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Händer …

olle 
 hilariusson  
är ordförande 
i Ekensbergs
kyrkans styrelse

Med våra 
händer kan vi få 
vara med om att 
göra avtryck i 
varandras liv.
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För ett och ett halvt år sedan 
bröt jag handleden och snabbt 
insåg jag hur lätt det är att ta för 
givet att något så självklart som 
mina händer helt enkelt inte 
kunde fungera som de brukar. 
Hand-ikappad stod jag frågande 
inför en rad utmaningar i sånt 
som jag hittills lätt gjort. Det som 
jag tidigare hade klarat själv blev 
nu svårare och allt som oftast 
slutade det med att jag behövde 
be om en hjälpande hand …

händer kan vara knutna, 
hårda, giriga, kalla och vi kan 
peka med hela handen, men 
händer kan också vara öppna, 
mottagande, varma, ömma och 
vi kan erbjuda andra ett handtag 
där det behövs. Vi kan knäppa 
dem i bön för vår nästa (och oss 
själva) och vi kan öppna dem för 
människor vi möter i deras situa-
tion och behov.

Händer är ju också det som 
sker …

Jag tänker på det sammanhang 
vi i Eken vill vara och utgöra. 
Människor har här gått före oss 
och tänkt längtat och drömt om 
den framtid vi nu befinner oss i. 
Tillsammans har man  byggt ett 
hus för möten mellan människor 
och möten med Gud. Här har 
böner betts med knäppta hän-
der och här har händer arbetat 
och sträckts ut till en öppen och 
välkomnande atmosfär. Detta får 
vi fira när Eken fyller 50 år i sep-
tember.

Nu finns vi här och fortsät-
ter det andra påbörjat i tro 
och förhoppning om att kunna 
göra skillnad för människor. Vi 
sjunger tillsammans, stora som 
små, vi möts i vardagsrum och 
kyrksal, i samtal och gudstjänst 

och med våra händer delar vi 
gemenskap och måltid. 

när vi blickar framåt så ser 
vi att det i vår värld idag sker 
så mycket av sånt som håller 
oss isär, som skapar rädsla och 
otrygghet. Klimathot och krigs-
moln i vår värld stämmer till 
eftertanke, bön och handling 
Jag hoppas att Eken, och den 
gemenskap den rymmer, kan 
få vara ett rum där hela livet 
får plats. Där vi får komma, just 
som vi är med vårt liv och dela 
med andras liv. Jag vill tro och 
hoppas att Eken kommer att 
fortsätta in i framtiden och tror 
att den gör det och att det börjar 
med mina och dina händer. Väl-
kommen med in i framtiden. Det 
är nu … det händer!
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När jag fick frågan om jag ville skriva en text om 
mig och hur jag tänker kring mitt arbete och 
 engagemang i samhället, och att temat skulle vara 
 händer, så såg jag inom mig min mormors händer. 
Och det är nog där jag skulle vilja börja helt enkelt.

Man ForMas av sin uppväxt 
och jag växte upp i en liten by i 
Öster botten i Finland. Min mor-
far som var med i finska vinter-
kriget fick amputera bägge sina 
ben och blev omhändertagen av 
min mormor hela tiden. De var 
båda troende, och med i Pingst-
kyrkan. Jag kände stor tillit till, 
och förtroende för, min mor-
mor. Skulle någon fråga mig var 
jag fått min känsla för att ta hand 
om de utsatta i samhället ifrån 
så skulle jag svara att det är från 
min mormor. Jag kan se hennes 
händer framför mig och trots att 
det gått otroligt många år kan jag 
minnas exakt hur det kändes att 
få hålla hennes händer, så mjuka 
och så omhändertagande. Att 
dessutom få lyssna till alla hen-
nes sagor och sånger gjorde att 
jag fick en historia och en känsla 
av gemenskap som är så stark.

Jag har levt ett fantastiskt liv 
med man och tre barn, och där 
kunde man tänka sig att jag 
skulle fortsätta ha allt fokus.

