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2 Tänkvärt

   
  

”Må ni alltid vara fyllda av livsmod”
(Ps 22:27)

Som tema för denna församlingstidning har vi valt ordet Livsmod. 

Behovet av livsmod är stort i vår tid, i meningen mod att vilja leva, tro 
på livet, våga hoppas. Människors oro har ökat under coronapandemin 
och när klimatförändringarna blivit alltmer påtagliga. Inte minst bland 
barn och unga. Idag står frågor om akut överlevnad i fokus. Kommer 
jorden att bestå? Kommer mina anhöriga eller jag själv att överleva? 
Livsmodet utmanas också när människor far illa i nära relationer, när 
man tvingas fly från krig och förföljelse, där naturkatastrofer inträffar, 
när man är orolig för om man någonsin ska få ett arbete, eller om man 
ska träffa någon att älska och bli älskad av. 

Ett ord jag förknippar med livsmod är ordet tillhörighet. Att känna och 
få tillhöra någon eller något är livsviktigt för oss människor. Känna att 
vi hör till; därhemma i familjen, på förskolan, i klassen, på jobbet, i 
handbollslaget, föreningen, kyrkan eller i det nya landet. Känna sig som 
en i gänget, på lika villkor. Bli sedda, lyssnade till, respekterade, för de vi 
är. Att känna tillhörighet ger trygghet, självförtroende, frimodighet och 
hopp. Motsatsen – att känna utanförskap skapar aldrig bra förutsätt-
ningar. Att vara utlämnad åt sig själv leder ofta till ensamhet och kamp. 

Bibeln talar om en Gud som inte överger sitt folk eller någon enda 
människa. En Gud som vi får tillhöra. Som vill vårt liv, i medgång som 
i motgång. Vi kan inte prestera oss till den tillhörigheten. Men vi kan 
ta emot den, öppna oss för den och leva i den. Mod 
att leva är inte  enkelt att uppbåda på egen hand. Jag 
påminns om Hjalmar Gullbergs dikt: ”Om i ödslig skog 
ångest dig betog, kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog. 
Giva om vägen besked, därpå skiljas ifred: sådant var 
främlingars möte enligt uråldrig sed. Byta ett ord eller två 
gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara 
så.”

Mats Carlsson, församlingsföreståndare



3Andreaskyrkan och jag

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.

Diakon med en annan titel 
Maria Edvardsson kom till Stockholm 1998 för att 
läsa på folkhögskola. Efter två år på fritidsledarutbild-
ningen läste hon till diakon. I samma veva letade hon, 
som många andra nyinflyttade, efter en ny kyrka och 
tillsammans med en kurskompis besökte hon Andreas-
kyrkan. Hon trivdes bra och bestämde sig för att sluta 
leta. Sedan ett antal år tillbaka är hon med i kyrkans 
diakonala utskott. 

- Det är ett viktigt arbete. Jag uppskattar särskilt att 
dela ut julblommor, man fastnar för vissa personer. 

Tidigare gick jag oftare på gudstjänster och var gudstjänstledare flera gånger per år, 
men nu är det svårt för jag jobbar varannan helg. Jag kommer mest när diakonala 
utskottet ska vara en del av gudstjänsten. 

Maria har sedan hon avslutade sin utbildning till diakon jobbat inom LSS och jobbar 
nu på ett gruppboende. 

- En del kan tycka det är märkligt att jag som utbildad diakon inte jobbar med dia-
koni. Men jag tänker att diakoni kan vara olika saker, det kan uttrycka sig på olika 
sätt. Jag jobbar med att hjälpa andra och får samtidigt mycket tillbaka. Min titel är 
stödassistent i stället för diakon, men diakonin är fortfarande en del av min vardag.

Text: Olivia Elveborg
Foto: privat

Omslagets foto: Eva Jonsson

Namn: Maria Edvardsson
Ålder: 50 år
Bor: Lidingö



4 Angeläget samtal

”Vi höjer rösten tillsammans”
Sociala Missionen är en verksamhet där huvudmannen är församlingar i Equme-
niakyrkan i region Stockholm. Kontoret ligger i gårdshuset på baksidan av An-
dreaskyrkan och där har Erika Ershammar arbetat i sex år, just nu som jurist och 
verksamhetsutvecklare.

Vad innebär ditt arbete?

- Mitt arbete som jurist innebär att jag på olika 
sätt ger stöd till flyktingar och asylsökande till 
exempel vad gäller överklagande. 

- Som verksamhetsutvecklare vill jag försöka 
göra vårt arbete mera känt och då bland annat 
vår kvalificerade rådgivning. Jag vill också för-
söka hitta mötesplatser och samverkan där vår 
kompetens kan bli en större resurs för försam-
lingarna och de människor som vi möter i våra 
olika verksamheter.

Vad har Sociala Missionen valt att fokusera sitt 
arbete på de senaste åren?

- Vid Sociala Missionens årsmöte 2020 fick vi 
i uppdrag att ställa om för att bli en mer tydlig 
resurs för församlingarna. Det är ett uppdrag 
vi är glada för. Vi tror till exempel på modellen att vi samarbetar med församlingar 
i projekt som gör mer för människor som behöver oss, och som också kan ge eko-
nomi in i församlingars diakonala arbete. 

- Sociala Missionens kompetens ligger i att möta barnfamiljer som riskerar hem-
löshet och flyktingfamiljer som splittrats på grund av flykt. Många församlingar 
i Stockholm kommer också i kontakt med just dessa familjer och då vill Sociala 
Missionen vara ett stöd. Det handlar om en ömsesidighet. Tillsammans kan vi göra 
mer.

Ni har under året gett ut en rapport om social dumpning kopplat till bosättningslagen 
samt synliggjort detta i media. Vad är bakgrunden till detta?

Foto: privat
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- Vi vill inte bara hjälpa en-
skilda människor utan också 
peka på systemfel. Ett exem-
pel är bosättningslagen vars 
syfte är att asylsökande un-
der två år skall kunna få stöd 
att etablera sig i det svenska 
samhället. Problemet är att 
i en del kommuner, framför 
allt i storstadsregionerna, är 
trycket på bostäder så stort 
att kommunerna vill frigöra 
hyresrätter till andra männi-
skor. Då kan kommunen 
utsätta nyanlända för påtryckningar vilket gör att utsatta människor känner sig 
tvingade att flytta bort från den miljö som de rotat sig i. 

- Det här innebär att barnen tvingas lämna sin skola och föräldrarna bryta upp 
från sammanhang och studier som blivit viktiga för att komma in i det svenska 
samhället.  Ingen är egentligen tvingad till att flytta men det kan vara svårt att 
ensam ifrågasätta kommunala tjänstemän. Konsekvenserna blir att utsatta familjer 
flyttar till kommuner där de blir isolerade, vilket inte alls var syftet med lagen. 

- Genom att lyfta fram enskilda människors berättelser hoppas vi synliggöra pro-
blemen och åstadkomma förändring. Min personliga övertygelse är att Jesus kallar 
oss att älska vår nästa och att vår nästa är alla människor. Därför blir denna typ av 
frågor viktiga för kyrkan och för oss som kallar oss kristna.

Vad blir steget vidare för Sociala Missionens nya inriktning?

- Vi vill fortsätta att fördjupa samarbetet med församlingarna. Genom olika pro-
jekt vill vi möta de behov som församlingarna upplever finns. Ett exempel är när 
en församling arrangerar språkcafé. Då kan vi åka ut och ge rådgivning till besö-
karna.

- Jag upplever att vi är inne på rätt väg och att vi försöker utveckla vår verksamhet 
och hitta nya arbetssätt. Vi har en stabil ekonomi, men vi är naturligtvis beroende 
av ekonomiska bidrag och varje projekt kräver en genomtänkt ekonomisk finansie-
ring.

Forts. på nästa sida

Sociala Missionen har sina lokaler på Högbergsgatan 31 A, 
i gårdshuset bakom Andreaskyrkan. Foto: Karin Egerhag
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Sociala Missionen 105 år

Sociala Missionen är en ideell organisation vars medlemmar är cirka 40 försam-
lingar inom Equmeniakyrkan i region Stockholm. Organisationen är 105 år gammal 
och startades i samband med hungerkravallerna i Stockholm i slutet av första 
världskriget för att hjälpa nödlidande. Organisationen bedriver kostnadsfri rådgiv-
ning vad gäller rättigheter för flyktingar, utsatta människor och äldre. Sociala Missio-
nen har också samarbete med församlingar i olika lokala projekt. 

Under 2022 har Andreaskyrkan haft flera konkreta samarbeten med Sociala Missio-
nen. Ett par frukostmingel omkring temat ”Att höra till”, tillsammans med höstens 
seminarium under temat ”Livsmod” i Andreaskyrkan. Vi finns båda också med i 
det gemensamma projektet ”Mötesplats Ukraina” i Söderhöjdskyrkan. Vi är glada 
för samarbetet och ser fram emot fortsättning och fördjupning under 2023.

Sociala Missionen försöker också bedriva påverkansarbete genom olika rapporter 
där utsatta människors berättelser står i fokus. Rapporterna har handlat om för-
sörjningskrav, familjer i bostadslöshet och social dumpning där asylsökande mer 
eller mindre tvingas flytta. Under hösten kommer ytterligare en rapport om äldres 
livssituation. 
Du kan stödja Sociala Missionen genom att bli månadsgivare för att bidra till det 
långsiktiga arbetet. Skicka ett mail för mer information: info@socialamissionen.se 
Du kan också ge en gåva via Gåvoplusgiro: 90 09 35-8 eller Swish 123 203 17 55.

