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Kära vänner,
Vi lever i ett märkligt tidevarv. Samtidigt är det kanske så människor i alla 
tider har upplevt det. Varje tid har haft sina svårigheter. Vi kan inte alltid 
styra över det som händer oss, våra nära och kära, samhället i stort och 
smått. Vi kan inte ha kontroll över det, men det vi kan göra är att välja HUR 
vi möter varje utmaning, svårighet. 
Många gånger sitter vi i väntan på något, någon person eller händelse. 
Väntans djupaste innebörd är att vi inte vet vad som ska ske, men att vi får 
öva oss i tillit till Gud som är ständigt närvarande och levande. Med Per 
Harlings ord:

Vila i din väntan, stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser.
Våga vänta tryggt, snart har dagen grytt.
Våren visar vägen. Gud gör allting nytt.

Väntan behöver alltså inte alls vara hjälplöshet eller sysslolöshet, utan en 
förvissning om att Herren hör och ser. Nu har aktiviteter i kyrkan startat 
och livet i Mikaelikyrkan är tillbaka. Vi gör inte omtag utan NU börjar vi! 
Ny-tag! Nystart!
Vi har varit avsidestagna under många månader och livet har förändrat sig 
för många. Det vi mest av allt behöver nu är hopp och tillförsikt, glädje 
och häng i kyrkan! Därför frågar vi efter vad DU vill göra och bidra med, 
samtidigt som vi i allra högsta grad är ett VI. Vi gör tillsammans, fogar lem 
till lem. Vi vill vårda och bygga på vår församling, ta till vara det som varit 
samtidigt som vi fogar till nytt. Bjuder in familj, vänner och bekanta. 
Mikaelikyrkan som vår nya Mötesplats dit vi alla är välkomna!

Pastor Hellen Tolf Dahl och diakon Omon Norén
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Församlingsboken
Födelsedagar
Elsie Thorén
95 år den 17 december

Margareta Jonsson
80 år den 14 januari

Björn Ljung
60 år den 20 januari

Sören Aronsson
94 år den 24 januari

Maj Lindén
75 år den 25 januari

Dehab Dehab Haylay
70 år den 12 februari

Anneli Weiland
75 år den 3 mars
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Ledighet
Omon Norén är ledig för studier 

10 - 28 februari



Kallelse till årsmöte och församlingsmöte
Styrelsen kallar till årsmöte i Mikaelikyrkan, kl 15:00 lördag 12 februari 2022. 
Vi har förhoppningen att årsmötet kan äga rum på plats den här gången.

Styrelsen kallar även till församlingsmöte efter gudstjänsten, söndag 30 januari 
2022, där vi går igenom ekonomifrågorna inför årsmötet.

Valberedningen
Du som har valts till ett uppdrag i 
församlingen och inte vill bli omvald 
på årsmötet, måste kontakta valbe-
redningen (Solveig Rogvall) senast 
söndag 19 december 2021. Det går 
naturligtvis också bra att prata med 
valberedningen om du vill ställa upp 
på någon uppgift.

Ekonomin
När vi närmar oss det ekonomiska 
bokslutet för 2021 kan vi, precis som 
förra året, konstatera att församlingens 
off erstatistik är god – med tanke på att 
vi inte haft gudstjänster under mer än 
halva året. Det är tack vare alla bidrag 
till församlingens arbete som kommit 
in under året. Det trogna off randet är 
till stor hjälp för vår ekonomi.

Det blev alltså inte någon julmarknad 
2021 heller. Trots att vi har börjat träf-
fas i lite större samlingar, känns det 
fortfarande klokt att inte öppna upp 
för fullt. Vi kommer att kunna trängas 
på många julmarknader i framtiden. 

För den som vill och kan, fi nns möj-
ligheten att skicka in ett bidrag till 
årets julmarknad, via församlingens 
plusgiro 25 03 77 – 9.

