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Vad är 
 växande?

Fixeringen vid siFFror och 
medlems statistik, som nu i 2020-
talet kommer till uttryck i Equ-
meniakyrkans procentmål för 
numerär tillväxt i antal registre-
rade medlemmar, är ingenting 
nytt. På 80-talet var tongång-
arna liknande, i det som då hette 
Svenska Missionsförbundet.

Men vad är växande? Berät-
tar verkligen medlemssiffrorna 
det vi tror? Säger de egentligen 
så mycket om det som verkligen 
händer i församlingarna? Behö-
ver Equmeniakyrkan se över 
medlems begreppet? 

Jag tror det. Och jag blev så 
glad när jag, vid research inför 
samtalet på mittuppslaget i 
denna skrift, i arkivet hittade 
en text från Solna Missionsför-
samlings verksamhetsberättelse 
1980. 

Så här står det:

Församlingen växer – ett tema 
för Svenska Missionsförbundet, 
som ofta väckt frågan: ”Växer vi 
verkligen?” 

Rent numerärt svarar vi i 
Solna Missionsförsamling: ”Nej!” 
Vi är bara 127 medlemmar nu 
och i fjol var vi 130. I övrigt säger 
vi: ”Visst har vi växt!” Andligt 
liv står aldrig stilla. Kunskapen 
växer, kontakt ytorna likaså och 
visst har vi väl som medlemmar 
mognat i gemenskap och kärlek 
liksom vi vidgat vår verksamhet.

Vår tro – om än liten – byg-
ger på livskraft från Gud, som 
låter livet förverkligas från det 
lilla fröet till det stora trädet. En 
ringa begynnelse med tolv enkla 
lärjungar växte till mission värl-
den över. Vår församlings tro 
och tjänande i lärjungaskap och 
omfattande verksamhet är på 
samma sätt inne i Guds nåd och 
fyllt av Guds livskraft.

När vi ställer våra resurser och 
vår vilja till Guds förfogande 
kan vi se framåt med glädje och 
hopp, ty då blir växandet påtag-
ligt och kommer att bära frukt.

I växandet ingår också vid-
gade perspektiv med större 
vakenhet för medmänniskors 
frågor och behov, liksom ökad 
kärlek och vilja till diakoni och 
aktivt deltagande i samhällsfrå-
gor, som kan förbättra människ-
ors livssituation.”

Ja, växande är så mycket mer 
än stigande siffror i samfun-
dets medlemsstatistik. Och det 
blev faktiskt blött i ögat när jag 
kände hur de drygt 40 år gamla 
text raderna kunde sätta ord 
på ungefär hur jag tänker idag, 
2022.
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Att bygga en kyrka 
– 14 år från förhandling till invigningstal
1958–59 Svenska Missionsför-
bundets Stockholmsdistrikt går 
in i förhandlingar med Solna stad 
gällande en tomt för ny frikyrka i 
samband med utbyggnaden av Solna 
centrum.

1960–1961 Fortsatt kontakt med 
Solna stad som anvisar en tänkbar 
kyrktomt i kvarteret Stubben belägen 
i Ekbacken strax väster om Solna 
Fotbollsstadion.

april 1962 Hagalunds Missionsför-
samling och Salemkyrkans försam-
ling i Huvudsta sammanslås och 
bildar Solna Missionsförsamling.

1963 Solna stadsfullmäktige godkän-
ner förslag till stadsplaneändring för 
kvarteret Stubben varvid tillkommer 
kvarteret Ekbacken att upplåtas 
som kyrktomt, men Länsstyrelsen 
fastställer ej detta förslag till ändring 
av stadsplan för kvarteret Stubben. 
Stockholmsdistriktet och Solna Mis-
sionförsamling hemställer då i brev 
till Konungen att undanröja Läns-
styrelsens beslut och det Kungliga 
Majestätet bifaller hemställan.

1965 Sammanträden med Solna stad 
för en ekonomisk uppgörelse. Detta 
handlar om att få en ersättningstomt 
för församlingens kyrktomt i 
Hagalund. 

