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[Skriv här]   2 

 
 
Vi ser ett träd på framsidan. Bilden tog jag vid ett besök i Jerusalem, i 
Getsemane. Vi förstår att det är ett gammalt träd, kanske till och med att 
det kan ha varit på plats den natt då Jesus togs tillfånga? 

 
Träden i naturen ser olika ut och kan ge oss så mycket: frukter till liv, 
virke att bygga med, ved till värme, blad och grenverk som ger skugga, 
papper, kvistar, rötter. Också biprodukter till olika användningsområ-
den: bark, harts, kimrök, näver, pottaska, sav, terpentin, tjära, träkol… 

 
I detta månadsblad vill vi berätta om ordet. Trädet ledde in mig att 
fundera över hur också orden har många innebörder. Läs, reflektera, 
kommentera och dela gärna dina tankar. För visst är det så att tanken 
kan svindla. Inte bara över det träd som kanske växte då Jesus var i 
Getsemane för ca 2000 år sedan, utan också över det Johannes skriver 
om Jesus: Ordet blev människa och bodde bland oss. Liksom trädet kan 
ha många betydelser är Ordet viktigt. 

 
Ord ger oss möjligheter att kommunicera, förmedla kunskap och 
känslor. Men ord är även en källa till liv. Vi menar att den kristna tron 
har Ordet som grund för tro och liv. I begynnelsen fanns Ordet, och 
Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.  

 
Men hur vi tar emot ordet varierar. Liksom trädet växer och betyder så 
mycket olika är också Ordet levande. Det verkar i oss och formas då vi 
låter det växa i oss människor, till liv, handling, kärlek.  

 
I detta månadsblad får vi läsa om hur ordet blir till förkunnelse och hur 
“Stororden” saknas för att uttrycka det viktiga i livet. Men även om det 
som är aktuellt i vår församling våren 2022. 

 
Per Wärmegård 
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Ord, ord, ord i olika former – för kommunikation, undervisning, information och 
kontakt. Ord till tröst, uppmuntran, kritik, påverkan... Ord som dörröppnare eller 
som dimridå och hinder… Ord kan vara skillnaden mellan liv och död, krig och 
fred, att ingå och bryta avtal. 
 
”Det har du mitt ord på” – ett uttryck som långt ifrån alltid gäller numera där 
falska rykten och dito nyheter sprids snabbt, sårar och förstör. Ord, ord... men 
ibland behöver vi också få vila från ord och vara i tystnaden och eftertanken. 
 
Ord är ändå viktiga, så också i gudstjänsten. Vi talar, läser, lyssnar till och sjunger 
ord och texter och tar del av Ordet – Guds Ord. Ibland kan jag känna viss 
förvåning – men också glädje – över att det talade ordet, predikan, fortfarande är 
så centralt och självklart i vår digitala tid där allt ska gå snabbt, vara omväxlande 
och gärna häftigt. 
 
I många sammanhang möter talaren en ganska homogen åhörarskara. gällande till 
exempel ålder, yrke och intressen. I gudstjänsten däremot samlas (i bästa fall) en 
skara människor i vitt skilda åldrar, livssituationer och med olika behov. Att som 
predikant ha något angeläget att förmedla till var och en som lyssnar är inte en 
helt lätt uppgift. Den som står i en talarstol har makt och möjlighet att påverka, 
vilket man måste vara medveten om och hantera med klokhet och kärlek. Våra ord 
måste vara ärliga och sanna. Predikantens uppgift är att tolka och förmedla Guds 
Ord in i vår tid, vår vardag, våra liv. Kyrkans uppgift är också att vara en röst för 
rättvisa och att ge människor hopp för framtiden. 
 
Guds Ord förmedlas även till oss på andra sätt, i gudstjänstens riter och olika 
moment. Allt förmedlar Ordet, Guds tilltal, det levande, livgivande och 
verksamma. ”Sanningen ligger inte i tolkningen”, har någon sagt, ”utan i Ordet”. 
Gudstjänsten är en helhet där olika delar samverkar och talar till olika sinnen. 
Kanske är sången och musiken det som ger dig mest, eller ljuständningen, 
nattvardens gåvor eller den tysta bönen. För andra är förlåtelsens ord eller 
välsignelsen det viktigaste i gudstjänsten – eller kanske känslan av tillhörighet och 
att få ingå i ett sammanhang som överskrider gränser oss människor emellan. 
 
Predikan är navet i gudstjänsten; Gudstjänsten är navet i församlingens liv. Vad är 
navet i ditt och i mitt? Gudstjänsten vill ge oss både näring och vila – en oas vars 
kraft bär oss ut i vardagens många uppgifter och i mötet med våra medmänniskor. 
 
”Därför att Ordet bland oss bor har världen ljus och liv”. (ur PsoS nr 414)  
 

Ulla-Britt Mattsson 
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Yvonne Göranson ordinerades till 
pastor 1983. Nu är hon pastor 
emerita och kan se tillbaka på ett 
mycket skiftande arbetsliv. Vi möts 
för att tala om predikan. 

– Ingen predikan har varit lätt att 
göra, säger hon.  
 
Vi möts över nätet. Hennes mobil står 
lutad mot mammans gamla knappburk.  
 

Jag har lyssnat till henne några 
gånger i Uppsala Missionskyrka då hon 
predikat, men vi har aldrig mötts. 
Aldrig växlat ett ord. Nu blir det ett 
generöst och gott samtal.  

Sin första pastorstjänst fick hon i 
Tenstakyrkan i nordvästra Stockholm.  

– Ett mångkulturellt sammanhang 
som var oerhört lärorikt på många olika 
sätt. Varje söndag firade olika 
församlingar sina gudstjänster i kyrkan 

på olika språk och med olika 
traditioner.  

Därefter arbetade hon i Uppsala 
Missionsförsamling, som studentpastor 
i Universitetskyrkan, som kurslärare i 
Nyby Vision… och till slut som 
regional samordnare för migration och 
asyl i Region Mitt Equmeniakyrkan.  

– Då fick jag spänna bågen och knyta 
ihop den här säcken som jag började i 
Tensta. Jag ser en röd tråd när jag tittar 
tillbaka, människorna som kommer 
från andra länder och miljöer.  