Kyrkkaffe
Från och med första advent kommer 
det att fi nnas organiserat kyrkkaff e 
efter gudstjänsten. Du behöver allt-
så inte längre ta med dig termos och 
bullar, inte heller under de övriga ad-
ventssöndagarna. 

I januari 2022 hoppas vi kunna börja 
med en kyrkkaff elista igen, med lite 
enklare kyrkkaff e. 

10

Hälsning från styrelsen Gudstjänsten
Det är med stor glädje som vi åter har 
möjlighet att träff as i kyrkan och fi ra 
gudstjänst tillsammans. Vi får sjunga, 
uttrycka tillbedjan, dela ord och bord 
på olika sätt. Vi har haft olika musiker 
och predikanter hos oss. Vi uppskat-
tar mångfalden, alla olika gudstjänst-
ledare och andra som bidrar på olika 
sätt. Det är vi tillsammans som skapar 
gudstjänster och den stämning som vi 
inbjuder besökare till. 

Mikaelimässan
Vi har nu kommit igång med en kvälls-
gudstjänst och bokat in den tre gång-
er per termin. Det är en mässa där vi 
möts i vår brustenhet och glädje, med 
våra frågor och tankar. Vi får uttrycka 
oss på olika kreativa sätt och vi får 
möjlighet att tända ljus, skriva böner, 
läsa våra vittnesbörd eller personliga 
texter. Vi delar nattvard och bjuder in 
till förbön. Dessa gudstjänster är på 
söndagskvällar kl 18.00. 
Se kalendariet.

Öppen kyrka
Andakt och möjlighet till 
ett enkelt fi ka och samtal. 
Torsdagar 13.00-15.00.

Bibelstudier
Under Öppen Kyrka fortsätter vi 
att ha möjlighet att samtala och läsa 
veckans kommande bibeltexter. 
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Jesus sade: 
”Jag är världens ljus. 
Den som följer mig 
skall  inte vandra 
i mörkret utan 
ha livets ljus.”

Joh 8:12

Schackklubb
På tisdagskvällar träff as barn i kyr-
kan och lär sig att spela schack. Här 
skulle vi behöva några frivilliga från 
församlingen som fi nns tillhands för 
kontakt och ett enkelt fi ka till de sys-
kon och anhöriga som sitter och vän-
tar. Det skulle kunna vara en plats för 
möten och samtal i all enkelhet. När-
varo är vår största tillgång för att möta 
människor.

Trygga Rum
Det samarbetsprojekt som går under 
namnet Trygga Rum som Mikaeli-
kyrkan är delaktig i har varit en stor 
hjälp för många utsatta familjer i ett 
par år. I Skärholmens kyrka träff as 
vi och leker, sjunger, skapar kreativt 
och får ett gott mellanmål. Anhöriga 
får stöd med juridiska frågor som rör 
hemlöshet, invandrarfrågor och sär-
skilda stöd för barnen. Barnen kan få 
kläder och även matkassar lämnas ut 
vid behov, men på andra tider än un-
der verksamheten. 

Nu inväntar vi på information om hur 
länge vi får fortsätta med detta projekt 
under 2022. 
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Röstvård
Den 10 oktober hade vi röstvård med 
Marianne Hammarroth (kantor, sång-
erska och röstcoach), som med hu-
mor, professionalism och respekt för 
den enskilde individen, har väglett var 
och en av deltagarna till att kunna hö-
ras bättre. Vi får åter träff as och pröva 
på att andas, slappna av och att hitta 
vårt personliga röstläge. 

Lördagen den 11 december kl 10.30-
12.00. Alla välkomna. Ingen avgift.

Vi har våra kulturarrangemang 
i samarbete med Bilda.



