Kyrkstöten
Så blir nya
gravkapellet

Möt H-G!

Känner du
till vilka vi
samarbetar med?
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Efter en skön sommar väntar
en höst med många färger
Efter en underbar sommar

väntar en spännande höst.
Valår, Kyrkvecka, Harry Potter
i Prostgården, invigning av
nytt gravkapell och en ny
spännande hockeysäsong.
Visst står vi inför en minst sagt
spännande och händelserik
höst. Jag hoppas att du ser
fram emot den lika mycket
som jag, även om sommaren
var varm och strålande.
Speciellt stunderna då jag fått
ligga på sandstranden hemma
i Skälderviken, sprätta med
tårna i sanden och njuta av att
bara vara. Men nu väntar en
ny spännande tid, nya möten
och ny erfarenheter.
”Det är genom möten vi
lär oss och växer” är ett citat
som jag snappade upp för
några år sedan och som återkommer i min tillvaro lite då
och då. Och visst ligger det
något i det.

Att nätverka för
ett gott samhälle
Mitt i livet finns varje människa – jag

och du – med våra frågor och förundran
inför livets skönhet och skörhet.
Mitt i livet finns smärta och glädje,
förtvivlan och hopp, tro och tvivel, kärlek och omsorg.
Mitt i livet finns kyrkan. Där delar vi
glädjen över ett nyfött barn. Där möts
barn, ungdomar och vuxna i lek och skapande. Där skapas rum för meningsfulla
livssamtal. Där finner sorgens smärta en
famn.
Svenska kyrkan i Borlänge vill vara en
kyrka ”Mitt i livet – öppen mot framtiden”. Kyrkans närvaro i samhället och i
människors liv och vardag är viktig.
Svenska kyrkan i Borlänge är med i byggandet av ett gott samhälle.
Jag är stolt och glad över alla de nät-
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Jag slår vad om att det
kommer bli en vacker syn du
möter när du kommer åkande
längs Tunavägen.
Och till sist en ny hockeysäsong att se fram emot när
höstmörkret skymmer. Det
sägs att hösten har många färger och när hockeysäsongen
börjar målas min värld grön
och vit…
Vi ses!
Peter Ebbesson
Vik. Informatör & Redaktör

Svenska kyrkan i Borlänge
samarbetar med en hel del
olika nätverk. Vilka vi stödjer
och vem vi arbetar med får du
läsa om i detta nummer. Du
får också en förhandstitt på
hur det nya gravkapellet kommer att bli. Bygget är inne i
slutfasen och invigs om cirka
en månad.

verk som vi bygger tillsammans och som
du kan läsa om i denna Kyrkstöt. I de
olika nätverken har vi som kyrka en tydlig närvaro genom det diakonala arbetet.
Min bön och förhoppning är att du som

bor här i Borlänge – Stora Tuna och
Torsångs församlingar – ska känna glädje över och vilja tillhöra Svenska kyrkan i
Borlänge och stödja allt gott arbete och
alla olika nätverk där vi finns närvarande.
Mitt i livet – i tillvarons mitt – finns
Gud, livets ursprung och källa. Ett liv i
tro på kärleken i en ofullkomlig och trasig värld, bejakar framtidstro och hopp.
Med vänlig hälsning
Ann-Gerd Jansson
Kyrkoherde
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Mannen som trivs bakom
kulisserna i kyrkan och på teatern
Möten där han utbyter något med andra och då han känner att han gjort något bra får honom att känna
att han växer i sig själv. En känsla han kan finna både på teatern och i kyrkan.
Möt kyrkvärden och vaktmästaren Hans-Göran Berglund.
Det är söndag. Den svarta kostymen