Men året 2015 gjorde att 
mycket förändrades för både 
mig och min familj. Det började 
med att mitt engagemang för att 
möta upp och ta emot ensam-
kommande blev väldigt starkt på 
många plan.

Jag var med och startade ett 
HVB-hem i Gnesta, via kommu-
nen, och samtidigt fick jag ett 
jobb till där jag som familjehem-
skonsulent åkte landet runt och 

hjälpte unga att få bo i familje-
hem. Det krävdes många och 
ibland ganska tuffa samtal med 
både familjer och unga som 
skulle hitta sätt att växa sam-
man kulturellt, men även med 
den sorg och det trauma som de 
unga bar med sig från sin flykt. 
Där följde några år av samtal och 
många mil i bil.

2019 Fick Jag så ett nytt upp-
drag av Stockholms stad som 
behövde stöttning i att få tag på 
de unga som fallit mellan sto-
larna och som inte hade någon-
stans att bo. Det var Svenska kyr-
kan, Sociala missionen, Röda 
korset, Hela människan i Stock-
holm och Ny Gemenskap som 
tillsammans bildade ett nätverk, 
och vi var tre personer som blev 
anställda i Ny Gemenskap för att 
göra detta. Projektet fick heta 
Nya Rum.

vi Fick Fria tyglar att forma Nya 
Rum och det som egentligen var 
tänkt att bli bara ett års projekt 
har nu fortsatt i tre år. I dags-
läget är Nya Rum en samlings-
plats för alla unga och inte bara 
för dem som fick stanna tack 
vare den nya gymnasielagen. Det 
har utvecklats till att bli en trygg 
plats där det finns möjlighet att 
vara, utan de krav som samhäl-
let ställer men inte ger förutsätt-
ningar att klara. Våra veckomö-
ten är de mest besökta. Där ger 
vi en massa information om hur 

Jag kan se min mormors 
händer framför mig

samhället fungerar när det gäl-
ler demokrati, rättigheter, reli-
gion med mera. Vi har även 
matlagningskurser där vi också 
serverar maten till alla besö-
kare.  Mindre samtalsgrupper 
vid andra tillfällen där vi talar 
om existentiella frågor. Simning, 
undervisning i engelska, stött-
ning av ungdomar inom vård 
och omsorg. 

detta har bidragit till att de 
kunnat klara sina studier även 
under pandemin. Vi har haft 
individuellt psykosocialt stöd 
och rådgivning så att de kunnat 
söka kontakt med myndighe-
ter, sjukvård och andra ideella 
organisationer. Vi har genomfört 
sommarläger på bland annat 
Koviken och Strömsborg.

Den diakonala utbildning jag 
sökte till på Bromma folkhög-
skola kändes som en nödvändig-
het för att få ännu fler verktyg 
och för att verkligen kunna han-
tera alla de samtal som är tunga, 
men samtidigt gett livet en ytter-
ligare dimension. Med allt detta 
i bagaget slutar jag skolan nu i 
juni och hoppas på att bli dia-
konkandidat så att jag kan fort-
sätta utvecklas som diakon.

Men det allra viktigaste, i alla 
möten och alla sammanhang, är 
det min mormor förmedlade till 
mig: trygghet, tillit och gemen-
skap. Har vi det i samhället kan 
vi tillsammans klara mycket. 

anette  avelin  
är diakonstudent 
vid Bromma folk
högskola.
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Trygghet,  
tillit och 
gemen-
skap. Har 
vi det i 
 sam hället 
kan vi till - 
 sammans 
klara 
mycket. 
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I september blir det foto- och musikutställning i Ekensbergskyrkan. Och det 
handlar om händer. Bilder av Chatarina Condro Lindgren och musik av och 
med Annette Lundborg. Vid vernissagen medverkar även Nils Personne, vakt-
mästare och musiker i Eken.

Chatarina Condro Lindgren, 
hur blev foto din konstform?
Jag har alltid fotograferat, från 
början kanske framför allt för att 
dokumentera och behålla min-
nen, men på senare år har jag 
kunnat ägna mig åt mitt fotogra-
ferande mer intensivt och då har 
det lett mig på andra vägar. Jag 
har haft tid att utforska min lust 
till fotograferandet och då dra-
gits mer mot konstfoto. I och 
med det har jag äntligen hittat 
mitt uttryckssätt framför andra. 
Det tog tid, mer än halva livet. 

Men jag är så glad att jag fick 
möjlighet att hitta dit.

Hur har ditt fotande förändrats 
sedan du började, när det gäller 
teknik, motiv och uttryck?
Min första systemkamera var 
en Konica och i tjugoårsåldern 
började jag framkalla mina bil-
der själv i mörkrum. Det var 
något magiskt med att se bil-
derna framträda i framkallnings-
vätskan. När jag numer bildbe-
handlar vid datorn är jag glad att 
slippa allt slabb och alla kemika-

lier. Men jag är tacksam att jag 
var med redan på den  analoga 
tiden och minns kvällarna i 
mörkrummet i ett slags nostal-
giskt skimmer.

På senare år har jag hört sägas 
att det ofta finns en ödslighet 
eller en ensamhet i mina bil-
der. Men kanske har de i och 
med att jag givit människor lite 
större utrymme blivit mer befol-
kade och mindre ödsliga. Andra 
spår som jag följer i mitt foto-
graferande är till exempel rost, 
övergivet och blommor. Oavsett 

Fotografi och musik  
på temat händer
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vilket motiv jag väljer så är det 
nästan alltid detaljerna som 
fångar mig. Jag tycker till exem-
pel mycket om makrofotografe-
ring och tulpaner är mina favo-
riter. De har ett eget inbyggt uni-
versum och är makalösa i alla 
stadier.

Varför en utställning med 
 händer?
Jag har alltid tyckt om händer, 
tittat på dem, fascinerats av 
dem. Jag har också fotograferat 
händer under några år, men inte 
särskilt konsekvent. När Annette 

Fotografi och musik  
på temat händer

frågade mig om ett samarbete 
kring just kvinnohänder med 
hennes musik och mina foton 
nappade jag direkt. Det här var 
ett projekt som gjort för mig!

Händer är fantastiska. De 
kan odla mat, smeka en kind, 
baka, tälja, hamra, knyppla, 
spela instrument, torka tårar, 
skapa konst, hjälpa både djur- 
och människoungar till världen. 
Det finns egentligen ingen gräns 
för vad människans händer kan 
åstadkomma. Hårt som mjukt.

Vad kan den som kommer till 
utställningen i Ekensbergskyr-
kan vänta sig?
Jag har fotograferat kvinnors 
händer medan de gör olika 
saker. Annette har komponerat 
musik till bilderna. 

Kvinnorna på bilderna är alla 
över 70 år, den äldsta är 99. I 
mötet med dem har jag känt en 
stor tacksamhet över allt de fri-
kostigt delar med sig av. Berät-
telser, skapande, glädje, veder-
mödor. I deras händer finns spår 
av allt, av livet, många gånger 
i form av skador, artros och 
värk. Men där finns också en 
enorm styrka, en obändighet 
och en skönhet som överträffar 
det mesta. Att se på bilderna av 
dessa kvinnors händer fyller mig 
med ödmjukhet och respekt, 
och en stor glädje över att ha fått 
dokumentera dem.

Annette Lundborg, kan du 
berätta vad vi får uppleva när 
det gäller musiken till utställ-
ningen i Ekensbergskyrkan? 
Är det förinspelad musik eller 
improviserat i stunden?
Till den här utställningen kom-
mer jag göra en förinspelad 
”ljudmatta”. Det kommer dels 
smyga sig in ljud från en del 
moment som händerna utför. 

För mig bär dessa åldrade 
vackra kvinnohänder tanken 
till en del av den ursprungliga 

svenska musiken – den som föd-
des bland fädbodvallarna. Jag 
kommer därför väva in melodis-
lingor, klanger och kanske ryt-
mer och sång i någon sorts folk-
musikkaraktär.

Men jag vill att det är något 
som bara ska anas. Långsamt 
och stilla. 

