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Bli människa

”Vi firar jul för 
att Gud har blivit 
en av oss, att 
Gud själv har de-
lat människornas 
verklighet och 
livsvillkor i Jesus 
Kristus.”

Ingång

Åsa Lindgren
Kyrkoherde

Nu längtar man verkligen efter advent och jul. Ljusen, gemenska-
pen i kyrkan, musiken, doften av gran, varm glögg och nybakta 
lussebullar och pepparkakor. Att få en riktig julstämning. Att 
stanna i den känslan, men risken är att det blir för mycket av det 
goda. Alltså att julstressen tar över.

När Gud blev människa var det högst enkelt. Ett barn som föddes 
som oss och vars första bädd var i en djurens mat ho, i en krubba, 
med halm som madrass. När Jesus föddes var det omvälvande 
för föräldrarna och samtidigt helt avgörande för mänskligheten. 
Räddaren och frälsaren hade fötts som skulle komma att ge oss 
förlåtelse för våra synder och genom sin uppståndelse från de döda 
kunde det bli möjligt även för en människa att kunna nå evigt liv. 
Det är ett under så stort att det är märkligt att det skyms i julens 
kommers. Vi firar jul för att Gud har blivit en av oss, att Gud själv 
har delat människornas verklighet och livsvillkor i Jesus Kristus.

Emmy Köhlers älskade och mest sjunga psalm från 1898 ”Nu 
tändas tusen juleljus” sammanfattar julens budskap med att Gud 
tänder en stor stjärna på himlen då Jesus hade fötts som strålar till-
sammans med våra egna ljus som vi tänder därhemma och i våra 
kyrkor under julen. Jesus föddes i ett ljussken och han var världens 
ljus. Jesus säger när han blir vuxen till lärjungarna att de är också 
är världens ljus och att deras ljus ska lysa för alla människor. Låt 
oss berätta för våra medmänniskor och sjunga om det glada bud-
skapet om varför vi egentligen firar jul. Psalm 116 ur Den svenska 
psalmboken:

Nu tändas tusen juleljus på jorden mörka rund.  

Och tusen, tusen stråla ock på himlens djupblå grund.

Och över stad och land i kväll går julens glada bud  

att född är Herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud.

Du stjärna över Betlehem, o låt ditt milda ljus  

få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus.

I varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle blid,  

en stråle av Guds kärleks ljus i signad juletid.
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Tema: Bli människa

Under våren har jag via en utbild-
ning fått lära mig att det är vi rika 
som mest påverkar miljön bland 
annat med vår överkonsumtion. Vi 
lever alla under samma himmel och 
på samma jord. Men verkligheten 
ser olika ut i olika delar av världen. 
Människor som bidrar minst till kli-
matförändringarna är de som drab-
bas mest och först. Klimatkrisen är 
på så sätt djupt orättvis, och åtgär-
derna för att lösa krisen måste därför 
bidra till ökad rättvisa. Som kristen 
kan man också behöva påminna sig 
om att miljön på vår jord är en del 
av skapelsen och skapelsen behöver 
vi förvalta.

Klimatångest! Ett ord som inte 
var bekant för bara något år sedan, 
i alla fall inte för mig. Jag är duktig 
på att oroa mig och nu oroar jag mig 
även för klimatet. Men vad kan jag 
göra här i Sverige? Är inte vi ganska 
bra och vad spelar det för roll om vi 
sorterar plast, glas och papper när 
andra länder bara slänger allt i na-
turen utan sortering? I andra länder 
används gifter på ett sätt vi inte gör 
här, fabriker spyr ut föroreningar, bi-
lar kör utan katalysatorer och ingen 
kör miljöbilar. Varför ska jag sortera 
när fler och fler människor lever i de-
lar av världen där miljökatastrofen 
är ett faktum? 

Svenska kyrkans biskopar skriver i 
sitt biskopsbrev om klimatet: 

”Klimatkrisen är sannolikt den stör-
sta gemensamma utmaningen som 
mänskligheten någonsin stått inför. 
Den påverkar oss alla som lever un-
der samma himmel, på samma jord. 
Arbetet med denna kris måste få ge-
nomslag i flera olika politikområden 
och alla samhällssektorer. Vi måste 
alla ompröva vårt sätt att tänka 
kring livsstil, välfärd, hållbarhet och 
rättvisa: för skapelsens skull, för li-
vets skull, för våra barnbarns och 
deras barnbarns skull.”

