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Se på ängens liljor, hur de växer, De arbetar inte och spinner inte. 

Matt 6:28 

 
 

 

 

 

 

 

Besök oss på www.alvsjokyrkan.se, Facebook, Youtube eller Instagram 
 

http://www.alvsjokyrkan.se/
https://www.facebook.com/alvsjokyrkan/
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://instagram.com/alvsjokyrkan?utm_medium=copy_link
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• Pastorn har ordet 

 

• Nya medarbetare 
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VÅR VERKSAMHET JUST NU 

Höstterminen har startat och vi gläds över möjligheten att kunna mötas tillsammans i vår kyrka 

igen. Vi hoppas att det ska kunna fortsätta så under hösten. Vi börjar nu också med kyrkkaffe efter 

gudstjänsterna. Men vi får påminna varandra om vikten av att fortsätta att vara försiktiga, hålla 

avstånd och stanna hemma om vi har minsta förkylningssymtom.  

Vi hoppas kunna fortsätta med att livesända våra gudstjänster via Älvsjökyrkans Youtubekanal,  

men det beror på möjligheten att ha tillräckligt många som kan dela på detta ansvar.  

Vi startar med olika verksamheter som RPG-träffar för daglediga, språkcafé för nysvenskar och 

Equmenias olika grupper. Se mer information här i bladet. Två helger vill vi särskilt berätta och 

påminna om: Vår Tillsammansdag för alla åldrar på Gålögården lördagen den 25 september med 

temat Med Gud hela livet – från babytid till ålderns höst. Och helgen 16–17 oktober då Liselotte J. 

Andersson, pastor och evangelist i Equmeniakyrkan, besöker oss både för föreläsning och samtal 

på lördagen och predikan i söndagens gudstjänst.  

Älvsjökyrkans hemsida med nytt format, håller på att ta form. Vi räknar med att kunna lansera den 

under september månad så att vi alla på ett lätt och smidigt sätt kan ta del av information om vad 

som händer i vår kyrka. 

Vår nya medarbetare Beatrice Robertsson börjar sin tjänst som församlingsassistent, riktad mot 

barn, unga och familjer, nu i september och ett nytt vaktmästarpar Alice och Patrick Abrahamsson 

flyttar in i vår vaktmästarbostad.  

Varmt välkommen att ta del av gudstjänstliv och gemenskap i olika former. 

Margareta Smedberg Andersson  

Ordförande 
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ATT BLI SIG SJÄLV I TRON 

 

Att älska varandra: trots att vi inte valt varandra 

Jag får ibland frågan om vad som skiljer en församlingsgemenskap från andra gemenskaper. Jag 

menar att ett svar på den frågan är både självklart och enkelt och kan faktiskt i grunden inte vara 

något annat än det, nämligen: att en församling består av människor som tror att den yttersta 

meningen med att vara människa, värld och att leva tillsammans handlar om Gud. Det betyder att 

församlingen inte bara är en gemenskap som har med våra egenintressen att göra utan om 

befrielsen i att tillsammans med andra dela en gemensam kallelse. Så börjar också den första 

församlingen. Det är inte de tolv fiskarna på stranden som väljer Jesus, utan Jesus väljer dem. Det 

är alldeles uppenbart att flera av dem aldrig valt att umgås med varandra annars. Faktum är att de 

tolv lärjungar Jesus väljer flera gånger faktiskt har mycket svårt att vara sams och tycka om 

varandra.  

Det är en mycket brokig skara. Den består av fiskare, men också tullindrivare, det är en 

gemenskap av etniska och familjära olikheter, det är personer som har olika samhällsstatus osv.  

Men detta är storheten och skillnaden med den kristna församlingen, att det finns en Gud som 

väljer att skapa en gemenskap som inte är baserad på våra omedelbara egenintressen. Vi 

människor är konstituerade så att vi nästan impulsivt söker gemenskap med dem som vi föreställer 

är som oss själva. Men risken med detta är då en värld som separerar snarare än delar, segregerar 

snarare än integrerar, det blir ett vi och dom där vi går miste om rikedomen att uppleva och lära 

sig styrkan att dela det djupaste med den som till det yttre inte är som jag själv. Mot den 

bakgrunden finns det enorm sprängkraft i en gemenskap som har kunskap och som tränar på att 

leva tillsammans, inte baserat på vår likhet med varandra, utan att vi alla djupast sätt tillhör Gud.  

Därför blir det kraftfullt när Jesus ställer sig inför sina lärjungar och säger: ”Älska varandra. Då ska 

alla se att ni är mina”. Dessa ord ser enkla ut. Men mot bakgrund av det som sagts ovan förstår vi 

den enorma kraft att det finns en gemenskap i vår värld som till skillnad från politiska partier, 

idrottsföreningar och andra gemenskaper faktiskt konstitueras av en gemensam kallelse att visa på 

vem Gud är genom att älska varandra. Tro mig, jag har aldrig varit i en församling där det inte 

funnits konflikter. Jag skulle säga att där skiljer vi oss på inget sätt från andra gemenskaper, vi kan 

till och med vara värre skulle jag säga. Men det är just detta som konkretiserar vad vårt djupaste 

behov är, nämligen en gemenskap vars mål är kärlek. Inte bara som en känsla, utan för att 

synliggöra vem varje människa innerst inne är, nämligen Guds. För som filosofen Sören 

Kierkegaard säger: ”Ingen människa kan bli sig själv, utan Gud.” 

Välkommen till Älvsjökyrkan för att dela denna gemenskap med en särskild kallelse. 

 

Guds rika välsignelse! 

Pastor Ulf Bergsviker 
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VÄLKOMMEN TILL ARBETSDAGAR  

I ÄLVSJÖKYRKAN  
 

I höst är alla som kan välkomna till arbetspass under två torsdagar: 

Torsdag 14 oktober kl. 10-15 inkl lunch och fika samt  

Torsdag 21 oktober kl. 13-17 inkl fika. 

Alla är välkomna oavsett kunskaper och vana. Man gör det man kan  

hjälpa till med och så träffas och umgås vi. Arbete sker både   

inomhus och utomhus t.ex. kratta löv, rensa rabatter, ställa in 

trädgårdsmöbler, fixa smågrejer. Tyvärr har vi inte hittat någon   

ledig lördag i höst, men du som inte är dagledig kan bara prata med  

 

Matts Olsson och få veta något som du kan göra på valfri tid.  

Vi behöver vara fler som hjälps åt! 

 

 

  

 

  

 

  

 

KASSÖREN INFORMERAR 

När vi nu passerat semesterperioden och halvårsskiftet kan vi  

konstatera att penninggåvorna till församlingen sammantaget 

ligger något över budget. Detta är glädjande men beror till stor 

del på en enskild stor gåva i juni. Utan den hade vi legat under 

budget.  

När detta skrivs är det fortfarande några dagar kvar i augusti. 

Det är tveksamt om vi når upp till budget denna månad men låt 

oss hoppas! 

Nu startar höstterminen med olika aktiviteter och gudstjänster i kyrkan. Låt oss nu alla hjälpas åt 

att stötta verksamheten ekonomiskt med de penninggåvor vi kan ge! 

Vid sidan av offer och kollekter har vi under april erhållit en betydande riktad penninggåva till ett 

bårtäcke. Tänk lite extra på församlingen och fortsätt ge kollekt och kanske även en extra gåva 

till PG 19 67 61-1 och Swish 123 067 09 50. 

FÖRSAMLINGSMÖTEN 
 

 

6 oktober, 10 november, 

8 december 
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR 

Vi har intentionen att i så hög grad som möjligt sända också digitalt på vår Youtube-kanal 

Varje ONSDAG 18.30–20.00 

Språkcafé på svenska tillsammans med  

Röda Korset 

September 

5 SÖNDAG  

11.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard 

Tema: Enheten i Kristus 

Ekumenisk gudstjänst med Brännkyrka församling 

Eva-Karin Fackel Sandor och Ulf Bergsviker,  

Markus Melin, Sara Sjöblom och Älvsjökyrkans kör 

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

12 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Ett är nödvändigt  

Sven-Gösta Holst, pastor och föreståndare 

Ansgarskyrkan, Lidingö. 

Anette Fällman och Victoria Gejrot  

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

15 ONSDAG 

13.00 Onsdagsträff i Älvsjökyrkan 

Ulf Bergsviker talar om Åldrandets teologi 

19 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Döden och livet 

Ulf Bergsviker 

Kristina Lindgren och Ann-Sofi Oddestad 

25 LÖRDAG  

Tema: Med Gud hela livet 

Tillsammansdag på Gålögården kl. 10.00-19.30 

Inbjudan och anmälningsblankett har sänts ut. 

Se även annons på sidan 7 

 

 

….forts September 

26 SÖNDAG 

Tema: Rik inför Gud 

11.00 Tillsammans följer vi i Älvsjökyrkan 

Kyrkokonferensens ordinationsgudstjänst där 

Helena Eriksson och Pontus Norshammar ordineras  

Oktober 

3 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Änglarna 

Ulf Bergsviker 

Anette Fällman, Kristina Lindgren 

10 SÖNDAG 

11.00 Lovsångsgudstjänst och söndagskul för barn 

Patrick Abrahamsson, Beatrice Robertsson  

Helena Gustafsson och Sara Sjöblom 

 

14 TORSDAG 

10.00-15.00 Arbetsdag inkl lunch och fika 

16 LÖRDAG 

11.00-14.00 Älvsjökyrkans brunchclub,  

se annons på sidan 10 

Gäst: Liselotte J. Andersson evangelist, författare 

och pastor talar över temat: ”EN TRO – som är 

verksam genom kärleken” 

17 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Att leva tillsammans 

Liselotte J. Andersson 

Medverkar gör ledare från APG 29 samt  

Ulf Bergsviker, Peter Brisenheim och 

Lovisa Jenerberg Fält 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
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NYA MEDARBETARE 

 

Välkomna till Älvsjökyrkan Beatrice, Patrick och Alice! 