På vernissagen blir det även 
en liveimprovisation av mig på 
flöjt tillsammans med Nils Per-
sonne och hans sopransax.

Förbereder du dig på något sätt 
inför en improvisation till bild?
Förberedelsen i det här fallet är 
det nära samarbetet med Catha-
rina. Vi samtalar ofta om bil-
derna och uttrycket och väljer 
också ut bilderna tillsammans 
till det som sedan blir den fär-
diga utställningen. Att vi gemen-
samt hittar en samklang och ett 
gemensamt uttryck. En väldigt 
rolig, spännande och givande 
process.

Har ni samarbetat tidigare?
Det här är andra gången Catha-
rina och jag samarbetar. Senast 
var till en installation i bildstens-
hallen på Gotlands museum i 
samband med elektronmusikfes-
tivalen FRST.

Hur kom det sig att du började 
sätta musik  till bildkonst?
Jag har alltid fascinerats av ljud 
och bild ihop. Hur vackert de 
kan bära varandra och ge ett 
mer målande uttryck. Jag spe-
lar en del olika instrument men 
möjligheten att också skapa 
och arbeta med ljud i mer digi-
taliserad form väcktes när jag 
gick på Gotlands Tonsättarskola 
och kanske framförallt efter en 
kurs på Elektronmusikstudion 
i Stockholm. En fantastisk ny 
värld med enorma möjligheter 
öppnade sig för mig.

stefan  Jämtbäck

Annette 
Lundborg 
(överst) frågade 
Catharina 
Condro Lindgren 
(underst) om ett 
samarbete kring 
kvinnohänder i 
bild och musik. 
I september får 
vi se frukten av 
det samarbetet 
i Eken.
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han var ungeFär åtta år, jag såg 
honom på tv, hans namn hann 
jag inte se, han befann sig vid 
gränsen. På väg med sin mamma 
till släktingar i Frankrike och 
han tittade in i kameran och sa: 

– När allt det här är över ska 
vi komma tillbaka hit.

soM också vi önskar att det 
skulle vara över, men det är det 
inte, och då får vi i vårt ”här och 
nu” hjälpa människor på de sätt 
vi kan för att göra deras ”här 
och nu” möjligare.

När vi ger pengar till Equ-
menia  kyrkans katastroffond 
berättar Baptistunionen i 
Ukraina så här om vad pengarna 
går till.

Kyrkorna är mycket aktiva i 
olika regioner i landet. I Poltava 
stöttar man sjukvården. I Cher-
son finns fyra församlingar som 
jobbar med att köpa in mat och 
distribuera matpaket. 

Från samfundets humanitära 
center i Lviv har man sänt för-
nödenheter till en rad olika stä-
der,  däribland Kiev och Char-
kiv. Kyrkan i Irpin har startat en 
hjälptelefon som alla kan ringa 
för att få själavård. 

och Från kyrkan i Moldavien 
dit många flyr berättas: 

Tillsammans med samar-
betspartners har verksamheter 
omorganiserats i Chisinau för 
särskild tid och tjänst till flyk-
tingarna. I Urban youth center 
får barn, tonåringar och kvin-
nor tid för vila medan de vän-
tar på transport vidare till ett 
annat land, för att bara få känna 
sig normala, trygga och vär-
diga igen. I Early learning center 
erbjuds möjlighet för mammor 
med små barn att leka, samt få 
en lugn stund tillsammans med 
sina barn och pedagoger. Tea-
met från Psychological art studio 

När hjälpen händer
erbjuder individuell rådgivning 
med hänsyn till de trauman 
som dessa kvinnor och barn 
har gått igenom under bomb-
ning och skottlossning. Vid olika 
check points vid gränserna ges 
stöd till de människor som pas-
serar genom att erbjuda varma 
drycker och förtäring, samt 
hjälp med information, trans-
port och boende. 

Med hjälp av pengar från kata-
stroffonden har man nu tillgång 
till en minibuss som transpor-
terar förnödenheter till Ukraina 
och hjälper människor över 
gränsen till Moldavien.

De har också stöttat i sju 
 mindre samhällen i södra Molda-
vien, där det blev svårt för de 
lokala kyrkorna att ta hand om 
den stora flyktingströmmen. Här 
kunde de tillhandahålla cirka 
100 bäddar med madrasser och 
sängkläder, samt det mest nöd-
vändiga av mat, mediciner och 
hygienartiklar.

vi vet inte hur det gick för poj-
ken på tv-skärmen. Om han kom 
fram till sina släktingar i Frank-
rike. Men vi kan hjälpas åt att se 
till att fler får den hjälp de behö-
ver. Equmeniakyrkans kata-
stroffond har swishnummer 
900 32 86. Många små gåvor gör 
skillnad och ser till att hjälpen 
händer. Här och nu.

katarina 
alexanders-
son  är  pastor 
i Ekensbergs
kyrkan. 

Månadskören 
under ledning 

av Liselott Björk 
och Stefan 

Jämtbäck vid 
konserten den 

26 mars.

Equmenia
kyrkans 
katastrof ond 
har swish-
nummer 
900 32 86 
Skriv  ”Ukraina”

Plötsligt hände det: ett krig bröt ut, mitt i Europa. 
Det väcker rädslor, frustration och en vilja att göra 
något, nu. Vad kan vi göra av den viljan? Ett sätt 
är att skänka pengar till organistationer som har 
kontakter och upparbetade rutiner som gör att de 
pengar vi skänker verkligen blir till hjälp. Det här 
är Katarina Alexanderssons tal från Månadskörens 
konsert på temat Här och nu, den 26 mars 2022.
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Tre trogna 
trädgårdsarbe-
tare som brukar 
dyka upp ofta 
på trädgårdsda-
garna.

Arbete, 
 solidaritet och 
försoning
Martin lönnebo skrev i sam-
band med sin 80-årsdag en bok 
om Hjärtats nycklar – leendet, 
tårarna, handen, ögat, örat, all-
kärleken, ansvaret, boten, gläd-
jen, ödmjukheten, natten och 
gryningen.

På uppdrag av SVT gjorde 
 Stefan Jämtbäck år 2010 sånger 
av Martins formuleringar och 
tankar kring de tolv nycklarna. 
En av dessa hjärtats nycklar är 
Handen.

Handen, ett dyrbart tecken, 
bär liv och bröd till världen. 
Skapande, hjälpande,  
knuten ibland. 
Arbete, Solidaritet och Försoning 
är handens namn.

Handen, ett dyrbart tecken 
med spår av strid mot ondskan. 
Sårmärkt av lidande,  
utsträckt och sann. 
Arbete, Solidaritet och Försoning 
är handens namn.

Handen, ett dyrbart tecken, 
med bud om tröst och ömhet. 
Fångar den fallande,  
öppnar en famn. 
Arbete, Solidaritet och Försoning 
är handens namn.

Sången hittar du på Ekensbergs-
kyrkans Youtube-kanal.

Martin Lönnebo & Stefan Jämtbäck

Trädgårdsdag under ekarna
det har blivit lite av en tradition, årets 
två trädgårdsdagar bland rabatter och 
buskar utanför Ekensbergskyrkan. En på 
våren och en på hösten.

Den 23 april gick vårens trädgårdsdag 
av stapeln. Åtta volontärer från några av 
de grupper som håller till i Ekensbergs-
kyrkans lokaler arbetade halva lörda-
gen med krattor, spadar, räfsor och hän-
der under ledning av Ekensbergskyrkans 

vaktmästare/musiker Nils Personne. Och 
som vanligt blev det också en stunds mat, 
prat och fika.

vill du vara med i höst, håll ögonen 
öppna efter inbjudan på Facebook och 
ekensbergskyrkan.se. Eller hör av dig till 
nils.personne@ekensbergskyrkan.se så 
får du en inbjudan via e-post när det är 
dags.

