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Inledning
I Svenska kyrkans psalmbok finns psalmen ”Dig vare lov, o Jesus Krist” och i 
vers fyra står det: Ett evigt ljus bland oss har grytt och världen skall bli född på 
nytt.

Vi har haft årsmöte och firat årshögtid. Det är inte en början eller ett slut på vårt 
uppdrag i vår församling, men det ger oss ny kraft att fortsätta arbetet för en 
rimligare värld. Det är ett bokslut för det gångna året och vi kan sammanfatta 
det som har hänt och det vi har gjort. Vi får glädjas åt att så många kunde samlas 
i vår kyrka den gångna helgen. Vår gemenskap sträcker sig dock långt utanför 
väggarna i vår kyrksal. Vi upplever gemenskap med alla som tillhör vår försam-
ling och vår vänkrets. Vi har också fått möjlighet att på ett speciellt sätt få en 
hälsning från andra sidan världen där kristna inte har det lika lätt att få träffas i 
en kyrka. Kristna i andra länder ber om förbön för deras frihet. De räknar med 
att vi skall förstå hur viktig bönen är för jordens pånyttfödelse i Kristus. Bönen 
har en särskild plats i vår gemenskap för den sträcker sig bortom ord och möten. 
Den Heliga Anden bär den över hela vår värld och ingen bön är någonsin slösad. 
Vi behöver inte ens hitta de perfekta orden, utan om våra hjärtan är med så får vi 
också be om formuleringar och ord och vissheten om att Gud vet precis vad vi 
och de vi ber för behöver. Låt detta bli ett nytt verksamhetsår i bönens tjänst. Då 
kommer vi att kunna ta hand om allt det andra också. Vi öppnar nu upp med vis-
sa verksamheter och ber om att allt vi vill göra skall kunna genomföras på sikt.

”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. 
Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. ” 
1 Thess 5:16-18.

Pastor Hellen Tolf Dahl

Teologiskt Grund 
Fyra torsdagskvällar med läsning och genomgång av Equmeniakyrkans teo-
logiska grund. Vi läser dokumentet och studerar bibeltexterna som teologisk 
grund hänvisar till och samtalar utifrån gruppen. 

Datum: Torsdag 7 april, 21 april, 5 maj, 19 maj kl 18.00-20.00. 
Pastor Hellen Tolf Dahl



3

Klimatfastan 2022
Från Equmeniakyrkans hemsida och 
sidan www.klimatfasta.nu hämtar vi 
följande inspiration och uppmaning.

”Människan är skapad till Guds av-
bild och är själv en del av skapelsen. 
Vi bär som människor ett unikt ansvar 
att vara Guds medarbetare, förvaltare 
och medskapare.” 
I år uppmärksammar vi att det råder 
klimatnödläge. Vi får hjälpa varan-
dra att ta steg i riktning mot en mer 
hållbar livsstil – för den här världens 
skull. Vi klimatfastar med en uppma-
ning att ta jordens klimatnödläge på 
allvar. Delta i Klimatfastan med en 
attityd av utforskande och ödmjukhet. 
Bli utmanad, men sätt inte för höga 
mål. Klimatfasta gärna tillsammans. 
Det gör det roligare!

Fastan i vårt kyrkoår är den tid då vi 
förbereder oss för påskens drama, för 
Jesu död och uppståndelse. Fastan 
startar askonsdagen den 2 mars och 
pågår sedan fram till påskafton den 16 
april.

Avstå är fastans huvudverb. Att avstå 
från något för att vinna något annat. 
Det vi avstår från är inte nödvändigt-
vis något dåligt, men det vi vinner är 
alltid något bättre. Ofta tänker vi på 
någon form av restriktioner när det 
gäller vårt intag av livsmedel. Några 
väljer att avstå från kött, sötsaker el-
ler njutningsmedel av olika slag. Man 
kan också avstå från eller begränsa 
andra vanor som TV-tittande, inter-
netanvändande eller andra nöjen. Ett 
sätt att avstå är att skänka mer av sin 
inkomst till organisationer som hjäl-
per nödlidande.

Att fasta är alltid frivilligt och är ald-
rig ett mål utan alltid ett medel. Det 
handlar om att våga avstå något, steg 
för steg, för att vinna något annat. Det 
behöver inte gå till överdrift. Hell-
re något litet och länge – för fastan 
är lång. I vår tid har fler och fler sett 
ett värde i fasteperioder av olika slag 
för att göra en förändring i sitt liv el-
ler i sin omgivning. Skall vi ta ansvar 
för miljön kräver det ett mycket mer 
långtgående engagemang än fyrtio 
dagar.

