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ENGAGEMANG!

Tre som blivit rikare genom 
att hjälpa andra

Frivilliga Danderyds kapell

Företagskramaren 
Tove Livfendahl
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HÖSTEN 2000, jag besöker Stadsmissionen i Kapstaden och 
ett projekt i crossroads där över en miljon människor lever i 
stor utsatthet. Vi kör in på en gården där det står några 
korrugerade plåtskjul. En timmes bilfärd genom områden av 
fattiga bosättningar i Sydafrika har fört mig hit.

Ut ur ett skjul kommer Massa, en kraftig svart man med stor 
pondus och glimten i ögat. Han berättar att han vuxit upp i 
området och att här fi nns problem med bostäder, mat, 
utbildning och att många har smittats av hiv.

Men säger han, det tjänar inget till att sitta här och tycka 
synd om sig själv. Det fi nns alltid möjligheter och det viktiga 
är att ha en vision, en dröm, en tro på att det alltid fi nns en 
möjlighet för mig att genom engagemang försöka göra något 
meningsfullt av mitt liv.

Så visar han mig runt i dom små skjulen fyllda av olika 
aktiviteter. Där fi nns en syverkstad med två gamla symaski-
ner, förskoleverksamhet för ett femtiotal barn och tegeltill-
verkning med en handmaskin för två stenar per omgång. 
En gammal husvagn utan hjul som knappt hänger samman 
utgör hiv-klinik. Stolt berättar Massa och hans personal med 
stort engagemang, trots bristfälliga materiella omständighe-
terna skapar mening och stolthet för människor i omgivningen.

När Massa med inlevelse och humor berättar om vad de 
åstadkommer slår det mig hur viktig min mentala inställning 
till mig själv och min omgivning är.

Ser jag möjligheter eller bara problem? Har jag drömmar 
och framtidstro?

I detta nummer av tidningen LIVET kan du läsa om 
människor som på olika sätt använder sin tid genom att 
engagera sig i olika uppgifter de brinner för och tycker är 
meningsfulla. 

Möt Linus som startat ett 
eget biståndsprojekt, Tove 
som samlar in kläder till en 
familj i Uganda och Lasse 
som arbetar för att barnen i 
en by i Tanzania ska få 
mjölk varje dag.

Staffan Hellgren
 Kyrkoherde

Att leva med engagemang 

Ett år med livet
Tidningen Livet har nu kommit ut 
under ett år och vi är nyfikna på vad 
läsarna tycker.

Vad tycker du om tidningen – positivt och 
negativt? 
Vad vill du läsa mer om?
Får du veta tillräckligt mycket om vad 
som händer i församlingen? Fungerar 
Postens utdelning?

Hör gärna av dig till informatör Christina 
Högberg, 08-568 957 08 eller mejla 
christina.hogberg@svenskakyrkan.se
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Hallå där:
Johanna Grüssner,
jazzsångerska, som 
medverkar vid konser-
ten i Danderyds kyrka 
söndagen den 22 april 
19.00. Vilken är din 
favoritlåt på den här 
konserten?

– Daydream tycker jag 
är väldigt vacker. 

Det är musik ur Duke 
Ellingtons Sacred 
Concert som kommer 
att fram-föras. Vad gör 
hans musik så speciell?

– Musiken har väldigt 
brett register så man får 
sjunga väldigt högt och 
väldigt lågt. Det är en 
utmaning. Man får också 
sjunga på väldigt många 
olika sätt. Musiken är 
väldigt melodisk. Det är 
ingen svårförståelig jazz 
utan alla kan ta till sig 
musiken. Det kommer att 
bli en väldigt gemytlig 
stämning i kyrkan med 
kör, piano, bas, trummor 
och vibrafon, ett ganska 
ovanligt instrument i 
sådana här sammanhang.

Vid konserten medverkar 
även Danderyds kyrko-
kör, Koralkören, jazzkvin-
tetten Kirk Quintet m fl.
 

Dig ska vi fira
Du som fyller 80, 85, 90, 95, 100 år 
eller mer under första hälften av 
2007 och du, som av någon 
anledning inte kunde delta i vårt 
traditionella födelsedagsfirande 
under 2006, är varmt välkommen 
att anmäla dig till festligheterna 
tisdagen den 27 mars kl. 13.00 i 
Gästabudssalen i Danderyds 
församlingsgård. Anmälan och 
mer information kan du få av dia-
kon Inessa Rejer, 08-568 957 21.

PAUS!
Första torsdagen i månaden 
inbjuder vi till lunchgudstjänst i 
Andrum i Mörby centrum. Det kan 
vara en skön paus under din 
arbetsdag eller shoppingrunda. 
Dessutom finns möjlighet att äta 
medhavd lunch eller köpa enkelt 
fika. Pricka in 5/4 (Georgina 
Fornhammar) och 3/5 (diakonerna). 
tillsammans med organist 
Christiane Højlund. Kl 12.00-12.30.

Retreat
En dag med återhämtning, 
meditation, musik och möjlighet 
till promenader vid Sätra ängar.

Lördag 21 april 10.00-18.00 i 
Sätraängskyrkan. Retreatledare 
är sjukhuspräst Kjell Casserfelt, 
070-249 50 77.

Kostnad: 200 kr inkl. lunch, fika 
och kvällsmål. Anmälan till 
församlingens vx: 08-568 957 00. 
Begränsat antal platser.

Rent vatten utrotar 
hungern 

Just nu pågår Lutherhjälpens 
årliga insamling för att utrota 
hungern. Det är ingen självklar-
het att människor får äta sig 
mätta, trots att det borde vara en 
rättighet. Under 2006 samlades 
drygt 300 000 kr in i Danderyd 
till Lutherhjälpen. Vi hoppas att 
detta ska öka under 2007. 

Använd det bifogade inbetal-
ningskortet eller ring in din gåva 
till 0900-100 90 90 (50 kr/samtal).

Följ med till 
Valamo kloster 
Välkommen med på en resa till 
Valamo kloster i Finland tillsam-
mans med en grupp ikonmålare 
från Sätraängskyrkan. Avresa med 
Silja Line på kvällen den 25/5 och 
ni är åter i Sverige på morgonen 
den 31/5. Under vistelsen i Valamo 
finns bland annat möjlighet att 
besöka nunneklostret Lintula. För 
ytterligare information – ring 
diakon Gunnel Nyqvist, 
08-655 61 52 eller 070-333 22 28. 
Begränsat antal platser.
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tillsamm

En skola på landsbygden i Moshi.
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Möt tre människor som blivit 
lite rikare av att engagera sig 
i en värld bortom det egna.
Rikare på vänner, kunskap och 
självkänsla.

TEXT MIA SJÖSTRÖM   PORTRÄTT ELLIOT ELLIOT 

BILDER FRÅN MOSHI CHRISTINA HÖGBERG

Ett möte med en prästfru från Tanzania 
tände Berit Nordmarks engagemang. 
Om lite tyg och ett plåttak kunde rädda 
ungdomar från att bli prostituerade eller 
ficktjuvar ville hon hjälpa till. I dag, 
tjugo år senare, brinner engagemanget 
fortfarande. 

– Samarbetet med Tanzania har förändrat 
mig som person. Förr var jag blyg och tyckte 
inte att jag kunde någonting. Men jag har 
slutat att fokusera på vad jag inte kan. I 
stället ser jag att det händer viktiga saker 
runt omkring mig. 

Det säger Berit Nordmark. De senaste 
tjugo åren har hon varit en av de drivande 
från svenskt håll i samarbetet mellan 
Danderyds församling och församlingen i 
Moshi, Tanzania.

