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På tu man hand …

forts. från sida 1
”omskakande passion för
alla sinnen”

med Kristina Axén-Olin
Gör: F.d borgarråd och heltidspolitiker som
nu jobbar mot nätmobbning, nattvandrar
och är ordförande för Junibacken.

Din värld rasade för nästan 6 år sedan.
Hur ser du tillbaka på tiden innan?
Jag hade nöjet och förmånen att få vara
borgarråd och heltidspolitiker i nästan 10 år
och fick samtidigt tre barn. En fantastisk
tid, men också slitsam. Det var roligt att vara
med och
förbättre för stockholmarna men känslan av
otillräcklighet fanns ofta när tiden inte räckte.
En fullbokad kalender, journalister som ringde
fyra på morgonen och barn som skulle ha
matsäck med sig gjorde att kroppen slets itu.

När stod det klart för dig att du behövde
ändra på mycket för att fortsätta leva?
Beslutet att ”välja livet” var en lång process
som mognade fram. När min mamma dog,
hon var ett stort stöd för mig både känslomässigt och praktiskt med barnen, och när
min skilsmässa blev ett faktum, så försökte
jag ändå klara av att vara finansborgarråd,
men kroppen och själen sa ifrån. Alldeles för
lite sömn, för mycket alkohol och två besök
på akuten när min kropp låtsades dö, fick
mig att till slut dag kapitulera.

När du avgått och börjat din väg tillbaka,
kunde du känna att nu vänder det?
Jag lovade mig själv att ta det lugnt, vara
med mina barn och försöka återhämta mig.
De första månaderna var känslomässigt
kaos. Jag var arg på mig själv, besviken,
kände sorg över hur det blev och samtidigt
lättad att slippa ansvaret. Att bara kunna
sitta med barnen och se en hel film kändes
som att ha vunnit högsta vinstlotten.

Varför började du studera teologi?
När jag tänker tillbaka på tiden i politiken är
det en sak jag saknar - andlighet. Det fick
inte plats och känslor som ödmjukhet och
tacksamhet var sällsynta. För mig var avsaknaden av detta en av anledningarna till att
den politiska miljön var destruktiv för mig.
Så det blev en viktig del i tillfrisknandet,
att hitta tillbaka till andligheten i mitt liv.

Vet du var din gräns går i dag?
Jag är ambitiös, engagerad och känner ofta
ansvar, men jag tror att jag är mer medveten
om vad som är viktigt i livet. Jag ger mycket
tid till barnen, jag kan låta dammråttor ligga
och min hund gör att jag promenerar mycket,
vilket är en fantastisk möjlighet till andlighet.
Jag går också i kyrkan ibland och jag spelar
piano igen. Sånt är bra för själen!

intervju: caroline hedin foto: press

Läs mer om föreställningen på
nangangmastealltingsskaka.com

- Genom våra olika uttryck hoppas vi på att skapa något nytt – ett slags konstnärligt blandspråk, säger Elin
Engström, präst och producent för projektet och Helene Berg som gör visuella projektioner.

Plats för både barnvagnar
och rullatorer
Bokcaféet i Mariakyrkan är en lugn oas, för både
stora och små. Hit kommer många som vill hitta en
ny gemenskap eller få möjlighet att fika med andra
småbarnsföräldrar, säger husmor Mona Sandström
som sköter om caféet.
Mariakyrkan ligger mitt på
Skogåstorget och en trappa
upp (hiss fi nns) ligger Bokcaféet. Här erbjuds tidningar att
läsa, leksaker att leka med samt
prisvärt fi ka och enklare mat.
Mona Sandström är husmor
och ansvarig för caféet. Till sin
hjälp har hon ett antal volontärer, ﬂer är alltid välkomna att
höra av sig, just nu är behovet
av nya kyrkkaffekokare stort!
– Många har hittat nya vänner och nästan fått ett nytt liv
här, berättar hon.
Mona har sett människor
som tidigare suttit hemma och
här fått möjlighet att sakta
komma in i gemenskapen.
– Det är fi nt att få se hur
man kan växa som människa
och få ny färg på kinderna.

Mona berättar att hon och
medarbetarna försöker erbjuda
näringsrika och vällagade produkter, samt fräscha och matnyttiga smörgåsar som görs på
beställning.
– Eftersom vi inte är vinstdrivande har vi även väldigt
bra priser, säger Mona.
Hon tillägger att det inte
heller fi nns något köptvång.
Många uppskattar lugnet och
att bara kunna sitta en stund
i den sköna miljön och plugga
eller läsa. Det kan man göra
när som helst under kyrkans
öppettider.
– Vi lägger stor vikt vid bemötandet och att alla ska känna sig välkomna hit, avslutar
Mona.

text & foto : helena svensson

FAKTA BOKCAFÉET
Öppet tisdag-torsdag 10.00-13.00
Fredagar 9.00-12.00.
Vår och höst serveras lunchsoppa för 30 kr på torsdagar 11.30-12.30.
Under terminerna serveras även frukostbuffé för 30 kr på fredagar
mellan 9.00 och 12.00.
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Tid över på söndagar?
Trångsund Skogås församling behöver fler
kyrkkaffekokare på söndagar! Kontakta
Mona Sandström, husmor, 08-588 699 20.

Torsdagar i Mariakyrkan

Ingrid Granberg arbetar som sjukhuspräst och möter ofta människor i sorg och då livet brister. Hon
menar att sorg är ett naturligt svar på en förlust. Här delar hon med sig av sina tankar och reflektioner.
När det svåra händer kan det
kännas som om livet förlorat
sin mening. Vi tappar fotfästet och lamslås. Frågorna är
många; varför just jag/vi, varför
fick vi inte mer tid tillsammans?
Det är svårt att förstå meningen när ett litet barn dör innan
det sett dagens ljus, föds med
funktionshinder, eller drabbas
av sjukdom som leder till funktionsnedsättning. Då drabbas
vi av sorg över den verklighet
som aldrig blev till. Ett besked
om en dödlig sjukdom, eller
när en livskamrat drabbas av
funktionshinder, depression eller demens, gör att livet förändras radikalt. Drömmen om den
lyckliga ålderdomen tillsammans går i kras och en långdragen sorg över en människa som
fortfarande lever tar sin början.
Under många år trodde jag
mig vara förskonad från sorg

och smärta, men så blev inte
fallet. Alla drabbas förr eller senare, ingen går fri från svårigheter, men varför drabbas vissa
hårdare än andra och fi nns det
någon mening med allt som
sker?

Jag tror att vi en dag
kommer att få svar på
frågorna.
Vi har all rätt att tycka att
livet är orättvist och undra över
varför Gud inte hindrar att svåra
saker sker. Jag tror att vi en gång
kommer att få svar på frågorna.
När allt rämnar har vi svårt att
ta in vad som hänt. Det är svårt
att förstå hur det ska gå att ta
sig igenom sorgen, ökenvandringen. Jag tror det är viktigt att
prata om sin smärta och att inte
bära allt inom sig.

Det händer något när vi
berättar, målar eller skriver
om våra erfarenheter. Det kan
räcka med en enda människa
som man har förtroende för,
och som vågar fi nnas där, uthärdar och orkar lyssna, för att
styrkan ska komma tillbaka.
För många hjälper det att delta
i en samtalsgrupp med människor som har liknande erfarenheter. Att känna att man inte är
ensam kan ge nya möjligheter
och tron på livet tillbaka.
Man brukar säga att sorg är
människans känslomässiga svar
på en förlust. Om du känner någon som drabbats av svår sorg
och smärta; hör av dig – det kan
få oväntad betydelse. 

SORG och GLÄDJE
Varje djup sorg har förlorad glädje
till föremål.
Tappa inte bort denna riktning.
Låt inte sorgen glömma sitt
ärende.
Sorgen är den djupaste ära som
glädjen kan få.
(Harry Martinsson)

Statyn är i terracotta och är
formad av skulptören Lena
Lervik. Den kan ses som en
hyllning till alla mödrar och
alla familjer – i vilken konstellation de än kan fi nnas. Lena

Lerviks staty påminner oss
framför allt om Guds kärlek
till människan och sin skapelse gestaltad genom hans
sons födelse till jorden. Maria
har genom historien gestaltats
på många sätt. Hon kan vara
modern som leker med sin son,
den trötta modern som önskar
att barnet somnar så att även
hon får vila, eller modern som
ser till att barnet kommer till
skolan. Hon är stolta modern
som i med och motgång älskar sitt barn och följer det hela
vägen. Inte för att hon måste –
utan för att hon vill. Vilken är
din bild av Jungfru Maria? 
text: anita jonsson
foto: baldur baldursson

Familjeträff i Skogås
Missa inte terminens sista familjeträff i
Skogås, torsdagen den 24 april 17.00-18.30.
Mat, samvaro, samtal och andakt står på
programmet. Föranmälan på 08-588 699 15
eller janine.wenzel@svenskakyrkan.se.

BÖN
Bevara oss Gud från panik när
kris och fruktan uppstår. Hjälp oss
att inse att även om du inte alltid
undanröjer svårigheterna, så är du
alltid med oss genom dem.

text: ingrid granberg, sjukhuspräst,
karolinska/huddinge
poträttfoto: anita jonsson
Foto: magnus aronsson & pmb design

Maria förebilden för mödrar
På Marie bebådelsedag inviger Flemingsbergs kyrka en mycket
speciell staty. En staty
som föreställer Maria
och Jesusbarnet och
som påminner oss om
Guds kärlek till människan.

Torsdagar är lite extra trevliga i Mariakyrkan
i Skogås. Missa inte att njuta av veckans
lunchsoppa på torsdagar 11.30-12.30. Den är
hemlagad och kostar 30 kr. Direkt efteråt
bjuder organist David Strandberg på en kortare lunchkonsert inne i kyrkorummet.

Konsert i Huddinge i påsk
Långfredag en 18 april 16.00 i Huddinge
kyrka är det konsert ”Stabat mater” av G.P
Pergolesi. Medverkar gör Ann-Christin
Högnabba, sopran, Janna Vetterren, mezzosopran, Damkören Gaudia!, Stråkkvartett,
ledare är Elisabet Brander. Fri entré.