Januari 1967 sammanträde med 
Solna stads fastighetskontor för 
att ”söka uppnå enighet när det 
gäller värdering av fastigheterna 
stadsägorna 80 (Missionskyrkan i 
Hagalund, Solgatan 11), 157 (Liljega-
tan 4, Hagalund), 896 (Storgatan 28, 
Huvudsta) och 932 (Salemkyrkan i 
Huvudsta, Kapellgatan 5)”. Detta med 
utgångspunkt i värdering som gjorts 
november 1965.

Fortsatta förhandlingar och förslag 
på alternativa platser för kyrktomt. 

mars–april 1968 Ansökan 
beviljas för nybyggnation av kyrka i 
kvarteret Ekbacken 1. Församlingen 

sluter avtal med Solna stad gällande 
markbyte. Tomten på Ekbacken mot 
ovan nämnda stadsägor i Hagalund. 
Arkitekt Axel Grönwall anlitas.

Arkitekt Grönwall föreslår på eget 
initiativ att kyrkan ska byggas längre 
söderut mot Brommaleden, bort från 
Råsunda stadion. Detta var inte den 
ursprungliga planen och innebar 
hög re kostnader för byggnation och 
arkitektarvode. Församlingen får 
hjälp av EKF (Ekonomisk fastig-
hetsplanering) för att undkomma 
de för höjda kostnaderna. Detta 
leder till slut till att Grönwall fråntas 
 uppdraget.

december 1968 får församlingen 
”lagfart på tomten Ekbacken 1 och är 
nu laglig ägare till denna”.

1969 Arkitekt Joachim Labitzke från 
Hultmans arkitektkontor tillfrågas 
om att överta arkitektuppdraget.

igångsättning av bygget dröjde 
på grund av Länsarbetsnämndens 
statliga direktiv. Byggnadskommittén, 
insamlingskommittén och inred-
nings- och utrustningskommittén - 
med församlingen i ryggen - fortsatte 
sitt enträgna arbete med ta in och 
beakta anbud från olika byggnads- 
och installationsfirmor, sammanträ-
den med EKF och arktitekt, uppvakt-
ningar hos Finansdepartementet, 
försäljning av tomt i Huvudsta 
(många vändor) och beräkningar och 
ansökningar för att få ekonomin att 
gå ihop.

april 1970 Bygglov beviljas och 
tillstånd för igångsättning av bygget.

1970 Samtal inleds om att slå sam-
man de båda missionsförsamlingarna 
i Solna och Sundbyberg.

olika namnFörslag finns på tape-
ten: Skytteholmskyrkan, Stadionkyr-
kan, Parkkyrkan, Missionskyrkan. Så 
småningom beslutas det att den nya 
kyrkan ska heta Ekensbergskyrkan. 
Om än med tveksamhet från någon 

som oroades över förväxling med 
Ekensberg i Gröndal.

augusti 1971 Första spadtaget. 
Protester från både ”höger och 
vänster”. En direktör vars hus ligger 
granne med nybygget skickar erinran 
till Solna stads byggnadsnämnd 
(som sedermera återkallas) och ett 
demonstrationståg delar ut pamflet-
ter under första spadtagsceremonin. 
Det är KFML och VPK Solna som 
protesterar mot att Solnas grönområ-
den försvinner.

mars 1972 Taklagsfest i Salemkyr-
kan.

budgetering byggnadskostnader 
per den 20 april 1972: 2 200 000 
kronor

maJ 1972 Salemkyrkan säljs till 
Solna stad.

23 september 1972 Byggnadskom-
mittén bestående av Folke Hector, 
Tage Löfgren och Harald Sterte 
överlämnar Spaden till församlingen.

24 september 1972 Invigning av 
Ekensbergskyrkan med disktrikts-
föreståndare Alvar Arenlid som 
talare.

LiseLott Björk

Byggplatsskylt 
med alla inblan-
dade företag.
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Det är tisdag eftermiddag när Sture Enander, Kicki Gisleskog och Lars 
Leijonborg kliver in i Vardagsrummet i Eken och slår sig ner vid rum-
mets största bord för att prata minnen. Katarina Alexandersson och jag 
har ställt fram enkelt fika med kaffe och peppar kakor. 
 Vi har bjudit in till ett samtal om minnen från de 50 år Ekensbergs-
kyrkan funnits.

