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Del av något större
”No man is an island”, skrev John Donne. Ingen människa lever för sig 
själv, isolerad – vi berör varandra. Vi blir till i mötet mellan ett jag och 
ett du, sade Martin Buber. Laget före jaget, påminner Janne Andersson 
ständigt om.

”Del av något större” är temat för denna församlingstidning. Du möter 
olika berättelser ifrån sammanhang där enskilda individer, organisatio-
ner, kyrkor m.fl, vill finnas till för varandra och andra. Andreaskyrkan 
är inte sig själv nog. Vi finns i nätverk av olika slag tillsammans med 
andra, med insikten om att ”ensam inte är stark”. Vi behöver varandra.

Bilderna i bibeln av kyrkan går att reflektera mycket över. Jesus säger att 
han är vinstocken, hans far är vinodlaren och lärjungarna är grenarna.
Paulus talar om kyrkan som en kropp med olika lemmar, där Jesus är 
huvudet, och beskriver kyrkan som ett husbygge, där var och en är 
byggstenar och Jesus är hörnstenen. Alla dessa bilder är uttryck för att 
de enskilda delarna behövs för att det skall bli en helhet.

Genom Söders Kristna Råd finns Andreaskyrkan med tillsammans med 
alla de andra kyrkorna i det vi möter på Södermalm. I Institutionssjäla-
vården representeras vi genom fängelsekyrkan, Sjukhuskyrkan och Uni-
versitetskyrkan. Ett nära samarbete med Sociala Missionen, som finns i 
huset bakom vår kyrka, ger möjlighet till rådgivning, stöd och juridisk 
hjälp.  När nöden blev stor för flyktingar från Ukraina kunde vi tillsam-
mans med Ny Gemenskap, Söders Kristna Råd, Röda Korset m.fl, öpp-
na ”Mötesplats Ukraina” i Söderhöjdskyrkan. Vi är del av något större.

Vi är glada för relation och samarbete med de gemenskaper som möts 
i vår kyrka: Rastplats Söder, AA-grupper, EKHO, den kinesisktalande 
församlingen och många fler.

Det är stort att vara komplement istället för kon-
kurrent. Eller som Tomas Sjödin skrev för några år 
sedan; ”Den som hittar sin plats tar ingen annans”.

Önskar dig en skön sommar!

Mats Carlsson
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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.

Delandet i den lilla gruppen
Under vårterminen har ett tiotal personer inklusive ledare, 
gått kursen Roder i Andreaskyrkan. Vi har träffats vid sju 
tillfällen, varannan torsdag mellan kl 18-21. Roder tar upp 
sju centrala livsteman: min riktning i livet, mina hämmande 
rädslor, min förmåga att försonas med det som varit, min 
känsla av att inte duga, min djupaste längtan, mina förvänt-
ningar på kärlek och gemenskap och mina mål i livet.

Annika L Gustafson har varit en av deltagarna i vår. Hon 
kom med i Andreaskyrkan 2004–2005, då hennes man jobbade i församlingen. Så här 
säger hon om vårens kurs:

”Jag var med vid ett tillfälle när församlingens pastorer berättade om Roder och tänkte, 
det här kan nog vara något för mig. För mig har Roder varit som en kurs där en får 
möjlighet att arbeta med sig själv, bearbeta och formulera sina tankar och känslor, fun-
dera vad en vill framåt med sitt liv. Roder är kravlöst och vilsamt, du får bli lyssnad till, 
lyssna på andra och få perspektiv och idéer. För mig har det varit ett varierat upplägg 
med föredrag, egen reflektion och samtal i en mindre sluten grupp. 

Det jag fått med mig speciellt under kursen har varit delandet i den lilla gruppen, som 
varit mycket fint. Jag tänker att vem som helst som vill och behöver ge utrymme i sitt 
liv för reflektion kan gå Roder. Jag rekommenderar kursen!”

Text: Mats Carlsson
Foto: Karin Egerhag

Omslagets foto: Anna Kastemyr

Namn: Annika L Gustafson
Bor: Vid Telefonplan



4 Angeläget samtal

Kyrkan finns på högskolan och i häktet
Andreaskyrkan är del av ett omfattande diakonalt arbete som inte syns i kyr-
kan. Det pågår bland högskolestudenter och bland personer på häkten och 
fängelser. ”Jag älskar det”, säger Elisabet Ravelojaona. ”Det mest meningsfulla 
jag kan göra”, säger Olle Jonasson.

