ÄLVSJÖKYRKAN är till för dig. Oavsett
vem du är, är du välkommen till
gudstjänster och andakter,
studieverksamhet, barn- och
ungdomsgrupper.
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Hör också gärna av dig till någon av våra
pastorer om dop, bröllop och begravning
eller om du har behov av att samtala
personligt med någon som har ovillkorlig
tystnadsplikt.
Älvsjökyrkan tillhör Equmeniakyrkan.
Equmenia är samlingsnamnet på barn- och
ungdomsarbetet inom Equmeniakyrkan.

Kontakt
Älvsjökyrkan, Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö
Pastorsexpedition
Församlingsexpedition, samt kök och kafé

08-647 12 60
08-647 08 34

Kontaktpersoner Älvsjö Missionsförsamling
Pastorer

Maria Rönnedal
Ulf Bergsviker

maria@alvsjokyrkan.se
ulf.bergsviker@ehs.se

070-471 15 35
072-017 40 52

Vaktmästare

Niklas Levin

niklas.levin@equmeniakyrkan.nu

072-227 54 81

Kontaktperson Equmenia Älvsjö (barn och ungdom)
Ordförande

Carl Oddestad

carl.oddestad@gmail.com

073-989 90 42

Plusgirokonton – Swish
Älvsjö Missionsförsamling
Älvsjökyrkan Swish

19 67 61-1
123 067 09 50

Equmenia Älvsjö
Equmenia Älvsjö Swish

35 54 03-7
123 442 47 68

www.alvsjokyrkan.se – www.facebook.com/alvsjokyrkan – info@alvsjokyrkan.se

Jesus säger:
”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem”.
Matteus 18:20

Aktiviteter i Älvsjökyrkan

Söndagarnas teman, bibeltexter och förbönsämnen

Gudstjänster

Gudstjänst söndagar kl. 11.00, därefter kyrkkaffe.
The Center firar Gudstjänst på engelska söndagar kl. 14.00.

Musik

24/11 Domsöndagen - Kristi återkomst
Joh 5:22-30, Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Ps 102:26-29

Vårt lands politiska
ledare

1/12 1:a söndagen i advent - Ett nådens år
Luk 4:16-23, Matt 21:1-9, Sak 9:9-10, Upp 5:1-5Ps 24

Våra grannar

Tisdagar
Onsdagar
Onsdagar

19.00–21.00
17.30–18.10
18.15–19.00

8/12 2:a söndagen i advent - Guds rike är nära
Mark 1:14-15, Jer 33:14-16, Heb 10:32-39, Ps 85:9-14

Pastorerna och
vaktmästarna

15/12 3:e söndagen i advent - Bana väg för Herren
Luk 3:1-15, Jes 40:1-8, Gal 3:21-29, Ps 146:3-9

Rollspelsgrupperna

Måndagar
Torsdagar
Fredagar

18.00
18.30–20.00, från åk 1
19.00

22/12 4:e söndagen i advent - Herrens moder
Luk 1:39-45, Jes 52:7-102, Kor 1:17-22, Ps 145:8-13

Konfirmanderna

29/12 Söndagen e. jul - Guds barn
Matt 18:1-5, Jes 11:1-9, Apg 7:17-22, Ps 71:2-6

Styrelsen

Onsdagsträffen – RPG, varannan onsdag kl. 13.00–15.00.
Språkcafé
Onsdagar
19.00–20.30

5/1 Söndagen e. nyår - Guds hus
Joh 2:13-22, 1 Kung 8:20, 27-30, Fil 2:1-4, Ps 84:2-5

De som inte tillhör
någon grupp i kyrkan

För mer information om oss, besök www.alvsjokyrkan.se

12/1 1:a söndagen e. trettondedagen - Jesu dop
Mark 1:9-11, Jes 43:1-4, Apg 8:14-17, Ps 89:20-29

Pastorat syd

19/1 2:a söndagen e. trettondedagen - Livets källa
Joh 5:31-36, 5 Mos 5:23-27, Heb 2:9-10, Ps 19:2-7