Den 18 juli började Pilgrims Walk for 
Future, en vandring från Vadstena 
till Glasgow och FN:s nästa klimat-
toppmöte, COP26. Även på hem-
maplan kan man digitalt bidra med 
steg till Pilgrimsvandringen vilket vi 
gjort här i Hölö vid flera tillfällen. 
Vi har också vid tre olika tillfällen, 
på tre olika platser runt om i kom-
mundelen samlat skräp. Men varför 
ska jag plocka upp skräp efter någon 
annan? Men om jag låter bli kanske 
en av Tummens kor får i sig den och 
dör – då spelar det ju faktiskt roll! 

Jag är som sagt duktig på att oroa 
mig men jag försöker också se vad 
jag kan göra där jag är, utifrån mina 

förutsättningar. Jag gör så gott jag 
kan för att sortera soporna. Kör 
en bil som, i alla fall enligt tidigare 
regler, är miljöklassad. Jag försöker 
köpa ekologiskt, speciellt kaffe och 
bananer som är grödor som annars 
behandlas med mycket gifter. Försö-
ker tänka på att återbruka och göra 
något nytt istället för att bara kasta. 
Samlar regnvatten för att inte använ-
da kranvatten i trädgården. 

Det är mitt sätt att hantera min oro 
– genom att göra även om det är här 
på hemmaplan i det lilla. Vad för du 
för att hantera din oro för framtiden 
och oron för klimatet?

text: Anna-Karin Outagourte

Foto fr v: 1, 2 Magnus Aronsson /Ikon, 3 Kristina Strand Larsson /Ikon, 4 Anna-Karin Outagourte



Mötet

Vi möter

Ett välkänt ansikte i Hölö är 
Janne Dackebro som en gång het-
te Karlsson i efternamn. Han har 
funnits med i idrottsvärlden, på 
brukshundsklubben, SPF, HMIF 
och i så många olika föreningars 
arbete sedan han flyttade hit 1989. 
 
Kraften i Jan-Olofs engagemang har 
smittat av sig på fler. Hela livet har han 
hittat viktiga uppgifter att kämpa för. 
Jag minns kvällen då många fören-
ingar samlades i Församlingshemmet 
för att förbereda den andra ljusma-
nifestationen, ”För en ljus framtid”. 
Idén var Jannes. Marschallerna som 
delades ut, skulle lysa upp vår byggd 
och följa upp den ljusmanifestation 
som han startade efter valet 2014. 
Kyndelsmässodagen och ljusmani-
festationen 2017 blev mycket lyckad. 
 
Året när Jan-Olof skulle fylla jämt, 
hade tankarna kommit att han kan-
ske skulle berätta om sitt liv innan 
den dag, då prästen i griftetalet vid 
begravningen, försökte att sam-
manfatta livet i några få ord. Jan-
Olof tänkte: ”Dokumentera ditt liv 
redan nu, medan du ännu lever! ” 
 
Denna uppmaning att berätta om sitt 
liv i en värld som ständigt förändras, 
kan vara mycket viktigare än vi tror. 
En aktuell forskare skriver om fyra 

viktiga pelare i en människas liv: Till-
hörighet, Uppgift, Transcendens och 
Berättelsen. Våra berättelse kan hjäl-
pa till att se vårt liv i ett sammanhang 
och göra det meingsfullt. Då tänkte 
jag på vad Jan och hans livs berättelse.  
 
Jan-Olof berättade om ett sam-
tal med sin bror: ”Ni hade talat 
om gamla tider och du frågade om 
honom om han mindes några detal-
jer, som du glömt. Visst gjorde han 
det och ni kunde prata om männis-
kor och händelser från länge sedan. 
Du skrev inte upp det och nästa 
gång ämnet kom på tal, ville du 
fråga honom igen, men då var det 
för sent, din bror hade gått bort.” 
 
Jan-Olof menar att det inte är svårt 
utan roligt att skriva om sitt liv. 
Många årtal har glömts bort men 
inte föräldrarna, syskonen, Lidingö-
loppet, rekorden i löpningen och de 
platser som man bott på. Han berät-
tar om kvällen 28 maj 1958 då han 
tänkte dansa på Galejan på Skansen 
och mötte Marianne. Hon fick ho-
nom att dricka kaffe utan socker och 
det var Marianne som bestämde sig 
för att flytta till Hölö, när hon fått 
tjänst som distriktssköterska här. Jan-
Olof följde med och när han stod på 
den ännu obebyggda tomten och såg 
ut över de öppna fälten så föll han 

också för platsen, ert Stjärnbacken. 
Livet tar sig olika vändningar. Jan-
Olof var från början hundrädd men 
såg hur barnen börjat spara pengar i 
en glasburk till en hund. Det blev ett 
gemensamt intresse och hela famil-
jen har varit aktiva inom hundspor-
ten, haft kennel och organiserat trä-
ningar på Hölö brukshundsklubb. 
Nu har Marianne och Jan-Olof två 
hundar hemma. Lille springerspa-
niel pojken Perry, som sitter nära 
honom medan jag ställer frågor.  
Ute i köket hos Marianne sitter en 
duktig labrador, utbildad för att 
hjälpa synskadade och speciellt för 
Marianne. Nu kommer hundarna 
till hjälp med det hundar kan göra 
bäst; att vara människans bästa vän. 
 
Skriv ned minnena om ditt liv! Så 
uppmanar Janne oss. Jan-Olofs 
barn svarade direkt genom att 
skriva ytterligare ett kapitel om 
en pappa, som märkligt nog all-
tid missade Jultomten efter Kalle 
Anka på Julaftonen. Jan-Olof får 
tårar i ögonen när han visar de två 
skrifterna om sitt liv. Han skrev 
den första och barn och barnbarn 
kompletterade med en fortsättning. 
 
Så går uppmaningen vidare till oss: 
Skriv ner din berättelse! Den kan be-
tyda mer än du tror.

text:   Fenja Svensson
Bild:  Per Andersson 

Jan Dackebro

”Är det något ni 
undrar om, vad som 
varit. Ta reda på det 
nu medan ni har 
någon att fråga.”

Jan Olof Dackebro



Döpta i församlingen och i våra kyrkor

I korthetFamilj

Svensk-Kyrk ordbok
F - Fisk. En av de äldsta kristna 

symbolerna, använ-
des under de första 

århundradenas förföljelse av 
kristna. På grekista heter fisk 
Ichthys. Begynnelsebokstäverna 
är en akronym och står för Iesos 
CHristos Theon Hyos Soter.  
Jesus Kristus Guds Son Frälsare.

Aaron Endrell
9 oktober

15 november
Elsa Fredin

21 november
Ebbe Carlstedt

24 april
Otto McCabe

15 maj
Bastian Sahlin Lindroos

29 maj
Agnes Uttman

27 juni
Linn Forsman

4 juli
Meya Sättermon

10 juli
Alfred Sidenqvist
Vincent Tygesén

31 juli
Ted Kraftling

7 augusti
Ruben Wåhlin

21 augusti
William Widell

27 augusti
Ebba Höglund

28 augusti
Svante Wickbom

18 september
Agnes Sivemar Helsing

25 september
Charlie Törnquist

9 oktober
Aaron Endrell

16 oktober
Björn Stålebring
Stella Stålebring

Ny urngravplats och parkmiljö

Jourhavande präst är öppen för 
alla. De som svarar är erfarna 
präster, män och kvinnor, med 
absolut tystnadsplikt. Telefon-
numret är 112. Du ringer gratis 
och samtalet syns inte på tele-
fonräkningen. Öppet mellan kl 
21 och 06, varje natt, året om. 
Läs mer: www.svenskakyrkan.
se/jourhavandepräst

Jourhavande präst 112
Helny Ahlström
Claes-Göran Gunnar Andersson
Oskar Georg Brånn
Kaj Jonsson
Kjell Järlö
Harriet Karlsson
Jan Kojzar
Majlis Lindroos
Metta Lundberg
Maj-Britt Mossberg
Majvor Nordlund
Anna Ulrika Kristina Odell
Ingrid Rundqvist
Karin Elisabet Schoning
Maj Ståhl
Helen Svensson
Monica Kristina Wallberg

Avlidna församlingsbor

Vigda församlingsbor

17 juli
Oskar Frisch & Emmy Sjödin

14 augusti
Marie Malmsten & Moa Jonsson

28 augusti
Conny Svensson & Catharina Gamma

Församlingsresa Slottskyrkan
Fjärde advent, den 19 december, framförs 
julspelet ”När tiden var inne” i Slottskyrkan 
på Stockholms slott. Julspelet är skrivet 
av Karin Karlberg och Marianne Viper och 
framförs av vår egen församlings kör  
Viva Musica. 
Buss avgår från Hölö kyrka kl. 13.30. 
Föreställningen börjar kl. 15. 
Vi är tillbaka i Hölö runt kl. 17.30.
Anmälan senast 8 december  
till församlingsexpeditionen 
Telefon: 08-554 309 80  
(öppet onsdag och fredag kl. 9-12)
holo-morko.forsamling@svenskakyrkan.se

Meya Sättermon
4 juli

Om ni har varit vid Hölö kyrka har ni 
säkert sätt att det händer saker ner 
mot sjön. Det är arbetet med den 
nya urngravplatsen vid Hölö kyr-
kogård som är i full gång. Ett pro-
jekt som löper över flera år på den 
vackra platsen ner mot Kyrksjön 
med 216 urngravar med nedgång 
via en trappa från kyrkogården vid 
bårhuset och via en handikapp- och 
barnvagnsvänlig parkväg från gårdsplanen vid församlingshemmet. Parkmiljön i 
området kring Hölö kyrka har redan fått en brygga och gångvägar. En lekplats i 
naturmaterial kommer att byggas i parken med en liten Hölö kyrka i miniatyr. Pro-
jektet är beräknat att vara färdigställt hösten 2022. Tack för ert tålamod med all 
byggtrafik och maskiner som är igång när ni besöker kyrkogården!

Svante Wickbom
28 augusti

Agnes Sivemar Helsing
18 september



Aktuellt

Ung Pilgrim
För dig som har konfirmerats och vill 
fortsätta vara med i kyrkans sammanhang. 
Kontaktperson: Per Andersson

Teater Genesis
Teatergrupp från 11 år och uppåt. Under 
terminen träffas vi torsdagar 15-17.  
Kontaktperson: Per Andersson

Riddarskolan
En riddare tar upp kampen mot 
ondskan och kämpar för det som är 
svagt och skört. I Riddarskolan övar 
vi oss i kamratskap och lyhördhet. Vi 
pratar om saker som rör allt från död 
till kärlek. För dig som går i  
årskurs 1-3. 
Kontaktperson: Fenja Svensson

Barnkörer Se nedan under musik.

Församlingsverksamhet

Café Kyrkbacken
Tisdagar 11-15 (udda veckor)
Lunch mellan 12-13, 
Program.
Torsdagar 15-18 (jämna veckor)
Kontaktperson: Ami Kullås

Syförening
Syföreningen träffas varannan vecka 
(jämna veckor) onsdag 13 i Klockargården. 
Kontaktperson: Gudrun Carlsson 
 08-55157314

 

Vuxenkonfirmation & Vuxendop
Det är aldrig försent. Blev det inte av att 
du konfirmerade dig när du var tonåring 
eller har du som vuxen börjat fundera 
på dop och kristen tro? Kontakta oss så 
hittar vi hittar ett upplägg som passar dig.
Kontaktperson: Fenja Svensson

Musik
Körverksamhet

småfåglarna,  
ons 15-15.40
Kör för de yngsta barnen. Vi sjunger nya 
och gamla barnvisor och sånger. Ibland 
dans och rörelselekar. 

Sångfåglarna, ons 16.00-17.00 
Barnkör för äldre barn.

Viva Musica, ons 18.30-20.30
Fyrstämmig blandad kör med bred 
repertoar. 

Tisdagskören, tis 10-11.30
För dig som är dagledig och vill sjunga.

Kontaktperson för körerna:  
Ronny Lövgren

Vår verksamhet
Här nedan hittar du vår regelbundna 
verksamhet. Vill du veta mer får du gärna 
kontakta ansvarig för respektive aktivitet. 

Barn och unga
Småklockarna 
Öppen verksamhet för barn och föräldrar. 
Vi träffas på tisdagar mellan 9-11 i 
Klockargården. Vi sjunger, leker, fikar och 
avslutar med en kort andakt. 
Kontaktperson: Fenja Svensson

Konfirmanderna  
Dagens konfirmandarbete bygger 
på samtal och diskussioner om tro 
och livet där konfirmandernas egna 
frågor och funderingar är självklara 
utgångspunkter. 
 
