centerpartiet 3 
• Sverigedemokraterna 3 
• Öppen kyrka 2



KALENDARIUM/Musik & Gudstjänster

För utförligare program samt gudstjänster se annons i lokaltidning, SvD, DN eller svenskakyrkan.se/taby.
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Axplock ur julens gudstjänster & program
GRIBBYLUNDS KAPELL
Söndag 3 december 10.00 
Högmässa  
Präst, Frida Falk.  
Musiker, Maria Resare. 
11.30 Öppnar julbasaren  
i kapellgården. 
15.00 Adventskonsert med  
Gribbylunds kapellsångare 
Musiker, Maria Resare. Sopran, 
Anna-Karin Schäfer. Flöjt, Kina 
Sönstevold. Violin, Gunnar De Frei-
tas. Viola, Anne-Marie De Freitas. 
Kontrabas, Bernt Nyström. 
 
Söndag 10 december 10.00 
Söndagsgudstjänst 
Präst, Göran Capron Lundqvist. 
Musiker, Maria Resare. 
 
Söndag 17 december 10.00 
Högmässa  
Präst, Frida Falk. Musiker,  
Maria Resare. Kyrkoherde Michael 
Öjermo predikar. Mottagning av de 
nya medarbetarna Olle Molin och 
Gunilla Sjömar Parnell. 
 
Söndag 24 december 10.00 
Samling vid krubban 
Präst, Frida Falk. Musiker,  
Maria Resare. 
23.00 Midnattsmässa 
Präst, Göran Capron Lundqvist. 
Musiker, Maria Resare. 
 
Söndag 31 december 17.00 
Nyårsbön med musik/magiska 
Mozart.Musiker, Maria Resare. 
Sopran, Angela Wannbäck. Piano,  
Ann-Sofie Klingberg. 
 
Lördag 6 januari 17.00 
Musikgudstjänst med julens sånger 
Präst, Göran Capron Lundqvist. 
Musiker, Maria Resare 
Julmusik i folkton. Kom och önska 
din favorit bland julens sånger och 
psalmer. Sopran, Anna Ander. Cit-
tern, Olof Ander. Med Gribbylunds 
Kapellsångare. 
 
Söndag 14 januari 10.00 
Familjegudstjänst med 
julgransplundring 
Präst, Frida Falk. 
Musiker, Maria Resare. 
 
NÄSBYPARKS KYRKA 
Välkommen till lördagsmusiken  
lördagar 13.00 i Näsbyparks kyrka 
2017: 25/11, 9/12, 16/12. 2018: 
13/1 och 27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 
24/2, 3/3 och 10/3. 
 
Söndag 26 november 11.00 
Gudstjänst med små och stora  

Präst, Annika Stenvall. Musiker, 
Eva Arvidsson.
 
Tisdag 28 november 18.00 
Praktisk andlighet i vardagen,  
lectio divina  
Präst, Örjan Bildt. Tillsammans 
reflekterar vi kring bibeltexter och 
deras tilltal idag. 
 
Söndag 3 december 11.00 
Musikgudstjänst första advent 
Kantat av J S Bach Schwing freu-
dich euch empor. Solister: sopran, 
Karin Nybom, alt, Ulrika Skarby, 
tenor, Johan Christensson, bas, 
Linus Flogell. Vokal- och instru-
mentalensemble under ledning 
av Stefan Ydefeld. Präst, Annika 
Stenvall. 
 
Söndag 10 december 11.00 
Högmässa  
Präst, Åsa Isheden. Musiker, Stefan 
Ydefeldt. 
 
Tisdag 12 december 18.00 
Meditation 
I stillhet och vila sätter vi oss och 
öppnar oss för Guds kärlek.  
Präst Örjan Bildt. 
 
Söndag 17 december 11.00 
Högmässa  
Präst, Annika Stenvall. Musiker, 
Stefan Ydefeldt. 
 
Söndag 24 december 15.00 
Julbön  
Präst, Jerry Högberg. Piano/orgel, 
Maria Kihlgren. Violin, Per-Erik 
Olsson. 
 
Söndag 24 december 23.00  
Midnattsmässa 
Präst, Annika Stenvall. Sopran, 
Susanna Reuter. 
 
Måndag 25 december 11.00 
Juldagsmässa  
Präst, Åsa Isheden. Musiker,  
Staffan Alveteg. Vokalensemble. 
 
Söndag 31 december 15.00  
Nyårsbön 
Präst, Åsa Isheden. Musiker, Stefan 
Ydefeldt. Sopran, Hanna Wåhlin. 
 
Lördag 6 januari 11.00 
Trettondagsgudstjänst 
Musiker, Stefan Ydefeldt. Fram-
trädande av Bluelight voices med 
Johanna Romin. 
 
Söndag 25 februari 11.00 
Gudtjänst i barockton 
Musik av G. F. Händel Präst. Orgel/
piano, Stefan Ydefeldt. Sopran, 

Maria Wackt. Instrumentalen-
semble. 
 
S:T OLOFS KYRKA 
Söndag 26 november 10.00 
Högmässogudstjänst  
Präst, Lacra von Schedvin. Musi-
ker, Anette Ek. Sång,  
Eva Häussling. 
Efter gudstjänsten hälsas alla 
välkomna till ikon-vernissage. 
 
Söndag 3 december 10.00 
Högmässa  
Präst, Kristina Uggla. Musiker, 
Kristina Holm med kören Collegium 
Cantorum. Solist, P-E Lindskog. 
Trumpet, Magnus Ek. Första ad-
ventsbasar med syföreningen. 
 
Tisdag 5 december 19.00 
Julkonsert 
Med Inja-Bodil Sylvans Kammarkör. 
Präst, Kristina Uggla. 
 
Söndag 10 december 10.00 
Högmässogudstjänst med små 
och stora  
Präst, Kristina Uggla. Musiker, 
Anette Ek. Mini-maxikören med-
verkar. Piano, Marco Fonseca. 
Cello, Marika Dahlbäck. Violin och 
slagverk, Anders Åkered. 
 
