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”Människor tror inte längre.” 
”Sverige har blivit sekulariserat.” 
”Församlingen har gått ifrån tron 
på gud.” ”Du tror uppenbarligen 
inte på gud.” Det är bara några 
kommentarer jag har hört och 
läst om min och andras tro och 
gudsrelation den senaste tiden. 
Övertygelser om andras tro och 
andras gudsrelation som kanske 
bygger på att det skulle finnas 
rätt ord och rätt bilder för gud 
och tro och om man inte känner 
sig hemma i de orden och bil
derna så tror man inte.

När jag ibland höjer min röst 
och säger ifrån mot åsikter 
som exkluderar och diskrimi
nerar människor som inte föl
jer det vi kallar för normen, så 
får jag ofta höra att jag inte äls
kar gud, att jag tror fel och att 
jag inte är frälst. Och det gäl
ler inte bara mig utan alla som 
säger ifrån mot de åsikter som 
gör människor så illa. Åsikter 
som man inte sällan vänder till 
att vara guds enda ord och vilja 
i världen.

Vi Människor är ofta såna att vi 
vill ha ordning och tydliga bil
der som vi kan förhålla oss till. 
Vi klarar inte av att inte veta, 
vi har så svårt för det abstrakta 
och vi tar tacksamt till oss kon
kreta bilder. Och det är inget fel 
i att försöka skapa ordning för 
oss själva. Det är inget fel i att ta 
till oss färdiga bilder om vi kän
ner oss hemma i dom. Men att 
döma ut andras bilder, hävda 
att bara min egen bild är den 
rätta och att alla andra måste 
följa den bilden för att komma 
rätt, det är så långt ifrån rätt och 
gott man kan komma. Vi känner 
också ofta bara till vårt kulturella 
arv och vårt sammanhang, som 
starkt präglar och skapar även 
vårt religiösa språk och våra bil
der. Det är fullt naturligt, men 
det är viktigt att vi kommer ihåg 
att hela världen, alla kulturer 

och sammanhang, 
bygger upp guds
bilderna och språ
ket och uttrycket för 
tron och gudsrelatio
nen på sitt sätt. Och 
det ena är inte mer 
rätt eller fel än något 
annat. Om vi tror att 
gud skapat allt och 
alla så måste väl 
den skaparkraften 
vara större än så?

Jag har aldrig tviv
lat på att min gudsbild 
och min tro skulle vara rätt – 
den också. Jag har aldrig tvivlat 
på att gud är större än en männ
iskas gudsbild. Jag har aldrig 
tvivlat på att jag också är nära 
gud. Men det gör ändå ont när 
andra så övertygat påstår att min 
eller andras tro är fel, att min 
gudsbild inte är sann. Och det 
gör ont att människor tar sig sån 
makt över andra människors tro, 
det mest privata och nära, över 
gud, och bestämmer vad gud 
är och inte är. Vem som är nära 
gud och inte. Vem som lever rätt 
och inte enligt gud. Gör sig till 
dömande talespersoner för gud.

Jag sJöng nyligen en sång som 
Åsa Hagberg skrivit texten till, 
efter Martin Lönnebos ord kring 
Livets pärlor. (Sångtext på nästa 
sida.) Jag började gråta när jag 
sjöng. För de orden, den sången, 
gav mig på något sätt tillbaka 
lite av det som andra försöker 
ta ifrån mig. Sa till mig att det är 
min gud, min skapare. Också. 
Din gudsbild är sann för dig, din 
gudsrelation är sann. Det som 
däremot inte får hända är att vi 
dömer ut andra människors tro 
och gör människor illa med våra 
gudsbilder. Vi måste kunna skilja 
på det som är våra egna åsikter 
och det som är guds kärlek till 
alla människor.

