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Änglar på besök
När vi minst anar det kommer änglar till
vår räddning och tjänst. I det här numret
får vi möta bland andra Karin Cortobius
som berättar om sin erfarenhet av änglar.
Huddinges kyrkoherde Lars Jonsson skriver om vad änglar är och varför de finns
enligt kristen tradition. Möt även ”Småstjärnorna” i Segeltorp, barnkören som kan
få vem som helst att tro på änglar, samt
bildterapeuten Lotta Melanton som redan
som barn såg änglar. Nu målar hon änglar
och inspirerar även andra att upptäcka sitt
inre andliga landskap.
Ljuset lyser i mörkret!
redaktionen

Mer stödsamtal för barn
Trångsunds församling erbjuder sedan
länge olika typer av stödsamtal för barn.
I höst kan även barn som bevittnat våld
få möjlighet till enskilda samtal.
- Det kan röra sig om exempelvis våld
hemma eller krigsupplevelser, säger ledaren Ewa Elgstig.
”Barn som lever i skilda världar” är
höstens andra nyhet. Många barn med
separerade föräldrar kan ha funderingar
om framtiden och var de ska bo. Det kan
vara skönt att få prata med en utomstående vuxen, i ett enskilt samtal.
- Det är bra för barnen att få bearbeta
och ge uttryck för sina egna känslor.
Den populära gruppen ”Big”, samtal för
barn i grupp, kommer att fortsätta under
hösten. ”Big” riktar sig till barn och ungdomar som har en förälder som dricker/
har druckit för mycket alkohol eller
använder andra droger.
Ewa Elgstig har tystnadsplikt och använder sig av välkända och beprövade
samtalsmetoder. Alla stödsamtal är gratis.

Allhelgonafirande
Under allhelgonahelgen står kyrkor och
kapell öppna för dig som vill tända ett ljus
och kanske sitta ner för en stunds eftertanke. På flera håll framförs också musik
med allhelgonatema. Du kan läsa mer om
allt som händer under allhelgonahelgen i
annonsen ”Våra kyrkor” (på familjesidan i
detta nummer av Mitt i Huddinge) samt i
en temaannons om allhelgona.

– Det är viktigt att vi vågar vara öppna för olika möten och inte är så rädda för det som är annorlunda och därför främmande, säger
bildterapeuten Lotta Melanton.

Jag såg deras vingar
– Redan som barn upplevde jag att änglar fanns. Idag är det roligt att
berätta om det, säger Lotta Melanton, bildterapeut och konstnär.
Lotta tar emot i sin ljusa ateljélägenhet på Söder. Den är full
av saker och dagen till ära har
hon hängt upp ett tjugotal av
sina änglatavlor. På ena väggen
hänger en ny tavla, inte ens en
vecka gammal. Den föreställer
änglarnas armada.
– Änglar kommer från himlen och inifrån. Håller man
på med skapande tillräckligt
länge kommer man fram till
det andliga. Det handlar om
kreativitet, tillit, ande och om
modet att släppa fram äng-

larna. Kropp, själ och ande
hör ihop. Vi består av ett yttre
och ett inre. I skapandet lyfter

Håller man på med
skapande tillräckligt
länge kommer man
fram till det andliga
man fram det inre och sätter
ord på det genom till exempel
bildterapi.
I sin roll som bildterapeut
ber Lotta sina klienter att måla

fritt. På så vis arbetas undermedvetna känslor fram genom
bilder som det sedan kan sättas ord på. Det är för att man
ska kunna bearbeta problem
och förhoppningsvis bli mer
medveten om vem man är som
människa. Här och nu.
– Samma sak gäller med
änglar. Jag ger människor möjlighet att måla sina änglar så att
de blir tydliga. Först då kan man
börja berätta om dem. Säger
någon att de inte tror på änglar,
är det bara att gå vidare.

Lotta berättar att änglar
alltid har funnits latent, även
om det inte alltid har verbaliserats. Hon menar att de finns
i alla kulturer och religion. De
ser bara olika ut.
– Utmaningen är att genom
bildterapi hitta och lyfta fram
sitt inre. Änglabilderna är
min egen utveckling och bildprocess som ledde till utställningen ”Änglarna har landat”.
För mig var änglarna från början diffusa. Men ju mer tiden
gick desto mer plats tog de.
Plötsligt var de jordade. Änglarna hade landat.

