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september - november 2021

Välkommen hösten 2021 en annorlunda tid!
En annorlunda tid har vi levt i ganska länge och hösten 2021 ska väl bli
mer som vanligt. Är vanligt som det var 2019? Vill vi tillbaka dit och
går det ens?
Många brottas med hur saker och ting ska vara och bli. Vi kanske också
brottas med vår tro. Ser och hör jag Gud när det är turbulent och våra
rutiner ändras, lyckas rutinerna för bönen bestå? Själv lyckades jag inte.
Min dagliga cykelpendling med bön försvann. Också andra omständigheter försvårade mitt böneliv. Samtidigt så träffades vi inte som församling på samma sätt. Utmanande.
Vår församling har snart funnits i 145 år på samma plats. Ett av de tidiga namnen var Bönehuset på Söder. Här samlas vi och ber. Be har vi under pandemin kunnat göra även om vi inte har samlats. Många vittnar
om att mötet med varandra gör oss till församling och vi har saknat det.
Fullvaccinerade och med avklingande pandemi (?!) kan vi mötas igen.
Men inte riktigt…
För att husera församling och böner i ytterligare 150 år gör vi nödvändigt underhåll. Inte så omfattande som renoveringarna 1924 och 1986
men, vattnet ska hållas ute med ny dränering och luften återanvändas
för att minska värmeläckaget. Ett ”nytt” kök och toaletter ska göra att
vi trivs än bättre. I advent kommer vi kunna välkomna alla fullt ut igen.
Vilken glädje att se fram emot.
Fram till dess gör vi det bästa av Hösten 2021 – den annorlunda tiden. Låt den få präglas av bön och handling.
Vi bär varandra i bön men också handfast för att renoveringen ska bli klar i tid. Att få höra, jag ber för dig och låt
mig få hjälpa dig med det där, tror jag många skulle bli
glada för. Låt det vara som vanligt när mycket annat är
annorlunda.

Torbjörn Jacobsson, ordförande
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Tänkvärt

Här får alla plats

I Andreaskyrkan får alla plats! Det var så någon beskrev
kyrkan för Ingrid Malgeryd Lindhe på 1990-talet då
hon började besöka kyrkan. Snart var hon medlem. Nu
är jag fast, förklarar hon.
Många som deltar i gudstjänster i Andreaskyrkan känner
igen Ingrid som finstämd solist som ackompanjerar sig
själv på gitarr. Ofta sjunger hon sånger av Tomas Boström,
trubaduren och pastorn som under flera decennier bidragit
med personliga visor med underfundiga texter.
- Jag gillar hans sätt att vrida och vända på orden. På så vis får man tänka till själv, säger
Ingrid, och avslöjar att hon älskar Povel Ramel.
Hon är uppvuxen i en by utanför Aneby i Småland, och tidigt präglad av den fromhet
och de uttryck som fanns i vad som då kallades Kronobergsmissionen. Det var mycket
tältmöten och predikanter med höga tonlägen, konstaterar hon. I Andreaskyrkan hittade hon en mer tillåtande atmosfär.
- Under 1990-talet firades regelbundet Regnbågsmässor i Andreaskyrkan. Det gjorde
starkt intryck på mig.
Ingrid arbetar i Stockholm men har på sätt och vis hela världen som arbetsfält. Hon arbetar administrativt på stiftelsen International Foundation for Science – IFS. Stiftelsen
förmedlar ekonomiskt stöd till forskare i vad som ibland kallas tredje världen, bland
annat i syfte att ge fler forskare möjligheter att stanna kvar i hemlandet och inte sugas
upp av universitet och institutioner i den rika världen. Arbetsspråket är engelska. Men
franska går också bra när det behövs, konstaterar Ingrid.
Namn: Ingrid Malgeryd Lindhe
Ålder: 60 år
Bor: Vasastan
Arbete: Programme Adminstrator vid IFS

Text och foto: Magnus Stenberg
Omslagets foto: Karin Egerhag

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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Barn och unga i Andreaskyrkan
I höst startar vi två nya mötesplatser för barn och unga i Andreaskyrkan och
fortsätter förstås med det som redan funnits ett tag. Inbjud gärna dem du känner!

