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Verksamhetsberättelse 2014 
Fryshuskyrkan 
 

Fryshuskyrkan är ett samarbete mellan Sofia församling, Svenska kyrkan, EFS Mittsverige, 
Stockholms stift, Sensus studieförbund och Fryshuset. Samarbetsförsamlingar är Enskede-
Årsta, Farsta, Högalid, Katarina, Maria Magdalena, Nacka, Skarpnäck, Stockholms 
Domkyrkoförsamling och Vantörs församling i Svenska kyrkan. Huvudman för Fryshuskyrkan 
är Sofia församling. 
 

 

Medarbetare i Fryshuskyrkan 
 

 Pär Friberg, präst och verksamhetsansvarig för Fryshuskyrkan, 50 procent  

 Tommie Sewón, musiker, 50 procent.  

 Karin Borgström, diakon 25 procent t o m november 2014. 

 Ulrica Stigberg, präst, 20 procent, anställd av EFS-Mittsverige. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fr v: Pär Friberg, Karin Borgström, Ulrica Stigberg och Tommie Sewón. 
 

 
Referensgrupp 

Referensgrupp för Fryshuskyrkan har mötts 12 mars och 17 september. Varje samarbetspart 

utser representant i referensgruppen och möts för att samråda kring Fryshuskyrkans 

verksamhet. Kommunikation mellan Fryshusets ledning och Fryshuskyrkan sker löpande och 

genom fyra inbokade avstämningsmöten per år. I och med ny organisation för Fryshuset är 

Anja Frey chef för Fryshuset, Hammarby sjöstad.  
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Gudstjänst 

Fryshuskyrkan ansvarar för gudstjänster i Sofia kyrka. Under våren 19 januari, 16 februari 

och 11 maj och 8 juni. 8 juni var konfirmationsmässa för Fryshuskyrkans 

pilgrimskonfirmander. Under hösten ansvarade Fryshuskyrkan för gudstjänsterna 19 oktober 

och 7 december.  

 

Under oktober spelade SVT in två program av Helgmålsringning med Ulrica Stigberg i 

Fryshuset som sändes 8 november och 20 december i SVT1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

Undervisning 

I Fryshuskyrkan får vi möjlighet att på ett naturligt sätt möta ungdomar på deras egen arena. 

Här får vi skapa sammanhang där unga och vuxna tillsammans får möjlighet att utveckla sin 

förståelse för livet och tron på livets Gud. 

 

En viktig del i detta arbete är konfirmation för ungdomar i åldern 16-19 år med två olika 

upplägg: pilgrimskonfa och danskonfa.  

 

En grupp på tolv personer reste till Spanien i 24-31 maj och vandrade tolv mil på den sista 

etappen till Santiago de Compostela. Pilgrimskonfirmandernas resa, med efterföljande 

konfirmationshelg på pingstdagen 8 juni, blev kulmen på den resa som konfirmationstiden 

innebar våra fem konfirmander. Två av dem döptes längs pilgrimsvägen och en döptes i ett av 

kapellen i den stora katedralen.  

 

Gruppen träffades sju tisdagskvällar i Sofia församlingshus med gemensam måltid, 

bibelberättelse och olika teman utifrån Frälsarkransens pärlor. 12 april deltog gruppen i 

föredrag med Olle Sahlberg kring hans bok om vandrarprästen David Petander. Efter 

Fryshuskyrkans pilgrimskonfirmander 
firar mässa under pilgrimsvandringen 
till Santiago de Compostela. 
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föredraget pilgrimsvandrade gruppen runt Södermalm. 26-27 april genomfördes 

pilgrimsvandring till Tyresö där gruppen övernattade på Pilgrimscentrum. 

Också under dessa vandringar, samt under veckan i Spanien, var det pärlorna i Frälsarkransen 

som lyftes fram i reflektioner under morgon- och kvälls bön, samt under dagens 

pilgrimsmässa. 