är på, skjortan välstruken och slipsen
sitter där den ska. Klockorna ringer in
och kyrkvärden Hans-Göran Berglund tar plats på kortrappan i Stora
Tuna kyrka för att hälsa besökarna
välkomna. Oftast är det så vi kyrkobesökare är vana vid att se honom,
men H-G som han kallas, brinner för
möten med andra människor. Både
där han själv får stå i centrum och då
han är bakom scenen.
Under ett flertal år har han jobbat
som scenmästare för Riksteatern och
under 26 år har han medverkat i
Borlängerevyn.
– Jag har alltid velat hålla på med
teater och det är på scenen som jag är
mig själv, även om jag inte är mig själv,
säger han med glimten i ögat.
Som scenmästare har han varit
med och turnerat på olika föreställningar i Sverige och beskriver sin roll
som spindeln i nätet.
– Jag är en länk mellan regissören
och producenten och ser till så att alla
saker finns på scenen när de ska finnas
där.
Han började för cirka 30 år sedan
att fixa och dona med rekvisita och
andra saker bakom kulisserna, men
eftersom teater är en passion i hans liv
blev det att han en dag även tog plats
på scenen. Först som statist och sedan
blev det mer, och som mest har det
blivit en rad roller i olika uppsättningar.
Idag ser H-G hans agerande på
scen som att han fyller en funktion i
mötet med andra människor.
– Folk är där för att titta och skratta
åt en och jag tror det är viktigt att vi får
komma bort från vardagen och skratta
av oss ibland. För mig blir det ett möte
där vi utbyter något av varandra. Jag
ger dem något samtidigt som jag själv
får bekräftelse i form av skratt och att
jag blir sedd.
LIKHETER I KYRKAN
H-G ser likheter mellan sina båda
arbeten där han över en helg kan möta
hela livet i form av dop, bröllop och
begravning.
– I likhet med att jag har en funk-
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tion att glädja folk då jag står på scen,
har jag en liknande roll här i kyrkan.
H-G minns bland annat en begravning då han tjänstgjorde och där en
ung kille grät av förtvivlan under hela
akten. Då killen var på väg ut ur kyrkan och gråten fortfarande stod upp i
halsen la H-G sin hand på axeln på
honom, men sa ingenting.
– Då vände han sig och gav mig en
kram. Han var tyst och kramade länge
och hårt, sen avstannade gråten. Det
är vid de tillfällena jag känner att jag
fyller en viktig funktion och jag blir så
nöjd då jag känner att jag gett en människa ett stöd. Det blir en form av glädje för mig.
Existerar humor i kyrkan?
– Det är väl den vanligaste fördomen jag får höra. Men här jobbar
ingen präst som inte har humor. Men
sen är det klart att det inte är show och
revy på samma vis, varje helg har ju en
rubrik och här handlar det om något
”större” som berättas. Jag förknippar
kyrkan med värme och glädje.
Får man skratta i kyrkan?
– Absolut. Kunde vi lära oss att inte
alltid ta varandra på så stort allvar och
våga skratta mer åt oss själva skulle
många saker i livet bli lättare.
Text & bild: Peter Ebbesson

Hans-Göran Berglund, 44år
LÄSER: Teaterhistoriska böcker
ÄTER: GI-Mat
SER: Naturen
MOTTO: Skratta åt dig själv
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Nätverkar du?
Det gör vi…
Visste du att som medlem i Svenska kyrkan stödjer du det externa arbetet som vi bedriver
även om du själv inte är aktiv i kyrkan. Svenska kyrkan i Borlänge har ett stort antal nätverk
som vi samarbetar med och stödjer. Här finner du exempel på vilka...
Väntjänsten
Väntjänsten erbjuder besök, promenader, ledsagning vid sjukresor och läkarbesök.
Väntjänsten är ett samarbete mellan SPF, Röda korset, PRO och Svenska kyrkan.

Dalarnas nätverk för psykiskhälsa

”Vår vision är vara en kyrka
mitt i livet - öppen mot
framtiden.
Människors lika och unika
värde skall bekräftas
och försvaras i ord och
handling.”

Arbetar med att förändra attityder och öka kunskapen om psykisk ohälsa och
psykisk funktionsnedsättning. Samarbetar med psykiatrins utvecklingsenhet.
Ett samarbete mellan RSMH, SPES, Föreningen Autism, IFS, FMN och Svenska
kyrkan.

POSOM
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Vid akuta
händelser som olyckor erbjuder POSOM-gruppen ett stöd för de som
varit inblandade eller som av andra anledningar påverkats av olyckan.
Det sker i form av medmänsklighet, förståelse och ansvar för andra.
Gruppen kan vid behov förmedla professionell hjälp. POSOM-gruppen
nås vid behov via SOS Alarm, tel 112, eller via Polisen.
Ett samarbete mellan Borlänge kommun, brandkåren, räddningstjänsten, ambulanssjukvården, polisen, Muslimska föreningen och
Svenska kyrkan.