– Resultatet av det här samarbetet och av 
de pengar som vi har skickat ner har blivit 
tio gånger mer än jag hade kunnat förestäl-
la mig i min vildaste fantasi. Men samarbe-
tet skulle aldrig fungera om det inte fanns 
ett stort engagemang på plats i Tanzania. 

Hon talar främst om prästen Kennedy 
Kisanga och hans fru Anna. Det är de som 

kommer med idéerna och organiserar de 
olika projekten.

– Vi har alltid gått in i konkreta gräsrots-
projekt. Grunden i samarbetet är ömsesidig-
het och vänskap. Och vi får mycket tillbaka, 
de lär oss så mycket, säger Berit Nordmark. 

Själv har hon varit i Tanzania fem 
gånger. Senaste gången var i höstas 
tillsammans med bland andra kyrkoherden 
Staffan Hellgren och biskop Caroline Krook. 
Första gången hon var nere var för femton 
år sedan. Då höll hon, på prästen Kennedys 
inbjudan, ett seminarium för 80 söndags-
skolelärare om hur man använder en 
fl anellograf. (Ett material med bilder i 
fl anell som man kan bygga upp bibelscener 
med). Materialet används fortfarande, 
berättar hon. 

– Jag greps av närvaron. Allt handlar om 
här och nu, om att klara närmsta timmen. 
Och samtidigt fi nns en trosvisshet om att 
saker och ting kommer att ordna sig, bara 
man gör det lilla man kan. 

Den övertygelsen tog hon med sig hem. 
– Jag gör det jag kan. Och jag har lärt mig 

att mina problem är någon annans möjlig-
heter. Det gäller bara att prata om sina 

bekymmer. Det kommer alltid något 
positivt ur det.

Hon ger ett exempel. För några år sedan 
var hon i Danderyds gymnasium för att 
träffa en elev, Linus Dunkers, som ville göra 
ett specialarbete om ett vattenprojekt i 
Tanzania. Hon nämnde i förbigående sitt 
senaste problem med att försöka ordna 62 
datorer till Moshi. Linus Dunkers tände på 
uppgiften, det här kunde han fi xa. Han 
samlade in begagnade datorer i Danderyd. 
Sedan renoverade hand dem och for ner till 
Tanzania och installerade dem. (Se inter-
vjun med Linus Dunkers). 

Vad ger samarbetet dig? 
– Mycket glädje. Att se att det blir så 

fantastiska resultat av så små medel. 
Berits engagemang väcktes för 20 år 

sedan då hon träffade prästfrun Anna 
Kisanga i Danderyd. Anna berättade om hur 
de precis startat en yrkesskola för att 
utbilda ungdomar till snickare och söm-
merskor. Alternativet till försörjning var att 
bli fi cktjuv eller prostituerad i stan. Nu 
hade skolan två trampmaskiner och en 
hyvelbänk som stod under ett akaciaträd, 
men inga verktyg, tyg eller tråd. Så eleverna 

mmans
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övade genom att sy hål i tidningspapper 
och pratade om hur man gjorde möbler. En 
skolbyggnad var under uppbyggnad, men 
det saknades pengar till plåttaket.

– Jag kände att det här var svårigheter 
som vi kunde hjälpa till med. 

Tillsammans med några andra ordnade 
Berit, som då arbetade som föreståndare för 
förskoleverksamheten i Danderyd, en 
ekumenisk marknad där alla församlingens 
verksamheter var engagerade. Det blev 
pengar till ett plåttak, lite verktyg och tyg 
till yrkesskolan. 

– Eleverna började omedelbart tillverka 
möbler och skoluniformer som de sålde så 
att de kunde köpa in mer material. På två 
år blev skolan statligt auktoriserad och nu 
utexamineras 50 sömmerskor och 50 
snickare om året. Just det är tanken med 
alla projekt som vi går in i, de ska klara sig 
själva efter några år. 

Efter yrkesskolan blev nästa projekt ett 
stöd till förskolor, så att barnen inte 
lämnades vind för våg när föräldrarna var 
tvungna att arbeta. Nu är Danderyds försam-
ling involverade i trädplantering, kvinnout-
bildning, datautbildning, nya yrkesskolor och 
ett mjölkprojekt. Bland annat. 

– Många ringer till mig. De vill åka ner 
och göra nytta. Men det är inte så enkelt. 
Kan man inte språket och koderna är det 
svårt. Och folk har de ju redan där nere. 
Det de saknar är utbildning och försörj-
ningsmöjligheter. 

”Jag har slutat att fokusera 
på vad jag inte kan. I stället ser 
jag att det händer viktiga saker 
runt omkring mig.” 
Berit Nordmark.

Tanzania – ett av världens 
fattigaste länder
• Det bor ungefär 37,6 miljoner 

människor i Tanzania.
• Bland de vuxna är knappt 70 % 

läskunniga.
• Den förväntade livslängden är 45,9 år. 
• Det går två läkare på 100 000 invånare. 
• 6,5 % av befolkningen är smittad 

av hiv/aids.
• Tanzania rankades 2006 som land 

nummer 162 av totalt 177 länder i 
FN:s Human Development Report som 
mäter välstånd och utvecklingsnivå 
i ett land. Sverige ligger på 5:e plats. 

   K Ä L L A: SIDA
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– Min fru Lisbeth har länge varit involverad 
i Danderyds församlings projekt i Moshi. 
För tre år sedan åkte jag med henne och 
några andra i Moshigruppen till Tanzania. 
Första dagen besökte vi en skola där det 
delades ut mjölk, säger Lars Paulson. 

Det var ett tillfälligt projekt som 
genomfördes med hjälp av annat utländskt 
stöd. Skolbarn fi ck mjölk två gånger i 
veckan under ett halvårs tid. Bara på den 
korta tiden kunde man se att barnens hälsa 
och inlärningsförmåga förbättrades 
avsevärt. De kunde koncentrera sig bättre 
och det blev lugnare i klassrummen. 
Prästen Kennedy Kisanga undrade om 
Danderyds församling på något sätt kunde 
ta vid när försöket måste avslutas eftersom 
pengarna tagit slut. Kennedys dröm var att 
alla skolbarn i Moshiområdet på sikt ska få 
dricka ett glas mjölk om dagen.

– Jag lovade Kennedy att göra allt jag 
kunde, säger Lars Paulson, som från svenskt 
håll blev ansvarig för mjölkprojektet i Moshi. 

– Kennedy är en präst som ser till hela 
människan. Han känner att han inte kan 
tala om Guds nåd om han inte också 
arbetar för att människorna han talar till 
har mat, hälsa och arbete. Det är en viktig 

orsak till att jag kan engagera mig i det här. 
Att han inte bara pratar utan handlar också.

Ända sedan Lars Paulsons egna barn var 
tonåringar har han engagerat sig i olika 
projekt. 

– När jag insåg att de tänkte ”hoppas jag 
hinner ta körkort innan jorden går under”  
bestämde jag mig för att göra något för att 
förändra våra värderingar.

Först var han aktiv inom miljöpartiet 
men bestämde sig senare för Framtidsjor-
den, en religiöst och politiskt obunden 
organisation. Ett föredrag och en resa till 
Indien fi ck honom att fastna för Ladakh i 
Himalaya, i norra delen av landet. 

– Människorna där hade inga inkomster 
och levde under extremt svåra yttre 
förhållanden. Men jag kände att de ändå 
mådde fysiskt och psykiskt bättre än vi gör 
här i väst. Det fi ck mig att fundera över vårt 
sätt att leva.

Han var i några år ordförande i Ladakhs 
vänner. Nu har han tagit över som ordfö-
rande för Moshigruppen. 