Andreasfreda’

Andreasfreda’ är vår fritidsklubb för barn och unga från åk 4 och uppåt. Vi möts
tre fredagar i månaden 16.00 – 18.00. Vi startar med fika, därefter följer dagens
aktivitet av bak, lek, kreativt skapande… Vi avslutar samlingen med en ljusrunda.
Ledaren ger en kort reflektion kring ett tema. Därefter skickar vi runt ett ljus och
var och en har möjlighet att dela sina tankar.

Ung kväll och Ung kväll+

Ung kväll är en träffpunkt för dig som gått ut gymnasiet. Vi möts varannan fredag
18.30 – ca 22.00. Första delen av kvällen ägnar vi åt en aktivitet, därefter fikar vi
och går över till kvällens samtalsämne. Kvällen avslutas sedan med en enkel andakt.
Självklart är det gruppen tillsammans som planerar terminen och de samtalsämnen
vi vill ta upp. Samtal som rör sig kring livet och tron.
Varannan träff kallar vi Ung kväll+. Då bildar vi en större gemenskap tillsammans
med tonåringar från åk 8 och uppåt. Upplägget är detsamma.

Mat & Prat

Mat & Prat är tänkt för dig som går i åk 8 och uppåt. Vi träffas för att laga mat
och äta ihop. Varje träff har vi också ett samtalstema, utifrån frågor som gruppen
är intresserad av. Frågor kring livet och tron. Träffen hålls en veckokväll i månaden
17.00. (Kan anpassas efter deltagarna.)
En fredagskväll i månaden är det i stället Ung kväll+. Då träffas vi tillsammans
med den äldre ungdomsgruppen 18.30 - ca 22.00. Första delen av kvällen är det
lekar eller spel. Därefter fikar vi och fortsätter med samtal. Kvällen avslutas med en
enkel andakt.

Har du frågor hör gärna av dig till Elisabet Ravelojaona, 070 – 758 55 61
eller elisabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se. Elisabet är ansvarig ledare för
församlingens barn- och ungdomsarbete.
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Barn och unga i Andreas

Sångsamlingar för barn

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 möts: 29 aug, 26 sep och
21 nov. Ledare är Annika L Gustafson och Ingrid M Lindhe.