Kanske har hon alltid haft en tro men 
det stammar inte från hennes 
föräldrahem. Inte heller hennes textila 
intresse. Hennes mammas kunnande 
sträckte sig till att sy i en knapp.  
Hon har funnit sina egna vägar. 
Lyssnat till sin kallelse att bli pastor 
och ägnat en stor del av sin tid till 
textilt skapande. Två bårtäcken 
skapade med lapptekniken quiltning 
står hon bakom, ett till 
Equmeniakyrkan Östhammar och ett 
till Missionskyrkan i Uppsala. Och nu 
strax innan 70 år fyllda är hon och 
hennes man tonårsföräldrar till två 
afganska pojkar.  

– Jag är oerhört privilegierad. De har 
ett annat modersmål och de kommer 
från en helt annan kultur och religiös 
tillhörighet. Vi har många olikheter och 
många likheter och vi lär så mycket av 
varandra. Det är fantastiskt. Jag kan 
inte tänka mig någonting annat än att 
leva i mångfald.  

På morgonen innan vårt mobilsamtal 
har hon läst en artikel i Dagens Nyheter 
med rubriken ”Kreativitet är ingen 

Ett ord i taget 
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generell förmåga”. Nu läser hon 
innantill från faktarutan: 

Förberedelse – problemet eller 
ämnet undersöks från olika håll och 
idéer samlas.  

Inkubation – under denna fas arbetar 
vi inte aktivt med materialet utan låter 
det mogna i bakhuvudet medan vi 
sysslar med annat. 

Upplysning – är fasen då vi (ofta 
efter viss frustration) får aha-
upplevelser och ser hur vi ska ta oss an 
vår uppgift. 

Verifiering – vi testar våra idéer och 
ger dem dess form. 

Fyra faser enligt socialpsykologen 
Graham Wallas som berättar om den 
kreativa processen. 

Hon känner igen sig när hon tänker 
på sin process fram till en färdig 
predikan och det textila skapandet.  

– Jag läser den aktuella bibeltexten, 
en gång och en gång till … sen tar jag 
hundkopplet och går ut med hunden en 
timme. Tankarna får komma och gå.  

– Nästa steg är att jag försöker 
komma i dialog med texten, vi måste få 
en dialog med varandra. Vi kan ta 
texten om den samariska kvinnan vid 
Sykars brunn. Vi har inga brunnar, nej 
det har vi inte, vi har inte kvinnor som 
går och hämtar vatten, nej det har vi 
inte, och vi har inte så många 
fåraherdar… Det är något annat 
berättelsen vill säga. Jag vill komma 
längre ner, längre in i berättelsen. Vill 
att den ska bli angelägen, här, nu, där 
vi lever våra liv.  

 
Bibeln är ju ingen lättläst bok. Där 
finns svåra texter. Om du har en text 
som du tycker är väldigt svår, vad gör 
du då? 

– Javisst finns 
det texter när jag 
kan tänka 
”Varför sa jag ja 
till den här 
söndagen?” Men 
ett svar är att då 
får jag gräva 
djupare.  
 
 

 
Hur gräver du djupare? 

– I en berättelse kan du gå in från 
olika håll. Om du har en kub med olika 
färger så beroende av var du står kan 
färgerna skifta. Det är nog lite så jag 
jobbar. Finns det någon annan 
infallsvinkel?  

– Om vi återvänder till en av mina 
älsklingstexter, den samariska kvinnan 
vid Sykars brunn. Tänk att du säger att 
du tror att hon är en sköka. Men jag 
säger ”Skulle det kunna vara så här att 
egentligen visste hon att det var Jesus 
hon skulle möta?” Då skulle du kunna 
svara ”Det har jag aldrig funderat på.”  

– Tänk om det var så att Gud talade i 
hennes kropp. Tänk om det är så att 
hon inte är en sköka, det är vi i 
Västerlandet som sagt att hon har 
många olika män. Men det kanske var 
så att hennes första man dog och då var 
hon tvungen att bli hustru till den andra 
och han dog också… och då är hon 
inne på sin femte man. För hon hade 
inget val. Och då kan vi om vi vill gå 
vidare på spåret hur kvinnors liv ser ut 
idag … Du kan vrida kuben ganska 
många gånger.  

– Texten måste sättas in i ett 
sammanhang där den en gång skrevs 
och det är väldigt mycket vi inte vet. 
Jag vill inte att en predikan leverera ”så 
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här är det” utan jag vill att den landar i 
våra liv, där vi just nu är. 

– Och jag kommer att tänka på texten 
när Maria får besök av ängeln. Ingen 
teolog mig veterligen har sagt att Maria 
själv sagt att hon fick ett besök av en 
ängel. Vi vet inte hur det gick till. Det 
kanske inte var en varelse med stora 
vingar, det kanske var något mycket 
mer subtilt… Kanske har vi alla haft 
änglabesök men inte med så mycket 
vingar. Jag kan gå in i rollen som 
Maria, hur var det för henne? 

– Det var en helt vanlig vardag, inget 
spektakulärt. Där stod hon och hängde 
tvätt och plötsligt kände hon att hon 
inte var ensam. Det finns ingen där 
men hon börjar ett samtal med 
”ängeln”.  

– Och så kopplingen: ”Hur ser 
vardagen ut för oss, hur ser gudsmötet 
ut för oss? Har vi bilder som säger att 
det ska vara spektakulärt? Det kanske 
bara är så att det landar i vår kropp, så 
starkt att du inte kan gå emot?  

– Så här kan jag prata med mig själv, 
så här kan mina tankar gå men sen när 
det ska bli konkret, en predikotext då 
värker jag fram orden. Då föder jag ett 
ord i taget. 

  
Du säger värker, är det alltså ganska 
tufft?  

– Ja. Varje gång tänker jag ”Varför 
utsätter jag mig för det här?” Jo, för att 
jag egentligen vill och för att jag tycker 
det är väldigt roligt … men det är inte 
enkelt. Jag har nog aldrig gjort någon 
enkel predikan. Predikodagen finns det 
ett manus som jag följer men jag kan 
brodera ut eller göra utvikningar. En 
predikotext släpper mig inte förrän jag 
har sagt Amen. 

