INFORMATION FRÅN ANDREASKYRKAN
EQUMENIAKYRKAN SÖDERMALM

Vingar som bär
Nr 2 2021

juni - augusti 2021

Våga tro att vingarna bär
Kan en tro att det omöjliga kan bli möjligt? Att det som ser ut att inte
fungera ändå fungerar? Att det som verkar helt hopplöst plötsligt löser
sig? Att vaccin kan göra att vi snart kan mötas ansikte mot ansikte igen?
Jag tänker på humlan. Att den godmodigt runda humlan kan flyga var
som bekant länge en aerodynamisk gåta. Humlan flyger för den vet inte
att den inte kan, var ett berömt svar i det gamla tv-programmet Fråga
Lund.
Numera har forskarna avslöjat humlans hemlighet. När den flyger slår
den 180 vingslag i sekunden (!) och efter vart och ett av dem vinklar
den blixtsnabbt upp vingens framkant så att det bildas en luftvirvel på
ovansidan. Det är denna som ger humlan lyftkraft.
När jag läser min bibel möter jag gång på gång, hur det omöjliga blir
möjligt; Jag tänker på kvinnorna, Sara, Maria och Elisabet. Två av dem
som mänskligt sett var för gamla att bli med barn. En av dem som inte
hade varit tillsammans med någon man. Ändå blir de havande, alla tre.
De sju tecken evangelisten Johannes berättar om i mötet med Jesus; vatten
som blir till vin, några bröd och fiskar mättar tusentals människor, en
man som går på vatten, döda som återvänder till livet.
Humlans flykt på den svenska sommarängen, fröets växtkraft i trädgårdslandet, vindens smekning mot min kind, säger; det måste gå! Det
är inte kört! Det finns något mer!
Du möter flera berättelser om detta magiska med att vara människa i
detta församlingsblad. Ta del av dem och allt det förunderliga som möter oss i den svenska sommaren; i trädgården, i skogen, på havet, tillsammans med varandra
och med Gud. Jag önskar dig en riktigt skön sommar!
Pax et bonum!

Mats Carlsson
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Tänkvärt

Det finns mycket fint att bygga på!

Hanna Berggren, medlem i Andreaskyrkan sedan fem år,
sjunger i kören Con Spirito, har nyligen blivit ledamot i
styrelsen för Klubbensborg. Hanna kommer ursprungligen
ifrån Norrbotten och bor med man och tre söner i närheten
av Klubbensborg i Hägersten sedan ett 20-tal år.
Vad vill du bidra med i arbetet med Klubbensborg?
- Jag kommer väldigt mycket att försöka stötta och utveckla
kommunikationen för Klubbensborg, såväl genom styrelsearbetet som att kavla upp ärmarna och göra något handfast om det behövs. Utmaningarna
är att nå ut, och vara relevanta, inte minst till de som bor i närheten. För att de i högre
utsträckning ska besöka Klubbensborg och café Uddvillan behöver vi blir mer synliga och
tydliga med vårt erbjudande. Det finns mycket fint att bygga på. Särskilt under pandemin
har det blivit populärt att promenera för en fika eller lunch i närområdet, och vi tror att
det kommer att hålla i sig.
Hur kan Andreaskyrkan finnas med mer i Klubbensborg?
- Svårt att svara på, det får jag kanske återkomma till mer längre fram. Jag tror att konferensverksamheten är en underskattad möjlighet, dvs att våra medlemmar i högre utsträckning skulle kunna anordna egna konferenser på Klubbensborg - det skulle vara ett stöd
för verksamheten som även är bra för den enskilde.
Nära Hägersten, i lantlig miljö nära stadens brus hittar man Klubbensborg. I Caféet kan man
fika alla dagar. Det erbjuds övernattning på vandrarhem, i hus, lägenhet samt camping. Ett antal
Equmeniaförsamlingar, därav Andreaskyrkan, äger tillsammans denna pärla vid Mälaren.
Namn: Hanna Berggren
Ålder: 48 år
Bor: Hägersten