På tu man hand
med Karin Cortobius

Änglar finns
det gott om!
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forts. från sida 1
”jag såg deras vingar”:

Öppen förskola i Huddinge
Ta med dig ditt barn och träffa andra
mammor och pappor! Vi leker, fikar,
umgås och sjunger tillsammans. Vi håller till
i Klockargårdens barnlokaler på Kommunal
vägen 21, ingång D (soutterrängplanet).
Måndag och onsdag 13.00–15.30
Tisdag och torsdag 9.00–12.00 samt
13.00–15.30

Adelskvinna tar gift
i Huddinge kyrka
Giacomo Puccinis opera ”Syster Angelica”
har ett brännande innehåll som är lika
aktuellt idag som då operan skrevs.
Handlingen kretsar kring en adelskvinna
som fött ett oäkta barn och gått i kloster.
Angelica testamenterar bort sin egendom
och tar gift, när hon får veta att hennes
barn dött. Hon ber jungfrun om förlåtelse och i dödens stund får hon en vision
av barnet. ”Syster Angelica” sätts upp i
Huddinge kyrka lördag 7 november 18.00.
Medverkar gör bland andra damkören
Gaudia! och OperaVännernas kör Opera
Viva, Gunilla Stephen Kallin, Anna-Lena
Engström, Susanne Olsson, Emma Frost,
Ingerid Manneteg, Ian Power och Ola
Ottosson. Elisabet Brander är dirigent.
Entré: 80 kr

IQ-träff för kvinnor och barn
Välkommen att lyssna på Genevieve Amin
från Elfenbenskusten som kommer och
visar sin film om en resa till hemlandet. Vi
samlas i Studierum Goliat i Flemingsbergs
kyrka söndag 8 november 12.30. Internationella kvinnogruppen är en öppen
grupp, ingen anmälan behövs. Barnen har
en egen samling i rummet intill. Lunch
13.30 till självkostnadspris.

Uruppförande i Vårby gård
Musikern Fredrik Uhlmann har komponerat ett verk som heter ”Faces I remember
and places distant”. Lördag 14 november
klockan 15.00 sätts verket upp för första
gången. Förutom sång kommer saxofon,
piano, trumpet, elgitarr och kontrabas att
ljuda i kyrkan. Entré: 100 kr

Hyr lokal i Flemingsbergs kyrka
Församlingen hyr ut lokaler till både små
och stora grupper. Har du frågor eller vill
boka lokal, ring assistent Tommy Johansson,
08-588 698 31.

Två händelser ligger till
grund för Lottas arbete med
änglar. Den första inträffade
i Italien när hon bara var åtta
år.
– Min pappa tog mig till
Domen i Milano. När vi kom
upp på kyrkans tak såg jag 100
vita änglaflickor. Jag tänkte,
då finns de på riktigt! Jag berättade för pappa vad jag såg,
men han sa att det bara var en
massa flickor. Visst såg jag det,
men jag såg deras vingar.
Åren gick och under nittiotalet bodde Lotta i Uppsala.
– Det var en period av hårt
arbete. En kväll låg jag utmattad i sängen. Plötsligt kände
jag en energi med stark närvaro. Som om någon satt bakom
mitt huvud och smekte min
panna. Jag blev inte rädd. Det
var en ljus upplevelse fylld av
stark energi. Efter det började
jag måla änglar.
Lotta kan inte förklara vad
en ängel är eftersom de ser
olika ut beroende på vem som
berättar.

På bilderna några av Lotta Melantons många änglar.

– Men änglar har alltid
funnits. Det är ett möte med en
vägledare som kommer till oss
när vi verkligen behöver det,
likt en gåva. Ibland upplevs
de som en energi, en närvaro.
Några kallar det gudsnärvaro.
Lotta menar att det också
finns människor som är som

änglar. De finns lite överallt,
som inom vården och i kyrkan.
Det är det här som hon tycker är
det absolut viktigaste.
– Att vi vågar vara öppna
för olika möten och inte är så
rädda för det som är annorlunda och därför främmande.  l
text och foto: caroline hedin

Vad är en ängel?
– Änglar är betydelsefulla i den kristna traditionen. Ordet ängel betyder budbärare, och det är
just vad de är.
Sätter man sig ner i Huddinge
kyrka, ser sig omkring, eller kanske vandrar runt, så ser man på
många ställen bilder av änglar.
Kommer man till en kyrka en
söndag får man lyssna till änglarnas sång den första julnatten:
”Ära åt Gud i höjden och fred på
jorden bland människor som han
älskar” (Lukas 2:14). Senare under gudstjänsten kommer änglarnas rop i templet när profeten
Jesaja var på besök, ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela
jorden är full av hans härlighet”
(Jesaja 6:3).
Vi anar att änglar är betydelsefulla i den kristna traditionen, lyssnar man på människors berättelser om sin tro
nämner påfallande många något om änglar.
Men vad är då en ängel?
Några saker är gemensamma.
Det viktigaste för oss är att
änglar är sändebud eller budbärare. Ordet ängel är grekiska och betyder just det. En
budbärare kan vara en män-

niska eller något som vi uppfattar som övernaturligt. Vi
säger ofta att en människa som
har varit vänlig mot oss är en
”riktig ängel”. Vilket de ju är.
De har ju givit oss ett budskap
från Gud. De har gjort oss något gott. Tidigare avslutades
alltid predikan i gudstjänsten
med en önskan om att orden
skulle ”trösta, lära, förmana

