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pastor  
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Liselott Björk 
diakon & musiker 
liselott.bjork@ekens-
bergskyrkan.se 
08-27 67 65

Stefan Jämtbäck 
musiker & kommunikatör 
stefan.jamtback@ekens-
bergskyrkan.se 
070-173 07 93

Nils Personne 
administratör & musiker 
nils.personne@ekens-
bergskyrkan.se 
08-27 67 65

Följ gärna Ekensbergskyrkan på 
Facebook och Instagram

”Andlig är den som gör det lättare för andra att 
andas.” Jag vet inte vem som sagt det. Skulle kunna 
varit Jesus, även om de inte står i bibeln att han sa 
just så. 

För somliga är det väldigt vik
tigt att läsa just som det står i 
bibeln. En gång träffade jag en 
man som höll upp sin bibel, vif
tade med den och sa att han 
trodde så mycket på bibeln att 
han till och med trodde på pär
marna till den. Det var inte så 
lätt att hämta andan i det mötet. 
Det kändes som han ville slå oss 
med bibeln för att få oss att tro 
precis som honom. Då hand
lar det inte om tro, det hand
lar om makt. Makt över andra 
människor. Om makt talade 
Jesus en hel del. I skarpa orda
lag till de religiösa ledare, om 
vilka han sa, ni lägger bördor 
på människor. I vägledande ord 
till dem som ville följa honom 
genom att vara de andras tjä
nare, genom att värna om hans 
minsta. 

Jesus skämdes aldrig för att 
synas tillsammans med någon. 
De som andra ansåg som orör
bara rörde han vid. De som 
ställdes utanför lyfte och upp
rättade han. Han talade tydligt 
med både ord och kroppsspråk 
och sa ifrån när människor för
tryckte eller försökte utnyttja 
andra. Jesus röjde runt och var 
alldeles för mycket i mångas 
ögon. Han samtalade lågmält 
med människor som letade efter 
mening och tro. Han tog barn 
i famnen och välsignade dem 
fast han, i andras tycke inte 
alls skulle ha tid med det. Och 
han blev arg när andra försökte 
avvisa dem. Och han älskade så 
till det yttersta att de som skräm
des av kärleken spikade fast den 
på ett kors. 

 Jesus bekände Färg och visar 
vad som är livets innersta, att 
kärleken alltid är större, att Gud 
alltid är större och att Gud ska
pat oss människor till gemen
skap.  Därför behöver vi i kyr
kan, vi som vill slå följe med 
Jesus, skapa möjligheter för alla 
människor att få vara i samma 
rum på ett tryggt sätt utan att 
bli påhoppade eller fråntagna 
andan. Den där goda heliga 
andan som Gud blåste in i oss 
människor när Gud skapade oss 
till dem vi är. 

Vill vi göra det lättare för 
andra att andas behöver vi vara 
tydligare. Tala högt om proble
met med homofobin och se den 
fantastiska gåva  transpersoner, 
homo och bisexuella och  queera 
personer är till församlingen 
och hela mänskligheten. Låt 
oss tala om hur vi slutar exklu
dera människor oavsett om det 
handlar om HBTQ+personer, 
människor med olika funktions
variationer, var vi kommer från 
eller hur vi ser ut på utsidan. 
Då lägger vi frågan där den hör 
hemma och inte hos dem som 
exkluderas och ställs utanför. 

”andlig är den som gör det lätt
are för andra att andas”

Så låt oss vara andliga och 
göra som Jesus, bekänna färg! 

katarina 
 alexandersson  
är pastor i 
Ekensbergs
kyrkan
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Bildtexter

Kyrkorna på Pride

Ovan: Equmeniakyrkan och 
Svenska kyrkan i samma 
monter på Pride.

TIll vänster: Läs om 
Oliver Jähnkes och Emanuel 
Johanssons upplevelser på 
nästa uppslag.

Nedan till höger: Amy, 
Katarina och Ulrica.

