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Ty ett barn har fötts, en son är oss given. 
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är 

hans namn: Allvis härskare, Gudomlig 
hjälte, Evig fader, Fredsfurste. 

– Jesaja 9:6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julens hopp 

 

Det folk som vandrar i mörkret 

ser ett stort ljus, över dem som 

bor i mörkrets land strålar 

ljuset fram. Du låter jublet 

stiga, du gör glädjen stor. De 

gläds inför dig som man gläds 

vid skörden, som man jublar när 

bytet fördelas. Oket som tyngde 

dem, stången på deras axlar, 

förtryckarens piska bryter du 

sönder, som den dag då Midjan 

besegrades. Stöveln som bars i 

striden och manteln som 

fläckats av blod, allt detta skall 

brännas, förtäras av eld. Ty ett 

barn har fötts, en son är oss 

given. Väldet är lagt på hans 

axlar, och detta är hans namn: 

Allvis härskare, Gudomlig 

hjälte, Evig fader, Fredsfurste. 

Väldet skall bli stort, fredens 

välsignelser utan gräns för 

Davids tron och hans rike. Det 

skall befästas och hållas vid 

makt med rätt och rättfärdighet 

nu och för evigt. Herren Sebaots 

lidelse skall göra detta. – Jesaja 

9:2–7 

 

Varje år när julen närmar sig så tycker vi om 

att tala om hopp i kyrkan, ja, antagligen 

förknippas julen med hopp för väldigt många 

människor i vår värld som kanske sällan eller 

aldrig sätter sin fot i en kyrka. På sitt sätt så är 

det inte så konstigt, då Jesus själv är så mycket 

större än de olika organisationer som vi 

människor byggt under 2000 år. 

 

Vilket borde påminna oss i kyrkans värld om 

hur centralt hoppet är i frälsningens budskap; 

hoppet om ljus i de mörkaste situationer, hopp 

om att människor skall kunna göra 

sinnesändring och visa varandra barmhärtighet 

och rättfärdighet – hopp om att livet är mer än 

endast några korta år av jakt efter status på 

denna planet. 

 

Kanske är längtan efter hopp speciellt detta år, 

då vi närmar oss den andra julen i den 

hundraårspandemi vi genomlever; som skapat 

sorg för många, skiljt människor åt, skapat 



konflikter och ofrihet. Ovisshet kommer alltid 

att finnas med oss som en följeslagare och 

påminna om hur skört livet är under vår 

levnad.  

 

Så nu när vi får börja om igen efter en lång tid 

av torka, så låt oss ta vara på den glädje det 

innebär. Min önskan är att vi ska få uppleva en 

varm och helande närvaro, och se på varandra 

med kärlek. Vi får aldrig glömma att vår 

förebild är Jesus Kristus, han som är grunden 

för varje församling. 

 

I den här möjligheten till nystart behöver vi 

fråga oss vilken väg Gud har för vår 

församling – vad ska vi fördjupa och förstärka, 

och vad kan vi ompröva och kanske lämna.  

Samtidigt så skiner ljuset som klarast i mörkret 

och ljuset strålar fram över oss när vi befinner 

oss i mörkrets land. Det finns mycket som 

hotar lägga vår värld i mörker, som riskerar att 

fylla våra hjärtan med misströstan om hoppet 

viker från oss. Därför är det så viktigt att 

påminna varandra och de vi har omkring oss, 

om det vi firar varje år i juletiden – att väldet 

är lagt på Jesus axlar och att hans axlar är 

breda nog för att kunna bära det och oss när vi 

sätter vårt hopp till honom. 

 

Petrus skriver i sitt första brev: 

 

Böj er alltså ödmjukt under 

Guds starka hand, så att han 

upphöjer er när tiden är inne, 

och kasta alla era bekymmer på 

honom, ty han sörjer för er. – 

Första Petrusbrevet 5:6, 7 

 

Vi kommer se prövningar i våra egna liv, 

prövningar som kommer att gå fram över 

jorden under en livstid, men vi kan också ha en 

visshet att den Son som är oss given är den 

allvise härskare, gudomliga hjälte, evige Fader 

och Fredsfurste som kommer att upphöja oss 

när tiden är inne, när vi håller fast vid honom i 

den tid som är här och nu. 

