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2 Tänkvärt

   
  

Bygge pågår
Ett tyskt institut gjorde för ett par år sedan en stor undersökning om 
vad det är för mekanismer som gör att en församling utvecklas och 
växer. Hur kommer det sig att vissa församlingar växer medan andra 
minskar? Man kom fram till att det i växande församlingar fanns åtta 
kvalitativa särdrag som går igen. Ett av dem kallade man för ”Gåvo-
baserad verksamhet”. 

I Andreaskyrkan har vi årsmöte varje år. Där väljer vi personer till vissa 
funktioner. Ibland kan det där puzzlet vara rätt frustrerande för en val-
beredning. En lång lista finns med uppdrag som skall fyllas med namn 
för de olika funktionerna. 

Jag tror att Gud har skapat och format varje människa med en tanke. 
Vi är formade att ägna oss mer åt vissa saker än andra. Vi är födda med 
längtan. Vi har anförtrotts talanger och gåvor för att kunna utföra vissa 
saker. 

Att arbeta gåvobaserat handlar om att vända på tänkandet. Vilka intressen, 
längtor och visioner bär vi på? Kan vi forma ett arbete utifrån detta? 

Aposteln Petrus tar en gång bilden av kyrkan som ett husbygge där vi 
var och en är olika byggstenar med Kristus som hörnstenen, hela bygget 
utgår ifrån. Ingen sten finns på samma plats. Men varje sten behövs för 
att tillsammans med de andra fogas samman.

Att arbeta gåvobaserat är praktiskt och enkelt. Det handlar om att 
upptäcka och uppmuntra varandra. De som är ledartyper skall få vara 
ledare. Den som har förmågan att lyssna och möta skall få 
syssla med samtal och vägledning…

Var ligger din passion? Vad brinner du för, som du skulle 
vilja göra/se hända i och genom Andreaskyrkan de närmsta 
åren? Finns det hinder för att detta kan ske? I så fall vilka? 
Vi blir det vi älskar! Välkommen med din byggsten i vårt 
gemensamma husbygge!

Mats Carlsson, församlingsföreståndare
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Vi är inte perfekta
Det är viktigt att vi inte försöker visa upp en perfekt 
fasad, vare sig som människor eller som församling. Då 
är vi inte trovärdiga. Det anser Marie Åström.
Maries kontakt med Andreaskyrkan började för ungefär 15 
år sedan, när hon och hennes blivande man Emil deltog i 
en samtalsgrupp som kallades Under ytan. Här mötte hon 
en varm och välkomnande atmosfär, men också en plats 
där det var möjligt att öppet och ärligt samtala om livet.

Då, när hon deltog i samtalsgruppen, pluggade hon för att bli sjuksköterska, 
något som hon sedan arbetade som under flera år. Hennes nuvarande arbete kallas 
rehabiliteringskoordinator. Det innebär att stödja sjukskrivna patienter i rehabilite-
ringsprocessen och underlätta för den som varit sjukskriven att komma tillbaka till 
arbetslivet. Det här är ett arbete som ger erfarenheter hon bär med sig till kyrkan.
- Livet är skört. Det händer saker i våra liv som vi inte kan styra över eller som vi 
kanske inte ens förstår. Och vi bär på frågor som vi inte alltid hittar svar på. Så 
måste det få vara också när vi kommer till kyrkan.

Under coronapandemin har Marie kunnat arbeta på sin arbetsplats. För henne 
själv har vardagen inte förändrats så mycket. Men hon är väl medveten om att det 
inte är så för alla.
- Jag tror att vi kommer att märka att många i samhället inte mår bra av att arbeta 
hemifrån eller att vara mer isolerade än vanligt. 

Det är i den verkligen vi nu ska vara kyrka, menar hon.

Det här är Andreaskyrkan: 
Vi vill vara en kyrka, öppen för mötet mellan Gud och människor 
och människor emellan. 
Vår önskan är att ge utrymme för en resonerande tro, präglad 
av den värme och generositet som kännetecknade Jesus. 

Andreaskyrkan har tillhört Svenska Missionskyrkan som nu 
ingår i Equmeniakyrkan tillsammans med Svenska Baptist-
samfundet och Metodistkyrkan.