SAMTALSGRUPP - SPES

Kommunernas referensgrupp för anhörigstöd
Att vara anhörig eller närstående till någon som är äldre, sjuk eller funktionshindrad
kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Många anhöriga har ett stort
behov av att prata med någon som är väl insatt i hur kommunens omsorg fungerar.
I referensgruppen ingår Röda Korset, Väntjänsten, IFS, SPF, Demensföreningen,
Afasiföreningen, Alzheimerföreningen och Svenska kyrkan.

4

SPES (som på latin betyder HOPP) är
ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv.
SPES vill öka kunskapen om att självmord är ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar
och tabuföreställningar.
Svenska kyrkan har tillsammans med
SPES en samtalsgrupp som träffas en
gång i månaden i Hagakyrkan.

R

Anonyma Alkoholister – AA
Anonyma alkoholister är en samling
män och kvinnor som flera gånger per
vecka träffas för att, genom varandras
hjälp, fortsätta vara nyktra.
Svenska kyrkan erbjuder Sinnesrogudstjänster i Hagakyrkan tillsammans
med AA.
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Hela människan - RIA
Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet
eller brist på fungerande nätverk befinner sig i social utsatthet. Den öppna verksamheten kallas ofta för RIA som är
en förkortning för ”Råd och Information i Alkoholfrågor”. Hos RIA träffas människor, som av olika anledningar
har det svårt. Här kan du tillsammans med de andra äta en bit mat, få lite värme och prata av dig. Hos RIA kan du
också få en säng att sova i under natten.
Svenska kyrkan i Borlänge bidrar med ett ekonomiskt bidrag till RIA:s verksamhet.

MEDMÄNNSIKOR. Inger Eriksson och Margareta
Persson arbetar båda på Väntjänsten.

Väntjänsten:

”Jag ser att jag behövs
och blir behövd.”

Gemensamma krafter
Har en vision om att skapa ett mångkulturellt samhälle där alla känner
delaktighet, trivsel och trygghet. Bland
annat ordnas läger och träffar för
svenska och utländska familjer. Och på
Jakobsgården finns introduktionskurs
för nyanlända som får lära sig enkel
svenska. Detta för att bidra till bättre
integration i samhället.
Gemensamma krafter är ett samarbete mellan olika företag och föreningar
i Borlänge, där bland Borlänge kommun,
Svenska kyrkan och representanter
från olika företag.

Samtalsakuten

Dövkyrkan

Samtalsakuten vänder sig till vuxna som
drabbats av en plötslig kris, så kallad "frisk
livs-kris" och som har behov av att snabbt
få komma till stödsamtal.
Den "friska livskrisen" kan vara en akut
livskris så som separationer av olika slag,
dödsfall, olyckor, arbetslöshet eller andra
situationer som får till följd att man tappar
fotfästet.
Verksamheten i projektet ”Samtalsakuten” är en del av Svenska kyrkan i
Borlänges diakonala och sociala närvaro i
Borlänge och skall prövas under en
projekttid av två år.
Verksamheten har Svenska kyrkan som
huvudman men personalbemanningen
sker i samverkan mellan Svenska kyrkan i
Borlänge och Borlängehälsans företagshälsovård.

Diakon Gun-Marie Heldestad är dövkyrkans
representant i Borlänge. Hon bjuder in till
gemenskapsträffar i Borlänge varannan vecka.
2-3 gånger per månad hålls gudstjänster för
döva och dövblinda på olika platser i Dalarna.
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Behöver du någon
att prata med?
Samtalsakuten i Borlänge
Tel. 0243-126 06
Telefontid:
Mån -Tors: 08.15 - 10.30
12.45 - 14.30
Fre:
12.45 - 14.30