Det är inte svårt att märka entusiasmen när de berättar om sina arbeten. Elisabet 
är studentpastor på Södertörns högskola. Olle är fängelsepastor på häktet i Sollen-
tuna, men även på Svartsjöanstalten i Ekerö.

- Människor jag möter inom kriminalvården har hamnat i en återvändsgränd, kon-
staterar Olle. Inget kan vara mer meningsfullt för mig än att erbjuda mig att lyssna 
till dem, oavsett vad de vill prata om. Anmärkningsvärt ofta gäller det existentiella 
frågor.

Elisabet konstaterar att hon som studentpastor finns mitt bland unga människor 
vars liv är i ständig förändring. För många är frågor som ”är jag på rätt plats nu”, 
”vart kommer det här leda”, ”vem är jag nu och vem kommer jag att bli” ständigt 
aktuella.

När de berättar om sina uppgifter och hur en arbetsdag ser ut återkommer båda till 
vikten av samtalen. Om betydelsen att finnas till och vara beredd att lyssna. Inom 
kriminalvården är det tydligt för de intagna att pastorn (eller prästen eller imanen 
– tillsammans är de del av den andliga vården inom kriminalvården) inte är en del 
av vad de uppfattar som det repressiva systemet.  

- Det är helt naturligt att den som hamnar i den kris som en förvaring på häktet 
eller fängelset innebär kommer att brottas med svåra frågor om livet, menar Olle. 
Det behöver du inte skämmas över, brukar jag säga. Sedan kan det ta sig väldigt 
olika uttryck. Min uppgift är att finnas där och lyssna, oavsett vilken nivå samtalet 
rör sig på.

I arbetet på häktet kommer personer till honom på bestämda tider. På en anstalt 
handlar det mer om att röra sig runt bland de intagna. Bekanta sig med folk. Pre-
sentera sig. Visa sig tillgänglig.
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På sätt och vis påminner det om Elisabets arbete på högskolan.
- Det här är ett mingeljobb. Det är bra om jag rör mig ute bland studenterna, visar 
att jag finns, förklarar Elisabet.

En grupp som båda också gärna 
bör vara en resurs för är perso-
nalen på sina respektive arbets-
platser. Det kan även där handla 
om att vara samtalsstöd, men 
också om att vara en resurs vid 
kriser, som vid svår sjukdom eller 
dödsfall. Ibland efterfrågas de 
att medverka i utbildningar och 
informationsaktiviteter.

Både Elisabet och Olle har en 
tydlig koppling till Andreaskyr-
kan, även om den rent formellt 
ser lite olika ut. För Elisabet 

gäller att hon är anställd av församlingen, men att 50 procent av hennes tjänst är 
avsatt för att vara studentpastor. För detta skjuter Equmeniakyrkan till ett anslag, 
något som församlingen varje år måste söka för att det ska förnyas.

Olle är medlem i Andreaskyrkan, men anställd av föreningen Rastplats Söder, som 
har sin hemvist i Andreaskyrkan. Finansieringen av landets fängelsepastorer och 
imamer kommer från Kriminalvården och kanaliseras genom Sveriges Kristna Råd 
och dess Nämnden för andlig vård – NAV. Ibland beskrivs kyrkornas arbete på 
häkten och anstalter som ”NAV-arbetet”.

För att klara uppgiften som student- eller fängelsepastor krävs att man är trygg i sin 
yrkesroll som pastor, menar båda två. Och gärna har ytterligare någon kompetens 
eller yrkeserfarenhet. Elisabet har förutom pastorsutbildningen också en Steg 1-ut-
bildning i psykoterapi, och Olle är förutom pastor även socionom.

- Du verkar på en arena som inte är din hemmaplan, och där inte alla du möter 
tycker att du har där att göra, konstaterar Elisabet, men säger i nästa stund att hon 
bemöts med stor respekt och uppskattning.

Forts. på nästa sida

Olle Jonasson och Elisabet Ravelojaona. Foto: Magnus Stenberg



6

Båda vill att kopplingen till An-
dreaskyrkan och församlingen 
inte bara ska vara en formell kon-
struktion, utan att församlingen 
ska se dem som sina medarbetare 
ute i samhället. Ibland kunde de 
önska en starkare koppling, att 
fler studenter respektive personer 
som funnits inom kriminalvården 
skulle hitta till Andreaskyrkan som 
sin andliga gemenskap.