– Jag vill göra något för att vi skall tänka 
igenom de värderingar som i dag styr våra 
liv. Det känns meningsfullt och är min 
drivkraft.

Han understryker att samarbetet med 
Moshi sker på lika villkor.

– Det handlar inte om att vi ska ge dem. 
Vi får mycket tillbaka. Det är en jämställd 
relation där vi försöker förstå våra båda 
församlingars verkliga behov. Vi samarbe-

tar kring projekten och försöker skapa en 
meningsfull och bättre tillvaro för både 
dem och oss. 

På de tre år som har gått har mjölkpro-
jektet hunnit långt. I Fukeni, en by i 
Moshiområdet, har ett mejeri byggts. 
Därifrån levereras pastöriserad mjölk till 
cirka 3000 skolbarn en gång i veckan. 
Mejeriet säljer också mjölk, smör, grädde 
och yoghurt och skapar nya arbetstillfällen. 
Dessutom har man startat fadderverksam-
het för kor, som så småningom ska leda till 
att familjer i området kan låna pengar till 
en ko. Lånet betalas sedan av genom att 
mjölk levereras till mejeriet, och efter tre år 
är kon betald och en ny familj kan få låna 
till en ko. 

– Det största problemet i dag, som 
omgående måste lösas, är bristen på el. 
Elektriciteten kommer och går. Ofta är den 
avstängd hela dagar, vilket gör att inkom-
mande mjölk inte kan kylas ner utan snabbt 
blir dålig. Det reservkraftsaggregat som 
Danderyds församling i höstas skickade ner 
är en tillfällig lösning som inte räcker till. 

– Det är tragiskt att de nu måste slänga 
mjölk. 

Lars Paulson, som i sitt yrkesliv varit 
ingenjör, försöker hitta energialternativ. 
Ett företag är intresserat av att ihop med 
mejeriet bygga en exempelanläggning som 
kombinerar sol-, vind- och vattenenergi i 
området. Men det behövs sponsorer för att 
fi nansiera det hela. 

Det var mjölk som fick Lars Paulson att 
engagera sig i Tanzania. Nu får 3000 
skolbarn i Moshiområdet mjölk en gång 
i veckan. Målet är att de ska få dricka 
mjölk varje dag.

Lars Paulson.
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Linus Dunkers driver ett eget biståndsprojekt i Tanzania.

Kennedy Kisanga
Luthersk präst i Moshi, 
Tanzania.
Född 1947, gift med Anna, 
tre barn. 
Har bott och studerat Tyskland 
och i England. Blev 1978 vän 
med det svenska prästparet 
Mick och Magnus Lidbeck 
under studietiden i England. 
Vänskapen blev grunden till 
samarbetet med Danderyds 
församling som startade 1987. 

Kennedy Kisanga har en 
helhetssyn på människan och 
arbetar för sin församling på 
en både andlig och praktisk 
nivå. Han driver en mängd 
projekt för att förbättra 
situationen för människorna 
i Moshi-området. Kennedy 
anser att Tanzanias största 
problem är brist på utbild-
ning, sjukdom och fattigdom. 
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Vid första anblick verkar Linus Dunkers 
vara som vilken 22-åring som helst. Han är 
uppvuxen i Danderyd, pluggar datateknik i 
Linköping och bor tillsammans med sin 
fl ickvän. Men skrapar man på ytan visar det 
sig att det här är en ganska ovanlig kille. 
Bara 19 år gammal bestämde han sig för att 
försöka hjälpa till med att göra något åt 
några av Tanzanias problem. 

Varför? 
– Prästen Kennedy Kisanga från Moshi i 

Tanzania kom till Danderyds gymnasium 
och höll en föreläsning. Vi var bara ett 
tiotal elever som kommit för att lyssna. Jag 
hade bara en tanke. Om en man har 
kommit till vår skola från Tanzania måste 
det fi nnas något jag kan göra i gengäld. 

Som projektarbete i skolan valde han att 
göra något kring Tanzania. Han och en 
klasskamrat undersökte hur en by skulle 
kunna få rent vatten. Arbetet samlades i en 
rapport. Men Linus var frustrerad eftersom 
allt bara var på pappret. 

En dag träffade han Berit Nordmark 
(se artikeln här intill) som var engagerad i 
Danderyds församlings samarbete med 
Tanzania. Hon nämnde i förbifarten att hon 
inte visste hur hon skulle få tag på datorer 
till ett utbildningscenter som höll på att 
byggas. Linus tände på utmaningen. 
Datorer kunde han, och här var ett konkret 
och genomförbart projekt. 

 – Jag organiserade en insamling av 
begagnade datorer som jag sedan renoverade.

Han fi ck ihop 62 datorer. För att täcka 

transportkostnaderna organiserade han 
och 16 klasskamrater två konserter för att 
samla in pengar. 

Efter studenten åkte Linus ner till Moshi 
i Tanzania och stannade i ett halvår. Han 
blev Moshis datatekniker och installerade 
datorerna. Han blev också god vän med 
Thomas Kisanga, brorson till prästen 
Kennedy Kisanga.

– Vi umgicks varje dag i ett halvår och 
kom varandra nära. Jag lärde honom allt jag 
kunde om datorer. Han är utbildad elektri-
ker och otroligt intresserad och lättlärd. 
Han vill bara veta mer. Nu är han ansvarig 
för datorerna på plats.

Fram till i dag har Linus samlat in och 
skickat ner totalt 450 stycken datorer till 
utbildningscentret Agape och skolorna i 
området. Och trots fraktkostnaderna är det 
bättre att skicka ner datorer än att söka 
efter sådana lokalt, eftersom det är mycket 
svårt att få tag på bra datorer på plats, 
förklarar han. 

I dag, på Agape, ges allt från nybörjarkur-
ser till kurser i programmering och 
webbdesign. Och trots de låga kursavgif-
terna går det runt ekonomiskt. 

Fortfarande låg det ogenomförda 
vattenprojektet från gymnasietiden och 
skavde i Linus bakhuvud. Redan under hans 
första resa till Tanzania kom han i kontakt 
med byn Mvuleni där en biståndsorganisa-
tion borrat två hål för vattenförsörjning, 
men sedan övergivit projektet. Här fanns 
något han kunde bygga vidare på. 

Linus Dunkers åkte tillbaka för ytterlig-
gare ett halvår i Moshi. Han skapade 
kontakter med byborna, myndigheter och 
svenska vatteningenjörer. Och nu, tack vare 
många människors hårda arbete, håller 
Linus på att slutföra sitt vattenprojekt i 
verkligheten. 

– Nu samlar jag in pengar till två soldrivna 
pumpar som ska driva vattensystemet. 

Vad har du lärt dig?
– Att hålla mig på gräsrotsnivå och att 

tänka långsiktigt. När man börjar prata 
med politikerna blir det bara problem. 

Hur har din tid i Tanzania påverkat dig? 
– Tanzania är så totalt annorlunda. Man 

tar sig tid för att äta och prata tillsammans 
och många av mina vänner fi nns där. Men 
samtidigt är det många som svikit mig, 
snott saker och utnyttjat mig för att få 
pengar. Hade inte vänskapen med Thomas 
vuxit fram vet jag inte om jag hade orkat 
fortsätta. Då hade nog mitt engagemang 
tagit slut.

Vill du veta mer om Linus Dunkers 
Tanzaniaprojekt eller ge ett stöd, 
gå in på www.tanzaniaprojektet.se

Han är bara 22 år, men han driver redan 
ett eget biståndsprojekt i Tanzania. I dag 
står 450 datorer på plats och förhopp-
ningsvis har snart en hel by tillgång till 
rent vatten. Allt tack vare Linus Dunkers 
engagemang. 