Väntjänsten är en ideell verksamhet med ett
40-tal personer som vill ge någon sin tid och
hjälpa andra som behöver hjälp. På Väntjänsten jobbar bland annat Margareta Persson och
Inger Eriksson, som båda är pensionärer.
– Att känna att man blir behövd även om
man är pensionär, det betyder mycket och gör
att jag mår bättre själv, så beskriver Margareta
Persson anledningen till sitt engagemang i
Väntjänsten som hon var med och startade
upp för fem år sedan.
Vad är det vanligaste ni brukar hjälpa till
med?
– Vi fungerar som stödpersoner och jag har
varit med som stöd vid begravning, studentmottagning och läkarbesök, men vanligast är
att vi är med vid en promenad eller bara för
den som vill ha sällskap och vill prata med
någon.
– Det är inte så märkvärdigt, vi är medmänniskor och det ger så mycket tillbaka då de jag
besöker visar så mycket glädje och uppskattning för det jag gör, säger Inger Eriksson.
De som ställer upp som ”Väntjänstare” är
främst pensionärer. Totalt är de 40 stycken
medmänniskor varav en fjärdedel är män.
– Från början var vi enbart kvinnor som arbetade, men nu har det tillkommit några män och
fler får gärna ansluta, säger Margareta.
Som ”Väntjänstare” ställer du upp på ett uppdrag i veckan och sitter på expeditionen i
Hagalunds servicehus en gång i månaden.
Vad gör ni inte?
– Det som hemtjänsten gör. Vi klipper inte
gräs, skottar snö eller städar. Vi är personliga
medföljare kan man säga.
Inger visar upp sin legitimationsbricka med
namn och bild där det står att hon är Väntjänstare.
– Det är viktigt att personen vi besöker
känner sig trygg när de får besök från oss, därför visar jag alltid brickan när jag kommer.
Att se att man behövs och blir behövd och
kunna hjälpa andra, det gör att jag blir positiv
och känner att det arbete som jag gör är uppskattat.
Text & bild: Peter Ebbesson

Samtalsakuten
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Så här blir nya gravkapellet
– Sedan måste det vara högt i tak,
det skapar en sakral stämning på
något vis.
Kapellet kommer att rymma 90100 personer men inte inredas med
några fasta bänkar. Det blir istället
stolar, för att det ska gå att möblera
om på ett enkelt sätt. Väggarna kommer att vara vitkalkade, träbalkarna
ska ekoljas och golvet blir stengolv.

SKAPARE. Arkitekt Lars-Olof Holmqvist vision är att gravkapellet ska vara unikt och
synas från Tunavägen men inte ta för mycket uppmärksamhet från kyrkan.

Modernt, tillgänglighetsanpassat och ett rum för alla
trosinriktningar – det är
ledorden för det nya gravkapellet som står klart i höst.
– Kapellet får inte konkurrera
med kyrkan, men ska ändå ha
ett unikt uttryck och synas
när du kommer åkande längs
Tunavägen, säger arkitekt
Lars-Olof Holmqvist.
Det gamla gravkapellet intill Stora

Tuna kyrka är från början av förra
seklet. Kapellet är inte tillgänglighetsanpassat, saknar toalett och rinnande vatten. Under kapellet finns även
ett mindre kylrum där kistor kan
förvaras. Den 6 oktober togs första

PENSIONSDAGS. Snart tas det gamla
gravkapellet ur bruk och går i pension.
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spadtaget för det nya gravkapellet
och i mitten av september väntas ett
nytt modernt gravkapell stå klart.
– Anledningen till att vi bygger ett
nytt kapell är bland annat för att kisthanteringen och kylförvaringen är
otidsenliga, säger Sören Ericson,
kyrkonämndens ordförande.
Lars-Olof Holmqvist, arkitekt på
Dalark, säger så här om sina tankar
kring det nya kapellet.
– Min vision har varit att skapa ett
modernt kapell med ett unikt uttryck,
men samtidigt ska det ses som underordnat av kyrkan. Det nya kapellet
blir tillgänglighetsanpassat, inrymmer
offentliga toaletter och löser problemet med kistförvaring som inte varit
idealisk.
Gravkapellet blir cirka 450 kvadratmeter stort och blir en kombination av bisättningshus, kapell, och
kontor. I kylrummet kommer det att
finnas plats för 24 stycken kistor.
– Den här lösningen öppnar upp
och bidrar till att arbetet blir väldigt
lättillgängligt för begravningsbyråerna då kapell och bisättningshus finns
i samma byggnad.
Lars-Olof Holmqvists huvudidé
med kapellet var att låta det få ett traditionellt formspråk med en hög
mittdel och lägre sidoskepp. En viss
inspiration har han hämtat från
Skogskyrkogården i Stockholm.