Katarina Alexandersson  
pastor  
katarina@ekensbergskyrkan.se 
070-516 09 72 

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
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Här inför min skapare med tystnaden intill, 
djupet av ett andetag där tiden tycks stå still. 
I Guds närhet vilar jag och lågan heligt ren 
finns så nära att mitt liv får pärlglans i dess sken. 
Gränslöst nära ljus stillar tidens brus.

Gud i tid av lönlös kamp, en prövning för min tro. 
Lär mig se hur vägen bär till vilans kraft, till ro. 
Bär mig till din herdesång, till dig som ger mig allt. 
Kärlekströst som sedan jag kan dela tusenfalt. 

Gränslöst nära ljus stillar tidens brus.

Allt jag önskar varje dröm där bönens röst blir stum 
Gud du hör det jordens rop i hemlighetens rum. 
Ända ner i mörkrets djup där inget liv består 
finns du också där du vän som in i natten går 

Gränslöst nära ljus stillar tidens brus

Plötsligt lyser mörkret upp jag ser att det är du 
Herre över liv och död och du är här just nu 

Här inför min skapare med tystnaden intill 
Drar jag djupt det andetag där tiden tycks stå still 

Gränslöst nära ljus stillar tidens brus.

ÅSA HAgbERg 

Livets pärlor, kransen runt

Ljuset vi tänder vid lördagarnas 
 Sinnes ro i Eken är omgivet av en 
krans med Livets pärlor – Fräls-
arkransen. Du kan läsa mer om 
kransen och vad de olika pärlorna 
betyder på verbum.se. 
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Vill du 
vara med i 
 Månadskören? 
 
Nästa projekt startar 15 februari. Mer 
info och länk till anmälan finns på 
ekensbergskyrkan.se.

 

Julotta för 
 morgontrotta
 
Lördag 25 december 11.00  
Katarina Alexandersson, Nils 
Personne & Stefan Jämtbäck med 
Christmas Singers. 
Kyrkfika med julgröt.

Klädbytardag i Eken  Lördag 10 december  klockan 11 
ILLUSTRATION: ERICA JACOBSON
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”Så många hade målat dina bilder, men det var 
bortom bilderna du kom”, skriver Ylva  Eggehorn 
i en psalm. En onsdag i november träffade jag 
Eva Södergren, Cecilia Medin och Katarina 
 Alexandersson i Vardagsrummet i Ekensbergs
kyrkan för ett samtal om gudsbilder.

StEfAN: Vad är det första ni 
kommer att tänka på om jag 
säger ordet gudsbilder?

CeCilia: Den första tanken som 
dyker upp i mitt huvud blir väl
digt bokstavlig. Avbildningar av 
Gud, som Michelangelos takmål
ningar. Men jag gissar att det inte 
är det vi ska prata om nu.

eva: Ja, det är det som dyker 
upp för mig också. Det far förbi 
massor av konstnärliga bilder 
som jag har sett. 

Katarina: För mig är det nog 
mer våra egna bilder, de vi har 
inom oss, som jag kommer att 
tänka på. Jag tänker också på 
rätt konkreta situationer. Bland 
annat en från när jag skulle ordi
neras till pastor och en vän till 
mig hade lovat att sy kaftanklän
ningen. Så bara veckan innan 
visade det sig att hon inte orkade 
slutföra arbetet. Hon kom med 
klänningen som bland annat sak
nade knappar. Jag minns hur 
jag satt med klänningen framför 
min symaskin och grät. Då fick 
jag känslan av att om Gud finns 
så är Gud en sömmerska, och nu 
gråter Gud med mig. 

Det fick mig att ta mig sam
man och ringa en annan vän, 
som tillsammans med sin 
mamma hjälpte mig sy klart 
klänningen.

Stefan: Det första jag tänker 
på är när jag var liten, 4–5 år 
kanske, i söndagsskolan där vi 
skulle rita Gud. Jag kan fortfa
rande komma ihåg att det för

väntades av oss att vi skulle rita 
ett moln med en skäggig gubbe 
på. Den bilden fick ganska snart 
sällskap av Gud som en omsorgs
full mormor. Den kom sig av att 
tro och bön var starkt närva
rande hemma hos min mormor 
och morfar. Och det var omsorg 
och trygghet som förmedlades 
när mormor tog med mig i träd
gårdsarbetet, bjöd på skalade 
äppelbitar i soffan, läste dikter, 
sjöng och bad aftonbön. 

Jag tänker också på människor 
jag mött i mitt yrke. Människor 
som inte stått ut med bilden av 
Gud som en far, därför att deras 
erfarenheter av fäder varit så 
tunga och såriga.

CeCilia: Jag accepterade först 
bilden av Gud som en far, just 
för att den Gud som beskrevs 
under min uppväxt verkligen 
inte bara var god utan också 
straffande, lite som jag såg att en 
del fäder var. Föräldrar är ju säl
lan eller aldrig bara goda. Så för 
mig funkade den bilden tills jag 
började ifrågasätta hela systemet 
med att tro på en Gud och att 
det skulle gå ihop med ett natur
vetenskapligt förhållningssätt. 
Då fanns det ingen som kunde 
möta mig i det. Så då släppte jag 
det ett tag. 

När jag sen började intressera 
mig för det igen blev gudsbil
den en helt annan. Det var inte 
längre intressant att se Gud som 
en far eller mor, utan Gud blev 
mer en god kraft.

eva: Inför det här samtalet var 
det snarare Guds bild av oss som 

Samtal om gudsbilder
fanns i mina tankar, hur vi ska 
förhålla oss till vad Gud menar 
med oss. Jag tänker mig att Gud 
vill att vi ska värna skapelsen 
och det betyder också att jag 
har rätt, och kanske skyldighet, 
att säga ifrån när jag eller någon 
annan behandlas illa.

Den bild av Gud jag fick 
genom min mamma och pappa 
var bara snäll, och jag tror de 
var väldigt måna om att det inte 
fick vara en straffande Gud.

När jag var på konfirmations
läger blev det mycket tänkande 
och läsande. Jag ifrågasatte jät
temycket, och kom till slut fram 
till att Gud finns inte. När kom
firmationshögtiden närmade 
sig frågade jag mig själv hur jag 
skulle göra. Det var så många 
jag tänkte skulle bli besvikna 
om jag sa att jag inte kunde full
följa konfirmationen, inte minst 
mamma. Men då resonerade 
jag så här: Om Gud nu, mot för
modan, finns så kommer Gud 
att förstå det här dilemmat. Om 
Gud är så god som de säger, då 
förlåter Gud mig för att jag sitter 
där och råljuger. Och om Gud 
inte finns så kan det lika gärna 
kvitta. Det var inte värt att göra 
alla dessa människor som jag 
tyckte om ledsna.

Som vuxen skämdes jag lite 
för det där, tills jag började 
tänka att det var rätt klokt ändå.

Stefan: Det är intressant att du 
vänder på det och talar om Guds 
bild av oss i stället för vår bild av 
Gud. Så sent som igår läste jag 
en intervju med Niklas Ström
stedt där han avstod att svara på 
frågan om en eventuell tro på 
Gud och i stället svarade ”Det 
känns i alla fall som att Gud tror 
på mig”.

CeCilia: Är det inte hela förut
sättningen för att tro? Jag tän
ker att det skulle vara omöjligt 
för en skapande kraft att sätta 
hela systemet i rörelse utan att 
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det finns en vilja bakom? Och 
i det finns också att tro är rela
tion. Om jag ska tro på en Gud så 
måste det finnas en kontaktväg 
tillbaka. Gud behöver tro på mig 
om jag ska kunna tro på Gud. 
Blev det flummigt?

Katarina: Vi behöver vara 
flummiga, eller vrida och vända 
på saker. Det är att ta ansvar på 
ett sätt som man inte gör om 
man är tvärsäker. 

eva: Jag brottas i mitt jobb med 
att unga människor matas med 
väldigt mycket visshet på nätet. 
Tvärsäkra utlåtanden, tvär
säkra ”forskningsresultat”, som 
inte sällan är bara bullshit. Som 
representant för vetenskapen 
hävdar jag då att det vetenskap 
egentligen säger är att det här 
är vad vi tror mest på nu, det 
här är vad vi kan visa på just nu. 
Men vi vet ju inte vad vi får reda 
på sen. Det lite vaga kan på så 
sätt vara mer tillförlitligt än det 
tvärsäkra.

Katarina: När jag utbildade 
mig till pastor läste vi en bok 
som heter Namnet och närvaron. 
Där berättades om hur gudsbil
den förändras i Bibeln. Först är 
Gud ”den jag är”. När folket är 
på vandring blir Gud en med
vandrare. När folket blir bofast 
och bygger tempel blir Gud Kon
ungen. När de hamnar i fången
skap får Gud namn som Förlos
saren och Räddaren. Och med 
tanke på hur bilden av Gud för
ändras i Bibeln borde det vara 
självklart för oss att också låta 
våra gudsbilder förändras uti
från vilka behov vi har. Det 
skulle göra Gud mer närvarande 
och ge bärkraft i våra liv.

eva: Utifrån att gudsbilden kan 
formas av våra behov kanske 
detta med en straffande Gud del

vis kan förklaras? Är man skam
fylld och självstraffande tror jag 
man kan göra Gud straffande 
och sträng. Och är man ledsen 
så kanske Gud blir mer varm och 
omfamnande?

CeCilia: Jag tror det där går åt 
båda hållen. Om man är upp
vuxen med bilden att det är okej 
med föräldrar och andra aukto
riteter som straffar en, att det är 
okej med en Gud som straffar en 
så kan man få med sig en sådan 
självbild under uppväxten så 
att man till slut börjar straffa sig 
själv. Självbild och människosyn 
kan påverka gudsbilden, men 
gudsbilden kan också påverka 
självbild och människosyn?

StEfAN: Har era gudsbilder för-
ändrats genom livet?

CeCilia: Ja, fullständigt.

Katarina: Ja, fullständigt, säger 
jag också.

eva: Det borde jag säga, men … 
nej. Det är fortfarande en varm 
kraft. Jag fick väl till att börja 
med också gubben på mol
net, men det var liksom under
förstått att ”så är det ju inte”. 
Jag hade en klok mamma och 
pappa, när det gällde detta. De 
var noga med att inte luras. Och 
att det skulle vara kärleksfullt. 
Vi knäppte händerna på kvällen, 
och det var mysigt. Det fanns 
inget straffande.

Katarina: Det hände väldigt 
mycket i mig i samband med teo
logistudierna. Jag var nog gan
ska skolad i en rädsla för helve
tet. Och då är det ju superbra att 
få läsa om hur Bibeln egentligen 
kom till. Och att så småningom 
få landa i att, nej jag tror inte på 
nåt helvete. Och, jag måste inte 
tro allt som står i Bibeln. Genom 

Katarina Alexandersson, Eva Södergren, Cecilia Medin och Stefan Jämtbäck 
träffades i Vardagsrummet för att prata om gudsbilder.

En sökning på 
bilder på Gud 
kan ge de här 
träffarna.

att brytas mot det har min guds
bild verkligen förändrats. Och 
lett till att jag också vågar ta ut 
svängarna, och bli arg på Gud.

Stefan: Ja, jag minns när en av 
mina söner drabbades av hjärn
tumör och hamnade på sjukhus. 
Ju mer jag bad desto värre blev 
det, och jag blev verkligen jätte
arg på Gud. Jag minns hur jag då 
fick upp bilden av Gud som en 
pappa eller mamma som lyfter 
upp sitt barn i famnen där bar
net fortsätter skrika, gråta och 
banka sina knutna nävar mot 
förälderns bröst. Och föräldern 
som bara fortsätter att hålla om 
och låter barnet gråta ut. 

Det gick bra för sonen. Men 
den perioden gav mig en ny 
guds bild och förändrade också 
min syn på bön. För det gick 
inte bra för alla barn, och jag 
är säker på att deras  föräldrar 
också ropade, också bad till 
Gud. 

eva: När jag gick på gymnasiet 
hade vi en stipendiat från USA 
i klassen, med väldigt extrem 
gudsbild, och i samband med 
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det kom jag också att umgås 
med människor från olika 
samfundssammanhang där 
man pratade och analy
serade på ett sätt som jag 
aldrig gjort förut, och det 
var mycket prat om djävu
len. Jag fick höra att om jag 
betraktade vacker natur så 
skulle jag komma ihåg att 
det är Lucifer, Guds vack
raste ängel, som befolkar 
jorden och plötsligt kan stå 
där bakom en buske. Och 
när någon hade ett pea
cemärke så kallade någon 
annan det för ett brutet 
kors. Hur som helst tänkte 
jag att det där var inget jag 
kunde sympatisera med, 
hur trevliga människorna än 
var. De hade fel.

Katarina: Ja, och det där 
är trots allt en tvärsäkerhet 
man måste få tillåta sig om 
man ser att människor far 
illa. Jag har vid flera tillfäl
len, då människor jag mött 

uttryckt något som visar att 
de blivit nedtryckta eller 
skrämda av skadlig teologi, 
varit väldigt tydlig och sagt 
att så där tror inte jag. Eller 
att det de säger är fel, det är 
inte Gud.

Någon har sagt: Om Gud 
inte är god, då dör jag. Om 
Gud inte är sträng, förblir 
jag ytlig. Och sträng tänker 
jag utifrån att Gud tar våra 
liv på allvar och vill att vi 
ska ta våra liv på allvar, för 
att vi är så viktiga. Att Gud 
står helhjärtat på det godas 
sida. Och när vi ser att det 
händer saker som inte är 
bra för människor, då måste 
vi få säga ett tydligt nej! 

eva: Efter mina kontakter 
med dem jag tyckte hade 
fel tog jag i alla fall tillbaka 
mina föräldrars Gud. Jag 
tänkte att om det ska finnas 
en Gud så får det vara mam
mas och pappas version.

Katarina: När jag döper 
barn säger jag numera att 
när jag uttalar orden ”Jag 
döper dig i Faderns, Sonens 
och den heliga Andens 
namn” så är det inte en lära 
att omfatta. Det handlar sna
rare om en tillit till att livets 
innersta handlar om gemen
skap. Att Gud är gemenskap. 
Att vi hör ihop.

CeCilia: Jag vill vidga den 
bilden till det som omger 
oss i naturen och i världen. 
För det har varit den största 
förskjutningen för mig. 
Från en personlig Gud som 
man skulle be till och som 
man skulle be om ursäkt för 
alla sina synder, till mer av 
en tillit, en god kraft. Men 
också det nästan magiska 
som uppstår i det man kan 
läsa om när det gäller parti
kelfysik. Och det som hän
der när jag går i skogen, där 
jag känner det jag vill kalla 
för Gud. Banden som ska

pas, och den goda kraften 
som finns i det. 

Katarina: Det finns något 
som är så helande i naturen, 
i det som du beskrev nu, 
som är så viktigt och som 
jag absolut tror har med 
Gud att göra. Så viktigt att 
utifrån min bild av Gud som 
Skaparen inte glömma ska
pelsen i helheten. 

Stefan: Då vill jag avrunda 
med en vers från en 
sångtext jag skrivit:  
När färgerna har torkat och 
min gudsbild syns mätt, så 
målar du nyanser som jag 
aldrig har sett. När vi söker 
tillsammans, när vi söker till
sammans, fördjupad kontakt 
med Gud. 
 
Tack för de färger och nyan
ser ni delat i det här sam
talet.

StEfAN Jämtbäck

Ekensbergskyrkan  
50 år!
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eller ”nästan lite religiös”? Jag 
skulle nog kunna sträcka mig till 
att uttrycka det som att jag hade 
en omtumlande näranaturen
upplevelse.

äsch, VeM försöker jag lura? 
Jag säger som det är: Jag hade 
ett starkt gudsmöte i naturen. 
Ja, jag gick till kyrkan i  kroppen. 
Vägen, vattnet, gräset,  mossan, 
träden, djuren, solen, vin
den och regnet blev för några 
 timmar min kyrka. Och lät mig 
ana Gud. Inte Gud som en per
son, på en tron, upphöjd, långt 
borta. Nej, jag drabbades av en 
stark känsla av att vara omslu
ten, att vara en del av allt det där 
i vilket vi lever, rör oss och är 
till. Det som inte går att kontroll
era eller fullt ut beskriva i ord 
och bilder.

halVVägs in i den avslutande 
vandringen, då jag till och med 
börjat bli rörd och gråtmild av 
allt det vackra, hörde jag plöts
ligt någon sjunga en sång jag 
kände igen från min tonårstid. I 
takt till pulsen av mina steg. 

”Låt mina fötter få gå,  
på stigar du vill jag ska vandra. 
Hela mitt liv vill jag känna dig 
och berätta om dig för andra.”

Jag såg Mig omkring. Det var 
ingen annan där vad jag kunde 
se. Det var alltså jag som sjöng 
den där sången. Inte riktigt likt 
mig att välja en sådan sång. 
Och som den ordmärkare jag är 
påpekade jag naturligtvis genast 
för mig själv att det ska vara 
”tjäna”, inte ”känna” i textens 
tredje rad. Hade jag något emot 
att tjäna kanske, va, va, VA?!

Ja, det är möjligt att ordet 
tjäna faktiskt skaver i mig i rela
tion till en del av de snäva guds
bilder jag fått uppmålade för mig 
och i relation till en del av den 
kyrkiska jag marinerats i genom 
livet. I relation till bibeltolk
ningar som högmodigt upphöjts 
till ”Guds ord”, till ”Guds vilja”, 
ja till och med till ”Gud”, och 
använts mot andra människor. 

och det är inte konstigt om 
ordet tjäna skaver i mig i relation 
till bilden av en despotisk och 
straffande Far som kräver blods
offer för att kunna försonas med 
sina barn. I relation till de guds
bilder som presenterats som 
sanningar snarare än som de bil
der de faktiskt är. ”Sanningar” 
jag inte haft någon som helst lust 
att tjäna.

Befriande gudsmöten i naturen
Men kanske att den där Vägen, 
som Jesus pratade om, bör
jar i att känna och se skapel
sens hunger, skapelsens sår, som 
också är min hunger, mina sår, 
din hunger, dina sår och fortsät
ter i en vilja och vandring till för
soning med hela skapelsen, tjä
nande den kraft i vilken vi alla 
lever rör oss och är till, som 
medskapare på gott och ont?

Jag behöVer fler befriande 
möten med Gud i naturen. 
Möten som kan frigöra mig från 
likgiltighet, tystnad, bortvänd
het. Som kan dra mig ur förne
kelsen inför min egen del i de 
strukturer som skadar medmän
niskan och jorden. Möten med 
den Gud som alltid är större. 
Den kosmiska konstnär som 
inte frågar efter om vi är evang
elikaler, traditionalister, libe
raler, protestanter eller katoli
ker, ja inte ens om vi kallar oss 
kristna, judar, muslimer, hin
duer, buddister, bahaier eller 
ateister. Den ständigt pågående 
skapelseprocess inför vilken vi 
alla är människor. Bortom alla 
teologiska teorier. Den kraft som 
egentligen inte behöver någon 
annan trosbekännelse, bön, lov
sång eller liturgi än att vi efter 
bästa förmåga andas, sover, vak
nar, sår, skördar, äter, bajsar, kis
sar, vilar, viskar, ropar, skrat
tar, gråter, saknar, sörjer, läng
tar, älskar, misströstar, tröstar, 
våndas, värnar, vårdar, hoppas, 
lever och låter leva.

StEfAN 
Jämtbäck  
är  musiker i 
Ekensbergs
kyrkan. 

Jag erkänner, jag blev nästan lite religiös den där 
söndagen då jag i sakta mak upplevde Adelsös 
underbara natur under en hel dag i enskildhet, på 
rullskidor, i kajak och till fots. 
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LÖRDAG 25 DECEMBER  
Juldagen

11.00 Julotta för morgontrotta 
Katarina Alexandersson, 

 Stefan  Jämtbäck,  Nils  Personne & 
Christmas Singers

MÅNADSKÖRENS 

KONSERT

LÖRDAG 11 MARS 16.00

Med musiker och solister 

Katarina Alexandersson 

Liselott Björk & Stefan Jämtbäck

DECEMBER
 
SÖNDAG 4 DECEMBER  
Andra advent
11.00 Gudstjänst med nattvard
Liselott Björk, Lars-Göran Olsson, 
dirigent/organist Peter Andersson 
och kören Juvelerna

LÖRDAG 10 DECEMBER
11.00–13.00 Klädbytardag 
i samarbete med 
Naturskyddsföreningen

15.30 Sinnesro i Eken
Fika en halvtimme innan

SÖNDAG 11 DECEMBER  
Tredje advent
11.00 Luciagudstjänst 
med barn och vuxna från 
Sjung tillsammans
Maria Hilariusson & Stefan Jämtbäck

TISDAG 13 DECEMBER
14.00 Andakt med julmusik 
på seniorträffen Turkosen 
– alla är välkomna!

SÖNDAG 19 DECEMBER  
Fjärde advent
11.00 Gudstjänst med nattvard
Katarina Alexandersson mfl

JANUARI 
LÖRDAG 7 JANUARI
15.30 Sinnesro i Eken
Fika en timme innan, från 14.30

LÖRDAG 14 JANUARI
13.00 Julgransplundring och samling 
för kyrkvärdar, nattvardstjänare och  alla 
som vill vara med i Ekens stödtrupp på 
olika sätt. Vi har julgransplundring. 
Ta med godsaker som är kvar efter 
julen, så hjälps vi åt att äta upp allt.

SÖNDAG 15 JANUARI
11.00 Gudstjänst med nattvard

SÖNDAG 22JANUARI
11.00 Cafégudstjänst i Vardagsrummet

SÖNDAG 29 JANUARI
11.00 Gudstjänst med nattvard

FEBRUARI
LÖRDAG 4 FEBRUARI
15.30 Sinnesro i Eken
Fika en timme innan, från 14.30

SÖNDAG 12 FEBRUARI
11.00 Gudstjänst med nattvard
12.30 Församlingens årsmöte

ONSDAG 15 FEBRUARI
19.00 Månadskören övning 1

SÖNDAG 19 FEBRUARI
11.00 Cafégudstjänst i Vardagsrummet

ONSDAG 22 FEBRUARI
19.00 Månadskören övning 2

SÖNDAG 26 FEBRUARI
11.00 Gudstjänst med nattvard

MARS
ONSDAG 1 MARS
19.00 Månadskören övning 3

LÖRDAG 4 MARS
15.30 Sinnesro i Eken. 
Fika en timme innan, från 14.30

ONSDAG 8 MARS
19.00 Månadskören övning 4

Det händer i  Ekensbergskyrkan