Även om det var en
gammal bekant som
kom tycker vi oss ha
mött en ängel
och varna”. Det är också en
Guds budbärares uppgift. En
uppgift för änglar. Jag tror
det var så man tänkte då man
1712 målade änglar bakom
mörka moln i taket till Huddinge kyrkas gamla vapenhus.
I tider av sjukdom och svårigheter möter oss Guds sändebud med tröst. I svår sorg får vi
helt oväntat ett telefonsamtal,

ett brev eller besök från någon
som kan ge hopp och framtidstro. Även om det var en gammal bekant som kom tycker vi
oss ha mött en ängel.
En annan viktig tanke om
änglar är att de strider mot det
onda. På Mikaels dag i början av oktober läser vi bibeltexter om änglarnas kamp mot
draken, ormen från urtiden. I
kampen mot det onda i tillvaron förstår vi att Guds änglar

kämpar för oss. Därför talar
vi också om ”skyddsänglar”.
Jesus säger om barnen: ”Jag säger er att deras änglar i himmelen alltid ser min himmelske faders ansikte” (Matteus 18:10).
Frågar du mig hur en ängel
ser ut så kan jag inte svara. Men
om du mött en ängel så tror jag
du förstår vad det var. 
l
text: lars jonsson
foto: maria norrman
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Småstjärnor i Segeltorp
– Det finns verkligen ett behov av att sjunga
och pyssla tillsammans, säger Therese Wäppling
och Sara Lindqvist, ledare för Segeltorps kyrkas
nystartade småbarnskör.
Det är torsdagseftermiddag
och full rulle i Segeltorps
kyrka. Juniorgruppen leker
och in genom dörren kommer
deltagarna till den nystartade
Småbarnskören. Idag är de nio
medlemmar mellan fyra och
sex år i kören som snart ska få
ett bättre namn.
– Storbarnskören, föreslår en
av tjejerna.
Förskolläraren Sara Lindqvist
försöker med Småstjärnorna.
– Oavsett namn är kören
ett bra komplement, eftersom
vi tidigare inte haft någon
fast grupp för barn i den här
åldern, berättar hon.

Barnen hinner inte ens få
av sig ytterkläderna innan
frågorna haglar över Sara och
Therese.
– Ska vi pyssla idag? undrar de flesta.

– Finns Gud på riktigt?
Sara förklarar att vi
som är kristna tror att
Gud finns.
– Visst ska vi det, svarar
ledarna.
– Men först ska vi samlas i
kyrkan, säger Sara och öppnar
dörren.

Barnen sätter sig i en ring
framför altaret och Therese
tar fram sin gitarr.
– Gud skapade massor av
djur. Krokodilen är ett av dem.
Ska vi sjunga om den?
Barnen stämmer i med
kropp och röst, för det gäller att hänga med i rörelserna
också.
– Tycker Gud om mig? frågar
ett av barnen.
– Ja, svarar Sara, Gud tycker
om alla barn.
– Finns Gud på riktigt?
kommer det från ett annat håll.
Sara förklarar att vi som är
kristna tror att Gud finns.
– Ja, men tror du att Gud
finns? blir följdfrågan och precis så låter samtalen mellan
sångerna.
Efter ett tag börjar det
spritta i barnen. Det är dags

för lek. När springet i benen
lagt sig, är det skönt att bli stilla. Till tuggandet av vindruvor
läser Sara och Therese om skapelsen och att jorden är ledsen
av miljöförstöring. Men vi kan
göra den glad igen. Barnen
tipsar om att vi kan plantera
skogar och sluta åka bil.
Sedan är det äntligen
dags för pyssel. Idag ska det
göras djur till paradiset. Förra
gången gjorde de själva Edens
lustgård. Innan barnen går
hem, avslutas träffen med en
lugnare samling med ljuständning i kyrkan. Skönt med ett
stillsamt slut på en händelserik
dag.
l
text och foto: caroline hedin
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På tu man hand…

med Karin Cortobius
gör: Frivilligarbetare i Flemingsbergs
församling
Har du personlig erfarenhet av änglar?
- Ja, jag har en vardaglig erfarenhet. Det
var mörkt, kallt och halt. Jag gick som
jag brukar med raska steg. Plötsligt halkade jag till på en nedisad trottoarkant
och föll handlöst, baklänges ut i gatan.
Reflexmässigt sträckte jag ut armen och
fick då tag i något stadigt som bromsade upp fallet. När jag rest mig upp såg
jag att jag höll i en styrstång på en cykel.
Den leddes av en kvinna som kommit
gående med ett barn på pakethållaren.
Jag var omtumlad - osökt fanns någon
på rätt plats, i rätt tid. Det var för mig
tveklöst änglavakt.
Varför tror du att änglar finns?
Änglar omnämns i Bibeln som Guds sändebud och medhjälpare. Jag tänker mig
att de finns för att göra Guds omsorg
om oss synlig i handling.
Kan vi räkna med änglars hjälp?
Räkna med? Det tycks mig förmätet. De
kommer ju till oss när vi minst anar, likt
en gåva. Kanske en gåva att stilla be om.
Gud och änglar förutsätter varandra.
Finns det något vi kan göra för att
änglar ska kunna vara verksamma?
Jag tror att änglar är verksamma genom
oss, om vi vågar se på varandra mer
med hjärtat än med ögonen.

Full rulle hela torsdagseftermiddagarna blir det när nystartade kören träffas i Segeltorps kyrka. Sång, lek och pyssel står på schemat.

illustration: rikard olofsson

Har du något favoritcitat eller sång
som handlar om änglar?
Ja, en änglasång. Vi sjunger den med
liv och lust i Måndagskören, en kör för
daglediga. Refrängen lyder så här:
”Glöm inte bort att änglarna finns,
att de är här för att se hur du har det.
De kan hjälpa dig fast de inte syns.
Glöm inte bort att änglarna finns.” 		
intervju och foto: anita jonsson
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Har du haft änglavakt någon gång?

Birgitta Andersson, Flemingsberg
– På en cykeltur i nedförsbacke körde jag
på en refug med lyktstolpe. Cykeln vek sig
ner på marken men jag fick inte en skråma.
Det tycker jag var änglavakt.

”Det finns många tillfällen i en människas liv då det känns att Gud har sänt en ängel till vårt skydd”, skriver Ewa Elgstig.
Jörgen Amnestål, Huddinge
– Ja, kanske. Jag var med om en motorcykelolycka på Sveavägen för några veckor
sedan. Det var mitt i rusningstrafiken, och
kunde gått riktigt illa, men jag klarade mig
med hjärnskakning. Det kanske man kan
säga var änglavakt?

Margareta Karlberg, Vårby Gård
– Ja, när jag var runt fem år var jag ute på
gården och väntade på mina föräldrar. Jag
lekte att jag metade vid en fontän. Plötsligt
ramlade jag ner i vattnet. Jag var helt själv
på gården utom en taxichaufför som såg
det och lyfte upp mig ur vattnet.

Änglar finns det gott om!
När Gud vill meddela sig med
oss människor sänder han en
ängel. Det kan vara som tröst,
skydd eller kärlek. Även hoppet finns där, i ängelns närvaro, liksom förändringen och
framtidstron. Vi har alltid en
ängel med oss – så varför inte
njuta av den tryggheten och
våga ta steget?
Min första ängel fanns på en
tavla ovanför min säng när jag
var liten. Tavlan föreställde en
ängel som höll sina skyddande
vingar över en liten gosse som
vandrade på en stig. Och det är
så jag fortfarande tänker mig

änglarna, de finns där, utsända
av Gud, för att vaka över oss.
I konsten kan man se många
olika änglar målade av de stora
renässansmästarna. Tänk bara

Vi har alltid en ängel med
oss – så varför inte njuta
av den tryggheten?
på alla utsmyckade kyrkor och
muséer! Eller de enormt stora
skulpturer på piazzor och torg
där människor samlas. En del
av oss har behov av att samla
änglar i alla former i våra hem.
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Lennart Malmqvist, Skogås
– Visst har det hänt grejer här i livet, man
har tänkt ”vilken tur jag hade som klarade
mig”, men jag har aldrig funderat på om det
var någon ängel inblandad eller ej.
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Kommer ni ihåg bokmärksängeln som vilade på ett vitt moln?
När det blir tyst i ett rum
med människor brukar man
säga att det går en ängel genom rummet. Då tror jag att
Gud sänder oss en tanke. Det
finns många tillfällen i en människas liv då det känns att Gud
har sänt en ängel till vårt skydd.
Själv har jag tackat Gud många
gånger för det, både i sorg och
i glädje.
Som vi lever i dagens krissamhälle skulle vi behöva upptäcka våra änglar inom oss. Det
är ingen kostnad, indragning

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

eller omorganisation. Änglar
finns det gott om! 		 l
ewa elgstig
barn- och familjeassistent/
samtalsledare trångsunds skogås

Frankeras ej.
Svenska kyrkan
i Huddinge
betalar portot.

Namn:

Svenska kyrkan i Huddinge
inuti-redaktionen
Adress:

Tyck till:

SVARSPOST
Kundnummer 150012800
141 20 HUDDINGE