PRYDS MED ROSETTFÖNSTER
I väster riktning mot Tunavägen
pryds kapellet med ett stort rosettfönster med måtten två meter i diameter.
– Tanken med rosettfönstret har
funnits med hela tiden. Det kommer
att vara belyst även på kvällar med
energisnålbelysning, vilket kommer
att se oerhört fint ut när du kommer
åkande längs Tunavägen.
Även vid ingången precis då du
kommer in från entrén finns ett runtfönster som leder blickarna uppåt
mot ett av sidofönstren inne i kapellet.
– Min tanke var att blicken ska
leda dig upp mot himmelen och
Gud. Att jag placerat hörnfönster
inne i kapellet gör att rummet får en

karaktär som känns luftigare och
fylligare.
ETT RUM FÖR ALLA
Kapellet kommer inte smyckas med
några kyrkliga symboler utan vara ett
rum som kan accepteras av alla religiösa riktningar, samt borgerliga
begravningar.
– Men vid en kristen begravning
sätter vi givetvis fram ljus och kors,
säger kyrkoherde Ann-Gerd Jansson.
I samband med bygget blir det
även nya parkeringsplatser ovanför
Prostgården och vägen till
Estoniamonumentet öppnas upp.
– Det blir som en liten park, en
lugn samlingsplats där du kan stanna
till och fundera och samla dig innan
begravningen. Vid de små kullarna
runt monumentet blir det stora
öppna ytor som kan användas för
blomsterdekorationer som läggs ut
efter begravningen.
Text & bild: Peter Ebbesson

BLICKFÅNG. Lars-Olofs tanke med det stora runda fönstret som möter dig då du kommer
in genom entrén är att blicken leder upp mot nästa fönster där du ser himmelen.
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KYLRUM: Genom att placera
porten till rummet för urlastning
av kistor på baksidan av kapellet
får du en inlastning som inte drar
åt sig för mycket uppmärksamhet.
I kylrummet finns plats för 24
kistor.
BLOMRUM: Intill kylrummet
finns ett svalt blomrum för
förvaring av blommor.
KONTOR & OMKLÄDNINGSRUM:
På bakidan i södra delen finns
personalrum, kontor och
omklädningsrum.
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ROSETTFÖNSTER: I väster riktning pryds kapellet med ett stort
rosettfönster med storleken två meter i diameter. Fönstret kommer
att lysas upp och kommer att vara blickfånget då du kommer
körandes längs Tunavägen.

SVENSK A

TOALETTER: Toaletter har
tidigare bara funnits i kyrkan. I
kapellet finns tre stycken,
varav en handikappsanpassad.
KAPPRUM & FOAJÉ:
Kapellet inrymmer en stor
ljus och avslappnande foajé
och ett rymmligt kapprum.

PARK: Gångvägen mot entrén blir tillgänglighetsanpassad
så att du enkelt ska kunna ta dig till kapellet. Området med de
små kullarna behålls. En park med minitorg skapas, det blir som
en park och en lugn samlingsplats där du kan samla dig innan
begravningen. Vägen mot Estoniamonumentet öppnas upp och
nya parkeringsplatser byggs i öster riktning nedanför.
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KAPELL : Kapell med plats för 90 100 personer. Rummet är neutralt
inrätt utan religösa symboler
eftersom det ska kunna accepteras av
alla religösa riktningar samt borgerliga
begravningar. Stolar och altare är
mobila så att det lätt ska gå att
möblera efter personligt tycke.
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URSÄKTA RÖRAN VI BYGGER
bilder av: peter ebbesson, lena hjort & leif sjögren

6 Oktober
Första spadtaget för nya gravkapellet tas.

26 November
Grundlägging för husbygge.

9 Mars - Murningsarbetet är igång, en kall
vinter försenar arbetet med två månader.

7 Oktober
Fjärrvärme dras till kapellet och kyrkan.

27 November
Rör och ledningar kommer på plats.

12 Mars
Murning av lokaler och arbetsrum.

19 Oktober
Gamla parkeringen grävs upp.

10 December
Gjutning av plattan.

15 Mars
Murning av kapelldelen.

25 November
Isoleringarbete påbörjas.

2 Februari
Kantbalkarna anländer från Finland.

13 April
Träbågar monteras.
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NYTT - Ett år av bygge i bilder

16 April - Yttertaket är på plats, murning av
kylrum och lastutrymme påbörjas.

17 Juni
Dubbla snörasskydd monteras på taket.

8 juli
Kylrummet för kistförvaringen byggs.