 

I Fryshuset lyfter man fram ungas passionerade fritidsintressen som en viktig kraft att 

förändra världen. Ett av dessa intressen är dans. 2012 tog Jennie Högberg, danspedagog och 

teologistuderande, initiativ till danskonfa. Till grundtankarna för danskonfa hör att dans och 

musik förmår uttrycka, bearbeta och gestalta tro, tvivel, andlighet och livsfrågor. Genom att 

konfirmanderna väljer musik och jobbar med koreografi skapas en dialog mellan olika dans- 

och musikstilar med kristen tro och tradition. Mötet sker i gudstjänstens form. Danskonfa 

utgår från mässans olika delar. Genom samtal om mässan sammanförs den egna 

livstolkningen med musik och dans. I gruppen växer dansmässan fram. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten 2013 och våren 2014 fick Danskonfa för få anmälningar för att starta en grupp. Ett 

dansprojekt genomfördes som bl a medverkade i releasen för Sånger i Sofia (se nedan) och en 

konfirmand- och ungdomshelg i Umeå. 

  

8 oktober startade Danskonfa med en grupp på 8 konfirmander och 7 deltagare (bilden). 

Gruppen har mötts varje onsdag i Fryshuset, först för samtal kring mässans olika delar, sedan 

i danssal för att jobba med koreografier. Danskonfa reste med Sofia församlings konfirmander 

och ungdomsgrupp till Rättvik på helgläger 21-23 november. 

 

Dansmässa med konfirmation genomförs februari 2015. 

 

Fryshuskyrkan har under året tagit emot 17 olika grupper för studiebesök, cirka 300 personer 

från församlingar och skolor i hela landet! Vi erbjuder alla grupper en rundvandring i huset, 

med inblick i de olika verksamheter och projekt som pågår och med spontana möten och 

personliga berättelser. Vi brukar sedan samla gruppen i en bokad lokal för en mer specifik 

information och PowerPoint-presentation kring Fryshuskyrkans arbete och vilka som står 

Danskonfa 2014-2015 
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bakom detta. Som regel avslutas besöket med lunch eller middag i Fryshusets restaurang, som 

vi hjälper till att boka i förväg.  Vi tar gruppfoto, lägger ut på Facebook om gruppen ger 

tillstånd, och uppmanar att gilla vår Facebook-sida för att få löpande information om vad som 

händer i Fryshuskyrkan. 

En viktig uppgift för oss i Fryshuskyrkan är att sammanföra människor och sammanhang. 

Enskilda och grupper kommer till Fryshuset för ta del av ”fryshusandan”, se och lära av hur vi 

jobbar i Fryshuskyrkan. Enskilda, församlingar och organisationer har också kunnande och 

resurser som kan tillföras arbetet på Fryshuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryshuskyrkan deltog 10 augusti i Camp Connect - Fryshusets läger för ungdomar och ledare 

från hela Sverige som genomförs på Kärsögården - inspiration, växt o gemenskap! Tommie 

Sewon ledde seminariet om skrivmetoder för att få syn på sig själv och bli tydligare för andra. 

8 oktober var det release i Fryshuset för Tommie Sewóns bok ”Prata om livet med en penna”. 

 

United Voices of Fryshuset har drivits i samverkan med musikverksamheten på Fryshuset 

F.U.S.E. – en kör för alla intresserade på Fryshuset. Kören övar en kväll i veckan, har 

konserter och syftar till att vara stärkande andligt och socialt i musik, texter och gemenskap. 

Kören hade under vårterminen 25 aktiva medlemmar som skapade en bred kontaktyta bland 

ungdomar på Fryshuset, men också bland vuxna. Körledaren och artisten Anna Sahléne 

avslutade sin insats i slutet av våren.  

 

Under hösten startade vi om med ny körledare Johanna Börjesson, kören har under hösten haft 

cirka 8 aktiva medlemmar.   

 

Bjurholms konfirmandgrupp, 
Svenska kyrkan 
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”Sånger i Sofia” är ett musikaliskt projekt som kommit till i verksamhet och gränsland 

mellan Fryshuset och Svenska kyrkan, Sofia församling. Tommie Sewón har skrivit sångerna 

och medverkande på skivan ”Sånger i Sofia” är ungdomar och musiker från Fryshuset. 

Texterna tolkar gudstjänstens delar i nytt språk och gestaltar mänskliga möten; berättelser 

som sammantaget bär den andliga vishet Sofia står symbol för.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 24 april genomfördes releasekonsert i Sofia kyrka tillsammans med kör, band och 

dansare från Fryshuskyrkans dansprojekt. Sångerna har även framförts i Fryshuset, i 

gudstjänst, samt Klubb Manifest.        

