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nyheter

Kungsholmen
intas av armé

Stockholm På lördag intas

Kungsholmen av en mindre
armé. 200 hemvärnssoldater
från Berga i Haninge och Livgardet i Kungsängen kommer
då att förflytta sig till fots.
Militärfordon kommer också
att åka omkring på gatorna.
– Hemvärnet ska öva på att
inta broar på Kungsholmen,
bland andra Klarabergsviadukten, S:t Eriksbron och
Barnhusbron. Det är just
de här soldaterna som ska
försvara Stockholm i händelse av krig. Övningen kan
vara uppseendeväckande för
allmänheten men vi vill inte
skrämma någon, säger Paula
Levänen, informationschef vid
Livgardet.

psyksjuka
får egen
webbplats
Stockholm Patienter och
anhöriga ska smidigare få
information om psykiatrisk
vård och var de snabbast kan
få hjälp. Landstinget inför nu
en särskild webbplats.
– Med den nya webbplatsen vill vi göra aktuell och
korrekt information tillgänglig
dygnet runt, säger Anna Stenseth, samordnande chef för
den vuxenpsykiatriska vården.

Barnbeskedet ändrar
allt för Maria och Josef
Ungt föräldraskap står
i fokus när Farsta för
samling sätter upp jul
evangeliet som rock
musikal. Det handlar om
Josef och Maria som bara
var tonåringar när det
plötsliga beskedet kom.
Att bli med barn i unga år kan
ställa livet på ända. Krogkvällar
får ge vika för en mer ansvarsfull
och inrutad tillvaro. Det fick Bi
belns Josef och Maria erfara. I för
samlingens musikalversion av jul
evangeliet är de bara tonåringar
när de får veta att barnet är på väg.
– Hela tillvaron rubbas väl lite
om man har framtidsplaner, säger
Axel Riben, 19 år, som spelar ena
huvudrollen i musikalen ”Josefs
löfte” som har premiär på Teater
Moment i Gubbängen den 8 de
cember.
– Speciellt om det, som i Josefs
fall, inte verkar vara ens eget barn.
Då kan det ju vara extra tveksamt
om man verkligen vill ställa upp
som pappa.
En blandning av ångest och gräns

lös lycka avhandlas i den nyskriv
na julshowen, som framför allt

på ett likartat sätt. Jag skulle helt
klart bli chockad och inte veta hur
jag skulle ställa mig till det.
Själv har han inga planer på
barn de närmaste åren. Han tog
studenten i somras och håller just
nu på att övningsköra.
– Jag har tänkt plugga vidare
och resa lite. Saker man gör i den
här åldern när man är fri och inte
behöver ha så mycket ansvar.

Gabriella Kruse och Axel Riben spelar Maria och Josef, som redan i ton
åren får chockbeskedet att de väntar barn.
Foto: Johan Kindbom

riktar sig till unga i högstadie- och
gymnasieåldern. Tre föreställ
ningar ges dagtid för skolklasser
och två på kvällstid för allmänhe
ten.

Varför flyttar kyrkan ut till teatern?

– Jag tror det handlar om att
flytta ut kyrkan närmare sam
hället, säger regissören Andreas
Boonstra.
– Personligen tycker jag att det
hade varit roligare att hålla till i

kyrkan eftersom jag jobbar på tea
tern jämt. Men för dem är det sä
kert tvärtom!
Alla medverkande på scen är
ungdomar med anknytning till
Farsta församling. Båda huvud
rollsinnehavarna har konfirme
rats här och varit med i kyrkans
ungdomskör. Axel Riben tycker att
han kan leva sig in i den unge Jo
sefs situation, även om han aldrig
varit i den själv.
– Jag tror att jag skulle reagera

Även om kärnstoryn är sig lik har
hela handlingen förlagts till nutid.
De tre vise männen uppträder som
moderna forskare och skattskriv
ningen har flyttat från Betlehem
till rockfestivalen ”Peace & Tax”.
Några blöjbyten eller skildring
ar av vardagslivet med spädbarn
hinns inte med i den drygt tims
långa föreställningen.

Finns det några skillnader i förväntningar på papparollen jämfört
med det klassiska julevangeliet?

– Vi har kommit långt sedan
Jesu tid när det gäller värderingar
kring familjelivet. Men på ett sätt
är vi kanske nära de här gamla re
aktionerna ändå, säger Per Rose
nius som komponerat musiken.
l Lisa Allström
lisa.allstrom@mitti.se
tel 550 550 62

Välkommen till
Attendo Postiljonen!
Attendo Postiljonen är ett äldreboende med både
korttids- och permanentplatser samt dagvård.
Boendet är trevligt beläget i ett lummigt bostadsområde i Enskede.
På Postiljonen bor man i en egen mindre lägenhet,
möblerat eller omöblerat. Personal ﬁnns på plats
dygnet runt och erbjuder vård och service anpassad efter varje persons behov och förutsättningar.
Vill du ha mer information eller boka en personlig
visning, ring oss på 08-556 681 03.
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Farsta Centrum 08-93 63 33, Fältöversten 08-661 61 92
Globen 08-600 00 36, Kista Galleria 08-751 31 49,
Liljeholmstorget 08-35 35 09, Nacka Forum 08-718 10 90,
Solna Centrum 08-730 15 99, Tyresö 08-730 20 99,
Täby 08-758 87 22