26 April
Entrén till kapellet tar form.

18 Juni
Fönster och dörrar anländer.

9 juli
Dörrar och fönster till entrén monteras.

20 Maj
Invändig putsning av väggar.

22 juni
Fönster monteras och invändig putsning klar.

3 augusti - Efter semestern drar inre och
yttre målning och inredning igång.

1 Juni
Ventilation och inre elarbetet påbörjas.

5 Juli - Utvändig putsning, montering av
portar på baksidan.

September 2010 - Ett nytt kapell står klart.
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Rapport från Dagkollot

Sofia Ekstam, Elin Wikström och Lisa
Dammvik från årskurs 5 på Skräddarbackskolan besökte Dagkollot i Amsberg
för tredje året i rad. Här lämnar de en lägesrapport.

Vad har ni gjort?
S: – Badat och fiskat.
E: – Haft vattenkrig.
L: – Paddlat.
Vad är det bästa med att vara på kollo?
S: – Vara med kompisar.
E: – Träffa nya vänner.
L: – Nya kompisar.
Vad ska ni mer göra i sommar?
S: – O-ringen.
E: – Sola.
L: – O-ringen.
Vad är det bästa med sommaren?
S: – Det här kanske…
E: – Slippa skolan.
L: – Att vara med på O-ringen, orientering
är kul.

Svenska kyrkan vårdade själen
på Peace & Love festivalen
Samtal om hemlängtan,
krossade hjärtan eller bara
någon att prata med för
stunden. Så kan Själavården
kort beskrivas som ägde
rum på Peace & Love festivalen i juli.

på plats vid en del konserter
exempelvis.
P-O beskriver samtalen som
spontana och att de bestod av
allt från existentiella frågor,
hemlängtan, eller kanske en
anhörig som råkat illa ut.
– Många av de som kom
fram ville prata Gud och religion, men att det finns också
mycket som kan ligga under
ytan som folk vill prata om.
Själavården var ett samarbete mellan Festivalkyrkan
och Svenska kyrkan och totalt
deltog 25 personer under
festivalen.
– Att ställa upp som själavårdare ger mig en oerhörd
glädje då jag får ett förtroende
att dela en annan människas liv.

Från Festivalledningen och
sjukvårdsteamet fanns en önskan om en själavård och P-O
Byrskog, som i höst kommer
att vikariera som EFS-präst i
Jakobs kapell, var en av de som
deltog som Själavårdare.
– Vi rörde oss ute på festivalområdet och campingen och
det var många som sökte upp
oss och ville prata och i vissa
fall blev vi ombedda av vakter
och sjukvården om att finnas
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Möten
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och
Upplevelser

Borlänge
17 - 24
Oktober

Psalmsudoku
• Siffrorna i de tre blå rutorna, uppifrån och ner, bildar ett
psalmnummer.
• Vi söker psalmens nummer och namn.
Hur gör man?
Sudoku är ett logikspel som går ut på att man ska placera ut siffror i ett rutmönster. Rutmönstret består av 3×3 rutor som i sin tur
består av 3×3 rutor. Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett
sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och kvadrat på 3×3
rutor innehåller varje siffra exakt en gång. Lycka till!
Skicka ditt svar tillsammans med namn och adress
senast 20 september till:
Svenska kyrkan Borlänge, 781 81 Borlänge
Två vinnare får bok, biobiljetter eller CD.

