
INFORMATION FRÅN ANDREASKYRKAN 
EQUMENIAKYRKAN SÖDERMALM

Nr 2 2020 juni - oktober 2020

Närhet och tryggt avstånd



2 Tänkvärt

   
  

Bön är närhet på distans
Min tro är fysisk, praktisk och konkret. I inledningen till Johannes 
evangelium läser vi; Ordet blev människa och bodde mitt ibland oss. Jesus 
visar vem Gud är genom sin kropp och sitt liv. Lärjungarna lämnar allt 
och följer honom. De lär sig genom att lyssna, se och i sin tur göra. Allt 
grundas i kärlek. I vetskapen om att först vara älskad och sedan få älska 
andra.

Ur det föds en gemenskap och den beskrivs som en kropp, där alla har 
sin plats och sin funktion. Ingen har rätt att säga till någon annan att 
hen inte hör dit. Nej, vi är alla skapade till Guds avbild. Vi är som pussel-
bitar i det stora pussel som är Gud. Om en bit fattas är en plats tom.

Att laga mat och äta tillsammans är ett viktigt teologiskt uttryck. Vi de-
lar brödet i nattvarden och uppmanas att också göra det konkret i våra 
vardagliga liv. Dela med oss av det vi är och har. Ge av vår tid. Alla ska 
se att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Vi får dela bröd 
och vin, glädje och sorg, fest och missmod. Andreaskyrkan är vår mötes-
plats där vi delar liv med varandra. Vi firar gudstjänster, städar, pratar, 
ber och är tillsammans. Och så plötsligt är ingenting sig likt.

Vi uppmanas att hålla fysisk distans. Gudstjänster firas på nätet, kyrk-
dörrarna är ofta stängda och mötesplatser är inställda. Jag vet att vi är 
många som längtar efter att ses. Efter att få sjunga tillsammans och 
dela rum med varandra. Jag vet också att vår församling, vår gemen-
samma kropp, inte har tagit paus. I Sverige används ofta begreppet social 
distans och det är olyckligt. Vi vet instinktivt att just nu är den sociala 
kontakten extra viktig. Vi får mötas på de sätt vi kan, genom att ringa 
och skriva till varandra. Dessutom har vi bönen, 
som binder oss samman. Bön är närhet på distans. 
I bönen umgås vi med Gud, men vi får också bära 
varandra i våra böner. Det händer något när vi ber, 
både med oss själva och dem vi ber för. Vi kommer 
närmare varandra. Vår gemensamma kropp får tydli-
gare konturer. 

Elisabet Ravelojaona 



3Andreaskyrkan och jag

Det här är Andreaskyrkan: 
Vi vill vara en kyrka, öppen för mötet mellan Gud och människor 
och människor emellan. 
Vår önskan är att ge utrymme för en resonerande tro, präglad 
av den värme och generositet som kännetecknade Jesus. 

Andreaskyrkan har tillhört Svenska Missionskyrkan som nu 
ingår i Equmeniakyrkan tillsammans med Svenska Baptist-
samfundet och Metodistkyrkan.

Omslagets foto: Mats Carlsson

Det är mycket som inte är som vanligt den här 
våren, men för oss är inte pandemin den största 
förändringen. Den 17 mars blev vår familj lite 
större, då föddes lilla Ingrid. Det är såklart tråkigt 
att inte få träffa familj och vänner så mycket nu, 
men eftersom Lars är tvungen att jobba hemifrån 
får vi mycket mer tid tillsammans än vad vi skulle 
fått annars. Familjen Kastemyr/Nyman

Hälsningar från 
trädgården i Tyresö.
Eva, Niclas, Gustaf 
och Arvid Jonsson.

Morgonpromenad med blicken mot grönaste 
av grönt. Min lycka - Ziggekompisen! 
Christina Zvejnieks

Fotografering ger mig glädje och nu 
i dessa tider är det viktigt att vi hittar 
våra glädjeämnen. På skärtorsdagen 
fick jag syn på ett hav av blåsippor och 
några vitsippor och jag blev så glad.
Anna Nordgren

Andreashälsningar! Publicerade på kyrkans Instagramkonto under våren.
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Att hitta gemenskapen
Måndag morgon. Var är smällandet i skåpen, surret i korridoren och de trötta men 
glada hälsningarna? Första lektionen startar och läraren dyker upp på skärmen. 
Istället för klasskompisar ser jag namn på en skärm. Vissa droppar in några minuter 
sent, en sak är i alla fall som vanligt, även om inget annat är det. Lektion följer lek-
tion, mer av samma skärm, samma namn och samma rum. Varje dag är den förra 
lik. Den isolerade elevens liv är enformigt. Att gå från undervisning i skola till distans-
undervisning är att gå från 100 till 0. Från att varje dag kunna lätta upp pressen 
från skolan med knasiga diskussioner, skrattanfall eller gemensamt klagande till att 
själv bära allt det man tidigare bar tillsammans med sina vänner, det går inte. En 
diskussion på sms eller ett samtal på telefonen lättar upp dagen och blir den nya 
höjdpunkten, men går inte att jämföra med att faktiskt träffa varandra. Ur tomhet, 
tråkighet och frustration växer kreativitet. På ett eller annat sätt måste det gå att 
träffas, digitalt eller i verkligheten. Fysisk närhet är vår fiende, men socialt avstånd 
känns nästan lika farligt.  

Fredag kväll. Inga fyllda tåg, pratande 
människor eller klapprande steg. Det 
är bara jag, hemma på mitt rum, 
fast ändå inte. På min skärm ser jag 
mina vänners ansikten, något hackiga 
kanske, men fortfarande där. Det är 
ingen vanlig Ung kväll i kyrkan, men 
vi hittar gemenskap över en skärm. 
Tillsammans pratar vi, skrattar, spelar 
spel och tänder ljus. Ett möte som i 
all sin enkelhet har en stor betydelse.  
Vi är långt från kyrkan och pingisbor-
det, lång från varandra, men samtidigt 
nära. Jag hade inte kunnat föreställa 
mig hur ett Skype-möte kan bli mycket mer. En möjlighet att prata av sig och 
bryta upp de mönster som kallas för den nya vardagen. Samtidigt finns en längtan 
efter mer. Skype-samtal i all sin ära, men det går fortfarande inte att jämföra med 
verkligheten. 

Annandag påsk. Solen skiner för det mesta och fåglarnas kvitter blandas med våra 
röster. Ute på en friluftsgård hittade vi vår chans och möjlighet att faktiskt träffa 

Barn och unga i Andreas

Vandring vid Lida friluftsområde på annandag påsk.
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varandra, i verkligheten. Ung kväll på utflykt. Eller det kanske inte kan kallas Ung 
kväll när det är mitt på dagen, men känslan och gemenskapen är densamma. I 
skydd av den friska luften spenderar vi en dag med att vandra runt en sjö. Den 
saknade gemenskapen är återfunnen. Det är andra tider vi lever i och säkerhet 
kommer först. Med fysiskt avstånd till varandra och andra, kommer vi iväg på ett 
riktigt äventyr. Vi möter hinder och klättrar bokstavligen upp för berg, för till-
sammans är det inget problem.

I saknaden inser vi betydelsen av människorna omkring oss, familj, släkt och vänner. 
De vi ser varje dag blir extra viktiga och de vi inte ser blir saknade. Vi strävar efter 
att bryta enformigheten och varje möte blir extra viktigt, oavsett om det är ett Skype-
samtal eller en vandring i skogen. Delad glädje är dubbel glädje och delade ut-
maningar är hälften så utmanande. I svåra tider lär vi oss uppskatta de små sakerna 
som sprider glädje och människorna som vi delar utmaningar och glädje med! 

Text: Olivia Elveborg
Foto: Elisabet Ravelojaona

Terminsavslut vid Tyresö slott
Under Kristi himmelsfärdshelgen möttes både Ung kväll och Andreas-
freda´ för att säga tack och hejdå till Alpha. Ung kväll hade kubbkväll 
i Tantolunden och Andreasfreda´ sågs vid Tyresö slott för lekar och 
picknick. Efter att inte ha setts så mycket under våren var det extra 
uppskattat och vi hoppas att hösten kommer att se annorlunda ut.

Tack för en ovanlig termin! 
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När öppen kyrka blir stängd
Vad händer med en församlings medlemmar under en rådande epidemi? Och 
vad tänker vi om Andreaskyrkan som gemenskap? Undertecknad möter Ruth 
Hylén, 91 år, Mats Carlsson, 57 år och Åsa Kolterud, 46 år, som berättar.

Vi möts via videolänk men naturligt-
vis strular tekniken och Ruth finns 
med i samtalet via mobiltelefon. 

Ruth inleder:
- Livet som pensionär är sig rätt likt. 
Men det känns besvärligt att inte 
längre kunna besöka affärer och att 
bli beroende av andras hjälp. Jag läng-
tar ibland efter att få träffa någon mer 
än min make Folke. Men det är klart 
att telefonen används mer än vanligt.

Åsa fortsätter:
- Vardagen är nästan som vanligt. Jag 
tar mig till jobbet varje dag och barnen är i skolan. Men min man, som annars är 
verksam på annan ort, jobbar numera hemifrån. Vi ses därför mer som familj och 
vardagsstressen har minskat.

- Förut träffade vi mycket folk på helgerna. Nu finns det tid att umgås i familjen. 
Isoleringen är både på gott och ont. Men det svåra är att inte kunna träffa våra för-
äldrar som bor på långt avstånd.

Mats berättar:
- Min vardag präglas av att inte kunna träffa barn och barnbarn. Dessutom väntas 
fler barnbarn under maj månad. Det känns tråkigt att inte kunna ses.

- Min tjänst som pastor innebar tidigare mycket resor från Strängnäs där jag bor. 
Med de rekommendationer som nu är, tar jag mig till Andreaskyrkan endast när 
jag måste. Mitt arbete präglas därför av digitala möten hemifrån och många telefon-
samtal. Gudstjänsterna med ett fåtal medverkande sänder vi live och lunchbönen 
spelar vi in. Verksamheten fortsätter trots att vi inte kan träffas.

Jag frågar Ruth om hennes relation till Andreaskyrkan har förändrats under epidemin?
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- Jag har varit gudstjänstbesökare under hela mitt liv men aldrig tidigare förstått 
hur viktig själva byggnaden har varit. Jag längtar till Andreaskyrkan som fysisk 
plats. 

- Jag och Folke såg en del TV-gudstjänster i början av epidemin men det var först 
när vi kunde följa Andreaskyrkans egen gudstjänst via datorn som det kändes som 
söndag. Att se och höra de medverkande var som att träffa sin familj igen. 

Åsa fortsätter Ruths resonemang:
- Helt klart känns det annorlunda att inte få träffas fysiskt. Bara det självklara att 
sjunga tillsammans vilket inte alls fungerar framför en dataskärm. Inte minst saknar 
jag kyrkfikat och ser verkligen fram emot att få städa med ansvarsgruppen nästa 
gång det är vår tur.

Mats:
- Jag upplever att kontakten med medlemmarna har fördjupats genom alla telefon-
samtal. Jag har också fått upptäcka det stora engagemanget som finns i församlingen 
för att bemöta den här svåra situationen och ljudgruppen är bara ett exempel. Jag 
möter omsorg och förbön bland våra medlemmar.

- Men jag saknar det personliga mötet och att kunna inbjuda till kyrkans mötes-
platser. När jag varit på plats har jag försökt att öppna de bruna dörrarna för att 
visa att vi ändå finns här och några passerande har faktiskt ringt på. 

Jag ställer till sist frågan vad som är det kristna hoppet i en pandemi. 

Ruth svarar:
- När det nalkas svåra tider behöver vi komma nära Gud. Min erfarenhet har varit 
att den personliga andakten också blir viktigare. Då kan hoppet förvandlas till viss-
het att Gud hjälper.

Åsa tycker att det kan vara svårt att formulera öppet:
- Jag skulle kunna använda ord som förankring eller lugn, att inte känna sig över-
given. Bönen ger också möjlighet att be för nära och kära men också för de som 
arbetar inom sjukvården.

Mats avslutar vårt samtal:
- Tron är en grundtrygghet som blir mer påtaglig under kristider. Jesus visar på att i 
lidandet finns hopp och i mörkret finns det ljus. Församlingen är mer än en förening 
därför att bönen finns och hoppet blir tydligt när vi ber för varandra.

Text och foto: Göran Gustafson
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Ljudgruppen får oss alla att se!
Många grupper i Andreaskyrkan har inte kunnat vara så aktiva som vanligt 
den här våren. Men för en grupp blev det tvärtom, nämligen för Ljudgruppen. 

Det är tack vare Ljudgruppen som vi sedan 
den 5 april har kunnat delta i gudstjänsterna 
hemifrån, via våra datorer eller telefoner.

När allt är ”som vanligt” är det en person 
ur gruppen som ser till att ljudet fungerar. 
Hen sitter på läktaren längst bak i kyrkan 
med fokus i första hand på mikrofoner och 
högtalare. Skulle tekniken händelsevis fallera 
får predikanten helt enkelt ta i och tala extra 
högt.

Under vårens coronatider har allt varit annor-
lunda. Ljudgruppen har förvandlats till 
Bild- och ljudgrupp, med ansvar för att sända 
gudstjänsterna live med både ljud och bild. 
Och nu räcker det inte med en person för att 
ha koll på allt. 

Söndag den 17 maj är de fyra. Kenneth Peterson har koll på ljudet från mixerbordet 
uppe från läktaren. Lars Nyman har koll på de två små kamerorna. Han sitter mitt 
i kyrksalen med två stora bildskärmar och en extra dator framför sig. Torbjörn 
Jacobsson står bakom honom, som en ”regissör” och ger små vinkningar till de 
medverkande om de behöver flytta sig ett steg åt höger eller vänster för att komma 
bättre i bild. När inte det hjälper är den fjärde personen, idag Aqvelina Jacobsson, 
beredd att diskret vrida en kamera så att de som sitter hemma vid skärmarna inte 
ska missa någonting.

Trots många frivilligtimmar, både i samband med gudstjänster men också i många 
möten och tester där emellan, så fungerar det inte alltid perfekt. Det kan vara inter-
net som svajar, eller några av de många programmen i datorerna som inte riktigt 
”pratar med varandra”. 

- Vi lär oss hela tiden, säger Lars. Den svagaste länken är att vi inte har fiber i 
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Andreaskyrkan, så vi sänder 
gudstjänsterna via mobiltelefoni. 
Och allt sker till lägsta möjliga 
budget med grejer vi redan 
hade.
 
Responsen har varit god. Den 
här söndagen visar skärmen hos 
Lars att drygt 30 datorer eller 
telefoner är uppkopplade för att 
följa gudstjänsten. Eftersom det 
finns skäl att tro att det vid flera 
av dem sitter fler än en person, 
är det troligt att det, förutom de medverkande, är ett 50-tal personer som denna 
söndag deltar i gudstjänsten. 

Andreaskyrkan är med andra ord ganska välbesatt. Det har vi bland annat Ljud- 
och bildgruppen att tacka för!

Text och foto: Magnus Stenberg

Körsång på distans
Inte ens en pandemi kan hindra 
körsångarna i Con Spirito från 
att öva. Körledare Tina Berg-
holm har skickat uppgifter i 
form av ljudfiler och noter varje 
måndag. Nu har de också kopplat 
upp sig samtidigt och setts på 
nätet, först mest för att få se 
varandra och prata men de har 
även testat att sjunga samtidigt 
fast var och en hemma hos sig. 
På grund av eftersläpning i ljudet 
måste man stänga av sina mikro-

foner så man bara hör Tina vid pianot och sig själv. Kan kännas svårt i början 
med man vänjer sig. En fysisk träff i Hagaparken, där man kan hålla avstånd blir 
det innan sommaruppehållet. Sedan hoppas kören kunna sjunga som planerat på 
Klubbensborg 23 augusti.

Foto: Karin Egerhag
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Juni
21 söndag
Den Högstes profet. Apg 10:37-38
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Tina Bergholm,
Karin Egerhag, fiol, m. fl. 

28 söndag
Förlorad och återfunnen.
11.00 Gudstjänst
Olle Jonasson, Åsa Lindström, 
Tina Bergholm, David Berjlund, sång, 
gitarr.

15.00 Sommarprogram på Klubbensborg. 
Kvinnor som skrev. 
Vi sjunger och berättar om Lina San-
dell, Fanny Crosby, Britt G Hallqvist. 
Gunnel L von Malmborg, sång och 
gitarr, Anna Kastemyr, sång, Åsa Lind-
ström, flöjt. Olle Jonasson, andakt. 

Juli
5 söndag  
Att inte döma.
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Tina Bergholm,
Ingrid M Lindhe, sång, gitarr.

12 söndag  
Sänd mig.
11.00 Gudstjänst
Karin Andelius, Tina Bergholm, Åsa 
Lindström, sånggrupp ur Con Spirito. 
15.00 Sommarprogram på Klubbensborg.
Din stund på jorden. 
Annika Gustafson och Cristina Larsson, 
sång och piano. Andakt. 

19 söndag
Efterföljelse
11.00 Gudstjänst
Karin Andelius, Åsa Lindström, 
Tina Bergholm, sånggrupp ur Con Spirito.

26 söndag
Jesus förhärligad.
11.00 Gudstjänst
Karin Andelius, Åsa Lindström, 
Tina Bergholm, Annika L Gustafson, 
sång.

Augusti
2 söndag
Andlig klarsyn.
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona, Karin Kjellberg, 
piano, Eva Svedberg, sång.

9 söndag
Goda förvaltare. 
11.00 Gudstjänst
Elisabet Ravelojaona, Eva Hermansson, 
piano, Karin Egerhag, fiol, 
Åsa Lindström, flöjt.

Kalendarium

I sommar fortsätter vi att fira gudstjänst 
digitalt. Länkar kommer att skickas i mail. 
Efter gudstjänsten har du också möjlighet 
att dela kyrkfika digitalt, på separat länk. 

Varmt välkommen!
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30 söndag
Friheten i Kristus.
11.00 Gudstjänst
Olle Jonassson, 
gospelkören Sounding Joy.

September
3 torsdag
11.30 Lunchbön

4 fredag
Från 16.00 Gemenskapskväll på 
Gålögården. Se notis sid. 13.

5 lördag
Närhet och distans. 
9.30 - 19.00 Gemenskapsdag på 
Gålögården. Se notis sid. 13.

6 söndag 
samlingssöndag
Medmänniskan
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Församlingens höstofferdag. 
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona, 
Tina Bergholm, kören Con Spirito.

9 onsdag
13.00 Onsdagsträffen, se notis sid 13.
14.30 Bibelsamtal

10 torsdag
11.30 Lunchbön

11 fredag
16.00 Andreasfreda´

16 söndag
Nådens gåvor.
11.00 Gudstjänst 
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona, 
Tina Bergholm. Församlingsmöte.

20 torsdag
11.30 Lunchbön

21 fredag
17.00 Ung kväll, terminsstart. 

23 söndag
Tro och liv.
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Tina Bergholm.
Lena Jonhäll, klarinett, Anders Matell, 
fagott.

15.00 Sommarprogram på Klubbensborg.
Allt har sin tid. 
Kören Con Spirito under ledning av 
Tina Bergholm. Eva Svedberg, sång, 
Karin Kjellberg, piano. 
Mats Carlsson, andakt.

26 onsdag
17.30 Mat
18.00 En kväll om gudstjänsten. 
Undervisning, samtal, delgivning. 
Mats Carlsson, Elisabet Ravelojaona, 
Tina Bergholm m.fl. Se notis sid. 13.

27 torsdag
11.30 Lunchbön

28 fredag
16.00 Andreasfreda´, terminsstart.
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13 söndag
Enheten i Kristus.
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Karin Kjellberg, piano. 
Eva Svedberg, sång.

17 torsdag
11.30 Lunchbön
18.30 Tala film - Tala Liv
Vi ser filmen And then we danced.

18 fredag
16.00 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll

18 - 20/9 Equmeniakyrkans kyrko-
konferens i Stockholm.

20 söndag
Ett är nödvändigt.
11.00 Gudstjänst för och med alla åldrar. 
Elisabet Ravelojaona, Tina Bergholm.

23 onsdag
13.00 Onsdagsträffen
14.30 Bibelsamtal

24 torsdag
11.30 Lunchbön
18.00 Nära centrum, mötesplats för 
studenter och unga vuxna.
Soppa, föredrag och samtal, nattvard.

27 söndag
Döden och livet.
11.00 Gudstjänst
Mats Carlsson, Eva Hermansson, 
piano. Blockflöjtsmusik. 
Församlingsmöte.

Oktober
1 torsdag
11.30 Lunchbön

2 fredag
16.00 Andreasfreda´
18.30 Ung kväll

4 söndag
Änglarna
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Mats Carlsson, Tina Bergholm, 
kören Con Spirito.

7 onsdag
13.00 Onsdagsträffen
14.30 Bibelsamtal

Hemgrupp/samtalsgrupp
Vill du vara med i en samtalsgrupp 
i höst? Vi tänker att vi möts i olika 
hem, i kyrkan eller digitalt, vad som 
är möjligt, en gång/månad, för att lära 
känna varandra bättre, dela tankar och 
funderingar relaterat till livet och tron. 
Kontakta pastor Mats Carlsson om du 
är intresserad, så vet vi hur många vi 
kan bli, och kan efter det bestämma 
hur vi gör rent praktiskt. Välkommen!

Kollegiets semestrar
Mats Carlsson 6 juli - 9 augusti
Elisabet Ravalojaona 8 juni - 26 juli
Tina Bergholm 24 juni - 9 augusti
Karin Egerhag 22 juni - 19 juli 
Pheabe Gabrial 6 juli - 31 juli
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Närhet och distans - 
Gemenskapsdag på Gålögården
Lördag 5 september hoppas vi kunna 
mötas igen, ansikte mot ansikte, till 
gemenskapsdag. Vi ses på Gålögården 
för att så många som möjligt ska 
kunna vara med. Vi satsar i höst på en 
dag, med möjlighet för de som vill att 
sova över en natt 4-5/9.

Efter tid av ofrivillig distans finns 
stort behov av att träffas och vara till-
sammans. Vi märker hur mycket det 
personliga mötet betyder, även om vi 
sett och talat med varandra på telefon 
eller någon skärm denna märkliga 
vår och sommar. Vi ger därför stort 
utrymme till samtal och gemenskap 
under dagen. Delgivning och reflektion 
över den tid då vi inte kunnat mötas 
som förut. Vad har den gjort med oss? 
Församlingens roll och funktion under 
pandemin? Lärdomar, erfarenheter vi 
har gjort?

Närhet och distans är temat för vår dag. 
Vi följer de riktlinjer som gäller då 
vi möts. All praktisk information om 
dagen finns i den broschyr som följer 
med detta församlingsblad. Varmt väl-
kommen till en fin inledning på hösten!

Onsdagsträffen
Vi hoppas kunna återkomma med 
våra Onsdagsträffar i höst med start 
den 9 september och därefter varannan 
vecka. På grund av rådande pandemi 
har vi inte sammanställt programmet 
men kommer att göra det i slutet av 
sommaren. Vi väntar på vad Folk-
hälsomyndigheten ger för direktiv.
Conny och Gunnel

En kväll om gudstjänsten
Den stora mötesplatsen för för-
samlingen är söndagsförmiddagens 
gudstjänst. Där får jag vara söndag 
efter söndag, för att ta emot och ge. 
Där möter jag andra, och Gud. Att 
utforma gudstjänsten så den blir en 
mötesplats för alla åldrar, kön, männi-
skor i olika socialgrupper är en ständig 
utmaning. 

Hur vill vi i Andreaskyrkan fira 
gudstjänst? Hur tänker vi gudstjänst-
ordning? Vilka kreativa uttryck vill vi 
använda? Vad är egentligen lovsång? 

Dessa och många fler aspekter skall 
vi mötas omkring ett antal tillfällen 
framöver. Första tillfället blir onsdag 
26 augusti. Vi börjar med att äta en 
enkel måltid tillsammans kl 17.30, för 
att sedan komma in på kvällens tema 
kl 18.00. Välkommen att dela dina 
tankar, drömmar och längtan kring 
gudstjänsten i Andreaskyrkan!
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Tack, Alpha!
Tack, Alpha för att du skrattar med oss! 
Du sprider glädje och vi har alltid roligt. 
Från första stund genom hela kvällen 
skapar du bra stämning. Oavsett hur vår 
vecka har sett ut, oavsett vad vi bär med oss, 
får vi avsluta med att skratta tillsammans. 
Känslan av glädje och gemenskap följer 
oss alltid när vi lämnar kyrkan efter Ung 
kväll.

Tack, Alpha för alla roliga initiativ och 
idéer du har! Varje vecka händer något 
nytt, en ny lek eller ett nytt samtals-
ämne, det är alltid spännande. Trots att vi kommer trötta blir det alltid energiskt i 
lekarna och vi får även kraft till att ha meningsfulla samtal, samtal där vi får prata 
av oss och samtidigt fånga upp nya tankar och idéer. 

Tack, Alpha för att du 
alltid får oss att känna oss 
välkomna! Varje gång vi 
kommer till Ung kväll möts 
vi av en varm och glad häls-
ning. Du lyssnar på våra 
tankar och förstår när vi 
inte orkar prata utan bara 
vill lyssna. Du har varit en 
nyckel i att skapa en bety-
delsefull mötesplats fylld av 
värme, glädje och trygghet.  

Tack, Alpha för alla gånger du har lett Ung kväll för oss, men framförallt varit med 
oss! 

Tack från oss på Ung kväll!

Foto: Elisabet Ravelojaona

Avslutning med Alpha i Tantolunden
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Hälsning från styrelsen
Sommaren är här, och liksom mycket annat detta år så kommer den inte bli sig 
riktigt lik. Många av oss kommer att vara mera hemmakring än vanligt, men säkert 
också sätta större värde på de små utflykterna och upplevelserna. Från styrelsen vill 
vi gärna uppmuntra till att besöka Klubbensborg i Mälarhöjden, den sommar- och 
fritidsgård som vår församling driver tillsammans med flera andra församlingar i 
södra Stockholm. 

Klubbensborg är en verklig pärla att uppleva, men att också känna omsorg kring!

När vi i styrelsen ser tillbaka på den gångna våren är vi naturligtvis sorgsna över att 
vi inte har kunnat hålla Andreaskyrkan öppen som vanligt och inbjuda till guds-
tjänster, studiegrupper, konserter och allt annat som vanligtvis sker i vår vackra 
kyrka. Samtidigt känner vi stor tacksamhet och glädje för det engagemang som 
finns i församlingen, för varandra och för kyrkan. Det märks i personliga omsorger, 
i många frivilligtimmar kring våra websända gudstjänster, och kring ett trofast 
givande i kollekter.

Trots denna märkliga tid med en närmast tom kyrka får vi ändå blicka framåt. Vi 
fortsätter att planera för en kommande renovering av Andreaskyrkan, och eventuell 
ombyggnad. Under sommaren får alla ansvarsgrupper och andra grupper möjlighet 
att svara på en enkät för att ge input i processen.

Efter sommaren hoppas vi att vi kan återgå till en mer normal verksamhet. Men 
om så inte är fallet får vi i gudomlig kreativitet och fantasi fortsätta söka nya vägar 
att vara församling tillsammans. Med särskild förväntan ser vi fram emot två olika 
samlingar. En församlingsdag den 5 september. Och kyrkokonferensen tillsammans 
med övriga församlingar i Equmenikyrkan, den 18-20 september.

Varma hälsningar
Styrelsen
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