Klimat och 
återanvändning
I Mikaelikyrkan har vi tagit del av den 
plan som Equmeniakyrkan har antagit 
för att bidra till ett bättre klimat. Vi 
har bergvärme, vi källsorterar och de 
”nya” möbler vi skaff ar är begagnade. 
Vi har tagit reda på barnmöbler och 
stolar från en öppen förskola. Vi har 
tagit rätt på pysselmaterial från olika 
verksamheter i kommunen och i an-
dra församlingar. Vi köper ekologiskt 
te och kaff e. Vi återvinner gudstjänst-
ordningarna som kladdpapper och 
pysselmaterial. Vi byter ut glödlam-
por till energisnåla alternativ osv. 

Många av oss bidrar på olika sätt hem-
ma och på arbetsplatsen. Det fi nns 
möjligheter att tipsa varandra om vad 
man gör. Equmeniakyrkan har infor-
mation från olika församlingar. Vi 
kommer att arbeta med detta långsik-
tigt och ta vara på den kunskap som 
forskas fram. Vi arbetar på en hand-
lingsplan för vår församling. 

Välkommen till Mikaelikyrkan på ett 
klimatföredrag i februari: ”Alkoho-
lens påverkan på klimatet”, en före-
läsning med Anette Kyhlström från 
Hela Människa i Stockholms Län 
och Sofi a Modigh, representant från 
IOGT-NTO. (datum utannonseras se-
nare).

Existentiell hälsa
Vi hade hoppats på att få en konti-
nuitet med en grupp för den bok och 
samtalsämnen som kommer med vårt 
studiematerial kring Existentiell häl-
sa. Tyvärr hade fl era deltagare fått för-
hinder de tider som var utsatt. Därför 
har vi skjutit på denna samtalsgrupp 
och gör ett nytt försök till våren.

Författarfrukost
Lördag den 29 januari kl 10.00-11.30 
är alla välkomna till författarfrukost. 
Då kommer Christina Hanke och be-
rättar om sin bok ”Sökte sanning fann 
tvivel”. Författaren ger oss en person-
lig berättelse om sin resa genom livet 
med tro, tvivel och ett sökande efter 
mening. Hon beskriver livet som led-
are för mormonkyrkan och sedan livet 
som avhoppare och dess konsekvenser. 
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”Trivselgrupp”
Sedan verksamheter och gudstjänster 
har startat upp igen så har allt fl er hört 
av sig och vill vara med och fi xa till 
och göra kyrkan fräsch och fi n. Både 
inne och utomhus behövs det nya tag.

Därför skapar vi nu en trivselgrupp 
som kan arbeta tillsammans med det-
ta. Den är mera spontan och inget som 
vi behöver välja på ett årsmöte, utan 
alla kan vara med och bidra på olika 
sätt och hur mycket man själv vill. Ni 
som är intresserade av att vara med 
och komma med idéer om inredning, 
färg och form mm, hör av er så att vi 
vet att ni vill vara med och påverka.

Hör av er till personalen eller skriv ert 
namn på listan för trivselgrupp som 
vi sätter på en anslagstavla. Så kom-
mer vi att samlas till möten då och då 
för att samtala, se vad alla vill, hitta 
lösningar och svar på idéer. Vi provar 
detta ett tag, sedan utvärderar vi, och 
vi får ha trevligt och roligt under tiden. 

För att det skall fungera rent prak-
tiskt så kommer ett par styrelse-
representanter att fi nnas med som 
samordnar det hela.

Teologisk grund
Den 7 oktober träff ades några intres-
serade för att läsa igenom Equmenia-
kyrkans teologiska grund tillsammans, 
men vi hann bara till hälften. Därför 
träff as vi igen torsdagen den 2 decem-
ber 18.00-20.00 för att läsa resten. 
Alla är välkomna för vi låter det goda 
samtalet leda kvällen och de texter 
vi läser är fristående från de tidigare. 
Därför kan alla som vill komma och 
samtala. Vi har hela dokumentet med 
så alla som vill kan ta del av hela tex-
ten och läsa vidare hemma. 