Hur kan jag som privatperson stödja Sociala Missionen?

- Det går alldeles utmärkt att bli månadsgivare. Man kan också swisha en gåva. 
Och naturligtvis är församlingarnas bidrag viktiga för vårt arbete.

- Lika viktigt är att vi får hjälp att sprida informationen om vårt arbete. Så att fler 
utsatta människor hittar till oss, men också att diakoner, pastorer och volontärer 
som vore hjälpta av att få bolla svåra ärenden vet att de kan ringa.
- När vi höjer rösten för att åstadkomma förändring tänker vi att ni som försam-
lingar är med oss och att vi höjer rösten tillsammans. Vi vill vara er resurs.

Göran Gustafson 
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Diakoni - därför att jag är människa
Andreaskyrkan har, som de flesta kyrkor, en grupp med särskilt fokus på dia-
konala insatser. Men vad är diakoni och varför lägger människor sin tid och 
sin energi i detta? 
- Därför att jag är människa. 

Svaret kommer från Gunnel von Malmborg när jag samtalar med några ur Diako-
nala utskottet om varför de är engagerade i den här gruppen.

Andra fyller i. Det är en naturlig 
del av trons liv, säger Conny 
Björkvall. Vi utvecklas som männi-
skor och i vår tro i möten med 
andra, menar Birgitta Furuhagen. 
Och Marianne Johansson kon-
staterar att Jesus rörde sig bland 
alla slags människor. Han gjorde 
ingen skillnad.

Diakoni betyder tjänst och bru-
kar beskrivas som den kristna 
kyrkans omsorg om medmänni-
skor. Ibland tänker vi oss att 

diakoni främst handlar om insatser för sjuka, ensamma och särskilt utsatta. Men 
perspektivet kan vara bredare än så, menar den här gruppen.

- Som människor behöver vi möta andra. Ibland glömmer vi bort vilken rikedom 
vi har i kyrkan att erbjuda många olika mötesplatser. Det handlar inte bara om 
äldre och utsatta, utan om barn, om barnfamiljer, medelålders och äldre, säger Bir-
gitta. Hon blev djupt berörd av en föreläsning inom Rastplats Söder tidigare i höst 
om gängkriminalitet. 

- Som kyrka har vi mycket att tillföra samhället. Att ge plats för samtal mellan 
människor. Det ska genomsyra hela församlingen.

Diakonala utskottet finns med vid Öppen kyrka en dag i veckan och lunchkonser-
terna varannan. Mötesplats Ukraina, tillsammans med andra kyrkor, liksom Sociala 
Missionen är verksamheter som Andreaskyrkan står bakom. 

Magnus Stenberg
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Gudstjänster med och för alla åldrar
Fem gånger under våren inbjuder vi till gudstjänster med och för alla åldrar. Guds-
tjänsterna har olika karaktär, med en blandning av rörelse, berättande, musik, sång 
och bön.

Om inte annat anges är det fika efter alla gudstjänster.

8 januari 16.00 Trettondedagsspel
En eftermiddag för alla åldrar! Barn, ungdomar och vuxna i kyrkan bjuder in till 
ett Trettondedagsspel. Julberättelsen dramatiseras och vi är alla med och sjunger 
psalmer, som för berättelsen framåt. Efteråt 
fortsätter vi gemenskapen en våning ner 
där vi äter tillsammans och dansar ut julen 
kring granen.

Vill du eller ditt barn vara med i dramatise-
ringen är du välkommen att höra av dig till 
Elisabet Ravelojaona. Det finns både roller 
med repliker och statistroller. 

12 februari 11.00  Och ordet blev människa
Hur vi talar med och om varandra är vik-
tigt, men också hur vi talar om oss själva. 
Gud skapar med sitt ord och i Johannes 
evangelium liknas Jesus vid ordet som blir 
människa. Hur använder vi våra ord?

26 mars 11.00 Maria får ett särskilt uppdrag
”Var inte rädd Maria!” En ung kvinna får besök av en ängel och hon får frågan och 
säger ja, till det mycket speciella uppdraget att bli Jesus mamma.

6 april 18.00 Skärtorsdagskväll En fest som slutar i kaos
Tillsammans möter vi texterna som berättar om Jesus sista måltid med lärjungarna 
och Petrus lögner på översteprästens gård. Under kvällen äter vi kvällsmat tillsammans 
och firar nattvard.