Nedan till vänster: Åsa, Kata-
rina och Nils i Prideparaden.
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Dags att bekänna färg
Genom att dela bröd och vin i kärlekens mässa i Storkyrkan i 
Gamla stan avslutade vi prideveckan. Som avslutning gick vi 
ut i procession sjungande sången ”Oh freedom, oh freedom, 
freedom is coming o Yes I know.” Vi samlades i en ring på 
kyrkbacken med korset i centrum.
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dagen innan, i lördagens prideparad fick jag Katarina, Nils 
och Åsa från Eken, tillsammans med flera andra, represen
tera Equmeniakyrkan. Så många varma leenden vi mötte 
från människor som behöver oss i kyrkan för att orka leva. 

Dags att bekänna färg, var temat på årets pridevecka. 
Veckan som det pratas om med glädje och förväntan. 
Veckan som det talas om med kritiska ord och fördöman
den. Det sistnämna nästan uteslutande av dem som aldrig 
varit där. I år fick jag och Nils Personne som är anställda i 
Ekensbergskyrkan förmånen att få finnas med i Kyrkorna 
på prides tält i det som kallas Pride Park under ett par pass, 
där vi samarbetar med Svenska kyrkan. Vi pärlade hals
band, armband och gjorde små ”tatueringar” med orden 
”Störst av allt är kärleken”. Några satt länge vid borden. 
Inte minst barnfamiljer. Och vi pratade och lyssnade eller 
bara var tillsammans. Vi fick också besök och goda möten 
och samtal med andra som hade tält i parken. På stora sce
nen i parken sjöng Rickard Söderberg med Stockholms gay
kör och fina operakollegor ena dagen, andra dagen var det 
drag och burlesqueshow. Glädje, fest och allvar. Alltihop 
alldeles livsviktigt.

equmeniakyrkans seminarier hölls i Norrmalmskyrkan. 
I det första seminariet ”Att vara trans och kristen” mötte vi 
Oliver Jähnke och Emanuel Johansson, två unga transperso
ner som berättade om sina upplevelser i att ställas utanför 
sin församling och möta motstånd i form av tystnad när de 
började sin transition.

Oliver och Emanuel berättade om hur det känns att 
komma in i en kyrka och inte veta om hur de kommer att 
tas emot. – Kan jag slappna av här? Det är så energikrä
vande att hela tiden försöka läsa av hur jag kommer att tas 
emot. Är jag välkommen som den jag är?

Det är därför det är så viktigt att vara tydligt inklude
rande som kyrka. Med flaggor och gudstjänstspråk bland 
annat. Att vi inte resonerar utifrån att: vi har ingen trans
person i vår kyrka därför behöver vi inte tänka på språket. 
Vi vet faktiskt inte om någon som kommer till vår försam
ling är det. Därför ska vi alltid vara inkluderande. Eller sna
rare sluta vara exkluderande. 

det som tog tag i mig allra mest var när de berättade om 
att deras tro vuxit när de förstått och bejakat att de är trans. 
Jag kände en stor sorg över att den kyrka som avvisar den 
människa, som bara längtar efter att få vara den hen är, den 
kyrkan tar ifrån människor deras tro. Människor som är 
trans är som alla andra, en gåva och en tillgång för kyrkan, 
som Oliver och Emmanuel lyfte det:

”Vi har ett unikt perspektiv och ser saker andra inte ser. 
Vi kan visa på den snäva bild av Gud som kyrkan ibland 
har och hjälpa till att omformulera och dekonstruera så att 
tron blir större. Fler får del av tron när kyrkan är en plats 
fri från rädslan att bli dömd. Något som är viktigt för alla 
människor. Vi är inga offer som några hjältar välkomnar in i 
kyrkan. Vi är en tillgång för församlingen. Vi behöver skapa 
en tillsammansteologi.”