”Jag hade bara en tanke. Om en man har   
  kommit till vår skola från Tanzania måste   
  det finnas något jag kan göra i gengäld”. 
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Så här finansieras projekten i Moshi: 
En fast summa (ca 100 000 kr/år) från Danderyds 
församlings internationella kommitté. 
Insamlade medel (ca 300 000 kr/år) från kollekt, 
privata gåvor och kortförsäljning. 

Så kan du stödja Moshi: 
Sätt in pengar på pg 729 12-9 
(Danderyds kyrkokassa). Märk talongen med 
”Moshi” och projektet du vill stödja.
Köp Moshikorten som säljs i Danderyds kyrkor 
för 20 kr styck.

• Samla in och skänk verktyg till yrkesskolan. 
Det behövs handverktyg av olika slag
och maskiner som elektriska hyvlar, slipmaskiner 
och liknande för verkstadsarbete och snickeri. 
Dessutom behövs symaskiner. 
(De verktyg och maskiner som finns att köpa i 
Tanzania är av mycket dålig kvalitet.) 
Kontakta Lasse Pettersson på tel 756 50 90. 
• Samla in och skänk böcker på engelska till 
biblioteket. Kontakta Lasse Pettersson 
på tel 756 50 90. 

Gå med i Moshigruppen: 
Kontakta Lars Paulsson på 08-755 86 88 om 
du vill gå med i Moshigruppen.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/danderyd
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I ÖVER HUNDRA ÅR har verksamheten i Djursholms 
kapell drivits av frivilliga. Engagemanget är stort. Idag 
är 700 personer involverade på olika sätt. De sjunger i 
kören, är värdinnor vid dop och begravningar, medlem-
mar i vänföreningen eller skottar snö. 

– Det fi nns så många vägar in i kapellverksamheten. 
En del har börjat med att klippa sly eller skotta snö. 
Redan när kapellet byggdes för Natanael Beskow skedde 
allt på frivillighetens väg, säger Hans Fletcher som har 
varit ordförande i Djursholms kapellstiftelse de senaste 
15 åren. 

Själv drogs han med när kapellet skulle renoveras för 
snart 20 år sedan och pengar skulle samlas in. Nu, som 
ordförande, ska han se till att alla delar av verksamheten 
fungerar. Det sker tillsammans med Ulrica Aspenberg, 
präst i Danderyds församling. 

– Hon är ryggraden i kapellets gudstjänstliv, säger 
Hans Fletcher. 

I hans arbete ingår också att bjuda in de predikanter 
som stiftelsen valt ut. 

– Det är roligt. Många kommer mycket gärna hit och 
predikar. 

Inte bara präster bjuds in, utan även lekmän. Både 
predikanterna och mängden av frivilligt engagemang 
gör Djursholms kapell unikt. Ungefär 700 personer är 
medlemmar i kapellets vänförening och 100 personer 
är praktiskt engagerade i verksamheten. Det är många 
dop, bröllop, begravningar, gudstjänster och konserter 
att organisera på ett år, i snitt nästan ett om dagen. 

– Engagemanget är själva hjärtat i det här. I botten 
ligger en önskan om att vara med och uträtta något. 
Det ger både andliga och världsliga värden. Det här är 
något annat än att vara anställd, säger Hans Fletcher 
som gissar att han lägger två dagar i veckan på stiftelsen 
under de arbetsintensiva perioderna. 

Vad ger engagemanget dig personligen? 
– Att vara med i ett andligt och religiöst samman-

hang ger mig mycket. Jag började fundera över existen-
tiella frågor när en god väns fru dog i cancer. Dessutom 
har jag har fått många nya vänner här. 

Vill du också engagera dig 
i Djursholms kapell?
• Du kan bli medlem i vänföre-
ningen (175kr/år), kontakta Chris-
tian Hårleman på 08/755 99 54.
• Du kan bidra med praktiskt 
arbete i stiftelsen, kontakta Hans 
Fletcher på 08/755 76 01.
• Vill du fira familjehögtid i kapellet? 
Kontakta Ingrid von Heijne 
070/676 37 83.

Kapellet efterlyser just nu 
manliga körmedlemmar.
Kontakta Ingemar von Heijne på 
08/755 95 05.

Djursholms kapell
• Ritades utan kostnad av arkitekt 
Fredrik Lilljekvist. En grundplåt 
till bygget på 5 000 kronor samla-
des in bland Djursholmsbor. 
Invigdes 1898.1899 bildades en 
kapellbyggnadsförening, idag 
stiftelsen Djursholms kapell.
• Byggnaden invigdes i Svenska 
kyrkan 1902. Verksamheten ägs 
och drivs av stiftelsen.
• Natanael Beskow predikade varje 
söndag från 1898-1916, därefter 
varannan söndag fram till 1931. 
• 1972 blev kapellet utnämnt till 
byggnadsminne.
• I dag genomförs cirka 340 
förrättningar per år.
• Stiftelsen omsätter 900 000 kr/år. 
Danderyds församling står för 
hälften av kostnaderna. Resten 
täcks av medlemsavgifter, privata 
gåvor och kapellhyra som tas ut 
vid dop, vigsel och begravning.

I frivillighetens namn

TEXT MIA SJÖSTRÖM   FOTO MARIA DJURSSKOG



12

MÖTET

den 
goda 
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Gammelmorfar var ärkesossen som stod på 
barrikaderna och slogs för arbetarnas villkor. 
Tove Lifvendahl är moderat och företags-
kramare. Av samma skäl verkar det som.

TEXT PETTER KARLSSON

FOTO ESTER SORRI

FÖR ÄVEN OM ENGAGEMANGET kan 
se ut på olika sätt, så kommer rötterna i det 
här fallet ur samma karga mylla.

Fyra månader gammal anlände Tove från 
Sydkorea, det är sant. Men även om hon 
skrivit böcker och essäer om rasism och 
integrationsfrågor, så känns det snarare 
som en svensk huldra som kommer infa-
rande mellan svängdörrarna, stampar snön 
ur curlingkängorna, trycker fram en 
pappersmugg med kaffe ur automaten och 
tar täten mot ett hörnrum där enda 
möbleringen är ett bord, fyra stolar, några 
växter och en bokhylla som bågnar, inte 
minst av litteratur från Tove Lifvendahls 
egen penna.

Och så tre fullproppade plastkassar 
under fönstret.

Jag ser dem inte först. Det ser ut som 
skräp, eller kanske fl yttbråte. Tove Lifven-
dahl har bara varit en månad på nya jobbet. 
Som 26-åring hade hon redan haft 26 olika 
arbetsgivare. Vid 33 har livet stabiliserats 
en aning. Kommunikationschef för Svenskt 
Näringsliv på Storgatan 19 i Stockholm, 
man och lägenhet i Uppsala, en handfull 
egna böcker, några kubikmeter av andras, 
två katter...

Plastkassarna är alltså ingen fl yttbråte.
De är snarare en bild av det engagemang 

vi träffas för att tala om denna iskalla 
vinterdag när Situation Stockholm-
försäljarna hukar i T-banans uppgång vid 
Östermalmstorg och det drar snålblåst 
mellan sprickorna i ett krackelerat 
folkhem. 

– Kassarna? Jo, det är lite vinterkläder till 
en familj från Uganda, som jag försöker 
hjälpa. De har fyra barn. Det kände så 
onödigt att de skulle behöva lägga pengar 
på sånt, de har nog utgifter så det räcker. 
Så jag lade ut en fråga på min blogg, helt 
enkelt, och fl era bekanta har letat i sina 
garderober.