7 maj 11.00 Andreasmässa Nyfiken på änkan i Sarefat och hennes son
En gudstjänst där vi firar nattvard tillsammans och möter berättelsen om hur människor 
påverkas av en lång torrperiod och modet att dela med sig av det lilla som finns.

Barn och unga i Andreas

Aqvelina, Olivia och Felix från Ung kväll medverkade 
tillsammans med Elisabet i en gudstjänst med och för alla 
åldrar den 13 november. Foto: Eva Jonsson
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Regelbundna mötesplatser för barn och unga 
Andreasfreda’ möts varje fredag 15.00 – 18.00, med uppehåll för skollov. En 
grupp där vi fikar, bakar, leker, spelar spel och lär känna varandra. Samlingen av-
slutas med en tanke och vår ljusrunda, där alla får bidra med sin reflektion kring 
dagen. Från åk 4 och uppåt.

Ung kväll möts ungefär varannan vecka. Fredagar 18.30 – ca 22.00. En blandning 
av lekar, spel och samtal om livet. En grupp för dig som går på gymnasiet och där-
över. Vårens datum: 13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 21/4, 5/5

Tacolördag En grupp för högstadieåldern. Vi träffas en lördag i månaden för att 
laga mat, äta och umgås kring olika aktiviteter, som filmkväll, sällskapsspel m.m. 
Vi ses första gången för terminen lördag 28 januari och planerar då våren tillsam-
mans.

Konfirmationsläsning 
2023 kommer vi att ha en grupp ungdomar som är med i olika konfirmations-
läger/grupper. Elisabet räknar med att vara ledare på lägret som hålls i Sjövik, 
Dalarna, efter midsommar. Under våren kommer vi att träffas vid tre tillfällen för 
att skapa en grupp tillsammans i Andreaskyrkan, med en avslutande gudstjänst i 
september.

Lördag 11 mars 17.00-21.00 Mat lekar och prat.

Torsdag 6 april 18.00 Skärtorsdagskväll med påskdrama och enkel kvällsmat. En 
samling öppen för alla, inte enbart konfirmandgruppen.

Söndag 7 maj 11.00 Gudstjänst med nattvard för och med alla åldrar. Samling 
med konfirmanderna efteråt.

För mer information om barn- och ungdomsarbetet, liksom verksamhet för Unga 
vuxna och studenter i Andreaskyrkan: Elisabet Ravelojaona, elisabet.ravelojaona@
andreaskyran.se eller 070-758 55 61.
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Roder
Jag fick höra om Roder av en arbets-
kamrat och vän, och jag är väldigt 
glad över att jag hakade på!

Roder beskrevs som en kurs, men 
det var så mycket mer så. Det var fö-
reläsningar om viktiga teman i livet, 
reflektion i tystnad och fina samtal 
mellan människor.

Vi som deltog gavs en möjlighet att 
fördjupa oss i viktiga frågor om oss 
själva, fick inspiration till att leta vi-
dare inåt, och fick sen möjlighet att 
vända oss utåt och dela med oss. Om 
vi ville. Helt utan press.

Att få ta del av allt detta, under var-
sam vägledning av en pastor, blev en 
väldigt fin upplevelse. Tack! / Ylva

I februari startar Roder på nytt. 
Kanske kan det vara något för dig och 
varför inte bjuda med en vän eller 
kollega?

Vi möts sju kvällar kring olika teman. 
Kvällen inleds med soppa och fortsätter 
med ett kortare föredrag. Det finns 
utrymme både för egen reflektion och 
samtal i en mindre grupp. Den lilla 
gruppen följs åt under alla kvällarna.

2 februari, 16 februari, 2 mars, 16 mars, 
30 mars, 20 april och 4 maj.

Kostnad: 350 kr. 200 kr för studenter 
och arbetssökande. Anmälan till mats.
carlsson@andreaskyrkan.se, senast 27 
januari.

Uruppförande
Söndag 11 december kl. 16 kommer 
kören Con Spirito tillsammans med 
oboe, stråkkvartett, orgel/piano och 
solister att uruppföra ett juloratorium. 
Åsa Hagberg har skrivit texterna och 
Katarina Rudérus musiken. Båda 
upphovskvinnorna kommer att med-
verka, Katarina bland musikerna och 
Åsa kommer att läsa texterna. Julo-
ratoriet har namnet Kom du godaste 
och bygger på psalmen 112 i Psalmer 
och sånger och i denna psalm inbjuds 
församlingen att sjunga med. Verket 
är 45 minuter långt och konserten 
inleds traditionsenligt med ett luciatåg 
av barn och ungdomar, tillsammans 
med kören. Fri entré. Möjlighet finns 
att köpa enkelt fika innan konserten. 
Välkomna!