Amy Karlsson inledde det andra seminariet i Norrmalms
kyrkan med de här orden:

”Bryt tystnaden! Ställ till med fest när vi kommer ut. Och 
nej, vi behöver inte vara tacksamma bara för att vi får vara 
med. Inte ens lite. För vi är ju här! Vi är redan här även 
om vi inte syns, även om vi tystats, även om vi gömt oss, 
även om vi glömt oss, även om vi gått nån annanstans för 

vi tröttnade på att ignoreras. För oavsett vad; vi behöver 
synas, finnas, höras från predikstolar, ge oss representation 
ge oss själavårdare med HBTQkompetens. Och nej, vi vet 
inte att du menar oss när du säger alla. Bada i HBTQkom
petens så motar vi bort rädsla, fördomar och rena missupp
fattningar. Ge oss trygga rum. Våga kasta debatten för en 
stund och skapa rum där vi får hundra procent support och 
minst lika mycket kärlek. Ge oss bibelundervinsning som 
bejakar. Ge oss vårt förlåt, ett erkännande, en syndabekän
nelse, ett: vi förstår att vi skadat det vill vi sluta med. Hur 
kan vi göra nu?”

seminariet hette ”Equmenia kyrkan, en trygg plats för 
HBTQ+personer” och ja, hur gör vi det samfund Ekens
bergskyrkan tillhör till en trygg plats för ALLA? En plats där 
det inte stannar vid fina ord utan att vi lever upp till det vi 
säger? Vi samtalade kring borden i Norrmalmskyrkan och 
det vi sa samlades in och lämnas vidare till Equmeniakyr
kans ledning via Jenny Dobers, regional kyrkoledare i Stock
holm. Den som ville fick också möjlighet att säga något där 
och då och det som nämndes var vikten av att tydligt sätta 
upp regnbågsflaggor i kyrkans lokaler så att den som kom
mer ser att här är en församling som är välkomnande. 
Framför allt vid ingången till kyrkan. Och att vi använder 
ett språk som inte är exkluderande, till exempel tänka till 
innan vi delar upp textläsning i män och kvinnor. Samt att 
lära oss mer, som Amy sa: Bada i HBTQkompetens! 

Vi kan anVända boken En enda kropp – vägar till en 
HBTQinkluderande församling som kom ut i våras. Vi har 
köpt in ett ex av boken som kommer att finnas i Eken. Vi 
behöver inte kunna allt. Vi får göra misstag och fel, men 
vi behöver öva oss i att inte vara exkluderande. Ett förslag 
som Amy Karlsson nämnt i inledningen underströks: Att 
Equmenia kyrkan utbildar HBTQcertifierade själavårdare i 
samfundet. Och det viktiga i att det finns representation, att 
HBTQ+personer får höras och synas också i ledande ställ
ningar i samfundet.

När vi nådde fram till Stureplan under prideparaden på 
lördagen så spelades från Kyrkorna på prides lastbil:

” Du vet väl om att du är värdefull. 
Att du är viktig här och nu. 
Att du är älskad för din egen skull 
för ingen annan är som du.”

aldrig har Väl den sången varit så klockren. Så många som 
längs vägen sjöng med oss. Och Ekensbergskyrkans pastor, 
ja jag, fastnade på en bild som finns med i tidningen qx:s 
bildspel. Ja, jag är så glad över att vi bekänner färg. Det gör 
vi för livets skull.

katarina alexandersson

” Vi behöver inte kunna allt.  
Vi får göra misstag och fel, men 
vi behöver öva oss i att inte vara 
 exkluderande.”
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Bibelrelaterat 
våld
du kallar dig bibeltrogen. 
Du använder enstaka bibelverser 
för att neka andra tillträde till 
kärlek och gemenskap. 
Du säger att det är din trohet 
mot Bibeln som tvingar dig. 
Du kallar det bibeltrohet. 
Jag kallar det bibelrelaterat våld.

Vittnesbörden om bibelrela
terat våld i mitt liv är många. 
Du skulle kunna fråga vilken 
av mina kroppsdelar som helst 
och du skulle få höra berättel
ser om våld. Mina muskler skulle 
vittna om årtionden av kramp. 
Min framlob skulle ge dig his
torien om strejkande kognitiva 
funktioner, vissa helt bortfrätta. 
Mina lungor skulle avslöja för dig 
hur det är att hålla andan. I åra
tal. Vad det gör med en männ
iskas kropp och tanke. Mitt blod
omlopp skulle kunna räkna upp 
de tusentals milligram psykof
armaka som flutit genom det de 
senaste tjugo åren.

inte bara min kropp, utan också 
min plånbok skulle kunna vittna 
här. Historien om hundra tusen
tals kronor av förlorad inkomst, 
under år av sjukskrivningar del
tidsarbete och andra behovsan
passade lösningar genom hela 
mitt yrkesverksamma liv, pga 
den utmattning Bibeln som slag
trä orsakat mig.

Det skulle kunna få mig att 
vilja slänga min Bibel. Men det 
jag börjat förstå är att Bibeln, 
aka Ordet, är en del av min 
kropp. Ordet flyter i mitt blod
omlopp till läkedom och 
helande. Det är svalkande bal
sam på min blåslagna hud. Det 
ger mig styrka varje dag att 
bekämpa min morgonångest och 
vara en tillräckligt bra morsa åt 
mina barn.

Jag vägrar låta min Bibel bli till 
det slagträ andra gjort den till.

Bibeln är min näring. Min 
halspulsåder.

Jag leVer mitt liv där. Mitt i 
Ordets pulserande berättelse om 
Guds självutgivande kärlek.

Det är vad jag kallar trohet till 
Ordet.

AMEN 

lena Frisell  
Frikyrkoflata, 
folkbildare, före
läsare

För att Förtydliga Ekensbergskyrkans församlings hållning angå-
ende vigsel togs följande beslut vid församlingsmötet den 19 juni:

Att Ekensbergskyrkans församling ställer sig bakom det förslag som 
antogs vid kyrkokonferensen 2021 gällande HBTQ+frågor.

Att Ekensbergskyrkans församling tar avstånd från all diskriminering. 
Inklusive diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. 
Samt att tydliggöra detta på församlingens webbplats/hemsida.

Att Ekensbergskyrkan verkar för en självklar inkludering av HBTQ+perso-
ner i församlingens liv och verksamhet.

Att Ekensbergskyrkan tydligt ställer sig bakom den lagstiftning som finns 
i Sverige angående vigsel, så att alla par som så önskar skall ha rätt till 
samma vigsel.

Livsnära samtal  
– att dela livet
Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och 
bli lyssnad till. Något som är viktigare ju äldre vi blir. 
”Livsnära samtal” är namnet på samtalsgrupper där 
vi delar minnen och pratar om våra liv.

det handlar inte om grupp
terapi, utan om att utifrån olika 
teman samtala, dela erfaren
heter, berätta och lyssna till var
andras berättelser och tankar. 
Samtalsgrupperna består av 6–8 
deltagare, i åldern 62 år och 
äldre, träffas ca två timmar, en 
gång i veckan under 10 veckor 
och leds av en utbildad grupp
ledare. Vi lär känna varandra 
genom att intervjua och presen
tera varandra, tar med ett foto 
på någon som betytt/betyder 
mycket för en, och berättar min
nen från barndom, skoltid, ung
domstid, första kärleken, vuxen
liv. Sedan fokuseras på livet här 

och nu och vad som kan göras 
för att ha det så bra som möjligt 
resten av livet.

Vi bjuder på enkelt fika!

om du blir nyfiken på ”Livsnära 
samtal” och vill vara med eller 
veta mer, så tveka inte att höra 
av dig!

Epost till liselott.bjork@
ekensbergskyrkan.se eller 
 katarina@ekensbergskyrkan.se 
telefon: 070 516 09 72

Vi startar torsdag den 29 sep
tember 2022, kl 10.00.

Intresseanmälan senast 23 
september till kontaktuppgif
terna här ovanför.

Stefan Sjöblom, 
Katarina Alexanders-
son och Liselott 
Björk leder samtalen. 

mailto:liselott.bjork@ekensbergskyrkan.se
mailto:liselott.bjork@ekensbergskyrkan.se
mailto:katarina@ekensbergskyrkan.se
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Lördag 24 september firar vi att Eken fyller 50 år.

16.00 Mingel 
17.00 Konsert
18.00 Buffé med mat och fika.

Kostnad: 150 kronor. 

Anmäl dig till katarina.alexandersson@ekensbergskyrkan.se

Spår av liv  
– foto & musik
Utställning med foto av  Catharina 
Condrò Lindgren och musik av 
Annette Lundborg
Nils Personne medverkar med 
improvisationer.

Vernissage 10 september klockan 
12.00–15.00.

Utställningen pågår till och med 
6 november, med öppet söndagar 
12.00–14.00.

50-årsfest i Eken

Konsert söndag 30 oktober 16.00
Månadskörens konsert 
Tema: Händer
Med stor kör, komp och solister.
Fri entré! 
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SEPTEMBER
LÖRDAG 10 SEPTEMBER
12.00 Vernissage för utställningen  
Spår av liv (se separat info)

SÖNDAG 11 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst

LÖRDAG 17 SEPTEMBER
15.30 Sinnesro i Eken.  
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 18 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst med nattvard

ONSDAG 21 SEPTEMBER
16.00 Sjung tillsammans – terminsstart
17.30 Soppa

LÖRDAG 24 SEPTEMBER
16.00 Festkväll  
Föranmälan, se separat info

SÖNDAG 25 SEPTEMBER
11.00 Jubileumsgudstjänst  
med kör och kyrktårta. Predikan av 
Göran Gustafson

ONSDAG 28 SEPTEMBER
16.00 Sjung tillsammans
17.30 Soppa

TORSDAG 29 SEPTEMBER
10.00 Livsnära samtal  – anmälan (se 
separat info i tidningen)

OKTOBER 
LÖRDAG 1 OKTOBER
15.30 Sinnesro i Eken.  
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 2 OKTOBER
Ingen gudstjänst denna söndag

TISDAG 4 OKTOBER
13.30 och 15.00 Andakter på äldrebo-
endena Villa Råsunda och Ametisten

ONSDAG 5 OKTOBER
16.00 Sjung tillsammans
17.30 Soppa
19.00 Månadskören övning 1 – anmälan 
(se separat info i tidningen)

SÖNDAG 9 OKTOBER 
11.00 Gudstjänst 

ONSDAG 12 OKTOBER
16.00 Sjung tillsammans
17.30 Soppa
19.00 Månadskören övning 2

LÖRDAG 15 OKTOBER 
10.00 Trädgårdsdag under ekarna
15.30 Sinnesro i Eken.  
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 16 OKTOBER
11.00 Gudstjänst med nattvard

TISDAG 18 OKTOBER
13.30 Andakt på seniorträffen Turkosen

ONSDAG 19 OKTOBER
16.00 Sjung tillsammans 
17.30 Soppa
19.00 Månadskören, övning 3

SÖNDAG 23 OKTOBER
11.00 Gudstjänst

ONSDAG 26 OKTOBER
16.00 Sjung tillsammans 
17.30 Soppa
19.00 Månadskören, övning 4

LÖRDAG 29 OKTOBER
15.30 Sinnesro i Eken.  
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 30 OKTOBER
16.00 Månadskörens konsert – Händer

NOVEMBER
TISDAG 1 NOVEMBER
13.30 och 15.00 Andakter på äldre-
boendena Villa Råsunda och Ametisten

SÖNDAG 6 NOVEMBER 
11.00 Gudstjänst med nattvard

ONSDAG 9 NOVEMBER
16.00 Sjung tillsammans 
17.30 Soppa

LÖRDAG 12 NOVEMBER
11.00 Klädbytardag med Naturskydds-
föreningen. (Se info på hemsida och 
Facebook)

15.30 Sinnesro i Eken.  
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 13 NOVEMBER
11.00 Gudstjänst

ONSDAG 16 NOVEMBER
16.00 Sjung tillsammans
17.30 Soppa
19.00 Adventskör övning 1

SÖNDAG 20 NOVEMBER
11.00 Gudstjänst med nattvard

ONSDAG 23 NOVEMBER
16.00 Sjung tillsammans
17.30 Soppa
19.00 Adventskör övning 2

SÖNDAG 27 NOVEMBER  
FÖRSTA ADVENT
11.00 Gudstjänst med Advents kören 

�et händer i  Eken�bergskyrka�


