
Livet
i Mikaelikyrkan

Nya

Nu har de flesta skolavslutningarna ägt rum, och nya tider tar vid. 
Sommarlov, arbete, en del går ut till en ny osäkerhet, andra semestrar 
och för några börjar livet som pensionär. Nya tider på alla möjliga 
sätt och vis. Jesus säger i Uppenbarelsebokens kapitel 21 ”Se, jag gör 
allting nytt”. Så får vi också tro; varje dag och stund är ny och därför 
kan vi också både göra och tänka nytt. Alla har vi en sommar framför 
oss, förhoppningsvis med sol och värme. Nu är tid för återhämtning 
efter en lång och plågsam pandemitid. 

När vi skriver detta ”Nya liv” så gör vi det i tron och glädjen att 
vi faktiskt ska få mötas till gemenskap i höst. Gudstjänster, livssam-
tal, syförening, sång och musik på olika sätt och vis och mer därtill. 
Som vi har längtat! 5 september drar vi igång med samlingssöndag 
och därmed startar kyrkan igen. Till dess så hänvisar vi till TV-sända 
gudstjänster eller på nätet. Glöm inte möjligheten att ses på Klub-
bensborg! Fina musikprogram varje söndag, och vi slår ett extra slag 
för den 1 och 8 augusti då Mikaelikyrkan har ansvaret.

En liten tanke till slut. Ordet kyrka skulle kunna stavas gemenskap. 
Låt oss gå vidare tillsammans. Må vår väg gå oss till mötes.

Hellen Tolf Dahl och Omon Norén
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Från styrelsen
När vi nu äntligen börjar se att det när-
mar sig ett slut på pandemin och den 
situation som Covid-19 har försatt oss 
i, så vill vi i styrelsen passa på och 
tacka vår personal, som har anpassat 
sig till den mycket speciella arbetssi-
tuationen. När det inte har varit möj-
ligt att träffas i kyrkan, har kontakter 
via telefon och e-post varit desto mer 
intensiva och vi har sett att behoven 
av kontakt har varit stora. Många vill 
prata och försöka förstå vad som hän-
der, många är oroliga, samtalen blir 
fler och längre.

Vi är tacksamma för att pastor och 
diakon också har haft möjlighet 
att vara i kyrkan vissa dagar, för att 
kunna ta emot behövande människor, 
för ljuständning och bön. Hellen 
och Omon har försökt upprätthålla 
en planering med framförhållning, 
vilket inte varit lätt med ständiga 
omprövningar. Nu ser vi fram emot ett 
öppnade av vår kyrka efter sommaren 
och att vi återigen får samlas till 
gudstjänst, sång och musik.

Vid församlingsmötet 13/6 beslutades 
att öka tjänstgöringsgraden för pastor 
Hellen Tolf Dahl, till 75% från 1/9 
2021. Det meddelades även att för-
samlingen fått bidrag på 35.000 för 
arbete med stöd till utsatta grupper. 
Bidraget får användas både till verk-
samhet och  personal.

Ca 40 församlingsmedlemmar röstade 
via brev, telefon eller e-post.

Ekonomi
Offrandet under första halvåret har 
nästan nått upp till budget. I styrelsen 
är vi tacksamma för er alla som troget 
skickat in bidrag till församlingen, 
och hoppas att ni vill fortsätta med 
det. Dina gåvor till församlingens 
arbete kan du skicka in på plusgiro 
250377-9, eller via Swish kollekt/
gåva: 123 607 07 00.

Församlingsmöte
I samband med samlingssöndagens 
gudstjänst 5 september kallar styrel-
sen till församlingsmöte, där vi bland 
annat tar upp frågor inför kyrkokon-
ferensen.

Kyrkokonferensen 
19 - 26 september 2021
Årets kyrkokonferens blir digital, pre-
cis som förra året. Församlingens om-
bud är Inger och Göran Rådö. Även 
de som inte är ombud kan registrera 
sig för att följa förhandlingarna digi-
talt, anmälan för detta kommer sena-
re. Till de live-sända gudstjänsterna 
behöver man inte anmäla sig, utan 
bara följa länkar som finns på Kyrko-
konferensens hemsida. Information 
om allt detta finns på 
www.equmeniakyrkan.se



RPG-samlingar 
i höst
dvs Mitt på dagen-träffar

Kära vänner
Efter ett och ett halvt års uppehåll räk-
nar vi med att till hösten kunna åter-
uppta våra "mittpådagen-träffar". Lik-
som tidigare samarbetar vi med våra 
grannförsamlingar Älvsjökyrkan, 
Stuvstakyrkan och Högdalskyrkan, 
och tiden är onsdagar udda veckor kl. 
13. De gånger vi inte är i Mikaelikyr-
kan kommer bilskjuts erbjudas från 
Mikaelikyrkan kl. 12.30. Program-
men för samlingarna är ännu ej be-
stämt, men följande datum och plats:

15/9 Älvsjökyrkan
29/9 Stuvstakyrkan
13/10 Mikaelikyrkan
27/10 Högdalskyrkan
10/11 Älvsjökyrkan
24/11Stuvstakyrkan
8/12 Mikaelikyrkan

Varmt välkommen!

Fem ti´ sju 
– syförening
Äntligen får vi ses igen! 
Vi har något färre möten i höst och de 
blir dessa datum: 20 september och 
19 oktober kl 17-19. Ett mer detaljerat 
innehåll kommer också det till hösten.

Varmt välkommen!

Öppen kyrka
Öppen kyrka på torsdagar med start 
9/9 kl 12-14.

12.00 Veckoandakt - Kom in för en 
stunds stillhet, möjlighet till ljuständ-
ning och bön, sitta och samtala om li-
vet och dess utmaningar.

