
Nyanlända barn och vuxna möts i förorten 
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Mitt ibland höghusen ligger Flemingsbergs kyrka och varje 

onsdageftermiddag är den öppen för nyanlända barn och föräldrar. 

KomSamman är integrationsprojektet som kommit för att stanna.  

Ögonblickbild från en onsdagseftermiddag i Flemingsbergs församlingslokaler: En pojke som 

kommit till Sverige för fyra månader sedan berättar om sin hembygd för språkpedagogen och 

sagotanten Anna-Stina. Han ritar först två kullar på blädderblocket och sedan ritar de 

tillsammans två beduintält och får i en inhägnad. Utan att kunna särskilt många ord på 

svenska berättade han och barnen som samlats i sagorummeti kyrkans lokaler förstod honom. 

 

- Det var en speciell eftermiddag, men varje onsdag tränar sig barnen i svenska. Sagor som 

den om häxan Babajagi är populära, men allra helst berättar de egna sagor med hjälp av 

leksaker, berättar Anna-Stina. 

 

Nyanlända lär av dem som bott här en tid  
Idén om att öppna kyrkans lokaler en dag i veckan för nyanlända barn och deras föräldrar 

väcktes när kuratorn Bahareh Bakhsahayesh kontaktade kyrkoherde Helena Hedlund för att 

hitta en mötesplats för de nyanlända. 

 

- De som kommer hit är blandat bandat så att säga. Det är både de som nyss kommit hit och 

de som varit här i många år. De nya träffar dem som varit här en tid och kan lite mer. Det är 

så mycket som vi som vuxit upp i Sverige tar för givet, till exempel hur man gör om man blir 

sjuk, hur man lånar böcker på biblioteket och så vidare. Våra diakoner hjälper dem i stort som 

smått, även i kontakter med myndigheter i asylärenden, säger kyrkoherde Helena Hedlund. 

 

Leken är en miniversion av livet  
Skolorna i Flemingsberg har introduktionsklasser för nyanlända barn och när skolan slutat 

öppnar KomSamman. 

 

- Barn lär barn. Genom leken och idrotten kan de provleva livet som finns där ute. Ibland blir 

det utbrott och leksaker kastas, men då finns det vuxna som tar hand om det. Det här är en 

trygg miljö där de möts av andra som gått igenom samma sak när de kom hit, förklarar 

prästen Baldur Baldursson. 

 

Språkkafé för vuxna  



Hela familjer är välkomna. För att barnen ska må bra i den ofta kaotiska vardag som följer av 

att man ryckts ur sin kultur och sina vanor, spelar föräldrarna en central roll. 

 

- Om föräldrarna ser hopp och en väg framåt, då mår barnen också bra. Barnen integreras 

snabbare än föräldrarna, så vi har öppnat ett språkkafé för vuxna där de också får förklarat vad 

det står på papper från skolan och sådant. Många föräldrar känner sig maktlösa, de kan ha 

varit universitetslärare i sitt hemland och nu har de varken språket eller ett jobb, berättar 

Helena Hedlund. 

 

Stämningen i kaféet är glad och familjär. Många verkar känna varandra. Barnen springer 

mellan rummen som om de vore hemma. Det är knappt man kan ana att det bär på minnen 

från ett annat land inom sig. Nu är Flemingsberg hemma och onsdagarna en höjdpunkt i 

veckan. 

 

Text: Helena Thorén  

Om KomSamman 

 

- Syftet med projektet var att skapa en meningsfull fritid.  

 

- Stort gensvar från allmänheten men utrymme saknades.  

 

- Flemingsbergs kyrka erbjöd plats och projektet KomSamman kunde starta hösten 2010. 

 

- Upp emot 80 barn kommer en vanlig onsdag. En del kommer tillsammans med syskon andra 

med föräldrar. 

 

- Massor av aktiviteter som målning, sagoberättande, fotboll och dans.  

 

- Målet är att barnen ska få kontakter och sedan gå vidare till fritidsaktiviteter i andra 

föreningar.  

 

- Barnen får alltid mellanmål och för dem som inte vill delta i aktiviteterna finns en plats att 

bara vara på.  

 

- Nu finns även en loppis med second-handkläder, lektioner i karate och musik samt 

pingisbord och sällskapsspel. 

 

- Kaféet som är navet i verksamheten, drivs av invandrarkvinnor. 

  

 


