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L I V E T

ALPHA
Finns det mer att 
upptäcka i livet?

ALLTID REDO
Vi besöker en 

nybakad patrull!

ÖVER BERG & DAL
Andakt av

Fredrik Södertun



”Över berg och dal som en mjuk 
koral drar sommaren över vårt land. 

Livet flödar fram såsom sav i stam, 
såsom bäck emot havets strand. Så 
lev Guds nu av Guds nåd får du ta 

emot var stund ur hans hand. Livet 
flödar fram såsom sav i stam, såsom 

bäck emot havets strand”



ommaren är här, 
den kom tidigt och 
känslan är att vi kan 
vänta oss en lång 
sommar. Vi får passa 
på att njuta av sol och 
värme så länge den 
varar och dela fina 

sommardagar med varandra. 
Visserligen är orsaken till att många av 
våra årstider beter sig mer och mer märk-
ligt något att bekymra sig över och något 
som får väcka i oss en känsla av kamp för 
vår jord och vår natur, men vi får ändå 
samtidigt njuta av de goda dagar som livet 
ger oss. 

Sommaren är för många av oss en tid 
av vila, semester och en tid av att åter-
hämta kraft. Och kraft behöver vi. Vi står 
inför många utmaningar i vårt land, i vår 
församling och i våra liv. Många positiva 
utmaningar, vår församling växer och 
vårt arbete ökar inte minst bland barn 
och unga. Det är en utmaning att möta de 
behov som uppstår däri men det är också 
något som kan ge oss kraft och glädje. 
Det har kommit många nya människor 
till vårt land och det är en positiv utma-
ning att få de att känna sig hemma och 
att få en plats i vårt samhälle. Kanske har 
du också positiva utmaningar i ditt liv 
framför dig. 
Men vi brottas också med svåra utma-
ningar. I vår värld och i vårt land ser vi ett 
allt hårdare samhällsklimat där männ-
iskor återigen värderas gentemot andra 
människor. Sjuka får inte vara sjuka, 

främlingar ska helst förbli just främlingar, 
barn och unga mår allt sämre. Detta är 
våra svåra utmaningar och de finns i vårt 
land och den verkligheten drabbar också 
vår församling. 

Sommaren är en tid av vila och återhämt-
ning men också en tid för glädje och njut-
ning. Men sommaren bjuder också tid till 
att stanna upp för eftertanke och reflek-
tion. Ta en stund i sommar 
för bön om kraft och 
vishet om hur vi till-
sammans kan ta oss 
an de utmaningar 
som står för oss 
i vårt land, i vår 
församling och i 
våra liv. 
Gud finns med dig 
även under som-
maren, var du också 
med Gud även under 
sommaren.

Tills vi möts igen vill jag önska dig en 
välsignad sommar

”Och när dagens ljus från Guds eget hus 
nu flödar över din dag, minns att rätt och 
frid i får egen tid ska få spegla Guds kär-
leks lag. Så lev Guds nu av Guds nåd får 
du ta emot var stund ur hans hand. Minns 
att rätt och frid i får egen tid ska få spegla 
Guds kärleks lag” Psalm 820

/Pastor Fredrik Södertun
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Tio entusiastiska scouter och två kunniga, tålmo-
diga ledare träffas för sin första patrullkväll någon-
sin den 7 februari. Kvällen inleds med att alla läser 
scoutlagen tillsammans. Direkt efter utbryter en 
intensiv diskussion om ifall scouter får ta med sig 
dator, ipad  och tv-spel på den hajk som är termi-
nens höjdpunkt. Rätt snart kommer patrullen fram 
till att de kommer att ha fullt upp med annat under 
hajken och att digitala spel gör sig bäst hemma.

