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"Det sanna ljuset som ger alla människor ljus" (Joh 1:9) 
 

 

 

 

 

 

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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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Just nu ligger det drivor av guldgula lönnlöv på min gräsmatta. Hösten är vacker men påminner  

oss också om livets gång och tidens flykt. Det gäller i våra egna liv men också i allt som händer 

runt om i världen. Vår önskan är att allt ska gå framåt och bli bättre men plötsligt är hösten där 

och kalla vindar viner omkring oss. Då behöver vi varandra för att dela det som är svårt och 

tynger, likaväl som det som ger glädje och hopp. Det är det som vi får göra tillsammans i vår  

kyrka.  

Vår församling söker ny pastor då Ulf Bergsviker slutar sin tjänst i januari. Vi har ännu inte kommit 

fram till en lösning utan styrelsen arbetar vidare med detta. I början av året har vi flera olika goda 

predikanter som kommer och medverkar i våra gudstjänster. 

Söndagen den 8 januari är den sista gudstjänsten med Ulf och vi inbjuder då också till en festligare 

avslutning efter gudstjänsten. Välkomna med! 

Det finns nu ett bårtäcke i Älvsjökyrkan att använda vid begravningar om man önskar. Ni kan läsa 

mer om det och se bilder här i bladet.  

Den 13 november har vi höstmarknad med lite nytt koncept. Vi börjar med gudstjänst då vi också 

får lyssna till en grupp ur Gustaf Sjöqvists kammarkör, sedan blir det sopplunch och höstmarknad. 

Det blir också musikunderhållning och en Minecraftutställning.  

Årets Luciafirande blir i år i samband med gudstjänsten den 3:e söndagen i advent. Barnkörerna 

med Beatrice Robertsson har Luciatåg och sedan är det Barnkyrka. Alla vuxna får också lyssna  

till en intressant predikan av pastor Svante Zettergren.  

I kalendariet ser ni mer om gudstjänsterna i advents- och juletid. Där framgår också vilka 

gudstjänster som kommer spelas in och sändas på Älvsjökyrkans youtubekanal. Så ser vi fram  

emot ett innehållsrikt avslut av året liksom början på det nya året 2023. 

Med varm hälsning 

Margareta Smedberg Andersson, ordförande
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PASTORN HAR ORDET 

Flytta kyrkbänken utanför kyrkan 

Det är sista gången jag skriver ”Pastorn har ordet” i Älvsjökyrkans församlingsblad. Det jag 

vill skicka med er som församling är orden ”glöm inte – att med er är det annorlunda” 

(Lukas 22:26). Den bortgångne jesuiten och professorn Henri Nouwen säger: ”Det 

farligaste som kan hända en församling är att den försöker vara relevant”. Med det menar 

Nouwen inte att kyrkan ska upphöra att vara i sin tid. Men att jakten på att vara relevant i 

relation till människors behov i slutändan gör att kyrkan riskerar att förlora kontakten med 

vad den församlingen är. Det viktigaste är inte att vara relevant, utan att vara trofast ett 

särskilt sätt att vara gemenskap, Kristi kropp. Vi har under min tid jobbat med 

församlingsutveckling, där utgångspunkten för utveckling inte handlar om externa strategier 

utan om oss själva. Ett relationellt sätt att vara kyrka, gör också på sikt församlingen blir 

mindre sårbar för minskat antal ledare och deltagare i verksamheter. Det gör också på sikt 

församlingen mindre sårbar för nya pandemier. Det kommer ta lite tid innan nya praktiker 

tar form, eftersom vår imaginations- och föreställningsförmåga behöver tillägna sig nya sätt 

att tänka och göra kyrka.  

I mitt kvarter finns en Svensk kyrka, en av stans största. En dag var jag ute och gick och  

fick då plötsligt se en diakon som satt på en bänk. Det visade sig att han inte bara satt där 

för en stund, utan att denna bänk var som han sa: ”mitt nya kontor”. Kontinuerligt kom 

människor och satte sig ned. En del ville prata, en del ville ställa frågor, någon bara sitta 

tyst. Han berättade för mig att han på detta sätt fått glädjen och tron tillbaka. Inga böcker, 

föreläsningar eller andliga vägledare kunde ge vad varje dag på jobbet gjorde efter det att 

kontoret blivit denna bänk. Vad skulle hända om alla kyrkor i Stockholm hade en sådan 

bänk utanför sin kyrka? Jag insåg själv när jag pratade med honom att jag kände mig lite dum 

att jag faktiskt aldrig tänkt på det. Hur skulle det se ut om Älvsjökyrkan hade en bänk ute 

på Långbrodalsvägen där det några timmar om dagen satt en medlem, pastor eller diakon 

som erbjöds sig att samtala och lyssna? Vad skulle hända om det varje söndag innan, under 

och en stund efter gudstjänsten fanns en kyrkbänk utanför kyrkan? Var det inte detta Jesus 

gjorde som startade en världsvid kyrka, att göra sig själv tillgänglig för människor. 

Detta är ett relationellt sätt att vara kyrka. Detta med en församling som inte bara följer 

den Jesus i hjälpte och sympatiserade med fattiga och utsatta, utan som gör gemensam sak 

med de fattiga och utsatta. Hur skulle det se ut i Älvsjökyrkan att göra gemensam sak med 

era grannar? Även om det kanske inte är explicit fattigdom och utsatthet, så tro mig, det 

finns precis hos era grannar, som hos er stunder av sår, rädsla för ensamhet, relationell  

och social ångest, men också längtan efter läkedom och att åter bli berörd av Gud, 

medmänniskor och livet. Det är inte att vara relevant i första hand, utan att vara trofast  

en Gud som gjorde gemensam sak med människor.  

Stort tack för ett av mina största och bästa äventyr som pastor i en församling. Er tro, 

kärlek och ert ”annorlundaskap” har gjort skillnad i mitt liv under drygt fem år. Det ska jag 

aldrig glömma. Tack! 

Guds rika välsignelse! 

Pastor Ulf Bergsviker  
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ÄLVSJÖKYRKANS BÅRTÄCKE 
 

För två år sen beslutade församlingen att Älvsjökyrkan skulle införskaffa ett bårtäcke att 

använda vid begravningar och en arbetsgrupp tillsattes för detta. Vi som varit med i gruppen 

enades snart om att vi ville själva skapa ett bårtäcke som skulle passa i vårt kyrkorum. Vi 

har utgått från färgskalan som finns i kyrkan och har inspirerats av trädet i fonden. Vi 

engagerade också Kerstin Lowe, textillärare, för sömnaden av löparen. 

I vardera änden av löparen finns med en symbol – duva respektive treenighetssymbol. Vid 

begravningar kan anhöriga själva välja vilken av symbolerna man vill ska synas framåt på 

kistan. Man kan också välja att bara använda själva täcket utan löpare. På mitten återfinns då 

en smal turkosblå bård med guldtråd i mitten.   

För blommor finns en flatbottnad korg som ställs uppe på kistan där blommar läggs vid 

avskedstagandet.  

Bårtäcket kommer förvaras hängande i ett skåp med glasdörrar som kommer stå i entrén i 

mellangången mot församlingssalen.  

Vår förhoppning är att detta bårtäcke ska kunna komma till användning vid de begravningar 

som vi har i Älvsjökyrkan och upplevas som en fin och värdig utsmyckning i samband med 

dessa.   

Ingegerd Linhammar, Ingrid Skogö, Margareta Smedberg Andersson 
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EKUMENISK PILGRIMSVANDRING 

Lördagen den 8 oktober vandrade vi mellan våra kyrkor Brännkyrka kyrka – Älvsjökyrkan – 

Vårfrukyrkan i en pilgrimsvandring med klimattema. 

Under vandringen kunde vi både se naturens tecken och det avtryck vi gör som människor 

när vi bygger en stad. Finns det plats för ”det vilda”, för den biologiska mångfalden? 

Vi fick be och reflektera över det vi såg och det vi lärde oss, både i samtal och under 

tystnad. Vi stannande bland annat till vid Prästgårdsängen där Brännkyrka församling har 

haft linodling i sommar och en biodling. Ett annat stopp var den nya odlingen i Långbro 

Park.  

Vid lunchstoppet i Älvsjökyrkan fick vi möjlighet att samtala hur vi kan hitta goda vanor  

som påverkar hur vi lever. Hela vandringen avslutades i Vårfrukyrkan med en enkel mässa.  

Vandringen gav mersmak och vi ser fram emot nya tillfällen att mötas på detta sätt. 

 

 

INTERNATIONELL INSAMLING  

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre 

Det är temat för årets internationella insamling i Equmeniakyrkan. 

Vi får i Älvsjökyrkan vara med och bidra till detta arbete. Under 

hela adventstiden har vi möjlighet att ge en extra kollekt till det 

internationella arbetet. Använd Swish: 123 299 0604, ange 

internationellt, eller församlingens PG 19 67 61-1. 

Barn och unga är vår framtid. När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk kan 

kyrkan, klassrummet eller utflyken bli en skyddad plats där mötet med trygga vuxna och Jesus 

Kristus förvandlar. Missionärer och volontärer som vi sänder ut är ett konkret uttryck för 

detta. Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och bära Guds budskap vidare.  
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JULKÖREN 

Sjung i Julkören 

 

Du är välkommen att vara med och sjunga i 

Julkören på julaftonsnatten kl 23.00. 

Vi övar julsånger tisdag 29/11, 6/12, och 13/12 

och 20/12, kl 19.00 samt julafton kl 22.00.  

Ledare för julkören är Kristina Lindgren 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

KASSÖREN INFORMERAR 
 

Vi ligger fortfarande något under budget vad gäller insamlade penninggåvor till 

församlingens löpande verksamhet. Men ni som följer mina stapeldiagram på anslagstavlan 

kan se att vi de senaste månaderna steg för steg tagit igen 

mycket av tidigare underskott. Fortsätter vi så har bör vi 

kunna klara intäktssidan. 

Mer bekymmersamt är det på kostnadssidan där vi med 

säkerhet får ett överdrag. Uppvärmningskostnaden kommer 

att bli högre. Hur mycket går inte att säga. Vi har ju ett 

rörligt elabonnemang. Utomhustemperatur och vind styr vi 

inte över. Men för att motverka har vi beslutat att minska 

inomhustemperaturen med en grad.  När det gäller renoveringen och ombyggnaden efter 

vattenskadan räknar vi med en totalkostnad på omkring 500.000 kr som vi får stå för och 

som inte täcks av försäkringsbolaget. Detta får tas direkt från vårt kapital på 

balansräkningen. 

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 16 november och 

14 december  

Församlingens årsmöte den 18 februari, 2023 
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR 

Vi kommer livesända några gudstjänster 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  

Juluppehåll 22/12–5/1 

November 

13 SÖNDAG  

KYRKSÖNDAG  

med 

HÖSTMARKNAD 

11.00 Gudstjänst med Barnkyrka 

Tema: Vaksamhet och väntan 

Ulf Bergsviker, Beatrice Robertsson 

Grupp ur Gustaf Sjöqvists kammarkör under 

ledning av Florian Benfer. 

12.00 Sopplunch 

13.00 Minecraftutställningen* 

presenteras  

13.30-14.30 Musikcafé med 

Folkmusikgruppen Sax & Violer, Kvartetten 

LAIF samt Victoria & Natalia Edvall 

Under eftermiddagen försäljning av ljus, samt 

syltat och saftat. Cafeet är öppet 12.00–15.30. 

Möjlighet att spela brädspel eller Minecraft på 

medhavda datorer. 

*Minecraftutställningen hålls öppen 

13 nov – 25 november 

20 SÖNDAG 

Tema: Kristi återkomst 

11.00 Gudstjänst med nattvard  

Ulf Bergsviker 

Anette Fällman, Helena Eriksson 

16.00 Cafékonsert med Älvsjö Storband. 

Inträde inkl fika 60 kr 

 

 

 

23 ONSDAG 

13.00 RPG Onsdagsträffen i Högdalskyrkan. 

Ikoner – ett fönster mot himlen. Ingemar och 

Katarina Aronsson Alsbjer berättar, sjunger och 

låter oss pröva på Ikonmålning 

25 FREDAG 

19.00 Ultimate Gamingfredag 

27 1:a SÖNDAGEN I ADVENT 

Tema: Ett Nådens år 

11.00 Gudstjänst med 

välkomnande av nya 

medlemmar. Ulf Bergsviker 

Älvsjökyrkans kör,  

Sara Sjöblom, 

Lena Brisenheim 

Livsänds via vår Youtube-kanal 

 

December 

4 SÖNDAG 

Tema: Guds rike är nära 

11.00 Gudstjänst  

Patrick Abrahamsson 

Anette & Fredrik Fällman, 

Lovisa Jenerberg Fält, Ingemar Fält 

Insamling till Equmeniakyrkans 

internationella arbete 

7 ONSDAG 

13.00 RPG Onsdagsträffen i Mikaelikyrkan. 

Adventskonsert med Bengt Forsberg m. fl. 

11 SÖNDAG 

Tema: Bana väg för Herren 

11.00 Gudstjänst med Barnkyrka 

Svante Zettergren 

Beatrice Robertsson, Barnkörerna sjunger  

Lucia- och julsånger. 

Kristina Lindgren 

 

 

 

 

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

Tema: Herrens moder 

11.00 Gudstjänst med nattvard  

Anna Ardin 

Vi sjunger julens sånger 

Anders Lindgren 

 

18.00 Julkonsert med 

Melodies of Joy 

Malin Värmå Falk,  

Peter Brisenheim  

24 JULNATTEN 

Tema: Den heliga natten 

23.00 Gudstjänst med  

Betraktelse av Ulf Bergsviker 

Julkören, Kristina Lindgren 

 

Januari 2023 

1 NYÅRSDAGEN 

Tema: I Jesu namn 

16.00 Nyårsbön 

Ulf Bergsviker 

Anette Fällman 

Livsänds via vår Youtube-kanal 

8 SÖNDAG  

Tema: Jesu dop 

11.00 Gudstjänst 

Ulf Bergsviker 

Sara Sjöblom, körgrupp 

Avtackning av Ulf Bergsviker 

Livsänds via vår Youtube-kanal 

15 SÖNDAG 

Tema: Livets källa 

11.00 Gudstjänst 

Marieanne Ekedahl 

Peter Brisenheim och Malin Värmå Falk 

18 ONSDAG 

13.00 RPG Onsdagsträffen i Älvsjökyrkan 

22 SÖNDAG 

Tema: Jesus skapar tro 

11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Brännkyrka 

kyrka med medverkan från Älvsjökyrkan och 

Brännkyrka församling  

Sara Sjöblom, Beatrice Robertsson 

 

 

29 SÖNDAG 

Tema: Jesus är vårt hopp 

11.00 Gudstjänst med Barnkyrka 

Christina Molin 

Beatrice Robertsson 

Kristina Lindgren, Maria Fransson 

 

Februari 

1 ONSDAG 

13.00 RPG Onsdagsträffen 

5 SÖNDAG 

Tema: Uppenbarelsens ljus 

11.00 Gudstjänst  

Predikant meddelas på hemsida och affischer 

Anette Fällman, folkmusikgruppen Sax&Violer 

12 SÖNDAG 

Tema: Det levande ordet 

11.00 Gudstjänst  

Christina Molin 

Lena Brisenheim 

Konstutställning 11/2–5/3 

Lea Sarocchi, Sofia Podal Hansson 

Vernissage: Lördag 11/2, kl 14.00 

 

15 ONSDAG 

13.00 RPG Onsdagsträffen 

18 LÖRDAG 

15.00 Församlingens årsmöte 

19 SÖNDAG 

Tema: Kärlekens väg 

11.00 Högtidsgudstjänst med nattvard 

Anna Ardin 

Älvsjökyrkans kör, Sara Sjöblom  

https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
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EQUMENIA ÄLVSJÖ  

 

Equmenia och Drömfabriken – vad kan vi, vad drömmer vi om, vad skall vi satsa på? 

Styrelsen och ledare i Equmenia har precis startat upp projekt Drömfabriken. Tillsammans med  

en handledare från Equmenia Stockholm får vi chansen att under ett år se över vad vi brinner för, 

vad som gör oss glada och vad vi längtar efter. Vi får en ledarutbildning, roliga övningar och 

ledargemenskap. 

Under året får vi UPPTÄCKA vad vi tycker är viktigt, DRÖMMA om hur det skulle kunna vara, 

sätta upp utmanande MÅL och staka ut VÄGEN mot målet inom de områden vi väljer att arbeta 

med. 

Vid första träffen gjorde vi en nulägesanalys. Hur ser vi på Älvsjö som geografiskt område, Equmenia 

Älvsjö som förening och församlingen som vi finns med i. Vi fick dela tankar om tillfällen då vi kände 

att föreningen kom till sin rätt. Vad var det som var så bra och vad var det som skapade energi i just 

de händelserna? Vi mindes tillsammanhelger på Gålö, ledarhelger på Nåttarö och Stora Kalholmen, 

ett filmprojekt med en scoutpatrull, någon hade spontant träffat på familjescouterna ute i skogen en 

lördag och känt gemenskap i det, alla Älvcon vi arrangerat och någon mindes tjugo år tillbaka i tiden 

till musikalen ’H som i längtan’ och allt som hände runt den. 

Vi har också fått en uppgift till nästa tillfälle, och det är att samla in tankar från oss alla som finns 

med i och runt om Equmenia Älvsjö, om vad vi har för goda minnen och vad det var som gjorde 

just det till något bra. Vi kommer att prata med så många som möjligt av er som vi träffar, och om 

du som läser detta själv har tankar du vill dela med dig av så hör gärna av dig till någon i Equmenias 

styrelse (eller maila equmenia.alvsjo@alvsjokyrkan.se) eller någon av våra ledare så lyssnar vi gärna.  

  

 

 

mailto:equmenia.alvsjo@alvsjokyrkan.se
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KYRKSÖNDAG MED HÖSTMARKNAD 

 
Du är varmt välkommen  

söndag 13 november kl 11.00–15.30 till 
Kyrksöndag med höstmarknad 

i Älvsjökyrkan, Långbrodalsvägen 46, Älvsjö 
 
Program 
11.00   Gudstjänst med Barnkyrka 

12.00   Sopplunch  

12.00–15.30   Marknad 

13.30–ca 15.00  Musikcafe 

13.00–15.30   Café, Gaming med  

  Minecraftutställning  

 

I gudstjänsten predikar Ulf Bergsviker. Sång och musik står Florian Benfer och Gustaf Sjökvists 

kammarkör för.  

Barnkyrka, lekar och samtal med Beatrice Robertsson. 

I musikcaféet får vi lyssna till folkmusikgruppen Sax&Violer, kvartetten LAIF, Victoria och             

Natalia Edvall samt Awet och Josef. 

Marknaden erbjuder hemstöpta ljus i olika former, hemlagad hjortronsylt, lingonsylt,             

äpplemos, julkort och honung från Älvsjö.   

Utställningen Visar något av vad Älvsjökyrkans rollspelsgrupper arbetat med under de senaste             

två åren. Tar du med din dator får du också tillfälle att spela tillsammans i grupp.  
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SÖNDAG 20 NOVEMBER kl 16.00  
 

 

bjuder på traditionell Cafékonsert 

Välkommen – du får njuta av svängig  

musik och god stämning! 

 Entre inkl fika 60 kr. 

 

 

KONSTUTSTÄLLNING 

 
11/2 - 5/3 2023 

 
Konstnärer: Lea Sarocchi och Sofia Podal Hansson  

 

           
 
 
 

Vernissage lörd 11 febr kl 14.00–16.00 

Därefter öppet 12/2 – 5/3: lördagar och söndagar 12.30–15.00  
samt annan tid efter överenskommelse med utställarna eller via info@alvsjokyrkan.se 

Mer information kommer efter nyår! 

mailto:info@alvsjokyrkan.se
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JULMARKNAD PÅ KLUBBENSBORG 
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TEMAN OCH TEXTER 
Under den här perioden av texter, teman och betraktelser startar ett nytt kyrkoår. Nämligen årgång 3. Lite kuriosa 

är att det finns en slags intuitiv föreställning bland oss som predikar att denna årgång är lättare att predika på – 

texterna är lite mer lättsmälta. Det beror säkert på vad man menar med ”lätt.” Kanske är det så att det är fler kända 

texter som läses. Jag vill också passa på att tacka för förmånen att ha fått skriva dessa betraktelser och reflektioner 

över temat för varje helgdag under kyrkoåret. Tack också för all positiv feedback som getts på dessa betraktelser. 

Med önskan om ett nytt gott kyrkoår! 

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.  

Söndag 27 november 

1.a advent – Ett nådens år 

Sakarja 9:9-10, Upp 5:1-5, Matt 21:1-9, Luk 4:16-23 

Betraktelse: Det är inte säkert att allting måste bli 

finare, gå snabbare, att alla siffror varje år måste bli 

bättre. På ett sätt är det sådana ideal som gör att vi kan 

tillintetgöra världen hur många gånger som helst. Men vi 

fortsätter, detta trots att alla människor har en sak 

gemensamt, nämligen längtan efter kärlek. Är det därför 

vi varje år lär oss denna söndag, den första söndagen på 

kyrkoåret, att befrielsen i slutändan kommer ridandes på 

en åsna? 

Söndag 4 december 

2.a advent – Guds rike är nära 

Jer 33:14-16, Heb 10:32-39, Mark 1:14-15 

Betraktelse: ”Omvänd er! Guds rike är nära!” skallar 

evangelisten Markus. Skulle jag skriva om det säger han: 

”Banketten är slut”. Rättfärdigheten är på väg till 

orättfärdig värld. Vi är inte bara fångar under ett system, 

inte bara bundna av lojaliteter. Vi är inte fångar under 

den sortens rättvisetänkande att om inte någon avstår så 

behöver inte jag. Vi har möjligheten att lämna ifrån oss 

det som Herrren begär – ”det Herren behöver” som vi 

hörde läsas under första advent. Kristus öppnar nu 

dörren från livets andra sida, framtiden kan inte erövras 

av oss, den kommer till oss.  

Söndag 11 december 

3.e advent – Bana väg för Herren 

Jes 40:1-8, Gal 3:21-29, Luk 3:1-15 

Betraktelse: Till Johannes Döparen kom soldater, 

politiker, tullkontrollanter och vanligt folk som hade det 

väl ställt och frågade: ”Vad ska jag göra?” Och han talar 

konkret och rakt in i deras liv: släpp taget! Öppnade dig 

för din broder och syster, bli ännu mer generösa, bana 

väg, bana väg för Herren. Inte längre att kontrollera och 

försvara sig, världen är försonad, frälsaren är på väg.  

Söndag 18 december 

4.e advent – Herrens moder 

Jes 52:7-10, 2 Kor 1:17-22, Luk 1:39-45 

Betraktelse: Att bära Gud inom sig är kanske viktigare 

än någonsin. Etty Hillesum bemötte nazismen och en 

kaotisk tillvaro inte genom att fly, utan genom att 

acceptera. Inte som en fråga om resignation, utan just där 

och då, ge motstånd i i sig, genom att inte ge efter för hat 

och bitterhet utan stanna i tillit till människans och Guds 

meningsfullhet. På så sätt gav hon inte efter för 

förtryckaren. Vad betyder det i vår tid? Hur ser vår 

själsliga motståndskraft ut? Är det inte det som är 

storheten med Maria? 

Lördag 24 december 

Julnatten – Den heliga natten 

Jes 9:1a, 2-7, Heb 1:1-6, Luk 2:1-10 

Betraktelse: ”…då ska vi se ansikte mot ansikte” Vi får 

denna natt en föraning om vem Gud är. I barnets ansikte 

ser vi Gud. I julnatten vänder sig tillvarons kosmiska 

krafter till oss. I teologin talar man ibland om teologins 

partikulära och universella sida. Det vi kan säga specifikt 

om Gud och det vi kan säga allmänt om Gud på ett sätt 

som rör oss alla. Denna natt möts dessa två sidor mot 

varandra genom ett barn i en 

krubba. I detta barn möts plötsligt 

tid och evighet. Hela tillvaron får 

plötsligt ett ansikte.  
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Söndag 25 december 

Juldagen – Jesu födelse 

Jes 9:2-7, Heb 1:1-3, Luk 2:1-20, Matt 1:18-25 

Betraktelse: Oskuld och revolution. Den stora 

förvandlingen finns i den yttersta enkelheten. Den enda 

verkliga upplösningen av det motsägelsefulla, det 

hermetiskt instängda finns bara i barnets entydighet. Den 

djupaste insikten finns kanske bara i den mest 

”aningslösa” oskulden. Inte aningslös i vårt vuxna 

dömande i termer av oförsiktighet, utan i den nakna 

tilliten och tilltron till ytterst och innerst är vi älskade – 

oskuld och revolution.  Inte bara ett Jesusbarn i vår 

hemidyll, i vårt eget välmående, utan också det 

hungrande barnet inom oss som ropar efter solidaritet.  

Måndag 26 december 

Annandagen – Martyrerna 

Mika 7:1-6, Apg 4:18-31, Matt 10:32-39 

Betraktelse: ”Vi vill bli underhållna, inte förändra våra 

liv” skriver Tony Campolo, predikant och journalist. Men 

det är inte fler idoler vi behöver i en värld som ropar i 

födslovåndor, det är martyrer. Vi behöver förebilder som 

inte väjer för mänskligt lidande. Det handlar inte om 

överexponera lidande och missförhållande, men det 

handlar om förebilder som visar att det går att leva utan 

att världen lägger beslag på vår själ. 

Söndag 1 januari 

Nyårsdagen – I Jesu namn 

Klagovisorna 3:22-26, Apg 10:42-43, Joh 2:23-25 

Betraktelse: Kanske är nyårsnatten den natt då flest 

svenskar kan uppleva att det övernaturliga är naturligt? 

Känslan att stå och titta upp mot himlen och slås av att 

våra dagar, timmar och minuter är räknade, men att 

någon håller oss i sin hand. Detta berör såklart även 

människor som inte kallar sig religiösa. Den mörka 

rymden är tom, den är fylld av tankar och frågor, kanske 

förebråelser och löften. När det gamla året glider ut i det 

förgångna och ett nytt år rings in kan den osynliga handen 

nästan kännas fysiskt nära. Handen som binder släkte till 

släkte, dag till dag, år till år. Guds framtid är inte bunden 

till det vi äger och förfogar över, hälsa och begåvning, 

styrka och materiella tillgångar. Därför är den heller inte 

knuten till ungdomen och den är aldrig en framtid man 

med åren har bakom sig. Guds framtid är mer i släkt med 

frihet, friheten att lämna i från sig.  

 

Fredag 6 januari 

Trettondag jul – Guds härlighet i Kristus 

Första kung 10:1-7, Luk 11:29-32, Matt 2:1-12 

Betraktelse: ”Guds härlighet i Kristus” så poetiskt 

vackert på något sätt, men så abstrakt det kan låta. Men 

kanske handlar Guds härlighet mer konkret om det mer 

jordnära uttrycket ”att se med friska ögon”. Livet får inte 

bli hur komplicerat som helst. Våra relationer inte hur 

oklara, självklara och problematiska som helst. Vi 

behöver stationer för att se med friska ögon. Och kanske 

är det då vi kan se, vi kan se det ljus som aldrig höljs i 

mörker.  

Söndag 8 januari 

1.a sönd e trettondagn – Jesu dop 

1 Kung 8:20, 27-30, Filipperbrevet 2:1-4, Joh 2:13-22 

Betraktelse: Enligt den protestantiska teologiska 

traditionen finns en minsta gemensamma nämnare, 

nämligen att målet med den Gud vi tror på handlar om 

människoblivande. Inte att bli mer människa, inte mindre 

heller, utan just människa. Det är också detta Jesu dop 

handlar om, en Guds människoblivande.  

Söndag 15 januari 

2.a sönd e trettondagen – Livets källa 

1 Mos 5:23-27, Heb 2:9-10, Joh 5:31-36 

Betraktelse: Livets källa handlar om anledningen till att 

vi lever och kan leva. Denna livskälla handlar om en Gud 

som på korset ropar ut sin törst och hunger, detta rop 

är inte ett rop för egen del, utan ett rop som fullbordar 

inkarnationen – att bli en av oss, som oss i längtan och 

kärlek till oss. Detta är väl vår räddning, en Gud som 

längtar efter oss, som vill ge oss liv i överflöd, mer än vad 

vi själva tror och ofta vill om oss själva. Vågar vi tro så? 

Det är inte jag som väljer vägen, utan vägen väljer mig. 

Det inte jag som finner tron, utan tron finner mig. Trons 

gåva är stötande för tanken ibland – men det är också vår 

räddning.  
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 Söndag 22 januari 

3. sönd e trettondagen – Jesus skapar tro 

2 Kung 5:1–4, 9-15, 2 Kor 1:3-7, Joh 4:46-54 

Betraktelse: Vi möter åter den här samariska kvinnan. 

Vad handlar denna berättelse om? Kanske att vår 

gränsdragning mellan möjligt och omöjligt är högst 

tillfällig och godtycklig. Den är ett utslag av vår 

benägenhet att vänja oss vid det vi har under kontroll 

och därmed begränsa tron till att detta är hela 

verkligheten. På samma sätt kan vi göra denna 

gränsdragning om oss själva. Att slå fast vilka vi är, våra 

möjligheter utifrån det vi vant oss vid och har kontroll 

över. Detta är många gånger en starkare självbild än vad 

den är bra för oss. I dagens text öppnar Jesus upp en ny 

självbild som grundar sig på ett annat värde hos sig själv, 

en annan bild av sig själv, inte grundat på det vi har 

kontroll på, utan grundat i tro.  

Söndag 29 januari 

4.e sönd e trettondagen – Jesus är vårt hopp 

1 Kung 17:1-6, 2 Tim 1:7-10, Matt 14:22-33 

Betraktelse: ”Det viktigaste för kyrkan idag är inte att 

vara relevant, utan att vara trofast”. Ord av Shane 

Clairborne. Och han har något viktigt att säga. Alla som 

varit i relationer där allt handlar om att bevisa hur viktig 

man är i rädsla att inte passa in eller räcka till vet att det i 

längden inte går. Anledningen är att tilliten saknas. Tilliten 

att jag duger som den jag är, men också friheten att 

förändras till den jag vill vara. ”Jesus är vårt hopp”, hur 

många gånger har inte jag, kanske du, satt mitt hopp till 

andra saker än till Gud och gått vilse. Det viktigaste är 

inte att vara relevant, utan att vara trofast. I en tid som 

vår, distraktionernas tid, rädslans tid, är det inte lätt att 

sätta sin lit till fel saker då? 

 
 

Söndag 5 februari 

Kyndelsmässosöndagen – Uppenbarelsens ljus 

Mik 7:7-8, Apg 2:42-46, Luk 2:22-40 

Betraktelse: Det viktigaste går aldrig att mäta. Den 

verkliga tron går aldrig att mäta. Den verkliga makten går 

aldrig att mäta. Den verkliga livskvalitén går aldrig att 

mäta. Det är uppenbarelsens ljus, att det mest värdefulla 

inte går att mäta eller kan vara till nytta, det är ett 

omistligt värde.  

Söndag 12 februari 

Sexagesima – Det levande ordet 

Jer 23:23-29, Heb 4:12-13, Joh 6:60-69 

Betraktelse: ”Mästare till vem skulle vi gå?” Har du 

funderat på det? Hur skulle ditt liv utan Gud se ut? Ofta 

talar vi om hur jobbigt det är att vara kristen, mer sällan 

formulerar vi faktiskt vad som glädjen med att vara det. 

För vad skulle våra liv, dess mening och hopp vara om 

Gud inte fanns? 

Söndag 19 februari 

Fastslagssöndag – kärlekens väg 

Höga visan 8:6-7, 2 Kor 5:14-21, Mark 10:32-45 

Betraktelse: ”Men så är det inte hos er”. När världen 

går maktens, styrkans, resursernas och pengarnas väg, så 

säger Jesus att kyrkans är kärlekens.  

 

 
 

 