Beatrice Robertsson började en deltidstjänst som församlingsassistent 1:a september. Beatrice ska i 

första hand arbeta mot barn, unga och familjer. Se Beatrices presentation nedan. 

Vårt nya vaktmästarpar, Alice och Patrick Abrahamsson, flyttade till Stockholm och Älvsjö nu i 

september. Patrick är pastorskandidat och ska läsa på THS och kommer närmast från en 

ungdomsledartjänst i Betlehemskyrkan i Göteborg. Alice är precis klar maskiningenjör och har fått 

en tjänst på Scania i Södertälje. 

Vi önskar er alla tre varmt välkomna till Älvsjökyrkan och hoppas ni kommer trivas. 

  

 

……forts Oktober 

21 TORSDAG 

13.00-17.00 Arbetsdag 2 inkl fika 

24 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Samhällsansvar 

Ulf Bergsviker 

”Tweenies” Helena Sundén, Helena Gustafsson och 

Jenny Vahlin 

31 SÖNDAG (obs vintertid) 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Frälsningen 

Ulf Bergsviker 

Sara Sjöblom och Älvsjökyrkans kör  

 

 

 

November 

6 LÖRDAG Alla helgons dag 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Helgonen 

Ulf Bergsviker 

Florian Benfer och sångare ur Gustaf Sjökvists 

kammarkör 

10 ONSDAG 

13.00 Onsdagsträff i Älvsjökyrkan. 

Tema: Världen är en främmande plats? 

14 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst och söndagskul för barn 

Tema: Vaksamhet och väntan 

Ulf Bergsviker, Beatrice Robertsson 

Melodies of Joy, Peter Brisenheim 

21 DOMSSÖNDAGEN 

11.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Kristi återkomst 

Ulf Bergsviker 

Florian Benfer med sångare ur Gustaf Sjökvists 

kammarkör 
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Har du anmält dig till 
Tillsammansdag på Gålögården 25 september? 

Du har fortfarande chansen! Känn dig välkommen till en heldag på natursköna Gålögården. Du har 

fått inbjudan och program per e-mail eller i tryckt broschyr. Vi kommer att samordna bilskjutsar. 

Programmet passar både gamla och unga och du får träffa vår nyanställda Beatrice. På lördagskvällen 

möts vi till andakt i prins Oscars kapell*.  

Kostnad inkl lunch, fika och middag: 250kr/vuxen, 450 kr/familj. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ED GUD HELA LIVET 
- från babytid till ålderns höst 

 
Senast 12 sept behöver du anmäla dig till Ulf Bergsviker eller genom meddelande till 

tillsammanshelg@alvsjokyrkan.se  

*Om du vill övernatta kan vi använda gården fram till söndag lunch. Meddela vid anmälan! 

 

Tack för den här tiden 

Jag vill med några rader ta tillfället i akt att tacka Älvsjökyrkans församling för att jag fått förmånen 

att få tjänstgöra hos er under mitt s.k. Vägledningsår. Det har varit en mycket speciell tid att tjänst-

göra i, jag tänker då såklart på pandemin som har medfört att många saker inte varit som de brukar 

varken i kyrkan eller någon annanstans. Då har det ändå känts tryggt och gott för mig att jag varit på 

en plats som jag ser på som mitt första "andliga hem". Att arbeta som diakon är, som ni vet, något 

alldeles nytt för mig och det hade kunnat vara lätt att drabbas av panik och en känsla av misströstan. 

Dels inför alla nya uppgifter och dels för det faktum att pandemin lett till att saker fått ändras, ibland 

ställas in helt och även fått "ställas om" – ett uttryck vi alla blivit tvungna och nu så smått börjat 

vänja oss vid. Och visst, jag ska inte säga att alla uppgifter jag ställts inför har känts "lätta" eller 

"bekväma", men jag tänker att grundtryggheten jag någonstans ändå haft här i Älvsjökyrkan gjort att 

jag sett fram emot och tagit mig an dessa med gott mod. Detta vill jag särskilt tacka er i församlingen 

för! 

Så vad har jag då gjort detta år? Ja, det är såklart ett antal saker och allt kanske inte behöver räknas 

upp här, men det jag känner mest glädje och tacksamhet över är att jag har fått möjligheten att 

MED GUD HELA LIVET  
– från babytid till ålderns höst 

mailto:tillsammanshelg@alvsjokyrkan.se
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utforma, leda och predika i gudstjänster. Helt nytt för mig, men något som jag kommit att se som 

det jag uppskattar allra mest att göra. Att jag till största del skulle stå och göra detta inför en nästan 

tom kyrksal som istället ersatts med en filmkamera som fångar upp och förevigar allt blev ju helt 

klart "oväntat" - men det har ju gått riktigt bra och jag har t o m fått mina barn att gå in och titta på 

sin mamma på YouTube...det är stort!  