Namn: Marie Åström
Ålder: 46 år
Bor: Stuvsta 
Gör: Rehabiliteringskoordinator Omslagets foto: Karin Egerhag



4 Barn och unga i Andreas

Bön, samtal och käpphästar
Nu vet jag väldigt mycket mer om käpphästar än jag någonsin vetat tidigare. 
Och allt jag kan lärde jag mig under församlingens gemenskapshelg av Märta 
Gustafson.

Gemenskapshelgen 
hölls på Gålögården i 
Södertörns skärgård en 
solig lördag i början av 
september. Vi var inte 
så många, förmodligen 
på grund av uppma-
ningar om distans och 
försiktighet. Men det 
var uppenbart att vi 
alla var verkligt glada, 
ja upprymda. Äntligen 
mötas! Äntligen sitta i 
en stor ring och prata 
med varandra. Leka 
ihop. Sjunga – med bra 
avstånd. Och be till-
sammans.
Allt det där hade jag 
nog också väntat mig av församlingens gemenskapshelg. Och sett fram emot. Men 
att också få komma in lite i käpphästarnas värld, det var något helt nytt.

Märta är 11 år och har just börjat i årskurs 5. På fritiden rider hon på stora fyr-
benta hästar. Men ägnar sig också mycket åt käpphästar.

- Det här är Charlie och det här är Björn, berättar Märta och låter mig bekanta 
mig med två av de nio käpphästar som hon har med till Gålögården. 

Vant visar hon hur man övar dressyr. Det handlar om piaff, passage, galopp, piru-
ett och alla andra moment som ingår i hästdressyr. Men här är det Märta som ska 
utföra de olika stegen och rörelserna, med käpphästen Charlie i händerna.

Märta och Magnus med käpphästarna Charlie och Björn.
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Många av Märtas kompisar håller 
på med käpphästar. Många av dem 
rider, alltså på hästar med fyra ben. 
Men många ägnar sig också åt att sy, 
att sköta om käpphästarna, eller även 
att sälja.

Dressyren är fin att titta på, även om 
jag med ett ovant öga kanske inte 
riktigt förstår hur svårt det är. Men 
verkligt imponerad blir jag när Märta 
tar mig ut till hinderbanan hon har 
satt upp på Gålögårdens fotbolls-
plan. Med koncentrerad min rider 
Märta runt banan med Charlie. När 
hon närmar sig det höga hindret, 80 
cm högt, blir jag ändå orolig. Det 
är blött i gräset efter en regnskur. 
Det vore illa om gemenskapsdagen 
nu drabbades av en stukad fot! Men 
med ett vigt skutt hoppar Märta och 
Charlie över hindret, och för att visa 
att det inte var en tillfällighet så gör 
hon det en gång till.

En församling som vår är så mycket. Det är fina gudstjänster, goda predikningar 
och vacker sång. Det är förbön och tillbedjan. Samtidigt rymmer den en gemen-
skap som på många sätt är unik. Inte minst eftersom den spänner över alla genera-
tioner. Visst – jag känner inte barnen och tonåringarna i vår kyrka. Och jag möter 
inte de äldre så ofta som jag skulle önska. Men vi finns tillsammans, som grenar, 
blad och blommor i ett stort vackert träd. Bara att vi ser, hälsar på och bekräftar 
varandra har ett stort värde. 

Och jag är glad över att ha fått inse att för några i vår kyrka klappar hjärtat lite extra 
för de väldigt söta käpphästarna Charlie och Björn.

Text och foto: Magnus Stenberg
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Glimtar från Gålögården

Samling inför pilgrimsvandring.
I mitten av ringen ligger symboler för 
pilgrimens attribut: frihet, enkelhet, 
tystnad, bekymmerslöshet, långsam-
het, andlighet och delande.

Är du intresserad av att pröva att 
pilgrimsvandra, se sid. 14.

Under dagen fanns utrymme för både 
andakt, samtal, lek, vandring och 

några modiga personer vågade sig till 
och med på att bada. Vi hade en fan-
tastiskt vacker dag med sol och några 

få regnstänk. 

En härlig lunch i solen! Foto: Elisabet Ravelojaona
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Klubbensborg - en del av Andreaskyrkan

Klubbensborg med anor från 1700- och 1800-talet bedriver café, vandrarhem, 
camping och konferens. Dessutom äger föreningen anrika fastigheter på ön Lind-
holmen utanför Vinterviken samt lägergård på Gålö. (Där vi var på gemenskapsdagen.)

Sedan 80 år tillbaka drivs verksamheten av en rad frikyrkoförsamlingar och då även 
Andreaskyrkan. Kyrkorna har velat skapa en mötesplats för människor i sydvästra 
Stockholm där socialt ansvarstagande, hållbarhet och öppenhet präglar verksamheten. 

Att café Uddvillan är en viktig mötesplats har den gångna våren och sommaren 
visat med ett ökat antal besökare. De ökade inkomsterna vid caféet har tyvärr inte 
kunnat väga upp tappet från camping och lägergård där gästerna lyst med sin frånvaro.

De förlorade inkomsterna under pandemin har inneburit ett intensivt arbete att 
lösa de finansiella problemen. Andreaskyrkans engagemang är viktigt genom att vi 
som medlemmar rekommenderar eller själva nyttjar café, boende eller konferens. 
Våra förhoppningar är att på olika vägar skapa en nödvändig ekonomisk marginal 
för fortsatt verksamhet, där vår vision om Klubbensborg som mötesplats för människor 
i alla åldrar får leva vidare. 

Göran Gustafson, Andreaskyrkans representant i Klubbensborgs styrelse. 

Foto: Elisabet Ravelojaona
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Klubbensborg från insidan
Hur är det att jobba på klubbensborg? Hur fungerar verksamheten från insidan 
när inget är som vanligt? Aqvelina Jacobsson som har sommarjobbat där be-
rättar hur det har varit och funderar lite på hur Klubbensborgs framtid kan 
tänkas se ut.
 
Hur länge har du jobbat på Klubbens-
borg och hur fick du jobb där?

Jag jobbade på Klubbensborg förra somma-
ren och i sommar, men jag har inte jobbat 
under året. Jag fick tips om att de sökte 
personal och då sökte jag jobbet och fick 
det. I år fick jag jobba eftersom jag jobbade 
där förra sommaren. 

Hur har ni märkt av Corona? Hur har 
ni arbetat och hur har gästerna agerat? 

Förra sommaren jobbade jag i caféet och 
i år har jag mest jobbat i receptionen så 
det har varit lite annorlunda. I caféet 
har det varit en del gäster som har ringt 
och frågat eller frågat på plats om det går 
att beställa ute. Vi i personalen har varit 
extra noga med att tvätta händerna, men 
annars har det varit ungefär som vanligt. 

Har det varit fler eller färre gäster?

Det har varit fler gäster. Fler är hemma mer och kan behöva komma ut lite. Då 
kommer många och tar en lunch. 

Hur märks kopplingen till kyrkorna som äger Klubbensborg av?
Kopplingen är inte jättetydlig. Under sommaren när kyrkorna turas om att ha 
sommarprogram på söndagarna märks det mer. 

Aqvelina Jacobsson
Foto: Torbjörn Jacobsson 
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Annars finns det en poster i hallen där det står att Klubbensborg ägs av flera kyrkor 
i centrala Stockholm. I övrigt är det inte så tydligt. Bland de som arbetar vet de 
flesta, eller alla om det och en del av personalen är även med i någon av kyrkorna. 

Vad tror du om Klubbensborg i framtiden?

Det är en bra fråga. Jag tror inte det kommer ändras så mycket, konceptet fungerar 
ju bra, men jag tror kanske att de kommer utveckla luncherna lite. Införa populära, 
lite mer mainstream luncher för att locka folk. Annars är det som sagt ett bra fung-
erande koncept. 

Tror du kopplingen till kyrkorna kommer bli svagare eller starkare?

Vet inte riktigt, tror det kommer vara ungefär samma som nu, lite mittemellan. 
Det beror på kyrkorna och hur mycket de är där och gör sig synliga. 

Text: Olivia Elveborg

Från café Uddvillan, Klubbensborg. Foto: Elisabet Ravelojaona
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Oktober
12 måndag
18.00 Jazz på Svenska
Jazzkonsert med Erik Palmberg trio. 
Entré 150/100 kr.

15 torsdag
11.30 Lunchbön
12.00-14.00 Öppen kyrka 
Se notis sid. 13.

18.30 Tala film - Tala liv
Vi ser filmen Kapernaum. 
Se notis sid. 13.

16 fredag
16.00 Andreasfreda’
18.30 Ung kväll

18 söndag
Vänskap som bär
11.00 Gudstjänst med och för alla 
åldrar. Elisabet Ravelojaona, 
Tina Bergholm.