13.00 samtala utifrån veckans bi-
beltexter för de som önskar. Vi träffas 
utanför kyrksalen med kaffe och i ge-
menskap. 

Välkomna!





Söndag 5 september
10.00 Samlingssöndag 
 med gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Omon  
 Norén, Mikaelikyrkans kör  
 under ledning av Lena Olsson. 
 Församlingsmöte.

Torsdag 9 september
12-14 Öppen kyrka

Kyrkkaffet i höst
Efter samlingssöndagen 5/9 blir det ett vanligt, men ovanligt, kyrkkaffe. Utom-
hus om vädret tillåter, annars inomhus. Följande söndagar blir det annorlunda. 
Det kommer inte att finnas en kaffeansvariglista i början av hösten. Så fort det är 
möjligt, och vi alla känner oss trygga med att gå tillbaka till gamla vanor, så kan 
en lista sättas ihop. Vi får ha picknick-kaffe så länge. Tag med din dryck (kaffe 
eller te) och din bulle & kaka (eller smörgås). 

   Gemenskapen efter gudstjänsten är viktig, 
   och vi får prova oss fram tillsammans.

Lisa Wermeling & Britten Larsson

Söndag 12 september
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Hellen Tolf Dahl

Torsdag 16 september
12-14 Öppen kyrka

Söndag 19 september
10.00 Gudstjänst
 Christina Molin

Måndag 20 september
17.00 Fem ti’ sju - syföreningen

Torsdag 23 september
12-14 Öppen kyrka

Söndag 26 september
10.00  Gudstjänst
 Krister Karlsson

Kalendarium

Vi fortsätter med det trygghets-
tänk som fanns förra somma-
ren, när vi fick mötas till några 
andakter. Vi sitter på anvisade 
platser, med mellanrum men 
ändå i gemenskap. 



Mikaelimässa 
– 3 söndagskvällar kl 18.00
En gudstjänst som uttrycker våra 
känslor och vår tro på olika sätt. Del-
tagare skapar gudstjänsten med texter, 
delning, dans, sång och nattvard. Möj-
lighet att tända ljus, skriva bönelappar 
och dela liv med frivilliga uttryck. Det 
finns möjlighet att få förbön.

Datum: 24/10, 14/11 samt 5/12. 
Gudstjänstformerna kan variera. 
Ett fint tillfälle att möta nya besökare 
i kyrkan. 

Ansvariga: diakon Omon Norén och 
pastor Hellen Tolf Dahl

Gudstjänstledar-
träff 
16 september 18.00-20.00
Nu tar vi omtag efter Covid-19 och 
startar kyrkan igen. Vi behöver bli 
fler gudstjänstledare och har därför en 
träff. 

Vi kommer tillsammans att gå igenom 
gudstjänstordning, Equmeniakyrkans 
gudstjänstwebb, böcker, psalmer, 
svårt och lätt. 

Kom och pröva på!

Röstträning
Efter kyrkkaffet söndagen 10 oktober 
blir det röstträning med Marianne 
Hammaroth, för alla intresserade. 
Ytterligare ett tillfälle tillkommer 
senare i höst.

Körövning
Välkommen med att sjunga i kören! 
Vi börjar våra övningar igen den 31 
augusti, kl 18.30.



Sociala missionen
Sociala missionen har släppt två rap-
porter under 2020. ”Försörjnings-
kravet – berättelser om splittrade 
familjer” om flyktingars kamp att 
återförenas med sina familjer, och 
”Barn på flykt flytt” om bostadslö-
sa barnfamiljer. Den senare ska ha 
skickats ut till församlingarna. Om du 
är intresserad av att läsa dessa rappor-
ter, kontakta pastor Hellen Tolf Dahl.

Teologisk grund
Välkomna till en kväll med samtal, 
frågor och genomgång av Teologisk 
grund, Equmeniakyrkans grunddoku-
ment som förklarar vår kyrkas tro och 
bekännelse. 

Tid: Torsdag den 7 oktober kl 18-20.

Pastor Hellen Tolf Dahl 
tel 073-224 02 44

Existentiell hälsa
Åtta fredagar tillsammans i grupp. Vi diskuterar och delar tankar från Världshäl-
soorganisationens definitioner av det som kallas existentiell hälsa. Vad behövs 
för att ha tillgång till ett liv med nödvändig och livsbejakande hälsa, andlighet 
och personlig reflektion? Den frihet vi är födda med som unika skapade indivi-
der tar ibland skada av händelser, sådant vi drabbas av i livet och sammanhang 
som förändrar oss. Vi läser och sammanfattar hur vi ändå idag kan återfå livs-
glädje, styrka och kraft att förändra våra liv tillsammans med andra. Vi delar 
glädje, frågor och erfarenheter. Vi deltar i det vi själva vill i våra samtal. 

Begränsat antal deltagare. Ingen kostnad. Frivillig gåva till kaffe. 

Datum: 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, uppehåll v 44, 12/11, 19/11.

Anmälan till diakon Omon Norén tel 073-787 82 05 eller pastor Hellen Tolf 
Dahl 073-224 02 44



Semester
Personalen har semester följande tider:

Pastor Hellen Tolf Dahl 28 juni till 8 augusti
Diakon Omon Norén 19 juli till 15 augusti

Under deras frånvaro går det att nå 
Krister Karlsson vid behov, 

telefonnummer 070-648 60 29

Födelsedagar
Carmen Jimenez de Espinoza
60 år den 20 juni

Ola Weiland
75 år den 8 juli

Ivan Rudström
92 år den 12 augusti

Ingrid Westanmo
94 år den 12 augusti

Församlingsboken

Ingemar Björklund
75 år den 15 augusti

Solveig Rogvall
75 år den 3 september

Samira Hanna
85 år den 5 september

Doris Rudström
92 år den 6 september