Torsdag 14 december 19.00  
Julkonsert och andakt med  
Collegium Cantorum. under ledning 
av Kristina Holm. Baryton, Per-Erik 
Lindskog. Flöjt, Hilda Holm.  
Kontrabas, Fredrik Wadman.
 
Söndag 17 december 10.00 
Musikgudstjänst med luciatåg 
Präst, Lacra von Schedvin. 
Musiker, Anette Ek. Sång, Jessica 
Jäger. Övning från 9.00 för de barn 
som vill vara med i luciatåget.
 
Söndag 24 december 10.00 
Samling kring krubban  
Präst, Lacra von Schedvin.  
Musiker, Anette Ek. Sång,  
Jessica Jäger. 
12.00 Julbön  
Präst, Lacra von Schedvin.  
Musiker, Anette Ek. Sång,  
Jessica Jäger. 
 
Måndag 25 december 7.00 
Julotta 
Präst, Kristina Uggla. Musiker, 
Anette Ek. Solist, Per-Erik  
Lindskog.

Söndag 31 december 16.00
Nyårsbön
Harpa, Ingrid Lindskog. Viola,  
Erik Holm.

Söndag 7 januari 10.00 
Gudstjänst med julgransplundring 
Präst, Kristina Uggla. Musiker, 
Kristina Holm. 
 
Söndag 4 februari 10.00 
S:t Olofs mässa  
med solister under ledning av  
Kristina Holm. Präst,  
Kristina Uggla.

Söndagar 16.00. Taizémässa  
En gång i månaden under 2018 
med start 28 januari. Kom och öva 
sångerna innan vid 15.15.

TIBBLE KAPELL
Måndag 18.00 4 december,  
1 januari 5 februari och 5 mars 
Sinnesrogudstjänst 
Präst, Örjan Bildt. Diakon,  
Christer Käck.
 
Lördag 9 december 16.00 
De vackraste julsångerna 
Präst, Seppo Leppänen. 
Musiker, Merja Aapro.

TIBBLE KYRKA 
Ungdomsmässa 
Torsdagar 19.00. 
Präst, Maria Källström.  
 
Söndag 26 november 11.00 
Högmässa  
Med Luthertema. Präst, Örjan Bildt. 
Musiker, Mats Broström. 
 
Söndag 3 december 11.00 
Högmässa 
Präst, Örjan Bildt. Kyrkoherde 
Michael Öjermo predikar. 
Framträdande av Tibble kyrkokör 
under ledning av Roland Möhle 
14.00 Finsk gudstjänst  
Präst, Seppo Leppänen. 
18.00 Vi sjunger in advent  
Tibble vokalensemble under  
ledning av Roland Möhle. 
 
Söndag 10 december 11.00 
Gudstjänst med små och stora  
Präst, Maria Källström.  
Musiker, Mats Broström. Körsko-
lans miniorkör medverkar under 
ledning av Åsa Bengtsson. Julpys-
sel i trapphallen efter gudstjänsten. 
16.00 Julkonsert med kören 
Fyrklang. 
Biljetter köps vid entrén eller via 
nortic.se. 150 kronor. Fri entré för 
barn upp till 16 år. 
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Axplock fortsätter här.

solister under ledning av Roland 
Möhle. Biljetter för 100 kronor säljs 
i receptionen från 1 december.

Tibble kyrka söndag 17 decem-
ber 17.00.

Bachs Juloratorium börjar med 
pukor och trumpeter, för julen 
bjuder på händelser som ska 
firas med glädje och fest. Johann 
Sebastian Bach skrev Juloratoriet 
1733–1734 när han var kantor i 
Thomaskyrkan i Leipzig. Det är 
egentligen sex olika kantater som 
är tänkta att framföras vid sex olika 
tillfällen under julhelgen. Bachs för-
måga att komponera och uttrycka 
det djupt tänkta på ett både folkligt 
och enkelt sätt har bidragit till att 
Juloratoriet har blivit ett av de mest 
älskade kyrkomusikaliska verken 
från barocken.

Bachs juloratorium framförs av 
Tibble kyrkokör, Tibble vokalen-
semble med instrumentalister och 

Fira in julen med ett mästerverk

Sinnesrogudstjänster utgör ett 
möte mellan kyrkan och tolvstegs-
andligheten. Karakteristiskt för 
gudstjänsten är sinnesrobönen och 
det personliga delandet från någon 
som blivit befriad från sitt missbruk.
Sinnesrobönen:

Sinnesrogudstjänster
Gud, ge mig sinnesro att acceptera 
det jag inte kan förändra.
Mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.
Sinnesrogudstjänst 18.00 Tibble 
kapell, första helgfria måndagen i 
månaden.

Lördag 16 december 16.00  
och 17.30 
Luciakonsert 
med Täby församlings körskola. 
Piano, Sanna Rogberg Hansson. 
Slagverk, Johan Junstrand. Flöjt, 
Claes Wahlroth. Bas, Ola Johans-
son. Dirigent, Åsa Bengtsson. Fri 
entré. Kollekt upptas till Svenska 
kyrkans internationella arbete. 
 
Söndag 17 december 11.00 
Musikgudstjänst 
Präst, Örjan Bildt. Musiker,  
Roland Möhle. 
17.00 Konsert Bachs juloratorium 
framförs av Tibble kyrkokör, Tibble 
vokalensemble med instrumenta-
lister och solister under ledning av 
Roland Möhle. 
Biljetter säljs i receptionen från  
1 december. 100 kronor. 
 
Söndag 24 december 10.00 
Samling vid krubban  
Präst, Maria Källström. Musiker, 
Roland Möhle. 
15.00 Julbön på finska 
Präst, Seppo Leppänen. 
17.00 Julbön 
Präst, Örjan Bildt. Piano och orgel, 
Maria Kihlgren. Baryton, Andres 
Konvicka. Musiker, Roland Möhle. 
23.00 Midnattsmässa 
Präst, Michael Öjermo. Musiker, 
Roland Möhle med medlemmar ur 
Tibble vokalensemble. 
 