 

Ingen av oss känner den dag som kommer 

imorgon, men alla kan vi få se det liv i ljusets 

rike Jesus lovar den som öppnar sitt hjärta för 

honom och den frid som kommer att bevara 

vårt hjärta och sinne när Jesus ljus får fylla vår 

varelse och leda våra steg genom livet. 
 

Cai Berger 

Ungdomssamlingar 
 

Den 1 oktober startar våra ungdomssamlingar 

igen och första gången samlas vi i kyrkan. Vi 

har planerat att träffas varannan vecka nu 

under hösten. Vanligen kommer vi träffas på 

fredagar kl. 18.00 för olika aktiviteter, men 

någon blir det en lördag. 

 

Lördagen den 16 oktober samlas vi vid kyrkan 

och åker på ett äventyr till Stensjön i Tyresta, 

med grillning och mycket annat spännande den 

dagen. Vi ses kl. 12.00 vid kyrkan för avfärd 

till Tyresta. Mer information kommer när 

dagen närmar sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu startar vi upp i 

Högdalskyrkan! 
 

Äntligen får vi ses!  

 

Som vi har längtat efter att få gå till vår kyrka 

och få uppleva glädjen av att fira gudstjänst 

tillsammans. Det var ju ingen som kunde 

föreställa sig att stängning och avstånd skulle 

prägla vårt samhälle under så lång tid, och från 

början kändes det oerhört tomt att inte få fira 

gudstjänst i vår kyrka. 

 

Med den långa tid som har gått så har det blivit 

något av ”det nya normala” – och ett nytt sätt 

att vara kristen har infunnit sig. Gudstjänster 

på radio, i tv och via datorn har präglat denna 

tid.  

 

I Sändaren säger Emma Audas, ny 

pilgrimspräst i Vadstena om 

pandemigudstjänsterna: ”De digitala 

gudstjänsterna innebär en pacificerande 

envägskommunikation […] kyrkans anställda 



[har] hamnat i centrum, medan själva 

församlingen glömts bort. Det är så viktigt att 

vi samlas, det blir en avgörande skillnad”. 

Visst kan man möta Gud och få goda 

upplevelser också på andra sätt än att delta i en 

gudstjänst, men det som jag helt instämmer i är 

det hon säger om församlingen. 

 

Och jag kan tillägga att det jag saknat mycket 

– utöver att få delta i själva gudstjänsten – är 

det informella samtalet – i kön till kyrkkaffet, 

vid fikaborden och i kapprummet. Att få se 

varandra, lyssna efter hur den andre mår, lite 

småprat och lite omsorg! Församlingssången 

och nattvarden är andra delar som blir fint att 

åter få uppleva! 

 

Hur kan vi släppa loss Guds Ande och den 

kreativitet, den glädje och den humor som 

finns i oss och i vår församling? Det är ett 

tillfälle till förändring, och till att våga se hur 

vi kan vara en god kraft för vår omgivning i 

tider av oro och kriser. Och nu ges vi alla 

möjlighet att ta ett steg närmare Jesus Kristus. 

 

Vi får tillsammans påminna oss om Jesu ord i 

Matteusevangeliets 18 kapitel: ”Där två eller 

tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland 

dem.”  Varje församling, oavsett hur stor eller 

liten den är, är en plats där vi kan möta honom. 

Och i kroppen församling är varje lem viktig – 

varje medlem! 

 

Låt oss ta vara på vad församlingen erbjuder av 

hopp och glädje i Jesus Kristus! 

Kerstin Rörby 
 

Höstens Bibelstudier 
 

Höstens Bibelstudier startade tisdagen den 28/9 och 

kommer hållas följande datum: 26/10, 2/11, 23/11, 

7/12.  

 

Det blir lite hopp några gånger och det beror på att 

jag behöver anpassa det till andra tisdagsuppgifter 

denna höst, men hoppas vara åter till varannan 

vecka till våren. 

Cai Berger 

 

Högdalskyrkans kalendarium 

hösten 2021 
 

OKTOBER 
 

3 Söndag   

Kl.11.00 Familjegudstjänst. Cai Berger. Isac 

Zekry. Olof Dahl Bjurvil. Nattvard. Kyrkkaffe. 
  

6 Onsdag  

Kl.18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Isac Zekry. 

Kärlekens kör. Kyrkkaffe. 
 

10 Söndag  

Kl.11.00 Gudstjänst. Isac Zekry. Committed 

Souls. Ingela Rousu. Kyrkkaffe. 
 

13 Onsdag  

Kl. 13.00 Dagledigträff i Mikaelikyrkan. Åke 

Jonsson berättar om sin nya bok – Mer lik Gud. 
 

Kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Isac Zekry. 

Kärlekens kör. Kyrkkaffe. 
 

17 Söndag 

Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Ingela Rousu. 

Kyrkkaffe. Församlingsmöte! 
 

20 Onsdag 

Kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Cai Berger. 

Kärlekens kör. Kyrkkaffe. 
 

24 Söndag 

Kl. 11.00 Gudstjänst. Lars-Gunnar Hjerne. 

Kyrkkaffe. 
 

27 Onsdag 

Kl. 13.00 Dagledigträff i Högdalskyrkan. ”Från 

maktens korridorer till missionens fält” – Klas Ek.  
 

Kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Isac Zekry. 

Kärlekens kör. Kyrkkaffe. 
 

31 Söndag 

Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger, m fl. Kyrkkaffe. 
 

NOVEMBER 
 

3 Onsdag  

Kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Isac Zekry. 

Kärlekens kör. Nattvard. Kyrkkaffe. 
 

7 Söndag  

Kl. 11.00 Familjesöndag. Cai Berger. Isac Zekry. 

KÖREN. Ingela Rousu. Kyrkkaffe. 
 

10 Onsdag 

Kl. 13.00 Dagledigträff i Älvsjökyrkan. ”Världen 

är en främmande plats” 
 

Kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Isac Zekry. 

Kärlekens kör. Kyrkkaffe.  
 

14 Söndag  

Kl.11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Blågräset. 

Kyrkkaffe. 
 



17 Onsdag  

Kl.18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Cai Berger. 

Kärlekens kör. Kyrkkaffe. 
 

21 Söndag  

Kl.11.00 Gudstjänst. Tobias Sunnerdahl. Ingela 

Rousu. Kyrkkaffe 
 

24 Onsdag  

Kl.18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Isac Zekry. 

Kärlekens kör. Kyrkkaffe.  
 

28 Söndag  

Kl.11.00 Första Adventsgudstjänst. Cai Berger. 

Isac Zekry. KÖREN. Ingela Rousu. Kyrkkaffe. 
 

DECEMBER 
 

1 Onsdag  

Kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Isac Zekry, 

Kärlekens kör. Kyrkkaffe. 
 

5 Söndag  

Kl.11.00 Familjegudstjänst. Cai Berger. Isac 

Zekry. Nattvard. Kyrkkaffe. 
 

8 Onsdag  

Kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Isac Zekry. 

Kärlekens kör. Kyrkkaffe. 
 

12 Söndag 

Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Isac Zekry. 

Ingela Rousu. Kyrkkaffe. 
 

15 Onsdag 

Kl. 18.00 Arabiskspråkig gudstjänst. Cai Berger. 

Kärlekens kör. Julfirande. 
 

19 Söndag 

Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. KÖREN sjunger 

in julen. Ingela Rousu. Kyrkkaffe.  
 

 

Kontakta oss 
 
Skebokvarnsvägen 341  
124 54 Bandhagen 
 
Tel: 08-86 39 70 
 
Expeditionstider: 
Tisdagar och torsdagar kl. 10.00-12.00 
 
Webbplats www.hogdalskyrkan.se  
 
Facebook: 
www.facebook.com/hogdalskyrkan  
 
Swish: 123 00 04 382 
PG: 55 52 34-4 

 
Pastorerna är tillgängliga för samtal 
med tystnadsplikt! 
 
Församlingens medarbetare 
 
Pastor    
Cai Berger 
Mobil: 070-211 50 03 
cai@hogdalskyrkan.se  
 
Pastor  
Isac Zekry 
Mobil: 076-505 31 27 
Isac.zekry@equmeniakyrkan.se  
 
Kyrkomusiker 
Ingela Rousu 
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