Text: Mats Carlsson
Omslagets foto: Elisabet Ravelojaona

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 Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Andreaskyrkan och jag
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Arbete och förundran
Andlighet och trädgård – hur går dina tankar inför de orden? Får du kanske en
bild av en syrénberså, att sitta där och höra humlornas surr, vila kroppen på
en vacker bänk och rikta blicken mot himlen?
Hanna Allert Karlsson är sedan ganska nyligen utbildad trädgårdsmästare. På frågan om hon ville dela sina tankar inför orden andlighet och trädgård svarade hon
snabbt ja. Men när vi möts för en intervju skrattar hon lite inför ämnet.
- Nu när jag arbetat har jag tänkt en del på ordet andlighet. Den här våren har
trädgårdsarbetet för mig mest varit tungt kroppsligt arbete, med svettig panna och
leriga stövlar.
Visst har arbetet med att så frön, plantera, kultivera, rensa och skörda också en
djupare dimension, även för Hanna. Och snart är vi inne i ett samtal om förundran,
ödmjukhet och framtidshopp. Men innan vi kommer dit, något kort om Hanna.
Hon bor med make och två söner i Älta, i Nacka. Är uppvuxen på landet utanför
Skövde i Västergötland. Föräldrarna var konstnärer. Men här fanns också lantbruksrötter. Och trädgårdsintresset var stort.
Även Hanna var tidigt intresserad av odling men fokuserade mer på att utveckla
sitt eget konstnärskap. Utbildade sig också som pedagog. Under många år arbetade
hon som lärare i bild och form på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Så drabbades
hon av en utmattningsdepression. Det tog lång tid att komma tillbaka och hon
blev sjukskriven på deltid ett helt läsår.
- Under min sjukskrivning insåg jag att jag inte skulle kunna komma tillbaka på
heltid som lärare. Jag var ute mycket i skogen under sjukskrivningen och mådde
som bäst när jag fick arbeta i min trädgård. Det fanns en läkande kraft i att arbeta
utomhus med händerna.
Där växte lusten att byta spår. Att bejaka intresset för odling och trädgård. Med
stöd av maken fattade hon beslutet att söka in på en trädgårdsmästarutbildning i
Enköping.
- Det är inte så enkelt att byta bana mitt i livet. Men jag kände att är det någon
gång jag ska göra det så är det nu, säger Hanna, som fyllde 50 i slutet av april.
Idag arbetar hon heltid med trädgårdsarbete, för två olika arbetsgivare. Våren i år
var länge kylig, men som trädgårdsmästare måste Hanna naturligtvis mestadels
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Angeläget samtal