Boka redan nu in 24 september.    Program och aktiviteter kommer.
Jubileumsfest i Eken 

Klädbytardag  Lördag 14 maj klockan 11 
Ett av de mest miljösmarta sätten att förnya sin garderob är att 
byta kläder med andra. Den 14 maj arrangerar vi klädbytardag i 
Ekensbergskyrkan i samarbete med Naturskyddsföreningen Solna- 
Sundbyberg

Förnya garderoben miljövänligt på klädbytardagen! Genom att 
förlänga livet på kläderna i garderoben minskar vi påverkan på 
miljön. Bara för att tillverka ett par jeans används cirka 10 000 liter 
vatten och två kilo kemikalier.

så här går det till: 
•  Ta med dig max 5 fina, fräscha och rena vuxenplagg. Inläm-

ningen sker kl 11.00–12.00

•  För varje plagg får du en biljett som du kan byta in mot ett nytt 
plagg. Bytet pågår kl 12.30–13.30. 

•  Plagg som ingen väljer skänker vi till Stadsmissionen. Du får inte 
tillbaka kläderna. 

• Det är helt gratis

ILLUSTRATION: ERICA JACOBSON

http://ekensbergskyrkan.se
mailto:nils.personne@ekensbergskyrkan.se
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MAJ
SÖNDAG 1 MAJ
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Katarina Alexandersson, Ulla Drossel 
och Wee Yong Young

ONSDAG 4 MAJ
16.00 Sjung tillsammans
17.30 Soppa

SÖNDAG 8 MAJ
11.00 Gudstjänst 
Katarina Alexandersson, Lars-Göran 
Olsson och kören Juvelerna

ONSDAG 11 MAJ
16.00 Sjung tillsammans  
Termins avslutning
17.30 Soppa

LÖRDAG 14 MAJ
11.00–13.30 Klädbytardag i samarbete 
med Naturskyddsföreningen.  
Se  detaljerad information på före-
gående sida
15.30 Sinnesro i Eken.  
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 15 MAJ
11.00 Gudstjänst med nattvard
Stefan Jämtbäck och Elaine Lindblom, 
verksamhetschef på Sociala Missionen

SÖNDAG 22 MAJ
11.00 Picknickgudstjänst i Hagaparken 
Liselott Björk och Stefan Jämtbäck

ONSDAG 25 MAJ
14.00 Musikcafé med sånger på 
svenska, ukrainska och engelska med 
sångare och musiker från Eken. Alla är 
välkomna! Ukrainare som flytt kriget är 
speciellt inbjudna

LÖRDAG 28 MAJ
15.30 Sinnesro i Eken  
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 29 MAJ
11.00 Vandringsgudstjänst med 
 nattvard 
Stefan Jämtbäck och Barbro Turesson

JUNI 
SÖNDAG 5 JUNI
11.00 Gudstjänst med nattvard
Katarina Alexandersson och Liselott 
Björk

LÖRDAG 11 JUNI
15.30 Sinnesro i Eken 
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 12 JUNI
Ingen gudstjänst

SÖNDAG 19 JUNI
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Liselott Björk och De tre tenorerna – 
Ronny Bergström, Wolfgang Falk och 
Olle Hilariusson.  
Församlingsmöte i samband med 
kyrkfikat

JULI
SÖNDAG 3 JULI
11.00 Gudstjänst 
Stefan Jämtbäck

AUGUSTI
SÖNDAG 7 AUGUSTI
11.00 Gudstjänst med nattvard

SÖNDAG 14 AUGUSTI
Ingen gudstjänst

LÖRDAG 20 AUGUSTI
15.30 Sinnesro i Eken  
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 21 AUGUSTI
11.00 Gudstjänst med nattvard

SÖNDAG 28 AUGUSTI
11.00 Gudstjänst

SEPTEMBER
LÖRDAG 3 SEPTEMBER
15.30 Sinnesro i Eken  
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 4 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst med nattvard

Vernissage
Bild- och ljudutställning av  

Catharina Condro Lindgren och 

Annette Lundborg  

Lördag 10 september 12.00—15.00 

Förinspelad och levande musik med  

Annette Lundborg och Nils Personne. 

�et händer i  Eken�bergskyrka�


