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Informationsblad 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

I sommar fick jag möjligheten att lyssna på ett föredrag av teologen Patrik Hagman (som också 

med jämna mellanrum skriver i Sändaren). Temat för föredraget var ”Kan tro ge hopp i 

klimatkrisens och ofredens tid?” Han betonade att som kristna så handlar det om att få leva i 

berättelsen om Gud som skapade världen och som fortsatt ingriper i den och att sedan få leva i en 

gemenskap med andra där denna berättelse håller oss samman. Det är det som ger oss hopp. 

Hopp är inte optimism utan det är ett åtagande, men det kristna hoppet gör oss befriade istället 

för maktlösa.  

Att vara församling är att försöka leva i det hoppet och att dela det med andra. I höst har vi flera 

möjligheter att stanna till och få nya tankar att ta till oss. Ni får läsa mer här i bladet men jag vill 

lyfta ett par saker. 

Helgen 1–2 oktober får vi besök av Britta Hermansson. Britta är pastor och evangelist i 

Equmeniakyrkan, men också författare och en mycket god samtalsledare och talare. På lördagen är 

hon med vid pastor Ulfs lördagsbrunch och talar om ”Gud gömmer sig bakom en björk - när 

tryggheten inte håller väntar tilliten på oss”. Kom med och lyssna! 

Lördagen därpå den 8 oktober blir det en pilgrimsvandring för klimatet i samarbete med 

Brännkyrka församling. Vi vandrar mellan våra kyrkor Brännkyrka kyrka – Älvsjökyrkan – 

Vårfrukyrkan i Fruängen och får möjlighet till eftertanke men också att dela tankar med varandra. 

Den 13 november blir det en söndag med gudstjänst, kyrklunch och höstmarknad. Ett nytt koncept 

som ni får läsa mer om. 

Som vi tidigare har berättat så har vår pastor Ulf Bergsviker fått en ny tjänst efter årsskiftet. 

Styrelsen har därför satt i gång en rekryteringsprocess för att anställa en ny pastor och 

föreståndare. Ett församlingsmöte är inplanerat till den 30 oktober då vi hoppas kunna ge mer 

information om hur det ser ut med rekryteringen. 

Så ser vi fram emot att fortsatt kunna träffas till gudstjänst och goda samtal med varandra under 

hösten.   

Med varm hälsning 

Margareta Smedberg Andersson, ordförande
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PASTORN HAR ORDET 

Politik är att avstå makt: kyrkan sätt att vara trofast Gud 

Årets valdebatt har varit ovärdig på flera nivåer. En konsekvens är att politikens centrala 

mål osynliggjorts. Jag tänker kanske framför allt på relationen mellan de moraliska frågor 

som upprätthåller ett samhälle och hur detta hänger samman med meningen att leva 

tillsammans, dvs. samhället. Många väsentliga frågor försvinner i allt ”huvudlöst valfläsk”:  

hur hänger exempelvis de sociala förpliktelserna samman med de individuella rättigheterna?  

Hur tänker man sig att realiseringen av det goda livet hänger ihop med realiseringen av det goda 

samhället?  

Problemet är, att om frågor likt dessa förblir obesvarade i relation till konkreta sakfrågor 

som sjukvård, invandring, ekonomi, kriminalitet, skola etc. så går själva målet med att vara 

samhälle förlorat, nämligen kring det vi har gemensamt. Politik i kraft av vad som skiljer oss 

åt är viktig. Det finns en fara annars att vi osynliggör särarten, det unika med varje 

människa. Men sättet särart lyfts fram i årets valdebatt gör att underlaget för en politik som 

enar oss undermineras. Det vill säga det politiska som ett kollektivt och gemensamt 

fenomen bryts sönder. Värden som delaktighet, tillit, solidaritet och respekt individualiseras 

på ett sätt som gör det svårt att se hur detta kan bidra till samhällelig blomstring. Kvar blir 

en politik där vi blir ”tyckare” för vår egen skull utan relation till hur min och din 

individuella utveckling bidrar till samhällelig blomstring i stort. Om värden som tillit, 

respekt, frihet och beroende står i fokus som något vi har gemensamt, så kommer dessa 

värden inte bara att bli goda föräldrar, lärare, pastorer, en god körsångare, en god muslim, 

en god kristen, utan också bidra till en livshållning som gör oss till goda samhällsmed-

borgare. Det är också när individuell utveckling yttrar sig i samhällelig blomstring som tillit 

växer mellan människor, så att vi också kan leva med varandras olikheter. En tillit djup nog 

för människor att kunna vara oense och ändå samarbeta. Det vill säga, demokrati.   

Kyrkan då? Politiker säger ibland att kyrkan är viktig i samhället. Men sällan på vilket sätt. 

Förutom att det är bra att vi finns till hands vid kriser, etiska frågor och ha meningsfull 

verksamhet för barn som samhället inte har resurser till. Men inget av detta besvarar 

egentligen vad kyrkan är när den är sig själv. För vad som skiljer kyrkan från ett sekulärt 

samhälle är att vi tror att verklig förändring sker när vi avstår makt i stället för att erövra 

den. Frågan vems makten är, utgör för den kristna församlingen något redan givet. Finns 

egentligen ingen människa som kan äga ”makt”, den är alltid Guds. Detta lägger också 

marken för en gemenskap som borde vara ”friare” i sitt sätt att vara gemenskap i världen. 

Vi engagerar oss inte i klimatet för att politiker ska få röster – vi engagerar oss för att 

världen tillhör Gud. Vi engagerar oss inte i världen mot kriminalitet utan för att människor 

ska bli förvandlade. Vi engagerar oss inte i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism för 

att det finns ett främlingsfientligt parti, vi engagerar oss för att det är synd att stöta bort 

det som Gud skapat och älskar. Vad skulle det innebära om politiker hade denna insikt? 

Oavsett vad det skulle innebära för politiker, så är kyrkans roll att vara trofast det rike som 

redan är här, men som kommer att fullbordas som en ny himmel och en ny jord. Därför 

blir ord som förlåtelse och försoning, fiendekärlek, gästfrihet, nåd och omvändelse kärnord 

för en kristen livsstil. Hela skapelsen är i Guds omsorg och kyrkans uppgift är att finna sin 

plats i denna omsorg. Välkommen att förändra världen genom att leva på det sättet!  

Pastor Ulf Bergsviker 
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GRÖN KYRKA I ÄLVSJÖKYRKAN 

Grön kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en 

hållbar värld. I Grön kyrka får vi mötas och dela med oss av utmaningar, planer och hopp vi 

ser i vårt lokala arbete för en hållbar värld. 

När vi engagerar oss och agerar som grupp får arbetet fler ringar på vattnet än när vi 

agerar som individer. Vi kan hjälpas åt att bära hopp och engagemang gemensamt. Ensam är 

inte stark. Och som journalisten Björn Wiman skrivit "Också uppgivenheten är ett 

existentiellt hot." 

Equmeniakyrkan har utlyst klimatnödläge - vad innebär det för oss? Älvsjökyrkans grön-

kyrka-grupp har hittills genomfört utmaningar för fastan och varit delaktiga i genomförandet 

av en loppis utanför kyrkan. Vi diskuterar stort och smått gällande hur vi som kyrka och 

församlingsmedlemmar kan leva hållbart. Nu planerar vi en pilgrimsvandring på temat 

tillsammans med Brännkyrka församling. 

Har du tankar och idéer? Berätta för oss, eller kom och delta i gruppens nästa möte! 

PS: Lyssna gärna på Sommar i P1 med klimatforskaren Elin Röös, om maten för ett hållbart 

liv. 

Anette Fällman 

PILGRIMSVANDRING FÖR KLIMATET 
tillsammans med Brännkyrka församling, lördag den 8 oktober kl 10.00–14.00 

Kl.10.00 Samling vid Brännkyrka kyrka – inledande andakt 

Vandring till Älvsjökyrkan 

Kl.11.30 Samling i Älvsjökyrkan med tankar om klimatet samt enklare lunch 

Fortsatt vandring till Vårfrukyrkan i Fruängen 

Kl.13.30 Vi firar avslutande pilgrimsmässa 

Medverkande är bl.a. Katrin Molander, Marianne Westerlund, Margareta Smedberg 

Andersson och Ulf Bergsviker 

Kom med och ge dig tid till eftertanke och reflektion! 

Information med möjlighet till anmälan kommer finnas på hemsidan. 
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Välkommen till gemensamma arbetsdagar 

Vi har två tillfällen att träffas och umgås med varandra samtidigt som vi jobbar med 

trädgårdsarbeten, målningsarbeten och utför andra nödvändiga sysslor i Älvsjökyrkan. 

Lördagen den 15 okt 10.00—15.00

Lunch och eftermiddagskaffe serveras 

Onsdagen den 19 okt 13.00 – 17.00    

Eftermiddagskaffe dricker vi tillsammans 

Alla är välkomna, gammal som ung. Inga 

förkunskaper krävs. Ta gärna med dig 

trädgårdsredskap om du har! 

KASSÖREN INFORMERAR 

Nu går sommaren mot sitt slut för den här gången och vi 

startar upp de olika aktiviteterna i församlingen. Under 

semesterperioden har det kommit in lite mer penninggåvor 

än vi budgeterat. Det är glädjande men också värt att 

påpeka att de sammantagna gåvorna från årets början och 

t.o.m. juli månad fortfarande är under budget. Men vi har

hösten på oss att justera detta!

När vi sedan försöker uppskatta kostnaderna för året blir det lite bekymmersamt. Som alla 

vet som har villa kan vi förvänta oss en kraftig kostnadsökning för uppvärmning framöver. 

Vi måste nu diskutera hur den kostnaden kan begränsas. Kanske bör vi sänka 

inomhustemperaturen och också hushålla med elen på andra sätt. 

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. 

Styrelsemöte i församlingen den 14 september och 

19 oktober 

Församlingsmöte 30 oktober 
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR 

Vi kommer livesända några gudstjänster under hösten via vår Youtube-kanal. Information 

om detta kommer läggas ut i kalendariet på hemsidan. 

Varje TORSDAG 

kl 18.30-20.00 

Språkcafé på svenska 

Samarbete med Röda 

korset 

September 

10 LÖRDAG 

TILLSAMMANSDAG 

KÄRSÖGÅRDEN  

11 SÖNDAG 

Tema: Medmänniskan 

11.00 Gudstjänst 

Ulf Bergsviker 

Kristina Lindgren 

Beatrice & Sebastian Robertsson 

14 ONSDAG 

13.00 RPG Onsdagsträffen i Stuvsta-kyrkan 

Sånger och visor med Rutger Åsheim  

18 SÖNDAG 

Tema: Enheten i Kristus 

11.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard, 

Älvsjökyrkan 

Tillsammans med Brännkyrka församling. 

Eva-Karin Fackel Sandor 

Brännkyrka Gospel, Markus Melin, 

Älvsjökyrkans kör, Sara Sjöblom 

23 FREDAG 

19.00 Ultimate gaming fredag 

25 SÖNDAG  

Ett är nödvändigt 

11.00 Gudstjänst  

Ulf Bergsviker 

Kristina Lindgren, Ingela Welén 

28 ONSDAG 

13.00 RPG Onsdagsträffen i 

Högdalskyrkan.Medicinsk etik och beslut inom 

vården. Dr. Anders Wennlund berättar om 

vårdetik. 

Oktober 

Det viktiga kommer från ett oväntat håll – en 

helg med evangelist Britta Hermansson 

1 LÖRDAGsbrunch  

11.00 – 14.00 Efter gemensam brunch talar 

Britta Hermansson (se sidan 9) 

2 SÖNDAG 

Tema: Änglarna  

11.00 Gudstjänst med Barnkyrka 

Britta Hermansson 

Barnkör 

Beatrice & Sebastian Robertsson 

8 LÖRDAG   

10.00-14.00 cirka Ekumenisk pilgrimsvandring för 

klimatet från Brännkyrka kyrka till Fruängen via 

Älvsjökyrkan  

9 SÖNDAG 

Tema: Lovsång  

11.00 Gudstjänst med barndop 

Maria Rönnedal m.fl. 

Josef Sjöblom & Take a note 

12 ONSDAG 

13.00 RPG Onsdagsträffen i Mikaelikyrkan. Tvivel, 

tro, politik och bistånd. Ivar Lundgren intervjuas 

om sin bok ”Vägen jag fann” 

https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
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15 LÖRDAG 

10.00-15.00 Gemensam arbetsdag 

16 SÖNDAG 

Tema: Att lyssna i tro 

11.00 Gudstjänst med nattvard 

Åke Jonsson 

Anette Fällman, Lena Brisenheim 

19 ONSDAG 

13.00-17.00 gemensam arbetsdag 

21–22 FREDAG – LÖRDAG 

ÄLVCON + Ultimate Gaming fredag 

23 SÖNDAG 

Tema: Trons kraft 

11.00 Gudstjänst 

Ulf Bergsviker 

Älvsjökyrkans kör, Sara Sjöblom 

26 ONSDAG 

13.00 RPG Onsdagsträffen i Älvsjökyrkan 

Joseph Sverker om sin bok 

”Undrar om Gud” 

30 SÖNDAG 

Tema: Att leva tillsammans 

11.00 Gudstjänst  

Fredrik Fällman 

Kristina Lindgren, Ann-Sofi Oddestad 

Efter gudstjänsten församlingsmöte 

November 

5 LÖRDAG 

Alla helgons dag 

11.00 Gudstjänst 

Ulf Bergsviker 

Peter Brisenheim 

9 ONSDAG 

13.00 RPG Onsdagsträffen i Stuvsta-kyrkan. 

Globala veckan. Gunilla Eitrem 

(Naturskyddsföreningen) berättar om sitt arbete i 

Afrika och Asien.  

13 SÖNDAG 

KYRKSÖNDAG 

med HÖSTMARKNAD 

Tema: Vaksamhet och väntan 

11.00 Gudstjänst med Barnkyrka 

Ulf Bergsviker, Beatrice Robertsson 

Lovisa Jenerberg Fält, Sara Sjöblom 

Efter gudstjänsten lunch, musikunderhållning, 

eftermiddagskaffe, försäljning av hantverk och 

hemlagat samt en spännande utställning  

(se särskild annons) 

20 SÖNDAG 

Tema: Kristi återkomst 

11.00 Gudstjänst med nattvard  

Ulf Bergsviker 

Anette Fällman, Helena Eriksson 
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EQUMENIA ÄLVSJÖ

Kompiscraft – en ny verksamhet i Equmenia Älvsjö 

Vi sitter och småpratar med varandra, om livet och om allt möjligt. Vi, det är ett gäng barn 

som trivs med varandra och som älskar att spela minecraft och jag som har äran att vara 

deras ledare. Vi ser inte varandra för vi befinner oss i våra egna hem. Vi spelar Minecraft 

från våra egna datorer och springer omkring i spelvärlden med våra minecraftfigurer. Vi i 

Equmenia Älvsjö har tagit över en verksamhet som drog igång under pandemin och som 

har funnits under två års tid. Från början var det barn som kom från olika delar av 

Stockholm som var med på Kompiscraft. Poängen var att man kunde träffas även om stora 

delar av samhället stängdes ner. Man kunde vara med på verksamheten även om man var 

sjuk och man kunde vara med även om man bodde långt ifrån varandra. Kompiscraft har 

betytt så mycket för barnen så den fortsatte även när samhället öppnade upp igen efter 

pandemin. Flera av barnen finns också med på andra verksamheter i Älvsjökyrkan. Vi 

startade igen nu samtidigt som skolorna började efter sommarlovet. 

Nu är det Equmenia Älvsjö som 

ansvarar för verksamheten. Vi träffas 

på Kompiscraft varje vecka. Vi möts 

på det digitala verktyget discord, där 

vi kan prata med varandra och göra 

oss hörda och så spelar vi på några 

olika Minecraftrealmer. Ibland bygger 

vi på våra hus och är nere och jobbar 

i gruvor. Ibland spelar vi in bibelns 

berättelser i Minecraft som spännande filmer. Vi har hunnit med både Josef, Mose i vassen 

och påsken med Jesus. Det allra viktigaste är att få mötas, kunna få prata om det som känns 

viktigt i livet och få vara med kompisar. 

På Kompiscraft finns en plats att få 

komma till precis som man är. Du som 

vill är välkommen att hänga med på 

Kompiscraft varje torsdag kl. 18.30-

20.30 hemifrån din egen dator och vi 

spelar på Minecraft Java edition. 

Maria Rönnedal, ledare för Kompiscraft 
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DET VIKTIGA KOMMER FRÅN ETT OVÄNTAT HÅLL 

Lördagsbrunch i Älvsjökyrkan 1 oktober 2022, kl 11.00 – cirka 14.00 

Program:  

Kl 11.00 Älvsjökyrkans pastor 

serverar brunch 

Ulf Bergsviker 

Kl 12.00–12.45 Föreläsning 

Gud gömmer sig bakom en björk 

– När tryggheten inte håller väntar

tilliten på oss

Britta Hermansson

Kl 13.00–14.00 forts föreläsning med 

plats för samtal 

Självkostnadspris för brunchen 

60:-/port 

Vi ser gärna att du meddelar 

deltagande vid brunchen en vecka 

i förväg till ulf@alvsjokyrkan.se 

Akvarell: Margareta Smedberg Andersson 

Söndagen den 13 november inbjuder vi hela familjen till 

Hållpunkter:

11.00–11.45 Gudstjänst med Barnkyrka 

Predikan Ulf Bergsviker 

Beatrice Robertsson,  

Sara Sjöblom & Lovisa Jenerberg Fält 

12.00–13.00 Kyrklunch 

13.00–14.00 musikunderhållning i församlingssalen 

13.00– cirka 14.30 eftermiddagskaffe 

I församlingssalen finns en Minecraftutställning som speglar vad rollspelsgrupperna 

arbetat med under året. 

Möjlighet att spela brädspel el Minecraft på medhavd dator i nedervåningen.  

Under hela eftermiddagen pågår försäljning av ljus, hemkokt sylt, närodlad 

honung mm. 

mailto:ulf@alvsjokyrkan.se
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När den judiske husfadern läser gång på gång för nästkommande generationer berättelsen om exodus – folkets 

uttåg ut ur Egypten – så är detta inte bara en saga eller bara en spännande berättelse. Det är snarare en historisk 

berättelse som syftar till att fånga ett folks själ, ett folks tillblivelse. Berättelserna, skrifterna, profeterna och NT i 

kombination med kyrkoårets teman handlar ytterst om att forma en kultur. De blir den sammanhållande kraften, 

men framför allt ett mönster att inordna och tolka sitt liv med. Det är detta som kyrkoåret handlar om. Det är 

detta som de här texterna som jag skrivit och skriver under mina år handlat om, att synliggöra rytmen och själen i 

den kristna församlingen. "Kyrkoåret är ett märkligt konstverk", skriver den f.d. hovpredikanten i Storkyrkan Ludvig 

Jönsson. I kyrkoåret finns livets nyanser, kontrapunkter, färgkonstellationer och dramatik. Ett annat sätt är att säga 

att kyrkoåret målar de mänskliga livsformerna, sorg, glädje, smärta, födelse, liv och död.  Det är ett sätt att leva med 

en människa vars namn är Jesus, som ännu i denna dag erbjuder livstolkning av vad det är att vara människa. Det är 

med glädje som vi nu ger er nya miniandakter frilagda ur kyrkoårets rytm och "andliga kalender". 

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.  

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.  

Söndag 2 oktober 

Den helige Mikaels dag – Änglarna 

Texter: Daniel 10:15-19, Upp 12:7-12, 

Matt 18-7-10, Ps 103:19-22 

Betraktelse: I TV 4.s morgonsoffa satt Desmond Tutu 

och sa att han fått sändebud från en ängel. ”De kom med 

bud till mig”, sa han. ”Jag säger inte att det var ett 

glädjande budskap, men inte så hemskt heller. Det var 

allvar och tacksamhet på samma gång, jag fick sändebud 

att jag var dödlig. Så som vi alla är”. Sen fortsatte han, 

”änglarna sa också till mig vad detta innebär, det innebär 

att befrias från nåden att ta allt för givet. Det innebär att 

jag kan se solnedgången för sista gången som om det 

vore den första. Det innebär att jag kan se mitt barnbarn 

för sista gången som om det vore den första. Det innebär 

att jag kan hålla om den jag älskar för sista gången som 

om det vore den första. Det var som en ängel kom till 

mig och sa Lev! Desmond, Lev! som om det vore den 

första gången, för det kan vara den sista”.   
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Söndag 9 oktober 

Tacksägelsedagen – Lovsång 

Texter: Jer 31-3-6, Upp 4:8-11, Matt 15: 29-31, 

Ps 65:9-14 

Betraktelse: Jag får ibland frågan vad jag tycker om 

lovsång. Det är på ett sätt en konstig fråga. Vi har gjort 

det till en musikgenré, för mig är det en livshållning, gåvan 

att ta emot, att kunna säga ”Tack”.  

Söndag 16 oktober 

18.e sönd efter trefaldighet – Att lyssna i tro

Texter: 5 Mos 30:11-16, Jak 2:8-13, Mark 10:17-27,

Ps 19:8-15

Betraktelse: Att lyssna i tro handlar om att våga lyssna 

på vad Gud förväntar sig av oss. Känner du igen dig i den 

rike mannen? I stället för att ge bort allt han har, så vill 

han att Jesus ger honom mer prestationer att leva upp till 

så han får behålla allt han har. Jesus säger dock något 

annat också, han säger att hans tro räcker, men när den 

rike mannen, av anledningar ingen vet, ändå insisterar på 

att han säger vad han behöver för att bli mer rättfärdig, 

då säger Jesus: ”Ge bort allt och följ mig.”  

Söndag 23 oktober 

19.e sönd efter trefaldighet – Trons kraft

Texter: 1 Mos 15:5-6, 1 Tim 6:11-12, Joh 9:1-7, 24-39,

Ps 73:23-26

Betraktelse: Precis som i texten idag låter vi bli att se 

vad som kan få oss att växa. Jesus botar en blind man 

som varit blind sedan födseln och ingen vill tro att det är 

han. Är vi inte ibland likadana. Vi tror bara på det som 

bekräftar våra invanda föreställningar, men det vi borde 

höra för att växa, det slår vi bort. Även sådant som är 

bra för oss. Allt för många dör utan en enda gång provat 

något annat, inte minst kyrkor.  

Söndag 30 oktober 

20.e sönd efter trefaldighet – Att leva tillsammans

Texter: Rut 1:6-9, Heb 13:2-3, Joh 11:1-7, Ps 68:5-7

Betraktelse: Hur kan man se att den kristna 

församlingen är ett sätt att leva tillsammans? I 

Apostlagärningarna berättas att den första kristna 

församlingen delade allt de ägde, de bröt bröd 

tillsammans, de möttes och de delade allt med varandra. 

Vad är det som gör detta till något särskilt attraktivt så 

att de växte till upp emot 3000? Jag tänker att skillnaden 

inte ligger i vad de gjorde, utan att de gjorde det som de 

gjorde synligt. 

Tillbaka till förstasidan 

Lördag 5 november 

Alla Helgons dag – Helgonen 

Texter: Jes 60:18-22, Heb 12:1-3, Matt 5:13-16, Ps 126 

Betraktelse: Ni är jordens salt och världens ljus. Vi har 

blandat ihop betydelsen av vad helgon är med världens 

sätt att prata i termer av ”han är som ett helgon”. Vi 

säger det i meningen att någon är snäll och 

anpassningsbar. Men helgon är alla som tillhör kyrkan. De 

är jordens salt och världens ljus. Det innebär att helgon 

är något helt annat. Det innebär vad G.K Chesteron 

säger: ”Helgon är människor som överdriver det världen 

inte vill ha”.  

Söndag 6 november 

Söndag efter alla helgons dag – Vårt evighetshopp 

Texter: Job 17:5-6, 1Kor 15:35-49, Luk 6:37-40,  

Ps 116:1-9  

Betraktelse: Vi säger att vi minns dem som gått bort 

under året i kyrkan. Men det är inte det vi minns, utan vi 

påminns om att allt det vi gör och väljer att göra här, 

också är ett sätt att öva sig för den tillvaro vi ska vara i 

”evighet.” Vad betyder det för dig här och nu? 

Söndag 13 november 

Söndag före domsöndag – Vaksamhet och väntan 

Texter: Jes 51:4-6, 2Kor 13:5-9, Luk 12:35-40,  

Ps 139:1-18 

Betraktelse: Att vänta sig, och förvänta sig det 

oväntade och kunna vila i det. Det är därför församlingen 

finns. Att ingen är ensam med denna väntan. 

Söndag 20 november 

Domsöndag – Kristi återkomst 

Texter. Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Joh 5:22-30, 

Ps 102:26-29 

Betraktelse: Kristus kommer inte för att förgöra 

världen, utan för att avväpna den.  
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