 

Vad är ditt ansvar som predikant? 
– Mitt ansvar? Jag tycker nog att det 

är mitt ansvar och mitt uppdrag att när 
du går från kyrkan efter predikan finns 
det, om inte mer, ett litet knappshåls-
stort tilltal du kan bära med dig. Som 
tillför någonting i ditt liv, något du 
behöver här och nu. Som sätter igång 
en god process. Jag önskar att det vore 
så att alla fick med sig något litet från 
gudstjänsten, framför allt, men också 
från predikan.  

 
Vad är hemligheten med en predikan 
som öppnar upp och motsatsen, som 
stänger? 

– Att inte presentera tegelstenar. Det 
stänger.”Så här är det kära vänner. 
Jesus gick på vattnet.” Och motsatsen, 
”Att gå på vatten det kanske vi har 
gjort allihopa?” Då börjar något hända 
hos åhöraren. Och om jag utvecklar 
det, om jag säger ”Att gå på vatten kan 
ju vara att ibland få vara med om att 
det omöjliga faktiskt sker. Genom det 
sökande tilltalet kan personen som 
lyssnar börjar fundera och kanske få 
syn på någonting som hen varit med 
om. Få en början till en tolknings-
nyckel som hen inte har haft förut. Men 
om predikanten talar om för mig att 
”Så här är det” stänger det. Färdiga 
bilder har stängt så många dörrar. Det 
har fått många människor att lämna 
tron och kyrkan.  

– Till exempel miraklen i Bibeln har 
nog för många stängt dörrar men det 
beror ju delvis på att vi definierar eller 
målar upp ett mirakel på just de sätt 
som målas upp i Bibeln. Utifrån den 
tidens världsbild.  

– Jag har varit med om mirakel. Jag 
har en sjukdom som heter Alopecia. 
Jag tappade allt mitt hår när jag var 40 
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år. Jag och många med mig bad om att 
mörkret skulle ta slut och att jag skulle 
få mitt hår tillbaka. Jag har inte blivit 
bönhörd. Om du i en period av mitt liv 
träffat mig och sagt ”Du kommer att 
kunna gå ner till soprummet utan att ha 
någonting på huvudet ” då hade jag 
kallat dig för världens största lögnare. 
Jag hade inte trott på en stavelse av vad 
du sa. I dag står jag i predikstolen, jag 
har aldrig något på huvudet.  

– Vad är ett mirakel? Jag har varit 
med om ett mirakel. Jag såg inget annat 
än omöjligheter och stängda dörrar. De 
slängdes inte upp på tre sekunder men 
de öppnades! Det som var en absolut 
omöjlighet är i dag en vardag i mitt liv. 
Mirakel kan beskrivas på många sätt. 
 
Hur mycket respons brukar du få efter 
en predikan? 

– Det är inte jätteofta som jag får 
respons men under en period i mitt 

pastorsliv var jag väldigt privilegierad. 
Jag tror att vi är lite fattiga på att 
överhuvudtaget samtala om 
gudstjänsten och predikan. Vi går till 
kyrkkaffet och så pratar vi om en 
massa andra saker. Det vore ju 
spännande att prata mer om det vi nyss 
varit med om.  

– Och det är klart att det varit 
fantastiskt de gånger jag fått väldigt 
tydlig respons. En gång fick jag ett 
brev, jag kommer inte ihåg vilken 
bibeltext jag predikade utifrån, men jag 
hade sett ett tv-program om två vita, 
homosexuella män som hade adopterat 
tre små pojkar som alla var smittade av 
sin mamma med hiv. Bilden jag gav 
som slutvinjett var två vita pappor som 
går på en sandstrand vid havet med 
sina pojkar; pojke, pappa, pojke, pappa, 
pojke, de håller varandra i handen. 
Svart, vit, svart, vit, svart. Där går de 
som en familj. Jag tror att jag gav 

bilden som en bild 
av himmelriket.  

– Efteråt fick jag 
ett brev från en 
man, själv 
homosexuell som 
varit på tillfälligt 
besök i kyrkan. 
Aldrig hade han 
trott att han skulle 
få höra det jag sagt, 
i en predikan, i en 
kyrka. Och brevet 
berättade 
naturligtvis att det 
sagda djupt berört.  

 
Carin Pereira 
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”Mamma dog i natt.” Det var en 
kollega som skrev det i en grupp-
chatt. Hur svarar man på det?  

 
Jag har själv varit med om min 
mammas bortgång, så jag borde veta 
vad man vill höra i den situationen. 
Men ändå visste jag inte vad jag skulle 
svara min kollega som precis varit med 
om det ofattbara. Jag började skriva 
ordet “f-n” när svaren från mina andra 
kollegor började trilla in: 

”F-n Ylva, jag beklagar.” 
”Så j-la orättvist.” 
”F-n vad det suger.” 
”Beklagar.” 
”Jag är så j-la ledsen.” 
  

Varför svär alla, tänkte jag, och tittade 
på ordet “f-n” som jag precis själv hade 
börjat skriva. Jag raderade det. Vad ska 
man skriva? Jag måste skriva något. 
“Jag beklagar.” Låter så futtigt, och 
tillgjort dessutom. Nej, säg bara som 
det är. ”Så tråkigt.” Det är ju tråkigt, 
men det låter också futtigt. ”Så j-la 
tråkigt.” Vad är syftet med detta med-
delande? Jag vill att min kollega och 
vän ska må bra. “Det blir bättre med 
tiden ska du se. Du tar dig igenom det 
här!” Vilket löjligt påstående. Inget 
man vill höra i den situationen. Men, 
vad vill man höra? Jag tänkte ordentligt 
på hur det hade varit för mig själv. Vad 
ville jag höra? Jag ville egentligen bara 
höra att det fortfarande fanns folk som 
brydde sig om mig. Som också blev 
ledsna bara av det faktum att jag var 
ledsen. Till slut skickade jag bara ett 
hjärta: ! 

 

Någon vecka senare var jag tillsam-
mans med en grupp personer i 
Missionskyrkan, och en av mina 
vänner gav ett tråkigt besked. Det blev 
tyst och jag blev ledsen. Sedan tänkte 
jag: Nu kommer alla börja svära igen i 
brist på något vettigt att säga. 
 
“Vi ber för dig,” var det plötsligt en 
som sa. Ja! Vi ber för dig! Så otroligt 
passande! Det var exakt det jag  
menade!! Jag sken nästan upp.  
 