Håll utkik efter
föreläsare, sång
och glädje. Vi ses!
www.kyrkveckan.se
kyrkstöten | amos 4 . 2010
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VÄLKOMMEN I HÖST...
SÖNDAGEN 5/9
Amsbergs kapell
11.00 – Mässa.
Hagakyrkan
18.00 – Musikgudstjänst.
Jakobs kapell
10.00 – Mässa.
Stora Tuna kyrka
11.00 – Gudstjänst.
Torsångs kyrka
10.00 – Gudstjänst.
Väster Tuna kapell
18.00 – Musikgudstjänst.
TISDAGEN 7/9
Kvarnsvedens kyrka
10.00 – Promenadgruppen
vandrar ut från Kvarnsvedens
kyrka.
14.00 – Syförening.
TORSDAGEN 9/9
Hagakyrkan
12.00 – Sopplunch.
Stora Tuna kyrka
19.00 – Minneskonsert Jussi
Björling med Borganäskören
och Musikkonservatoriet.
Inträde.

SÖNDAGEN 12/9
Hagakyrkan
11.00 – Gudstjänst.
13.00 – Mässa på finska.
Jakobs kapell
10.00 – Gudstjänst.
Kvarnsvedens kyrka
11.00 – Gudstjänst.
Stora Tuna kyrka
11.00 – Gudstjänst.
Torsångs kyrka

kyrkstöten | amos 4 . 2010

10.00 – Gudstjänst.
Måndagen 13/9
Amsbergs kapell
10.30 – Kyrkkul i Amsbergs
församlingshem.
Hagakyrkan
13.30 – Sycafé.
19.00 – Meditation.
Ledare: Lisbet Lindholm.
Introduktion från 18.30

ONSDAGEN 15/9
Jakobs kapell
11.30 – Sopplunch.
TORSDAGEN 16/9
Domnarvet
(Erlandsforsg. 6D)
13.30 – Syföreningen.
Kvarnsvedens kyrka
11.00 – Kyrkkul.
18.00 – Surströmmingsafton.
FREDAGEN 17/9
Hagakyrkan
19.00 – Sinnesrogudstjänst.
Niclas Eltenius, piano, Björn &
Michael.
Präst: Ann-Gerd Jansson.
Kaffe serveras från 17.30.
SÖNDAGEN 19/9
Hagakyrkan
11.00 – Gudstjänst med
små och stora.
Jakobs kapell
10.00 – Gudstjänst.
Stora Tuna kyrka
11.00 – Mässa.
Torsångs kyrka
10.00 – Gudstjänst.

Väster Tuna kapell
11.00 – Mässa.
TORSDAGEN 23/9
Hagakyrkan
12.00 – Finsksopplunch.
SÖNDAGEN 26/9
Amsbergs kapell
18.00 – Aftonmusik.
Hagakyrkan
16.00 – Konsert
”Musica Akustica”.
Jakobs kapell
10.00 – Mässa.
Stora Tuna kyrka
11.00 – Knattegudstjänst.
Torsångs kyrka
10.00 – Gudstjänst.
MÅNDAGEN 27/9
Hagakyrkan
13.30 – Sycafé.
19.00 – Meditation.
Ledare: Lisbet Lindholm.
Introduktion från 18.30
ONSDAGEN 29/9
Jakobs kapell
11.30 – Sopplunch.
TORSDAGEN 30/9
Domnarvet
(Erlandsforsg. 6D)
13.30 – Syföreningen.
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Att nyttja en annan människa
För ganska exakt tretton år sedan var

det hög tid för Gylleskolans åttondeklassare att välja praoplats.
Alternativen som gavs var att fixa
praktikplatsen själv eller ansöka om
de platser som skolan hade arrangerat. Att välja praoplats var ett viktigt
val – ett ”vägval” sades det. Det räckte
med en snabb titt på yrkeslistan som
skolan välmenat organiserat i ett försök att hjälpa oss som inte hade poliser, brandmän eller andra häftiga
yrken i familjen. Aldrig! Att som
tolvåring spendera en veckas prao på
Urmakarna eller Borlänge Bibliotek
kändes lika spännande som en
inställd julafton.
Jag och min bästis spenderade
långa kvällar i de trasiga fåtöljerna på
Emmaus parkering där vi diskuterade
livets orättvisor – varför hade vissa
föräldrar så mycket coolare yrken än
andra? Vi svor över hur orättvist det
var att vår klasskompis skulle få åka
Hemglassbil en hel vecka bara för att

”De dagar då den
sudanesiska solen
hettar som starkast kan
jag fortfarande vara
avundsjuk på dem som
får åka Hemglassbil i
en vecka – men jag
tycker inte längre det
är orättvist.”
han råkade känna någon som kände
någon.
Förra året lärde jag också känna
någon som kände någon. Tack vare
denne någon har jag idag världens
bästa jobb. Jag tycker fortfarande att
livet är orättvist – men inte på samma
sätt som jag gjorde i fåtöljen på
AHNNA GUDMUNDS
ÅLDER: 25
YRKE: Communications Officer,
United Nations World Food
Programme, Sudan
UTBILDNING: 3 år på
Stockholms Journalisthögskola
och 15 månaders militärtjänstgöring på Värnpliktsnytt.
DRIVKRAFT: Svart kaffe, människor och en vision om att världen går att förändra. (Kaffe
lärde jag mig dricka tack vare en
kollega på Café Flamingo där jag
hade min prao i åttan)

Emmaus parkering. Tvärtom har jag
insett hur mycket livet styrs av alla
dessa ”någon”. Vi ska vara tacksamma över att vi har dem och erbjuda
oss själva att vara någon annans
”någon” så ofta vi kan. På Stockholms
trendiga afterwork barer lär sig den
oinvigde snabbt hur viktigt det är ”att
nätverka”. Inte sällan handlar det om
att skaffa nya kunder, arbetsgivare
eller anställda. Visitkort sprids ut i
lokalerna som om det inte fanns
någon morgondag för regnskogen.
Jag vågar påstå att nätverk är mer än
att utnyttja människors yrkeskompetens – nätverka är att överleva. Utan
andra människor så dör vi.
Att placera sig själv i en miljö där
man varken har vänner, familj eller vet
var man bor tvingar oss att se andra
människor och ta till vara på dem.
Sedan jag flyttade till Uppsala vid 15
års ålder har jag ”börjat om på nytt”
på flera ställen i olika länder. Utan
alla de människor jag mött hade jag
aldrig lyckats forma mig själv och
mina intressen. Hur mycket jag än
tycker om min familj hemma i
Borlänge och mina vänner hemma i
Stockholm är det trots allt de nya
människorna jag möter som driver
mitt liv framåt.
Tack vare en gymnasielärares flickvän fick jag hjälp att ta mig in på journalisthögskolan trots att ansökningsdatumet gått ut. Tack vare en full chefredaktör på en krog fick jag min första möjlighet att skriva reportage för
en välkänd tidning. Tack vare ett
butiksbiträde i Helsingfors träffade
jag en människa som gav mig självförtroende och mod att ringa högt uppsatta chefer och be om jobb. Tack vare
en av städarna i FN-huset i Köpenhamn fick jag arrangerat boende och
intervjuer för en artikel från ett kongolesiskt flyktingläger. Tack vare alla
människor som jag träffat på vägen
hittar jag nu mig själv på en plats som
jag älskar och med ett jobb som gör
mig lycklig. Södra Sudan fascinerar
och jag njuter av att möta människor
som delar min passion för att förändra
världen. Det är en obeskrivligt drivande känsla att få hjälp av sina medmänniskor samtidigt som man medvetet
försöker hjälpa andra.

Är du med i
något nätverk?

Linnea Nilsson, 14 år
– Ja, bilddagboken och Facebook. Tycker det är kul och ett
bra sätt hålla kontakten med
kompisarna.

Sebastian Johansson, 15 år
– Ja, jag är medlem i en schackklubb i Borlänge sedan två år tillbaka. Det är ett sätt för mig att ta
det lugnt.

Sanna Barrsäter, 15 år
– Jag spelar fotboll i IBF Borlänge, vilket jag gjort i fem år. Det
är kul för jag gillar att sporta och
röra på mig.

De dagar då den sudanesiska solen

hettar som starkast kan jag fortfarande vara avundsjuk på dem som får åka
Hemglassbil i en vecka – men jag
tycker inte längre det är orättvist. Det
är rättvist att bli bemött så som man
bemöter andra.
Ahnna Gudmunds

Therese Haga, 15 år
– Jag dansar på KFUM vilket jag
gjort sedan jag var 11 år. Tycker
det är kul för jag gillar att sporta
och sedan träffar man mycket
vänner där.