20 tisdag
17.30 Samtalscirkel 
Därför sörjer jorden
Se sid. 18.

21 onsdag
13.00 Bibelsamtal 
Se notis sid. 13.

22 torsdag
11.30 Lunchbön
12.00-14.00 Öppen kyrka

18.00 Nära centrum, mötesplats för 
studenter och unga vuxna.
När individualismen möter Gud 
Gäst: Petra Carlsson, präst i Svenska 
kyrkan och lärare på Teologiska hög-
skolan, Stockholm. Se sid. 15.

25 söndag
Att leva tillsammans
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Eva Hermansson, 
piano, gospelkören Sounding Joy.

27 tisdag
17.30 Samtalscirkel
Därför sörjer jorden

29 torsdag
11.30 Lunchbön
12.00-14.00 Öppen kyrka

Kalendarium

Stillhetens mässa firas varje tisdag 
kl. 19.00 t.o.m. 15 december.

Arrangör: Rastplats Söder

Besök www.andreaskyrkan.se!
Vi finns också på Facebook och Instagram.
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November
1 söndag
Alltid hos dig - Sånger till tröst
16.00 Konsert med kören Con Spirito. 
Gabriela Thür, harpa, Tina Bergholm, 
Elisabet Ravelojaona, Mats Carlsson. 
Tacksägelse och möjlighet till ljuständ-
ning. Se sid. 17.

3 tisdag
17.30 Samtalscirkel. Därför sörjer jorden.

4 onsdag
12.00 Lunchkonsert 
Från Jussi till Duvemåla. Se sid. 16.

13.00 Bibelsamtal

5 torsdag
11.30 Lunchbön
12.00-14.00 Öppen kyrka

6 fredag
16.00 Andreasfreda’
18.30 Ung kväll

7 lördag
Därför sörjer jorden - En helg med 
Peter Halldorf om hopp och ansvar i 
klimatförändringarnas tid. Se sid 18.
13.00 Seminarium 1: När ord står 
emot ord - om profetisk inspiration och 
andlig urskiljning
14.30 Fika
15.00 Seminarium 2: Må varje träd i 
skogen jubla - källor till hopp i klimat-
förändringarnas tid
17.00 Seminarium 3: Gud är i det 
mänskliga i varje människa - en kristen 
tro mellan dualism och panteism

8 söndag
Frälsningen
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Peter Halldorf, Mats Carlsson, Eva 
Svedberg, sång, Micael Zingmark, 
piano.

12.30 Dialogsamtal 
Peter Halldorf, Peter Örn. Se sid. 18.

11 onsdag
12.00 Lunchkonsert 
Novemberljus

12 torsdag
11.30 Lunchbön
12.00-14.00 Öppen kyrka

18.30 Tala film - Tala Liv
Vi ser filmen Amazing grace.

13 fredag
16.00 Andreasfreda’

14 lördag
10.00-16.00 SKAPAdag
I samarbete med Universitetskyrkan.
Se notis sid. 14.

15 söndag
Vaksamhet och väntan
11.00 Gudstjänst
Olle Jonasson, Tina Bergholm, 
Anna Kastemyr, sång.

18 onsdag
12.00 Lunchkonsert 
Värmande visor om hösten

13.00 Bibelsamtal
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19 torsdag
11.30 Lunchbön
12.00-14.00 Öppen kyrka

18.00 Nära centrum, mötesplats för 
studenter och unga vuxna.
Ordet är fritt 
En kväll där vi alla tar med frågor och 
funderingar som vi vill samtala om.

20 fredag
16.00 Andreasfreda’
18.30 Ung kväll

21 lördag
9.30 Pilgrimsvandring
Samling vid Liljeholmens T-bana.
Se notis sid. 14.

22 söndag
Det var inte jag! Det var hen. 
En gudstjänst om att stå för det jag 
gjort. Be om förlåtelse och förlåta.
11.00 Gudstjänst med och för alla 
åldrar. Elisabet Ravelojaona, Karin 
Kjellberg, piano.

25 onsdag
12.00 Lunchkonsert. Jazziga toner.
                 
26 torsdag
11.30 Lunchbön
12.00-14.00 Öppen kyrka

29 söndag
Ett nådens år
11.00 Gudstjänst
Kören Con Spritio, Tina Bergholm, 
Brass Andreas, Elisabet Ravelojaona, 
Mats Carlsson.

December
2 onsdag
12.00 Lunchkonsert 
Vila i advent

13.00 Bibelsamtal

3 torsdag
11.30 Lunchbön

4 fredag
16.00 Andreasfreda’
18.30 Ung kväll

6 söndag
Guds rike är nära
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Mats Carlsson, Karin Kjellberg, piano. 
Eva Svedberg, sång.

10 torsdag
11.30 Lunchbön
12.00-14.00 Öppen kyrka

18.30 Tala film - Tala Liv
Vi ser filmen Italienska för nybörjare.

12 lördag
16.00 Andreaskyrkans julkonsert
Kören Con Spirito, Tina Bergholm, 
Elisabet Ravelojaona. 

13 söndag
Bana väg för Herren
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, 
Eva Hermansson, piano.

16 onsdag
13.00 Bibelsamtal
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17 torsdag
11.30 Lunchbön
12.00-14.00 Öppen kyrka

20 söndag
Elisabet och Maria - 
föräldraskap utanför normen
11.00 Gudstjänst med och för alla 
åldrar. Elisabet Ravelojaona, gospel-
kören Sounding Joy.

24 torsdag
Den heliga natten
10.00 Samling vid krubban
Elisabet Ravelojaona

27 söndag
Guds barn
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona

Januari
3 söndag
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson

6 onsdag
11.00 Trettondagsandakt
Mats Carlsson

11.30 - 14.00 Öppen kyrka
Fika

10 söndag
15.00 Trettondagsspel med julens 
berättelser. Elisabet Ravelojaona, 
Mats Carlsson. Enkelt fika.

Tala film - Tala liv 
Välkommen till mötesplatsen 
Tala film - Tala liv i höst! 
Torsdagar 18.30.
Vi kommer att se följande filmer med 
ett kort efterföljande samtal:
15 oktober Kapernaum
12 november Amazing grace
10 december Italienska för nybörjare
Det finns en separat broschyr där du 
kan läsa lite mer om filmerna i kyrkan. 
Fri entré.

Bibelsamtal
I höst möts vi till bibelsamtal i kyrk-
salen, varannan onsdag kl 13.00-
14.30, ojämna veckor. Vi läser apostla-
gärningarna, ett kapitel varje gång, och 
samtalar om det vi läst under temat 
Till jordens yttersta gräns. 
Välkommen!

Öppen kyrka
Varmt välkommen till Öppen kyrka 
varje torsdag kl. 12.00-14.00. Under 
säkra förhållanden finns vi några på 
plats och inbjuder till en stund av still-
het i kyrkan, att tända ett ljus, en fika 
eller en pratstund.



14 Notiser

SKAPAdag i Andreaskyrkan
En dag då vi med nyfikenhet får under-
söka skapandets språk och uttryck. 
Lördag 14 november 10.00-16.00 Pris 
inklusive lunch: 100:- studerande och 
arbetssökande, 170:- övriga.

Tillsammans med Pers Karin Skogar, 
uttryckande konstterapeut, upptäcker 
vi glädjen i skapandet. Under dagen 
får vi också möjlighet att samtala och 
dela tankar och erfarenheter om livet, 
som väcks i mötet med bilderna. Inga 
förkunskaper krävs. Alla är välkomna 
från 16 år och uppåt.

För anmälan och/eller frågor kontakta 
pastor Elisabet Ravelojaona 070 – 758 
55 61, elisabet.ravelojaona@andreas-
kyrkan.se Anmälan senast: 8 novem-
ber. Obs: Begränsat antal platser p g a 
Corona.

Pilgrimsvandring 21 november
Att vandra är bokstavligen ett sätt att 
komma vidare i livet. I pilgrimsvand-
ringen förenas den inre och den yttre 
resan. Rörelsen hjälper oss att få nya 
perspektiv. Många gånger är det en 
hjälp att göra delar av vår vandring 
tillsammans med andra. Något sker 
när vi går tillsammans.

9.30 Samling vid Liljeholmens tunnel-
bana, vid spärrarna mot torget.

Vi vandrar utmed vattnet till Klubbens-
borg, där vi avslutar tillsammans ca 
12.30. Därefter finns det möjlighet 
att köpa fika/lunch i caféet. Det finns 
sittplatser både inne och ute. Alterna-
tivt ta med egen lunch.

Arrangörer: Andreaskyrkan, Mika-
elikyrkan, Universitetskyrkan och 
Klubbensborg. För mer information: 
elisabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se 
eller 070-758 55 61.
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Nära centrum - mötesplats för studenter 
och unga vuxna
Vill du lära känna 
nya människor och 
tillsammans reflektera 
över kristen tro och 
aktuella ämnen i sam-
hället? Välkommen 
till Nära centrum! Vi 
startar med en matig 
macka 18.00 innan 
kvällens tema intro-
duceras av en gäst, 
eller någon i gruppen, 
för att sedan fortsätta 
i samtal vid borden. 
Kvällen avslutas med 
att vi firar nattvard 
tillsammans, då det 
finns gott om tid för 
både sång och bön.

Nytt för i höst är att vi öppnar församlingssalen 16.00 för den som vill byta studie-
miljö, nu då många sitter hemma och pluggar.

24 september De vanligaste argumenten för och emot kristen tro. 
Tobias Sunnerdahl, författare och student vid KTH.

22 oktober När individualismen möter Gud. 
Petra Carlsson, teolog, docent och lektor på Enskilda Högskolan Stockholm.

19 november Ordet är fritt. 
Vi tar alla med samtalsämnen och frågeställningar till kvällen.

Foto: Hanna Enbom
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4 november
Från Jussi till Duvemåla
Olof Åhman, sång
Tina Bergholm, piano

11 november
Novemberljus
Eva Svedberg, sång
Karin Kjellberg, piano

18 november
Värmande visor om hösten
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr
Karin Egerhag, fiol
Tina Bergholm, piano

25 november
Jazziga toner
Axel Mårdsjö, saxofon
Simon Berggren, piano
Filip Augustson, kontrabas

2 december
Vila i advent
Tina Bergholm, sång
Unni Eriksdotter, sång och piano

Musik i novembermörkret 
Andreaskyrkan vill bidra till att lysa upp novembermörkret med lunchkonserter. 
Under fem onsdagar erbjuds du att sitta ner och lyssna på en halvtimmes musik 
tillsammans med andra. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
går in i kyrksalen en och en eller sällskapsvis, spritar händerna och sitter glest på 
uppmärkta platser. Fri entré. Välkommen!

Onsdagar kl. 12-12.30
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Sånger till tröst
Söndag 1 november kl. 
16 bjuder kören Con 
Spirito på körmusik 
under temat Alltid hos 
dig. Det ges möjlighet 
till ljuständning och tid 
att minnas dem vi saknar.

Förutom Con Spirito 
medverkar även Gabriella 
Thür på harpa och våra 
pastorer Elisabet Ravelo-
jaona och Mats Carlsson 
med textläsningar och 
tacksägelse. Det blir mu-
sik av bl. a. H. Goodall, 
Fauré, K. Rehnqvist. 

Vi gör en insamling till 
musikverksamheten.

Fairy fall, målning av Anna Pellnäs.

Anna Pellnäs, körmedlem, är konstnär och ställer i 
samband med konserten ut sin konst i kyrksalen. 

Se hemsida www.konst.se/annapellnas
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Ett språk för hoppet 

Därför sörjer jorden
En helg med Peter Halldorf om hopp och ansvar i klimat-
förändringarnas tid.
Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och 
jorden far illa? Välkommen till en seminariehelg i Andreas-
kyrkan den 7-8 november. Seminarierna kommer också sän-
das digitalt. Helgen arrangeras av Andreaskyrkan, Rastplats 
Söder, Söders kristna råd och Studieförbundet Bilda. Mer 
info och anmälan: www.bilda.nu/darfor-sorjer-jorden

Lördag 7 november
13.00 Seminarium 1: När ord står emot ord - 
om profetisk inspiration och andlig urskiljning.
14.30 Fika
15.00 Seminarium 2: Må varje träd i skogen jubla - 
källor till hopp i klimatförändringarnas tid. 
17.00 Seminarium 3: Gud är i det mänskliga i varje människa - 
en kristen tro mellan dualism och panteism.

Söndag 8 november
Frälsningen
11.00 Gudstjänst med nattvard
Peter Halldorf, Mats Carlsson, 
Eva Svedberg, sång, 
Micael Zingmark, piano.
12.30 Dialogsamtal 
Peter Halldorf, Peter Örn.

Samtalscirkel
Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa? 
Vi läser Peter Halldorfs bok Därför sörjer jorden. Vi möts i kyrkan för att diskutera och reflek-
tera tillsammans. Tisd 20/10, 27/10, 3/11, kl. 17.30-19.00. Samtalsledare: Mats Carlsson. 
Efteråt är den som önskar också varmt välkommen att delta i Stillhetens mässa kl. 19.00-
20.00. Läs mer och anmäl dig på www.bilda.nu/dsj_bokcirkel

Peter Halldorf
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Hälsning från styrelsen
När detta skrivs har vi i styrelsen haft vårt första fysiska sammanträde på länge. Vi 
möttes i Andreaskyrkan, i den stora Andreassalen, med gott om utrymme mellan 
oss. Så roligt och viktigt att ses igen!

Styrelsen möts en gång i månaden. Under senvåren och den tidiga hösten har våra 
sammanträden varit digitala – var och en har suttit hemma vid sin dator. Det har 
fungerat förvånansvärt bra. Även digitala möten kan ha vissa fördelar, som att res-
tiderna försvinner. Våra styrelsemöten tenderar att bli ganska långa – vi har mycket 
att prata om - så när timmen är sen och det är vardag nästa dag, då har det varit 
skönt att vara hemma, direkt.

Men så underbart att mötas, på riktigt! Samtalen får ett annat djup när vi ser 
varandra, ansikte mot ansikte. När kroppsspråket får hjälpa till. När blicken kan 
vandra i väg i rummet. När tystnaden inte blir en besvärande tomhet, utan en 
naturlig paus i ett samtal som vindlar sig fram.

Nu hoppas vi att coronapandemins spridning i Sverige ska hållas på en hanterbar 
nivå. Att myndigheterna kan släppa något på sina rekommenderade begränsningar. 
I sammanträdet i september beslutade vi att nu börja fira gudstjänst tillsammans i 
Andreaskyrkan, de som vill och kan. Vi fortsätter att sända dem digitalt. Vi vidtar 
nödvändiga åtgärder för att hålla fysisk distans. Vi kommer ha koll på att antalet 
personer inte är fler än vad myndigheterna har fastställt. 

I styrelsen märker vi att det är detta många nu längtar efter. Riktiga möten. Vi 
hoppas att detta får vara vår gemensamma prioritet framöver. Att mötas till guds-
tjänst, men också att mötas i den lilla gruppen, i ansvarsgrupper, studiegrupper och 
till veckobön. Naturligtvis med de försiktighetsåtgärder som är nödvändiga. Vi ska 
vara rädda om varandra!

Vänliga hälsningar
Styrelsen
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Församlingens bankgiro:
5052-8041 

Församlingens bankkonto:
Swedbank
8327-90148 581 069

Swishnummer:
1230294439

Församlingsnummer:
2500

Styrelsen:
styrelsen@andreaskyrkan.se

Styrelsens ordförande:
Torbjörn Jacobsson 
ordforande@andreaskyrkan.se

Redaktionskommitté:
Magnus Stenberg
Göran Gustafson
Olivia Elveborg
Layout: Karin Egerhag

Ansvarig utgivare:
Elisabet Ravelojaona

Andreaskyrkan 
Equmeniakyrkan Södermalm 
Högbergsgatan 31
116 20 Stockholm
www.andreaskyrkan.se

Pastor och församlingsföreståndare:
Mats Carlsson 
Mobil: 0708-67 13 14
mats.carlsson@andreaskyrkan.se

Pastor, inriktning barn o ungdom
och Studentpastor på Södertörns högskola:
Elisabet Ravelojaona
Mobil: 0707-58 55 61
elisabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se

Församlingsmusiker:
Tina Bergholm
Mobil: 0708-99 63 31           
tina.bergholm@andreaskyrkan.se

Administrativ assistent:
Karin Egerhag
Mobil: 070-710 07 27 
karin.egerhag@andreaskyrkan.se

Lokaluthyrning:
Pheabe Gabrial
Mobil: 079-074 84 20
uthyrning@andreaskyrkan.se

Våra kulturarrangemang och 
studieverksamhet sker 
i samarbete med Bilda.