Måndag 25 december 07.00 
Julotta 
Präst, Örjan Bildt. Tibble kyrkokör 
under ledning av Roland Möhle. 
 
Söndag 31 december 11.00 
Högmässa  
Präst, Jerry Högberg. Musiker, 
Roland Möhle. 
17.00 Nyårsbön 
Orgel och piano, Stefan Ydefeldt. 
Sopran, Hanna Wåhlin. Präst, Jerry 
Högberg. Musiker, Roland Möhle. 
 
Måndag 1 januari 11.00 
Gudstjänst på nyårsdagen  
Gudstjänst med efterföljande 
nyårsbuffé med nyårskonsert från 
Wien. 

Söndag 14 januari 11.00 
Högmässa 
14.00 Finsk Mässa/Messu 
Präst, Seppo Leppänen. 
 
Söndag 4 februari 11.00 
Festhögmässa 
Präst, Jerry Högberg. Musiker, 
Roland Möhle. Kyrkoherde, Michael 
Öjermo. Tibble kyrka fyller 40 år. 
Välkommen på födelsedagskalas! 
14.00 Finsk Mässa/Messu 
Präst, Seppo Leppänen. 
 
 

TÄBY KYRKA 
Lördag 2 december 17.00 
Adventskonsert med Chorus Pictor 
Dirigent, Erika Alfredsson Bohlin. 
Orgel, Erik Wadman. 
 
Söndag 3 december 11.00 
Jubelmässa på första advent  
Präst, Cecilia Wredberg. Musiker, 
Erika Alfredsson Bohlin. Medverkan 
av Chorus Pictor. 
14.00 Adventsgudstjänst med 
små och stora. Bibelutdelning till 
5-åringar. Präst, Cecilia Wredberg. 
Musiker, Erika Alfredsson Bohlin. 
Saft och bullar serveras. 
 
Söndag 10 december 11.00 
Luciagudstjänst med ensemble ur 
Teknologkörens luciatåg 
Präst, Kjell Casserfelt. Kyrkkaffe i 
vapenhuset. 
 
Söndag 24 december 10.00  
och 11.00 
Samling vid krubban  
Präst, Cecilia Wredberg. 
17.00 Julbön 
Präst, Kjell Casserfeldt med solist 
 
Måndag 25 december 5.00  
och 7.00 
Julotta 
Musiker, Erika Alfredsson Bohlin. 
Medverkan av Chorus Pictor. 
Präst, Kjell Casserfelt. 
 
Tisdag 26 december 11.00 
Musikgudstjänst med julens sånger 
och psalmer 
Musiker, Erika Alfredsson Bohlin. 
Medverkan av Gosskören och 
Chorus Pictor. 
 
Söndag 31 december 17.00 
Nyårsbön  
Musiker, Erika Alfredsson Bohlin, 
med solist. 
 
Måndag 1 januari 11.00 
Nyårsdagsmässa 
Präst, Kjell Casserfelt. 
 
Lördag 6 januari 11.00 
Musikgudstjänst på trettondedag 
jul 
Präst, Kjell Casserfelt. Musiker, 
Erika Alfredsson Bohlin. 
 
Onsdag 14 februari 19.00 
Askonsdagsmässa  
Präst, Michael Öjermo. Musiker, 
Erika Alfredsson Bohlin. 
 
Söndag 18 februari 11.00 
Gudstjänst med fördjupningssamtal 
i Täby gård  
Medverkan av församlingens 
juniorkör under ledning av Åsa 
Bengtsson.

Nyårsbön med magiska toner av 
Mozart.  
Gribbylunds kapell söndag 31 
december 17.00.

Avsluta 2017 med härlig musik 
och dramatik. Koloratursopranen 
Angela Wannbäck och pianisten 
Ann-Sofi Klingberg tar oss med in i 
Mozarts magiska värld.

Mozart skrev hundratals brev 
till sin syster och mamma och 
till Constanze under sina resor 
utomlands. Genom dessa brev och 
genom Mozarts musik tar Angela 
Wannbäck och Ann-Sofi Klingberg 
med publiken på en historisk och 
magisk resa. Det blir arior ur operor 
som Le Nozze di Figaro, Cosi fan 
Tutte och Don Giovanni.

Betraktelse av Urban Thornberg. 
Nyårsdikt läses av Birgityta Seger-
ström, därefter enkel nyårsskål i 
Books rum.

Magiska Mozart

Koloratursopran, Angela 
Wannbäck.
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KALENDARIUM/Stöd & samtal s Aktiviteter s Barn & familj

rare, Dale Copans Åstrand, musik-
terapeut. Anmälan och ytterligare 
information: svenskakyrkan.se/
taby/barnochunga/barnrytmik

Drop in-rytmik
Ålder cirka 0–5 år. De flesta freda-
gar. Gratis och ingen föranmälan.
Plats: Kapellgården i Gribbylund, 
Gribbylundsvägen 45.
Ledare: Eva Arvidsson, musik-
lärare. Dale Copans-Åstrand, 
musikterapeut
För aktuella datum, se svenskakyr-
kan.se/taby/barnochunga. Face-
book: Barnrytmik Täby församling.

Förskolan Blåklockan
På Blåklockans öppna förskola 
träffas föräldrar och barn i en triv-
sam miljö för att tillsammans leka, 
sjunga och lära känna varandra. 
Många nya vänskapsband knyts.
Vi inbjuder till gemensamma 
aktiviteter, sångsamlingar och fika-
stunder i ljusa lokaler. Sångstund 
måndagar, torsdagar och fredagar 
11.00. Tisdagar 14.00.
Ekologiskt fika för barn och vuxna 
står framdukat varje dag, 20 kr/
familj. Swish finns.
Måndag 9.00–16.00 
Tisdag 13.00–16.00 
Onsdag stängt 
Torsdag 9.00–16.00 
Fredag 9.00–16.00
Med pedagogerna Kristina Nilsson, 
telefon: 580 036 63, och Kristina 
Hartikainen, telefon: 580 036 46.