Kvällens huvuduppgift är att gruppen tillsammans 
ska komma fram till ett patrullnamn, en symbol, en 
flagga och ett patrullrop. Nu berättar scoutledaren 
Daniel Salomonsson om Crazy 8’s – alla scouterna 
får ett A4 papper var som de viker tre gånger så att 
åtta rutor avtecknas och varsin tuschpenna. Daniel 
ger signal och första försöket att rita eller skriva 
det namn de tycker att patrullen ska ha är igång. 
Första rutan fylls av ord eller teckningar och rum-
met sjuder av energi. Alla blir inte nöjda med sina 
verk. Det gör inget. Det finns ju sju rutor till att öva 
på! Efter fyra rutor sinar energin och scoutledarna 
bestämmer att det är nog med förslag.
 Det finns många spännande förslag på patrull-
namn: Blixten, Ugglorna, Björnarna, Solarna, 
Skötarna, Ching chong chang och Rödspättan. Ett 
nyttigt kaos utbryter. Alla scouterna vill övertyga 
ledarna om sitt förslag. Daniel undrar om scouter-
na har något förslag på hur de ska kunna komma 
överens, de kan ju bara ha ett namn. Sofia föreslår 
att de ska rösta och får i uppdrag att ta hand om 

röstningen. Hon skriver upp alternativen. Edvin 
är bekymrad: ”Ingen kommer att rösta på mitt…”  
”Jag röstar på dig!”, säger lillasyster Iris. Edvin 
undrar om han kan få rösta två gånger men Daniel 
säger att alla har varsin röst. 
De röstar laget runt och Sofia sätter streck för varje 
röst framför namnförslagen. Ugglorna vinner. Pa-
trullen har tagit sitt första gemensamma beslut och 
alla är inte helt bekväma med det. Daniel förklarar 
att i en patrull måste man komma fram till saker 
gemensamt och att lära sig samarbeta är något av 
det viktigaste för scouter. Thijs som föreslog Blix-
ten är ändå ganska nöjd: ”Ugglor är vakna på nat-
ten”, säger han. 
Patrullen Ugglorna avslutar med att öva på rå-
bandsknopar. De får knoprep , ett rosa och ett 
gult rep, och scoutledaren Martin Forsberg visar 
att de ska ha det rosa i vänster hand och det gula i 
höger hand. Ingrid är snabbt klar med en perfekt 
råbandsknop. De färdiga knoparna läggs i knoppå-
sen och Martin och Daniel berättar att Ugglorna så 
småningom ska få egna knoppåsar där de ska lägga 
de knopar de lär sig efterhand. 
Kvällen avslutas med en kort andakt runt ett tänt 
ljus. Scoutkänslan infinner sig och Vilmer och Ed-
vin tror att det är så här det kommer att kännas i 
tältet under hajken…

                                                                                                                                                      

/Hille Wetterberg

Besök hos Ingrid, Olivia, Lotta, Hanna, Iris, 
Edvin, Vilmer, Thijs, Sofia, Lovisa 

En nybakad patrull!



Finns det mer 
att upptäcka i 
livet? Finns 
det en Gud? Gå 
en Alphakurs!

I Slottshagskyrkans cafeteria dof-
tar det inbjudande från en vege-
tarisk lasagne och folk droppar in 
från den mörka februarikvällen. 
Snart sitter vi runt dukade bord 
och njuter av måltidsgemenskap 
som vi avslutar med kaffe och 
toscakaka. Det är terminsstart 
för vårens Alphakurs och vi är en 
grupp på drygt tio personer med 
olika bakgrund som samlats för 
att få veta mer om kristen tro.

Mätta och belåtna slår vi oss ner 
i en cirkel och kastar ett garn-
nystan mellan oss för att snabbt 
lära oss varandras namn. Det blir 
ett spindelnät där svenska namn 
blandas med persiska och när vi 
trasslar upp garnnätet kan vi vad 
de flesta heter.

Fredrik, som leder gruppen, tar 
fram sin gitarr och vi sjunger 
några sånger som är tänkta att 
bli ”våra” signatursånger under 
samlingarna.

Så delar vi upp oss i två grupper. 
Vi ska se en engelsk film med dels 
svenska, dels persiska undertex-
ter. Alpha är ett kurskoncept som 
finns över hela världen och varje 
samling börjar med undervisning 
i form av ett filmavsnitt på en 
knapp halvtimme. Londons dub-
beldäckare skymtar i bakgrunden 
och människor skyndar fram i ett 
snabbt storstadstempo. Intervjua-
ren ställer frågor till folk på gatan 
om vad de tycker är viktigt i livet, 
vad som gör dem lyckliga och vad 
som meningen med livet är för 
dem. Svaren skiftar från djupa 
svar till mer vardagliga reflektio-
ner. Så fokuserar filmen på några 
som verkligen tänkt, ifrågasatt, 
studerat fakta och som kommit 
fram till svar som fått dem att 
närma sig kristen tro. En jurist, 
en vetenskapsman, en äventyrlig 
naturmänniska får utveckla sina 
tankar och berätta om den resa de 
gjort i sitt andliga sökande.  

Så är det då vår tur att fundera 
över meningen med livet, ett 
ämne som är så stort att många 
av oss aldrig hittar något svar. Så 
delar vi våra tankar om vad vi tror 
att Gud vill med våra liv. En spän-
nande start som kommer att få 
en intressant fortsättning under 
våren.

Vem går en Alphakurs? Om man 
inte tror, om man är nyfiken på 
kristen tro, om man inte vet nå-
gonting om kristen tro, om man 
vill fördjupa sin kristna tro, om 
man i lugn och ro vill fundera till-
sammans över livets svåra frågor, 
då är man välkommen att delta. 
Varje kväll inleds med gemen-
sam måltid och med en film som 
undervisar och ger inspiration till 
vidare samtal och bibelstudier. 27 
miljoner människor har deltagit i 
Alphakurser i 169 länder.
Här i Slottshagskyrkan träffas vi 
varannan torsdagskväll klockan 
18.30 under våren. Välkommen 
du också!

/Pastor Fredrik Södertun

Alpha!



Tält efterlyses!  
Styrelsen har beslutat att bidra 
till ett armétält till scouterna. De 
räknar med att ha användning av 
det 2-3 gånger per år. Vi tycker 
det är lämpligt att Equmenia 
Slottshagskyrkan har tillgång 
till ett eget stort tält som vi tror 
främjar gemenskap på många 
sätt. Kårchefen Daniel Salomons-
son kommer att använda som-
maren till att se vad som finns att 
köpa och det finns andra initiativ. 
Kanske du har eller känner någon 
som har ett armétält liggande….
Styrelsen har beviljat upp till 
6.000 kr till inköpet och vi 
föreslår att det finansieras ur 
församlingens fond ”Carla och 
Åke Larssons Minnesfond”. Vi har 
inte kunnat hitta några statuter 
för den fonden så om någon kan 
upplysa oss var de finns vore det 
bra. Styrelsen uppfattar att fon-
den kan användas till att utveckla 
barn och ungdomsarbete.

Sommar i stan 
Styrelsen har tagit initiativ till 
att träffas på torsdagskvällar i 
sommar (eller en annan tid eller 
dag). Gunilla Forsberg tjuvstartar 
söndagen efter Midsommar, 24 
juni med trädgårdscafé i sitt hem 
på Råå. Alphagruppen i kyrkan 
bjuder till picknick torsdagen den 

5 och torsdagen de 26 juli kl. 18. 
Medtag picknick. Mer informa-
tion kommer att finnas i kyrkan.
Kanske du vill ta ansvar för en 
kväll i sommar – det behöver inte 
vara en torsdag? Meddela Magnus 
Franzén på magnus@strit.com

Hur betalar du 
kyrkkaffet?  
Våra kaffegrupper rapporterar 
ofta att det kommer in lite kon-
tanter i samband med kyrkkaffet. 
Hur är det med detta egentligen? 
Under perioden januari-maj i år 
är serveringsinkomsterna 1.250 kr 
lägre än de budgeterade 17.500 kr. 
En del swishar och andra väljer 
att betala via bankgirot. Under-
tecknad förordar det senare för 
det blir ingen kostnad för för-
samlingen för överförda pengar. 
En enkel schablon om du betalar 
kyrkkaffe en gång i halvåret och 
är i kyrkan 3 av 4 söndagar är att 
betala in 400 kr. Betalar man en 
gång om året och går alla sönda-
gar betalar man in 1.000 kr.
Ofta bakar någon i kaffegruppen 
och ofta tar de inte betalt ens för 
ingredienserna. Det är också en 
form av givande. Så låt oss hjälpas 
åt att hålla givandet högt och 
betala för det goda.

/Magnus Franzén

Kyrkoavgift 
Det kostar inget att gå i Slotts-
hagskyrkan. Ändå kan alla 
frivilligt betala s.k. Kyrkoavgift. 
En avgift för tanken till något 
obligatoriskt, vilket många i 
vår gemenskap ryggar för. Det 
är inte så lätt att ändra namnet 
på Kyrkoavgift, men vi kan alla 
fundera på om en årlig inbetal-
ning till församlingsutveckling 
inom Equmeniakyrkan och till 
Slottshagskyrkans verksamhet är 
rätt. Två tredjedelar (68%) går till 
vår församling. Kanske du idag 
betalar kyrkoavgift till ett annat 
trossamfund men har ditt hjärta 
i Slottshagskyrkan? I några tros-
samfund betalar man en obliga-
torisk avgift. Hos oss kan du göra 
det av fri vilja.
Senast 31 oktober ska man be-
stämma sig.
Här kan du hitta mer informa-
tion: https://equmeniakyrkan.se/
kyrkoavgiften/ 

/Styrelsen



Söndag 10 juli kl  10
Gudstjänst & nattvard

Karin och Michael Ljungberg leder  
gudstjänsten, Fredrik Södertun predikar,  

Lennart Björk spelar och Bea Sandell  
& Hanna Forsberg sjunger. Nattvard.

Söndag 17 juni kl  10
Gudstjänst

Fredrik Södertun  
predikar

Söndag 24 juni kl 10
Gudstjänst

Tomas Wennerhult  
predikar

Söndag 1 juli kl 10
Gudstjänst

Rolf Hamark predikar

Söndag 8 juli kl 10
Gudstjänst

Sammanlyst gudstjänst i  
Rosengårdskyrkan

Söndag 15 juli kl 10
Gudstjänst

Söndag 22 juli kl 10
Gudstjänst

Sammanlyst gudstjänst  
i Rosengårdskyrkan

Söndag 29 juli kl 10
Gudstjänst

Söndag 5 augusti kl  10
Gudstjänst

Sammanlyst gudstjänst  
i Rosengårdskyrkan

 Söndag 12 augusti kl 10
Gudstjänst

Söndag 19 augusti kl 10
Gudstjänst

Fredrik Södertun predikar

Söndag 26 augisti kl  10
Gudstjänst

Fredrik Södertun predikar

Söndag 2 september kl 11
Gudstjänst

Fredrik Södertun predikar

Tisdag 18 september kl 14
RPG - ”Från jazz till andlig visa”

Hanna Forsberg och  
Lennart Björk.

Slottshagskyrkan 

Tisdag 25 september kl 14
Stickcafé, bibelstudium, schack

 Slottshagskyrkan
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Vår expedition är i huvudsak stängd under sommarmånaderna. Vi avlyssnar telefonsvararen och läser e-post regelbundet. 
Du är välkommen att höra av dig på telefon 042-13 26 38 eller på mail: expedition@slottshagskyrkan.se

 
Redaktionsgruppen som gjort den här tidningen består av: Heléne Wetterberg, Magnus Franzén, 

Agneta Boström Fredrik Södertun och Hanseric Orre. Hör av dig till Heléne med synpunkter och idéer om innehållet.
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