- Å andra sidan, efter att jag har 
haft kontakt med en människa en 

tid vet jag sällan vart hon tar vägen i livet. Det handlar om att få så, så och så. Se-
dan får andra skörda, konstaterar Olle.

Både Elisabet och Olle bejakar bilden av att de utgör en utsträckt hand från kyrkan 
ut i samhället. Men de påminner också om att de kan ses som en hand från sam-
hället in i kyrkan. I sina roller får de en insyn i och kompetens om förhållanden i 
samhället som församlingen annars kanske inte är medveten om.

Text: Magnus Stenberg

Universitetskyrkans samtalsrum på Södertörns hög-
skola. Foto: Elisabet Ravelojaona

Kyrkan inom kriminalvården. Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt cirka 180 
präster, pastorer och diakoner samt imamer och övriga muslimska själavårdare. De har i 
uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, att anordna samtalsgrupper och 
gudstjänster. 

Sjukhuskyrkan. De kristna kyrkornas gemensamma arbete med andlig vård i sjukvården 
benämns ”Sjukhuskyrkan.” Namnet betecknar inte en fysisk lokal, men uttrycks genom ar-
betet som kyrkornas medarbetare med tjänst i Sjukhuskyrkan utför. Sjukhuskyrkan finns på 
cirka 70 sjukhus i Sverige och innefattar upp mot 300 medarbetare.

Universitetskyrkan. Ett drygt 60-tal medarbetare verksamma vid landets universitet och 
högskolor finns inom den så kallade Universitetskyrkan. I Stockholm är Universitetskyrkan 
ett ekumeniskt arbete som har medarbetare från Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.
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Sommarpastor Edvin Greneskog

Vem du är?
Jag är en 25-åring från Småland. Jag är pastorskandidat och ska börja mitt tredje år 
till hösten. Jag håller på mycket med musik både i och utanför kyrkan. 

Vad är det för musik?
Jag skriver mycket egen musik, en blandning av lite svensk trubadur och singer-
songwriter.

Innan jag började plugga till pastor läste jag två år på 
folkhögskola. Jag läste musikproduktion och låtskriv-
ning.  

Kommer vi att få höra något i sommar?
Ja det är inte omöjligt! Jag tycker det är kul att dela 
med mig av musiken när tillfälle ges. Det gör jag 
gärna. Tanken är att jag ska finnas med i gudstjäns-
tens musik på olika sätt. Det blir spännande att göra 
många olika saker. 

Hur kommer det sig att du hamnade i Andreaskyrkan? 
Dels bor jag på Södermalm, dels har jag varit sommar-
pastor tidigare de två senaste somrarna. Då var jag i 
Alstermo, som ligger mitt ute i ingenstans i Småland. 
Jag gillade det mycket men kände i år att det vore 
kul att testa att jobba i Stockholm en sommar. Det är 

kul att få chansen att vara sommarpastor igen, men med annat fokus och i en helt 
annan miljö. När jag går på gudstjänst är det Andreaskyrkan jag går till mest frek-
vent, så det finns en närhet även på det sättet. 

Vad ser du mest fram emot i sommar?
Jag ser mycket fram emot att känna på hur det är att predika regelbundet varje 
vecka. Det ska bli utvecklande och häftigt. Jag ser även mycket fram emot att få 
vara med i sommarkyrkan, möta människor och finnas i det sociala. Tidigare somrar 
när jag har jobbat har präglats av Corona och nu ser jag fram emot en vanlig sommar 
med riktiga möten. 

Edvin nås via mail: edvin.greneskog@andreaskyrkan.se

Text: Olivia Elveborg Foto: privat
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Mötesplats Ukraina

Tisdagen den 19 april öppnade ”Mötesplats Ukraina” i Söderhöjdskyrkan på 
Södermalm. Syftet är att möta de behov som flyktingar från Ukraina har. An-
ordnare av mötesplatsen är Ny Gemenskap, Söders Kristna Råd, Röda Korset 
tillsammans med ett antal frivilligorganisationer.

Målsättningen är att mötesplatsen 
skall vara en trygg och säker plats där 
besökarna får stöd, umgås och möj-
lighet att dela erfarenheterna av att 
lämna sitt hem i Ukraina på grund av 
kriget. Barnen får leka med andra från 
Ukraina och familjer får möjlighet till 
samtalsstöd (andliga/psykologiska) 
vid behov. Förmedling till aktiviteter 
och med hjälp skapa egna kultur- och 
fritidsaktiviteter kommer också att ske.

Vi bjuder på en enkel måltid (smörgås, fil, ägg och soppa), frukt och kall och 
varm dryck. Eventuellt matlådor som skänks av lokala restauranger. Insamling och 
utlämning av kläder, matkassar, blöjor och hygienartiklar. Tillgång till WiFi och 
dator för bruk.

Mötesplatsen samlar in och förmedlar aktuell och relevant information från myn-
digheter såsom, socialtjänst, migrationsverk, läroverk, arbetsförmedling, sjukvård, 
etc. Det handlar bland annat om möjligheter till vaccination, akut hjälp via social-
tjänsten och socialjouren, stadsdelen, rättigheter till vård, ge information och QR-
kod till ukrainsk nordiskt forum där de kan läsa om senaste nytt från Ukraina.

Genom mötesplatsen skapas möjligheter till att träffa tolk, språkutbildning, akti-
viteter och fritidsutflykter för mammor och barn och kontaktnät för akutboende. 
Andra samhällsintegrerande åtgärder som möjlighet till jobbsök/CV-skrivning, 
möten med arbetsgivare/förmedlare, länkar till skolor och utbildningscenter, juri-
disk rådgivning, m.m. 

Första tisdagen kom ett 90-tal familjer. Tisdagarna efter detta har snittet på besö-
kare legat på ett 35-tal. Vill du finnas med som volontär finns möjlighet till detta. 
Ta kontakt med pastor Mats så får du information och vilka behov som finns.

Text och foto: Mats Carlsson

Deltagare i ”Mötesplats Ukraina” i Söderhöjdskyrkan.
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Hjälp till Ukraina

Bilden visar hur Baptistkyrkan 
i Mariupol har förstörts av 
striderna. Hittills har Equme-
niakyrkan kunnat skicka ca 2 
miljoner kronor till hjälparbete 
runt kriget i Ukraina. I vissa 
situationer har kyrkorna genom 
sina kontakter snabbare kunnat 
nå fram än stora internationella 
organisationer.

Den större delen av pengarna 
har kanaliserats via Europeiska 
Baptistfederationen. EBF koor-
dinerar tre större projekt: Flyk-
tingmottagning i Polen, motsvarande i Ungern samt arbetet inne i Ukraina. Det 
senare koordineras av Baptistunionen i Ukraina. Baptistunionen är landets största 
protestantiska kyrka, och har spridning över hela landet. De har kunnat arbeta på 
ett bra strukturerat sätt. Arbetet har bland annat omfattat:

- Mottagning av och distribuering av förnödenheter via deras kriscenter i närheten 
av Lviv. Centret jobbar i samarbete med myndigheterna i Ukraina.
- Mottagning av internflyktingar från de mest utsatta områden samt hjälp med 
evakueringar och vidaretransporter av människor. Just nu handlar det mycket om 
östra Ukraina, där frivilliga hjälper, ofta med fara för deras eget liv. 

Löpande information läggs ut på Facebookgruppen Equmeniakyrkan Internatio-
nellt där alla kan gå med.

Gerard Willemsen, chef för en internationella enheten, Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans insamling gör skillnad för människor i Ukraina. 
Swish: 900 32 86. Bankgiro: 900-3286. Märk din gåva med ”Ukraina”.
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Juni
6 måndag
Förklädd Gud och svensk körlyrik 
18.00 Sommarkonsert med kören
Con Spirito. Fri entré.
Olof Åhman, baryton. Tina Berg-
holm, Elisabet Ravelojaona m. fl. 

7 tisdag
11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

11 lördag
10-14 Pilgrimsvandring - Flaten runt
I samarbete med Rastplats Söder.
 
12 söndag
Gud - Fader, Son och Ande
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona, Åsa Lindström. 
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr.

14 tisdag
11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

19 söndag
Vårt dop
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona, 
Edvin Greneskog, Tina Bergholm.