Adventskrubban i Tibble
Fredag den 1 december 10.00 
sätts krubban upp i Tibble kyrka, 
med hjälp av föräldrar och barn 
från Öppna förskolan. Adventsfika 
efteråt. 
Vill du vara med anmäl dig då till 
kristina.nilsson@svenskakyrkan.se

Kom och sjung kören 
S:t Olofs kyrkas Kom och Sjung 
kör välkomnar dig som vill vara 
med, gammal som ung, nybör-
jare som körveteran. Under våren 
sjunger vi vid några tillfällen på 
gudstjänsten i S:t Olofs kyrka. Vi 
träffas och övar cirka 6 gånger 
under våren. För dem som önskar 
finns det också möjlighet att öva 
tonbildning/sångteknik. OBS! Till 
den är det begränsat antal platser. 
Terminens första övningstillfälle är 
onsdagen den 31 januari 2018.

Anmälan: körledare Anette Ek, 
anette.ek@svenskakyrkan.se, 
telefon: 580 036 33. 
 
S:t Olofs dagen 
Varmt välkommen till S:t Olofs 
kyrka en torsdagseftermiddag i må-
naden med början, efter nyår, den 
15 februari. Vi startar vid 15.00 till 
cirka 18.30. Men du kommer och 
går som du önskar under dagen. 

Kom och var med i våra populära 
föreställningar med sång, teater, 
rörelse och berättelser. Passar bäst 
för barn i åldrarna 2–7 år, men alla 
är välkomna. 

Speltid cirka 45 minuter. 
Allsångsteatern är kostnadsfri. 
Ingen föranmälan till allmänhetens 
föreställningar på fredagar.

Föreställningar under våren:
Vinterfestival
Fredag 26 januari 9.30–10.15 samt 
10.45–11.30. Plats: Täbysalen plan 
2 i Tibble kyrka.

Glad påsk
Fredag 16 mars 9.30–10.15 samt 
10.45–11.30. Plats: Tibble kyrka 
plan 4.
Fredag 23 mars 9.30–10.15 samt 

Allsångsteater för barn
10.45–11.30. Plats: Kapellgården  
i Gribbylund.

Bondgården
Fredag 1 juni 9.30–10.15 samt 
10.45–11.30. Plats: Täbysalen, 
plan 2 Tibble kyrka.

Mer information hittar du på 
webbplatsen under allsångs- 
teater och även på Facebook- 
sidan Barnrytmik Täby församling.

Inbjudan förskolor
Förskolor i Täby får en särskild 
inbjudan till allsångsteatern. Där 
erbjuds föreställningar under andra 
dagar.

Anmälan: Eva Bergström,  
församlingspedagog,  
eva.bergstrom@svenskakyrkan.se, 
telefon: 580 036 45.

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, 
våld och övergrepp.  Tillsammans ger  
vi kraft till en bättre framtid.

Min röst ska höras.  
Min önskan är enkel.

Jag är 
ett liv fo
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Swisha  
valfritt belopp  

till 9001223

svenskakyrkan.se/julkampanjen

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
PG 90 01 22-3     BG 900-1223

Vill du sjunga med ditt barn? 
Mini-maxikören 
För dig som vill sjunga tillsammans 
med ditt barn. Det är en kör där 
barn och vuxna sjunger tillsam-
mans. Barn från 4 år kommer 
tillsammans med någon vuxen. 
Vi sjunger tillsammans och med-
verkar i gudstjänsterna i S:t Olofs 
kyrka med sång. 
Plats: S:t Olofs kyrka 
Tid: torsdagar 16.30–17.15. 
Vi startar terminen den 25 januari  
i S:t Olofs kyrka. 
Anmälan och information  
Musiker Anette Ek, telefon: 
580 036 33 eller e-post: anette.
ek@svenskakyrkan.se

Eftermiddagar med Lufsarna 
Lufsarna är församlingens efter-
middagsaktivitet för skolbarn från 
förskoleklass till skolår 6. Hit kan 
skolbarnen komma för att vara en 
stund i små grupper med mycket 
vuxenkontakt.
 
För tjejer som går i årskurs 6  
eller 7 finns särskilda tjejgrupper. 
Ringen, Täby kyrkby 
Måndag 13.00–16.00. 
Tisdag–torsdag, 13.00–16.30. 
Tjejgrupp på torsdagar ojämna 
veckor 18.00–20.30. 
Kuttervägen 3, Näsbypark 
Måndag–torsdag 13.30–16-30. 
Tjejgrupp på  tisdagar jämna 
veckor 18.00–20.30. 
Anmälan och mer information Karin 
Segerström, telefon: 58 00 36 65.

Barnrytmik
Under lektionerna sjunger vi och 
gör många olika rörelser i takt med 
musiken. Vi använder en mängd 
rekvisita så att olika sinnen stimule-
ras. Rytminstrument plockas fram 
varje gång. Repertoaren består 
mestadels av vanliga populära 
barnvisor, såväl gamla traditionella 
som helt nya. Fasta grupper för 
barn 0–5 år. Barnrytmiken startar 
vårterminen sista veckan i januari, 
vecka 5.
Schema under våren: 
Ålder cirka 5–12 månader: mån-
dagar 13.15–14.00, torsdagar 
14.30–15.15.
Ålder cirka 1–2 år eller forts.: 
måndagar 14.30–15.15, torsdagar 
13.30–14.15. 
Ålder cirka 2,5–5 år, eventuellt yng-
re syskon: måndagar 16.00–16.45, 
torsdagar 15.45–16.30. 
Plats: Tibble kyrka, nära Täby 
centrum, plan 1. Anmälan: 
svenskakyrkan.se/taby/barn 
ochunga/barnrytmik.