Vi planerar att träff as några gånger un-
der våren om det fi nns fortsatt intresse 
och då läsa bibeltexterna som teolo-
gisk grund hänvisar till mera utförligt. 
Det fi nns en studieplan för detta som 
innehåller fyra träff ar med fördjup-
ning, bibelläsning och samtal om vår 
gemensamma tro och uttryck. Hör av 
er om ni är intresserade. Vi har ännu 
inte bokat in datum för vårens sam-
lingar.



Kalendarium

   DECEMBER
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   JANUARI 2022
Torsdag 2
13-15 Öppen kyrka
18-20 Teologisk grund

Söndag 5  2:a advent
10.00 Gudstjänst

Krister Karlsson, Omon Norén,  
 Lena Olsson. Vi sjunger advents-  
 och julsånger.
18.00 Mikaelimässan 
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,  
 Cristina Larsson

Onsdag 8
13.00 RPG-samling i Mikaelikyrkan

Torsdag 9
13-15 Öppen kyrka

Söndag 12  3:e advent
10.00 Gudstjänst med nattvard

Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,  
 Cristina Larsson

Torsdag 16
13-15 Öppen kyrka

Söndag 19  4:e advent
10.00 Gudstjänst
 Petter Jacobsson, Annika 
 Eriksson, Cristina Larsson

Lördag 25  Juldagen
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Anders och  
 Joy Björk

Lördag 1  Nyårsdagen
15.00 Sammanlyst gudstjänst 
 med Skärholmens församling, 
 i Mikaelikyrkan. Veronica Lindgren,  
 Omon Norén, Anna Bysveen

Torsdag 6  Trettondedag jul 
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,   
 Lena Olsson, kören.
 Julfest efter gudstjänsten.

Söndag 9 
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson

Torsdag 13
13-15 Öppen kyrka

Söndag 16 
10.00 Gudstjänst
 Anders Jonåker, Annika 
 Eriksson, Cristina Larsson
 Uppföljning/avstämning av 
 församlingsutvecklingsprojektet   
 vid kyrkkaff et.

   NOVEMBER

Söndag 28  1:a advent
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Anders Öhlén,  
 Lena Olsson, kören
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Onsdag 19
13.00 RPG-samling i Stuvstakyrkan
 
Torsdag 20
13-15 Öppen kyrka

Söndag 23 
10.00 Gudstjänst
 Krister Karlsson, Eva Karlsson

Måndag 24
17.00 Fem ti´ sju - syföreningen

Torsdag 27
13-15 Öppen kyrka

Lördag 29
10-12 Författarfrukost med Christina  
 Hanke ”Sökte sanning fann  
 tvivel”

Söndag 30 
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Hans-Peter  
 Rasmussen
 Församlingsmöte efter 
 gudstjänsten
18.00  Mikaelimässan

   FEBRUARI

Onsdag 2
13.00 RPG-samling i Högdalskyrkan

Torsdag 3
13-15 Öppen kyrka

Söndag 6  Kyndelsmässodagen
10.00 Gudstjänst
 Rune Forsbeck, Anne 
 Björklund, Lena Olsson

Torsdag 10
13-15 Öppen kyrka

Lördag 12
15.00 Årsmöte för Mikaelikyrkans  
 missionsförsamling

Söndag 13 
10.00 Gudstjänst med nattvard
 Hellen Tolf Dahl, Anders   
 Öhlén, Lena Olsson. 
 Hälsning från årsmötet.

Onsdag 16
13.00 RPG-samling i Mikaelikyrkan

Torsdag 17
13-15 Öppen kyrka

Söndag 20 
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Anders och  
 Joy Björk

Måndag 21
17.00 Fem ti´ sju - syföreningen

Torsdag 24
13-15 Öppen kyrka

Söndag 27 
10.00 Gudstjänst
 Stig Jonsson, Tommy Jungedal,  
 Cristina Larsson


