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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

När jag skrev några rader till vårt förra infoblad i slutet av januari var pandemin fortfarande något 

vi alla fick förhålla oss till. Men vi hade då inga tankar på att vi bara några veckor senare skulle 

uppleva ett krig mitt i Europa, så nära oss. Ett krig som fortfarande pågår och skakar om oss. Som 

kyrka och församling finns vi mitt i detta och får ställa oss frågan hur kan vi visa på Guds kärlek, på 

fred och rättfärdighet nu?  

Många har engagerat sig i att öppna upp för flyktingarna från Ukraina och även vår kyrka har 

upplåtit lokaler för detta. Ni ser mer info om detta här i bladet.  

Vi fortsätter med gudstjänster t o m söndagen den 19 juni. Därefter är det sommaruppehåll fram 

till 21 augusti då vi åter får mötas till gudstjänst. Passa på att besöka andra kyrkor i vår närhet eller 

där du är under sommaren. Det är ofta inspirerande att delta i gudstjänstfirande på andra håll. Sist 

här i vårt infoblad finns också korta reflektioner som pastor Ulf skrivit över varje söndags tema. 

Använd det för din egen andakt under sommaren.   

Jag vill också påminna om sommarprogrammen på Klubbensborg varje söndag kl 15 med olika 

musikprogram och AngeLäget därefter. Älvsjökyrkan medverkar vid tre tillfällen under sommaren 

som ni hittar i kalendariet. 

Boka också in lördagen den 10 september och följ med på församlingens Tillsammansdag. I år 

byter vi plats och beger oss till Kärsön, som ligger på väg till Lovön och Drottningholm. Det är 

KFUMs kursgård alldeles vid vattnet och med fin natur intill. Se mer info här i bladet. 

Fastighetsrådet och en särskild tillsatt lokalgrupp har gått igenom våra lokaler och vad som 

behöver åtgärdas efter vattenskadan i kyrkans nedervåning. På församlingsmötet söndagen den 22 

maj kommer detta redovisas och eventuella beslut tas, så att arbetet kan komma igång inför 

sommaren. 

Så önskar jag er en så god och avkopplande sommar som det är möjligt i den tid vi lever. Med 

varm hälsning 

Margareta Smedberg Andersson, ordförande
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PASTORN HAR ORDET 
 

Viktiga livsfrågor kan egentligen bara besvaras socialt 

Vi lever i ett individualistiskt samhälle. Det innebär att vi ofta får fatta beslut och ta ställning  

till saker om våra och andras liv på ett individuellt plan, detta trots att det drabbar på ett  

socialt. Är det något den kristna församlingen borde handla om så är det just detta, att bli  

den plats där vi får vara ett gensvar på livets yttersta frågor tillsammans. Låt mig ta ett  

exempel.   

I filmen ”Dag för Dag” spelar Sven Wollter en äldre man vid namn Malte. Han har en dödlig 

hjärntumör och har bestämt sig för att åka till en klinik i Schweiz för att få hjälp att dö. 

Tillsammans med fem andra vänner, däribland skötaren som spelas av Martina Haag, åker  

de buss genom Europa för att komma till dödshjälpskliniken. Vännerna har helt olika tankar  

och känslor inför Maltes beslut att få assisterat döende. Tomas von Brömssen rollkaraktär 

förnekar under resans gång att Malte över huvud taget ska dö. I en tragikomisk scen ber Malte 

honom hämta medicinerna, men han kommer tillbaka med en gin och tonic. Ruth (spelad av 

Marianne Mörck) sitter i rullstol. Även hon förnekar att han ska dö och vill i stället att Malte  

ska sätta ”guldkant” på livet. Där finns också en ung man. Han är den ende som inte förnekar  

eller förtränger, men blir allt mer en arg sanningssägare, vilket också tvingar fram acceptansen  

av Maltes beslut att dö.  

Men det ingen vet förrän långt in i filmen är att Ruth själv är döende. Kanske är hennes ”guldkant” 

mer en fråga om henne själv än Malte? Vi får inte veta. Filmens klimax inträffar när hon dör två 

dagar innan Malte ska få sin spruta. Malte konstaterar: ”Tänk att det är svårare att acceptera en 

annans död än sin egen.” Slutscenen i filmen är i många avseenden stark. Psykiatern på 

dödshjälpskliniken frågar Malte: ”Kan du bekräfta att du är här av egen fri vilja, och att detta är din 

absoluta önskan?” Efter en lång stunds tystnad från Malte slutar filmen. Frågan förblir obesvarad.  

Detta är en gestaltning som inte bara ställer frågan om dödshjälp i ett särskilt ljus, utan den 

berättar något ännu viktigare, nämligen att livets största frågor inte kan besvaras i en debatt  

eller endast med moraliska argument i en rationell mening. Livets största frågor besvaras socialt.  

Det förutsätter dock att gemenskapen håller för konflikter och olikheter. Det finns en fantastisk 

bordsscen i filmen där alla fullt ut får komma till tals, det visar sig att ingen har samma åsikt.  

Men efter denna ”rumsrensning” är det som om alla ändå kommit närmare varandra. Det är  

som om alla insåg att det inte handlade om åsikterna utan att dom faktiskt har varandra i en 

gemenskap där de fullt ut fick komma till tals, utan att någon övergav dem. Tänk om det är  

den kristna församlingen? 

Pastor Ulf Bergsviker 
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RAPPORT FRÅN FASTIGHETSRÅDET 

 

I oktober 2021 drabbades Älvsjökyrkan som tidigare beskrivits av en stor vattenskada.  

Avfuktningen av lokalerna i nedervåningen avslutades 1 april och arbetet med att återställa 

lokalerna efter översvämningen kan börja. Eftersom det har gått nästan 30 år sedan vi byggde  

om Älvsjökyrkan har en diskussion kring hur vi ska använda våra utrymmen i framtiden 

initierats. Ska vi passa på att göra några förändringar för att få mer ändamålsenliga lokaler?  

Församlingsstyrelsen tillsatte en grupp som träffats under april för att tillsammans med 

fastighetsrådet fundera på detta.  

Gruppen har tagit fram ett dokument som listat avgörande frågor att ta ställning till.  

Det gäller till exempel hur mycket av en omfattande utrustning som tidigare använts av olika 

verksamheter som ska sparas; scoutprylar, hobbymaterial osv. Det gäller alltså vårt behov av 

förrådsutrymmen. Gruppen har föreslagit att tillskapa ett större grupprum genom att ta bort  

en vägg och flytta scoutförrådet till nuvarande hobbyrum. Den har också förordat fler eluttag  

i gamla delen. Fastighetsrådet utreder behov av dränering utanför sydvästra långväggen samt 

förstärkning av ventilationen i gamla delen, Rådet utreder också val av golv för de ytor där 

golven behövde tas bort på grund av vattenskadan. Ett gemensamt dokument har lagts fram 

för församlingens och Equmenia Älvsjös styrelser, vilket behandlas nu i maj månad. 

Församlingsmötet den 22 maj kommer att informeras i detalj om hur diskussionerna gått och 

eventuellt fatta vissa beslut. 

Församlingen har nu engagerat en byggnadsfirma för att påbörja arbetet vilket också inletts 

den 12 maj. Ambitionen är att så mycket som möjligt ska vara klart till höststarten.  

Kyrkans försäkringsbolag kommer att stå för kostnader för återställning (med åldersavdrag) 

men inte alls kostnader för förbättringar. Det går idag inte att uppskatta slutkostnaden för 

församlingen. 

Fastighetsrådet genom Matts Olsson 
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DE ANSTÄLLDAS SEMESTER 

Ulf Bergsviker – vecka 26–30, det vill säga 27 juni till och med 31 juli 

Beatrice Robertsson – 26 och 28–32, det vill säga 27 juni till och med  

3 juli och 11 juli till och med 14 augusti 

Maria Rönnedal – vecka 27–32, det vill säga 4 juli till och med 14 augusti 

 

 

 

 

 

  

 

  

KASSÖREN INFORMERAR 
 

Under årets första fyra månader ligger vi sammantaget något under budget (som ju också 

motsvarar fjolårets utfall) vad gäller penninggåvor till församlingen. 

Det fattas cirka 8 000 kr eller 4 %. Vi får nu hjälpas åt att försöka 

ta igen detta.  

Sommaren närmar sig med stormsteg. Då har vi en mycket 

begränsad verksamhet men vi bör hålla i minnet att församlingens 

löpande kostnader inte tar semester!   

Utöver offer och kollekter som redovisas enligt ovan har vi fått 

en donation på 10 000 kr  

avsedd för diakonal besökstjänst. Vi planerar att låta den utgöra en grundplåt i en nyetablerad 

Diakonifond.  

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. 

 

Församlingsmöte söndagen den 22 maj efter 

gudstjänsten, tidigast kl 13.00 

 

Styrelsemöte i församlingen den 1 juni, 7 september, 

19 oktober 

Styrelsemöte i Equmenia Älvsjö den 13 juni 

 

Lördagen den 11 juni hålls Älvsjödagen på Älvsjö Torg. Preliminärt kommer Älvsjökyrkans 

kör att inleda programmet med några sånger strax efter kl 11.00.  

Vi kommer även att ansöka om att få presentera oss på Sommartorget i Älvsjö i slutet av 

sommaren. Datum för detta är inte bestämt i skrivande stund utan ni behöver följa hemsidan.  
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR 

Vi kommer att fortsätta sända vissa, men inte alla gudstjänster digitalt på vår Youtube-kanal 

Varje TORSDAG  

kl 18.30-20.00 

Språkcaféet har 

sommaravslutning 16 juni 

och startar igen 18 augusti  

Maj 

15 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Att växa i tro  

Ulf Bergsviker 

Kören Ars Longa, David Åberg 

 

Utvidgat öppethållande och kyrkkaffe  

i samband med Älvsjökyrkans deltagande i Långbro 

loppis kl. 10.00-15.00 

 

20 FREDAG 

19.00 Gamingfredag 

 

22 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst med nattvard och Barnkyrka 

Tema: Bönen 

Gustaf Björkman, pastor, chef över Enheten 

ordinerade medarbetare i Equmeniakyrkan, 

Beatrice Robertsson, Karin Andelius, Sara Sjöblom, 

Älvsjökyrkans kör. Kyrkkaffe med samtal 

FÖRSAMLINGSMÖTE 

 

29 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst  

Tema: Hjälparen kommer 

Ulf Bergsviker  

Kristina Lindgren 

Ann-Sofi Oddestad 

 

 

 

 

 

 

Juni 
 

5 SÖNDAG 

Pingstdagen 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Den heliga Anden 

Ulf Bergsviker 

Lars-Åke Hallström, Sam Forsberg, Sara Sjöblom 

 

11 LÖRDAG  

Älvsjödagen, Älvsjö Torg 11.00 

Älvsjökyrkans kör, Kristina Lindgren 

 

12 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Gud Fader, Son och Ande 

Jenny Kimming, rektor Bromma folkhögskola 

Anette Fällman, Katarina Johansson 

 

15.00 Sommarprogram på Klubbensborg: Länge  

leve livet! Älvsjökyrkans kör under ledning av  

Sara Sjöblom 

Ca 16.00 AngeLäget, Ulf Bergsviker 

 

16 TORSDAG 

18.30 Sommaravslutning med språkcafeet 

 

19 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Vårt dop 

Anna Ardin 

Kristina Lindgren 

Vi sjunger in sommaren 

Trädgårdsfika (om vädret tillåter) 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
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Juli 
 

3 SÖNDAG 

15.00 Sommarprogram på Klubbensborg: Härlig 

gospel med Melodies of Joy 

Ca 16.00 AngeLäget Maria Rönnedal  

 

10 SÖNDAG 

15.00 Sommarprogram på Klubbensborg: Livet, 

livet! Sånger genom livets berg- och dalbana, 

Beatrice & Sebastian Robertsson  

Ca 16.00 AngeLäget, Ulf Bergsviker  

 

Augusti 
 

21 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst  

Tema: Nådens gåvor 

Ulf Bergsviker 

Sara Sjöblom 

Hillevi Berg Niska 

 

28 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst  

Tema: Tro och liv 

Ulf Bergsviker 

Peter Brisenheim 

Maria Fransson 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

September 
 

4 SÖNDAG 

11.00 Samlingssöndag 

Tema: Friheten i Kristus 

Gudstjänst med nattvard och Barnkyrka,  

Ulf Bergsviker, Beatrice Robertsson 

Älvsjökyrkans kör, Sara Sjöblom. 

Lena Brisenheim 

 

10 LÖRDAG 

TILLSAMMANSDAG PÅ KÄRSÖGÅRDEN 

(se annons)  

 

11 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst  

Tema: Medmänniskan 

Ulf Bergsviker 

Kristina Lindgren 

Beatrice & Sebastian Robertsson 

 

14 ONSDAG 

13.00 Onsdagsträff i Stuvsta 

(separat program kommer) 

 

18 SÖNDAG 

11.00 Ekumenisk gudstjänst i Älvsjökyrkan 

tillsammans med Brännkyrka församling. 

Tema: Enheten i Kristus 

Eva-Karin Fackel Sandor 

Älvsjökyrkans kör, Sara Sjöblom 
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ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ÄLVSJÖKYRKAN 

Som en del i vår diakonala uppgift har vi i Älvsjökyrkan under flera år inbjudit till språkcafé  

tillsammans med Röda Korset och spelat en viktig roll för många nyanlända från olika länder.  

När nu Rysslands invasion av Ukraina inleddes, kriget intensifierades och flyktingströmmen  

nådde Sverige deltar vi i samarbetsforum och har fått flera förfrågningar om våra möjligheter  

att hjälpa till. Vi har besvarat dem genom att välkomna ukrainska flyktingar/ familjer till våra  

ordinarie gudstjänster och samlingar och genom att ställa Älvsjökyrkans lokal till förfogande  

utan kostnad för några olika aktiviteter. 

Svensk-kurs genom en frivillig lärare, Eva Svenborn Johansson som startade redan 4 april och hålls  

måndagar 16.30 – 18 samt torsdagar 17.30 – 19 i ”hörnrummet”. Kursen äger rum i samarbete  

med Bilda och har ett 10-tal vuxenstuderande. Mer information om den kan man få av Eva på  

mail svenskamedeva2@gmail.com 

Öppen mötesplats för ukrainska flyktingar som ville träffas för aktiviteter och samtal bokades  

genom Face-bookgruppen Ukraina-Älvsjö på tisdagsförmiddagar. Mötesplatsen har dock inte  

utnyttjats och vi har bestämt att avsluta den från och med vecka 20 

Språkcaféet pågår som vanligt på torsdagar 18.30 – 20 och har tagit emot enstaka personer från  

Ukraina. Broschyren har utökats med ukrainsk text. Språkcafeet tar sommarlov preliminärt under veckorna 

25–32. 

Flera av församlingens medlemmar gör också egna individuella insatser för ukrainska flyktingar här  

och i Ukrainas grannländer. Om du vill veta mera eller om du vill hjälpa till med de gemensamma  

initiativen är du välkommen att kontakta någon av oss. 

Mariann Olsson och Margareta Smedberg Andersson 

TILLSAMMANSDAG PÅ KÄRSÖGÅRDEN 

  den 10 september 2022 
 

Älvsjökyrkans Tillsammansdag går i år av stapeln på KFUM Kärsö:s kursgård som ligger  

mellan Bromma och Drottningholm. 

Det blir en heldag med aktiviteter för alla åldrar; rörelse och koncentration; lek och allvar  

blandat. Kärsögården serverar lunchbuffé, fika och middag. Boka in dagen i din almanacka  

redan nu, så kommer information om programinnehåll och kostnadsuppgifter i separat broschyr. 

Du kan anmäla intresse redan nu till info@alvsjokyrkan.se 

Programkommittén 

 

mailto:svenskamedeva2@gmail.com
mailto:info@alvsjokyrkan.se
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EQUMENIA ÄLVSJÖ  

Ultimate Gamingfredag – en plats att vara på! 

Det är spelstämning i luften. Några barn sitter på golvet i församlingssalen och spelar ”Den försvunna 

diamanten” samtidigt som andra barn spelar datorspel. Föräldrarna sitter vid ett bord och spelar brädspel 

medan de småpratar. Man kan känna doften av nybakad sockerkaka i rummet som föräldrarna bjuder 

på. En trappa ner sitter några tonåringar med sin spelledare i hörnrummet och gör rollpersoner inför nästa 

rollspelskampanj. En fredag i månaden träffas vi till Ultimate Gaming i Älvsjökyrkan. Det är en helt 

ny verksamhet som har startat under våren. I början av kvällen är det gemensam samling då man 

får berätta vad man heter och vad man vill göra. I en ring sitter både yngre barn, tonåringar, unga 

vuxna och föräldrar. För några är det första gången i Älvsjökyrkan och för andra finns en vana att 

komma hit. Det är ca 30 personer som någon gång varit med på Gamingfredag men vanligen är det 

runt 15-20 personer som kommer. Alla delar in sig i smågrupper och spelar olika sorters spel. Lite 

senare är det samling med ett angeläget tema. En fredag handlade det om att vi var tidsresenärer 

med ett uppdrag att hjälpa någon av jordens invånare. Vi fick ett meddelande på en färddator. ”Ni 

ser palmer vaja i vinden, en flod som rinner och vass vid stranden. Bakom vasstråna ser ni något 

flyta i floden. Var är ni? När hände det? Vilka handlar det om? Någon av deltagarna gissade på Mose 

i vassen och sedan fick vi ett uppdrag att hjälpa den lilla bebisen Mose och hans storasyster Miriam 

och tillsammans fick vi uppleva en spännande berättelse. När jag går hem på kvällen känner jag mig 

glad och tacksam över att få träffa så många härliga barn och tonåringar som vill komma och spela 

spel men också få möta det mysiga föräldragänget som sitter och fikar. 

Sommaräventyret och bibelfilmer i Minecraft 

Vi bjuder också in till Sommaräventyret, ett dagläger med rollspel och gaming i Immanuelskyrkan 

den 15-16 juni. Equmenia Älvsjö finns med som en av arrangörerna. Nu är anmälan öppen och man 

kan anmäla sig på https://equmenia.se/kalender/sommaraventyret-2/ 

 

Några barn och ledare från Älvsjökyrkan och Immanuelskyrkan har spelat in en minecraftfilm som 

handlar om Jesus när han blir korsfäst och levande igen. Nu kommer vi att fortsätta spela in fler 

korta bibelfilmer med Mose, Josef och flyktingbarnet Jesus i Minecraft. Håll utkik efter filmerna, de 

kommer så småningom på facebook. 

Maria Rönnedal, ledare för rollspelsverksamheten i Equmenia Älvsjö 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fequmenia.se%2Fkalender%2Fsommaraventyret-2%2F%3Ffbclid%3DIwAR2uRTx11sgCNCqlLf6zC5BaUbfuY8tIyMFPPW5ml8ngu0K5DCMvGB8m8C0&h=AT2xaRfwC47DyL-5dUIJb4QmpP64RPcQAywLiRE6DZYlFwWSy6jr2cAw6P9zh_UufarMElLRZnQ1vin71yRwElePnJ9OYY2DClAiW-h46wIYlKUZdDCdFFS9u4YQsUptrT0j&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0ynLk8lLs85NgMG82RoIlREc9igBGmbv3DfXF9tar03VEsl_cmHflpXzHhnZVht_fkE4waopRlIRDe2_mPAhfbuwNV9zT-DXoaPwyy5upP0fcElJ20gcee46GH9qi6RulF9fCkclzp4_VwKEV5Mm-4eqa8_P2bIQNw3hbhgv87Gs03zhfZDmSNnWi-4180tzueWVgZpVUxqyM8
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SOMMARPROGRAM PÅ KLUBBENSBORG 

 

Under veckorna 25–32 tar Älvsjökyrkans gudstjänster paus. Men våra anställda och Älvsjökyrkans  

körer medverkar några gånger på Klubbensborg. Hela sommarprogrammet hittar ni på 

www.klubbensborg.se/aktiviteter/sommarprogram/.  

Varje söndag följs musikinslagen av AngeLäget – en stund av stillhet och reflektion. Våra bidrag  

till sommarprogrammet är: 

Söndagen 12 juni kl 15: Länge leve livet! sångprogram med Älvsjökyrkans kör.  

Pastor Ulf Bergsviker delar något AngeLäget cirka kl 16.00 

Söndagen 3 juli kl 15 bjuds Härlig sång och musik med gospelkören Melodies of joy.  

Pastor Maria Rönnedal leder AngeLäget cirka kl 16.00 

Söndagen 10 juli kl 15: Livet, livet! Sånger genom livets berg-och dalbana med Beatrice & Sebastian 

Robertsson. Ulf Bergsviker svarar för AngeLäget cirka kl 16.00 

  

http://www.klubbensborg.se/aktiviteter/sommarprogram/
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TEMAN OCH TEXTER 
Den här periodens ”miniandakter” och reflektion sträcker sig över sommaren och till början på hösten. Jag 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 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. 

 

 

Söndag 29 maj  

Söndagen före pingst – Hjälparen kommer  

Joh 16:23-33 5 Mos 31:6-8 Rom 8:31-39 Ps 33:18-22  

Betraktelse: Jag brukar titta på naturprogram när jag 

absolut ingenting har att göra. När jag var liten var dessa 

tillfällen fler. Numer nästan aldrig, men det händer. Jag 

tycker det finns något nästan själavårdande med dessa 

program, men det kan jag prata om någon annan gång. 

Det som ofta dock sker i dessa program som inte sällan 

visar på djur och natur i områden som Afrika och Asien 

är att det under vissa perioder är torrperioder. Det 

sägs att dessa perioder blir längre och längre och 

skördar fler offer än någonsin. Det är smärtsamt att se 

hur marken liksom dör och blir till en koleld där både 

växter och djur stryker med. Allt börjar gå i ultrarapid. 

Men så händer det plötsligt - regnet kommer och hela 

tillvaron lever upp och kommer till liv. Så är det i vår 

text på pingst. Den föregås av en kris, en öken, en 

själslig och andlig torka, men så plötsligt gjuter ande liv i 

allt dött. På något sätt är detta mäktigt ändå. När göts 

Anden ut över ditt liv? 

 

Söndag 5 juni  

Pingstdagen – Den heliga Anden  

Joh 14:15-21 Apg 2:1-11 Joel 2:28-29 Apg 2:14-21  

Ps 104:27-31 

Betraktelse: Vi lever i en individualistisk tid sägs det. 

Vi i kyrkan har ibland betonat detta med den enskilda 

människans roll inför Gud. Detta hade sin poäng en 

gång, att vi blev myndigförklarade att ha vår egen 

relation och böneliv med Gud. Samtidigt kan vi idag se 

hur en alltför stark betoning gjort att betydelsen av vår 

individualitet faktiskt ges på grund av att vi är sociala 

varelser som hör ihop. Pingsten handlar om detta. När 

Anden faller över människor från alla håll, nationer och 

folkslag, då förvandlas också tron till något socialt, ett 

tecken på att vi hör ihop. Pingsten är början på det som 

en gång ska ske slutligen, att Gud drar hela sin skapelse 

och mänsklighet till sig. Därför är kärlek central i denna 

väntan. Kärlek är en livshållning ett hoppets tecken på 

att världen rör sig på väg mot evig gudsgemenskap.  
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Måndag 6 juni  

Annandag pingst – Andens vind över världen  

Joh 3:31-36 Hes 11:17-20 Apg 11:19-26 Ps 68:10-14,  

20-21 

Betraktelse: När Anden går över världen betyder det 

att Gud skapar en annan sorts insikt än det rationella som 

villkor för att bli del av Guds rike. Guds rike går inte att 

tänka sig fram till som del av exceptionella färdigheter. 

Utan vägen till Guds rike handlar om att "ta emot" det liv 

som ges av Gud genom Anden. Det betyder i slutändan 

att det är Anden som formar kyrkans liv, inte våra 

prestationer.  

 

Söndag 12 juni  

Heliga trefal. dag – Gud - Fader, Son och Ande  

Matt 28:16-20 2 Mos 3:1-15 Rom 11:33-36 Ps 113:1-6 

Betraktelse: Gud är kärlek det är det som binder 

samman Fadern, Sonen och Anden. Men kärlek kan inte 

bibehållas om den inte ges ut. På korset i påsk, utgjuten 

genom vin och bröd, utgjuten genom Anden i pingst och 

nu slutligen utgjuten över kyrkan. Därför säger inte Jesus 

till sin första församling ”kom in”. Ni ska inte locka 

människor in i en sluten gemenskap som gör samma 

saker, ni ska Gå ut i hela världen och berätta om mig.  

 

Söndag 19 juni  

1:a söndagen e. trefaldighet – Vårt dop  

Joh 1:29-34 2 Mos 14:21-22 Tit 3:4-8 Ps 66:5-12  

Betraktelse: Vårt dop innebär att det inte är vi som 

sätta värde på oss själva utan Gud.  

 

Lördag 25 juni  

Midsommardagen – Skapelsen  

Matt 6:25-30 Job 12:7-13 Apg 17:22-31 Ps 104:1-13  

Betraktelse: Det är intressant att det inte är 1 

Mosebok som står i fokus när temat är skapelsen. Utan 

en text som faktiskt handlar om att vi människor i grund 

och botten aldrig kan prestera vårt värde. Allt är gott i 

sig, för att det är inte vi, utan Gud som skapar.  

  

Söndag 26 juni  
Den helige Johannes döp. dag – Den Högstes profet  

Luk 1:57-66 Jer 22:1-4 Apg 13:16-25 Ps 96  

Betraktelse: ”Alla människor föds som unika original, 

men många dör som kopior av andra” (Edwards) 

 

Söndag 3 juli 

3:e söndagen e. trefaldighet – Förlorad och återfunnen  

Luk 15:8-10 Jes 51:1-3 Ef 2:1-10 Ps 119:170-176  

Betraktelse: Måste en människa gå förlorad för att 

kunna hitta hem. Missar vi festen om vi aldrig går 

förlorade eller spelar säkert? Det är lite skrämmande att 

tänka att många av oss frikyrkomänniskor som vuxit upp i 

frikyrklig kultur faktiskt kan vara den hemmavarande 

sonen. Samtidigt är jag mest fascinerad av Fadern i denna 

berättelse. Han som varje dag går ner till vägen i hopp om 

att det som är förlorat ska komma hem.  

 

Söndag 10 juli  

4:e söndagen e. trefaldighet – Att inte döma  

Joh 8:1-z1 Sak 7:8-10 Rom 14:11-14 Ps 62:2-9  

Betraktelse: Inom själavården talar vi om själasörjarens 

olika ansikten, omsorgens, medmänsklighetens och 

tröstens är några. Men så finns också besinningens.  En 

kvinna ska stenas med hänvisning till lagen. Scenen med en 

kvinna som kastas till marken framför Jesus av flera män 

är hätsk. Jesu sätt att bemöta deras raseri är tystnad. 

”Den av er som är fri från synd kastar första stenen”. Sen 

tystnad, ingen argumentation, inget dömande, bara 

tystnad, bara besinning. Besinningens verktyg handlar om 

att hjälpa varandra att komma i kontakt med oss själva i 

stället för att agera på den första impulsen.   

 

Söndag 18 juli  

Apostladagen – Sänd mig  

Matt 16:13-20 Jes 6:1-8 1 Pet 2:4-10 Ps 40:6-12  

Betraktelse: Jag har många gånger förundrats över att 

Jesus vill bygga sin kyrka på en alltför känslostyrd fiskare 

som Petrus. Men så är det. Av alla sakliga, rationella, 

trygga och sakliga personer som finns väljer Jesus Petrus. 

Vad skulle ett sådant val innebära för att bygga kyrka i 

våra församlingar i dag? 

 

 

 

 

 

 



ÄLVSJÖKYRKANS INFORMATIONSBLAD NR 3 - 2022 
ÅRGÅNG 21 

Maj – Sept 2022 

 

Tillbaka till förstasidan  

 

 

 

 

Söndag 24 juli 

6:e söndagen e. trefaldighet – Efterföljelse  

Matt 16:24-27 Am 7:10-15 1 Thess 2:1-8 Ps 15  

Betraktelse: När jag började läsa teologi hade jag en 

lärare som sa att teologi handlar om att göra Gud större. 

Vi har förvisso ett begränsat språk om Gud, men just 

därför är det vår uppgift att undersöka och studera hur vi 

kan prata och tala om Gud utan att stå i vägen med oss 

själva och våra egna förutfattade meningar. Att reflektera 

över Gud med förväntan att något oväntat ska hända. 

Ibland tänker jag att det är detta Jesus också menar när 

han säger att vi inte kan vinna vårt liv om vi inte förlorar 

det. Vi kan inte vinna en ny relation med Gud om vi inte 

vågar förlora de fundament som vi tagit för givna. 

 

Söndag 31 juli 

Kristi förklaringsdag – Jesus förhärligad  

Mark 9:1-13 2 Mos 34:27-35 2 Kor 3:9-18 Ps 89:12-18  

Betraktelse: Budskapet är lätt i denna text – men ack så 

svårt i praktiken. Vi måste släppa våra favoritupplevelser, 

favoritföreställningar, favoriter om vi ska kunna upptäcka 

oss själva och Gud på nytt.  

 

Söndag 7 augusti 

8:e söndagen e. trefaldighet – Andlig klarsyn  

Matt 7:22-29 Ords 7:1-3 1 Kor 3:10-15 Ps 119:30-35  

Betraktelser: Jag tänker att andlig klarsyn handlar om 

en sak: antingen är våra liv och föreställningar om oss 

själva och andra grundade i rädslor. Eller så är våra liv 

grundade i tillit trots tillvarons oförutsägbarhet. 

Reflektera över vad det skulle innebära konkret i ditt liv. 

Exempelvis hur mycket är grundat i att prestera för att få 

erkännande inför sig, och hur mycket är grundat i tilliten 

till att det viktigaste i livet kommer till dig som en gåva.   

 

Söndag 14 augusti 

9:e söndagen e. trefaldighet – Goda förvaltare  

Luk 12:42-48 Ords 3:27-32 Ef 4:20-28 Ps 8  

Betraktelse: Evangelietexten är utmanande denna 

söndag. Bilden är en ohederlig förvaltare som anförtros 

mycket, men som visar sig både vara feg och ohederlig. 

Bilden handlar om oss som kyrka. Jesus ger oss nycklarna 

till hans kyrka att förvalta. Sen går han i väg för att bereda 

festen för oss. En fråga som ekar i mig är: Vad ska han 

finna när han kommer tillbaka till sin kyrka? 

Söndag 21 augusti 

10:e söndagen e. trefaldighet - Nådens gåvor  

Matt 18:18-22 2 Mos 19:3-8 Rom 12:3-8 Ps 28:6-9 

Betraktelse: Bland det svåraste som finns är att förhålla 

sig till livet och tillvaron utifrån att livet är en gåva. Det är 

nästan en kliché i våra kretsar, men inte desto mindre 

sann. Vi kan kräva rättvisa, jämlikhet, vinna politiska 

debatter, göra karriär, men det enda som i slutändan gör 

världen bättre är att vi var och en lär oss den svåra 

konsten att inte erövra, utan ta emot. Tomas Sjödin har 

satt ord på detta i en av sina böcker med titeln Den som 

hittat sin plats, tar ingen annans. Jag gillar den titeln.  

 

Söndag 28 augusti 

11:e söndagen e. trefaldighet - Tro och liv  

Matt 21:28-31 Am 5:21-24 Rom 7:14-25 Ps 143:6-10  

Betraktelse: Det finns något med fariséerna som Jesus 

har svårt med. Och det är att de aldrig säger vad de 

behöver. Allt blir en intellektuell lek och i värsta fall 

”skenhelighet”. Jesus ger dem en slags ”kuggfråga” idag. 

Båda alternativen är ”fel”. Vad Jesus vill ha är inte rätt 

svar, utan deras hjärtan. Vad har du för behov av Gud 

och vad gör det för skillnad att vara kristen? Ett svar 

skulle kunna vara: ”jag har förlorat mitt egentliga behov 

av Gud – Herre hjälp mig att bli funnen på nytt”. 

 

Söndag 4 september 

12:e söndagen e. trefaldighet – Friheten i Kristus  

Luk 13:10-17 Jes 38:1-6 Rom 8:18-23 Ps 145:13b-18  

Betraktelse: Jag tror att det är berättelserna om en 

Gud som vi möter i dagens text som gjorde att jag 

började följa Jesus. Han som bryter mot förbud, regler 

och lagar om det kommer de fattigaste, ensammaste och 

mest utsatta till glädje. Det finns frihet i det. Friheten i 

Kristus.  

 

Söndag 11 september 

13:e söndagen e. trefaldighet – Medmänniskan  

Matt 5:38-48 5 Mos 15:7-11 Rom 13:8-10 Ps 103:1-6  

Betraktelse: Få texter är väl så dagsaktuella som denna. 

Att älska sina fiender. Be för dem som förföljer en och 

vända andra kinden till. Det är klokt att visa hänsyn och 

förståelse för dem som inte klarar detta. För människor 

som varit med om outhärdliga lidanden kan dessa texter 

kännas som att man ska slå på den som redan ligger. 

Samtidigt ruvar en än viktigare fråga, och det är kyrkans 

fråga: ”Hur skulle världen se ut, vårt samhälle se ut om 

ingen praktiserade det Jesus sa idag? Skulle inte det leda 

till ännu mer våld och förtryck?” Fiendekärleken är inte 

en värdering som bekräftar våra känslor, men den har 

frågan vad det goda och sanna livet och samhället kan 

vara för ögonen.  
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Söndag 18 september 

14:e söndagen e. trefaldighet - Enheten i Kristus  

Luk 22:24-27 Jes 11:10-13 Fil 2:1-5 Ps 95:1-7  

Betraktelse: Den kristna församlingens folk kan vara de 

underbaraste men tyvärr också de lägsta som finns. I 

dagens text möter vi den allra första församlingen. Precis 

har Jesus sagt att han ska lida och dö. Vad händer? Jo 

lärjungarna börjar bråka om vem som är störst av dem 

när Jesus har dött. Vad säger det om den kristna 

församlingen? Kanske förstår vi nu poängen med Jesu ord: 

”Det är inte de friska som behöver en läkare, utan de 

sjuka”. Enhet kan bara komma till stånd om vi tjänar 

varandra. Jag tror mer och mer att det också är sant.  

 

 

 

Söndag 25 september 

15:e söndagen e. trefaldighet – Ett är nödvändigt  

Matt 11:28-30 1 Kung 17:8-16 Apg 4:32-35 Ps 123 

Betraktelse: ”Kom till mig alla ni som är tyngda av 

bördor, jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär 

av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni 

finna vila för er själ”. Ibland är bibeln bokstavlig på ett sätt 

som är sant för vad som är nödvändigt.  

 

 

 

 