Music play
Music group in English for ages 
0–5 years, with a focus on 2–5 
years. Tuesdays 3.45 pm–4.30 pm.
Ledare: Eva Arvidsson, musiklä-

Läs mer om verksamheten för barn och unga på hemsidan: 
svenskakyrkan.se/taby.s
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försöker säga. I en serie föreläs-
ningar presenterar och reflekte-
rar Michael Öberg, doktorand i 
Nya testamentets exegetik, över 
Johannesevangeliet, dess kär-
leksbudskap och dess historiska, 
teologiska och litterära ”gåtor”.

Näsbyparks kyrka fredagarna  
19 januari och 16 februari 15.00.
Kaffe och te serveras. Varmt väl-
kommen. Ingen anmälan.
Exegetik av grekiskans ”exege-
tikos” förklarande.

Johannes – sticker ut mest
Det fjärde evangeliet – Johan-
nesevangeliet, kärlekens och 
gåtfullhetens evangelium – är det 
som skiljer sig mest från övriga 
evangelier.

Många uppskattar det för det 
poetiska språket och synen på vem 
Jesus var. Inledningen har genom 
alla tider fascinerat troende, filoso-
fer, poeter och konstnärer:
”I begynnelsen fanns Ordet, och 
Ordet fanns hos Gud, och Ordet 
var Gud.” (Joh 1:1)

Många har undrat vad texten 

»

värdinnan för mer information 
och prislista, telefon: 580 035 33, 
måndag–fredag.

P-platser finns intill och det är 
cirka 5 minuters gångväg från Täby 
kyrkas station med Roslagsbanan. 
Flera busslinjer stannar precis 
utanför.

Vi hjälper dig att ordna en lyckad 
mottagning. Täby gård,  
Vikingavägen 35, Täby.

Boka minnesstund
på Täby gård
På Täby gård, som ligger strax 
intill Täby kyrka, finns möjlighet att 
ordna mottagning efter ceremoni i 
Täby kyrka, Eviga Ljusets kapell eller 
Stillheten. 

De trivsamma lokalerna lämpar 
sig för både små och stora säll-
skap. Vi serverar våra gäster allt 
från kaffe med tårta, kakfat, snittar 
till plockmat och bufféer.

Välkommen att ringa gårds-

Täby församling samarbetar med
studieförbundet Sensus.

Vi pysslar, umgås och har trevligt 
tillsammans. Mini-Maxikören repe-
terar 16.30–17.15. Framåt kvällen 
äter vi spagetti och köttfärsås. Om 
du vill vara med och äta, anmäl 
dig helst måndag veckan innan till 
Kristina Uggla, telefon: 580 036 14, 
kristina.uggla@svenskakyrkan.se.

Julpyssel 
För små och stora blir det i Tibble 
kyrkas trapphall efter gudstjänsten 
med små och stora i Tibble kyrka 
den 10 december. 11.00. För de 
yngre blir julpysslet i Öppna för-
skolans lokaler. Anmälan: kristina.
nilsson@svenskakyrkan.se.

En egen stund för vuxna 
Vi träffas i Öppet hus-lokalen plan 
1 i Tibble kyrka där vi pysslar, fikar 
och pratar.
Kostnad: 75 kronor material och  
25 kronor fika – totalt 100 kronor. 
Vi träffas följande tisdagar
18.00–21.00 (drop in): 
5/12 Nu är det jul igen – jultema 
med kransar, lera, tomtar och 
flugsvampar.  
Sista anmälningsdag 27/11.

2018
6/2 Knytkalas  – makramé i olika 
former. Sista anmälningsdag 29/1. 
6/3 Påskpyssel i färg och form. 
Sista anmälningsdag 26/2. 
10/4 Trädgårdsdags – planerings-
tema. Sista anmälningsdag 29/3. 
15/5 Picknick i det gröna  
 – sommartema. 
Sista anmälningsdag 7/5.

Tar du med eget handarbete eller 
bara fikar kostar det 25 kr. Anmä-
lan till Cristina Karlsson telefon: 
58 00 36 56 eller e-post: cristina.
karlsson@svenskakyrkan.se.

Läxhjälp
Under terminerna kan du som går 
på högstadiet, gymnasiet, sfi och 
Komvux få hjälp med läxor och 
skolarbete varje torsdagseftermid-
dag. Många som ställer upp och 
hjälper till med läxhjälp är aktiva 
eller pensionerade lärare, andra har 
breda kunskaper från andra bak-
grunder. Läxhjälpen är kostnadsfri. 
Ingen föranmälan krävs, det är bara 
att komma.
Plats: Tibble församlingsbyggnad 
(vid Tibble gymnasium) sällskaps-
rummet, plan 2.  
Tid: torsdagar 16.00–18.00  
(ej under skollov).

Öppet hus Tibble kyrka 
Hit kan alla vardagslediga komma, 
unga och gamla, kvinnor och män. 
Här kan man vara flitig eller göra 
ingenting förutom att bara vara i 
en positiv och otvungen atmosfär. 
Ingen föranmälan. 
Plats: Tibble kyrka plan 1. 
Tid: måndag och tisdag 12.00 
–15.00. 
Kontakt: Cristina Karlsson,  
580 036 56, cristina.karlsson@
svenskakyrkan.se. Julavslutning  
i december. Vi startar vårterminen 
den 15 januari.

Öppet hus i Näsbyparks kyrka 
Trevlig gemenskap, handarbete för 
den som önskar och en lättlunch 
till självkostnadspris om man vill. 
Plats: Näsbyparks kyrka. 
Tid: måndagar 11.00–15.00. 
Kontakt: Ann Nelstrand,  
580 036 22, ann.nelstrand@
svenskakyrkan.se.
Julavslutning i december. Vi startar 
vårterminen den 15 januari.