Jag sa ju när jag var barn att, "jag ville bli polis eller präst när jag blev stor". Nu blev jag ju varken det 

ena eller det andra, men en diakon som får utföra mycket av det som en präst/pastor gör är ju ändå 

rätt nära! Jag sa i intervjuerna inför min anställning att samtal och möten med människor är det som 

alltid drivit mig i alla mina tidigare roller (både privat och i arbetslivet) och det stämmer fortfarande 

väl - och det är jag också mycket tacksam över att jag fått göra här. Pandemin har dock gjort att det 

mestadels behövt göras via telefon eller datorskärm men jag ser fram emot att mer och mer få ha 

dessa möten fysiskt i min fortsatta diakonala tjänst. De finaste och mest minnesvärda möten jag haft 

detta år är då jag medverkat i vårt Språkcafé på onsdagskvällar. Vi hann med några fysiska träffar i 

början av min tid här, sedan hade vi en period då vi endast träffades via Zoom - en utmaning som 

tack vare Mariann m.fl. ändå blev till goda och givande möten. Under våren och försommaren kunde 

vi äntligen ses igen under våra Språkpromenader i kyrkans närområde. Avslutningen på 

Klubbensborg i slutet av juni med ett smakrikt och varierat knytkalas i det vackra vädret var så 

härlig! 

Senaste halvåret har jag utöver min tjänst i Älvsjökyrkan även arbetat som diakon i Abrahamsbergs-

kyrkan på halvtid. En helt ny församling för mig, jag kände nästan inte en enda person där tidigare, 

dessutom en församling större än Älvsjö. Dock finns det väldigt många likheter i våra verksamheter, 

vilket skapat ett lugn i mig inför att ingå i denna nya gemenskap. Men såklart har det ändå känts lite 

nervöst och framförallt utmanande - men det har fungerat bra till största del får jag nog ändå 

konstatera. Visst har mina åtaganden ibland "krockat" men jag känner att båda församlingar har visat 

stor förståelse vilket jag är ödmjuk inför.  

När jag nu avslutar min anställning här i Älvsjökyrkan väntar en heltidstjänst i Abrahamsberg, något 

som jag aldrig kunnat drömma om, det är ovanligt med heltidsanställda diakoner i Equmeniakyrkan 

har jag förstått. En fantastisk gåva och en nåd!  

Jag har ju varit anställd på en tidsbestämd deltidstjänst på 35% och det kan vara svårt att mäta eller 

bedöma utfallet av de uppgifter som rymts inom denna ganska begränsade ram. Kanske behövs det 

heller inte "mätas" - iallafall känner inte jag att det är det viktigaste nu när min tid i tjänst hos er är 

slut. För min egen del är känslan jag bär med mig det som är det viktiga här. Jag känner att jag har 

fått prova på att utföra saker som hjälpt och stärkt mig i min helt nya roll som diakon - och det är ju 

ändå det som ett Vägledningsår ska gå ut på. Jag kommer framgent finnas kvar i några sammanhang 

här i Älvsjökyrkan, vilket jag känner stor tacksamhet inför. Jag fortsätter att sjunga i kören, den fina 

gemenskap som faktiskt gjorde att jag hittade till Älvsjökyrkan från första början, det kan vara 7 eller 

8 år sedan nu – jag minns faktiskt inte. Tiden går fort när man har roligt! Det känns som om kören 

har varit en självklar del i mitt liv så länge nu. Detta innebär att så länge det inte krockar med mina 

åtaganden i Abrahamsberg så kommer jag kunna fortsätta vara en del i församlingens gudstjänstliv, 

en stor glädje för mig! Jag sitter kvar i de råd jag är invald i perioden ut. Om det någon gång finns 

behov av en gästpredikant så tveka inte att fråga om ni skulle önska det. Det vore en ära!  

Helena 
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Kyrkokonferens hela veckan lång. 

Precis som förra året sker 2021 års kyrkokonferens digitalt. Evenemanget äger rum under en  

hel vecka mellan 19–26 september. Ombud från Älvsjö Missionsförsamling är Anette och  

Fredrik Fällman. Två av våra församlingsmedlemmar, Helena Eriksson och Pontus Norshammar 

kommer ordineras som diakoner i konferensen. Detta sker i Ordinationsgudstjänsten den  

26 september klockan 11.00. 

Denna samt två andra gudstjänster kommer att sändas live via Youtube och Facebook. 

Equmeniakyrkan vill uppmuntra alla församlingar att delta via webben vid de tre gudstjänsterna. 

Därför kommer även Älvsjökyrkan att ordna möjligheter att tillsammans se ordinationsgudstjänsten.  

Forumen sänds alltså via Zoom måndag den 20 och tisdagen den 21 september. 

Under veckan bjuds även på sändningar från ”Kyrkstudion” där kyrkoledare, presidium och 

kyrkostyrelse kommer att medverka och sammanfatta de förhandlingar som varit men även blicka 

framåt. Det låter som en teologisk motsvarighet till sändningarna under OS eller fotbolls-EM.  

Därefter kommer Lasse Svensson bjuda på digitalt kyrkkaffe med gäster. Ett fika med internationellt 

perspektiv med bl.a. gäster från Diakonia och missionärer från internationella enheten. Samt ett 

nationellt fika tillsammans med representanter från olika församlingar. Livesändningar sker via 

YouTube och Facebook. Enligt programmet sker detta onsdag till fredag kl. 19.00. 

I år firar Equmeniakyrkan även tio år som samfund. Detta uppmärksammas genom en 

jubileumskonsert med Samuel Ljungblad med gäster på fredagen kl. 20.00. Även detta sänds via olika 

digitala kanaler, som till exempel Equmeniakyrkan - YouTube 

Låter som ett späckat program och förhoppningsvis kan man till nästa år åter kunna träffas live. 

Pontus Norshammar 

 

Hälsning från vår nya medarbetare Beatrice Robertsson 

Hej!  

Jag heter Beatrice Robertsson, är 43 år och bor tillsammans med make och två barn (6 och 8 år 

gamla) i Vendelsö. Jag är sångerska och låtskrivare och jobbar även som musikpedagog på en 

särskola. Jag har även jobbat som musiklärare under många år och har ett speciellt hjärta för barn 

och unga. 

I våras tog jag examen från Diakonal linje efter två års studier på Bromma folkhögskola.  

Jag älskar ett gott skratt, goda samtal och en god middag och en hel massa annat såklart, men det 

kan vi ta vid kyrkkaffet.  

Det känns så spännande och roligt att få börja jobba i Älvsjökyrkan och jag ser väldigt mycket fram 

emot det.  

Vi ses! 

Beatrice 

  

https://www.youtube.com/channel/UCKsrICV__vlZJ1wEoJAc9Rg/live
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Välkommen till ”Älvsjökyrkans Brunchclub” 

 

Lördag 16 oktober kl. 11-14 

 

Den här hösten kommer vi att en eller två lördagar per termin starta något 

som vi kallar för ”Älvsjökyrkans Brunchclub”. Det är ett tillfälle då vi inbjuder 

till ett särskilt tema då vi lyssnar till föreläsningar och samtalar. Dessa hålls av 

en person som har fördjupat sig kring ett särskilt tema som handlar om livet, 

tron, Gud och världen.  

Vi äter tillsammans och hela familjen är välkommen, då vi också har aktiviteter 

för barn. Lördag den 16 oktober har vi förmånen att välkomna dig till en föreläsning och samtal med 

pastorn, den andliga vägledaren, evangelisten och författaren Liselotte J. Andersson. Hon kommer 

att prata om ”EN TRO – som är verksam genom kärlek”. Liselotte kommer också att medverka i 

gudstjänsten den 17 oktober. 

Anmälan och frågor kan ställas till: 

ulf.bergsviker@gmail.com 

 

 

 

EQUMENIA ÄLVSJÖ  

 

Familjescout i Älvsjökyrkan 

I höst startar vi upp Familjescout i Älvsjökyrkan. Genom Familjescout får 

barn (mellan cirka 5-8 år) tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt 

och lekfullt sätt möta scouting.  

Barn och vuxen deltar tillsammans och de vuxna är lika mycket deltagare 

som barnen. Vi är nu ett gäng på runt 25 barn och vuxna som träffas fyra 

lördagsförmiddagar under hösten för att lära oss bygga bo, tälja, elda och 

laga mat. Vi pratar om hur man tar hand om naturen och är en bra kompis. 

I Familjescout får vi träffa de två björnarna Parum och Magna och genom olika sagor får deltagarna 

följa med dem på äventyr. Parum är den lilla björnen och den som är mest påhittig och nyfiken. 

Parum gillar att utforska och prova nya saker. Magna är den som har upplevt många olika saker och 

situationer, som reflekterar och funderar över hur saker och ting fungerar eller hör samman. 

Tillsammans har de roligt, möter andra, leker och upptäcker nya spännande saker och hjälper 

varandra när det behövs. 

Varje scoutmöte kommer att innehålla en samling, någon lek, aktivitet och sedan en avslutande 

andakt. Något som är helt säkert är att det kommer att grillas en och annan korv efteråt också. 

Familjescout är ett koncept som är framtaget av Scouterna.  

Linda Jacov 
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TEMAN OCH TEXTER   
Söndag 5 september 

14:e söndagen efter trefaldighet  

Tema: Enheten i Kristus  

Texter: Joh 17:9-11 Hes 37:15-22 Ef 4:1-6 Ps 95:1-7  

Betraktelse: Ofta har vi omtalat enheten i Kristus som 

en fråga om att förena olikheter – eller snarare att 

olikheterna är en förutsättning för att på allvar se vad 

vi har gemensamt. Men det är mer än så. Kvalitén på 

enhet har i grunden att göra med hur förmågan i en 

gemenskap att organisera sig baserat på vars och ens 

djupa beroende av varandra. Enhet kan handla om att 

vi gör samma sak. Men det kan också handla om 

förståelsen att vi behöver varandra för att bli de vi 

djupast är. Det är det senare Jesus menar i dagens text 

när Jesus ber: ”Jag ber att de blir ett, liksom vi är ett”.  

Söndag 12 september  

15:e söndagen efter trefaldighet  

Tema: Ett är nödvändigt  

Texter: Matt 6:31-34 Neh 9:19-21 Apg 20:32-36  

Ps 123  

Betraktelse: ”Det är saligare att ge än att få”  

(Apg 20:35) ”Gör er därför inga bekymmer för 

morgondagen. Var dag har nog av sina bekymmer” 

(Matt 6:34). Det finns så många ordspråk i bibeln som 

vi till vardags använder. De blir liksom ”vardagsklok-

heter”. Men Jesu ord är mer än vardagsklokheter. 

Orden sägs i en större meningskontext som har att 

göra med vad Gud vill med oss och världen. ”Gör er 

inga bekymmer,” handlar i grunden om att i slutändan 

kommer allt att falla i Guds händer. Våra liv, våra själar 

och våra kroppar har ett grundläggande mål som har 

större långsiktighet än att erövra kortsiktiga behov för 

dagen. Det betyder dock inte att Jesus i denna text 

säger att vi ska förneka vår kroppslighet och dess 

behov, men vi behöver ställa oss frågan om det vi 

bekymrar oss för hämmar oss från att leva, eller om 

det hjälper oss att ta emot gåvan att leva?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndag 19 september 

16:e söndagen efter trefaldighet  

Tema: Döden och livet  

Texter: Joh 11:28-44 Jes 26:19 2 Kor 4:7-14 Ps 107:18-

22  

Betraktelse: ”Jesus föll i gråt” (Joh 11:35). Jag älskar den 

här typen av korta sekvenser i bibeln som sticker ut. 

Sammanhanget är återigen Marta och Maria. De där två 

systrarna varav en i vår tid (miss)-tolkats vara enbart 

praktisk och den andra enbart andlig. Men nu möter vi 

Jesus i en helt annan situation. Nämligen Lazarus, Martas  

och Marias bror som dött. I texten idag får vi se hur Jesus 

faller i gråt över honom. Troligtvis för att han själv var 

mycket fäst vid honom. Eller handlar gråten om det som 

händer i verserna efter, nämligen fariséer och människor 

som istället sätter honom på prov i en stund då Jesus bara 

vill sörja? Eller handlar gråten om att de inte förstått Jesu 

ord om makten som han har över liv och död och den 

frid en sådan överlåtelse ger? Personligen, tänker jag det 

goda och annorlunda med en Gud som faktiskt visar sig 

och är människa på samma sätt som vi. Jesus hade kunnat 

utan en enda känsla väcka upp Lazarus men det hade 

gjort denna episod till något icke-kroppsligt, nästan lite 

abstrakt. Men Jesus visar känslor. Han visar hur fäst Gud 

är vid oss. Våra nederlag går inte Gud förbi. Guds makt 

står inte emot vår vanmakt. Det ger ett hopp som nog 

inte finns någon annanstans.  

Söndag 26 september 

17:e söndagen efter trefaldighet  

Tema: Rik inför Gud  

Texter: Matt 6:19-24 2 Mos 32:1-4, 30-35 1 Joh 2:15-17 

Ps 49:6-12  

Betraktelse: ”Ty där din skatt är, där kommer också ditt 

hjärta att vara”. Det finns många saker och områden där 

bibeltexterna kan te sig både komplexa eller till och med 

motsägelsefulla. Men det finns en punkt som alla 

evangelister, paulusbrev och hela GT verkar vara helt 

konsekvent och överens med varandra om: ”Pengar är 

farligt”. Märk väl de säger inte att pengar och jordiska ting 

är fel, men de innefattar en fara. Pengar ställer till det, ett 

ensidigt fokus i praktiken på pengar och att samla dem på 

hög leder till stora delar av jordens fattigdom. Det skapar 

splittring, segregation, egoism och framför allt osynliggör 

det intentionen med vad det är att leva och vara 

människa. Därför varnar bibeln gång på gång för detta. 

Och upplösningen i texterna stannar nästan alltid i en 

fråga: ”Vad betyder det för dig att vara rik? Att vara rik 

inför människor eller att vara rik inför Gud? I slutändan är  
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denna fråga i all sin nakenhet en fråga om vad är det för 

skatter du samlar som är förgängligt och vad är det för 

skatter du samlar som förbereder dig och mig för 

evigheten? 

Söndag 3 oktober  

Den helige Mikaels dag  

Tema: Änglarna  

Texter: Luk 10:17-20 Dan 6:16-22 Upp 12:7-12  

Ps 103:19-22  

Betraktelse: I dagens texter som handlar om änglarna 

beskrivs bland annat i Lukas att vi människor givits 

makt att också vara änglar. Vi kan med Guds kraft och 

vår egen till och med få Andarna att lyda oss. Samtidigt 

berättar texterna också om att det dock inte i 

slutändan är vår egen kraft och kapacitet det handlar 

om. Man skulle kunna säga, att det inte handlar om att 

erövra och ta livet i egen besittning, utan om att 

tillägna sig livet för att våra liv är nedtecknade i livets 

bok.  

Söndag 10 oktober 

Tacksägelsedagen  

Tema: Lovsång  

Texter: Luk 17:11-19 1 Krön 29:10-14 1 Thess 5:16- 

24 Ps 65:9-14  

Betraktelse: Ofta tänker vi att säga ”Tack!” är något vi 

gör för att det är artigt och kutym. Vi lär våra barn att 

säga ”tack” oavsett om de känner för det eller inte. 

Det är liksom ingen bra uppfostran om barnen inte lär 

sig säga ”Tack”. Kanske mest för att vi vuxna och 

föräldrar inte vill tappa ansiktet som ”dåliga föräldrar”. 

Men när Jesus talar om lovsång och tacksamhet menar 

han att det ytterst handlar om ett sätt att se på sig själv 

och sin plats i tillvaron. Dagens evangelietext berättar 

om 10 spetälska som alla blir helade, men bara en 

kommer tillbaka och säger tack. Var de andra 9 

ouppfostrade? Nja, kanske. Men det Lukas vill gestalta 

är att det ytterst handlar om att det viktigaste i våra liv, 

det vi värdesätter mest i livet, faktiskt inte är 

producerat, utan en gåva. Hur ofta säger du tack till 

Gud för allt du har fått? Ett liv utan tacksamhet är det 

ett liv utan förundran? 

 

 

 

Söndag 17 oktober 

20:e söndagen efter trefaldighet 

Tema: Att leva tillsammans  

Texter: Mark 3:31-35 Rut 2:8-12 Apg 9:36-43  

Ps 68:5-7  

Betraktelse: Ibland möter jag människor som säger att vi 

kristna behöver bli bättre på att ge tydliga svar om etiska, 

moraliska och metafysiska frågor. Vi måste sluta vara 

flummiga och mesiga. Jag kan hålla med om det  

ibland. Samtidigt så är det inte tydliga svar som som är 

poängen med kristen tro, utan de frågor vi har om etik, 

moral och vad meningen med livet är; allt det är 

inkorporerat och ges ”svar” genom livet tillsammans som 

församling och kyrka. Med andra ord, kristen tro och 

kyrka handlar inte om en åsiktsgemenskap, utan om 

människor som försöker tillägna sig ett särskilt sätt att 

leva. Kyrkans svar på våra enskilda frågor är inte 

individuellt och rationellt, utan det särskilt socialt sätt att 

svara. I detta ligger en djupt gående sanning, nämligen att 

autentiska liv baserat på vår ofullkomlighet kan bara 

realiseras tillsammans med andra.  

Söndag 24 oktober  

21:a söndagen efter trefaldighet  

Tema: Samhällsansvar  

Texter: Matt 22:15-22 Jer 29:4-7 Rom 13:7-10  

Ps 40:14-18  

Betraktelse: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och 

Gud det som tillhör Gud”. Om jag skulle få den 

annorlunda frågan, vilket jag aldrig fått, men om någon 

skulle fråga mig: ”Vilket är för dig det mest geniala svar 

Jesus gett i bibeln?” Då skulle jag svara att det är det svar 

Jesus ger fariséerna när de frågor honom om det är rätt 

att betala skatt till kejsaren om man samtidigt vill gå Guds 

väg. Jag kan uppleva att den största utmaningen som 

människa många gånger är just detta, att förlägga saker i 

våra liv där de hör hemma. Många gånger möter jag 

människor i själavård som brottas med skam och skuld. 

Men också anklagelser och självanklagelser. Inte sällan 

handlar ett första steg om att hjälpa dem att sortera vad 

som är berättigad skuld och oberättigad. Detta av två 

skäl. Den ena för att de ska bli befriade från ansvar från 

det som inte är deras ansvar att känna skuld för. Det 

andra just för att de ska kunna ta ansvar för det som är 

deras skuld. Poängen med denna process är ytterst frihet. 

Fariseerna vill binda människor till sig genom skuld eller 

otillräcklighet, Jesus vill lära oss hur vi ska leva befriade 

trots vår skuld och ofullkomlighet. ”Ge då kejsaren det 

som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”. Kan 

det vara så enkelt? Ja faktiskt, om jag vet vem som ytterst 

har makten och det sista ordet över mitt liv.  
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Söndag 31 oktober  

22:a söndagen efter trefaldighet   

Tema: Frälsningen  

Texter: Matt 23:37- 24:2 1 Mos 45:4-8 1 Pet 4:12-19  

Ps 62:10-13  

Betraktelse: Jag kan ibland förvånas över hur mycket 

det är vi kristna och vår kyrka som har svårt med vårt 

eget budskap och den Gud vi faktiskt tror på. I dagens 

text säger Jesus att vi kan bygga in oss i en religiös 

kultur som för oss bort från Gud och oss själva. I 

grunden handlar vår frälsning bara om en sak, att vi 

faktiskt har en relation med Jesus. Det låter som en 

klyscha i vår frikyrkliga kultur. Samtidigt är det faktiskt 

varken mer eller mindre. En gemenskap som har en sak 

gemensamt, nämligen en relation med Jesus och som 

förvaltar denna relation genom ett särskilt sätt att leva 

och organisera livet tillsammans. Alltså, inte frälsning 

som en strategi, en byggnad, lockandet till 

verksamheter, utan ett sätt att leva tillsammans med 

Gud. I dagens text är det svaret på vår frälsning.  

Lördag 6 november 

Alla helgons dag  

Tema: Helgonen  

Texter: Matt 5:1-12 Jes 49:8-10 Upp 7:9-17 Ps 126 

Betraktelse: Vi pratar ofta om helgon som något 

abstrakt och överandligt. Men sanningen är den att 

helgon är människor som just levt hela sitt liv för att bli 

mer och mer människa. Det är bergspredikans credo 

som genomsyrat deras liv. ”Saliga de fattiga, saliga de 

renhjärtade, saliga de barmhärtiga”… Någon har sagt 

att ett ”helgon är en person som överdriver det som 

världen inte vill ha”. Jag tror det var Chesterton.  

Söndag 7 november 

Söndagen efter alla helgons dag -  

Tema: Vårt evighetshopp 

Texter: Luk 12:4-7 Hes 37:12-14 Upp 22:1-5 Ps 116:1-9  

Betraktelse: ”Och till och med hårstråna på ert huvud 

är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så 

många sparvar.” (Luk 12:7). Jag tror människors rädsla 

är grunden till allt ont vi gör mot oss själva och  

varandra. Det är rädsla som får oss att inte tro att 

sanningen belönar sig. Det är rädsla som vi döljer saker 

för dem vi längtar efter att älska på riktigt. Det är 

rädsla som hindrar oss från de sanna och äkta  

relationer där vi kan vara oss själva helt och fullt. När 

jag växte upp var denna text en av de hemskaste jag 

visste. En Gud som vet allt om mig. Exakt allt! 

Varenda hårstrå är räknat. Ofta stannade dock 

predikanten vid detta. Gud blev en gåta för mig, någon  

jag inte vågade närma mig om jag inte bara berättade allt 

som jag tyckte var fel med mig själv. ”Gud jag vet att du 

vet hur mycket fel jag har gjort i veckan”… Men om 

predikningar och ord också tagit med nästa sats i versen: 

”Var inte rädda, ni är värda så mycket mer än aldrig så 

många sparvar.” Då hade förmodligen min ”barnteologi” 

sett annorlunda ut. Då hade jag lärt mig att sanningen inte 

bara ska, utan den gör mig fri. Då hade jag lärt mig att det 

finns någon som vet precis allt om mig, men inte oavsett, 

utan på grund av det just älskar mig. Detta är en sanning 

jag lärt mig idag, men också insett att mina rädslor alltid 

kommer att vara en utmaning, men jag har också fått 

belöning nog att ta emot nåden som är större än allt, 

befrielsen som är på riktigt, och framför allt dt faktum  

att sanningen alltid gör en människa fri.  

Söndag 14 november  

Söndagen före domsöndagen  

Tema: Vaksamhet och väntan  

Texter: Matt 25:1-13 Sef 3:8-13 Upp 3:10-13 Ps 139:1-18  

Betraktelse: Det finns en spänning i olika texter den här 

tiden i kyrkoåret som är ganska svartvit. Men det 

svartvita står i relation till varandra annars blir ohållbart. 

Det är logiskt på ett sätt. Om det inte fanns någon som 

”dömde” oss för vad vi gör och varför, var går då 

gränsen? Kan jag göra vad jag vill mot en annan om jag 

alltid får förlåtelse och blir benådad? Eller om det är så 

självklart att några hamnar i himlen och andra i helvetet, 

och vi kan inte bedöma vem eller vilka som gör det, då 

blir genast frågan egentligen densamma, vad spelar det för 

roll vad jag gör, jag kan ju ändå inte veta? Så en bokstavlig 

läsning är inte möjlig, men finns det annan framkomlig 

väg? Ja, ett sätt är att faktiskt se det som en befrielse att 

vi får vara människor som inte vet svaret på dessa stora 

frågor, men göra det vi är kallade att göra, nämligen att 

älska varandra och träna oss på detta. Det är vårt 

uppdrag – resten är i Guds hand, inte vår.  

 

Söndag 21 november  

Domsöndag  

Tema: Kristi återkomst  

Texter: Matt 25:31-46 Jes 65:17-19 2 Pet 3:8-13  

Ps 102:26-29 

Betraktelse: Enligt denna text beskrivs en originell sak. 

Nämligen, att domen faktiskt inte kommer att ges av Gud 

i första hand, utan av de som är mest osynliggjorda och 

exkluderade i vår värld. Vad betyder det för dig?