Tove Lifvendahl må ibland reta gallfeber 
på både opposition och partivänner med 
sina klara åsikter. (De sistnämnda när hon 
samlade in pengar till det klassiska 
vänsterprojektet Ship to Bosnia. Resten med 
sin t-shirt med texten ”I love Bush”, vid den 
amerikanske presidentens Sverigebesök.) 
Men hennes hjärta har ingen kunnat 
kritisera. Det håller även för fi ngranskningar.

Även om Janne Josefsson en gång fi ck 
henne att gråta.

– Det är en av få gånger jag känt mig 
riktigt kränkt. Han intervjuade mig för 
”Uppdrag Granskning” när det stormade 
som värst kring Stockholms Stadsmissions 
lägenhetsaffärer. Jag sitter ju i styrelsen. 
Och jag försökte svara på allt. Men efter att 
ha fått samma fråga fl era gånger, tystnade 
jag. Allt annat klipptes bort utom just den 
där tystnaden. Mina vänner sa: ”Men Tove, 
varför svarade du inte frågan? Du som 
aldrig brukar vara svarslös!”

Det känns som om det var just den 
orättvisa behandlingen som störde henne 
mest, inte så mycket att hon kanske 
framstod som arrogant eller tafatt.

Orättvisor, ja. 
En schizofren människa som inte får rätt 

mediciner på grund av byråkratiska regler, 
en hemlös som inte får försöksboende eller 
mannen som lämnas ensam att gå ner sig 
på grund av det moment 22 som säger att 
du måste vara vräkt och på gatan innan du 
får hjälp; allt detta gör Tove Lifvendahl 
heligt förbannad. 

Då osäkrar hon sin penna. Då kommer 
den där glöden i de svarta ögonen, den som 
stundtals har fått både Bo Lundgren och 
Göran Persson att blekna ovanför slips-
knuten.

För Tove Lifvendahl tycks i hela sitt liv ha 
struntat rätt blankt i vad som ansetts come 
il faut. Liten, tunn och söt vid första 
anblicken, visst. Men det räcker att sitta 
några minuter med de tre plastkassarna 
bakom stolen för att känna att denna 
kvinna är ett av dessa kraftpaket som gett 
sig sjutton på att förfl ytta världen åtmins-
tone några tum.

– Var engagemanget kommer ifrån? Jag 
vet faktiskt inte. Jag vet bara att jag redan i 
skolan ville fi xa teatergrupper eller vara 
ordförande i elevrådet. Sen blev jag scoutle-
dare också och... ja, det handlade nog 
innerst inne mest om att jag själv tyckte att 
saker kanske kunde bli ännu bättre, ännu 
roligare.

Just det.
Ännu roligare.
För drivkraften i Tove Lifvendahls 

engagemang är inte martyrskapet eller 
plikten. Snarare det motsatta - lusten, 
nyfi kenheten, viljan att påverka och 
påverkas.
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” ... att snällhet, kärlek och omtanke faktiskt är 
 medfödda egenskaper och en förutsättning för 
 vårt släktes fortbestånd.”

– Självfallet ingår också ett mått av att vilja 
bestämma och ha infl ytande, jag skulle 
hyckla om jag sa något annat. Men det 
känns inte som jag någonsin har haft ett 
val egentligen. Jag har aldrig kunnat låta 
bli att engagera mig. Det är nog den där 
nyfi kenheten igen. Att jag hela tiden vill 
veta: ”Vad händer om jag...?” Jag utsätter 
mig återkommande för situationer som 
skaver eller gör ont. Och jag lär mig hela 
tiden något nytt av att få vistas i de där 
parallellverkligheterna. 

Hon citerar gärna författaren Lasse Berg 
som i ”Gryning över Kalahari” hävdar att 
man funnit kvarlevor som visar att männis-
kan även i urtiden slog vakt om dem som 
inte klarade sig själva i fl ocken. Att snäll-
het, kärlek och omtanke faktiskt är 
medfödda egenskaper och en förutsättning 
för vårt släktes fortbestånd. 

– Människan vill leva i solidaritet, det 
ligger i vår natur. Vi mår bra av att hjälpa 
andra, helt enkelt. De som nu ger kläder till 
familjen från Uganda får känna sig goda, 
och det är viktigt. Engagemang för andra 
existerar för att vi får något tillbaka. 

Det är på många sätt en befriande tes - 
att godheten är medfödd och till och med 
har haft evolutionär betydelse. 

Men också kontroversiell – om man som 
Tove Lifvendahl påstår att denna naturliga 
godhet satts på undantag i ett samhälle 
som i stället institutionaliserat den i 
socialbyråer, bidrag och anslag. 

Du menar att vårt sociala skyddsnät har 
en tendens att förlama?

– Ja, det fi nns en risk att vi mentalt 
skrumpnar ihop för att vi hela tiden tror 

att ”det där fi xar samhället”. Vi talar ofta 
om välfärdsstatens expansion som något 
varmt. För alla oss som kan surfa på 
välståndet, ja. Men för dem som inte fi xar 
det, är det skitkallt där ute. Vi har testat 
den svenska välfärdsmodellen i många 
år och sett att den inte är optimal. De 
som verkligen behöver hjälpen får den 
faktiskt inte.

Men skulle välgörenhet nödvändigtvis 
fungera bättre?

– Jag tror att ett samhälle som bygger 
mer på direkta möten skulle göra det. Det 
är värdigare på många vis, därför att 
frivilligorganisationer måste utgå från ett 
större mått av ömsesidig frivillighet. Det 
fi nns öppnare dörrar. Men kommer du inte 
till ditt möte med socialsekreteraren exakt 
klockan 9.30 så kan du ha försatt din chans.    

Men är det bra att ställa lägre krav? 
– Inte lägre krav. Andra krav. Jag frågar 

ibland våra gäster: ”Varför kommer du till 
Stadsmissionen?” Svaret blir ofta: ”Jag blir 
vettigt bemött” eller ”Här försöker ingen 
tala om för mig hur jag ska leva”. Bara för 
att man misslyckats med en del av livet, 
innebär det inte att man inte kan tänka 
kloka tankar.

Vad tänker du om Stadsmissionen i dag?
– Att en kris ofta för något gott med sig. 

Vi har ridit ut stormen och blivit en 
starkare, klokare och mer genomtänkt 
organisation. Just nu försöker vi få privata 
fastighetsägare att upplåta sina lägenheter 
för försöksboende. Ingen vill ha värsta 
fyllefesten eller kriminalitet i sin trappupp-
gång. Men om Stadsmissionen går in som 
garant för att det inte blir så – ja, då 

kan många tycka det är en bra idé.
Hon pratar så där, Tove Lifvendahl. Det 

märks att hon är van att formulera sig, att 
bokhyllan dignar av allsköns litteratur; 
från kokböcker till EU-analyser, att hon är 
van att bli avkrävd en åsikt, att det knap-
past fi nns ett ämne där hon inte lagt sin 
näsa i blöt.

Eller hur man nu ser det.
För Tove Lifvendahl är både irriterande 

och inspirerande. Hon kan etiketteras och 
placeras i teves morgonsoffa, men hon 
bryter sig hela tiden lös, försöker tänka nya 
banor, vrider på tingen och invanda 
mönster.

I Näringslivets Hus har Tove Lifvendahl 
blåst in som en fl äkt från både hjortronmy-
rarnas självplock och kulvertarnas orenhet. 

Kommer hon rentav att ge direktörerna dåligt 
samvete för att de gör för lite för samhällets 
minsta? 

– Nej, verkligen inte. Företagens roll är 
att använda och förädla kreativiteten i 
samhället så bra så att det genererar vinster 
och tillväxt. Om ett företag inte fyller 
mänskliga behov kommer det att gå omkull 
av sig självt. Allt prat om företagens 
samhällsansvar rymmer en hel del vilja 
från smarta intressegrupperingar som 
försöker styra företagen genom att ge dem 
dåligt samvete över vinsterna. Det man inte 
har förstått då är att ett socialt engage-
mang är en förutsättning för att driva 
företag. Det handlar om att kunna förstå 
människors behov. Och det märks att en del 
företag inte har tänkt igenom det där med 
sociala insatser - vissa gör väldigt solida, 
vettiga projekt ihop med ideella och 
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offentliga aktörer, medan andra hoppas att 
det ska ge en snabb goodwill.

Är det viktigt om det handlar om PR-kupp 
eller äkta engagemang?

– För företaget måste det fi nnas en 
affärsmässighet bakom alla beslut, anser 
jag. Man får gärna skylta med de sociala 
insatser man gör, men om det inte bottnar i 
en egen övertygelse och gedigen tanke, slår 
det sannolikt tillbaka. Som tidigare kommu-
nikationsrådgivare kan jag understryka det 

– bilden och verkligheten måste hänga ihop.
Betyder Gud eller kyrkan något i ditt eget 

engagemang?
– Jag kallar mig sökande agnostiker. Jag 

är medlem i Svenska kyrkan, och skälet är 
främst att jag känner att kyrkorummet har 
ett mentalt monopol över de stora skeen-
dena - livets inträde och avslut, andligheten 
och de stora löftena. Min farfar är pensione-
rad kyrkoherde. Han är 93 år nu, men vi har 
fortfarande en del goda diskussioner. 

– Men man kan inte säga att kyrkan är bra 
eller dålig. Den är som ett politiskt parti, 
den äger ett värde tack vare sina människor 
och sitt ”idéprogram”. Men den kan också 
drabbas av falskhet och destruktiva 
egenintressen. Kyrkan sitter på en andlig 
skatt – men lider ibland av dåliga för-
valtare.

Den goda människan från Arbrå har talat.
Nu fi nns det tre plastkassar som väntar 

på handling också. 

Namn: Tove Anna Helena Soo 
Hee Jensdotter Lifvendahl. 
Född: 14 februari 1974 i Seoul 
i Sydkorea. Uppvuxen i en lärar-
familj i Arbrå, Hälsingland.
Yrke: Kommunikationschef på 
Svenskt Näringsliv. Har bland 
annat jobbat som kommunika-
tionskonsult på PR-byrån JKL, 
ledarskribent på Svenska Dag-
bladet, barnflicka, servitris och 
föreläsare. 
Familj: Skild och omgift med 
Fredrik, nationalekonom som 
leder en europeisk tankesmedja, 
samt katterna Winston Churchill 
och Oswald Jonsson.
Äter: Fisk och skaldjur.
Dricker: Mest vatten och te.
Läser: Så mycket hon hinner.
Lyssnar på: Just nu jazz med 
Rigmor Gustavsson och Fredrika 
Stahl.
Hobbies: Olika former av 
hantverk.
Okänd talang: Kunde alla 
namnsdagar innan almanackan 
gjordes om. Hängiven fiskare och 
hjortronplockare - när tillfälle ges. 
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Konserter 

Konserter
Lördag 17 mars 16.00 
Djursholms kapell
Herren är min herde
Konsert med texter ur 
Psaltaren med Djursholms 
kapellkör, familjen von Heijne 
med fl era.

Söndag 18 mars 19.00 
Danderyds kyrka
Renässanskonsert med 
musik och dans från 1400- 
och 1500-talen.
Musiker från Kulturskolorna i 
Danderyd och Botkyrka under 
ledning av Elin Ljunggren,
Danderyds kyrkas Koralkör och 
dirigent: Erna Scherwin. Verk av 
bl a G P da Palestrina och O di 
Lasso kommer att framföras. 
Dansare klädda 
i tidstypiska kläder.

Söndag 25 mars 11.00 
Danderyds kyrka
Musikhögmässa
Maria, Jesu moder, har kommit 
något i skymundan i vår 
tradition. Den skotske prästen, 
författaren och musikern John 
L Bell har gjort en sångcykel för 
kör, solister där vi får träffa 
kvinnan Maria i olika skeden i 
hennes liv; i sorg och glädje, 
ångest och förtvivlan. Dande-
ryds kyrkokör, solister och 
instrumentalister samt Stefan 
Bendtz, präst.

Söndag 25 mars 16.00 
Danderyds församlingsgård
Länge leve Astrid!
Danderyds kyrkas barnkörer 
och Danderyds blåsorkester 
fi rar med sånger från Pippi 
Långstrump, Emil i Lönneberga, 
Madicken och andra vänner 
från Astrid Lindgrens värld.
Dirigent: Michael Ullgren och 
Erna Scherwin.

Söndag 1 april 16.00 
Petruskyrkan
Musikandakt
Jan Tham, sång, Petruskören, 
Christiane Højlund, piano och 
Erna Scherwin, dirigent.

Långfredag 6 april 15.00 
Sätraängskyrkan
Passionsmusik
Lisa Gustafsson, sopran, 
Christiane Højlund, alt och 
Anders Ölund, orgel.

Annandag påsk 9 april 16.00 
Danderyds kyrka
Påskmusik
Tora Thorslund, trumpet, 
Anders Ölund, orgel och Monika 
Regnfors-Sjörén, präst.

Lördag 14 april 16.00  
Djursholms kapell
Schubert i dur och moll 
Cecilia von Heijne och Ingemar 
von Heijne presenterar Schubert .

Söndag 22 april 19.00  
Danderyds kyrka
Sacred Concert 
Jazzkonsert med Danderyds 
kyrkokör, Koralkören, jazzkvin-
tetten Kirk Quintet och Johanna 
Grüssner, solist, framför musik 
ur Duke Ellingtons Sacred 
Concert.

Söndag 6 maj 16.00 
Petruskyrkan
Bröllopsmusik
För dig som vill ha inspiration 
till bröllopet eller helt enkelt 
bara vill njuta av glad och 
vacker musik. Traditionell och 
mera okänd vigselmusik presen-
teras av organist Christiane 
Højlund och Anna Karin Schäfer.

Söndag 13 maj 16.00 
Sätraängskyrkan
Vårkonsert
Ulla-Carin Börjesdotter, sång 
och Anders Ölund, piano

Christiane Højlund.

Ulla-Carin Börjesdotter
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ÖVRIGA 

GUDSTJÄNSTE R

annonseras i

Stockholms Stifts 

gudstjänstannons

i DN och SvD 

PÅ FREDAGAR

www.svenska kyrkan.

se/danderyd

Inspirationsdag
om församlingens verksam-
het.Hur vill vi att framtidens 
församling ska vara? 
Välkommen till en inspira-
tionsdag som anordnas av 
lekmannagruppen Levande 
relationer.
Tid: Lördag 31 mars 
10.00-14.00 i Petruskyrkan
Kostnad: 60 kr för gemen-
sam lunch. Anmälan: Senast 
29 mars till Lisbeth Casse-
mar, 08-755 86 88.

Frivillig?
Vi söker dig som vill arbeta 
i Danderyds kyrka som:
• musikvärd vid konserter
• kyrkvärd 
• kyrkvaktare i under perio-
den 15 maj-15 juni.
• märkare av gravlyktor
Ring Rut Niska Säfström, 
08-568 957 36.

Att fira påsk
Påsken är en av de största 
högtiderna inom kyrkan då 
berättelserna om döden och 
livet sätts på sin spets. 

Stilla veckan, som avslutat 
fastan och föregår påskhelgen, 
är en vecka som präglas av 
stillhet och eftertanke. På 
skärtorsdagen fi ras skärtors-
dagsmässa som en påminnelse 
om att Jesus fi rade den första 
nattvarden med sina lärjungar. 
Han gav dem bröd och vin och 
sa att detta skulle kyrkan göra i 
fortsättningen som en påmin-
nelse om att Jesus alltid fi nns 
närvarande. Efter måltiden 
förråddes Jesus av Judas. Han 
fängslades och dömdes till 
korsfästning. 

I Tyskland kallas långfreda-
gen, då Jesus korsfästes, för 
Karfreitag – sorgens fredag. I 
England säger man däremot 
Good Friday genom att detta 
också var den goda dagen då 
Gud och människa försonades. 
På påskafton är det många 
som äter och målar ägg. I det 
gamla bondesamhället åt man 
inte ägg under fastan och hade 
därför samlat på sig stora 
mängder. Dessutom hade 
hönorna börjat värpa igen 
genom att ljuset och värmen 
hade vänt åter efter en lång och 
mörk vinter. Ägget är en symbol 

för liv och för Jesu uppståndelse 
och detta fi ras i påsknattens 
mässa liksom i påskdagens 
gudstjänst. Livet har vänt åter. 
Påskfi randet följer även 
naturens förändring. Vi går 
från vinter (död) till vår (liv).

(Källa: Tradition och liv, 
M Modéus, Verbums förlag.)

Påskens 
gudstjänster
Skärtorsdag 5 april
Danderyds sjukhus
15.00 Skärtorsdagsmässa, Kjell 
Casserfelt, Gunnel Nyqvist
Danderyds kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa, Kjell 
Casserfelt
Djursholms kapell
19.00 Skärtorsdagsmässa, 
Staffan Hellgren
Enebykyrkan (samarbetskyrka)
19.00 Getsemaneafton, 
Kalle Säther
Petruskyrkan
21.00 Skärtorsdagsmässa
Sätraängskyrkan
19.30 Skärtorsdagsmässa, 
Fredrik Hesselgren

Långfredag 6 april
Danderyds kyrka
11.00 Långfredaggudstjänst, 
Kjell Casserfelt, körsång
Djursholms kapell
11.00 Långfredaggudstjänst, 
Staffan Hellgren

Enebykyrkan
11.00 Långfredagsgudstjänst, 
Fredrik Hesselgren, 
Inessa Rejer, Kalle Säther
Sätraängskyrkan
15.00 Musikgudstjänst med 
Passionsmusik, Lisa Gustafsson, 
sopran, Christiane Højlund, alt 
och Anders Ölund, orgel. 
Staffan Hellgren

Påskafton 7 april
Sätraängskyrkan
23.30 Påsknattsmässa, 
Magnus Ludvigson

Påskdagen 8 april
Danderyds kyrka
11.00 Högmässa, församlingens 
präster och diakoner. Välkom-
nande av Monika Regnfors 
Sjörén, ny präst inom försam-
lingen. Körsång, trumpet.
Djursholms kapell
11.00 Högmässogudstjänst, 
Johan Dalman, Kapellkören
Enebykyrkan
11.00 Gudstjänst, Kalle Säther, 
Lage Wedin, sång.

Annandag påsk 9 april
Danderyds kyrka
16.00 Musikgudstjänst med 
”Påskmusik”, Tora Thorslund, 
trumpet, Anders Ölund, orgel 
och Monika Regnfors-Sjörén, 
präst.
Enebykyrkan
11.00 Gudstjänst, Fredrik 
Hesselgren, Kalle Säther

Gudstjänster 
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BARN
Kyrkans förskola (1-5 år)
I våra hemtrevliga lokaler med 
fi na lekplatser erbjuder vi 
förskola där musiklek och uteliv 
är en del av vår profi l. Kristen 
tro fi nns med på ett naturligt 
sätt och varje förskola har ”sin” 
präst och musiker som utifrån 
barnens perspektiv och villkor 
för samtal om livets viktiga 
frågor. Heldagsomsorg i Djurs-
holms församlingsgård, Eneby-
kyrkan och Petruskyrkan. 
Maxtaxa. Ålder: 1-5 år För 
ytterligare information är du 
välkommen att ringa förskole-
chef Elisabeth Klang Mattsson, 
08-568 957 16.

Öppen förskola, ålder 0-3 år 
Djursholms församlingsgård, 
Onsdagar kl. 9.30-12.00
Ansvarig: Ann-Sofi  Silander
Petruskyrkan, 
Tisdagar kl. 9.30-12.00. 
Ansvarig: Ann-Sofi  Silander

Klapp och klang  (3-4 år) 
Danderyds församlingsgård 
Fredag kl. 15.15-15.50  
Ansvarig: Erna Scherwin

Keramik för barn och vuxna
Danderyds församlingsgård, 
ingång D. Grupperna startar 
vecka 3. Priset inkluderar lera 
och bränning.
 
Keramik för barn, tisdagar  
16.30–18.00
Kostnad: 525 kr för 12 ggr
  
Förälder och barn, torsdagar 
18.30–20.30

Avgift: 800 kr/475 kr för 12 ggr
Ledare: Berna Lindahl och 
Ann Mari Winell
Anmälan: Rut Niska Säfström, 
08-568 957 36.

Vardagsgudstjänster
Djursholms församlingsgård
Torsdagar kl 9.30. 26/4 och 24/5. 
i Djursholms församlingsgård. 
Samt barnens påskgudstjänst 
29/3 9.30 i Djursholms kapell. 
Vid gudstjänsterna medverkar 
Ulrica Aspenberg, präst och vid 
fl ygeln Ingrid von Heijne.
Petruskyrkan 
22/3, 29/3, 19/4, 24/5 och 21/6 
9.30 med Per Mellqvist – ring 
växeln 
08-568 957 00 för ytterligare 
information.

Barnverksamheter 
i Enebykyrkan
Söndagsskola, söndagar 11.00
Scout/nyingscout, tisdagar 18.30

UNGDOM
Konfirmation
Du kan välja mellan att åka på 
sommarläger eller delta i 
”de 70 stegen” på hemmaplan. 
Några platser fi nns fortfarande 
på sommarlägret till Stegeborg. 
Kontakta Rut Niska Säfström 
08-568 957 36. Broschyr för 
hösten 2007 och sommaren 
2008 kommer i maj till alla  
som är födda 1993.

Ungdomskvällar
Olika program och aktiviteter. 
Varje torsdag i Petruskyrkan 
19.00– ca 21.30. Kontakta 
Magnus Ludvigson, 070-778 77 45.

Ungdomsmässor
Söndagarna 18/3 och 9/4 
kl.19.00 i Petruskyrkan.

Tonår
Fredag 19.00 i Enebykyrkan.

VUXNA
Kropp och Själ
Danderyds församlingsgård
Gymnastik för äldre
Måndagar 10.00. Ledare: Britt 
Hellberg Avgift: 100 kr/termin. 

Att mötas i vård och omsorg
Ett utbildningsprogram i etik- 
och livsfrågor för vårdpersonal. 
Åtta träffar med olika förelä-
sare. Start: 6/2.  
Anmälan: Gunnel Nyqvist, 
diakon, 08-655 61 52.

Stress och utmattning
Samtalsgrupp för dig som 
yrkesarbetar och har stress- och 
utmattningssymtom och/eller 
kronisk trötthetssyndrom. 
Vårens första träff är fredag 9 
mars 10.00-12.00. Pris: 240 kr 
för åtta träffar plus en träff 
med uppföljning. 
Anmälan: Gunnel Nyqvist, 
diakon, 08-655 61 52.

Seniorqigong
Enebykyrkan
Tisdagar 11.00 
Ledare: Ros-Mari Sandahl 
Avgift: 100 kr/termin 
Kontakt: Inessa Rejer, 568 957 21

Reflex
Bibelstudium för unga 
och äldre. Onsdag 19.00. 
Ledare: Kalle Säther, 758 66 52

Stöd i sorg
Sjukhuskyrkan, 
Danderyds sjukhus
En samtalsgrupp för stöd i sorg 
som är öppen för alla, obero-
ende av livsåskådning. 
Vi erbjuder även grupper för 
barn. Torsdagarna 15/3 och 29/3 
13.30-15.30. Gunnel Nyqvist, 
diakon, 08-655 61 52.

Bibelsamtal
Sätraängskyrkan
Samtalsgrupp i Vagnslidret 
tisdagar jämna veckor 18.00 
fr o m 23/1 till 15/5. Lisbeth 
Cassemar, 755 86 88.
 
Lovsång- och bönegrupp 
Ett tillfälle då vi ber för vår 
församling, kyrka och omvärld. 
Tisdagar 19.00, ojämna veckor, i 
Vagnslidret. Start 30/1. Lisbeth 
Cassemar, 755 86 88. 

Kvinnodialog 
Söker du efter ett sammanhang 
för utbyte av tankar om livet, 
tro och tvivel?  
Välkommen till vår grupp som 
träffas i Vagnslidret kl. 10.00-
12.00 följande datum: 14/4 
och 12/5.
Lisbeth Cassemar, 755 86 88. 

Män emellan 
Samtalsgrupp för män. En plats 
där man kan byta erfarenheter 
om livet och om tron. Lördag 
24/3, 14/4 och 5/5 10.00-12.00 i 
Gula rummet vid prästgården. 
Johan Olsson, 753 37 76 eller 
070-249 00 75.

Välkommen:
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KONTAKTA OSS
Svenska kyrkan i Danderyd
Växel: 08-568 957 00
måndag, tisdag, torsdag 
och fredag 9.00-12.00
Onsdag 13.00-15.00
Adress: Box 2021, 
182 02 Danderyd
Fax: 08-568 957 28
www.svenskakyrkan.se/
danderyd

Danderyds församlingsgård
Expedition, Klockargårdsv. 2
Gudstjänstinformation
08-568 957 34.

Kyrkogårdsfövaltning
Chef Per Laving, 
08-568 957 40, 08-568 957 92.

Informatör 
Christina Högberg, 08-568 957 08.  

Församlingspedagog
Rut Niska Säfström, 
08- 568 957 36.

Förskolechef
Elisabeth Klang Matsson,
08-568 957 16.

VÅRA KYRKOR
Altorps kapell, Ymervägen 55, 
Djursholm, 08-755 44 86,  
Danderyds kyrka, Angantyrv. 
Danderyd, 08-568 957 64.  
Djurholms församlingsgård,    
Bragev. 32 A, Djursholm  
08-568 957 57.  
Djursholms kapell, Danav. 9, 
Djursholm  08-755 37 83.  
Enebykyrkan, (samarbetskyrka)
Enebytorg,  08-758 66 52.  
Petruskyrkan, Kyrkv. 27, 
Stocksund, 08-568 957 54.  
Sätraängskyrkan, Sjöbergsv. 
Danderyd  08-92 71 20.  

Sjukhuskyrkan, Danderyds 
sjukhus. Växel: 08-655 50 00
Exp: 08-655 67 79.  

Kyrkoherde
Staffan Hellgren, 08-568 957 01, 
070-625 13 15.

Präster      
Ulrica Aspenberg, 08-568 957 20 
070-497 32 14, 08-753 11 99.     
Fredrik Hesselgren, 
08-568 957 15, 073-201 94 91.
Magnus Ludvigson, 08-568 957 
23, 070-778 77 45.    
Per Mellqvist, 08-568 957 15  
070-749 22 00.    
Lisa Axelsson Runeborg, 
08-568 957 41.

Sjukhuspräster 
Stefan Bendtz 08-655 51 94,  
0740-36 04 23, 08-91 50 75.   
Kjell Casserfel, 08-655 67 46,  
070-249 50 77.

Diakoner
Gunnel Nyquist, 08-655 61 52
070-333 22 28.    
Catharina Björnstedt, (tjl)
Kerstin Wahlström  
08-755 15 30, 070-225 02 42,    
Inessa Rejer 08-568 957 21,  
070-545 06 42.
Siw Lystedt,(vik) 08-568 957 29

Bokning 
Dop, vigsel och begravning:  
Åsa Ekdahl 08-568 957 10
Samlingssalar Husmor Elisabeth 
Wiklund (Danderyds förs.gård) 
08-568 957 35, 070-221 11 10, 
Husmor Lisbeth Spångberg. 
(Djursholms förs. gård) 
070-565 63 66. 
Ingrid von Heijne (Djursholms 
kapell) 070-676 37 83.

TRÄFFPUNKTER
Andrum
Öppen verksamhet med rum 
för stillhet, enskilda samtal, 
musiklyssning, lunchföredrag, 
handmassage m. m. i Mörby 
centrum, plan 5 – uppgång 
Vårdcentralen. Måndag-torsdag 
12.00-16.00. Varje dag 12.00- 
ca 12.15 är det en kort andakt.
Kontakta Siw Lystedt. 
08-568 957 29, för mer information. 

Afternoon tea
Föreläsningar, andakt och musik.
Onsdagar 14-15.30 i matsalen på 
Kevinge äldreboende.
Kontakta Rut Niska Säfström 
08-568 957 36, för mer information. 

Aupair meeting/ 
Mötesplats för barnflickor
Djursholms församlingsgård
International group. A place 
where you can get to know other 
aupair’s, learn from each other, 
have a coffee and a laugh... 
Marianne Wilöf will support you 
in discussions about aupair ś 
work situation. Thursday 7 pm. 
Contact: Marianne Wilöf, 070-
529 69 22.

Djursholms kyrkliga 
arbetskrets
Intressanta föredrag och 
trivsamt umgänge vid kaffebor-
det. Arbetskretsen träffas varje 
måndag 12.00. Start: 29/1 
Kontakt: Inessa Rejer, 568 957 21.

Trevligt Tillsammans
Enebykyrkan
Intressant program, smör-
gåslunch och andakt i trevlig 

samvaro med andra - det är 
Trevligt tillsammans. Träffas 
13.00 i Enebykyrkan vid Eneby 
torg och fredagarna 30/3, 
27/4 och 25/5. 
Kontakt: Inessa Rejer, 568 957 21.

Livsglädje – 
Enebykyrkan
Program, servering och andakt 
för daglediga. En tisdag i 
månaden 14.00. Kontakt: 
Ragnar Karlsson, 510 501 73.

SJUNG I KÖR
Läs mer om vår körverksamhet 
på www.svenskakyrkan.se/
danderyd

MERA MUSIK

Söndag 1 april 11.00

Danderyds kyrka

Musikhögmässa

”Himmelske konung 

var välkommen”

Musik av J S Bach 

med Koralkören och 

instrumentalister.

Söndag 13 maj 18.00

Enebykyrkan

Träd in i dansen

Folkmusikmässa med 

Enebykyrkans kör, 

dansare och Kalle 

Säther.



   Vision
+Tjänande
 x Glöd
 =Uppdrag

U R  L I V I NG L I F E ON PU R POSE
AV GR EG A N DE R SON 