Olika kyrkoledare

26/1 3:e söndagen e. trettondedagen - Jesus skapar tro
Joh 4:46-54, 2 Kung 5:1-4, 9-152, Kor 1:3-7, Ps 36:6-10

Barnkörerna

2/2 Kyndelmässodagen - Uppenbarelsens ljus
Matt 13:31-33, Luk 2:22-40, Mik 7:7-8, Apg 2:42-46, Ps 138

Freda

9/2 Septuagesima - Nåd och tjänst
Matt 19:27-30, Vish 11:22-26, 2 Sam 7:18-22, Fil 3:7-14, Ps 25:4-11

Omsorgsgrupperna

16/2 Sexagesima - Det levande ordet
Joh 6:60-69, Jer 23:23-29, Heb 4:12-13, Ps 33:4-9

Ekumeniska relationer

23/2 Fastlagssöndagen - Kärlekens väg
Mark 10:32-45, Höga v 8:6-72, Kor 5:14-21, Ps 86:5-11

Equmeniastyrelsen

1/3 1:a söndagen i fastan - Prövningens stund
Mark 1:12-131, Mos 3:1-13, Heb 5:7-10, Ps 31:2-6

Onsdagsträffen

Älvsjökyrkans kör
Lilla barnkören
Stora barnkören

Ungdom

Rollspel
Scout
FREDA 12+

Övrigt

Älvsjö Missionsförsamling
• Styrelsemöten: 20 november, 2 december, 8 januari och 22 januari.
Equmenia Älvsjö
• Styrelsemöten: 9 december.

Årsmöten
Välkommen till församlingens och Equmenia Älvsjös årsmöten. Om du vill göra en insats i
Equmenia Älvsjö eller i församlingen får du gärna höra av dig till någon av valberedningarna.
•
•

Älvsjö Missionsförsamling kallar sina medlemmar till årsmöte
lördag 15 februari, kl 15.00.
Equmenia Älvsjö kallar sina medlemmar till årsmöte
fredag 31 januari, kl 19.00.

Informationsbladet
Nästa informationsblad kommer ut i februari 2020.
Årgång 69
I redaktionsgruppen ingår: Pastorerna, Pontus Norshammar, Ann-Sofi Oddestad,
Mariann Olsson och Per Rask.
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På gång i Equmenia Älvsjö

Pastorns sida
Varje människa försöker hela sitt liv besvara fem frågor

I somras hölls världsscoutjamboreen – ett scoutläger med över 40.000
deltagare mellan 14 och 18 år från 152 länder – i West Virginia i USA.
Världsscoutjamboreen hålls vart fjärde år och är ett galet stort arrangemang.
Mitt ute i ingenstans byggdes en mellanstor stad upp där alla invånare var
scouter. Där hade man möjlighet att prova på aktiviteter och mat från andra
kulturer, massvis av olika fysiska aktiviteter som kajak, bågskytte och BMX,
samt lära sig om olika traditioner och tro, hållbarhet och global utveckling.
Med tanke på hur världen ser ut just nu är det kanske precis vad som behövs –
en plats där människor från alla världens hörn och kulturer får möta varandra
och inse att vi alla avlagt mer eller mindre samma scoutlöfte. Från Equmenia
Älvsjö deltog en scout som fick dela upplevelsen tillsammans med en patrull
från annan scoutkår. Jag som skriver detta var på jamboreen när den hölls i
Rinkaby i Sverige för åtta år sedan och är fruktansvärt avundsjuk.
Om fyra år, alltså 2023, kommer nästa världsscoutjamboree att hållas.
Då är det i Saemangeum i Sydkorea och är öppen för den som är född mellan
sommaren 2005 och sommaren 2009. Om du som läser är i den åldern, boka in
det redan nu – för det är en upplevelse som man bokstavligen bara kan ha en
gång i livet.
Representant från equmenia Älvsjö

Kassören rapporterar
Penninggåvorna till församlingen räknat från årets början och till slutet av
oktober ligger väsentligt under budget. Det fattas cirka
35.000 kr eller 8 %. Förra året vid denna tid var
situationen densamma. När detta påpekats och blivit känt
skedde "underverk" i december. Hela underskottet togs
igen med råge så att vi till och med kunde redovisa ett
litet överskott för 2018.
Det är styrelsens vädjan och uppmaning att vi gör samma sak i år!
Ge gärna en extra gåva till församlingen. Ange ”Kollekt” vid inbetalning till
församlingens PG 196761-1 eller Swish 123 067 09 50.
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Jag har arbetat med själavård och psykoterapi i över 20 år. Ibland får jag frågan: Vad är
det egentligen du gör när du har själavård eller terapi med människor? Min erfarenhet är,
att det så gott som alltid är att hjälpa människor att få svar på fem frågor i sitt liv. De fem
frågorna är: Vad ger mig grundläggande trygghet? Vad gör att jag kan uppleva frihet?
Vilka värden hos mig själv är det som jag erbjuder, när jag söker gemenskap med andra?
Vilka mönster använder jag mig av när jag försöker finna mening med mitt eget liv och i
livet i stort? Hur löser jag min skuld? Ofta sammanfaller svaren på de olika frågorna. Det
som ger frihet ger också trygghet, gemen-skap och mening. Det ger också människan
hennes mönster, när hon försöker lösa sin skuld.
Mitt intryck är att människor i regel när de ska besvara dessa frågor lever inför någon
slags, ofta på ett omedvetet plan, makt eller auktoritet. Denna auktoritet försöker de
tillfredsställa eller frigöra sig ifrån, ofta både och. Det är som om det finns en omedveten
”grundläggande livspartner” för att använda en metafor. Det vill säga, en kraft eller makt
som av olika anledningar ligger bakom och på ett omedvetet plan har inflytande över hur
vi är och hur vi motiverar våra livsval. Detta har sedan inte sällan blivit till mönster för hur
man bearbetar sin skuld. Inte sällan handlar det om en ”livspartner” (Gud) som man inte
räckt till inför. Som krävde prestationer, men som man samtidigt hoppas bli sedd och få
beskydd av. Om ”livspartnern” svek eller var elak, kunde konsekvensen bli djupare
underkastelse och inte sällan ett slags botgöring i lidande och kompensation.
Konsekvensen blev därmed otrygghet, skam och kompensatoriskt och förminskande sätt
att närma sig och bidra till andra relationer.
Med andra ord det vi människor på ett medvetet plan säger oss tro och värdera, bottnar i
en omedveten tro vilken i praktiken bestämmer våra liv. Ibland när jag ser på
församlingen, så ser jag samma dubbla friktionsyta. Det finns en omedveten ”gudsbild”
som i praktiken styr den enskilda människans kristna tro, även om hen på ett manifest
plan säger något annat. Exempelvis att ”jag borde läsa bibeln mer.” Vad säger ett sådant
uttalande om ”livspartnern Gud”? Och på vilket sätt kommer det att bestämma över oss
när vi försöker besvara någon av de fem frågorna?
När vi i Älvsjökyrkan har samtalat i styrelsen och Equmenia Älvsjös styrelse gällande
församlingsutveckling, så är det, menar jag, i mångt och mycket denna ”omedvetna”
livspartner som vi vill arbeta med. Detta för att ärligt och uppriktigt söka svar på de fem
grundläggande livsfrågorna varje människa djupast sätt har. En församlingsutveckling
där den sårbara och äkta tron som vi längtar efter får synliggöras och friläggas ärligt. På
så sätt tänker vi att i takt med att människor växer och utmejslar ett genuint och äkta
språk för det som i grunden har makt över henne, så växer också församlingen.
Guds rika välsignelse
Pastor Ulf Bergsviker
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I fokus - Älvsjökyrkan 100 år
Året är 1919
Missionsförsamlingen i Älvsjö har sedan bildandet 1910 sitt andliga hem i ett
rum i familjen Steijers villa. Medlemsantalet har ökat från ursprungligen 11
personer till ett 50-tal. En tomt intill (nuvarande Långbrodalsvägen 46) har
kunnat inköpas år 1916 för 1 600 kr och bygget som beräknades kosta ca
10 000 kr började med markarbeten samma år. Planeringen och bygget har
emellertid på grund av det pågående världskriget och osäkra ekonomiska villkor
tagit lång tid och det är ett modigt företag av gruppen att ändå genomföra
projektet. Den ledande kraften i församlingen är Axel Jakobsson, tillika
ordförande nu 1919, och som byggmästare har Gustav Pettersson anlitats.
Sedan 1918 har församlingen en deltidspastor anställd – Nils Hultfors.
Vaktmästarbostad inryms i nybygget. Den 21 december 1919 är det en
glädjefest när församlingen kan hålla invigningsgudstjänst i Missionskyrkan
Betania.

LUCIA I ÄLVSJÖKYRKAN
Lördagen den 14 december

14.00–17.30 Luciacafé
Luciatåg, servering,
lotterier, musik och scoutaktiviteter

Återigen anordnas det årliga Luciacaféet där överskottet går till ungdomsverksamheten och
församlingens verksamhet. Vi tar tacksamt emot hembakat bröd, julgodis, sylt m.m. till försäljning.
Vi är också tacksamma för lotterivinster: kaffe, choklad, godis, matkorgar, tårtor, blommor m.m.
Vill du hjälpa till med något inför Luciacaféet får du gärna höra av dig till
Lena Wallström, tel. 0709-23 46 44 eller maila lena.wallstrom@gmail.com?
.

Sjung i Julkören
Du är välkommen att vara med och sjunga i Julkören på julnatten
kl 23.00. Vi övar julsånger tisdag 10/12 och 17/12, kl 19.00 samt
julafton kl 22.00. Ledare för julkören är Kristina Lindgren och
Sara Sjöblom.

Internationell insamling
”Till jordens yttersta gräns”
Året är 1953
Älvsjös befolkning har vuxit kraftigt och Älvsjö missionsförsamling, dess
söndagsskola och ungdomsverksamhet har likaså ökat i omfattning och vuxit ur
sina lokaler. Beslut om om- och tillbyggnad har fattats den 21 december 1952,
på dagen 33 år efter invigningen av den första kyrkan. En källarvåning ska
sprängas ut och kyrkorummets västra vägg flyttas ut. Bygget medför en hel del
komplikationer och kostar till slut 372 000 kronor. Det har möjliggjorts av stort
offrande, ett lån samt ett bidrag från Allmänna Arvsfonden till ungdomsvåningen. Birger Ljungström har varit byggnadskommitténs ordförande och han
kan beskrivas som ett outtröttligt energiknippe med goda kontakter. Arkitekt har
Birger Lindberg varit, byggmästaren heter Vilhelm Hellberg och många
församlings- och Älvsjöbor har varit engagerade. Församlingen har nu ungefär
200 medlemmar och en heltidspastor – Gösta Hedberg. På Allhelgonadagen
1953, kan Missionskyrkan återinvigas och har nu plats för cirka 200
gudstjänstbesökare. SMU-lokalen i källarvåningen har separat ingång.
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Älvsjökyrkan är med i Equmeniakyrkans internationella
insamling som samlar in pengar till mission i nästan 30
länder. Som kyrka är vi kallade att förkunna evangeliet ”till
jordens yttersta gräns”. Både i handling och i ord.
Varje söndag i december till och med 6 januari tar vi upp
en utgångskollekt. Du kan också skicka din gåva direkt till
församlingens plusgiro 196761-1 eller Swish 123 067 09 50,
märk ”Internationell insamling”.

Barnen samlas runt julkrubban
Nu är det snart dags att ta fram julkrubban med Maria, Josef
och det lilla nyfödda barnet igen. I år kommer det många barn
från förskolor och förskoleklasser till Älvsjökyrkan för att titta på
barnet i krubban. Vi sjunger julsånger tillsammans och lyssnar på
julberättelsen. Samling kring julkrubban är ett samarbete mellan
Älvsjökyrkan och Brännkyrka församling som pågår veckorna
före jul.
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Gudstjänster och samlingar
16 SÖNDAG
11.00 Högtidsgudstjänst med
installation och nattvard
Ulf Bergsviker, Jenny Dobers, regional
kyrkoledare för Region Stockholm.
Älvsjökyrkans kör under ledning av Sara
Sjöblom, Kristina Lindgren
23 SÖNDAG
11.00 STILLA GUDSTJÄNST
Betraktelse, tystnad, meditativ musik
Helena Eriksson, Lena Olsson m.fl.

1 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Niklas Levin, Pontus Norshammar,
Harriet Namutebi, Kristina Lindgren
Bön- och offerdag för pastors- och
diakonutbildningen

Alla kulturarrangemang sker i samarbete med
studieförbundet Bilda

Ulf Bergsviker blir församlingsföreståndare
Ulf Bergsviker, som haft en visstidsanställning i församlingen sedan april 2018, blir ny
församlingsföreståndare och tillsvidareanställd på 75 % tjänst i Älvsjökyrkan. Ulf är
särskilt uppskattad för teologiskt djup och bredd i sina predikningar och för förnyelse
av samtal om tro och liv. Han kommer bl.a. arbeta med detta i sitt ledarskap och hur
församlingen därigenom kan utvecklas. Installationshögtid med medverkan av
Jenny Dobers, regional kyrkoledare, blir söndagen den 16 februari.
Maria Rönnedal kommer det närmaste året arbeta cirka halvtid i församlingen och
koncentrerar sin tjänst på barn och ungdom och framför allt kultursöndagar, rollspelsoch tonårsverksamheten. Maria arbetar från och med oktober månad och ett år framåt
med fortsättning av Drömprojektet i Region Stockholm med stöd av Equmenia Riks
och projektpengar. Hon fortsätter också med uppdrag för Immanuelskyrkan.
Vi är glada och tacksamma att Ulf och Maria finns i vår kyrka.

I fokus - Älvsjökyrkan 100 år
Året är 1993

I det moderna samhället Älvsjö behövs nu plats för flera verksamheter –
stora och små grupper - parallellt i vår kyrka. Efter en tids diskussion om
framtiden har beslut fattats den 1 dec 1989, 70 år efter invigningen av den
första kyrkan. Missionskyrkan ska byggas om och byggas till på samma
plats. Första spadtaget har tagits 18 okt 1992. Byggnadskommitténs
ordförande är Simon Andersson och byggnadsfirman Forss & Son utför
arbetet efter Sune Lindgrens och arkitekt Bengt Strandbergs ritningar.
Återigen har projektet, som går på ca sju miljoner kronor möjliggjorts genom
löftesoffer, lån och gåvor samt mycket frivilligt arbete. Församlingen vill att
kyrkan ska bli en öppen kyrka som välkomnar Älvsjöbor till gudstjänst och
gemenskap, en kyrka där människor vågar fråga och samtala om tro, om liv
och om död. Den 5 september 1993 kan församlingen inviga den nya
Älvsjökyrkan. Pastor är Torsten Liljemark.

Året är 2019

För knappt 20 år sedan, vid Allhelgonahelgen år 2000 invigdes en
klockstapel invid kyrkan. Klockan har inskriptionen ”Ps 103 v 2: Lova Herren
min själ”. Älvsjökyrkan värms sedan 2003 upp av bergvärme. Älvsjö
Missionsförsamling, som tillhör Equmeniakyrkan, består idag av strax under
100 personer. Ungefär lika många barn och ungdomar är medlemmar i
Equmenia Älvsjö – i barnkörer, scouter, rollspel, Freda. Pastorer är Maria
Rönnedal och Ulf Bergsviker. Vårt andliga hem, Älvsjökyrkan, fyller 100 år,
vilket vi firar den 8 dec 2019 i samband med förmiddagens gudstjänst. Vi
gläds åt och tackar Gud för att vi fortfarande kan vara en öppen kyrka i
Älvsjö.

Älvsjökyrkans interiör sedan 1993.
Fondmålning Livets träd skissad av Stina Dalmalm
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Gudstjänster och samlingar
SPRÅKCAFÈ – VARJE ONSDAG
19.00-20.30 Språkcafé på svenska
i samarbete med Röda Korset

November 2019
20 ONSDAG
13.00 Onsdagsträff i Älvsjökyrkan
”55 år i Kina - dagboken berättar”.
Alice Rinell Hermansson berättar
och visar bilder
22-24 ÄLVCON
ÄlvCon i Älvsjökyrkan, stort
spelkonvent med bordsrollspel,
brädspel, kiosk och andakter
24 KULTURSÖNDAG MED
ÄLVCON
10.00-10.45 Barnmusik med
Ylva Nilsson.
11.00 Gudstjänst i Globala veckan
Maria Rönnedal, Peter Brisenheim
11.20-12.00 Stråklek, Söndagskul
med Ylva Nilsson och Åsa Larsen
samt rollspel

December 2019
Internationell insamling
”Till jordens yttersta gräns”.
Utgångskollekt alla söndagar i
december
1 SÖNDAG
Första advent
11.00 Gudstjänst med
nattvard Ulf Bergsviker,
Älvsjökyrkans kör och
Chorus Celeste under
ledning av Sara Sjöblom
och Kitte Ström, Kristina Lindgren
8 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst – Älvsjökyrkan
100 år. Ulf Bergsviker, Kristina
Lindgren, Älvsjökyrkans kör under
ledning av Sara Sjöblom.
Strängmusik.
”Tabernakel och Tempel – Väckelsens
hus” – Miniföredrag, arkitekt
Bengt Strandberg
9 MÅNDAG
19.00 Samtalsgrupp med
Ulf Bergsviker hos Margareta
Smedberg Andersson och Simon
Andersson på Tallspinnarvägen 7
14 LÖRDAG
14.00-17.30 Luciacafé med Luciatåg
Melodies Of Joy, Älvsjökyrkans
barnkörer m.fl. Det blir servering,
handelsbod, lotterier m.m. För mer
information se hemsidan samt annons
på sidan 9
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Gudstjänster och samlingar
15 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst med julens
psalmer. Helena Eriksson,
Anette Fällman, Peter Brisenheim

12 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Per-Magnus Selinder, Lovisa
Jenerberg Fält, Peter Brisenheim

22 KULTURSÖNDAG
FAMILJEGUDSTJÄNST
MED JULSPEL
11.00 Gudstjänst med julspel
Maria Rönnedal, Åsa Larsen,
Sara Sjöblom. Välkomna alla små
och stora

19 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Ulf Bergsviker, Ann-Sofi Oddestad
Anette Fällman

24 JULAFTON
23.00 Gudstjänst ”Den heliga
natten” Maria Rönnedal, Julkören,
Kristina Lindgren, Sara Sjöblom
29 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Ulf Bergsviker, Kristina Lindgren,
Ann-Sofi Oddestad

Januari 2020
5 SÖNDAG
Ingen gudstjänst
6 MÅNDAG
15.00 Trettondag jul.
Missionsgudstjänst för alla åldrar
med julfest och dans kring granen.
Sara Sjöblom, Maria Rönnedal.
Bön och offerdag för mission i
andra länder
10 FREDAG
19.00 Taizégudstjänst
Lovisa Jenerberg Fält, Ingemar
Fält, Anette och Fredrik Fällman

26 SÖNDAG
11.00 Ekumenisk Gudstjänst i
Brännkyrka kyrka
Ulf Bergsviker, Älvsjökyrkans kör
under ledning av Sara Sjöblom,
Brännkyrka Gospel under ledning
av Markus Melin

Februari 2020
2 KULTURSÖNDAG
10.00-10.45 Barnmusik med
Ylva Nilsson
11.00 Gudstjänst
Maria Rönnedal, Sara Sjöblom,
Eleonor Eriksson.
Glasänglar till de barn som har
fötts under året.
11.20 -12.00 Stråklek, Söndagskul
med Ylva Nilsson och Åsa Larsen
9 SÖNDAG
11.00 Temagudstjänst med
nattvard ”När jag inte räcker till”,
Ulf Bergsviker, Anette och Fredrik
Fällman
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