Skötsel av gravplats
Om du behöver hjälp med skötsel 
av gravplatsen eller beställa plan-
tering av blommor går det bra att 
kontakta kyrkogårdsförvaltningen 
som gärna hjälper till. 
Kyrkogårdsförvaltningens telefon: 
580 035 50. Telefon- och besöks-
tid: måndag–fredag 09.00–12.00, 
13.00–15.00. Vänligen kontakta 
oss i god tid inför plantering/ 
dekoration.

Lekmannakåren
Lekmannakåren träffas i Tibble 
sällskapsrum på måndagar 18.00. 
Vi samlas för engagemanget för 
kyrkan och fördjupa kunskaperna 
om kyrkan tro och liv.
Är du intresserad? kontakta  
Johan Brinck, 070 753 76 31.

Final på Reformationsåret 2017
Den 31 oktober var det 500 
år sedan Martin Luther enligt 
traditionen spikade upp sina 95 
teser på porten till slottskyrkan i 
Wittenberg.

Det har uppmärksammats på 
flera olika sätt under det gångna 
året inom Svenska kyrkan.
Året avslutades med en Refor-
mationsvecka som kulminerade 
den 29 oktober med firandet av 
en stor högtidsmässa i Uppsala 
domkyrka med närvaro av bland 
andra kung Carl XVI Gustav och 
statsminister Stefan Löfven.

Tidigare större evenemang 
under Reformationsåret 2017 har 
varit Teologifestivalen i Uppsala              
i februari, Världens fest i Västerås 
i juni och Bokmässan i Göteborg      
i september–oktober.

Du ensamboende i Täby
Känner Du eller Dina anhöriga Er oroliga att det ska hända 
Dig något hemma utan att det uppmärksammas? Då är 
Veteranringen något för Dig! Du ringer till vår telefonsvarare. 
Vi lyssnar av den. Har Du inte ringt, ringer vi. Denna trygghet 
kostar Dig bara ett dagligt samtal.
    
        För information, kontakta:
         Gunilla Normelli        0707-18 26 12
         Åsa Berken         0763-17 37 58
         Karin Stenmarck Olsson    08-768 55 74

Evangelisten Johannes attribut är en örn. Här en målning av Albertus 
Pictor i Täby kyrka föreställande Johannes med örnvingar.
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Hallsénius
 Begravningsbyrå

Stockholmsvägen 132 TÄBY
Tel. 08-544 732 80               www.hallsenius.se

Personlig hjälp och rådgivning i samband 
med dödsfall.  Vi är ett familjeföretag med 
lång erfarenhet och god lokalkännedom.  

Vänd er med förtroende till oss i alla 
frågor som gäller begravning, testamente 

och bouppteckning. 

Just nu söker vi kaffevärdar 
och behöver dig som har tid att 
engagera dig en söndag i månaden 
med att hjälpa till med kyrkkaffet i 
samband med gudstjänsten.

Vi är en grupp kaffevärdar 
som ansvarar för kyrkkaffet på 
söndagar. Vi behöver nu bli fler och 
välkomnar dig som kan ställa upp 
några timmar under en söndag i 
månaden. 

Vi arbetar två och två och gör 
själva upp vårt arbetsschema. 
Passar inte en inplanerad söndag 
finns alltid möjlighet att byta med 
någon. Arbetet är på ideell basis.

Kaffevärdar sökes!

Samtal om sorg
För dig som mist förälder, syskon, 
livskamrat eller annan närstående. 
När vi förlorar någon som står oss 
nära förändras livet, oavsett om vi 
drabbas i unga år, mitt i livet eller 
på ålderns höst.

Att möta andra i liknande situa-
tion och att dela sorg och tankar 
är en beprövad väg att bearbeta 
det som har hänt. Täby församling 
erbjuder åldersanpassade samtals- 
och stödgrupper för dig som 
förlorat någon närstående. Barn 
från sex år är välkomna.

Grupper startas löpande under 
året. Deltagandet är kostnadsfritt 
och du är välkommen även om du 
inte tillhör Svenska kyrkan. Utöver 
samtals- och stödgrupperna erbju-
der Täby församling också enskilda 
samtal med diakon eller präst.

Information och anmälan
Åsa Isheden präst och grupp-
ansvarig, telefon: 580 036 17,  
asa.isheden@svenskakyrkan.se 
eller Täby församlings växel, 
telefon: 580 035 00.

Att dela sina tankar med andra är 
en hjälp i sorgearbetet.

För tillfället behöver vi bli fler 
kaffevärdar på Kapellgården vid 
Gribbylund.

Är du intresserad och vill veta 
mer? Välkommen att höra av dig  
till våra samordnare:
Gribbylunds kapell: präst  
Frida Falk, telefon: 580 036 15.
Näsbyparks kyrka: präst Annika 
Stenvall, telefon: 580 036 18.
S:t Olofs kyrka: Lacra von 
Schedvin, telefon: 580 036 07.
Tibble kyrka: präst Örjan Bildt, 
telefon: 580 036 08. 
Täby kyrka: präst Cecilia 
Wredberg, telefon: 580 036 06.

Fler kaffevärdar söks till församlingens kyrkor för att hjälpa till med kyrk-
kaffet efter gudstjänsterna. Här är Brita Schölin och Anna Jigerius, glada 
medarbetare i Tibble kyrkas café.

Swisha valfritt belopp till 
9001223
PG 90 0122-3
BG 900-1223

Stöd Svenska kyrkans  
internationella arbete
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KONTAKTER/Täby församling

TÄBY FÖRSAMLING
Telefon: 
580 035 00 (växel).
Adress:
Tibble församlingsbyggnad
Attundavägen 3, Täby centrum.
Box 208, 183 23 Täby.
E-post:
tabyforsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida:
svenskakyrkan.se/taby

Pastorsexpeditionen
Beställning av dop, vigslar, 
begravningsgudstjänster samt 
lokalbokningar,
telefon: 580 035 00
telefontid: 9.00–12.00,  
13.00–16.00.

Kyrkoherde
Michael Öjermo, Tibble kyrka, 
telefon: 580 036 01.
Personlig mottagning efter 
överenskommelse.

Kyrkorådets ordförande
Rolf E Ericsson,
telefon: 756 13 83,
ericsson@ecofin.se

Kommunikatör 
Madeleine Drake af Hagelsrum,
telefon: 580 036 78.

Kommunikatör 
Christina Dagberger Jonsson, 
telefon: 580 036 79.

Kyrkogårdskontoret
Krossbacken 43,
187 70 Täby (vid Täby kyrka), 
telefon: 580 035 50,  
telefon- och besökstid: 
måndag–torsdag 09.00–12.00,
13.00–15.00 och 
fredag 09.00–12.00.
Gäller även beställning av  
urngravsättning.
Under perioden 26 juni–6 augusti 
har kyrkogårdskontoret förkortad 
öppettider för telefon och besök, 
vardagar 09.00–12.00.

Kyrkogårds- och fastighetschef 
Tomas Eriksson, 
telefon (växel): 580 035 50. 

Vaktmästeri 
Henrik Fjelkman, 
telefon: 580 035 90.

Täby kyrka
Kyrkvägen 7–9,
telefon: 580 035 82.

Tibble kyrka
Attundavägen 3,
telefon: 580 035 80.

S:t Olofs kyrka 
Granitvägen 76,
telefon: 580 035 86.

Gribbylunds kapell 
Gribbylundsvägen 45,
telefon: 580 035 84.

Näsbypark Andaktsrum
Kuttervägen 1.

Näsbyparks kyrka
Djursholmsvägen 59.,
telefon: 580 035 28.

Ceremonibyggnaden Stillheten 
telefon: 580 035 82,  
vaktmästaren Täby kyrka.

Täby gård
Vikingavägen 35, 187 70 Täby,
Ann-Sofie Gullström Pellfolk,  
gårdsvärdinna, 
telefon: 580 035 33, 
telefontid: tisdag–fredag 
10.00–12.00.

Karlberg församlingsgård
Karlbergsstigen 1, 764 53 Björkö,
telefon: 580 035 41/40.

Präst Örjan Bildt,  
telefon: 580 036 08.

Präst Kjell Casserfelt, 
telefon (växel): 580 036 12.

Präst Frida Falk,  
telefon: 580 036 15.

Präst Åsa Isheden, 
telefon: 580 036 17.

Präst Maria Källström, 
telefon: 580 036 03.

Präst, finskspråkig 
Seppo Leppänen, 
telefon: 580 036 16.

Präst Göran Capron Lundquist, 
telefon (växel): 580 036 11.

Präst Lacra von Schedvin, 
telefon: 580 036 07.

Präst Annika Stenvall, 
telefon: 580 036 18.

Präst Kristina Uggla, 
telefon: 580 036 14.

Präst Cecilia Wredberg, 
telefon: 580 036 06.

Musiker/barnrytmik 
Eva Arvidsson, 
telefon: 580 036 47.

Kyrkomusiker Åsa Bengtsson, 
telefon: 580 036 36, körskolan.

Musikterapeut/barnrytmik 
Dale Copans-Åstrand, 
telefon: 580 036 51.

Organist Erika Alfredsson Bohlin, 
telefon (växel): 580 036 37. Täby 
kyrka.

Kyrkomusiker Anette Ek, 
telefon: 580 036 33,
S:t Olofs kyrka.

Kyrkomusiker Kristina Holm, 
telefon: 073-685 50 86, 
Collegium Cantorum.

Organist Roland Möhle, 
telefon: 580 036 34, 
Tibble kyrka.

Organist Stefan Ydefeldt,
telefon: 580 036 35,
Näsbypark kyrka.

Organist Maria Resare,
telefon: 580 036 32,
Gribbylunds kapell.

Musiker finska kören
Merja Aapro, 
telefon: 0708-84 62 93.

Avdelningschef diakoni 
Elisabeth Hjalmarsson, 
telefon: 580 036 20.

Diakon Catharina Björnstedt, 
telefon: 580 036 25.

Diakoniassistent Mariam Gahly, 
telefon: 580 036 27.

Diakon Christer Käck, 
telefon: 580 036 24.

Diakon Gunilla Sjömar Parnell, 
telefon (växel): 580 036 28.

Diakon Ann Nelstrand, 
telefon: 580 036 22.

Diakon Maria Sundbäck,
telefon: 580 036 21.

Barn och unga avd. chef
Marie-Louise Broström, 
telefon: 580 036 40.

Förs.pedagog Eva Bergström, 
telefon: 580 036 45.

Förs.assistent Agneta Jonsson, 
telefon: 580 036 58.

Förs.assistent Cristina Karlsson, 
telefon: 580 036 56.

Förs.pedagog Marie Persson 
Niord, telefon: 580 036 42.

Förs.assistent Lena Ramdén, 
telefon: 580 036 69.

Förs. pedagog Karin Segerström, 
telefon: 580 035 65.

NÅGON ATT TALA MED
Dagens präst i Täby finns för dig 
som under dagtid behöver samtala 
med någon i en fråga eller om 
något problem. Det behöver inte 
vara någon livskris för att du ska 
ta kontakt med dagens präst. Alla 
präster och diakoner i försam-
lingen har tystnadsplikt. Dagens 
präst finns till hands för frågor och 
samtal, telefon: 580 035 00 (växel), 
vardagar 09.00–16.00.  

Jourhavande präst via 112
Till jourhavande präst kan du 
vända dig i akuta situationer från 
21.00–06.00, telefon: 112.

Samtal med diakon 
Det finns möjlighet till själavård/
enskilda samtal med någon 
av diakonerna i församlingen. 
Kontakta församlingen, telefon: 
580 035 00 (växel). Diakon träffas 
säkrast under telefontid tisdagar 
och torsdagar 10.00–11.30.

Förs.assistent Mikael Tamm,
telefon: 580 036 59. 

Förs.assistent Ulf Wennerberg, 
telefon: 580 036 54.