 

Diakoni  

De enskilda samtalen har hög prioritet i Fryshuskyrkan. Dessa samtal sker på vitt skilda 

platser och under olika förutsättningar. Några sker på nätet eller via telefon andra blir 

spontana, men inte mindre viktiga, i den ständiga mötesplatsmiljön som Fryshuset är. De 

inbokade samtalen sker oftast under konfidentialitetens ramar. Att skapa förutsättningar för 

denna typ av samtal är en viktig, och ibland svår uppgift då de bokningsbara rummen som 

lämpar sig för konfidentiella samtal är begränsade. Under 2014 har Fryshuskyrkan dock fått 

tillgång till det så kallade ”Polisrummet” som på många sätt fyller det behov och de önskemål 

vi haft för ett samtalsrum. Ett ljudisolerande draperi och en vacker tavla har gjort det än mer 

funktionellt. 

Kören United Voices of Fryshuset. 
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Att gång på gång hitta nya förutsättningar för goda möten driver arbetet framåt, vare sig det 

handlar om lokal eller att göra sig mentalt tillgänglig inför olika av möten eller 

sammankomster. Denna mentala tillgänglighet och värdet av dessa möten behöver vi ständigt 

reflektera kring.  

Fryshuskyrkan samverkar med nätvandrarna och Fryshuskyrkans diakon deltar i 

onlineverksamheten ca 2 tim/vecka (kvällstid 19-21).  Vidare besvarar diakonen frågor från 

ungdomar om andlighet och religion via Forum www.ungdomar.se där diakonen deltar i den 

panel av resurspersoner som finns tillgänglig.   

 

God och regelbunden handledning är en viktig resurs som Fryshuskyrkans medarbetare i stor 

utsträckning använder sig av för att hantera samtal och rådgivning på ett professionellt sätt. 

Arbetet med handledning har fortsatt under 2014. Fryshuskyrkan erhåller verksamhetsbidrag 

från Stockholms stift för att starta upp handledningsverksamhet i Fryshuset i samverkan med 

HR-avdelning. Under 2011-2012 genomfördes ett handledningsprojekt med fyra 

handledningsgrupper inom Lugna Gatan. Projektet bildade grund för att starta upp 

handledning på regelbunden basis. Två handledningsgrupper har mötts regelbundet. Även 

individuell handledning har ägt rum på regelbunden basis. Mycket av arbetet har bestått i att 

skapa förståelse kring handledning och värdet av densamma.  

 

I och med att diakon Karin Borgström slutade sin tjänst sista november har rekrytering av ny 

handledare skett. Ingrid Granberg blir ny handledare. 

 

Andrum är beläget i Fryshusets källarplan och är ett interreligiöst andakts- och bönerum. 

Fryshuskyrkan ansvarar för att Andrum hålls i ordning och är tillgängligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året har Fryshuskyrkan fördjupat samarbetet med författaren och journalisten Caroline 

Engvall som etablerades under 2013.  Caroline lyfter genom sina böcker upp frågan kring sex 

som självskadebeteende samt hur vi kan förstå och hjälpa dessa barn som självmant söker upp 

sina våldtäktsmän. Under våren skapades förutsättningar för att under hösten visa 

teaterföreställningen ”14 år till salu” för elever på Fryshusets gymnasium. Pjäsen ”14 år till 

Teaterföreställningen 
”14 år till salu”. 
 

 

http://www.ungdomar.se/
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salu” bygger på den den bästsäljande boken med samma titel, handlar om en ung tjej (spelad 

av Catharina Gallon) som efter en våldtäkt börjar använda sex som ångestdämpning. Den 

handlar om skammen och skulden kring en dold form av självskadebeteende som får stora 

konsekvenser för såväl den unga personen som för hela samhället. Att visa en pjäs med det 

temat kan sätta igång många frågor både hos personal och elever och ett sätt att göra lärarna 

och de kurativa teamet mer förberedda var att de som ville och hade möjlighet kunde se 

pjäsen då den visades i Klubben, som ett av seminarierna under Forum för eldsjälar. Forum 

för eldsjälar hölls i Fryshuset 2-3 oktober. Årets tema var ”Unga gör, vuxna möjliggör” och 

handlade om kunskap, metoder och inspiration kring hur vuxna kan agera och möjliggöra för 

att skapa förutsättningar för ungas inkludering och makt över sin framtid. Under Forum för 

Eldsjälar uppmärksammades också Fryshusets 30-årsjubileum med bland annat ett tal av 

ordförande Birgitta Stymne Göransson som meddelade att Anders Carlbergs sista önskan, att 

Fryshuset skulle köpa sina lokaler och säkra Fryshusets framtid, nu hade uppfyllts. 

Två veckor senare, den 15 oktober, spelades återigen pjäsen ”14 år till salu” i Klubben i 

Fryshuset. Denna gång vid två tillfällen för sammanlagt 300 gymnasieungdomar. 

Uppföljningen av pjäsen var dels samtal i samband med att den visades samt olika 

uppföljning beroende på lärarnas önskemål och bedömning. I utvärderingen efteråt har några 

lärare uttryckt sin uppskattning över att de själv fick forma förberedelser och uppföljning till 

sina klasser medan andra önskat att vi nästa gång erbjuder ett koncept med ett för- och 

efterarbete som gäller alla. Ett sätt att försöka tillmötesgå de olika önskningarna var att 

Fryshuskyrkan tillhandahöll ett förslag på samtalsupplägg samt erbjöd sig att besöka klasserna 

både före och efter pjäsen. Sammanfattningsvis gav arbetet kring pjäsen många goda 

kontakter med gymnasieskolans personal och elever. Ett fortsatt arbete kring relevanta ämnen 

och frågeställningar känns därför både önskvärt och naturligt.  

 

 

 

 

 

 

 

Under hösten genomfördes tre föredrag med Thérèse Eriksson om unga och 

självskadebeteende. Under Forum för eldsjälar 2 oktober deltog drygt 220 personer. 

Föredraget efter mässan i Sofia kyrka 19 oktober samlade ca 35 personer och kvällsföredraget 

22 oktober i Sofia församlingshus ca 70 personer. 

 

 
 

Föredrag om psykisk ohälsa  
och självskadebeteende 
bland unga  
med Thérèse Eriksson. 
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Mission 

Klubb Manifest har haft sju arrangemang under året (5  februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 24 

september, 5 november och 3 december). Fryshuskyrkan bjuder in till denna mötesplats för 

unga vuxna, med ett snitt på 100 besökande per kväll. I samarbete med studieförbundet 

Sensus, krogen Baras barer och olika sociala projekt, framförallt från Fryshuset, lyfts viktiga 

frågor för att väcka engagemang för världen och medmänniskan.  Detta inspirerat av den 

kristna trons grundstenar; missionsbefallningen och kärleken till nästan. Samtidigt har vi 

möjlighet att lyssna till musik och texter som berör och sätts i ett sammanhang. Viktigt för 

verksamheten är att bekräfta och ge unga musiker och artister en bra scen och speltillfälle, vid 

sidan av de mer etablerade musikerna, och därmed nå dem och deras vänner som kommer och 

lyssnar.  

    

 

Teman under kvällarna våren har handlat om Tjejgrupper/Genus/Samtyckeslag, Uppdrag 

Global/Utrota hungern och Tillsammans gör skillnad/Stärkande kollektiva gemenskaper. 

Under hösten höll vi oss till samma tema under hela terminen, temat ”psykisk ohälsa” som vi 

jobbat kring på flera sätt i Fryshuskyrkan under hösten. Vi gjorde detta i samverkan med 

föreningen Tilia som arbetar på Fryshuset med stödverksamheter, chat och mentorskap för 

unga med psykisk ohälsa. Vi såg förutom större fördjupning i temat, en vinst i att på detta sätt 

knyta ett befintligt nätverk av unga vuxna till klubb manifests publik. Kvällarna innehöll 

starkt berörande berättelser av dessa unga. Ett husband som kompar gästande artister har 

också engagerats under hösten för att få en mer sammanhållen kväll, med musiker som står 

bakom helhetstänket.  

    
Lydia Sjöberg har, liksom tidigare år, ansvarat för Fryshuskyrkans hemsida 

www.fryshuskyrkan.fryshuset.se Fryshuskyrkans Facebook-sida sköts av medarbetare i 

Fryshuskyrkan. Klubb Manifest har sedan några år tillbaka en egen Facebook-sida. Hemsidan 

ger mer grundläggande information om Fryshuskyrkan och verksamheten. Facebook-sidorna 

ger möjlighet till interaktion där besökare, deltagare och vänner kan berätta för andra om 

tankar och upplevelser som är viktiga för dem. 

http://www.fryshuskyrkan.fryshuset.se/