Fågelskådning
Det är dags igen! Nu kan vi åter-
igen bjuda in till fågelskådning 
tillsammans med Ola Weiland. 

Plats: Ågesta, Orlången 
Bottnenområdet

Tid: Lördag 23 april, med avfärd 
från Mikaelikyrkan kl 06.00. 

Välkommen med!



Kalendarium

  MARS
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   APRIL 

Onsdag 2
13.00 RPG-samling i Älvsjökyrkan om  
 Diakonias cykelprojekt

Torsdag 3
13-15 Öppen kyrka

Söndag 6 
10.00 Gudstjänst
 Krister Karlsson, Tommy 
 Jungedal, Lena Olsson, kören

Torsdag 10
13-15 Öppen kyrka

Söndag 13 
10.00 Gudstjänst med nattvard
 Hellen Tolf Dahl, Annika 
 Eriksson, Lena Olsson.
 Insamling till pastors- och 
 diakoniutbildningarna.
18.00 Mikaelimässan
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,  
 Cristina Larsson

Onsdag 16
13.00 RPG-samling i Högdalskyrkan  
 med kåseri av Svante Zettergren  
 om sitt pastorsliv.

Torsdag 17
13-15 Öppen kyrka

Söndag 20 
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Cristina Larsson

Måndag 21
17-19 Syföreningen Fem ti’ sju

Torsdag 24
13-15 Öppen kyrka

Söndag 27 
10.00 Gudstjänst
 Sven-Gösta Holst, Hans-Peter 
 Rasmussen, Cristina Larsson

Onsdag 30
13.00 RPG-samling i Stuvstakyrkan  
 Elisabeth Sandlund om kristet 
 samhällsansvar.

Torsdag 31
13-15 Öppen kyrka

Söndag 3 
10.00 Gudstjänst 
 Christina Molin, Stig Jonsson,  
 Lena Olsson

Måndag 4
17-19 Syföreningen Fem ti’ sju

   FEBRUARI

Söndag 27 
10.00 Gudstjänst
 Stig Jonsson, Tommy Jungedal,  
 Cristina Larsson
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Torsdag 7
13-15 Öppen kyrka

Söndag 10 
10.00 Gudstjänst med nattvard
 Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson,  
 kören

Onsdag 13
12.30 Årsmöte för Mikaelikyrkans
 RPG-förening
13.00 RPG-samling ”Se vi går upp mot
  Jerusalem”, passionstemat med  
 Nils-Olof Tägt som delar 
 erfarenheter från Jerusalem

Skärtorsdag 14
18.00 Agapemåltid
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén

Långfredag 15
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl

Söndag 17 w Påskdagen
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén

Torsdag 21
13-15 Öppen kyrka

Söndag 24 
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Möblemanget
 Insamling till nationella missionen

Onsdag 27
13.00 RPG i Älvsjökyrkan med ett  
 sång- och musikprogram

Torsdag 28
13-15 Öppen kyrka

   MAJ

Söndag 1 
10.00 Gudstjänst
 Rune Forsbeck, Annika 
 Eriksson, Lena Olsson, kören

Måndag 2
17-19 Syföreningen Fem ti’ sju

Torsdag 5
13-15 Öppen kyrka

Söndag 8 
10.00 Gudstjänst med nattvard
 Hellen Tolf Dahl

Blir det en ”vårmarknad” 
eller inte?
Det är fortfarande osäkert om den 
blir av – men det finns planer på att 
eventuellt arrangera en loppmark-
nad i slutet av april eller början av 
maj. Mer information än så kan vi 
inte ge just nu. När ett datum är 
bestämt kommer vi naturligtvis att 
informera om det i god tid.

Den som är intresserad av att hjäl-
pa till kan kontakta Hans Larsson 
för att få veta mer.

Vi har våra kulturarrangemang 
i samarbete med Bilda.
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Lördag12 februari hölls församling-
ens 141:a årsmöte. Ca 25 medlemmar 
fanns på plats i Mikaelikyrkan. För-
handlingarna hölls inne i kyrksalen, och 
efteråt blev det servering i Idegranen.

Verksamhetsberättelsen för 2021 samt 
den ekonomiska redovisningen gicks 
igenom och godkändes. Revisorerna 
berömde kassör Marianne Pettersson 
för hennes arbete.

Årsmötet antog styrelsens förslag till 
budget inför 2022, vilket innebär ett 
planerat underskott på 59.000 kr. 

Anders Öhlén fick förnyat förtroende 
som församlingens ordförande för yt-
terligare ett år. Till styrelseledamöter 
för två år valdes Tommy Jungedal, 
Marianne Pettersson och Sture Rog-

vall. Kvarstående ledamöter i styrel-
sen är Annika Eriksson, Birgitta Jans-
son, Carmen Jimenez de Espinoza 
samt Hans-Peter Rasmussen. 
Krister Karlsson valdes till vice för-
samlingsföreståndare.

Vid styrelsens konstituerande sam-
manträde efter årsmötet valdes Anni-
ka Eriksson till 1:e vice ordförande, 
Tommy Jungedal till 2:e vice ordfö-
rande, Marianne Pettersson till kassör 
och Birgitta Jansson till sekreterare. 
Styrelsen valde också fastighetskom-
mitté för 2022: Tommy Jungedal, 
Hans Larsson, Ingemar Björklund 
samt Anders Öhlén.

Årsmötet beslutade att skicka denna 
hälsning till alla som inte kunde vara 
med på själva mötet. 

Hälsning från årsmötet

Röstvård 
Lördagen den 19 mars 10.30-12.00 
får vi möjlighet att träna våra röster 
för att höras. Vi samlas i kyrksalen. 
Marianne Hammarroth (kantor, sång-
erska, röstcoach). Med humor, pro-
fessionalism och stor respekt för den 
enskilda individen vägleder Marianne 
deltagare till att kunna höras bättre. Vi 
får öva på andning, hållning och olika 
röstlägen med läsning och tal. Ingen 
avgift, alla är välkomna.

Pastor Hellen Tolf Dahl

RPG
Till RPGs samlingar i annan försam-
ling erbjuder vi bilskjuts 12.30 från 
Mikaelikyrkan.

Den traditionella vårresan är ännu inte 
färdigplanerad men blir preliminärt 
den 11 maj. Vi återkommer med infor-
mation.



Församlingsboken
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Födelsedagar
Anneli Weiland
75 år den 3 mars

Zaray Weldemichel
75 år den 7 april

Birgitta Härenstam
75 år den 26 april

Krister Karlsson
75 år den 6 maj

Ny medlem
Hellen Tolf Dahl gick in i 
församlingen i februari 2022

Församlingens 
handlingsplan 
för hållbarhet
Styrelsen har börjat arbeta på ett för-
slag till församlingens handlingsplan 
för hållbarhet. Vid årsmötet gavs en 
kort presentation av hur förslaget ser 
ut just nu. Det är inte färdigt än, men 
det här är några av punkterna:

• I möjligaste mån köpa in ekologiskt 
kaffe och te, närproducerade produk-
ter (pågående)
• Se över källsortering och återvin-
ning (pågående)
• Planera för matavfallsåtervinning
• Byta ut glödlampor mot energi- 
snåla alternativ (pågående)
• Se över elförbrukning och elavtal 
(bergvärme installerad 2017)
• Vid inköp av möbler etc, först för- 
söka hitta begagnade, inte alltid ny-
producerade.

Författarfrukost 
Lördagen den 23 april 10.00-12.00 får 
vi besök av Christina Hanke som be-
rättar om sin bok ”Sökte sanning fann 
tvivel”. Författaren berättar om sin 
resa genom livet med tro, tvivel och 
sökande efter mening. Hon beskriver 
livet som ledare för mormonkyrkan i 
många år och sedan livet som avhop-
pare och dess konsekvenser. Vi får 
samtala och ställa frågor. 

Anmäl gärna så att vi kan beräkna an-
tal kaffe/frukost. Frivillig avgift för 
servering.  

Pastor Hellen Tolf Dahl

Öppen kyrka 
Torsdagar 13.00-15.00. 

Andakt, kaffe, samtal och 
bibelstudier för de som 
önskar, ljuständning. 



Mikaelikyrkans missionsförsamling

Adress:
Skärholmsgången 2-4
127 48 Skärholmen

Webb: mikaelikyrkan.nu

Kontonummer:
Plusgiro: 25 03 77 - 9
Församlingsnummer 
i Equmeniakyrkan: 2507

Swishnummer:
Kollekt, gåva till församlingen:
123 607 07 00
Kyrkkaffe, servering:
123 263 82 94
Insamlingar mm:
123 229 95 68

Personal:
Hellen Tolf Dahl
Pastor
Mobil: 073-224 02 44

Omon Norén
Diakon
Expedition: 08-740 31 85
Mobil: 073-787 82 05
E-post: omon.noren@gmail.com

Körledare:
Lena Olsson
Telefon: 08-97 44 83

Livet i Mikaelikyrkan
Programblad utgivet av Mikaeli-
kyrkans missionsförsamling, 
ansluten till Equmeniakyrkan. 
Ansvarig utgivare: Stig Jonsson
Layout: Viveka Vidhammer
Manusstopp nästa nr: 22 april 2022

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med den nya adressen. 
Returadress: Skärholmsgången 2-4, 

127 48 Skärholmen