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA
Blåklockan, öppen förskola, 
Tibble kyrka, Kristina Nilsson,
telefon: 580 036 63. 
Kristina Hartikainen,
telefon: 580 036 46. 

SKU (Svenska Kyrkans Unga)
Malin Strömstedt, 
telefon: 076-309 58 06.

Täby kyrkliga lekmannakår
Johan Brinck, 
telefon: 070-753 76 31.

E-postadresser till församlingens
medarbetare hittar du på
svenskakyrkan.se/taby



Gruppförsändelse till hushållen

FILM (DVD)
The trip
Steve Coogan får 
uppdraget av den brittiska 
tidningen The Observer att 
göra en rundresa bland 
landets bästa krogar och 
bedöma dem. Filmen 
skämmer bort åskådarna 
med vackra landskap, 
utsökt mat och manlig 
självömkan. Från 2011.

www.svenskakyrkan.se/taby

JUST NU/Kultur

UTSTÄLLNING
Collage
Genom sitt konstnärsliv 
utforskade Louise Nevelson 
(1899–1988) collagets 
möjligheter. Papperslappar, 
tidningsklipp och svedda 
träbitar samlades. Hennes 
monumentala verk 
frammanar något andligt 
och tidlöst och ger uttryck 
för en djupt personlig 
mytologi. Moderna museet 
till och med 14 jan 2018. 

PRATA
svenska-café 
Caféet välkomnar invandrare 
och volontärer från alla religioner 
och nationaliteter. Du kan komma 
en kort stund eller stanna längre. 
Ingen föranmälan. 
Tid: Onsdagar 11.30–14.00 
2018: Terminen startar igen på 
tisdagar,16 januari, samma tid. 
Plats: Tibble församlingsbyggnad, 
sällskapsrummet plan 2.
Ett samarbete mellan Täby 
församling och Röda Korsets 
Täbykrets.

BOK
Döstädning – ingen 
sorglig hisotria 
Margareta Magnusson 
skriver om att sortera, 
rensa och kategorisera i 
en glädjefylld, rörande och 
uppfriskande bok. Och om 
den resa det innebär att gå 
igenom allt man har samlat 
på sig under en livstid.

Adventsbasarer på första advent 
3 december. Lotterier, försäljning 
av handarbeten, hembakat bröd, 
kaffeservering med mera.
Gribbylunds kapell
10.00 Högmässa  med präst, Frida 
Falk. Musiker, Maria Resare. Där-
efter öppnar Julbasaren i kapellgår-
den med Gribbylunds syförening. 
S:t Olofs kyrka  
10.00 Högmässa  med präst, Kris-
tina Uggla. Musiker, Kristina Holm 
med kören Collegium Cantorum. 
Solist, P-E Lindskog. Trumpet, 
Magnus Ek. Därefter öppnar Jul-
basaren med S:t Olofs syförening.

Julklappar
som ger 
dubbel glädje

Tv-inspelningar under 
julen från Täby kyrka
Under julhelgen kommer 
Sveriges Television, SVT, att 
sända ett antal gudstjänster 
inspelade från Täby kyrka. 
De kommer sedan att finnas 
tillgängliga i tjänsten SVT Play.

Varje söndag under året, 
klockan 10.00, sänder SVT 
en gudstjänst från någon 
av landets kyrkor. Det blir 
drygt 60 gudstjänster och 52 
helgsmål per år. SVT vill återge 
både den geografiska och 
ekumeniska bredden i landets 
kyrkoliv.

Johannes Söderberg är 
producent och samordnar alla 
tv-gudstjänster och helgsmål 
för SVT. Han är även utbildad 
präst vilket är en fördel i 
planeringen av inspelningarna. 
Kyrkfönstret ställde några frå-
gor till Johannes Söderberg:

Hur kommer det sig att ni 
valde just Täby kyrka? 
– Vi söker alltid kvalitet vad
gäller musik och förkunnelse 
i tv-gudstjänsterna och den 
här gången föll ljuset på Täby, 
som besitter kvalitet i båda 
kategorierna.  

Under inspelningen kommer 
de olika momenten att spelas 
in separat under olika dagar. 
Sedan klipps allt ihop. Hur 
håller man energin uppe under 
hela tiden? 
– Att spela in tv väcker många
goda krafter till liv – många vill 
vara med och har en positiv 
förväntan. Vi brukar därför 
mötas av mycket energi. 
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Varje söndag under året sänder SVT en gudstjänst från någon av  
landets alla kyrkor. Här är Johannes Söderberg i Nora kyrka, där 
julens gudstjänster spelades in under ett tidigare år.

Hur många brukar det vara som 
arbetar ”bakom kameran”? 
– Denna gång var vi nio, tio
personer som utgjorde själva tv-
teamet. Flera av oss har mer än en 
funktion. Jag själv var till exempel 
studioman, producent, sminkör 
och fotograf samtidigt.

Allt är väl förberett – har det hänt 
något oväntat någon gång?
– Det händer alltid oväntade saker
vid tv-inspelningar, dock förhopp-
ningsvis inom hanterbara ramar. 

Vilket är ditt bästa program, tycker 
du själv? 
– Jag tycker att dokumentärerna
från det utåtriktade social-dia-
konala arbetet i Klara kyrka hör 
till de bättre och mer angelägna 
programmen. En kompis här i 
Linköping sa efter att det sänts 
– det ska nu sägas på östgötska –
att ”det där du, det var religion på 
riktigt”.

Täby kyrka.

Internationellt 
kvinnocafé
Här träffas kvinnor från hela 
världen med olika bakgrund. Ett 
tillfälle att få prata svenska och 
tillsammans lära sig mer om det 
svenska samhället. Tid: torsdagar 
11.00–14.00. Plats: Tibble för-
samlingsbyggnad plan 1. Kontakt: 
Mariam Ghaly, diakoniassistent, 
580 036 27, mariam.ghaly@
svenskakyrkan.se. Vi söker just nu 
fler ideella som vill hjälpa till.