Jullunch
I anslutning till gudstjänsten den 25 
december planerar vi att ordna en 
jullunch. Varmt välkommen till både 
gudstjänsten 11.00 och gemenskapen 
efteråt.

Kom, du godaste
Julens berättelse i fem akter

Uruppförande av juloratoriet
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December
6 tisdag
12.00 Öppen kyrka 
12.30 Lunchbön

7 onsdag
12.00 Lunchmusik med onsdagscafé

8 torsdag
18.30 Tala film – Tala liv
Vi ser filmen Dag för dag. Se notis sid. 17.

9 fredag
15.30 Andreasfreda´. Se sid. 9.
18.30 Ung kväll. Se sid. 9.

11 söndag
Kom, du godaste
16.00 Julkonsert
Tina Bergholm, kören Con Spirito, 
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona.
Se notis sid. 10.

18 söndag
Herrens moder
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Tina Bergholm. 
Körgrupp ur Con Spirito.

24 lördag Julafton
10.00 Samling vid krubban
Elisabet Ravelojaona. 
Karin Egerhag, piano.

25 söndag
Jesu födelse
11.00 Juldagsgudstjänst
Elisabet Ravelojaona, Marie Åström.
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr. 
Jullunch. Se notis sid. 10.

Januari
1 söndag
I Jesu namn
11.00 Andreasmässa
Mats Carlsson, Tina Bergholm.

8 söndag
Jesu dop
16.00 Trettondagsspel
Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm.
Olivia Elveborg, blockflöjt. 
Karin Egerhag, fiol. Se sid. 8.

13 fredag
15.30 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll

15 söndag
Livets källa
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona, Åsa Lindström.
Karin Egerhag, piano.

17 tisdag
12.00 Öppen kyrka 
12.30 Lunchbön

18 onsdag
12.00 Lunchmusik med onsdagscafé

22 söndag
Jesus skapar tro
11.00 Gudstjänst. Bibelns dag.
Edvin Greneskog, Mats Carlsson. 
Emma Wrangsjö, piano.

18.00 Ekumenisk bönegudstjänst i 
böneveckan för kristen enhet.
Obs! i Söderhöjdskyrkan. 

Kalendarium
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24 tisdag
12.00 Öppen kyrka
12.30 Lunchbön
18.00 Rådslag. Se notis sid. 15.

26 torsdag
19.00 Konsert med Edvin Greneskog 
och vänner. Se notis sid. 15.

27 fredag
15.30 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll

28 lördag
17.00 Tacolördag. Se sid. 9.

29 söndag
Jesus är vårt hopp
11.00 Gudstjänst
Bön och insamling till Equmeniakyr-
kans internationella arbete.
Mats Carlsson, Åsa Lindström, Tina 
Bergholm. Församlingsmöte.

31 tisdag
12.00 Öppen kyrka
12.30 Lunchbön

Februari 
1 onsdag
12.00 Lunchmusik med onsdagscafé
14.00 Andreaskyrkan läser. Se notis 
sid. 15.

2 torsdag
18.00 Roderkursen startar. 
Se notis sid. 10.

3 fredag
15.30 Andreasfreda´

4 lördag
10.00 - 16.00 Kläder i fokus. 
Vi lappar, lagar och syr om. 
Elisabet Ravelojaona. Se notis sid. 16.

5 söndag
Uppenbarelsens ljus
11.00 Andreasmässa
Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm,
kören Con Spirito.

7 tisdag
12.00 Öppen kyrka
12.30 Lunchbön
18.00 En kväll om gudstjänsten
Se notis sid. 15.

9 torsdag
18.30 Tala film – Tala liv.
Vi ser filmen The Two Popes. 
Se notis sid. 17.

10 fredag
15.30 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll

12 söndag
Och ordet blev människa
11.00 Gudstjänst med och för alla åldrar
Elisabet Ravelojaona, Marie Åström. 
Joel och Matilda Egerhag, musik. 
Se sid. 8.

14 tisdag
12.00 Öppen kyrka
12.30 Lunchbön
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15 onsdag
12.00 Luncmusik med onsdagscafé
14.00 Andreaskyrkan läser

17 fredag
15.30 Andreasfreda´

19 söndag
Kärlekens väg
11.00 Taizégudstjänst
Mats Carlsson, Gunnel Laveson von 
Malmborg, Tina Bergholm, kören 
Con Spirito, instrumentalister. 

21 tisdag
12.00 Öppen kyrka
12.30 Lunchbön

24 fredag
15.30 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll

25 lördag
10.00 - 14.00 Pilgrimsvandring
i samarbete med Rastplats Söder.

26 söndag
Prövningens stund
11.00 Gemensam gudstjänst med 
Nordisk Kinesiska Kristna Försam-
lingen i Stockholm.
Mats Carlsson, Tina Bergholm. 
Körsång Kinesiska församlingen.
Samtal, information vid kyrkfikat med 
den kinesiska församlingen.

28 tisdag
12.00 Öppen kyrka
12.30 Lunchbön

Mars
1 onsdag
12.00 Lunchmusik med onsdagscafé
14.00 Andreaskyrkan läser

4 lördag
10.00 - 16.00 Retreatdag
Elisabet Ravelojaona. Se notis sid. 16.

5 söndag
Den kämpande tron
11.00 Andreasmässa
Elisabet Ravelojaona, Åsa Lindström.
Åsa Bosdotter, sång och piano.

7 tisdag
12.00 Öppen kyrka
12.30 Lunchbön

9 torsdag
18.30 Tala film – Tala liv
Vi ser filmen The man who sold his 
skin. Se notis sid. 17.

10 fredag
15.30 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll

11 lördag
10.00 Församlingens årsmöte. 
Se notis sid. 14.
17.00 Konfirmationsträff. Se sid. 9.

12 söndag
Kampen mot ondskan
11.00 Gudstjänst med årshögtid
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona, 
Tina Bergholm, kören Con Spirito. 



14

14 tisdag
12.00 Öppen kyrka
12.30 Lunchbön

15 onsdag
12.00 Lunchmusik med onsdagscafé

17 fredag
15.30 Andreasfreda´

18 lördag
9.30 Lördagsfrukost
En grönare kyrka - andlig vägledning 
i klimatkrisen. Lena Bergström, Petra 
Carlsson Redell. Se notis sid. 16.

19 söndag
Livets bröd
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Marie Åström.
Bön och insamling till Equmenia-
kyrkans utbildningar.

21 tisdag
12.00 Öppen kyrka
12.30 Lunchbön

24 fredag
15.30 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll

25 lördag
18.00 Tackgudstjänst för Equmenia-
kyrkans bildarsamfund. 
Mer information kommer.

26 söndag
Maria får ett särskilt uppdrag
11.00 Gudstjänst för och med alla åldrar
Elisabet Ravelojaona. Se sid. 8.

29 onsdag
12.00 Lunchmusik med onsdagscafé

31 fredag
15.30 Andreasfreda´

Alla förmiddagsgudstjänster 
avslutas med fika

Kallelse till årsmöte
Styrelsen kallar till årsmöte lördagen 
den 11 mars kl. 10.00. 

Årsmöte innebär att vi både får blicka 
tillbaka och se framåt. Det är en hög-
tid vi får dela. Vi får också i förtroende 
och tacksamhet välja varandra till 
olika förtroendeuppdrag. Fundera 
gärna en extra gång på vad ditt bidrag 
i församlingen kan vara, praktiskt, i 
bön och ekonomiskt.

17-19 mars
Equmeniakyrkans musikkonferens 

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

Rådslag
Tisdag 24 januari 18.00 inbjuder vi 
till Rådslag i Andreaskyrkan. Rådslag 
är en möjlighet att tillsammans dela 
tankar, visioner, drömmar om vad vi 
vill göra i och genom Andreaskyrkan. 
Verksamhetsrådet tillsammans med 
representanter för styrelse, kollegium 
och utskott är kallade. Men Rådslaget 
är också öppet för alla som har tankar 
och funderingar på det vi vill se och 
göra i Andreaskyrkan framöver. Råd-
slaget i januari tar sikte på sommaren 
och hösten 2023. Vi tänker oss en 
kväll av brainstorming där vi tillsam-
mans möts för att söka väg framåt. 
Välkomna! 

En kväll om gudstjänsten
Tisdag 7 februari 18.00.
Är du redan engagerad i vårt guds-
tjänstskapande i Andreaskyrkan, 
eller är du nyfiken och vill veta mer 
om hur vi tänker kring processerna? 
Välkommen till ytterligare en kväll 
om gudstjänsten. Vi startar med ett 
gemensamt fika och fortsätter därefter 
med samtal kring teologi, språk och 
kreativa uttryck.

Anmälan till elisabet.ravelojaona@
andreaskyrkan.se, senast 5 februari.

Konsert med Edvin Greneskog 
och vänner
Välkomna att dela en kväll i januari 
med mig och mina vänner. Den 26 
januari kl. 19.00 kommer det att bju-
das på konsert där det egenskrivna är 
i fokus. Det blir en härlig blandning, 
och vad som sker utöver att jag spelar 
får bli en överraskning! Men förbered 
dig på en kväll men singer/songwri-
ters. Varmt välkommen att dela denna 
kväll med oss! Vi ses! / Edvin

Andreaskyrkan läser
Vår nya mötesplats Andreaskyrkan 
läser, har under hösten läst två böcker. 
Jag mötte Jesus, av Charlotte Rörth och 
Jesus av Dick Harrison. Upplägget för 
vår bokcirkel är: Vi läser en bok. Möts 
vid tre tillfällen till reflektion och sam-
tal, varannan onsdag kl. 14.00-15.30.

Vårens första bok blir Thomas Sjödins 
Ljudet av tystnad. ”Den goda tystna-
den handlar mer om att hitta tonen 
än att bli tyst, inte om vad man vill 
slippa höra, men vad man längtar efter 
att få höra”. Så skriver Tomas Sjödin 
i den bok som är en direkt uppföljare 
till hans storsäljare Det händer när du 
vilar. Vi möts första tillfället onsdag 1 
februari kl. 14.00. Anmälan till pastor 
Mats: mats.carlsson@andreaskyrkan.
se, 0708-67 13 14.
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Endagsretreat
4 mars 10.00 – 16.00
En dag i tystnad tillsammans med 
andra. En dag för att andas, vara och 
hämta ny kraft. Under dagen inbjuds 
till ett par bibelmeditationer. 

Pris, inklusive lunch: 80 kr/ studeran-
de och arbetssökande. 150 kr/övriga.

Anmälan och frågor: Pastor Elisabet 
Ravelojaona 070-758 55 61 eller eli-
sabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se. 
Anmälan senast 26 februari. 
 
Lördagsfrukost 
Vårens lördagsfrukost inbjuder till 
föredrag och samtal med temat En 
grönare kyrka. Hösten 2022 kom essä-
samlingen En grönare kyrka– Teologi 
för klimatnödläge, med redaktörer som 
Lena Bergström, Petra Carlsson, Sune 
Fahlgren och Peter Halldorf. Kan 
”Gröna kyrkor” visa vägen till ett håll-
bart liv? Detta och mycket mer kom-
mer Petra och Lena tala om på lör-
dagsfrukosten 18 mars. Mer informa-
tion kommer på hemsida och i vecko-
mail. Föranmälan till: mats.carlsson@
andreaskyrkan.se. Välkomna!

Kläder – lappa, laga och göra nytt 
av gammalt 
4 februari 10.00 – 16.00
Har du kläder därhemma som skulle 
må bra av lite omvårdnad? Vill du lära 
dig mer om att lappa och laga, både 
sydda kläder och stickade/virkade? 
Har du kläder som skulle vara kul att 
göra om? Eller vill du helt enkelt ha 
sällskap när du gör allt det där?

Välkommen till Andreaskyrkan. Ta 
med dig det du vill fixa och om du 
har, även material till detta. En del 
kommer att finnas på plats. Den som 
har möjlighet får gärna ta med sig 
symaskin, liksom syredskap som sax, 
nålar etc.

För att göra det enkelt tar alla med 
sig sin egen lunch. Det är möjligt att 
värma den på plats. Vi kommer dock 
se till att det finns kaffe, te, saft och 
kanske någon kaka på plats.

För information och anmälan: Pastor 
Elisabet Ravelojaona 070-758 55 61 
eller elisabet.ravelojaona@andreaskyr-
kan.se. Anmäl dig senast 29 januari.
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Tala film – Tala liv
Vårens första filmer som vi ser en tors-
dag per månad kl. 18.30 i Andreaskyr-
kan blir följande:

9 februari The Two Popes
The Two Popes är en biografisk dra-
mafilm från 2019 i regi av Fernando 
Meirelles och skriven av Anthony 
McCarten, baserad på McCartens 
teaterpjäs The Pope från 2017. Fil-
men skildrar påven Benedictus XVI 
(Anthony Hopkins) som blir vän 
med kardinal Jorge Mario Bergoglio 
(Jonathan Pryce) från Argentina, den 
blivande påven Franciskus.

Filmen hade världspremiär vid Tellur-
ide Film Festival den 31 augusti 2019. 
Recensenter berömde både Pryces och 
Hopkins skådespel, liksom McCartens 
manus, och deras insatser har prisno-
minerats inför Oscarsgalan, Golden 
Globe-galan och BAFTA-galan 2020. 
Prod. 2019. 125 min.

9 mars The man who sold his skin 
Sam Ali har flytt kriget i Syrien till 
Libanon, men ser ingen framtid där. 
Han drömmer om ett liv i Europa 
tillsammans med sitt livs stora kärlek 
Abeer. Plötsligt får han ett oväntat 
erbjudande. En av världens stora sam-
tida konstnärer vill ställa ut honom 
som ett levande konstverk – med pas-
set intatuerat på ryggen. En biljett till 
frihet? Eller tvärtom?
Prod. 2021. 104 min.

Periodens temasång
Temasången som musikutskottet valt  
för denna period är en sjungen välsig-
nelse med text av Emma Carlsson och 
musik av Staffan Skarrie. 

Må modet öppna din själ
1. Må världen vi fick som hem
ge dig rymd till att blomma.
När tillvaron blir för trång,
må längtan bära var stund.

2. Må livet som räcks åt dig
växa starkt, söka riktning
igenom all ovisshet,
må hoppet finna en väg.

3. Må dagarna framför dig
bli till ljus, ge dig värme.
Där ängslan och vanmakt bor,
må tron få väckas i dig.

4. Må kärleken som du får
räcka till för att delas.
Trots tvivel och tveksamhet,
må modet öppna din själ.

Bild: Christina Zvejnieks
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Nu stäms Andreaskyrkans orgel

När detta skrivs håller Magnus Blix för fullt på 
med ett större underhållsarbete av orgeln i Andre-
askyrkan. 

Magnus, kan du berätta vad du gör? 

- Orgeln rengörs och stäms och eftersom kyrko-
rummet är hälften så stort som när den byggdes görs 
de starkaste stämmorna svagare.
- Liksom allt annat blir även orglar dammiga. I denna 
orgel har dessutom puts ramlat ned i piporna så att 
de klingar svagt och falskt.
- Hur ofta man rengör en orgel styrs av hur dammig 
den är. I en liten välbesökt kyrka rengör man vart 5:e 
- 10:e år medan en stor landsortskyrka kan klara sig i 
20 - 30 år mellan rengöringarna. 

Vad tycker du om vår orgel?

- Jag gillar er orgel som representant för en stil, 
för att den är rejält byggd och för att den inte har dis-
ponerats om sedan den var ny, vilket är ovanligt.
- Orgeln i Andreaskyrkan är av en typ som branschfolk både på gott och ont bru-
kar kalla outslitlig. Den håller i princip hur länge som helst, men eftersom klangen 
saknar den mjukhet och finess som ofta finns på orglar byggda tidigare och senare 

byts de ofta ut. De är 
också betydligt svårare 
att stämma än äldre och 
modernare orglar efter-
som de är trånga men 
tillhör absolut en kate-
gori orglar som är värda 
att bevara.

Orgeln i Andreaskyrkan 
rengjordes senast år 2000.

Tina Bergholm

Foto: Karin Egerhag

Pipor i Andreaskyrkans orgel. Foto: Magnus Blix
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Hälsning från styrelsen
Alla möten rymmer diakoni

När vi i församlingens styrelse möts till sammanträden finns en lång rad praktiska 
frågor att avhandla. Under de senaste åren har renoveringen av kyrkan naturligtvis 
varit central. Nu gläds vi alla över att den processen är avslutad. Andra praktiska 
frågor att diskutera kan vara hur barn- och ungdomsverksamheten ska vara orga-
niserad, hur ekonomin utvecklas och hur vi bäst kommunicerar ut till människor 
som vi vill ska känna sig välkomna till Andreaskyrkan. Facebook, massutskick, för-
samlingstidning – vilken kanal passar bäst för vad?

Inte sällan drar samtalen iväg en bit bort från den uppgjorda dagordningen. Så var 
det för en tid sedan när vi kom att prata om vår församling och diakoni. Vi var 
eniga om att den är mer än de fina insatser som Diakonala utskottet ansvarar för. 
Alla möten i kyrkan, små och stora, organiserade och spontana, bär en diakonal 
dimension. Det handlar om omsorg och omtanke. Detta är viktigt att värna om, 
inte minst i tider som denna. Flera tycker sig ana ett bistrare samhällsklimat med 
ökad polarisering, samtidigt som många i vårt samhälle upplever sig både ensamma 
och vilsna. 

Det här var tankar vi plötsligt delade, mitt emellan dagordningens många i och 
för sig angelägna ärenden. När Kommunikationsutskottet så berättade att diakoni 
kommer vara tema för just detta nummer av församlingsbladet, ja då konstaterade 
vi att styrelsen, Diakonala utskottet och Kommunikationsutskottet helt enkelt 
tänkt i samma tankebanor: Diakoni är och måste vara centralt i vår kyrka.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Bygglov för nytt fläktrum 
Under senare år har vi genomfört en omfattande renovering och uppfräschning 
av Andreaskyrkan. Tydligast märks det genom nya toaletter, ny belysning och nya 
mattor. En fråga som hamnade i långbänk var möjligheten att byta ut ventilations-
systemet. För detta måste fläktrummet på kyrkans baksida byggas ut. Efter många 
turer kan vi nu konstatera att bygglov för fläktrummet är beviljat. Exakt när om-
byggnaden kommer ske är ännu inte klart. Men framöver kommer vi ha en bättre 
och mer energisnål ventilation i Andreaskyrkan.



20 För kontakt

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
Mats Carlsson
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.


