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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Gudstjänster från
Åkersberg sänds i tv
Av Tomas Malmberg 1 MARS 2012 22.08

HÖÖR. SVT kommer sända fyra gudstjänster från Åkersberg:
Skånes enda stiftsgård.
KG Hammar ska predika om kampen mot ondskan.
Kommande söndagar i mars kan alla i
Sverige se vilka kyrkoprofiler som rört sig på
Åkersberg.
– Många på gården har aldrig upplevt en TVinspelning förr, nu kommer de ha 100 000
tittare, säger Pelle Sundelin, stiftsgårdschef
och präst på Åkersberg.
I premiäravsnittet, nu på söndag 4 mars
klockan 10, ska Antje Jackelén predika om
den kämpande tron. Sen följer den förre
ärkebiskopen KG Hammar upp.
Ett av hans första uppdrag som ärkebiskop
var att inviga kyrkokapellet, år 1992, där de
snart TV-aktuella gudstjänsterna hållits.
– Den inspelade predikan handlar om att inte
tappa modet när mycket är svart. Godhet
tränger undan ondskan såsom ljuset
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undantrycker mörkret, säger KG Hammar.
Den tredje av de fyra gudstjänsterna håller Pelle Sundelin själv i.
– När SVT ville att även jag skulle hålla i en predikan var det svårt att tacka nej,
säger han.
Under inspelningarna dök det upp fler moment att tänka på än vanligt berättar
Pelle Sundelin.
– Livets bröd var temat under min predikan. När jag bröt brödet skulle man tänka
på att stå på rätt plats för att inte skymma kameran, säger han.
Pelle Sundelin tror inte på "syns man inte så finns man inte".
- Jag är övertygad om att man finns ändå, säger han och skrattar innan han
fortsätter:
– Men visst är det bra för gården att synas i riks-TV, det kan säkert leda till
mycket nyfikenhet hos folk som inte varit här eller ens känt till vår existens.
Den fjärde söndagen, 25 mars, kommer gudstjänsten med Fredrik Beverhjelm och
Rickard Bonnevier att sändas.
Skånska Dagbladet har tidigare skrivit om de två konfirmandledarna från Lund
som prisats för att ha lyckats vända den nedåtgående konfirmationstrenden.
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Det går inte längre att kommentera i denna tråd.
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