
100 år har gått sedan kvinnor i Sverige fick möjlighet att vara med och rösta. I 

kyrkskolans trädgård berättar ett konstverk av Ansa Borin om kampen för 

kvinnors rösträtt. Är denna rätt till att rösta på väg att glömmas bort idag? Ge-

nom medias rapportering om ett eventuellt extra val, ett år innan ordinarie val, 

så aktualiserades rätten att få vara med och ta ansvar för framtidens vägval. 

Men hur är det med besluten i kyrkan? Är det präster som till sist får bestämma 

allt? Nej, vår Evangeliskt-Lutherska kyrka ”Svenska kyrkan” tillhör en tradit-

ion där demokrati är viktigt och söndagen den 19 september går vi till val.  

Hela Svenska kyrkans organisation andas gemenskap med grunden i att 

Gud är treenig, Fadern, Sonen och den helige Ande. I Svenska kyrkan gör vi 

saker tillsammans och beslutar tillsammans vad som ska göras i sann demo-

kratisk anda. Vi har tre beslutande nivåer: 

• den nationella nivån där vi väljer representanter genom nominerings-

grupp och kandidater till Kyrkomötet. 

• vi har stiftsnivån. Vårt stift, Strängnäs stift, väljer vi till stiftsfullmäktige  

• och vi har den lokala nivån här i Hölö-Mörkö församling där vi väljer re-

presentanter till kyrkofullmäktige, församlingens högsta beslutande organ 

som sedan tillsätter kyrkorådet som styr vårt arbete. 

Det dagliga arbetet leds av kyrkoherden som tillsammans med alla medar-

betare, anställda och ideella utför våra grundläggande uppdrag som är att fira 

gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.  

Under den senaste mandatperioden har det tagits flera stora beslut. Vi har 

installerat bergvärme i både Hölö och Mörkö medeltida kyrkor. Djärvt och 

dyrt men samtidigt klokt med tanke på miljö, framtida utgifter för uppvärm-

ning och skonsamt för kyrkans gamla inventarier. I samband med Coro-

napandemin har snabba beslut gjort det möjligt att satsa på digitala lösningar 

för att upprätthålla våra relationer när vi inte får mötas som vanligt i kyrkan.  

De beslut och val vi gör idag påverkar framtiden. När Jesus stod inför rätta 

inför Pontius Pilatus ställde han folket för ett val; ni får frige en fånge, väljer 

ni att frige Jesus eller väljer ni att frige Barabbas. Folkets val föll på Barabbas 

och Jesus dömdes att korsfästas. Men Jesus lyckas ändå påverka en hel värld 

och som ett delresultat finns Svenska kyrkan så som den ser ut idag. 

Från det att du är 16 år är det du som är medlem i Svenska kyrkan som har 

möjlighet att påverka kyrkans framtid i Hölö-Mörkö församling.  

Varmt välkommen på valdagen och gör din röst hörd. 

Åsa Lindgren, kyrkoherde Hölö-Mörkö församling 

Foto: Per Andersson, Infälld bild: Skulptur ”Frihetsmaskinen” av Ansa Borin. En del av utställ-
ningen Skulpturer i parken vid Kyrkskolan 

 

Hölö-Mörkö församling 
Klockargården 
153 92  Hölö 
 
www.holomorkokyrka.se 
 
Pastorsexpedition:  
Öppen ons och fre 9-12 
08-55430980 
 
Ansvarig utgivare: Åsa Lindgren 



Lördag 11 september kl. 10-14, Hölö kyrka 

Bakluckeloppis Öppen kyrka 

Visning av kyrkotextilier 
Orgelmusik 

September 
tor 2 
15.00 Café Kyrkbacken 
Församlingshemmet 

sön 5 
11.00 Högmässa 
Åsa Lindgren, Hölö kyrka 

ons 8 
10.30 Andakt 
Fenja Svensson, Wijbacken 

lör 11 
10-14 Öppen kyrka 
Visning av kyrkotextilier och brud-
kronor, orgelmusik, Åsa Lindgren 
Hölö kyrka 
10-14 Bakluckeloppis 
Hölö kyrka/Klockargården 

sön 12 
11.00 Högmässa 
Åsa Lindgren, Mörkö kyrka 
12.00 Pilgrimsvandring 
Start efter gudstjänsten 

sön 19 
Kyrkoval 
För tider se valinformation. 
11.00 Högmässa 
Fenja Svensson, Hölö kyrka 
14.00 Andakt 
Fenja Svensson, Mörkö kyrka 

sön 26 
11.00 Gudstjänst 
Skräpplockardag, Fenja Svensson 
Gillet, Oaxen 
 

Oktober 
sön 3 
11.00 Gudstjänst med stora och små 
Kyrkkorv och kanelbulle, 
Fenja Svensson, Hölö kyrka 

Tis 5 
16.00 Pilgrimsvandring 

Start:  Hölö kyrka (ca 3h) 

ons 6 
10.30 Andakt 
Fenja Svensson, Wijbacken 

sön 10 
11.00 Högmässa 
Skördelotteri, Åsa Lindgren 
Hölö kyrka 

sön 17 
11.00 Högmässa 
Fenja Svensson, Mörkö kyrka 

sön 24 
11.00 Lekmannaledd gudstjänst 
FN-dagen, Klimat, Globala målen, kyrk-
kaffe, föredrag, Hölö kyrka 

sön 31 
11.00 Högmässa 
Fenja Svensson, Mörkö kyrka 

vardagsANDAKT/MÄSSA 

En paus i vardagen 
Torsdagar 18.30,  
Start september 



SMAKA OCH SE! 

vardagsMAT 

Tisdagar 12-13, Torsdagar 17.30-18.30 
Start: september 
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HÄNG MED! 

vardagsHÄNG 

Torsdagar från kl. 19 (Andakt 18.30) 
Start: September 

Fo
to

: M
ag

n
u

s 
A

ro
n

ss
o

n
 /

Ik
o

n 



Information	inför	kyrkovalet	2019	

 
Kyrkovalet äger rum den 19 september. Här nedan finns information om 
var, när och hur du kan rösta och förtidsrösta. 

 
Stallet vid Mörkö kyrka  
Öppettider: 9-11, 12-14, 18-20 

Församlingshemmet vid Hölö kyrka  
Öppettider 9-11, 12-14, 18-20  

Det finns också möjlighet att förtidsrösta under  
perioden 6-19 september. 

Klockargården, Hölö-Mörkö pastorsexpedition, vid Hölö kyrka 
6 - 11 september 9-12, kvällsöppet 8 september 17-20 
13 - 18 september 9-12, kvällsöppet 15 september 17-20 

Söndag 19 september: 9.00-11.00, 12.00-14.00, 18.00-20.00 

Onsdag 15 september 15-18 
Lördag 18 september 11-14  

Onsdag 8 september 13-15  

Se info på hemsida 

Det går även att brevrösta i förväg. För detta behövs ett  
brevröstningspaket som finns att hämta på pastorsexpeditionen.  

För den som inte kan ta sig till en röstningslokal är det möjligt att rösta 
med hjälp av ombud. Det går till på liknande sätt som brevröstning. Brev-
röstningspaketet finns att hämta på pastorsexpeditionen. 

Välkommen att lägga din röst och  
påverka arbetet i din kyrka 