Meditation i Huddinge kyrka
På tisdagar 18.30 i Huddinge kyrka är det
meditation En stilla stund i vardagens stress,
då du kan sitta ner och bara vara i den fridfulla atmosfären i kyrkan. Meditativ musik
och tystnad, enkla meditationsinstruktioner och en avslappningsövning. Ledare är
Susanne Ovsjö.

Föräldraakuten i
Flemingsbergs kyrka
Föräldraakuten är en mötesplats där vi
delar erfarenheter av föräldraskapets
glädje och svårigheter. Lördag 5 april
9.00-11.00 är temat ”Nu är det nog”, vi
pratar om att sätta gränser. Vi börjar med
att äta frukost tillsammans, sedan ser vi
en film, därefter samtalar vi omkring
svårigheterna att sätta rimliga gränser.
Träffen är gratis. Ingen föranmälan.
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Vad gör du när livet
skakar?

När allt skakar – lyssna på Bach!

Ella Järvinen, Flemingsberg
- Jag söker mig till Guds närvaro och läser
mina kära stycken i Bibeln. Sedan söker
jag mig till mina nära och kära, vi pratar
och umgås. Det brukar lugna mig.

Olof Nenzell, Huddinge
– Jag läser Wilhelm Moberg. Han var
väldigt underskattad och motarbetad på
sin tid. Jag läser även Karin Boye, som har
anknytning till Huddinge.

Ann-Christine Blixth, besöker Vårby Gård
– Jag gör som beredskapsplanen säger vid
en jordbävning. Ställ dig i en dörröppning!
Så jag klamrar mig fast där vid dörrposten. För dörröppningen är mellan ljust och
mörkt och då är jag i alla fall nära ljuset.

Curt Carleteg, Skogås
- Jag förknippar frågan med olika separationer. Vad jag då gör, blir erfarenhetsmässigt situationsberoende. Från början
till slut ger mig dock en öppen kyrka
trygghet.

Jag försvann, föll som en fura. Ingen spontanandning. Kaos. Musiken slogs av, skriver Owe Wikström, författare, präst och professor i religionspsykologi.
Jo, jag minns det fortfarande.
Svettis får några år sedan. Jag
sprang som en idiot på ett löpband. 165 i puls. Härligt hetsig
musik. Det var då det hände.
Plötsligt svartnade det för ögonen. Jag försvann, föll som
en fura. Ingen spontanandning. Kaos. Musiken slogs av.
Vakter reagerade snabbt. Nån
ringde 112. Min fru, läkare,
råkade vara en bit bort. Desperat kastade hon sig över mig.
Men att livrädda sin make är
svårt. Då ”råkade” en intensivdoktor släntra in. Han hade
glömt sina gympadojor. De
höll liv i mig. Diagnos – akut
hjärtstopp utan infarkt. Så
snabbt med ambulans upp på
akutavdelningen. Borta från
världen tre dygn. Efter några
veckor var allt som vanligt.
Yrvaken och förundrad ser jag
mig fortfarande omkring och

tänker – allt är ett lån.
När man är dålig, förtvivlad och rädd då hjälper inga
ord. Som forskare är jag van
att arbeta med språk. Lidande
heter passion på latin. En erfarenhet jag bär med mig från
perioden på intensiven är att
bara musik förmår härbärgera den smärtsamma intensiva
rädslan man har.

... mitt i detta liv
öppnas luckor in från
andra världar.
Om nätterna på den vitskimrande intensivvårdsavdelningen hade jag en CD - spelare
under kudden. Jag lyssnade på
Johann Sebastian Bachs gigantiska ”Matteuspassion”. Visst,
Doleron eller andra mediciner
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hjälper. Men det som står kvar
i minnets är inte den fysiska
smärtan. Nej, jag hade förts
ut i tillvarons ytterskärgård.
Påmints om hur provisoriskt
allt är – vi har varandra bara
några år. Sedan – finito.
Men är det slut när andning upphör, hjärtat inte länge
orkar eller drabbas av den
tumör som sakta äter oss inifrån?
Nej, säger Bach – liksom
hela den kristna tron – mitt i
detta liv öppnas luckor in från
andra världar. Vi får försmak
av att allt inte är förgäves, döden vinner inte. Den kristna
påsken – som Bach illustrerar – visar att livet är avsked,
stor oro. Men bortom detta
synliga finns den Helige. Den
som väntar. Visst låter det
barnsligt. Men kristen tro bär
på en hemlighet som är nästan

Jag vill ha mer information från
församlingen jag bor i.
Jag vill gå med i Svenska kyrkan,
sänd mig en blankett för inträde!

provocerande. Livet är underbart men det slutar inte i kaos
och tystnad utan något annat
finns. Evigheten finns emedan
den fattas oss. Lyssna på ”Erbarme dich” i ”Matteuspassionen”.
owe wikström, författare, präst
och professor i religionspsykologi
foto: morguefile
porträttfoto: stewen quigley
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