“Verkligen! Vi ber för dig! Vi ber så  
j-la mycket!” sa jag. Jag är ändå barn 
av min tid. 

 
Sedan dess har jag funderat över 
kyrkans roll i våra liv när vi drabbas av 
sorg. Det känns självklart för många, 
helt okyrkliga personer, att vända sig 
till kyrkan när någon gått bort, eller 
någon annan sorg drabbar oss. Kyrkan 
räds inte sorgen, utan här finns verk-
tygen att hantera den. Orden. Orden 
som förmedlar kärlek, förståelse och 
omsorg. Jag funderade att skriva till 
min kollega och vän att jag ber för 
henne. Det kan dock uppfattas som lite 
konstigt i utomkyrkliga sammanhang. 
Vad är det egentligen man säger när 
man säger att man ber för någon? Det 
kanske bara är så enkelt att man låter 
någon veta att man tänker på dem. Så 
till slut hittade jag orden, och skrev till 
min kollega: 
 
“Jag tänker på dig !” 

 
Leonie Tidlund 

 

När orden inte räcker till 
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Kyrkans arbete för att skapa gemen-
skap för pensionärer har en lång 
historia. Selmer Bengtsson pastor på 
70- och 80-talet var den som främst 
började arbeta för att pensionärerna 
skulle få en egen förening. Han och 
diakonen ansvarade för samman-
komsterna som kallades Mitt På Dán. 
 
Då som nu träffades man på fredagar 
för att lyssna till föredrag och för att 
känna gemenskap. Dessutom fick alla 
intresserade delta i Korpens gymnastik. 
1985 var till exempel 200 medlemmar 
registrerade i RPG (Riksförbundet 
Pensionärsgemenskap). En del av 
programmen genomfördes i samarbete 
med Frikyrkliga Studieförbundet men 

också med Baptistkyrkan och Kors-
kyrkan och till och med en PRO-
avdelning.   
 
Många medlemmar i Valsätrakyrkan 
kom till Missionskyrkans RPG-
samlingar på fredagarna och år 2011 
beslutades att vi skulle bli en gemen-
sam förening som döptes till Valsätra-
kyrkans och Missionskyrkans RPG. 
Programmen har varit mångsidiga och 
lockat många åhörare. I medeltal räknat 
på ett antal år har varje sammankomst 
lockat 50 - 70 personer. Föredragen har 
handlat om hälsa och åldrande, om 
historiska och geografiska utblickar, 
konst, naturvetenskap, religion, musik 

Inte bara dragspel och gräddtårta 
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och mycket annat. Inte minst har julfes-
terna varit mycket uppskattade.  
 
Trots många utomordentligt intressanta 
föredrag tror jag att vi minns bättre de 
resor, som vi tillsammans har gjort. 
1996 anordnades en resa till Linköping 
som fortsatte till Bjärka Säby slott för 
att på hemvägen göra besök i Histo-
riska museet i Stockholm. Några 
gånger har vi med guide åkt en tur i 
nya områden i Uppsala. En uppskattad 
bussresa gick till Hållnäs, känd för sin 
säregna natur. Vi besökte Klippan, en 
gudstjänstlokal bara några meter från 
havet. Vi avslutade dagen med ett 
besök i Lövstabruks kyrka och lyss-
nade på orgelmusik spelad på den 
berömda Cahmanorgeln från 1728. 
 
Nu har föreningen RPG upphört, men 
programverksamheten fortsätter. Till-
sammans med Valsätrakyrkan fortsätter 
fredagsträffarna. Den som vill vara 
med i RPG kan få medlemskap som 
enskild medlem. 

 
Bertil Jakobsson 

 
Julgransplundring i RPG  
Någon gång på hösten 2002 föddes i 
RPG:s styrelse förslaget att arrangera 
en julgransplundring i föreningen. 
Tanken på gran slopades strax, och 
plundring låter ju bara otrevligt, men 
själva julgransplundringens idé – leken 
– ville vi ta vara på. Vi tyckte att det 
kunde vara ett bra komplement till alla 
förnämliga, ibland intellektuellt krä-
vande program vi har varje vecka. 
Samtidigt kändes det viktigt att julfes-
ten efter lekar, visor och gröt skulle 
avslutas med ett innerligt/högtidligt in-
slag som understryker julens budskap.  

Temat för första avdelningen på den 
första julgransplundringen i januari 
2003 blev Gammaldags husförhör. En 
rad gammaltestamentliga berättelser 
dramatiserades enkelt, och publiken 
fick besvara en del frågor om namn 
o.d. Som väntat visade sig bibelkun-
skapen hos RPG:arna vara heltäckande.  
 
Det blev en succé, så varje år har det 
blivit ny julgransplundring. Det allra 
första programmet fick bilda ett möns-
ter, även om själva husförhörsmodellen 
inte kunde upprepas. I stället vidgades 
området för de små scenerna: fortfa-
rande bibelberättelser men också antik 
mytologi, sagovärlden, och inte minst 
föregående års aktuella uppsalahändel-
ser fick bli underlag. En sak var vi 
noga med: allt skulle vara  
egenproducerat! Och den som svarade 
för en stor del av produktionen var 
Kerstin Cullhed.  
Vid julgransplundringen 2009 skedde, 
möjligen för första gången, ett avsteg 
från regeln om egenproduktion, då en 
dikt lästes och en sång sjöngs av 
”främmande” författare. De seriösa 
avslutningarna har också innehållit 
dikter av sådana författare och bilder 
har lånats.  
 
Från omkring 2013 har de egenpro-
ducerade inslagen blivit allt färre, 
delvis beroende på att Kerstin Cullhed 
och andra med ålderns rätt bidragit i 
mindre omfattning. Festen kallas också 
Vinterfest och programmet har blivit 
mer traditionellt med visor, tävlingar 
och klurigheter att lösa vid grötfatet 
samt plock ur tidigare program. Men 
roligt har vi haft! 

 
Gunnar Fridborg 
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År 2012 uruppfördes Lukas-
passionen. Nu är det äntligen dags 
att låta detta fantastiska verk klinga 
i vårt kyrkorum som en del av 
församlingens påskfirande. 
 
Musiken av Rolf Martinsson anknyter 
till Bach både tonalt och melodiskt 
men med nutida harmonier. Lukas-
evangeliets texter har kompletterats 
med dagsaktuella texter av Göran 
Greider. I Martinsson/Greiders 
Lukaspassion klingar alltså både det 
historiska och det nutida. 
 
Verket startar i Jerusalem, där det råder 
oro, och slutar på samma plats med ett 
nytt hopp i Palestina. Det röda blodet 
som spills i krig omvandlas genom 
påskens mysterium till ett blod som bär 
på en försonande kärlek. Gud tar plats i 
historien som människa. 
 
Kvinnor har alltid varit en fredsbeva-
rande kraft i konflikter och i detta verk 
har kvinnorna en central roll. Evange-

listen sjungs av en mezzosopran och 
några centrala partier framförs av dam-
kör. Lukasevangeliet betraktas av en 
del feministteologer som det mest 
feministiska evangeliet, där flest 
kvinnor omnämns och är namngivna. 
Några går så långt att de funderat på 
om evangeliet skulle kunna vara skrivet 
av en kvinna. 
 
Vi kommer att utforska vilka sceniska 
möjligheter som finns i vårt kyrkorum. 
Rummet kommer på ett sätt att spela 
huvudrollen i denna sceniska konsert / 
föreställning. Olof Hellströms kors 
gestaltar temat ”död – liv” på ett 
fantastiskt sätt. Och nedanför står natt-
vardsbordet, där måltiden delas och 
bildar en mångbottnad fond till påskens 
dramatiska händelser. 

 
Välkomna lördag 9 april kl 16.00! 
 

Gunnar Axelson Fisk och  
Markus Jonsson 

 
 

 

Lukaspassionen – en scenisk föreställning 

Medverkande: 
 
Missionskyrkans 
Vokalensemble och 
Kyrkokör,  
Kajsa Palmér, evangelist, 
Anders Andersson, Jesus, 
Pontus Leitz, orgel, 
instrumentalister,  
Gunnar Axelson Fisk, regi, 
Markus Jonsson, dirigent 
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Det är med stor tacksamhet jag har fått 
glädjen att samarbeta med Uppsala 
Missionskyrka i denna kulturfestival. I 
Missionsförsamlingen finns ett långsik-
tigt engagemang för en rättvis fred i 
Israel och Palestina. Framträdande 
namn i detta engagemang har förstås 
varit både Sigbert Axelson och Viggo 
Junkes, som också ekumeniskt betytt så 
mycket och som vi i Svenska kyrkan är 
tacksamma för. Nu under senare år är 
det Bernt Jonsson, kulturrådets tidigare 
ordförande, som inspirerat och engage-
rat oss alla. Under kulturfestivalen 
kommer det på lördagen att vara ett 
litteraturseminarium under ledning av 
Kenneth Kimming. Då hoppas vi få 
presenterat många palestinska förfat-
tare men även en del svenska som Ann 
Sörman och just Bernt Jonsson. Vi ser 
med spänning fram emot att få höra om 
din bok om sionismen, Bernt!  
 
Fredagen den 6 maj  
inviger Kyrkornas världsråds Europa-
president, Anders Wejryd, Palestinsk 
kulturfestival 2022. 
 
Inbjudare är Act Svenska kyrkan till-
sammans med Missionskyrkan, Dar al 
Kalimas vänner, Palestinska folkets 
förening, Kairos Palestina – Sverige, 
Sabeels vänner och studieförbundet 
Bilda. Konstnärer och filmare från 
Palestina medverkar i kulturfestivalen.  

 
Kulturfestivalen vill återspegla ett kre-
ativt skapande som är en kraftkälla till 
den kamp för folkrätt och mänskliga 
rättigheter som det palestinska folket 
utkämpar under israelisk ockupation, 

blockad och brist på medborgerliga 
rättigheter. 
 
Fredagskvällen fortsätter efter invig-
ningen med ett föredrag av Mitri Raheb 
- Culture as Resistance. Mitri Raheb är 
välkänd präst, författare och redaktör 
till fyrtiotalet böcker, initiativtagare 
och ledare för Diyar Consortium och 
grundare av och ledare för Dar al 
Kalima University med dess inriktning 
Arts and Culture i Betlehem, Palestina. 
Han är känd världen över för att främja 
kultur som den främsta handlingen av 
motstånd. 
 
Så följer en musikfestival med pales-
tinska och svenska band arrangerad av 
Bilda med musikaliska minnen från 
Dandanat (arabiska för intro till ett 
musikstycke). 

  
Lördagen den 7 maj  
får den palestinska konsten en framträ-
dande plats liksom den palestinska 
kortfilmen. 

Filmaren Saed Andoni, ansvarig för 
dokumentärfilmsutbildningen på Dar 
Al Kalima University College of Arts 
and Culture, lotsar oss in i aktuell 
palestinsk kortfilm. 

Konstnären Faten Nastas Mitwasi, 
Betlehem, föreläser om palestinsk 
konst och presenterar foton från 
Karimeh Abbud Award, en fotopris-
tävling till minnet av den första 
palestinska kvinnliga fotografen. Flera 
palestinska konstnärer från Jerusalem, 
Betlehem och Sverige är närvarande 
och presenterar sina verk. 
Medverkande konstnärer är: Faten 

Palestinsk kulturfestival 
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Nastas Mitwasi, Awni Mohamed, Ahed 
Izhiman och Layla Hamdieh. 

 
På lördagskvällen får vi lyssna till den 
palestinske poeten Amer Sarsour och 
till musik med bland annat den världs-
berömde palestinske oudspelaren 
Ahmad Al Khatib. Sånggruppen Song 
of Songs har då sverigepremiär för ett 
verk med samma namn som innefattar 
en musikalisk fredsmanifestation av 
judisk, kristen och muslimsk tradition. 
En av spindlarna i denna mångkultu-
rella satsning är Gunnar Axelson Fisk. 

  
Söndagen den 8 maj  
predikar Mitri Raheb i gudstjänsten. 

Tidigare på förmiddagen visar Göran 
Gunner en film om palestinska kristna, 
The Stones Cry Out. 

Den palestinska kulturfestivalen fort-
sätter på eftermiddagen med ett samtal 
om Nakba – on  the Importance of 
Memory in the Struggle for Freedom 
and Peace. 

Ett samtal förs på engelska mellan 
Olof Palmepristagaren Mitri Raheb och 
Palmestipendiaten, den svensk judiske 
journalisten och författaren Bernt 
Hermele, aktuell med Överlevande-
podden och Nakbapodden. 
Samtalsledare: Anna Karin Hammar, 
ledamot av Olof Palmes Minnesfond 
och ordförande i Kairos Palestina – 
Sverige. 

 
Kulturfestivalen avslutas med en 
hyllning till den palestinska dräkten 
och det palestinska textila hantverket. 
Deltagare i den palestinska kulturfesti-
valen uppmuntras att på söndagen klä 
sig palestinskt och delta i den 
avslutande manifestationen. 

 

Festivalbiljett som kostar 200 kronor 
gäller för hela festivalen och säljs vid 
entrén. Programblad finns att hämta i 
Missionskyrkan. Det finns också 
försäljning av böcker och hantverk med 
mera. 

 
 Anna Karin Hammar 

 

Mitri Raheb 
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till Guds vila 
Sven Dahlgren född 21 november 1925 
avled den 26 november 2021 
 
Solveig Brugård född 4 oktober 1922 
avled den 14 december 2021 
 
Astrid Wallentinsson född 20 aug 1932 
avled den 27 februari 2022 
 

nya medlemmar 
Marianne Törnström-Portefaix den 6 
mars 2022 
 
 

Församlingens årsmöte 
hålls söndagen den 20 mars kl 12.30. 
Årsmöteshandlingar finns för utdelning 
i kyrkan samt tillgängliga att läsa eller 
ladda ner på församlingens hemsida.  
 
Uppsala Missionskyrka är en öppen 
kyrka där alla är välkomna. Kyrkan 
styrs demokratiskt av en förening vi 
kallar församling. Där är var och en 
som vill söka sig närmare Gud 
välkommen att vara med som medlem. 
Kontakta församlingens pastorer om du 
önskar vara med. 

 
 
  

Påskhelgen 2022 
Lördag 9 april kl 16.00 
Lukaspassionen 
Musik: Rolf Martinsson. 
Text: Lukasevangeliet och Göran Greider. 
Två körer, solister och musiker. Se sid 11. 

Palmsöndagen 10 april kl. 11:00 
Gudstjänst: Vägen till korset 
R Erik Svalfors. Torbjörn Bådagård. 
Folkmusikgruppen SPOV. Margareta 
Ljungdahl. 

 

Skärtorsdagen 14 april kl. 18:00 
Gudstjänst m nattvard: Det nya förbundet 
Torbjörn Bådagård. Kyrkokören. Markus 
Jonsson. Kyrkokören framför 
”Skärtorsdagsmässa” av Inge Almén. 

Långfredagen 15 april kl. 11:00 
Gudstjänst: Korset 
Torbjörn Bådagård. Eva Bådagård. Inge 
Almén, orgel 

 
 

Påskdagen 17 april kl. 11:00 
Gudstjänst: Genom död till liv 
Ulla Albért. Gunnar Axelson Fisk.   
Jesper Rydén. Kvartettsång. 
 

Aktuellt kalendarium för våren finns på 
församlingens hemsida: 
uppsalamissionskyrka.se. Det finns 
också med i det informationsbrev som 
från och med mars skickas ut digitalt 
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Församlingen Exodus 
I vår kyrka möts en församlingsgrupp 
som är en egen församling, Exodus. 
Den leds av ”Pastor Muller” vars namn 
är Muluebrhan. Han betecknar sin för-
samling som en evangelisk fristående 
kyrka. På grund av förföljelse i sitt 
hemland var han tvingad att lämna 
Eritrea. 

Pastor Muller har bott i Sverige i tio 
år. Han kom först till Hudiksvall, där 
han utbildade sig till undersköterska. 
Nu bor han med fru och tre barn i 
Uppsala. 
 

Från Sudan har han 
en teologisk 
utbildning. Nu leder 
han Exodus i de 
samlingar de har i 
Missionskyrkan. 
Det är bön på 
fredagsefter-
middagen och på 

lördagseftermiddagen har de sin guds-
tjänst i Linnéstugan. 

Det avtal Exodus har med Uppsala 
Missionsförsamling innebär att de är 
behjälpliga med viss städning av kyr-
kan. En ömsesidig önskan är att de 
även ska delta i söndagsgudstjänsten 
och på sikt inlemmas som medlemmar 
i Uppsala Missionsförsamling. 
 
Klimatfasta – stöd till vänner 
Vi finns med i en stor värld. Med 
Mateteförsamlingen i Kinshasa har vi 
sen en tid utbyte. I samband med 
julförsäljningen hade vi försäljning av 
leksaker. Det gjorde att vi kunde skicka 

250 dollar, som de nu använt i 
ungdomsarbetet.  
Under fastan i år kan vi fortsätta att 
stödja arbetet i Kinshasa. Avstå är 
fastans huvudverb. Att avstå från något 
för att vinna något annat. Det vi avstår 
från är inte nödvändigtvis något dåligt, 
men det vi vinner är alltid något bättre.  
 
Tack Ann-Louice! 
Ann-Louice Norqvist har avslutat sin 
anställning som intendent i Uppsala 
Missionsförsamling. Hon har varit med 
i utveckling av församlingens arbete, 
inte minst i organisation som den 
utåtriktade konferens- och 
uthyrningsverksamheten.  

Ann-Louice arbete har under de 
gångna åren utvecklats och förändrats 
på olika vis och hennes anpassnings-
bara kompetens har behövts i såväl 
ekonomi-, som konferens/kafé- och 
fastighetssammanhang. Till detta 
kommer hennes stora engagemang för 
medarbetares professionella utveckling, 
oberoende av vilken uppgift som denne 
haft.  

Det är kanske inte förrän en så mång-
facetterad person som Ann-Louice 
Norqvist ska ersättas som det framgår 
vilken bredd och kapacitet som Ann-
Louice bidrog med i församlingens 
arbete under en lång tid.  

För allt detta, och därtill för en stor 
personlig lojalitet och engagemang i 
arbetet som intendent, vill Uppsala 
Missionsförsamling framföra ett varmt 
tack till Ann-Louice Norqvist.  

Kjell-Åke Nordquist 
församlingsordf.  
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Personalförändringar 
I och med att Ann-Louice Norqvist 
slutat sin tjänst gör det att hennes tjänst 
fördelas från 1 mars på Eva Bådagård 
konferenssamordnare, Gudrun Ahlberg 
ekonom, Sören Johansson administra-
tion med särskilt ansvar för avtal. Dess-
utom ingår även pastor Ann-Britt 
Samuelsson i församlingskollegiet som 
diakonipastor. Ann-Britt vikarierar 
även för närvarande som sjukhuspastor. 
 
Studentpastor 
Jag arbetade som pastor i Valsätra-
kyrkan 2005-2012 men Uppsalas 
universitetsvärld är ny för mig. 

Jag tycker om att möta studenter. De 
är fortfarande öppna mot världen, söker 
sin tillhörighet och sina ideologier. 
Vårt arbete består mycket i att på olika 
mottagningar för nya studenter berätta 
att Universitetskyrkan finns för alla, att 
vi har utbildningar för heltidsarbetare i 
kommunikation och konflikthantering 
med mera, samt många enskilda 
själavårdssamtal. Vi genomför också 
pilgrimsvandringar och regnbågs-
kvällar och nu äntligen startar den 
härliga studentkören God Tune efter 
ofrivilligt avbrott under pandemin. Jag 
tror att jag har många spännande och 
meningsfulla månader framför mig! 

 
Karin Olofsdotter 
Vikarierande 
studentpastor för 
Karolina 
Berneheim 
 
 
 
 

Trädfällning 
I slutet av januari togs den döda 
skogslönnen bort. Den hade stått i 
korsningen utanför Missionskyrkan 
sedan kyrkan byggdes, och säkert i 
många år dessförinnan. Nu väntar vi att 
den ska ersättas av en pelarek någon 
gång under året, då det går att bearbeta 
jorden. 
 

 
 
Digitalt informationsbrev 
Från mars 2022 skickas ett nyhetsbrev 
ut från Missionskyrkan. Vi planerar att 
skicka ett brev per månad och som 
kommer att innehålla aktuell 
information och även länk till ett 
samlat programblad. 
Du kan prenumerera på detta 
nyhetsbrev genom att skriva 
till info@uppsalamissionskyrka.se 
 
 
Ordet är levande och verksamt. 
Så snart det kommer in i mitt inre 
väcker det min slumrande själ. 
Det rör, uppmjukar och griper mitt hjärta. 
Ordet river ner och återställer, 
det upplyser mörkret  
och öppnar stängda rum. 
                     

Bernard av Clairvaux (1100-talet) 
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Välkommen till Vårmarknad  
2 april kl. 11.00-14.00 

 
Försäljning av hembakat bröd och sylt, böcker, lotter, växter (vårblommor 
och sticklingar) och secondhand med mera.  
Servering av soppa, smörgåsar, våfflor, semlor, kaffe och tårta.  
 
Vi tar tacksamt emot gåvor för försäljning.  
 
Secondhandförsäljningen ”en finloppis” begränsas till vintagekläder (vår-
sommar), påsksaker och barnprylar. 
 
Saker till loppisen lämnas in senast 28 mars. För hämtning kontakta Lillemor 
Brånn, tel 073-947 02 50 eller Rachel Hällgren.  
 
En större loppis- och secondhandförsäljning planeras under hösten 2022. Till 
den återkommer vi i höst.  
Välkommen också med din arbetsinsats under marknaden.  
För mer information kontakta Rachel Hällgren eller Gunvor Jernberg  
rachel.haellgren@gmail.com, tel 070-602 27 15  
gunvor.jernberg@gmail.com, tel 070-303 79 13 
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I kristider är det en risk att man 
sluter sig och minskar sitt engage-
mang i andra delar av världen. Vi 
behöver be för varandra, men också 
bidra på ett praktiskt sätt.  

Equmeniakyrkan har en 
internationell katastroffond där 
medel finns för att kunna hjälpa våra 
samarbetskyrkor i kristider. 

 
Det finns många sätt att ekonomiskt 

stödja Equmeniakyrkans arbetet. För att 

ge ett bidrag till katastroffonden kan du 

när som helst swisha eller sätta in 

pengar på vårt bankgiro. Märk med 

”katastroffonden”. 

 

Swish: 90 03 286 
Bankgiro: 900-3286 

 

Baptistunionen i Ukraina har flyttat sitt 

huvudkontor från Kiev till Lviv i västra 

delen av landet, då ryska fallskärms-

soldater landade inte långt från deras 

huvudkontor. De har nu etablerat sitt 

kontor i First Baptist Church i Lviv. 

 

Mycket av unionens arbete går ut på att 

samordna hjälpen till och flykten från 

de sex olika regionerna i Ukraina, 

internflyktingarna blir fler och fler. 

Detta gör de först och främst genom det 

”vänskapssytem” de redan har byggt 

upp i unionen, där alla församlingar i 

östra Ukraina har parats ihop med och 

välkomnas av en församling i västra 

Ukraina. Utöver det samordnar de även 

en väg av så-kallade säkra tillflyktsorter 

för de som färdas över tvärs över 

landet, så att de ska ha övernattnings-

platser undervägs. På dessa skydds-

platser kommer det finnas det som 

behövs för att täcka de mest basala 

behoven, som mat, dusch/toalett och 

hygienartiklar. Baptisunionen är även 

aktivt med i arbetet med att hjälpa 

människor över landets gränser. De har 

slutit ett avtal med staten om att kunna 

ta emot nödhjälpstransporter. En första 

lastbil med så kallad ”Green Truck” är 

nu på väg till Ukraina. 

 

I detta arbete bidrar Equmeniakyrkan 

med finansiellt stöd till matportioner, 

hygienpaket, kuddar och täcken samt 

värmekällor till tillflyktshusen. 

 

Unionen hälsar att det finns tack-

sägelseämnen, bönerna från utanför 

landets gränser blir som en sköld över 

landet. Och mitt under brinnande krig, 

så döps människor till Kristus och man 

firar bröllop. 

 

Böneämnen som våra urkainska syskon 

skickar med är följande: 

• Be att kriget tar slut 

• Be att Gud tröstar de som 

förlorat familjer och hem 

• Be att baptistunionen kan hjälpa 

de som flyr kriget, i synnerhet 

nu eftersom det fortfarande är 

vinter. 

• Be för den första lastbilen med 

hjälpsändning. 

 

Text från https://equmeniakyrkan.se/ 

Stöd till Ukraina 
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S:t Olofsgatan 40, 753 32 Uppsala 
 
Missionskyrkan 018-10 00 35 
Sommarhemmet Eneby 018-39 91 41 
Församlingens bankgiro 802-2253 
Swishnummer (kollekt) 123 079 28 95 
Equmenia plusgiro 11 93 03-6 
 
www.uppsalamissionskyrka.se 
 
 
Församlingens pastorer och  
diakoner har tystnadsplikt och står 
till förfogande för samtal. 
 

Pastor och församlingsföreståndare 
TORBJÖRN BÅDAGÅRD 
Tel. 018-10 00 66, 070-725 00 25 
torbjorn.badagard@ 
uppsalamissionskyrka.se 
Facebook och messenger 
 
Diakon  
EVA BÅDAGÅRD  
Tel. 018-10 00 36; 073-650 33 04 
diakon@uppsalamissionskyrka.se 
Facebook och messenger 
 
Diakonipastor  
ANN-BRITT SAMUELSSON 
annbrittsam54@gmail.com 
 
Pastor/föreståndare 
Waldenströmska Studenthemmet 
R.ERIK SVALFORS 
072-736 06 71 
r.erik.svalfors@ 
uppsalamissionskyrka.se 
 
Församlingspedagog med 
inriktning ungdom och kultur  
GUNNAR AXELSON FISK 
Tel. 018-10 00 39; 070-876 62 33 
gunnar.axelson.fisk@ 
uppsalamissionskyrka.se 
 
Församlingsmusiker 
MARKUS JONSSON 
Tel. 018-10 00 32 
markus.jonsson@ 
uppsalamissionskyrka.se 
 
Har du e-post? Skicka ett brev till: 
info@uppsalamissionskyrka.se, så får 
du information från församlingen. Det 
är fördelaktigt på många sätt; Det når 
alla, är miljömässigt, ekonomiskt och 
snabbt. Därför är det viktigt att du 
skickar aktuell e-postadress till 
församlingen. 
 

Konferenssamordnare 
EVA BÅDAGÅRD 
Tel. 018-10 00 06 
konferens@uppsalamissionskyrka.se 
 
Administratör 
SÖREN JOHANSSON 
soren.johansson@ 
uppsalamissionskyrka.se 
 
Ekonom 
GUDRUN AHLBERG 
Tel. 018-10 00 06 
gudrun@uppsalamissionskyrka.se 
 
Konferenstekniker och 
vaktmästare 
DONALD WIESELGREN 
Tel. 018-10 00 82 
vaktmastare 
@uppsalamissionskyrka.se 
 
MARTIN ÅLUND 
Tel. 018-10 00 82 
martin.alund 
@uppsalamissionskyrka.se 
 
Konferens- och bokningsassistent 
HANNA BRÅNN 
Tel. 018-10 00 83 
bokning@uppsalamissionskyrka.se 
 
Köksledare 
MIKIKO SAITO 
koket@uppsalamissionskyrka.se 
 
Konferens- och Kaféassistenter 
KANYA HJORT 
kanya.hjort@ 
uppsalamissionskyrka.se 
 
ANDORIA TRYSIUS 
andoria.trysius@ 
uppsalamissionskyrka.se 
 
 
Församlingens ordförande 
KJELL-ÅKE NORDQUIST 
Tel. 018-32 12 03  
kjell-ake@nordquist.se 
 
 
 
 
Equmenias ordförande 
ERIK MILLER 
erik.miller01@hotmail.com 

 
 
 
 
 
Sjukhuspastor 
SVEN WINGREN 
073-074 79 76 
sven.g.jansson@gmail.com  
 
ANN-BRITT SAMUELSSON 
annbrittsam54@gmail.com 
 
Studentpastor 
KAROLINA BERNEHEIM 
föräldraledig 
karolina.berneheim 
@studentprast.uu.se 
 
KARIN OLOFSDOTTER 
Tel 076-622 50 09 
karin.olofsdotter@uu.se 
 
NybyVision 
HANNA INGHAMMAR 
Tel. 018-56 07 30, 56 07 31 
Sturegatan 9, ingång Odensgatan 8, 
hanna.inghammar@nybyvision.se 
  
Diakonicentrum/UKR 
ANNIKA ORESKOVIC 
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Fel adress? 
Kontakta Missionskyrkans expedition! 
 
Begränsad eftersändning  
vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med nya adressen på  
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Mitt första möte med Hiroko Inoue var för 20 år sedan. Hon är en japansk kollega, 
född 1918, 104 år gammal och ännu yrkesverksam konstnär. Boende i Yokohama.  
Jag var inbjuden att ställa ut i Tokyo och blev hembjuden till familjens konstnärs-
hem i Yokohama. Då levde också hennes man, erkänd skulptör. Jag har sedan 
besökt familjen många gånger. De bor i ett gammalt japanskt hus beläget på en 
höjd. Ofta har middagsbordet inkluderat många gäster och kulturpersonligheter. 
Vid ett tillfälle inbjöds den japanska dansaren Kazuo Ohno. Vilket möte! Han 
hade de vackraste händer jag sett på en människa. Med händerna talade han.  
 
Vid vårt första möte samtalade jag med Hiroko Inoue om samtidskonst. Hon är 
själv utbildad i klassiskt japanskt måleri, men mycket insatt och intresserad av 
samtidskonsten i världen. Sedan första mötet har vi regelbundet brevväxlat. 
Hiroko Inoue skriver med sin vackra handstil, om vad hon läser, översättningar av 
Tomas Tranströmers dikter, vad hon målar, om sin tro... Hon är kristen.  

Vi fick möjlighet 2018 att göra en film om Hiroko Inoue. Filmen finns att se på 
Youtube. Hiroko Inoue arbetar varje dag i sin ateljé och rör sig snabbt upp och ner 
i husets branta trappor. 2021 hade Hiroko Inoue en separat utställning i Tokyo. 
Tretton stora oljemålningar med naturen som motiv.  

Just nu arbetar hon med kolteckningar och en oljemålning där hon fokuserar på 
ljus. Mötena och samtalen med Hiroko Inoue och hennes familj finns starka hos 
mig och får mitt hjärta att växa.  

Kajsa Haglund 
 