Kontaktperson: Per Andersson

Kontaktuppgifter till anställda 
hittar du på sidan 2

Foto:  Per Andersson

webb. Hela kalendariet
www.holomorkokyrka.se

1:a advent Sön 28 Nov
11.00  Högmässa - Viva Musica 

Tisdagskören, Sonny Espling 
Hölö kyrka, därefter 
Syföreningsbasar i 
församlingshemmet

14.00  Högmässa - Viva Musica 
Tisdagskören,  Mörkö kyrka

2:a advent  Sön 5 dec
16.00  Ljuståg Sångfåglarna & Småfåglarna 

Hölö kyrka

Tis 7 dec
12.00 Lunch, Tisdagkören medverkar

Fre 10
19.00 Julspel - Nu smäller det 

Mörkö kyrka

3:e advent Sön 12 Dec
11.00  Högmässa, Hölö kyrka

Ons 15 Dec
19.00 Julkonsert med Viva Musica och 

Tisdagskören, Mörkö kyrka

Lör 18 Dec
16.00 Julkonsert med Viva Musica och 

Tisdagskören, Hölö kyrka

4:e advent Sön 19 Dec
11.00  Samling vid krubban 

Mörkö kyrka
13.30 Församlingsutflykt 

Slottskyrkan, Stockholm 
Anmälan. Se separat information.

Julafton
10.00  Samling vid krubban 

Hölö kyrka
12.00  Julbön 

Gillet, Oaxen
23.00  Julnattsmässa, Mörkö kyrka 

sång: Lena Zetterberg

Juldagen
07.00  Julotta, Viva Musica 

 Hölö kyrka

Annandag Jul
11.00  Gudstjänst / Julens psalmer 

Efteråt Gröt och skinksmörgås i 
församlingshemmet

Nyårsafton
16.00  Nyårsbön, Mörkö kyrka 

Sång: Lena Zetterberg

Nyårsdagen
16.00 Mässa, Hölö kyrka

Sön 2 jan
11.00 Högmässa, Mörkö kyrka

Trettondagen Tors 6 jan
11.00 Högmässa, Hölö kyrka 

 
Sön 9 jan
11.00 Mässa med stora och små 

Hölö kyrka, efteråt kyrkkaffe  
med julgransplundring i  
församlingshemmet

Sön 16 jan
11.00 Högmässa, Mörkö kyrka

Tis 18 jan
11-15  Café Kyrkbacken, Lunch 12-13 

Församlingshemmet

Sön 23 jan
11.00 Högmässa, Hölö kyrka

Tors 27 Jan
15-18 Café Kyrkbacken, 17.30 vardagsMAT 

Församlingshemmet
18.30 vardagsMÄSSA, Hölö kyrka

Sön 30 jan
11.00 Högmässa, Mörkö kyrka

Advent Jul Nyår

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

BRYT EN TRADITION
Foto: Deborah Rossouw

 / Ikon 
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

#BRYTENTRADITION

:  


/ 

JULINSAMLINGEN 2021
svenskakyrkan.se/act

”Ty ett barn har fötts, 
en son är oss given. 
Väldet är lagt på 

hans axlar, och detta 
är hans namn: Allvis 
härskare, Gudomlig 
hjälte, Evig fader,

 Fredsfurste.”

Jesaja 9:6   
(ur Bibel 2000)
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Baksidan

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

Tre tips  för dig i 
Hölö-MörköAdvent i våra kyrkor

3.
Mässa med 
stora och små /
Julgransplundring
Söndag 9 januari kl. 11.00
Hölö kyrka
I gudstjänsten hälsas även årets 
konfirmandgrupp välkommen. 
Efter gudstjänsten kyrkkaffe 
och julgransplundring i 
församlingshemmet. 

2.
Församlingsutflykt
till Slottskyrkan
sön 19 Dec, avfärd 13.30
Våra körer medverkar i ett julspel 
i Slottskyrkan på Stockholms 
slott. Vi anordnar en resa dit. Mer 
information hittar du inne i bladet.

Sön 5 dec 16.00, Hölö kyrka

Våra barnkörer Småfåglarna och Sångfåg-

larna framför traditionsenligt ett stäm-

ningsfullt ljuståg andra söndagen i advent.

Ljuståg

Ons 15 dec 19.00, Mörkö kyrka

Våra körer Viva Musica och Tisdagskören 

får oss i julstämning.

Julkonserter

Lör 18 dec 16.00, Hölö kyrka

Fre 10 dec 19.00, Mörkö kyrka

Ett lite annorlunda julspel spelas i Mörkö 

kyrka. Gud och hans änglar har tråkigt. 

Vad göra? En riktigt stor smäll kanske?

Julspel
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1.
Julbasar
1: advent, 28 november 
11.00 Gudstjänst i Hölö kyrka
Viva Musica och Tisdagskören 
medverkar. Trumpet: Sonny Espling

därefter basar i 
Församlingshemmet 
Syföreningens årliga julbasar med: 
Auktion, lotteri, kaffeservering mm.