50 år av minnen från Eken
lars drar direkt fram sin fickalma-
nacka från 1972 och läser högt från 
anteckningen om invigningen av 
Ekensbergskyrkan den 24 september 
det året. Han har också varit ute på 
nätet och botaniserat i Dagens Nyhe-
ters arkiv där han hittat en notis om 
invigningen, som sa att församling-
ens föreståndare Henning Skoog samt 
dåvarande distriktsföreståndaren hade 
medverkat vid inledningsgudstjänsten. 

Kicki berättar att hennes syster 
skickat 20–30 meddelanden med saker 
hon minns från sin tid i församlingen. 
Ja, det är tydligt att bara frågan om att 
prata minnen i sig väcker engagemang 
och många minnen.

Själv har jag varit inne i kyrkarkivets 
allra mörkaste vrår och skummat sty-
relseprotokoll, verksamhetsberättel-
ser och tidningsurklipp för att ge sam-
talsdeltagarna några punkter att hänga 
upp minnet på. Punkter som visar sig 
vara överflödiga då minnena flödar 
ändå.

Henning Skoog var inte kvar så länge 
efter invigningen, och när jag droppar 
namnet på efterträdaren, Torsten Lil-
jemark, märks det tydligt att det är ett 
namn som väcker många och varma 
minnen hos Lars, Kicki och Sture.

– Han betydde mycket, och honom 
har jag starka minnen av. Inte minst att 
han spelade flera instrument och var 
duktig fjälledare, säger Lars. 

– Och Torsten hade många sociala 
kontakter nere i centrum. Församling-
ens RIA-verksamhet förtjänar också att 
nämnas i det sammanhanget.

– Ja, han anordnade väldigt mycket. 
Fjällvandringar, stora konserter, inte 
minst i samarbete med Solna Brass, 
utställningar, basarer, mycket barn-
verksamhet inklusive söndagsskola och 
julvandringar, och så scoutverksam-
heten förstås, svarar Kicki och fortsät-
ter skrattande:

– Men det allra starkaste minnet är 
ändå när han balanserade en stol på 
hakan. Jag kommer ihåg att jag var 
vansinnigt imponerad av det. 

När Lars Leijonborg i 25-årsåldern fick 
egen lägenhet i Solna gick han med i 
församlingen och blev ganska snart till-
frågad om att bli ordförande för SMU, 
ungdomsrådet i Ekensbergskyrkan.

– Ja, det var under den tid då Tor-
sten var föreståndare, och jag var med 
på de där fjällvandringarna, resor som 
skapade vänskapsband som håller än 
idag. Och en annan person från den 
här perioden som gjorde starkt avtryck 
är Helen Friberg, sedermera distrikts-
föreståndare, som var så kallad 1-åring 
i Ekensbergskyrkan, säger Lars.

så långt i samtalet flyger namn efter 
namn i luften, då samtalsdeltagarna 
från olika håll hjälper varandra att 
hitta fram på minnenas krokiga stigar. 
Sture, som varit aktiv församlingsmed-
lem under hela Ekensbergskyrkans 
historia, rätar snabbt ut de frågetecken 
som dyker upp. Och Katarina spinner 
vidare när det som kallas ”lägenheten” 
i kyrkan kommer på tal:

– När jag lägger ut något på Face-
book så händer det ofta att någon 
kommenterar med t.ex. ”Åååh, där har 
jag bott, i lägenheten”, och så får jag 
veta mer och mer om kyrkans historia 
på det sättet, berättar hon.

samtalet bölJar tillbaka till byggan-
det av Ekensbergskyrkan och även pro-
cessen fram till byggandet. Här nämns 
Tage Lövgren, församlingsmedlem och 
hög tjänsteman i kommunen, Gösta 
Ström, Harald Sterte, Folke Hector 
och deras viktiga insatser för att byg-
get skulle kunna genomföras överhu-
vudtaget. 

Bland dokumenten i arkivet hittar 
jag också uppgifter om att flera försam-
lingsmedlemmar ställt upp med pri-
vata lån och stora bidrag i insamlingar 
till kyrkbygget. Något som bekräftas av 
Lars som minns att detta starka per-
sonliga engagemang från många för-
samlingsmedlemmar var avgörande:

– För generationen som åstadkom 
bygget var det något väldigt stort, och 

just detta att man bidrog även ekono-
miskt i så hög grad gjorde själva bygg-
naden väldigt betydelsefull, säger Lars. 

omsorgen om byggnaden gjorde 
också att en grupp av de mest engage-
rade männen var på plats varje gång 
det var match på Råsunda, för att för-
hindra att fotbollsfansen skulle kissa 
på kyrkväggen.

Men det var inledningsvis problem 
och protester angående platsen för 
bygget, i den vackra ekbacken som var 
viktig för många solnabor. Och andra 
alternativ fanns, kan Sture berätta:

 Ja, vi hade ett annat förslag, en plats 
nedanför kommunhuset, i centrum. 
Men till slut blev det ekbacken vid 
Råsunda i alla fall.

i några av de dokument jag kopierat 
inför samtalet återkommer ordet ”Tor-
pet” ett flertal gånger, och jag frågar 
om vad det var:

– Många församlingar hade ju vid 
den här tiden så kallade sommarhem, 
för verksamhet på sommarhalv året. 
Och Torpet blev då Ekensbergskyrkans 
sommarhem, meddelar Lars.

– Och vi ägde inte Torpet utan fick 

Övre bilden: Sture Enander och Lars 
Leijonborg. Nedre bilden: Kicki Gisleskog 
och Katarina Alexandersson. 
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Till höger: Samling vid Torpet

Nedan: Gunhild Strandberg, mångårig 
 bärare av arbetet kring kök och kyrkkaffe.

Luciatåg i Eken Kö av ungdomar utanför kyrkan Plantering av vårdträd

hyra av kommunen, tack vare en för-
samlingsmedlem med kontakter, tar 
Sture vid. Och Torpet låg i Bro.

sedan glider samtalet in på en 
period då minnena inte verkar vara 
lika tydliga utan mer trevande, med en 
insikt om, och förståelse för, hur tungt 
det kan vara att leda församling sam-
tidigt som livet bjuder på svåra mot-
gångar. Men jag anar också att den 
tiden periodvis innehöll ledarskap 
med förkunnelse om himmel och hel-
vete vilande på en mer fundamenta-
listisk bibelsyn. Något som uppskatta-
des av vissa i församlingen, men ska-
dade andra. Det sociala engagemanget 
genom RIA var samtidigt mycket 
starkt, minns Kicki.

när vi FörFlyttar oss några år in på 
90-talet flyter plötsligt samtalet lättare 
igen, och Kicki utbrister:

– Det blev ett väldigt uppsving när 
det gäller verksamhet, och jag var jät-
teengagerad. Bland annat i en nystar-
tad verksamhet, Unga vuxna, som 
Göran Gustafson startade. Och Anders 
Lindsmo var också med. Anders som 

sen var ungdomspastor när Kerstin Ek 
var föreståndare.

Jag prövar en avslutande fråga: 
– Har ni något speciellt minne, något 
som etsat sig fast, något ni skulle vilja 
avsluta med att berätta om?

Lars minns då en händelse i sam-
band med en av de där fjällvand-
ringarna som betydde så mycket för 
honom:

– Det var i Kebnekajse och det reg-
nade mycket vid det här tillfället. Jag 
halkade på ett väldigt stenigt parti 
och slog i knät rejält. Först trodde jag 
att jag skulle kunna linka mig fram till 
fjällstationen, men jag fick feber och 
mådde väldigt dåligt. Och då blev det 
faktiskt så att de lämnade mig, ensam i 
ett tält, medan de gick vidare mot fjäll-
stationen för att skicka en helikopter 
att hämta mig, vilket de också gjorde. 
Men helikoptern kom först dagen efter, 
så jag fick klara mig över natten med 
ett trangia kök och lite buljong. 

Kicki tar vid:
– Vilken dramatik! För mig känns det 

på sätt och vis som att hela mitt liv har 
utspelats i den här kyrkan. Mitt liv som 
barn, ungdom och ung vuxen. Och jag 
måste säga att jag alltid har känt mig så 

välkommen. Det har aldrig varit så att 
folk har hyssjat åt oss och tyckt att vi 
skulle ta mindre plats.

– Jag minns tiden då jag var vice-
värd för församlingens hyresfastig-
het i Sundbyberg, säger Sture. Det var 
mycket jobb med det. Och så minns jag 
alldeles särskilt när jag lämnade över 
köpekontraktet till kommunen vid för-
säljningen av kyrkfastigheten i Sund-
byberg.

katarina rundar av samtalet:
– Jag som har kortast perspektiv här 

tänker att det här har varit en modig 
församling. Som vågat sammanslag-
ningar, vågat att bygga kyrkan, vågat 
att prova saker. Och det känns som om 
trasighet har fått rum på olika sätt. I en 
sådan församling vågar man kliva in. 
Många som kommer hit säger att det 
finns en atmosfär som gör att man kän-
ner att man får vara här, att man får 
rum här. Det tycker jag är viktigt och 
stort. Det är en omsorg som har fun-
nits med i Eken under de här decen-
nierna. Och det är värt att lyfta fram.

stefan jämtbäck
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En kyrka som lyssnar
Utmaningen har väl alltid varit att våga vara en 
kyrka i en ständigt föränderlig storstad. Det var ju 
inte länge sedan Ekensbergskyrkan låg i skuggan 
av Råsunda stadion och tvingades ha på vatten-
spridare för att inte AIK-supportrarna skulle pinka 
ner kyrkväggarna vid varenda hemmamatch. 

Numera är stadion borta, men kyrkan finns kvar 
med nya förutsättningar. 

Jag anställdes som pastor i 
Ekensbergskyrkan hösten 1993. 
Jag var uppvuxen i en liten 
by på landsbygden med fem-
hundra invånare varav hundra 
tillhörde missionsförsamlingen 
och bedrev ett stort barn- och 
ungdomsarbete. Kontrasten var 
stor att som nyordinerad pas-
tor hamna i betongkommunen 
Solna och en församling där de 
aktivas medelålder var över 65. 

tidigare pastorer hade varit 
i övre medelåldern och jag fick 
27 år gammal pröva mig fram 
för att hitta min egen pastors-
identitet. Till en början hade jag 
inte förtroendet att hålla i för-
samlingsmedlemmarnas begrav-
ningar och när jag beklagade 
mig vid ett tillfälle tröstade en av 
de äldre damerna mig med att 
det blir säkert många mer som 
dör framöver. Så blev det också. 
Jag blev en erfaren begravnings-
förättare och mötte mycket av 
omtanke och omsorg från för-
samlingens äldre trogna guds-
tjänstbesökare. Jag kände stöd 
att utveckla scoutarbetet, söka 
kontakt med Råsundaskolan 
samt starta samtalsgrupp för 
unga vuxna. Jag skapade också 
återträffar för de som hade varit 
aktiva i kyrkan förut men som 
av olika anledningar inte längre 
deltog. Jag fick också vara en 
del av processen i sammanslag-
ningen med Betlehemskyrkan i 
Sundbyberg. Trots min omog-
nad fick jag vara med att leda 
församlingen in i en ny tid. 

Efter att ha arbetat fyra år i 
Solna blev jag ungdomspas-
tor i Andreaskyrkan på Söder-
malm men arbetar numera som 
lärare på S:ta Birgittas folkhög-
skola i Södertälje. Jag är fortfa-
rande pastor och tänker inte att 
min kallelse har förändrats. Jag 
försöker genom undervisning 
(numera i svenska och SO) samt 
i enskilda samtal få människor 
att växa. Att de vågar tro på sin 
förmåga och att de är älskade. 
Samma uppdrag som hela den 
världsvida kyrkan har. 

på 1990-talet hade Svenska 
Missionskyrkan ett material som 
hette Rörelse och vila. I Ekens-
bergskyrkan blev min erfarenhet 
snarare Rörelse till villa! I Solna 
finns nästan inga villor utan 
bara hyreshus, vilket inneburit 
att många aktiva i kyrkan flyttat 
från Solna i jakten på ett bättre 
boende. Equmeniaförsamlingar 
i Bromma, Danderyd eller Val-
lentuna med sina medelklassom-
råden har på ett helt annat sätt 
präglats av stabilitet, men sta-
bilitet kan också vara bedräglig 
när allt snabbt förändras. Ekens-
bergskyrkan har haft en ständig 
genomströmning av medlemmar 
vilket gjort församlingen lutt-
rad och mer rustad för att vara 
en kyrka i en skiftande storstad. 
Eller för att citera Paulus: I svag-
heten är kraften störst. 

Jag är FörtJust i den tjeckiske 
katolske prästen Tomas Halík 
som menar att vår tid präglas 

av distansering. Det är personer 
som likt den rike men ensamme 
Sackaios i Jeriko som klätt-
rade upp i ett träd för att få se 
Jesus. Sackaios ville vara en del 
av gemenskapen men göra det 
på avstånd och gärna lite upp-
höjt. Halík menar att dagens 
 Sackaios-människor gör samma 
sak eftersom man vill ha översikt 
och en fri rymd. Halíks tankar är 
intressanta eftersom han verkar 
i Tjeckien som kanske är ännu 
mer sekulariserat än Sverige. 

enligt halík behöver kyr-
kan präglas av tålamod och 
öppenhet. Vill man förstå stor-
staden och sekulariseringen 
och komma i dialog med 
Sackaios-människorna måste 
man vara beredd att lyssna istäl-
let för att komma med tvärsäkra 
svar. Människor längtar efter 
gemenskap och vill bli tagna på 
allvar men behöver öppenhet 
för att inte känna sig instängda. 

Öppenhet. Gemenskap. Lyss-
nande. Här tänker jag att Ekens-
bergskyrkans framtid finns. 

 

Göran 
Gustafson 

p astor i Ekens-
bergskyrkan 

1993–97
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utställning:

Vårt fantastiska inre
Den 13 mars klockan 13–15 blir det vernissage i 
Eken. Då får vi ta del av Isabelle Jensens målningar 
av kroppens inre organ. Här är Isabelles egen 
 berättelse, om sig själv och om sitt målande.

heJ, Jag heter Isabelle Jensen 
och är 14 år gammal. Jag bor 
med min mamma, min pappa, 
min lillebror Lucas och min 
hund Lexie.

Förutom att måla gillar jag 
också djur väldigt mycket och 
jag är också väldigt intresserad 
av medicin och hur människo-
kroppen fungerar. Jag tror att jag 
kanske kommer vilja utbilda mig 
till någonting inom medicin när 
jag blir äldre.

Jag har alltid gillat att måla 
och att jag valde att måla inre 
organ är för att jag har varit sjuk 
länge och det har fått mig väldigt 
intresserad av människokrop-
pen. Jag gillar också att måla till 
exempel bilder på natur.

Just den här serien av  bilder 
valde jag att färglägga med 
tuschpennor eftersom jag tycker 
att det är kul att blanda färgerna 
med dem. Men jag tänker ofta 
inte jättemycket på hur jag färg-
lägger mina bilder.

Hälsningar Isabelle 

Isabelle och Lexie

öppettider: Utställningen 
finns kvar till påskdagen, och 
är öppen när vi har samlingar 
eller efter överenskommelse. 
Ring Katarina Alexandersson 
på 070-516 09 72.

Boka redan nu in 24 september.    Program och aktiviteter kommer.

5 röster i eken

Vad betyder 
Eken för dig?

daniel 
handsworth: 
Ekensbergskyrkan är 
för mig som musiker 
en fantastisk och 
mångsidig miljö att 
öva och utvecklas i.

marie svensson: 
Andhämtning, är mitt 
korta svar. Sen får en 
så mycket högkvalita-
tiv musik och kloka, 
eftertänksamma 
texter i alla samman-
hang. 