Gudstjänst med och för alla åldrar

Välkommen till gudstjänster med en blandning av rörelse, berättande, musik, sång
och bön. Skapade av, för och med alla åldrar. Vi möts 11.00.
19 september Har döden någon plats i livet?
En gudstjänst där vi talar om att mista någon och om att döden ibland är förutsättningen för nytt liv. Vi sår frön, som växer upp till nya plantor.
17 oktober Familjeliv.
Jesus sa: Den som gör Guds vilja är min bror, syster och mor. Vad är egentligen en
familj och hur bygger vi gemenskap i kyrkan och på andra platser?
21 november När såg vi dig törstig?
Vad betyder det om vi följer Jesus utmaning att se honom i alla människor vi möter?
19 december Bärare av hopp!
En gudstjänst där vi möter Maria, som snart ska bli mamma. Vem är hon, den
unga kvinnan som säger ja till att bära och föda Guds barn?
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Nu börjar renoveringen
Nu börjar renoveringen av Andreaskyrkan. Tre personer i församlingen har
lagt ner ett stort arbete i förberedelserna och med att hitta rätt företag för uppdraget. Vid ett församlingsmöte i augusti presenterades vad som nu kommer
hända.
Ingvar Holmberg, Annika Johansson
och Niclas Jonsson - det är gruppen
som tagit på sig uppgiften att förbereda
den kommande renoveringen av Andreaskyrkan. Efter mycket arbete finns
nu ett avtal klart med företaget som ska
göra jobbet. Nu i september sätter projektet igång.
De har granskat varje skrymsle av den
snart 150-åriga byggnaden. Sammanställt listor över behov i smått och stort.
Och lusläst den ena offerten efter den
andra. Men nu är förberedelserna klara.
Efter beslutet i församlingsmötet den
13 juni att sätta igång renoveringsprojektet har de sista pusselbitarna nu fallit
på plats.
När den lilla gruppen vid församlingsmötet den 22 augusti berättar om hur
det praktiska arbetet kommer att läggas
Ingvar Holmberg och Annika Johansson
upp är det tydligt att de både är nöjda
och förväntansfulla. De har mötts i
mängder av möten, med byggfirmor och med varandra. Äntligen ska arbetet rulla
igång.
Den här gången var det Niclas som förmedlade rapporten. Han gjorde det från sitt
hem, i ett välbesökt församlingsmöte som var både fysiskt och digitalt.
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Det företag som församlingen nu skrivit kontrakt med heter Q-gruppen i Stockholm AB och har stor erfarenhet av den här typen av projekt. En återkommande
kund för företaget är Immanuelkyrkans fastighetsbolag Probitas. Företaget presenterar sig själva som ett byggföretag inriktat på om- och tillbyggnader av samhällsoch förvaltningsbyggnader, men att man även har en stolt historik av varsamma
ombyggnader i kulturhistoriskt känsliga miljöer.
Det är en kompetens som kommer väl till pass i just Andreaskyrkan.
- Företaget har varit lyhörda inför våra behov, konstaterar Niclas i församlingsmötet.
Här är något av vad som väntar:
• Arbetet startar den 1 september.
• Det mesta av renoveringsarbetet kommer att ske i undervåningen. Kyrksalen en
trappa upp kommer därmed vara tillgänglig, åtminstone för gudstjänster under
söndagar.
• Köket kommer byggas om helt och hållet, vilket gör att det inte är tillgängligt
under större delen av tiden.
• Alla toaletter kommer att åtgärdas, men inte alla samtidigt. Det kommer alltid
finnas någon som är tillgänglig.
• Den modernisering av ventilationen som var planerad till i höst skjuts framåt till
våren 2022, men ingår alltså i renoveringsprojektet.
Enligt tidsplanen ska huvuddelen av renoveringen vara klar till första advent i år.
Text och foto: Magnus Stenberg
Andreaskyrkan invigdes 1877, då under namnet ”Nya Missionshuset”. Byggandet
pågick i två år med C E Hallström som byggmästare. Arkitekterna bakom kyrkbygget var Axel och Hjalmar Kumlien. Först 1917 fick byggnaden namnet Andreaskyrkan. Omfattande renoveringar av kyrkan har genomförts vid flera tillfällen,
bland annat 1924 och 1986-87. Vid den senare ombyggnaden lyftes kyrkgolvet
upp till läktarnivå, vilket gav rum för församlingssal, kök, kyrktorg, grupprum och
expeditioner på markplan.
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Det omvälvande mötet med profeterna
Helgen 9–10 oktober gästar författare och pastor Peter Halldorf Andreaskyrkan för en seminariehelg (se notis sid. 10). En helg vi har väntat på och förberett oss för under mer än ett års tid. Nu hoppas vi att den äntligen ska bli av.
Inför hans besök frågade jag honom följande:
Kan du berätta något om din livssituation idag? Hur ser din vardag ut?
– Jag lever ett stilla liv på landet, i den
östgötska ekskogen. Ora et labora. Sköter
om bin, örtagård och ägnar tid åt brevkorrespondens. Den söndagliga mässan i
Ekumeniska Kommuniteten är livskälla
och höjdpunkt varje vecka.
Vad var upprinnelsen till att du skrev boken Därför sörjer jorden?
– Under sex års tid, från 2012 till 2017
hade jag förmånen att i stort sett dagligen
få umgås med den profetiska litteraturen
i Bibeln, i synnerhet profeten Jeremias
Peter Halldorf, foto: privat
bok. Det var omvälvande och djupt
rannsakande på ett personligt plan. Profeterna framstod för mig som radikalt samtida och politiskt utmanande. Det ledde till att jag på ett mer uppmärksamt sätt
började lyssna till vad forskarna sa om klimatkrisen. I det ljuset framstod profetlitteraturens aktualitet som än mer brännande. Det ledde till att jag ville försöka
skriva något om spänningen i den kristna tron mellan två stora framtidsutsagor:
”Himmel och jord ska förgå” och ”efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en
ny jord”. Det blev boken Därför sörjer jorden.
Om du kort skulle dela några tankar om ”hopp” utifrån ett kristet perspektiv till
en medmänniska, vad säger du då?
– Hoppet tillhör en annan kategori än det positiva tänkandet. Det kristna hoppet
är grundat på en realistisk pessimism. Innan vi kan ta emot hoppet om en ny och
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bättre värld,
måste den optimism grusas som
sätter sin tilltro
till människans
egen förmåga
att förbättra sig
själv och världen.
Hoppets språk i
den kristna tron
är ett uppståndelsespråk. Det är vid den tomma graven kvinnorna får orden tillbaka. Därifrån
räcker de oss ett hoppets språk, som får oss att våga ta till oss tanken att Guds trofasthet är ett veto mot människans trolöshet.
Hur har din tid varit under pandemin? Några reflektioner kring hur du ser att pandemin har påverkat; dig själv, kyrkan och vårt samhälle?
– På ett personligt plan en period av stor stillhet, vila, resonans. Betydelsen av en
enkel daglig rytm har blivit ännu tydligare. Styrkan i gryningsbönen. Avgörande
har varit att varje vecka få fira mässan, även under pandemin. Jag märker hur det år
som ligger bakom, hos mig och många andra, inneburit eftertanke, även besinning.
Som med alla djupgående existentiella erfarenheter är dock frågan om vi – om så
bara något litet – förmår låta de insikter vi gjort hålla igen accelerationen när vi nu
frestas att återgå till ”ordningen”.
Hur går dina tankar inför helgen i Andreaskyrkan? Vad är din längtan att få ge?
Vad blir ditt fokus i undervisningen?
– Jag ser mycket fram emot helgen i Andreaskyrkan och är glad över att ni avsatt
gott om tid för att vi tillsammans ska kunna reflektera över angelägna frågor. Det
jag, kort uttryckt, vill försöka göra är att visa att där de apokalyptiska visionerna
ser historiens slut som ett sammanbrott ser de hebreiska profeterna, och senare den
unga kyrkans stora teologer, ett genombrott.
Text: Mats Carlsson
Foto: Ingrid M Lindhe

