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VI L KE N SO MMAR
Andakt av
Fredrik Södertun

SAR A S J Ö L AN DE R
En resa
i bönesvar

F Ö RSAML I NGSHEL G
Stärka samhörigheten
i församlingen
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16 september2 december

Vilken
sommar!
Ja även om den långa värmeböljan i sig är ett illavarslande tecken på att vår
planet håller på att förändras och kanske är katastrofen
nära förestående, så har jag
och vad jag vet många med mig
njutit av solen och värmen.
För egen del har det varit många sköna
bad i både sjö och hav. Det blev inte så
mycket grillning som vanligt men man har
kunnat njuta av trevliga uteserveringar eller picknickar i det ”gröna”. Jag har också
försökt att bevara min ungdomlighet och
klättrat i många träd denna sommar, ett
bra sätt att behålla sin spänst och barnasinne. Hur härlig och lång sommaren än
är så kommer hösten ändå. Och efter en
så lång värmebölja är det många som välkomnar lite förändring.
Hösten och mörkret står för dörren. En
höst där vårt samhälle och vår värld står
inför många utmaningar. Vi har många val
att göra framför oss. Hur ska vi åstadkomma den förändring vår värld behöver för
att dämpa de konsekvenser som sådana
här, visserligen sköna men ack så allvarliga, värmeböljor får? Hur ska vi kunna
möta alla de människors behov både här
i Sverige och på andra platser som kommer att drabbas av våra klimatförändringar och de oroshärdar som kan komma att

blossa upp och kanske redan gör det på
grund av dem?
I skrivande stund håller jag på att förbereda en Gudstjänst på temat medmänniskan.
Medmänsklighet är ett ord som jag önskar skulle prägla den här hösten. Världen,
Sverige och vårt samhälle i stort behöver
mer medmänsklighet. Jag tror att de flesta
av våra problem och bekymmer kan lösas med mer medmänsklighet. Alltifrån våra små
egna bekymmer till
frågor om miljö,
klimatförändringar, konflikter och mänsklig
utsatthet. Om vi
människor vågar
komma närmare
varandra och dela
vår mänsklighet i
medmänsklighet så kan
vi lösa vad som helst tror jag.
Låter vi dessutom Guds kärlek till oss vara
utgångspunkten för vår medmänsklighet
och kärlek till varandra så finns inga hinder för vad vi tillsammans kan åstadkomma för varandra.
”Öppna mig för din kärlek, världen behöver mig. Världen behöver din kärlek,
strömmande genom mig”
Psalm 96
/Pastor Fredrik Södertun

Kalassommar
I sommar har vi träffats ett par
gånger utanför kyrkan och haft
trevligt. Bilderna är från den 26
juli då vi kombinerade medhavd
picknick med kubb och tårta.

Stina Johnsson fyllde 30 år och vi
fick vara med och fira hennes dag.
Alla har varit inbjudna till samlingarna. Det är inte så många som är

hemma på sommaren och har tid
men för oss som har tid och lust
är det roligt. Sofias tårta lockade
många och med gott energiintag
kunde alla kasta kubb-pinnarna
över hela spelplanen. Viss revanschlusta uppstod men det goda
humöret bestod. Några valde att
avsluta kvällen med en solnedgång
över havet vid strandpromenaden.
/Magnus Franzén

Gemenskapshelgen
närmar sig…
Synonymer till gemenskap
samhörighet, gemensamhet,
samfälldhet; förbindelse,

beröring, samband; samvaro,
sällskap; samfund, krets

Förhoppningen är att just stärka
samhörigheten i församlingen genom den här helgen och att både
alla som redan är medlemmar och/
eller finns i någon av våra verksamheter ska känna sig riktigt välkomna att delta!
Platsen för detta är Sörgården i
Eket, en stor härlig naturnära gård
med gott om plats för sociala aktiviteter och med ett välutrustat
kök. Datumen som gäller är helgen

20-21 september, ankomst från
klockan 17 på fredagen och hemfärd ca 16 på söndagen. Egna lakan
och handdukar medtas.

Passa p
anmäla å att
dig
redan
idag :)

husbil/husvagn blir det enbart
en kostnad för maten.

Hur bygger vi då denna gemenskap? Jo, genom att leka, skratta,
äta god mat, tala om tro, musicera,
ha bibelstudium och andakt tillsammans. Ung, gammal, nykristen, sökande, välbevandrad i tron…
de flesta identifierar sig i flera
kategorier och det viktiga är att
vi blandas och utforskar varandra
och oss själva tillsammans. Spännande!