arbeta utomhus. Faktum är att när vi pratas vid en dryg vecka in i maj återkommer
hon flera gånger till just detta – regn, kyla, leriga stövlar och tungt kroppsarbete.
- Men även i detta det finns väl en andlig
dimension, funderar hon, lite prövande.
Och sedan, mera bestämt:
- Det finns definitivt en andlig dimension
i trädgårdsarbetet. Att så ett frö och sedan
se hur det växer. Det är magiskt! Det är
skapelsen som sker där nere i jorden! Jag
känner stor vördnad och tacksamhet.
Under sin utbildning intresserade sig
Hanna för och skrev ett arbete om den
mer kontemplativa aspekten av trädgården,
som en plats för meditation och bön.
Hon studerade en rörelse i England, etablerad av en anglikansk präst. Quite Garden Movement betyder ungefär Rörelsen
Tyst Trädgård. Prästen Philip Roderick
ville uppmärksamma trädgården som en
plats för bön och vila. Och den bibliska
utgångspunkten är, när man blir uppmärksammad på den, lika självklar som
uppenbar. I Markusevangeliet uppmanar
Jesus sina lärjungar att följa med honom
till en tyst plats för att vila. Roderick och hans rörelse konstaterar: ”Om Jesus regelbundet och konsekvent behövde ett sådant utrymme för att bara vara, så gör vi
det också.” Idag sprider sig konceptet, till kyrkor, sjukhus och skolor.
- Det finns dokumenterat i en rad studier att arbete och vila i en trädgård ger en
läkande kraft, konstaterar Hanna.
Tiden har också sin speciella betydelse, fortsätter hon. Nuet, historien och framtiden
finns närvarande samtidigt i trädgården. Du betraktar ett träd som kanske är 100
år gammalt. Under trädet finns vackra blommor som blommar bara i några veckor.
- Och när du sår ett frö blickar du mot framtiden med förväntan, i förundran att
det magiska ska ske igen.
Text: Magnus Stenberg, Foto: Samuel Karlsson
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”Fint när många röster möts”
Vem är Per Hjerpe?
Jag är en tenor som hoppas sjunga tillsammans med kören Con Spirito igen. Jag
är uppvuxen i Stockholm, bor på Söder och är utbildad tekniker som jobbat bland
annat på Ericsson och IBM. Jag har också en erfarenhet som fallskärmsjägare. Numera är jag självvald pensionär.
Hur hittade du till Andreaskyrkan?
Min pappa var polis men sjöng hela tiden i många
olika körer. Han var angelägen att jag också skulle
lära mig sjunga och av den anledningen gick jag på
Adolf Fredrik. Men sedan prioriterade jag mina tekniska intressen fast jag nog alltid tänkte att jag någon
gång skulle sjunga i kör igen. För 7-8 år sedan insåg
jag att tiden fanns för körsång och jag gick runt och
letade efter lämplig kör. En söndag förmiddag passerade jag Andreaskyrkan och gick in. Där satt församlingsmusiker Tina Bergholm och drack kyrkkaffe.
Dagen därpå började jag sjunga i Con Spirito.
Vad är frihet för dig?
Det är möjligheten att göra egna val inom ramen
för omständigheterna. Friheten skapar jag själv men
också i gemenskap med andra människor.
Att ge utrymme för varandra och inte döma för hårt. Ett konkret exempel är den
kolonistuga på 25 m² som vi äger samtidigt som vi tillhör en koloniförening med
90 andra medlemmar. Jag tycker om att pyssla med stugan samtidigt som jag umgås och hjälper andra.
Jag tänker att både Adolf Fredrik, fallskärmsjägarskolan, koloniföreningen och Andreaskyrkan är plattformar som gett mig möjligheter. Här finns människor som vill
någonting och som vill väl.
Saknar du Con Spirito?
Pandemin har gjort att vi inte har sjungit tillsammans i samma lokal på ett år. Jag
ser framemot när man får mötas i en gudstjänst eller på en konsert och får klanga i
varandra igen. Det känns fint när många röster möts.
Text: Göran Gustafson, Foto: Ulla Rudengård Hjerpe
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Periodens temasång
Så var det dags för en tredje sång som Musikutskottet valt ut, som en del av arbetet
att introducera ny sång och musik i våra gudstjänster. ”Som humlan” är hämtad
från Brukssånger, och vi hoppas att den kan få vara en bön för oss alla, om ett liv i
tillit och ”tro på att vingarna bär”. Noter och ljudfil finns på hemsidan.

Som humlan
Text: Emma Carlsson Musik: Stefan Jämtbäck
1. Gud lär oss att leva som humlan på ängen,
som flyger i tro på att vingarna bär.
Bejaka den längtan som får oss att lyfta,
ta riktning av himmelens vind på vår färd.
Och hjälp oss att lära av sommarens blomma
som sprider sin skönhet på platsen den får,
att smycka det rum som blev vårt här på jorden,
ge himlen en växtplats i tiden som går.
2. Och visa hur vi liksom bäcken som strömmar
och söker sin framtid varenda sekund,
kan möta allt ovisst som väntar runt kröken
i tro på att himmelen bär varje stund.
Ge mod så att vi vågar leva som barnet,
som barfota vandrar i gräset i tro.
Med tillit till världen omkring kunna ana
att jorden är platsen där himlen kan gro.

Foto: Ingrid M Lindhe
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Under tiden 27/6 till 8/8 är gudstjänsterna förinspelade. De går att se från kl.
8.00 den aktuella söndagen. Länkar
går ut i veckomejl. Hör av dig till mats.
carlsson@andreaskyrkan.se om du vill
ha en sådan länk. För aktuellt info om
övriga mötesplatser - se vår hemsida.

27 söndag
Den Högstes profet
Från 8.00 Gudstjänst - förinspelad
Mats Carlsson, Anna Kastemyr, sång,
Åsa Lindström, flöjt,
Eva Hermansson, piano.

Juni

Juli

9 onsdag
14.00 Bibelsamtal

4 söndag
Sänd mig
Från 8.00 Gudstjänst - förinspelad
Mats Carlsson, David Berjlund, sång
och gitarr, Eva Hermansson, piano.

10 torsdag
19.00 Bibelsamtal
Vi läser apostlagärningarna.
13 söndag
Kallelsen till Guds rike
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona, Åsa Lindström,
Eva Svedberg, sång, Karin Kjellberg,
piano. Församlingsmöte om kommande
renovering. Se notis sid. 13.
20 söndag
Delande
11.00 Andreasmässa
Vi delar bröd och vin och samtalar
kring månadens pärla i pilgrimskransen.
Tina Bergholm, sånggrupp ur kören
Con Spirito.
15.00 Musikprogram på Klubbensborg
Länge leve livet
Ingrid M Lindhe m. fl.
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11 söndag
Efterföljelse
Från 8.00 Gudstjänst - förinspelad
Elisabet Ravelojaona,
Eva Svedberg, sång, Erik Palmberg,
trumpet, Filip Augustson, bas,
Tina Bergholm, piano.
18 söndag
Jesus förhärligad
Från 8.00 Gudstjänst - förinspelad
Mats Carlsson, Ingrid M Lindhe,
sång, Karin Kjellberg, piano.
25 söndag
Andlig klarsyn
Från 8.00 Gudstjänst - förinspelad
Elisabet Ravelojaona,Tina Bergholm,
Brass Andreas.

Kalendarium

Augusti
1 söndag
Goda förvaltare
Från 8.00 Gudstjänst - förinspelad
Mats Carlsson, Eva Svedberg, sång,
Erik Palmberg, trumpet,
Filip Augustson, bas,
Tina Bergholm, piano.
4-8 augusti
Stockholm Pride. Se Equmeniakyrkans program sid. 12.

27 fredag
16.00 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll
29 söndag
Medmänniskan
11.00 Gudstjänst med församlingens
höstupptakt. Se notis sid. 11.
Mats Carlsson, Tina Bergholm,
Kören Con Spirito.
11.00 Sångsamling för barn
Se notis sid. 11.

8 söndag
Kärlek och vänskap
Från 8.00 Gudstjänst - förinspelad
Elisabet Ravelojaona, Marie Åström,
Lena Jonhäll, klarinett,
Tina Bergholm, sång och piano.

15.00 Musikprogram på Klubbensborg
Medan dagen ännu är
Kören Con Spirito, Tina Bergholm,
Karin Kjellberg, piano, Mats Carlsson.

15 söndag
Tro och liv
11.00 Andreasmässa
Mats Carlsson, Tina Bergholm,
sånggrupp ur kören Con Spirito.

1 onsdag
13.00 Onsdagsträffen
Löftena kunna ej svika
Mats Carlsson, Tina Bergholm m. fl.
Se notis sid. 11.

21 lördag
Gemenskapsdag på Gålögården.
Anmälan. Se notis sid. 10 och broschyr.
22 söndag
Friheten i Kristus
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona,
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr,
Eva Hermansson, piano.
Församlingsmöte.

September

3 fredag
16.00 Andreasfreda´
5 söndag
Enheten i Kristus
11.00 Andreasmässa
Mats Carlsson,
Karin Kjellberg, piano.
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Semestrar

Våra anställda har semester
i sommar enligt följande:
Tina Bergholm 28/6–8/8
Mats Carlsson 28/6–8/8
Karin Egerhag 5–11/7, 26/7–15/8
Pheabe Gabrial 21/6–1/8
Elisabet Ravelojaona 21/6–1/8

Öppen Kyrka

Från och med tisdagen 29 juni har
vi Öppen Kyrka varje vecka varje tisdag, onsdag och torsdag kl 13 – 15.
Kyrkan är öppen för andakt och för
att tända ljus. Det finns en medmänniska att tala med och vi har en enkel
servering för att kunna umgås (i första hand utomhus så att vi undviker
smittspridning). Redan nu har vi
kyrkan öppen tisdag eftermiddag, för
exakta tider fram till midsommar, se
vår hemsida.

Tro att vingarna bär Gemenskapsdag på Gålögården

Lördag 21 augusti hoppas vi kunna
mötas igen, ansikte mot ansikte, till
gemenskapsdag. Vi ses på Gålögården
för att så många som möjligt ska kunna
vara med. Vi satsar som förra året på
en dag, med möjlighet för de som vill
att sova över en natt 20–21/8.
Efter tid av ofrivillig distans finns
stort behov av att träffas och vara tillsammans. Vi märker hur mycket det
personliga mötet betyder, även om vi
sett och talat med varandra på telefon
eller någon skärm året som har gått.
Vi ger därför stort utrymme till samtal
och gemenskap under dagen. Delgivning och reflektion över den tid då vi
inte kunnat mötas som förut. Vad har
den gjort med oss? Församlingens roll
och funktion under pandemin? Lärdomar, erfarenheter vi har gjort? ”Tro
att vingarna bär” är temat för vår dag.
Vi följer de riktlinjer som
gäller då vi möts. All praktisk
information om dagen finns i
den broschyr som följer med
detta församlingsblad. Varmt
välkommen till en fin inledning på hösten!

Foto: Elisabet Ravelojaona
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Mat och prat

Höstupptakt och säsongsavslutning på Klubbensborg

Sista söndagen i augusti, 29/8 inbjuder vi till höstupptakt med samlingsgudstjänst kl 11.00. Vi hoppas kunna
mötas efter lång väntan, denna söndag, till gudstjänst och gemenskap. På
eftermiddagen ansvarar Andreaskyrkan
för säsongsavslutningen på Klubbensborg kl 15.00. Tina Bergholm och
Con Spirito finns då med under temat
”Medan dagen ännu är” tillsammans
med Mats Carlsson.

Sångsamlingar för barn

Ytterligare en mötesplats har startat
för tonåringar under senvåren, som
vi kallar för ”Mat och prat”. Vi lagar
mat, äter och pratar kring teman vi
tycker är viktiga. Det handlar om livet, tron och kyrkan. Dagarna bestäms
utifrån gruppens sammansättning.
Känner du någon tonåring – tipsa
gärna! Alla är välkomna oavsett livsfilosofi, tro eller icke-tro.
Ledare är Elisabet Ravelojaona.

Onsdagsträffen

I höst inbjuder vi till sångsamling
en gång i månaden för åldrarna 4-5
år, där även yngre är välkomna med
sina föräldrar. Vi ses på gudstjänsttid
11-11.45 då vi sjunger, får ta del av
en bibelberättelse och avrundar med
en enkel ljuständning. Efteråt blir det
förstås fika.

Vi hoppas kunna återkomma med
våra Onsdagsträffar i höst med start
den 1 september och därefter varannan
vecka. På grund av pandemin har vi
inte sammanställt programmet men
kommer att göra det i slutet av sommaren. Vi inväntar vad som gäller då
hösten närmar sig.
/Conny och Gunnel

Ledare är Ingrid Lindhe och
Annika Gustafson.
29 aug, 26 sep och 24 okt.
Vid fyra tillfällen möts vi till
gudstjänst med och för alla
åldrar: 19 sep, 17 okt, 21 nov
och 19 dec.

Foto: Karin Egerhag

Notiser

11

Pridevecka på Södermalm 4-8 augusti
I år inbjuder Stockholm Pride till Södermalm med en alternativ festival utefter rådande restriktioner och förutsättningar. Med
Pride Stage på Södra Teatern, Pride House
på Clarion Stockholm och en digital hybridparad hoppas organisationen skapa gemenskap och känslan av en festival utspridd på
fler platser än vanligt.

Flera Stockholmsförsamlingar inom Equmeniakyrkan vill vara med och skapa en
Foto: Elisabet Ravelojaona
mötesplats i Andreaskyrkan för deltagare i
festivalen, som pågår i våra kvarter. Det kommer även ske i samarbete med
EKHO, Stockholm, en förening för kristna hbtq-personer.
Onsdag 15-19

Öppen kyrka, enkelt fika, möjlighet att tända ljus i kyrksalen

18.00
		

Andakt, med nattvard ”Att komma ut, bort och hem”
Lena Frisell, Elisabet Ravelojaona, Åsa Bosdotter

19.00
		
		

Välkomna varandra
Nätverksträff för hbtq-personer och allierade i Equmeniakyrkan
Arrangörer: Equmeniakyrkan region Stockholm och Bilda

Torsdag 15-19

Öppen kyrka, enkelt fika, möjlighet att tända ljus i kyrksalen

18.00
		

Andakt ”Gud i alla färger”
Sven Johannesson, Elisabet Ravelojaona, Åsa Bosdotter

Fredag

Öppen kyrka, enkelt fika, möjlighet att tända ljus i kyrksalen

15-19

19.30
		

GOSPEL & LOVSÅNG, en kväll inför Gud, under regnbågen
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17

		
		
		

Kör: Rainbow Gospel under ledning av Sabina Lilja
Lovsångsledare: Ida Hammarbacken
Kapellmästare: Malin Amondi Hansén

		

Arrangörer: Immanuelskyrkan och EKHO Stockholm

För mer information om vad som händer under veckan i kyrkor runt om i Stockholm hänvisar vi till Kyrkorna på Prides Facebooksida och https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/pride.
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RODER – mötesplats för bearbetning av livet

Senare i höst vill vi inbjuda till en ny mötesplats med namnet Roder -”mötesplats
för bearbetning av livet”. Roder innefattar sju kvällssamlingar samt en uppföljande
samling. Namnet Roder syftar på att ge tillfälle till bearbetning av krafter som ofta
finns under ytan i våra liv, vi inte alltid är medvetna om. Likväl har de potential att
styra våra liv i en riktning vi inte alls vill. Roder handlar om vårt livs riktning och
tar upp sju centrala livsteman:
• Min riktning i livet
• Modet att skapa ett rymligare livsrum (rädsla)
• Min känsla av att inte duga
• Min förmåga att försonas med det som varit
• Mina förväntningar på kärlek och gemenskap
• Min djupaste längtan
• Mina mål i livet
Nästa församlingsblad kommer mer information om upplägg, praktiskt och tider
hur vi tänker arbeta med Roder. Välkommen med som deltagare och volontär!