Angeläget samtal
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Ett språk för hoppet
Därför sörjer jorden

En helg med Peter Halldorf om hopp och ansvar i klimatförändringarnas tid.
Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa? Välkommen till en seminariehelg i Andreaskyrkan den 9-10 oktober. Seminarierna kommer också sändas digitalt. Helgen arrangeras av Andreaskyrkan, Rastplats Söder,
Söders kristna råd och Studieförbundet Bilda. Mer info och anmälan: www.bilda.
nu/darfor-sorjer-jorden
Lördag 9 oktober
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 10 oktober
Lovsång
11.00 Gudstjänst
Peter Halldorf, Mats Carlsson, Olle Jonasson,
Eva Svedberg, sång, Karin Kjellberg, piano.
12.30 Dialogsamtal
Peter Halldorf, Peter Örn.
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September
12 söndag
Du gav dem vatten i deras törst
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona, Åsa Lindström,
Tina Bergholm, Björn Zetterqvist,
sång och gitarr.
15 onsdag
13.00 Onsdagsträffen
I syndakatalogens skugga Bönhusminnen från 50-talet
Eric Björklund, författare.
Se notis sid 14.

22 onsdag
13.00 Bibelsamtal
Vi läser Johannesevangeliet.
Se notis sid. 14.
26 söndag
Var är min skatt?
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Marie Åström, David
Berjlund, sång och gitarr, Annika
Rätteli, piano och orgel.
11.00 Sångsamling för barn och medföljande vuxen.
Annika L Gustafson, Ingrid M Lindhe.

17 fredag
16.00 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll +

18 - 26 september
Equmeniakyrans kyrkokonferens,
digitalt.

19 söndag
Har döden någon plats i livet?
11.00 Gudstjänst för och med alla
åldrar. En gudstjänst där vi talar om
att mista någon och om att döden
ibland är en förutsättning för nytt liv.
Vi sår frön, som växer upp till nya
plantor.
Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm,
Anna Kastemyr, sång.