Anmäl dig via mejl till fredrik.
sodertun@slottshagskyrkan.se
och betala in deltagaravgiften på
bankgiro: 5043-6328, märk inbetalningen med ”Gemenskapshelg”.
Till Fredrik skriver du namn på
alla deltagare och om någon ska
ha specialkost. Behöver ni hjälp
med transport eller har platser i er
bil anger du detta. Har du lust och
möjlighet att bidra med någon aktivitet eller fikabröd så skriv även
det.

Kostnaden är 350 kr för vuxna och
120 kr för barn, max 800 kr per familj. För den som hellre bor i egen

Undrar du över något så hör av
dig till Pastor Fredrik på telefon
0733-389856.

Sara

På en parkeringsplats ovanför Mölle med vidunderlig utsikt ut mot havet
stod en tonårig Sara och blev förälskad i Kullabygden. Sara var på semester
med sin familj och hon kände att hon någon gång i livet skulle bo just där
på den plats hon såg ut över. Efter studentexamen fick hon sommarjobb på
Örestrand där hon träffade Pär som hade samma längtan. Och några år senare
flyttade de hit.
Sara är uppvuxen i Värmland, i Kristinehamn, där
hon och hennes familj var engagerade i Missionskyrkan. Efter studentexamen i hemstaden pluggade Sara ett år på bibellinjen på Lidingö.
-Det var ett test, berättar Sara. Jag var uppvuxen
i kyrkan och hade fått mycket med mig men jag
ville pröva min tro, gräva djupare för att se om det
höll. Det fanns också en underliggande tanke om
det fanns en kallelse till pastor. Det jag kom fram
till var att jag ville arbeta med människor men inte
som pastor, i alla fall inte just då. Jag gjorde året efter bibellinjen ett år i Svenska kyrkan i Sollentuna
tillsammans med en diakonissa. En naturlig följd
av det sociala arbetet i kyrkan var en socionomutbildning, så jag pluggade till socionom i Lund. 1998
kom jag till Helsingborg, där jag först jobbade på
socialjouren och sedan fick arbeta med ungdomar
på något som hette Möjligheternas hus.

2004 kom Sara till Örestrand och arbetade som föreståndare några år.
-Jag ville på något sätt arbeta inom kyrkan men
samtidigt ville jag hitta ett annat sätt att möta
människor än det traditionella. Jag ville skapa en
miljö med lägre trösklar in i det kristna livet. Och
det jag mest minns från åren på Örestrand är alla
möten med människor där samtal om tro har kommit upp, apropå ingenting, över receptionsdisken.
Kanske har något av de samtalen lett en människa
till att söka vidare när hon kommit hem från semestern.
Efter sju år på Örestrand kände hon att hon behövde söka nya vägar. Så hon lämnade Örestrand
för att gå en tvåårig författarutbildning i kreativt
skrivande på universitetet i Lund. Efter åren på
Örestrand som innebar arbete dygnet runt var det
en vila att helt få fokusera på vad hon själv ville.
Och skrivande i någon form är något hon längtar
efter att få komma tillbaka till så småningom.

-Det har varit en resa i
bönesvar, svarar Sara.
Jag har lärt mig att lita
på att Gud bär i det stora
såväl som i det lilla.
Saker som har sett
omöjliga ut har löst sig.

-Det har varit en resa i bönesvar, svarar Sara. Jag
har lärt mig att lita på att Gud bär i det stora såväl
som i det lilla. Saker som har sett omöjliga ut har
löst sig. Jag fick jobb på Kubikskolan med en förstående arbetsgivare. Pär bröt tummen och fick arbetsskadeersättning. Mina föräldrar har ställt upp
till hundra procent. Min familj har stöttat och varit
förstående.

Sara har hela tiden burit på en kallelse men vägen
fram till pastorsutbildningen har varit lång och
krokig. Att tala inför människor var inte något som
Sara längtade efter.
-Pastor Lennarth i Slottis utmanade mig vid ett tillfälle att predika en söndag. Jag svarade ja under
stor vånda. Jag tror min debut som förkunnare inte
var nåt vidare men jag kände ändå att det var där i
predikstolen jag ville stå.
Efter åren i Lund där hon fick tid att fokusera
på vad hon själv ville och längtade efter var hon
tillbaka på Örestrand, men hon kände att det var
tillfälligt. Att hon var på väg till något annat. Flera
händelser och tilltal under året pekade på det.
En kväll i januari 2004 låg Sara i sängen och löste
sudoko. Då var det var som om någon sa till henne
att det var dags att fundera på varför hon skulle bli
pastor i stället för att fundera på varför hon inte
skulle bli pastor.
-Jag fick ta frågan på allvar, berättar Sara. Jag åkte
till kallelsedagarna i Bromma och där kände jag att
jag landade i min kallelse. En av handledarna frågade om jag ville fundera mer, men jag kände att
tjugo års betänketid fick räcka. Alla skäl till att inte
bli pastor var utsuddade. Kvar fanns bara min längtan att komma i ny funktion. Jag sökte och kom in
på Teologiska högskolan i Bromma och blev antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan,
Med tre barn i familjen och ett halvtidsjobb har resan varit tuff på många plan.

Vi som lyssnat till Saras predikningar i Slottshagskyrkan vet att hon är en begåvad förkunnare. Sara
har hjärta för själavård och samtal och vill försöka
hitta nya vägar för att möta människor utanför församlingens väggar.
-Jag känner mig mer som evangelist än som herde,
flikar Sara in. Jag önskar att vi ska våga vara kristna där vi är, ta med vår tro in i våra yrken, våra vardagsliv. Det är viktigt att vi som kristna tar ansvar
för vårt samhälle utifrån vår kristna etik. Vi måste,
som Jesus, ha blick för den svage, den utsatte. Vi
kan inte bygga gränser eller tolerera extremism i
någon form.
Sara hämtar inspiration och laddar batterierna på
många sätt; promenerar gärna, läser alla sorters
böcker, umgås med familjen, ser på film och serier.
-Jag rensar gärna ogräs, men är inte intresserad av
trädgårdsskötsel för övrigt. Jag får hela tiden inspiration från olika håll till hur man kan göra, tänka,
utvecklas. Mitt favoritställe i bibeln är från Matteus 6 som skriver att vi inte ska göra oss några bekymmer för morgondagen. Lev som fåglarna och
liljorna. Gud tar hand om dem och Gud tar hand
om oss. Och det har jag fått uppleva många gånger.
Sara börjar sitt nya yrkesliv i Rosengårdskyrkan
den 23:e september. Equmeniakyrkan får ytterligare en välutrustad och klok pastor väl förankrad
i verkligheten och medveten om att Gud är med
på resan.
/Agneta Boström

ALMANACKAN
PROGRA MPU NKTE R 16 S EP TEM B ER - 2 DEC EM B ER

Söndag 16 september kl 11
Gudstjänst. Lennarth Nilsson
predikar, Lina Salomonsson
mötesledare, Lennart Björk
spelar och Erik Wing spelar/
sjunger.

9 oktober kl 14-16
Stickcafé, bibelstudium, schack

6 november kl 14-16
Stickcafé, bibelstudium, schack

12 oktober kl 20-23
Kryptan, Musik,
gofika och bra häng.

11 november kl 11
Gudstjänst med alla åldrar
med scoutinvigning.

Tisdagen 18 september
Kl 14:00–16:00
RPG - ”Från jazz till andlig visa”
Hanna Forsberg och
Lennart Björk

14 oktober kl 11
Gudstjänst.
Rolf Hamark predikar.

13 november kl 14-16
RPG - ”Min sång – Min glädje”
Några mått humor, några mått
allvar med Dan-Inge Olsson.

21-22 september
Gemenskapshelg
Se info i bladet
23 september kl 11
Gudstjänst.
Fredrik Södertun predikar.
25 september kl 14-16
Stickcafé, bibelstudium, schack
28 september kl 20-23
Kryptan, Musik,
gofika och bra häng.
30 september kl 11
Gudstjänst.
Fredrik Södertun predikar.

16 oktober kl 14-16
RPG - ”Keramikern Åke Holm”
Beskrivning:Lennart Ohlsson,
Lerberget, berättar om sin gode
vän Åke Holm. RPG-kören.
21 oktober kl 11
Gudstjänst.
23 oktober kl 14-16
Stickcafé, bibelstudium, schack
26 oktober kl 20-23
Kryptan, Musik,
gofika och bra häng.
28 oktober
Gudstjänst.
Fredrik Södertun predikar

2 oktober kl 14-16
RPG - ”Tillsammans i kyrkan”
Kyrkoherde Sten Hallonsten
berättar om 50 års konfirmationsläger för ungdomar med
och utan handikapp.

30 oktober kl 14-16
RPG - ”Vindelälven”.
Beskrivning:Fotograf Bertil
Hagberg visar sin berömda film
om Sveriges första nationalälv.
Bo-Göte Nygren spelar fiol ihop
med filmen

7 oktober kl 11
Gudstjänst.
Fredrik Södertun predikar

4 november kl 11
Gudstjänst.
Fredrik Södertun predikar.

18 november kl 11
Gudstjänst.
20 november kl 14-16
Stickcafé, bibelstudium, schack
23 november kl 20-23
Kryptan, Musik,
gofika och bra häng.
25 november kl 11
Gudstjänst.
Fredrik Södertun predikar
27 november kl 14-16
RPG - ”Mariornas hjärta och
smärta”. Gunnel Andersson,
pedagog - teolog.
2 december kl 11
1 advent. Gudstjänst. Fredrik
Södertun predikar, Sång av kören
och Anders Mårtensson.
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