
Andrum Brynäs 20 år. 
 
Under helgen 20-21 oktober 2018 firade Andrum Brynäs 20-årsjubileum med 
föredrag och workshops på lördagen och en Katarinainspirerad mässa med Olle 
Carlsson på söndagen. Det var en välbesökt helg och både nya, och mera vana 
Andrum Brynäsbesökare kom. Under söndagens mässa i Heliga Trefaldighetskyrkan i Gävle deltog 
drygt 200 personer. 
 
Andrum Brynäs startades i Immanuelskyrkan i Gävle 1998. Baptistförsamlingen ville med socialt- 
och diakonalt arbete nå de boende i stadsdelen Brynäs, människorna som dagligen passerade den 
stora kyrkan på Brynäsgatan 6. Kontakter togs med Baptistförbundet och Brommadialogen, där det 
fanns en arbetsmodell för att möta den växande andligheten i samhället. Kontakter togs också med 
Staffans församling i Svenska kyrkan, Gävle. Staffanskyrkan ligger också den på Brynäs, ett (långt) 
stenkast från Immanuelskyrkan. Och där hade det vid den tiden redan firats Sinnesromässor en 
fredag kväll i månaden under fem års tid. 
 
Genom Baptistförbundets utvecklingsfond 
fick Immanuelskyrkan medel till en 
halvtidstjänst och kunde starta nätverket 
Andrum Brynäs under våren 1998. En 
ledningsgrupp skapades med medlemmar ur 
Baptistförsamlingen, Svenska kyrkan och 
studieförbunden Bilda och Sensus. 
Immanuelskyrkan stod som huvudman och 
hade ansvaret för nätverket. Kontakter togs 
med flera samarbetspartners och under åren 
har bland annat Naturskyddsföreningen, 
kvinnojouren, mansjouren, 
diabetesföreningen, FMN-
(Föräldraföreningen mot narkotika) och St. 
Lukas varit med i nätverket. 
 
Andrum Brynäs och Immanuelskyrkan var under en lång tid en given mötesplats för många 
människor. Det var en plats för samtal, grupper, föredrag och vila, för påfyllning av god livsanda 
och gott kaffe. Det var en mängd grupper som träffades i kyrkan. Det var mestadels 12-stegsgrupper 
av olika slag men det har också varit drömgrupper, gränsgrupper, kör, kristen djupmeditation och 
alfa. Immanuelskyrkan fylldes med grupper från källaren och ända upp till övervåningen. AA hyrde 
lokaler i källarvåningen och Andrum Brynäs höll 12-stegsinspirerade grupper i resten av huset. 
Under många år startades det nya steggrupper varje termin. För att alla deltagare skulle kunna 
träffas och utbyta erfarenheter med varandra träffades alla Andrum Brynäs grupper samma kväll i 
veckan. Alla kunde då delta i en gemensam fikastund med kaffe och det stående fikabrödet, skorpor 
och marmelad. 
 
En annan viktig del av Andrum Brynäs har varit föredragskvällarna. Varje termin har det bjudits på 
fyra föredrag av olika karaktär. Den röda tråden har varit en koppling till något livsnära, något som 
föredragshållaren kan relatera till av egen erfarenhet. Föredragen ska beröra människors liv och 
deras andliga psykiska och fysiska hälsa. Ledningsgruppen har ett spännande moment varje termin 
att få ihop ett program med intressanta föredragshållare och teman, och också se till att få med 
lokala föredragshållare och att könsfördelningen mellan föredragshållarna hålls jämn. Alla Andrums 
föredrag är och har varit gratis. Alla ska ha möjlighet att komma till ett föredrag oavsett om de har 
pengar eller inte. Vid utgången finns det dock alltid möjlighet att lämna ett bidrag. 



 

  
 
När Baptistförsamlingens medlemsantal sjönk, och kostnaderna för den stora kyrkan steg, tog 
församlingen ett beslut att sälja kyrkan. Immanuelskyrkan gick ihop med Betlehemskyrkan i Gävle, 
också det en församling i Equmenia. Huvudmannaskapet och ansvaret för Andrum Brynäs togs över 
av Svenska kyrkan i Gävle pastorat i november 2014. Med i Andrum Brynäs nätverket finns för 
närvarande Svenska kyrkan, Betlehemskyrkan, st. Lukas, FMN, Bilda och Sensus. 
 