Foto: Magnus Stenberg

Församlingsmöte 13 juni

Välkommen till församlingsmöte efter gudstjänsten den 13 juni.
Viktigaste ärendet: Beslut om kommande renovering. Mötet hålls digitalt.
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Fri som en fågel, eller ett flygplan
Frihet, ett ord som kan kännas avlägset så här i pandemitider när regler och restriktioner begränsar oss. Frihet, ett ord som kan kännas extra aktuellt nu när vi
förhoppningsvis rör oss mot friare tider. Men vad är frihet och vad innebär det i
vardagen? I ett samtal med deltagarna på Andreasfreda’ så var just frihet temat.
- Vad är frihet?
Alla beskrev frihet olika, men ett
återkommande tema var naturen.
Skog, vind, vatten och djur kunde
alla associeras till frihet. Även känslan av att flyga kan förknippas med
frihet, både i form av fåglar och
flygplan. Det påminner mig om vad
Oskar i Rasmus på luffen säger, han
vill vara fri som en fågel. Som fågel
kan man både flyga och ta del av friheten i naturen.
- Men vad är då motsatsen till frihet?
I skolan är man inte fri. Där finns scheman och lärare som styr dagen. Idag så är vi
heller inte fria att träffa de vi vill eller att fira högtider och händelser. Förut var det
friare, då var vi inte rädda för att trängas. Så kanske det aldrig kommer bli igen.
Att träffa många människor känns ohygieniskt nu när vi vant oss vid att undvika
folksamlingar. Saknad kom också upp på tal om frihet. Det finns människor vi
saknar som vi aldrig mer kommer kunna träffa. Vi kan inte styra allt.
- Vad ser vi fram emot att göra i framtiden när restriktionerna börjar lätta?
Träffa människor, framför allt släkt, hamnar högt på listan tillsammans med olika
sorters aktiviteter. Här räknas både skolaktiviteter, matcher och Gröna Lund in.
Samtalet med Andreasfreda’ fick mig att inse att även om vi på många sätt kan
känna oss begränsade just nu, så har vi fortfarande mycket frihet. Vi får vara oss
själva och uttrycka våra tankar och åsikter. Vi kanske inte är riktigt lika fria som
fåglar att flyga var vi vill, men jag lämnade samtalet med en känsla av tacksamhet
över den grundläggande friheten vi trots allt har.
Text: Olivia Elveborg, Foto: Elisabet Ravelojaona
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Barn och unga i Andreas

Hälsning från styrelsen om renovering
Vi är alla glada och stolta över vår vackra Andreaskyrka. Om några år är det 150 år
sedan kyrkan byggdes! Självklart har många renoveringar, upprustningar och ombyggnader genomförts sedan dess – vissa större, andra mindre. Nu är det dags igen.
Som beslutats i ett inriktningsbeslut vid församlingsmötet i januari är det tre områden som nu står i fokus. Utomhus – åtgärda fuktskador på fasad och källare.
Ventilation - förbättra ventilationen och skapa återvinning av värme. Inomhus –
slipning av golv, byte av gångmattor, renovering av toaletter och kök med mera.
Fastighetsutskottet har under våren arbetat intensivt med att i detalj identifiera
behoven och ta in offerter från olika företag som kan utföra arbetet. Vid styrelsens
sammanträde den 19 maj gavs en noggrann redogörelse för de många detaljer som
ingår i processen. I styrelsen känner vi oss trygga med att kunna presentera ett
konkret och väl genomarbetat förslag till beslut vid församlingsmötet den 13 juni.
Underlag till beslut kommer att skickas ut i förväg.
Vi ser alla fram emot att Andreaskyrkan får en nödvändig uppfräschning, att köket
blir upprustat, inomhusluften bättre, golven slipade. Men innan vi är där, när allt
arbete ska genomföras, innebär det också begränsningar. Tyvärr sker detta just som
vi längtar så intensivt efter att öppna upp och fylla kyrkan med liv och rörelse.
Vi kommer kunna fira gudstjänst i Andreaskyrkan även under byggprocessen. Men
under en tid i höst kommer möjligheten att utnyttja en del av våra lokaler att vara
begränsad. Men, för att parafrasera ett bekant uttryck: Vi ställer inte in. Vi bygger
om!
Varma hälsningar
Styrelsen
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