29 onsdag
13.00 Onsdagsträffen
Att vara jordens salt på 2000-talet
Elisabet Sandlund, författare och ledarskribent på tidningen Dagen, delar
sina tankar om vår tid.
30 torsdag
11.30 Lunchbön
Nära Centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna
18.00 soppa
18.45 föredrag och samtal
20.00 nattvard

Oktober
1 fredag
16.00 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll

Kalendarium
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3 söndag
Et in terra pax
11.00 Andreasmässa med musik av
Michael Strand.
Elisabet Ravelojaona, Mats Carlsson,
kören Con Spirito, Tina Bergholm,
Karin Kjellberg, piano, Rigmor Bådal, bas.
6 onsdag
13.00 Bibelsamtal
7 torsdag
11.30 Lunchbön
8 fredag
16.00 Andreasfreda´
9 lördag
Därför sörjer jorden
Seminariehelg med Peter Halldorf.
Se notis sid. 10.
10 söndag
Lovsång
11.00 Gudstjänst
Peter Halldorf, Mats Carlsson, Olle
Jonasson, Eva Svedberg, sång, Karin
Kjellberg, piano. Se notis sid. 10.
13 onsdag
13.00 Onsdagsträffen
Alsike kloster - fristad för flyktingar och
systrar. Syster Karin, Alsike kloster.
14 torsdag
11.30 Lunchbön
15 fredag
16.00 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll +
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17 söndag
Familjeliv
11.00 Gudstjänst för och med alla
åldrar. - Jesus sa: “Den som gör Guds
vilja är min bror, syster och mor.” Vad
är egentligen en familj och hur bygger
vi gemenskap i kyrkan och på andra
platser?
Elisabet Ravelojaona, Ingrid M Lindhe, sång och gitarr, Karin Kjellberg,
piano.
18 måndag
18.00 Jazzkonsert
Se notis sid. 15.
20 onsdag
13.00 Bibelsamtal
21 torsdag
11.30 Lunchbön
22 fredag
16.00 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll
23 lördag
10.00 Pilgrimsvandring i samarbete
med Universitetskyrkan.
Elisabet Ravelojaona
24 söndag
Laget före jaget
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Åsa Lindström, Tina
Bergholm.
11.00 Sångsamling för barn och medföljande vuxen.
Annika L Gustafson, Ingrid M Lindhe.

27 onsdag
13.00 Onsdagsträffen
Ord, dikt och ton i allhelgonatid
Elisabet Ravelojaona, Karin Egerhag,
Gunnel Laveson von Malmborg.
28 torsdag
11.30 Lunchbön
Nära Centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna
18.00 soppa
18.45 föredrag och samtal
20.00 nattvard
31 söndag
Frälsningen
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Gunnel Laveson von
Malmborg, Karin Kjellberg, piano.

November
3 onsdag
13.00 Bibelsamtal
4 torsdag
11.30 Lunchbön
6 lördag Alla helgons dag
Ljus i mörkret
Vernissage med ljuständning
12.00 Välkommen
12.30 Presentation, Anna Pellnäs.
13.45 Andakt med tacksägelse och
ljuständning, Mats Carlsson.
Se notis sid. 16.

7 söndag
Vårt evighetshopp
16.00 Alltid hos dig - Sånger till tröst
Musikgudstjänst i allhelgonatid.
Kören Con Spirito under ledning av
Tina Bergholm, Olof Åhman, baryton, Gabriela Thür, harpa, Elisabet
Raveolaona. Se notis sid. 16.
10 onsdag
13.00 Onsdagsträffen
Mårten Gås och andra skånska traditioner
Gunnel Laveson von Malmborg
berättar och sjunger.
11 torsdag
11.30 Lunchbön
12 fredag
16.00 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll
14 söndag
Vaksamhet och väntan
11.00 Andreasmässa
Mats Carlsson, Tina Bergholm,
Annika L Gustafson, sång.
Församlingsmöte
17 onsdag
13.00 Bibelsamtal
18 torsdag
11.30 Lunchbön
19 fredag
16.00 Andreasfreda´
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21 söndag
När såg vi dig törstig?
11.00 Gudstjänst för och med alla
åldrar. - Vad betyder det om vi följer
Jesus utmaning att se honom i alla
människor vi möter?
Elisabet Ravelojaona, Åsa Lindström,
Karin Egerhag, fiol, Karin Kjellberg,
piano.
24 onsdag
13.00 Onsdagsträffen
Människor som förändrar världen
Bo Forsberg, f. d. direktor för Diakonia.
25 torsdag
11.30 Lunchbön
Nära Centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna
18.00 soppa
18.45 föredrag och samtal
20.00 nattvard
26 fredag
16.00 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll +
28 söndag
Ett nådens år
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, kören Con Spirito,
Brass Andreas, Tina Bergholm.

December
1 onsdag
13.00 Bibelsamtal
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2 torsdag
11.30 Lunchbön
3 fredag
16.00 Andreasfreda´
5 söndag
Guds rike är nära
11.00 Andreasmässa. Elisabet Ravelojaona, Karin Kjellberg, piano,
Eva Svedberg, sång.

Besök www.andreaskyrkan.se!
Vi finns också på Facebook och Instagram.

Onsdagsträffen

Onsdagsträffen börjar den 1 september kl 13:00 och pågår sedan varannan
vecka (udda vecko-nr) terminen ut.
Renoveringen gör att vi är i kyrksalen.
Det kan ev. innebära begränsningar
när och hur vi ses. Så håll utkik i veckomejl och på hemsidan om det skulle
inträffa.

Bibelsamtal på dagtid

Vi håller bibelsamtal på dagtid i fysisk
form och träffas i kyrksalen varannan
vecka (jämna vecko-nr) kl 13:00 14:30 från och med den 8 september
och terminen ut. Johannes evangelium
blir vårt samtalsfokus. Välkommen!
Allmänt råd: kolla veckomejl och
hemsida efter ev. ändringar.

Periodens temasång

Så var det dags för ny sånginspiration,
med hälsning från Musikutskottet.
Denna gång uppmanas vi att gå in
i tystnaden; den tystnad där vi får
lyssna till vad Gud vill säga. Där vi får
hämta kraft från Gud för att orka gå
vidare. Sången är skriven av Annchi
Netz och är en del av det rika utbudet
i Brukssånger.
Noter och ljudfil finns på hemsidan.
I tystnaden
Text & musik: Annchi Netz
I tystnaden
fylls jag av ett lugn
som sprider sig
och allt blir stilla
I tystnaden
kan jag fridfullt lyssna
till det du vill säga mig
Jag andas in en härlig morgonluft
Jag andas ut allting som varit svårt
och tungt
I tystnaden
känner jag din kraft
som ger mig mod
och jag kan styrkt gå vidare

Jazzkonsert 18 oktober

Under Stockholms jazzfestival gästas
Andreaskyrkan av två jazzduos som
gör varsin kort konsert och möts sedan
i en kvartett. Allt inom 60 minuter!
Konsertpremiär för duon Erik Palmberg och Anton Dromberg som framför egna kompositioner och tolkar
ett par låtar från den amerikanska
songboken.
Örjan Hultén och Filip Augustson har
spelat mycket ihop och även här bjuds
det på en del egenskrivet.
I slutet av konserten möts alla i en
kvartett! Där får vi lyssna till musik av
bl. a. Kenny Wheeler.
Erik Palmberg - trumpet
Anton Dromberg - piano
Örjan Hultén - saxar
Filip Augustson - kontrabas
Entré
Ordinarie: 150 kr
Student/pensionär: 100 kr
Kan förköpas via swish 123 029 44 39
märk ”Duojazz”.

Notiser
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Sånger till tröst

Söndag 7 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 Gabriela
Thür på harpa, Olof Åhman, sång och pastor
Elisabet Ravelojaona med
textläsningar. Det blir
musik av bl. a. H. Goodall, Fauré, K. Rehnqvist.
Vi gör en insamling till
musikverksamheten.

Fairy fall, målning av Anna Pellnäs.

Ljus i mörkret

Lördagen den 6 november blir det vernissage med
ljuständning kl. 12-14. Anna Pellnäs, körmedlem och
konstnär, ställer ut sina akvareller. Efter förlusten av
dottern Lilly var målningen och körsången det som
fick Anna att ta sig igenom den första tiden. Konsten
och musiken blev ljus i mörkret.
Utställningen kommer att finnas kvar i kyrksalen till
den 21 november.
Se hemsida www.konst.se/annapellnas
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Delar av en större mosaik

Att komma ut bort och hem och En gud
i alla färger, var rubrikerna på de kvällsandakter som hölls i Andreaskyrkan
under Stockholms Pride. De rubrikerna
säger mycket om vad den här veckan
handlar om. Att få vara stolt över vem
jag är. Påminnas om att Gud har skapat
oss till dem vi är och att kärleken är en
gåva från Gud. Tillsammans är vi delar
av den mosaiktavla som är Guds avbild.
Första veckan i augusti hölls Stockholms Pridevecka, i år på Södermalm med temat ”Nyckeln
till frihet”. Kyrkorna på Pride inbjöd till en rad
olika samlingar och föredrag runt om i lokala
församlingar och i Pridehouse. Andreaskyrkan
fick förtroendet att vara värd för flertalet av
Equmeniakyrkans arrangemang. Bland annat ett
viktigt samtal om ”Equmeniakyrkan – ett hem
för hbtq+ personer”. Ett samtal som kommer att
fortsätta på olika sätt under året som ligger framför, bland annat i årets kyrkokonferens.
Elisabet Ravelojaona tillsammans med Jonas Anundi,
ordförande i EKHO Stockholms styrelse, under gemenskapsdagarna på Klubbensborg. Tillsammans ledde de
tisdagskvällens nattvardsandakt.
Foto: Kim Wahren

EKHO står för Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer.
Grundades 1976.
Hbtq+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt
andra personer med queera uttryck och identiteter. Idag används ofta även ett +
efteråt för att markera att det finns fler exempel på hur människor är och definierar sig när det gäller sexualitet och kön.
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Gemenskapsdag på Gålögården
Lördagen den 21 augusti samlades ett 20-tal personer på Gålögården för Andreaskyrkans gemenskapsdag.
Medan barnen tillverkade och provflög drakar fick de vuxna reflektera genom att
vandra tillsammans. Dels en vandring med samtal om pilgrimens sju ledord. Och
dels en pilgrimsvandring som handlade om att kunna älska sig själv, tro på sina talanger och inte alltid söka bekräftelse hos andra.
Solen förgyllde vår dag men det fanns också tillräckligt med vind för att få drakarna att lyfta.

Text: Göran Gustafson
Foto: Elisabet Ravelojaona
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Hälsning från styrelsen
Kyrkan är en byggnad på en specifik plats. Men kyrkan är också alla vi människor
som knyter an till den, kontinuerligt eller mera tillfälligt, som medlemmar eller
bara som besökare och gäster. Nu under corona-pandemin har vi på ett nytt sätt
fått upp ögonen för att vi i Andreaskyrkan är en gemenskap även när vi inte kunnat mötas fysiskt i vår vackra kyrka på Högbergsgatan.
Men även innan vi började med digitala gudstjänster har vi funnits ”på nätet”.
Sedan många år tillbaka når Andreaskyrkan människor via Facebook och Instagram. Dessa så kallade sociala medier är något vi inte uppmärksammar så ofta,
men genom dem har vi möjlighet att knyta kontakter och att berätta om vår gemenskap och vår önskan att erbjuda rum för möten med Gud och möten mellan
oss människor.
Till styrelsens sammanträde i mitten av augusti hade pastor Elisabet Ravelojaona
och Karin Egerhag, administrativ assistent, sammanställt en rapport om arbetet
som sker via sociala medier. Det är framförallt Elisabet och Karin som arbetar med
att uppdatera Facebook och Instagram.
Med Andreaskyrkans företagskonto på Instagram kan vi avläsa statistik. Av rapport
framgår att under en 30-dagarsperiod under våren nådde vårt Instagram-konto ut
till 264 andra konton. En dryg majoritet bodde i Stockholms kommun, men även
Huddinge, Lidingö, Nacka och Uppsala (!) har sina följare. En ganska stor majoritet är kvinnor och när följarna delas in i åldersgrupper om tio år så finns de flesta i
intervallet 45-54 år.
I styrelsen är vi glada över kontakterna vår församling har även via sociala media
och det arbete som läggs ner på dessa. Är du själv aktiv på Facebook eller Instagram, var gärna aktiv när du ser att något har lagts upp, med ett ”gilla” eller kanske
en kommentar. På så vis blir våra sociala medier ännu mer sociala.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

19

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

Församlingens bankgiro:
5052-8041

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

Swishnummer:
1230294439

Församlingens bankkonto:
Swedbank
8327-90148 581 069

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
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2500
Styrelsen:
styrelsen@andreaskyrkan.se
Styrelsens ordförande:
Torbjörn Jacobsson
ordforande@andreaskyrkan.se
Redaktionskommitté:
Magnus Stenberg
Göran Gustafson
Olivia Elveborg
Layout: Karin Egerhag
Ansvarig utgivare:
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