15.00 Sommarprogram Klubbensborg
En Lisa för själen
Ingrid M Lindhe, Karin Egerhag, 
Annika L Gustafson, 
Elisabet Ravelojaona. Se notis sid. 13.

21 tisdag
11.30 Lunchbön
12.00-15.00 Öppen kyrka

26 söndag
Den Högstes profet
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson. Björn Zetterqvist, sång 
och gitarr. Richard Donselius orgel, 
piano.

Juli
3 söndag
Förlorad och återfunnen
11.00 Gudstjänst
Edvin Greneskog.
Karin Kjellberg, piano.

10 söndag
Att inte döma
11.00 Gudstjänst 
Edvin Greneskog. Ingrid M Lindhe, 
sång och gitarr.

17 söndag
Sänd mig 
11.00 Gudstjänst med nattvard
Edvin Greneskog, Åsa Lindström. 
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr.

24 söndag
Efterföljelse
11.00 Gudstjänst
Edvin Greneskog, Åsa Lindström.

Kalendarium
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31 söndag
Jesus förhärligad 
11.00 Gudstjänst
Edvin Greneskog, Marie Åström.
Karin Egerhag, piano.

Augusti
7 söndag
Andlig klarsyn 
11.00 Andreasmässa
Elisabet Ravelojaona, Edvin Greneskog. 
Åsa Bosdotter, musik.

14 söndag
Goda förvaltare 
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm.

21 söndag
Nådens gåvor
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson. Karin Egerhag, piano. 
Åsa Lindström, flöjt.

12.30 Filmen Frikyrkans historia. 
Se notis sid. 13.

28 söndag
Tro och liv 
11.00 Samlingssöndag
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona, 
Tina Bergholm, kören Con Spirito.

15.00 Sommarprogram Klubbensborg
Så länge ljuset finns
Kören Con Spirito under ledning av 
Tina Bergholm. Mats Carlsson.
Se notis sid. 17.

September
4 söndag
Friheten i Kristus 
11.00 Andreasmässa
Mats Carlsson. Richard Donselius, 
musik.

11 söndag
Medmänniskan 
11.00 Gudstjänst för och med alla åldrar
Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm.

16 - 17 september 
Gemenskapshelg på Gålögården.
Se notis sid. 17.

Under sommaren firar vi en enklare 
form av gudstjänst. Alla förmiddags-

gudstjänster avslutas med fika.

Semestrar
Våra anställda har semester 
i sommar enligt följande:

Tina Bergholm 27/6 - 7/8
Mats Carlsson 27/6 - 7/8
Karin Egerhag 27/6 - 24/7
Pheabe Gabrial 20/6 - 7/8
Elisabet Ravelojaona 23/6 - 28/7
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Periodens temasång
Mitt i sommaren uppmuntras vi av Musikutskottet att ställa oss på en blomsteräng, 
eller att titta upp på kvällshimlens stjärnor, och komma ihåg att vi, precis sådana 
som vi är, är Del av något stort. Sången kommer från Brukssånger, med text av 
Emma Carlsson och musik av Staffan Skarrie. Noter och ljudfil finns på hemsidan.

Del av nåt stort

1. Har du stått på en äng full av blommor,
mitt i färger och dofter, bland myllrande liv,
kunnat ana hur skönhet får formas
just där mångfalden ger perspektiv?

2. Har du tittat på kvällshimlens stjärnor,
alla tusentals ljus genom rymder och år,
som tillsammans får natten att glittra
och ger ljus över vägen vi går?
 
3. Har du tänkt att just du måste blomma
med de klaraste färger som någonsin fanns,
och att ditt ljus ska lysa så kraftfullt
så det ensamt ger natthimlen glans?
 
4. Låt då marken och himlen befria
visa väg mot att lämna de krav som du bär.
Med din färg och med ljuset inom dig,
är du del av nåt stort, som du är.
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Filmen om Frikyrkans historia
Frikyrkans historia har spelat en viktig 
roll för formandet av det svenska sam-
hället. Frikyrkan var en av de rörelser 
som formade den svenska demokratin. 
Redan från början hade alla medlem-
mar, kvinnor som män, rösträtt och 
möjlighet att vara ledare. Frikyrkorö-
relsen har bedrivit ett omfattande so-
cialt arbete, kämpat för religionsfrihet 
och stått för kulturell bildning. Men 
den här delen av Sveriges historia är 
för många okänd. I filmen Frikyrkans 
historia får du möta en berättelse som 
också kantats av utmaningar, svårighe-
ter och skandaler. Frilansjournalisten 
och religionsvetaren Fredrik Lindé 
inledde produktionen våren 2020. 
Produktionen bygger på omkring 30 
timmars intervjumaterial. Resultatet 
är en fascinerande berättelse om en 
normbrytande rörelse som varit med 
och format det svenska samhället men 
som under sina 175 år genomgått 
förändringar och som idag står inför 
frågan om sin överlevnad. 