Det började med en annons om kören, 
för min del. Flera vänner har hängt på, 
månad efter månad och nu har det 
fortsatt med fler aktiviteter. Alla mår 
väl i Eken, kan jag säga.

ralph kJulin: 
Ekensbergskyrkan 
är en öppen kyrka, 
för många grupper 
och föreningar. Det 
uppskattar jag.

maria nilsson: 
Eken för mig är glädje 
och jättefin sinnes-
rogudstjänst. En plats 
för vila, reflektion och 
fina samtal där man 
kan vara sig själv.

steFan  stålFågel: 
Inför hemmamatch-
erna var backen 
utanför Ekensbergs-
kyrkan ett fint häng. 
Ibland grillade vi. Men 
jag pinkade absolut 
aldrig på väggen.

Jubileumsfest i Eken 

33
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Stilla veckan  
i Eken

Måndag, tisdag och onsdag 

11–13 april 

 09.00–12.00

Andakt 09.00 och 11.45  

Däremellan stillhet.

3 Kör konsertLördag 26 mars klockan 16  Tema: Här och nu

MARS
LÖRDAG 5 MARS 
15.30 Sinnesro i Eken 
Fika från 15.00

SÖNDAG 6 MARS 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Katarina Alexandersson & Liselott 
Björk

ONSDAG 9 MARS 
16.00 Sjung tillsammans 
17.30 Soppa 

FREDAG 11 MARS 
11.00 Öppet café i Pingstkyrkan 

SÖNDAG 13 MARS 
11.00 Gudstjänst med klanger 
Katarina Alexandersson, Johan E 
 Andersson & Nils Personne
 
13.00–15.00 Vernissage  
Vårt fantastiska inre
Musik: 13.30

TISDAG 15 MARS 
13.30 Andakt på 
Villa Råsunda 
15.00 Andakt på 
 Ametisten

ONSDAG 16 
MARS 
16.00 Sjung till
sammans 
17.30 Soppa 
19.00 Månads kören övning 4

LÖRDAG 19 MARS 
15.30 Sinnesro i Eken

ONSDAG 23 MARS
16.00 Sjung tillsammans 
17.30 Soppa 

FREDAG 25 MARS 
11.00 Öppet café i Pingstkyrkan 

LÖRDAG 26 MARS 
16.00 Konsert med Månadskören

SÖNDAG 27 MARS 
11.00 Gudstjänst
Jenny Dobers & Liselott Björk 

ONSDAG 30 MARS 
16.00 Sjung tillsammans 
17.30 Soppa 
 

APRIL 

LÖRDAG 2 APRIL 
15.30 Sinnesro i Eken
14.00 Föreläsning med Mary Philipsson

SÖNDAG 3 APRIL 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Stefan Sjöblom & Liselott Björk

TISDAG 5 APRIL 
13.30 Andakt på Turkosen 

ONSDAG 6 APRIL
16.00 Sjung tillsammans 
17.30 Soppa 

FREDAG 8 APRIL
11.00 Öppet café i Pingstkyrkan, 
 Påskfest 

SÖNDAG 10 APRIL 
11.00 Gudstjänst 

Katarina Alexandersson & Stefan 
Jämtbäck

STILLA VECKAN I EKEN
Måndag, tisdag och onsdag  
11–13 april 09.00–12.00

Andakt 09.00 och 11.45  
Däremellan stillhet

LÅNGFREDAGEN 15 APRIL 
11.00 Korsvägsandakt med  
musik på fagott 
Daniel Handsworth

LÖRDAG 16 APRIL 
15.30 Sinnesro i Eken
Fika från 15.00 

PÅSKDAGEN 17 APRIL 
11.00 Gudstjänst med 
nattvard 
Katarina Alexanders-
son & Stefan Jämtbäck

TISDAG 19 APRIL 
13.30 Andakt på Villa 
Råsunda 
15.00 Andakt på  
 Ametisten 

LÖRDAG 23 APRIL 
10.00–14.00 Trädgårdsdag 
i Eken

SÖNDAG 24 APRIL 
11.00 Gudstjänst 
Liselott Björk,  
Olle  Hilariusson, 
 Agneta Hellström 
m.fl. från  Bromma folkhögskola 

ONSDAG 27 APRIL 
16.00 Sjung till
sammans
17.30 Soppa 

LÖRDAG 30 APRIL 
15.30 Sinnesro i Eken 
Fika från 15.00 




