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 Foto: Ann-Sofi Oddestad 

 

"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, Nämligen fridens tankar och  

inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp" (Jer 29:11) 
 

 

 

 

 

 

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 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Först av allt – lördagen den 19 februari kl.15 möts vi till årsmöte. Kallelse med handlingar är 

utsända till församlingens medlemmar och vi inbjuder alla att ta del av allt som händer i vår kyrka 

och också komma och vara med och påverka framtiden. Vi möts till ett vanligt fysiskt årsmöte i 

kyrkan, men gör det möjligt för den som så önskar att vara med digitalt på en Zoom-länk. 

Söndagen den 20 februari är det högtidsgudstjänst med Ulf Bergsviker, Älvsjökyrkans kör och 

Barnkyrka med Beatrice Robertsson. 

För ett år sen genomförde vi ett helt digitalt årsmöte med röstningsenkät mm. Att vi även ett år 

senare skulle leva med restriktioner kändes då svårt att tänka sig. Just nu har dock restriktionerna 

på nytt lättats och vi hoppas det får fortsätta så.  På hemsidan www.alvsjokyrkan finns aktuell 

information om det blir några förändringar – gå in på kalendariet så ser du för varje vecka vilka 

samlingar som finns.  

Vattenskadan i kyrkans nedervåning innebär att alla lokaler inte går att använda under våren då 

avfuktning sker. Till sommaren räknar vi dock med att de skadade ytorna kan återställas igen och 

till dess får vi samsas om de lokaler vi har. 

Under våren händer det flera saker som du kan läsa mer om här i bladet.  

Några av nyheterna är: Lördagen den 26 februari får vi på nytt tillfälle att träffas för brunch och 

lyssna på intressanta föredrag och samtal om ”Att leva med hopp – i klimat- och skapelsekrisens 

tidsålder” med bl.a. Lena Bergström och Åke Jonsson. 

Arbetsgruppen för Grön Kyrka i församlingen utmanar oss alla att under Fastan genomföra en 

klimatfasta. Vi får sex konkreta utmaningar att ta till oss.  

Vi gör nya satsningar för tonåringar och unga – Musikcafé med liveband för tonåringar 

4 fredagkvällar under våren och Gaming med spel mm också 4 fredagar under våren. 

Vi ser fram emot en innehållsrik och spännande vår. Varmt välkommen att vara med! 

 

Margareta Smedberg Andersson, Ordförande 

about:blank
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PASTORN HAR ORDET 
 

Fastan är en berättelse om två sorters hunger – den själsliga och självets 

Den ungersk-franske fotografen Brassaï skildrar i sin fotokonst Paris på 30-talet. Det jag tilltalas av 

i Brassaïs fotokonst är att han arbetar med en slags mänsklig kontrastverkan. Å ena sidan skildras 

den sida av vårt mänskliga liv som ofta höljs i mörker. Det vi inte vill skylta med. Men han skildrar 

också det vi vill framträda med och föra i ljuset det vill säga på dagen. Bilderna tagna från dagen 

består av människor som är förnuftiga, kloka, rationella, skötsamma med gott uppsåt och klara 

blickar. Medan bilderna om natten skildrar ett Paris som är mer osäkert, mer privat. Det är 

bilderna av till synes oändlig ensamhet, prostitution, tjuvar, hallickar, rot-och rastlöshet och våld. 

Men där finns också bilder från sena förtroliga samtal mellan vänner som äter och dricker med 

varandra, samt älskande par som håller om varandra. Ett sätt att tolka Brassaï är att han fångar två 

olika berättelser om hunger. Städer som exempelvis Paris blir utmärkta exempel för att gestalta 

detta. Geografi är inte bara platser på en karta, utan ett socialt sätt att organisera, dirigera och 

forma människors hunger, både den själsliga och självets.  

Detta handlar också fastan om. Den kristna församlingen blir en alternativ bild för att dirigera vår 

hunger på ett meningsfullt sätt. Att vara människa är att å ena sidan leva med hungern efter det 

goda och sanna. Det kärleksfulla, vänliga, tålmodiga, fridfulla och glädjefyllda livet. Å andra sidan har 

vi mer privata begär, en mer dold hunger under ytan. I den kristna teologiska traditionen 

aktualiseras inte sällan dessa teman kring sex, makt och pengar. Varken sex, makt eller pengar 

behöver vara av ondo, men det är ett begär som om det blir det primära uttalade och outtalade 

begäret efter lycka – kan leda till tomhet och leder till själslig tomhet. Detta brottas många 

människor med, framför allt västvärlden.  

Fastans teologi, handlar om att en period under året, ”dra sig undan”, ”ge sig själv och varandra 

tid” för att urskilja vad våra liv i verkligheten bygger på – det som är förgängligt eller det som är 

beständigt. I bibeltexterna under fastan läser vi återkommande om att Gud också hungrar och vi 

får del av denna kamp och prövning genom Jesus som ställs inför samma val som vi, att kortsiktigt 

låta sig tillfredsställas av kroppslig tillfredsställelse, makt och rikedom. En hunger som försöker leda 

Jesus bort från kärleken till oss människor. Under fastan dras vi därför in i en kamp mellan gott 

och ont, själsligt och själviskt, beständigt och förgängligt. Jesus prövas i öknen 40 dagar utan mat 

och dryck, och vår räddning är att han lyckas avstå till förmån för kärleken till oss som det primära 

begäret.  

I Älvsjökyrkan har vi under fastan särskilt fokus på hur vår hunger efter mening och lycka inte ska 

bidra till en än djupare miljö-och klimatkris, men också att vi i våra relationer och i våra egna liv 

sätter värde på oss själva genom att bemöta vår själs hunger. Inte genom att förneka självets, men 

att synliggöra huruvida det yttersta målet med våra liv är kärlek, tro och hopp, snarare än vårt eget 

välbefinnande på bekostnad av andra och faktiskt oss själva. 

”Hunger är vi, ingenting annat” skriver poeten Karl Vennberg. Och det är inget fel med det. Det 

farliga är när hungern ”alltid” måste gå under ytan, när den aldrig blir sedd eller tål ljuset. Det är då 

hungern tillfångatar livet, den blir en konkurrent till livet.  

Guds rika välsignelse och en glad påsk! Pastor Ulf Bergsviker 
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VÅRENS GÄSTPREDIKANTER 

När ni läser kommande kalendarium kommer ni att upptäcka något väldigt spännande, nämligen att 

vi under våren kommer att få lyssna till några väldigt duktiga och kunniga predikanter. Dessa fyller 

primärt funktionen att avlasta mig som pastor. Men också att ni får höra en mångfald av förkunnar-

röster. Det är med stor glädje jag kan konstatera att så många goda predikanter och personer vill 

komma till oss. I vår får vi lyssna till en variation av allt från akademiska teologer till personer som 

är i tjänst i Equmeniakyrkan centralt. Det handlar också på många sätt om en ny generation 

teologer och pastorer som lever och tänker mitt i den teologiska karta som samtidens. Nedan 

följer en kort presentation av dem. Alla kommer också att berätta lite om sig själva och vad de gör 

till vardags. Det blir en liten bonus. 

Joseph Sverker, lektor på EHS i Systematisk teologi. Joseph skrev för några år sedan en 

fantastisk teologisk och filosofisk avhandling om mänsklig identitet. Han kommer från början från 

EFK (Evangeliska frikyrkan) men är idag medlem i Triangelkyrkan, Enskede. Nyligen publicerades en 

fascinerande bok som Joseph författat som handlar om barns reflektion och funderingar om Gud. 

Han har analyserat vilken teologi som springer fram ur barns egna reflektioner om Gud. Han har 

gjort en stor intervjuundersökning. Boken heter: ”Undrar om Gud – en bok för nyfikna”. Joseph 

kommer att berätta om detta. 

Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia. Carin är pastor sedan många år tillbaka. Men 

också den person som leder och har översyn över hela Equmenia i Sveriges barn och 

ungdomsarbete. Hon är intresserad av generationsväxlingar i kyrkan och hur vi kan ge vidare tron 

till nästa generation. Hon kommer efter gudstjänsten att finnas tillgänglig för våra barn- och 

ungdomsledare om man vill samtala och inspireras tillsammans med henne.  

Rikard Roitto, pastor i Equmeniakyrkan och lektor på EHS i Nya testamentet. Rikard har ofta 

fyllt funktionen att vara min hjälp när det gäller kunskap som jag saknar kring bibeln och 

fördjupning av grekiskan. Rikard är en oerhört kreativ forskare som har kyrkans tro och 

utmaningar för ögonen. Han har ett väldigt intressant grepp i sin forskning som utgörs av ett 

kognitivt sätt att närma sig bibeln. Detta utmynnade också i doktorsavhandlingen, Behaving as a 

Christian Believer: A Cognitive Perspective on Identity and Behaviour Norms in Ephesians. Rikard kommer 

att predika för oss, men också stanna och berätta om både forskning och bibel i vår tid.  

Gustaf Björkman, pastor i Equmeniakyrkan och chef över enheten för medarbetare. Gustaf har 

varit både pastor i Fiskebäcks församling på västkusten och Centrumkyrkan i Sundbyberg. Men nu 

mer är han verksam i en ny tjänst inom Equmeniakyrkan som har till uppgift att särskilt se över 

och förbättra förvaltarskapet och vägarna när det gäller att fortbilda våra pastorer och diakoner. 

Detta kommer han att berätta mer om.   

Arne Fritzson, pastor i Equmeniakyrkan, teologie dr och arbetar som teologisk sekreterare på 

Equmeniakyrkan. Arne skrev sin avhandling om den nordamerikanska teologen David Tracy och 

dennes ambition att visa på vikten av en teologi som betjänar tre offentligheter:  akademi, samhälle 

och kyrka. Avhandlingens titel säger också mycket om det Arne brottats med under hela sin 

gärning, nämligen: ”Främlingskap och tillhörighet”. Han har också skrivit en spännande studie, ”Att 

tolka det tvetydiga” om att teologiskt förstå funktionshinder i relation till tro och liv.  

Jenny Kimming, rektor för Bromma folkhögskola. Jenny har varit hos oss tidigare och predikat. 

Hon brinner särskilt för ledarskaps- och utbildningsfrågor och är lärare i botten. Hon är också 

medgrundare och ordförande i något som kallas för ”Teachers Across Borders”.  
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ALPHAKURSER I ÄLVSJÖKYRKAN 
 

Under våren startar vi Alphakurs i Älvsjökyrkan. Alphakurserna är en möjlighet att träffas och 

lära sig om grunderna i kristen tro. Men framförallt att samtala och dela de stora livsfrågorna 

med andra. 

Vi träffas både digitalt och fysiskt. Vi startar den 13 februari kl. 18.00 

Information och anmälan till ulf.bergsviker@gmail.com eller pastor@alvsjokyrkan.se 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

KASSÖREN INFORMERAR 
 

Så var det då dags för bokslut för år 2021. Penninggåvorna till  

församlingen överträffade budget med cirka 24.000 kr eller 4 %. 

Detta är mycket glädjande speciellt med tanke på att det vid ett 

par tillfällen under fjolåret var så bekymmersamt att vi fick gå ut 

med särskild information. Resultatet lät då inte vänta på sig. 

Pengar kom in och detta med råge! 

Rörelseresultatet för verksamheten blev 50.000 kr bättre än 

budget. Detta beror förutom ökade intäkter på att visst planerat 

fastighetsunderhåll inte kunde genomföras. 

 

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 

23/3, 27/4, 1/6 

 

Årsmötet 19 februari kl 15.00 

 

mailto:ulf.bergsviker@gmail.com
mailto:pastor@alvsjokyrkan.se
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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 TORSDAG (OBS! ändrad dag) 

kl 18.30-20.00 

Språkcafé på svenska tillsammans med  

Röda Korset.  

Februari 

13 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Nåd och tjänst 

Helena Eriksson 

Patrick Abrahamsson 

 

16 ONSDAG 

13.00 Onsdagsträff i Mikaelikyrkan 

Margareta Höök Wennfors: Kvinnan som red över 

Himalaya  

 

18 FREDAG 

18.30 Equmenias årsmöte 

19.00 Gamingfredag 

 

19 LÖRDAG 

15.00 Församlingen årsmöte 

20 SÖNDAG 

11.00 Högtidsgudstjänst med Barnkyrka 

Tema: Det levande ordet 

Ulf Bergsviker 

Älvsjökyrkans kör under ledning av Sara Sjöblom 

Beatrice Robertsson, Kristina Lindgren 

 

26 LÖRDAG   

Tema: Att leva med hopp i klimat- och 

skapelsekrisens tidsålder 

11.00-14.00 Lördagsbrunch m föredrag och samtal, 

Lena Bergström & Åke Jonsson 

Aktiviteter för barn 

 

 

 

 

27 FASTLAGSSÖNDAG 

11.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Kärlekens väg 

Ulf Bergsviker 

Anette Fällman, Ann-Sofi Oddestad 

 

Mars 

ÖPPEN KYRKA UNDER FASTETIDEN 

Kl 11.00-13.00 varje onsdag 9 mars till 13 april  

är kyrkan öppen för enskild andakt och 

ljuständning 

 

2 ONSDAG  

13.00 Onsdagsträff I Älvsjökyrkan 

Världen är en främmande plats? 

Rebecka Björndal 

 

6 SÖNDAG 

Första söndagen i fastan 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Prövningens stund  

Ulf Bergsviker 

Kristina Lindgren, Anna Skagersten 

 

11 FREDAG 

19.00 Musikcafé-Fredag 
 

12 LÖRDAG 

10.00-12.00 Familjescout 

 
13 SÖNDAG 

Andra söndagen i fastan 

11.00 Gudstjänst m nattvard 

Tema: Den kämpande tron  

Ulf Bergsviker 

Sara Sjöblom, Lovisa Jenerberg Fält 

 
16 ONSDAG  

13.00 Onsdagsträff I Stuvstakyrkan 

Att vara jordens salt på 2000-talet.  

Elisabeth Sandlund 

https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
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18 FREDAG 

19.00 Gamingfredag 

 

20 SÖNDAG 

Tredje söndagen i fastan 

11.00 Gudstjänst med Barnkyrka 

Tema: Kampen mot ondskan  

Joseph Sverker, lektor i systematisk teologi på EHS 

Beatrice Robertsson 

Fällmans och Anna Skagersten med vänner 

Kyrkkaffe med samtal 

12.45 Vernissage (se vidare annons på sidan 11) 

 

27 SÖNDAG 

Jungfru Marie bebådelsedag 

11.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Guds mäktiga verk 

Carin Dernulf Equmenias generalsekreterare 

Sara Sjöblom, Sång Maria Walter 

Kyrkkaffe med samtal 

 

18.00 Hela kyrkan sjunger 

Älvsjökyrkans kör, Sara Sjöblom, Jonas Sjöblom, 

Sebastian Robertsson. Gästsolist: Beatrice 

Robertsson (se vidare annons på sidan 11) 

 

30 ONSDAG 

13.00 Onsdagsträff i Högdalskyrkan 

Pastor sedan 1984 – högt och lågt 

Svante Zettergren 

 

April  

3 SÖNDAG 

Femte söndagen i fastan 

11.00 Gudstjänst  

Tema: Försonaren 

Ulf Bergsviker 

Kristina Lindgren, Ingela Welén 

 

8 FREDAG 

19.00 Musikcafé-Fredag 
 

9 LÖRDAG 

10.00-12.00 Familjescout 

 

10 SÖNDAG 

Palmsöndagen 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Vägen till korset 

Ulf Bergsviker 

Stefan Jämtbäck 

 

13 ONSDAG 

13.00 Onsdagsträff i Mikaelikyrkan 

Se vi går upp till Jerusalem – om Siraskolan m m. 

Nils-Olof Tägt 

 

14 SKÄRTORSDAG 

19.00 Getsemanestund med nattvard 

 

15 LÅNGFREDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Korset 

Ulf Bergsviker 

Kristina Lindgren, Kvartett  

 

17 PÅSKDAGEN 

11.00 Gudstjänst  

Tema: Kristus är uppstånden 

Ulf Bergsviker 

Helen Västberg 

 

22 FREDAG 

19.00 Gamingfredag 
 

24 SÖNDAG 

Andra söndagen i påsktiden 

11.00 Gudstjänst med Barnkyrka 

Tema: Påskens vittnen  

Arne Fritzson, Equmeniakyrkans teologiska 

sekreterare  

Beatrice Robertsson 

Peter Brisenheim, Helena Eriksson 

 Kyrkkaffe med samtal 

 

27 ONSDAG 

13.00 Onsdagsträff I Älvsjökyrkan 

Sång & musik Beatrice Robertsson 

 

28 TORSDAG 

13.00-17.00 Arbetsdag nr 1 
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Maj 
 

1 SÖNDAG 

Tredje söndagen i påsktiden 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Den gode Herden 

Fredrik Fällman 

Annette Fällman, Beatrice Robertsson  

Älvsjökyrkans barnkörer 

 

7 LÖRDAG 

 

10.00-12.00 Familjescout 

10.00-15.00 Arbetsdag nr 2 

 

8 SÖNDAG 

Fjärde söndagen i påsktiden 

11.00 Gudstjänst  

Tema: Vägen till livet  

Rikard Roitto pastor och lektor i Nya testamentet 

på EHS 

Lena Brisenheim, Helena Sundén 

Kyrkkaffe med samtal 

 

11 ONSDAG (heldag) 

Vårresa RPG – information kommer 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

13 FREDAG 

19.00 Musikcafé-Fredag 

 

15 SÖNDAG 

Femte söndagen i påsktiden 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Att växa i tro  

Hanna Enbom 

Ars Longa, David Åberg 

 

20 FREDAG 

19.00 Gamingfredag 

 

22 SÖNDAG 

Bönsöndagen 

11.00 Gudstjänst med nattvard och Barnkyrka 

Tema: Bönen 

Ulf Bergsviker 

Beatrice Robertsson 

Älvsjökyrkans kör under ledning av Sara Sjöblom 
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KLIMATFASTA OCH 6 UTMANINGAR 

Equmeniakyrkan med alla församlingar har utlyst klimatnödläge dvs vi måste ta hoten om vår 

överlevnad på jorden på allvar. Fastetiden i vårt kyrkoår, från Fastlagssöndagen den 27 februari till 

Palmsöndagen den 10 april, är ett tillfälle att prova vad det innebär att fasta, att avstå, från något 

man brukar göra. Avstå är fastans huvudverb. Att avstå från något för att vinna något annat. Det vi 

avstår från är inte nödvändigtvis något dåligt, men det vi vinner är alltid något bättre. Att 

klimatfasta innebär att vi utmanar oss själva i att prova att avstå från sådant som har en negativ 

klimatpåverkan. Det kan vara inledningen till att mer varaktigt ändra sin livsstil vilket är vad vi 

egentligen behöver göra. 

Vi som finns med i arbetsgruppen för Grön Kyrka i Älvsjökyrkan har formulerat 6 utmaningar inför 

fastan. Vi kommer varje vecka under fastan lägga ut mer information på Älvsjökyrkans hemsida om 

varje utmaning och varför just detta är viktigt att göra. 

 Anta gärna alla utmaningar eller välj så många du kan och följ dem under fastetiden. 

• Köpstopp på kläder och prylar. 

• Ät enbart vegetarisk mat. 

• Avstå från att köra bil om det inte är nödvändigt. 

• Bestäm dig för att inte göra någon långresa med flyg under året. 

• Sänk inomhustemperaturen en grad. 

• Ta till dig information och tänk igenom hur du kan påverka. Berätta för andra på vilket sätt du  

klimatfastar.  

Blir du inspirerad och vill vara med i arbetsgruppen så hör dig till någon av oss i gruppen! 

/Anette Fällman, Enar Sundell, Linda Jacov, Mats Larsen, Marianne Westerlund och Margareta 

Smedberg Andersson 

LÖRDAGSBRUNCH I ÄLVSJÖKYRKAN DEN 26 

FEBRUARI KL. 11.00 

Att leva med hopp 

Det är åter dags att inbjuda till ”Lördagsbrunchen i Älvsjökyrkan”. Den här gången har vi 

klimattema och teologi i fokus. Vi har också förmånen att ha både kunniga och trevliga personer 

som vill delta och göra denna brunch till något extra.  

Förutom det annorlunda momentet att pastorn står i köket och lagar mat, får vi denna gång lyssna 

till föredrag av Lena Bergström, pastor, evangelist och verksamhetsledare för Brobygge, samt Åke 

Jonsson teologie dr och pastor i Equmeniakyrkan.  

Vi kommer också ha en panel som är med och ger extra dimensioner åt samtalet i form av Anna 

Ardin, diakon, debattör och doktorand i civilsamhällesforskning, samt Arne Fritzson teologie dr 

och teologisk sekreterare på Equmeniakyrkan. Detta blir en dag att minnas! Det kommer att finnas 

aktiviteter för barn. 

Anmälan behövs dock till ulf.bergsviker@gmail.com 

Varmt välkommen! 

mailto:ulf.bergsviker@gmail.com
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EQUMENIA ÄLVSJÖ  

Tack för mig,  

Det är snart dags för mig att lämna styrelsen och även lämna över ordförandeklubban till  

någon annan. Jag har suttit i styrelsen sedan tonåren och varit ordförande sedan 2015.  

Under åren har jag även engagerat mig som ledare i flera av våra verksamheter. Det har  

varit många lärorika år där jag tar med mig många erfarenheter och minnen. Anledningen  

till att jag tagit på mig flera olika ledande roller inom föreningen har för mig känts som ett  

fint sätt att ge tillbaka.  

Genom min uppväxt har barn- och ungdomsverksamheten betytt väldigt mycket i form av en 

trygg plats att vara på, en plats där alla är välkomna och där jag känt att jag kan vara mig själv. Även 

en plats där jag utvecklats som både person och som ledare. Erfarenheter som jag haft  

och kommer ha nytta av i resten av livet. Det är just dessa saker jag vill ge till andra barn, 

ungdomar och ledare, vilket jag har försökt göra genom mina olika ledande roller inom 

föreningen. Vem som tar över ordförandeklubban återstår att se. Men det är bra att byten  

sker ibland då det kan medföra nya arbetssätt och nya idéer som kan medföra en än mer  

positiv upplevelse och plats att vara på för deltagare och ledare.  

Även om jag tackar för min tid i Equmenia Älvsjös styrelse så förvinner jag absolut inte från  

kyrkan utan jag kommer finnas kvar, men jag kommer troligtvis engagera mig på andra sätt.  

Exakt hur och i vad får vi se.  

Tack för denna tid!  

Carl Oddestad 

 

 

FREDAGSAKTIVITETER 

Varannan fredag är det något för dig som är tonåring i Älvsjö 

Fredagen den 11 februari kl. 19-22 startar vi musikcafé för dig som är tonåring. Övriga datum är 11 

mars, 8 april och 13 maj. Det blir livemusik med Beatrice Robertsson och band som spelar ”Bäst 

musik just nu”. 

Soft häng med vänner, quiz, rundpingis. Fika och snacks till försäljning. 

Har du frågor kontakta beatrice@alvsjokyrkan.se 

Under våren 2022 bjuder vi också in dig som är tweenie, tonåring och ung vuxen till gaming och 

spelkvällar en fredag i månaden. Vi träffas mellan kl. 19.00 – 22.00 i Älvsjökyrkan. Vi spelar 

brädspel, sällskapsspel, mobilspel, TV-spel, Nintendo switch, datorspel, rollspel och Magic. 

Gamingfredagar våren 2022: 28 januari, 18 februari, 18 mars, 22 april och 20 maj. Kontaktperson 

är Maria Rönnedal, maria@alvsjokyrkan.se 
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KONSTUTSTÄLLNING 20/3 – 3/4 

Akvareller av Margareta Smedberg Andersson och foton av Berit Gustafsson.  

Vernissage 20 mars ca kl 12.30.  

Öppettider: lörd och sönd 12.30 – 15.00 samt annan tid efter överenskommelse med utställarna  

eller via info@alvsjokyrkan.se 

 

 

 

 

 

 

  

 

HELA KYRKAN SJUNGER IGEN! 

Söndagen den 27 mars kl 18.00 vill vi bjuda dig till en konsert där vi sjunger älskade psalmer och 

sånger från förr och nu, för och med varandra. 

En längtan har vuxit fram, att återigen få uppleva kraften i sången och musiken tillsammans. Tag 

gärna med dig en vän som inte brukar komma till Älvsjökyrkan men som tycker om andliga sånger. 

Målet är att göra detta till ett återkommande evenemang med önskesånger och olika gäster. 

Medverkande: Älvsjökyrkans kör, Sara Sjöblom, Jonas Sjöblom, Sebastian Robertsson. Gästsolist: 

Beatrice Robertsson. 
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TEMAN OCH TEXTER 
Den här periodens ”miniandakter” och reflektioner sträcker sig ända fram till början på sommaren. Det innebär också 

att församlingen reser genom tre stora äventyr i den kristna traditionen och kyrkoåret. Fastan – Påsken – Pingsten. Har 

hört lite olika röster om hur man använder de olika betraktelserna och temana. En del läser dem varje söndag innan 

gudstjänsten. Någon har dem som morgonandakt eller andakt för veckan som kommer. En del läser av rent intresse för 

sitt eget sökande kring tron. Väldigt roligt att denna del i vårt församlingsblad tillför en dimension till det vardagliga 

kristna livets rytm. Med finns också de dagar i kyrkoåret som går utöver söndagarna.   

Söndag 13 februari 

Septuagesima 

Tema: Nåd och tjänst  

Text: Luk 17:7-10 Jon 3:10-4:11 Fil 1:3-11 Ps 25:4-11 

Betraktelse: Dagens text kan sticka i ögonen. Den 

oduglige tjänaren som i själva verket kallas oduglig trots 

att han är duglig i högsta grad. Det är av värde att 

brottas med denna liknelse. Men ett sätt att fundera 

över denna text är om det inte finns en särskild väg till 

befrielse att arbeta och tjäna befriad från förväntan att 

måsta få uppskattning av andra. Vem vill jag vara rik 

inför – Gud eller människor? 

 

Söndag 20 februari  

Sexagesima   

Tema: Det levande ordet 

Text: Joh 7:40-52 Ps 119:129-135 Rom 10:13-17  

Ps 33:4-9 

Betraktelse: Vilka är våra motiv? Scott M. Peck 

menar att det finns människor som dras till 

kristendomen för att de vill komma närmare mysteriet 

– det levande ordet. Men det finns också människor 

som dras till kristendomen för att komma bort i från 

mysteriet. På vilket sätt är det levande ordet levande 

för dig? Blir mysteriet med åren större eller mindre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndag 27 februari  

Fastlagssöndagen   

Tema: Kärlekens väg  

Joh 12:20-33 Est 4:12-17 1 Tim 2:4-6 Ps 86:5-11 

 

Betraktelse: Kärlek och formuleringen ”att måsta falla” 

hänger intimt ihop. Det är till och med ”lag” i 

evangelierna. ”Vetekornets lag”. Enligt fariseerna och den 

judiska lagtron fanns det 663 lagar (förmodligen fler), men 

för Jesus finns det bara en: nämligen att förutsättning för 

allt liv, all kärlek handlar om att falla, att släppa taget, att 

som vetekornet falla i marken och dö för att ge sig själv 

och andra ett nytt liv. När Jesus talar om vetekornet, så 

talar han såklart om sig själv och långfredagens död. Men 

nog gäller vetekornets lag oss alla i vår vardag också. Ett 

liv som krampaktigt håller fast går på något sätt förlorat 

och kvävs. Men ett liv som vågar falla, upplåter en ny 

frihet, ett nytt sätt att leva inför andra och sig själv.  

 

Onsdag 2 mars  

Askonsdagen   

Tema: Bön och fasta  

Mark 2:18-20 Joel 2:12-19 Apg 13:1-3 Ps 32:1-5 

Betraktelse: Det här är en spännande text mitt i fastan. 

Johannes lärjungar och fariseerna fastar, men inte Jesus 

och hans lärjungar. Folket undrar anklagande: ”Varför 

fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina?” 

Här sätts ord på vad meningen med fastan är. Det är inte 

fastan i sig som är poängen, utan fastan handlar om att se 

på vilket Gud är den centrala personen i mitt liv. Den 

som ger mig mat och stillar min törst. Så länge Jesus 

(Brudgummen i texten) är närvarande i lärjungarnas liv 

behöver de inte fasta. Däremot handlar fastan om att se 

Jesu närvaro i våra liv trots att vi inte har tillgång till Gud i 

egen hög person på ett fysiskt sätt.   
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Söndag 6 mars 

1:a söndagen i fastan   

Tema: Prövningens stund  

Matt 16:21-23 1 Mos 4:3-7 Jak 1:12-15 Ps 31:2-6  

Betraktelse: I våra församlingar kan jag ibland uppleva 

att det finns något som jag skulle vilja beskriva som en 

”osund försiktighet”. Eller som psykoterapeuten och 

författaren Patricia Tudor Sandahl skriver: ”Sund 

försiktighet övergår lätt i osund rädsla”. Detta kan ta 

sig alla möjliga uttryck, men ofta handlar det mer om 

att vi så att säga projicerar oss själva in i andras 

handlingar och tankar. Detta är subtilt ”inte ska jag 

behöva ha dåligt samvete eller stå i tacksamhetsskuld”, 

”jag vill inte trampa någon på tårna, alla måste ju vara 

med även om det inte är det bästa kanske” och så i 

dagens text: ”Inte ska du behöva dö” eller Petrus ord: 

”Inte ska något sådant behöva hända dig!”. Visst är det 

intressant? Jesu bryska svar ställer oss: ”Håll dig på din 

plats satan!”. Evangeliet denna söndag utmanar oss till 

större klarsyn. Vad är våra egna egentliga motiv till att 

vara människor, till att vara kyrka? Att ”utnyttja” 

kyrkan i överbeskyddandets namn för att vi ska få ha 

våra egna föreställningar i fred i stället för att växa. För 

att Guds rike ska växa. Jesu ilska handlar om att Petrus 

med sina överbeskyddande ord faktiskt högmodigt 

säger att han inte behöver en Gud som ger sitt liv för 
honom för att han ska få evigt liv. När Jesus däremot 

säger detta till den fattige, till tullindrivaren, till den 

prostituerade, till den fängslade, då säger de TACK! 

Förstår ni skillnaden? 

 

Söndag 13 mars  

2:a söndagen i fastan   

Tema: Den kämpande tron  

Luk 7:36-8:3 1 Kung 19:1-8 1 Kor 10:12-13 Ps 130  

Betraktelse: En av de viktigaste poängerna i kristen 

tro handlar om att våga vara beroende. Detta pratar vi 

om ofta som något viktigt i våra församlingar, men det 

är ändå inte alltid vi upplever att detta som något i 

praktiken centralt. I dagens text ger Jesus en stark 

liknelse till fariséen Simon och Synderskan som kysser 

Jesu fötter och torkar tårarna med sitt hår. Det är en 

oerhört stark scen som får oss att skaka kring vad en 

patriarkal kultur är. Jesus beskriver en penningutlånare 

som efterskänker hela skulden till två människor med 

insikten att han själv alltid är i skuld även om det inte 

är i pengar. Jesus visar på att glädjen över den 

efterskänkta skulden kommer att bli långt större för 

kvinnan än för fariseen som inte ger ifrån sig ett enda 

tecken på att han behöver varken henne eller Jesus. 

Han står enligt sig själv inte i skuld till någon, därför går 

han paradoxalt miste att se vem Jesus är.  

 

 

Söndag 20 mars  

3:e söndagen i fastan  

Tema: Kampen mot ondskan  

Mark 5:24-34 Jes 59:14-17 Ef 6:10-18 Ps 25:12-22  

Betraktelse: ”Medan ännu talade kom det bud till 

Synagogföreståndaren: Din dotter är död”. Jag tänker 

ibland på denna bild. Kontexten handlar om att Jesus är 

på väg till Synagogföreståndarens dotter som är döende. 

Det är bråttom. Men plötsligt är det en ”oren” kvinna 

med blödningar som fångar Jesu uppmärksamhet. Och 

mitt framför ögonen, fullt medveten om att den högt 

uppsatte föreståndaren har en döende dotter ägnar han 

mer tid åt denna kvinna. Samtidigt kommer också budet 

om dotterns död. Denna episod visar på att oavsett var vi 

kommer ifrån är Gud en Gud inte för höga eller låga, utan 

för levande. En Gud som har makt över död och liv. 

Detta är stort.  

 

Söndag 27 mars  
Jungfru Marie bebådelsedag  

Tema: Guds mäktiga verk  

Luk 1:39-45 Luk 1:26-38 Mik 5:2-4 Rom 4:18-21 Ps 

147:7-15 

Betraktelse: Jag tror att det mäktigaste i hela denna 

berättelse faktiskt inte handlar om att Gud väljer en 

oansenlig kvinna att födas genom. Jag tror att det 

mäktigaste i hela denna berättelse handlar om en kvinna 

som inte finner sig i det som sker, utan finner sig själv i 

det som sker. 

 
Söndag 3 april 

5:e söndagen i fastan.  

Tema: Försonaren  

Mark 12:1-12 1 Mos 22:1-14 Apg 4:1-12 Ps 103:8-14  

Betraktelse: ”Är han sann eller falsk?” ”Är han jude 

eller avfälling?” ”Vad kan vi få ut av det? Detta är frågorna 

i dagens text runt Jesus. Men han tar kärlekens livsform 

med sig ut till ett kors för att in idet sista säga 

försoningens ord till människor som slår honom och 

avvisar honom. Först då, på andra sidan om allt detta, 

träder allt till sist fram, en ny mening med våra liv 

blottläggs, inte bara för ett folk, utan för hela världens 

förskingrade barn. 
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Söndag 10 april  

Palmsöndagen.  

Tema: Vägen till korset  

Luk 19:28-40 Jes 50:5-10 Rom 5:1-5 Ps 118:19-29  

Betraktelse: Vi i Älvsjökyrkan söker ibland bidrag 

från Hägersten-Älvsjös stadsdelförvaltning. Vi får i regel 

avslag med motiveringen att vi bedriver ”religiös” 

verksamhet. Detta är såklart en förståelse av 

kristendom utifrån en slags sekulär agenda. Men faktum 

är att kristendomen för en kristen inte är ”religiös” i 

första hand. Det är inte korset vi bär, hur vi ber, om vi 

ser särskilt fromma ut, om vi är mer snälla än icke-

troende som är poängen. Utan att vara kristen är inte 

religion utan relation med en person som 

förkroppsligar ett särskilt sätt att leva i världen. Idag 

talar man i stället om det post-sekulära samhället. Det 

vill säga, att ”religiös” det är faktiskt alla, även de som 

inte tror. Det finns en liturgi i vårt samhälle som inte 

förs inom kyrkan men som på ett religiöst sätt formar 

oss till konsumentreligiösa, prestationsreligiösa, 

lyckoreligiösa, familjereligiösa osv. ”Gud” finns inom 

ramarna för vår linjära livstid. Är inte detta en farligare 

livsstil än att faktiskt ödmjukt säga till sina barn och sig 

själv, att allt i livet inte hänger på mig och dig?  

 

Torsdag 14 april   

Skärtorsdagen.  

Tema: Det nya förbundet  

Luk 22:7-23 2 Mos 12:15-20 1 Kor 5:6-8 Ps 111:1-5  

Betraktelse: Detta är den natt då en ny praktik för 

en ny civilisation skapas. Från nu kommer inte blod 

längre vara tjockare än vatten, utan vatten tjockare än 

blod. Dopets vatten, blod omvandlat till vin ett tecken 

på mänsklighetens nyfödelse och ett nytt förbund 

mellan människa och Gud. 

 

Fredag 15 april 

Långfredagen.  

Tema: Korset  

Luk 23:26-49 Jes 53:1-12 Fil 2:6-8 Ps 22  

Betraktelse: Jag har en vän vars far sedan länge är 

begravd på en gravplats i Västerbotten. På faderns 

gravsten står det: ”Tänk på mig”. De sista ord som 

rövaren säger till Jesus. Vad är dina sista ord? 

 

 

 

Lördag 16 april  

Påsknatten.  

Tema: Genom död till liv  

Luk 23:55- 24:12 2 Mos 12:21-28 Kol 2:6-15 Ps 114 

Betraktelse: Efter de dramatiska händelserna vid korset 

inträder en slags tystnad. Om detta inte var Gud vad var 

det då? Eller snarare, om det var Gud vad finns då kvar 

att hoppas på? Det finns en slags känsla av att vara i ett 

ingemansland. Det går inte liksom att gå tillbaka till det 

som var före Jesus, men framtiden lika oviss. Därför är 

det intressant när Lukas berättar att kvinnorna höll 

sabbatsbudet och gjorde allt enligt lagen. För en stund blir 

lagen en hållpunkt, en trygghet inför det nya, vad det än 

må vara. 

 

Söndag 17 april   

Påskdagen.  

Tema: Kristus är uppstånden  

Luk 24:1-12 Hos 6:1-3 Apg 3:14-16 Ps 118:15-24 

Betraktelse: Gud är en Gud för de levande. Ni finner 

honom inte här bland de döda. Kristen tro handlar inte 

om att göra monument. Den Gud vi tror på uppstår i 

våra liv. Ludvig Jönsson berättar hur alla människor trängs 

i en grav i Jerusalem där de tror Jesus begravdes. Man 

kysser platsen, man strör olja över den. En guide talar 

passionerat om hur Jesus hade legat där. Plötsligt slår det 

Jönsson: ”Men vad gör vi här?! Han är ju inte här! Han 

uppfyller hela jorden med sin härlighet.” Gud är en Gud i 

våra liv, inte en Gud att minnas som ett monument. 

 

Måndag 18 april  

Annandag påsk.  

Tema: Möte med den uppståndne  

Luk 24:36-49 5 Mos 18:15-18 Kol 3:1-4 Ps 16:6-11 

Betraktelse: Sinnlighetens Gud. Jag tror att jag 

teologiskt kunde köpa den kristna tron baserat på denna 

text och inte minst versen: ”Finns det något att äta här?” 

Lärjungarna är skräckslagna, Jesus har uppstått och 

kommer genom låsta dörrar och ställer sig mitt ibland 

dem och visar sina sår. Nä, inte bara det, de får känna på 

hans sår. Och så kommer detta fantastiska, när de känt på 

såren, säger Jesus helt sonika: ”Finns det något att äta 

här?” Gud har kropp även efter uppståndelsen. Spåren, 

minnet av att vara människa är inte glömt. Jesus lämnar 

oss inte, tar distans från mänskligheten trots alla 

vedervärdigheter hen gjorde på långfredag. Han 

återvänder, han ställer sig mitt ibland oss igen och säger: 

”Finns det något att äta här?” 
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Söndag 24 april 

2:a söndagen i påsktiden.  

Tema: Påskens vittnen  

Joh 21:15-19 Jer 18:1-6 1 Joh 5:1-5 Ps 145:1-7  

Betraktelse: Jesus tycks ha ett kriterium för att kalla 

människor till sin kyrka. Han frågar inte: ”Har du 

kallelsen att bli diakon?” ”Vill du bli pastor?”, ”Kan du 

leda verksamhet?”, ”Kan du spela instrument och 

sjunga?”, ”Kan du koka kaffe?” Utan han har en enda 

fråga: Har du mig kär? Visst är det märkligt, nästan lite 

obehagligt?! En Gud som hungrar efter vår kärlek, inte 

vår tjänst i första hand i termer av ”vad du kan göra för 

mig” 

 

Söndag 1 maj  

3:e söndagen i påsktiden. Den gode herden  

Joh 10:11-16 Hes 34:23-31 Heb 13:20-21 Ps 23  

Betraktelse: Jesus är som vanligt en tagg i köttet för 

de självgoda, en lisa för själen för de tvivelsjuka. 

Obesvärad säger han till de sina, sin församling: ”Jag har 

också får, som inte tillhör den här fållan”. Vi som ofta 

vill säga att alla ska få vara med. Alla ska inkluderas 

ingen lämnas utanför. Så glömmer vi snabbt bort 

skillnaden mellan att vilja framträda som inkluderande 

samtidigt som vi underbygger en exkluderande kultur. 

Vi glömmer sällan bort att tänka på ALLA faktiskt är 

detsamma som att inte tänka på någon specifikt alls. Vi 

är inte omnipotenta, allomfattande, vi måste göra urval. 

Skulle man omformulera vad Jesus säger så är det: 

”Kyrkan är inte till för alla – utan kyrkan är till för alla 

som vill! 

 

Söndag 8 maj  

4:e söndagen i påsktiden.  

Tema: Vägen till livet  

Joh 14:1-14 Syr 28:3-7 2 Kor 4:16-18 Ps 147:1-7  

Betraktelse: Väckelserörelserna och frikyrkorna har 

haft en speciell gåva som sitt signum. Det har funnits en 

kreativ förmåga att föra människor fram till Jesus. Men 

bland har det stannat där. Vi har inte alltid haft samma 

förmåga att leda den som kommit till tro in i en 

fördjupad vandring med Gud. Detta är förmodligen den 

främsta anledningen till att många församlingar nu går i 

stå och i ganska snabb takt minskar i medlemsantal. 

Det är en sak att vara vägvisare till tron. En annan att 

var vägledare för tron, för att tala med Peter Halldorf. 

Hur kan vi börja knyta en tydligare relation mellan 

vägen till liv och målet för detta? 

 

 

 

Söndag 15 maj  

5:e söndagen i påsktiden.  

Tema: Att växa i tro  

Joh 15:10-17 Hos 14:5-9 1 Joh 3:18-24 Ps 98:1-8  

Betraktelse: Vi har blivit mer och mer varse om 

diskrepansen mellan våra liv och relationen till vår 

omvärld, inte minst skapelsen. Ställ dig framför en skog, 

iaktta tallarna, björkarna, blommorna och växterna. Titta 

sedan på din bil, dina batterier eller allt annat du äger och 

håller för självklart. Ser du någon skillnad? Hosea skriver 

kärnfullt: ”Han skall blomma som en lilja, slå rot som en 

poppel och skjuta nya skott”. Hur har du det med din 

växt som människa? Var har du dina rötter? Om dina 

rötter är djupt nedgrävda i plånboken, i det förflutna, i 

vanan då kommer du alltid att antingen bli besviken eller 

aldrig se något nytt. Om din tro fortfarande har sina 

rötter i tonårslägret eller barnatron, så kommer du att 

vara ett frö för vinden när livet kommer med 

påfrestningar och ger motstånd. Varken barnatro eller 

tonårstro håller streck för detta och du kommer att 

tvingas söka andra alternativ andra berättelser. Så jag ber 

dig åter: ”Titta på tallarna, björkarna, blommorna… och 

sen på ditt liv – var har du dina rötter? 

 

Söndag 22 maj  

Bönsöndagen  

Tema: Bönen  

Luk 11:1-13 Jer 29:11-14 1 Joh 5:13-15 Ps 13  

Betraktelse: Bön handlar inte om att övertala Gud att 

ge mig det jag önskar, utan att ge mig det jag behöver. 

Därför handlar bön om att lyssna, snarare än om att 

prata. Jag tänker också att bön är det unika språk vi har 

för att tjäna en medmänniska. Att be för någon annan är 

förmodligen något av det kraftfullaste som finns.
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