Efter gudstjänsten den 21 augusti 
visar vi den entimmes långa filmen i 
Andreaskyrkan, med ett kort efterföl-
jande samtal. Fri entré.

Sommarkyrka
Tisdagar och onsdagar 28/6 - 31/8 
kl. 11.00 - 15.00.
Kyrkan är öppen för andakt och för 
att tända ljus. Det finns en med-
människa att tala med och vi har 
en enkel servering för att kunna um-
gås.

Musikprogram på Klubbensborg
Under hela sommaren blir det musik-
program på Klubbensborg, T-bana 
Mälarhöjden, söndagar kl. 15. Dessa 
följs av Angeläget - en kort reflektion. 
Andreaskyrkan står för programmet 
vid två tillfällen. Söndagen den 19 
juni är det Ingrid M Lindhe sång och 
gitarr, Karin Egerhag, fiol och Annika 
L Gustafson, sång som bjuder på ett 
program under rubriken En Lisa för 
själen. Söndagen den 28 augusti blir 
det körsång med Con Spirito under 
ledning av Tina Bergholm. Så länge 
ljuset finns är temat vid det tillfället. 
Välkomna!

Besök www.andreaskyrkan.se!
Vi finns också på Facebook och Instagram.
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Dags att bekänna färg
Första veckan i augusti är det äntligen dags för en fysisk pridefestival igen i Stock-
holm. Årets tema ”Dags att bekänna färg” är en både lekfull och viktig uppmaning 
att ta ställning för hbtq-personers rättigheter, vara stolt och visa sitt stöd – inte 
minst internationellt. 

Liksom förra året samverkar en rad församlingar från Equmeniakyrkor i Stock-
holm. Förra året var vår församling värdkyrka, i år samlas vi i Norrmalmskyrkan, 
Norrtullsgatan 37, vid Odenplan. Vi kommer också finnas med i den ekumeniska 
satsningen i Pridepark, där vi har ett tält tillsammans med Svenska kyrkan och i 
Pridehouse där det hålls en rad olika föreläsningar.

Lokala församlingar: Abrahamsbergskyrkan, Andreaskyrkan, Ekensbergskyrkan, 
Immanuelskyrkan, Norrmalmskyrkan, S:t Peters kyrka. Samt EKHO Stockholm 
och Studieförbundet Bilda.

Tisdag 2 augusti kl 19 Lovsång under regnbågen 
En queerinkluderande lovsångskväll. Vi fyller kyrkan med sångare, band, queerteo-
logi och gemenskap. Medverkande: Stefan Albinsson, Sabina Lilja, Sara Brannäs, José 
Poleon-Henry, Rainbow Gospel m. fl. 
Arrangör: Norrmalmskyrkan och EKHO Stockholm

Onsdag 3 augusti kl 9.30-10 Morgonmässa

Onsdag 3 augusti kl 10-12 Att vara trans och kristen
En personlig berättelse om att vara trans i församlingsmiljö. Vi delar erfarenheter 
och tankar om hur Equmeniakyrkan kan vara en inkluderande och trygg plats för 
transpersoner och utgår från den nyutgivna boken ”En enda kropp”. 
Medverkande: Emanuel Johansson, författare till kapitlet Nu lever jag – en person-
lig berättelse om att vara trans, Oliver Jähnke, driver YouTube-kanalen Queers of 
the world, Jenny Dobers, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan Stockholm m. fl. 
Servering. 
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Torsdag 4 augusti kl 9.30-10 Morgonmässa

Torsdag 4 augusti kl 10-12 Equmeniakyrkan - ett hem för hbtq+-personer
På Pride förra året påbörjades ett samtal som nu får en uppföljare. Du är välkomm-
en även om du inte var med då. Vi anknyter till den nyutgivna boken ”En enda 
kropp” och samtalar om hur våra församlingar kan vara en trygg plats för hbtq+-
personer. Medverkande: Amy Karlsson, styrelseledamot i EKHO-Stockholm samt 
en av skribenterna till motionen ”att inkludera hbtq-personer” till kyrkokonferen-
sen 2021, Jenny Dobers, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan Stockholm m fl. 
Servering. 