Ett nytt kapitel inleddes då Andrum Brynäs lämnade Immanuelskyrkans stora hus med många stora 
rum och små prång. Direkt efter flytten från Immanuelskyrkan fick Andrum Brynäs tillgång till 
Olofsgården, församlingshuset intill Heliga Trefaldighetskyrkan i centrala Gävle. Ett charmigt 
gammalt trähus med flera små rum med plats för de grupper som då fanns. Efterhand började de 
olika församlingarna i Gävle pastorat erbjuda grupper i Andrums regi i de olika stadsdelarna i Gävle 
och även i grannförsamlingarna runt kring Gävle. Efter något år såldes Olofsgården och det gjordes 
rum för Andrum Brynäs i Kyrkans hus i Gävle pastorat. 
 

Föredragen hölls, till en början efter flytten i olika 
stadsdelar och i olika kyrkolokaler för varje gång. 
Efter några terminer på det viset blev det så bestämt 
att dela upp föredragen mellan Heliga 
Trefaldighetskyrkan och Betlehemskyrkan. Nu hålls 
tre föredrag per termin i Heliga Trefaldighetskyrkan 
och ett i Betlehemskyrkan. För det mesta hålls 
föredragen på onsdagskvällar, men alltid klockan 
19.00 – 20.30. Det serveras kaffe, macka och kaka till 
självkostnadspris från 18.15. Trots att Andrum Brynäs 
föredrag har flyttat runt lite mellan olika kyrkor har 
föredragen inte tappat sin publik. Det fortsätter att 
komma 45 – 200 personer varje gång. Det är roligt att 
se att det finns en lite kärna besökare som kommer 
nästan varje gång. Det är också intressant att se att de 
olika föredragen drar många nya besökare varje gång. 
Direkt efter föredragen ges en kortare stund för frågor 
och reflektioner från åhörarna till föredragshållaren 
och det är många fina samtal som kommer ut från det. 
 



Under alla år med Andrum Brynäs har det tryckts en folder till varje 
terminsstart. I foldern har det gått att läsa om terminens kommande 
föredrag. Det har gått att läsa om de föreläsare som ska komma och en 
liten försmak av vad föredraget ska innehålla. Det har också funnits 
intervjuer med personer från grupperna eller någon speciell 
föredragshållare. Numera innehåller foldern en stor mängd information 
om grupper, föredrag och händelser i de olika kyrkorna i, och runt 
Gävle, både i Svenska kyrkan och Equmenia. Allt material finns också 
på Andrum Brynäs hemsida www.andrumbrynas.com och på Facebook. 
Det har blivit fler kanaler att nå ut i och numera förs det inte längre in 
några annonser i dagspressen. 
 
 
Under de första 15 åren arbetade Andrum Brynäs 12-stegsgrupper med Keith Millers bok ”12 steg 
in i livet”. Många var de deltagare som fann sinnesro och ett helare liv genom arbetet med stegen i 
boken. Det fanns ändå många som inte kunde känna någon förankring i den typiskt amerikanska, 
borgerligt kristna stil som finns i boken. Många brottades med texten då den inte gav någon 
igenkänning i det egna livet. 2013 skrev Eva Stibe en förenklad och förklarande bok till Keith 
Millers bok. Hennes ”12 steg åter till livet” kan användas till en terminslång kurs för att ge 
grunderna till Keith Millers bok, men även som en fristående enklare genomgång av de 12 stegen. 
 

 
 
2015 kom Eva Stibes ”Förståelse och förändring 12 steg till att leva ditt liv med ansvar och frihet”. 
Den är skriven i första hand för de människor som känner sig som offer för en svår livshändelse. De 
ursprungliga 12 stegen är skrivna för människor som gjort sig själva och andra illa under sitt 
beroende, och som behöver be sig själva och andra om förlåtelse för det de gjort. Keith Millers bok 
är också skriven ur ett förövarperspektiv. Till Andrum Brynäs grupper kommer främst människor 
som på ett eller annat sätt känt sig som ett offer och som utsatts för en eller flera förövare, eller 
annan svår livshändelse. Stegen i boken är utformade på precis samma sätt som de ursprungliga 12 
stegen. Här ligger dock fokus på att se vad den svåra livshändelsen har gjort med ens liv och att 
hitta en förståelse och en förändring i livet. Allt med hjälp av en Yttre kraft, starkare än vi själva. 
Att arbeta med boken på ett grundligt sätt brukar ta ca tre terminer hos Andrum Brynäs. 
 
 
Eva Stibe 
eva@levastegen.se 

http://www.andrumbrynas.com/