Det finns ett stort och spännande program som sker i Kyrkorna på Prides regi. 
Titta gärna in redan nu på: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/pride. 
Samarbetet har även en egen Facebooksida och Instagramkonto. Följ oss där. Och 
vill du gå med i Pridetåget den 6 augusti är du välkommen att gå med oss!

Elisabet Ravelojaona
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En kväll om gudstjänsten
Tisdag den 30 augusti 18.30 – 20.45 är du välkommen till ett samtal om guds-
tjänsten i Andreaskyrkan. Kvällen inleds med en samtidsanalys av att vara kyrka 
i storstad i ett postsekulärt samhälle. Därefter inbjuds vi alla att samtala om An-
dreaskyrkans gudstjänst. Vad är det vi vill förmedla och hur?

Kvällen är tänkt för dig som är nyfiken och mest vill lyssna, liksom för dig som 
brukar vara gudstjänstledare eller musiker vid våra gudstjänster och redan har 
tänkt mycket kring gudstjänsten. Oavsett vem du är, är du välkommen med dina 
tankar och erfarenheter till ett spännande samtal.

I samband med sammanträdet i maj påbörjades ett sådant samtal i styrelsen och 
ämnet väckte ett starkt gensvar. Alla gav uttryck för att det här är ett spännande 
samtal som verkligen berör.  Det sätter i gång tankar kring den egna tron och hur 
vi tänker kring gemenskapen i Andreaskyrkan. Vi delade tankar om vad gudstjäns-
ten betyder för oss av påfyllnad och tid att reflektera över sitt eget liv. Att sången, 
musiken och ordet alla är lika viktiga 
delar. Men också hur viktigt språket och 
tonen i gudstjänsten är, liksom att känna 
sig inkluderad. 

På vår hemsida skriver vi att vi utifrån 
vårt samhälle idag vill vara lyhörda för det 
budskap Jesus hade när han mötte människor. 
Vi menar att en viktig förutsättning för 
detta är det öppna samtalet, där olika tolk-
ningar och tankesätt kan rymmas som ger 
plats för prövande och ifrågasättande.

Ett sätt att tala om gudstjänst kan vara 
just samtalet. Att själva gudstjänsten är 
ett samtal mellan oss som är där och med Gud. Ett samtal som startar redan när 
musiker, gudstjänstledare och pastor möts för att planera gudstjänsten. Vi börjar 
med att läsa texterna tillsammans och pratar om vilka frågor och utropstecken som 
väcks. Utifrån det väljer vi sånger, musik och formulerar det talade ordet. Alla ut-
tryck vi använder blir som olika språk i vår gudstjänst. Där både den gemensamma 
sången, bönen, talet och lyssnandet har sin plats.

Text och foto: Elisabet Ravelojaona

Styrelsen i samtal om gudstjänsten.
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Vill du vara med i en samtals-
grupp i höst?
Vill du vara med i en samtalsgrupp 
i höst? Det kan vara bokcirkel, ett 
tema, en bibelbok eller något annat 
du är intresserad av. Tiden behöver 
inte ligga över hela terminen utan 
kanske 3 - 5 tillfällen. Har man en 
bokcirkel kan man läsa på egen hand 
och sedan mötas ett par tillfällen för 
att dela det man läst. Hör av dig till 
våra pastorer Mats eller Elisabet, så 
kollar vi hur intresset ser ut och vad vi 
kan göra tillsammans. Välkommen!

Här har du en möjlighet att 
berätta om ditt liv
Diakonala utskottet bjuder in till be-
rättargrupper med start i september. I 
en första fas vänder vi oss till dig som 
är pensionär och som kan träffas på efter-
middagstid. Vi tycker det är viktigt att 
de årsrikas erfarenheter blir synliga i 
vårt samhälle och delas vidare.

Vi träffas tio gånger, varannan vecka, 
och berättar om våra upplevelser i 
livet. Samtalen följer en plan men har 
ändå stor frihet. Du bestämmer själv 
vad och hur mycket du vill dela med 
de andra i gruppen. 

Intresserad eller vill veta mer? Skicka 
ett mejl till conny@andreaskyrkan.se 
så tar vi kontakt. Vi tar ut en anmäl-
ningsavgift på 100 kr. för samtalsserien 
Fika ingår.

Höstupptakt och säsongs-
avslutning på Klubbensborg
Söndagen den 28 augusti inbjuder 
vi till höstupptakt med samlings-
gudstjänst kl 11.00. Efter sommar, 
semestrar och kanske bortavaro vill 
vi mötas på nytt till gudstjänst och 
gemenskap. På eftermiddagen ansvarar 
Andreaskyrkan för säsongsavslutning-
en på Klubbensborg kl 15.00. Tina 
Bergholm och Con Spirito finns då 
med under temat Så länge ljuset finns 
tillsammans med Mats Carlsson. 

Gemenskapsdag på Gålögården 
- Del av något större
Fredag kväll till lördag kväll 16 - 17 
september inbjuder vi till höstens 
gemenskapsdag på Gålögården. Vi 
satsar som förra året på en dag, med 
möjlighet för de som vill att sova över 
en natt, fredag-lördag. Vi har behov 
av att mötas och vara tillsammans. 
Vi märker hur mycket det personliga 
mötet betyder. Vi ger därför stort 
utrymme till samtal och gemenskap 
under dagen. Delgivning och reflek-
tion efter sommaren och en höst som 
ligger framför. Del av något större är 
temat för vår dag. All praktisk informa-
tion om dagen kommer i den broschyr 
som finns i kyrkan efter sommaren. 
Boka in datumet redan nu, och varmt 
välkommen till en fin inledning på 
hösten!
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Kulturnatten i Andreaskyrkan
Lördagen 23 april ägde Kulturnatten i Stockholm rum. 61 personer medverkade i 
Andreaskyrkan i sex olika program som innehöll pop, solosång, allsång, kör, dikt, 
bild och ljusträd. Fram till midnatt hade kyrkan nästan 300 besökare. Tack alla 
som på olika sätt gjorde kvällen möjlig. Vi hoppas kunna upprepa detta om ett år.

Akustisk popmusik med Olivia 
Elveborg, Filippa och Julia 
Pettersson och Ludvig Stokki.

I trädgårdens skiftningar - poesi, musik och foto 
av och med Marie Åström, Karin Egerhag och 
Elisabet Ravelojaona.

I trädgårdens skiftningar

Natt ska bli dag - konsert med kören Con Spirito. Ljusträdet brann hela kvällen.
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En vår med återseenden och nya möten

Styrelsen vill på det här viset lämna en hälsning i försommartid till alla försam-
lingsbladets läsare. 

Vi gläds verkligen över att vi under våren har kunnat komma tillbaka till vår kyrka 
efter två år av restriktioner under pandemin. Återigen kan vi möta varandra i guds-
tjänster och andra samlingar. Vi gläds över att få be och lovsjunga tillsammans, att 
se och lyssna till varandra i samtal vid kaffeborden och över att kunna inbjuda till 
Öppen kyrka och andra samlingar. Samtidigt som kyrkan nu åter är öppen för alla 
som vill och kan komma dit fortsätter vi att sända våra gudstjänster digitalt för att 
på så vis ge fler möjlighet att delta.

Flera särskilda aktiviteter har genomförts under våren som ger smak av glädje och 
tacksamhet. Vi tänker exempelvis på Kulturnatten med sitt rika program med 
många besökare och nya ansikten. Vi tänker på Roderkursen som för första gången 
har genomförts i vår församling. Båda dessa lär återkomma under nästa vårtermin.

Renoveringen av Andreaskyrkan är nu i det närmaste färdig. I skrivande stund vän-
tar vi fortfarande på den nya mattan under nattvardsbordet och ny armatur i kyrk-
salen. Vi vill tacka alla för stöd, förböner och uppmuntran under processen när vår 
kyrka delvis har fått vara en byggarbetsplats. 

Från styrelsen vill vi önska alla en god sommar, samtidigt som vi hoppas att vi ska 
mötas vid sommarens gudstjänster och samlingar i kyrkan och på vår fritidsgård 
Klubbensborg i Mälarhöjden.
 

Styrelsen
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Församlingens bankgiro:
5052-8041 
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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.


