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1.
Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Nu nalkas ljuvlig sommar
då gräs och gröda gror.
Den blida solen väcker
allt det som varit dött.
Den allt med grönska täcker,
och allt blir återfött.

2.
De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
och alla gröna träd
skall oss var dag påminna
Guds godhets rikedom.
Låt oss den nåd besinna
som räcker året om.

3.
Nu hör vi fåglar sjunga
med mångahanda ljud.
Skall icke då vår tunga
lovsäga Herren Gud?
Min själ, till Herrens ära
stäm upp din glädjesång.
Han vill oss rikligt nära
och fröjda på en gång.

4.
O Jesus, du som frälsar,
du är de svagas tröst.
Dig, glädjesol, vi hälsar.
Värm upp vårt kalla bröst.
Gjut kärlekseld i hjärta,
förnya själ och håg.
Vänd bort all sorg och smärta
som på vårt sinne låg.

5.
Du Sarons blomster sköna,
du lilja i grön dal,
ack, värdes själen kröna
med dygder utan tal.
Befukta henne ofta
med dagg där ovanfrån,
att hon så ljuvt må dofta
som ros på Libanon.

6.
Välsigna årets gröda
och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda,
välsigna sjö och strand.
Gjut fruktbarhet av höjden
ned till den vida jord.
Uppfyll vår själ med fröjden
och sötman av ditt ord.

Den blomstertid nu kommer
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Kära vänner!

Livet börjar närma sig ett mer normalt läge efter pandemin, trots stora 
utmaningar i form av klimatnödläget, kriget i Ukraina och mycket annat. 
Till detta kan vi lägga de utmaningar var och en av oss kan ha i våra egna 
liv. 
Därför är det en glädje att konstatera att vi åter är igång med vår verksam-
het. Antalet besökare i söndagarnas gudstjänster och torsdagarnas Öppen 
Kyrka ökar allt mer. Vi startar upp en bit i taget - men vi är igång. Samtal, 
RPG, 5-7 syförening har alla sina platser hos oss. Vi behöver varandra. 

Kyrkan har i alla tider byggt på gemenskap. Kristus är hörnstenen i det 
husbygge som kyrkan är, generellt och specifikt i Mikaelikyrkan. Det är i 
gemenskap med Gud och varandra som vi blir hela och kan stötta varan-
dra. Det är tillsammans vi kan ha roligt och trevligt. Därför vill vi bjuda 
in dig att delta i våra aktiviteter. Delta i det du kan, orkar och vill. Just nu 
är det extra viktigt att bygga en vi-känsla i Mikaelikyrkan. En plats som 
är inbjudande på alla sätt. Detta kan vi bara göra tillsammans.

I Job 34:4 står ”Låt oss välja ut det rätta, tillsammans ta reda på vad som 
är gott”. Ordspråksboken 24:3 säger ”Med vishet byggs huset, insikt ger 
det stadga”.

Kom och låt oss bli en kyrka som sjuder av liv på nytt! Kanske har du 
en granne, en släkting eller vän som skulle uppskatta att besöka oss, att i 
Mikaelikyrkan hitta en plats där det både finns ro och andlig föda, tillika 
en härlig gemenskap. Vi får besökare varje vecka och de vill möta oss 
som finns här. Vi har ett budskap om Jesus Kristus som världen behöver. 

Hoppas att du känner dig varmt inbjuden till Livet i Mikaelikyrkan.
Välkommen hit!

Pastor och diakon 

InbjudanInbjudan
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Mikaelimässan
Förutom vår förmiddagsgudstjänst på 
söndagarna erbjuder vi en alternativ 
gudstjänst en gång i månaden under 
terminerna. En gudstjänst med sin-
nesro, delaktighet och längtan där vi 
kan uttrycka våra känslor och vår tro 
på olika sätt. Deltagare får vara med 
och skapa gudstjänsten med kreativa 
uttryck. Inbjudan till nattvard. Möj-
lighet finns att tända ljus, skriva böner 
och lägga bönestenar. Det finns också 
möjlighet att få förbön. Gudstjänstfor-
merna kan variera. Ett fint tillfälle att 
besöka kyrkan.

Öppen Kyrka
På torsdagar 13.00-15.00 har vi öppet 
för andakt, bön och enkelt fika. Det 
goda samtalet finns i vårt möte med 
varandra. Varje torsdag kommer några 
till kyrkan och vi ser gärna att fler från 
församlingen möter upp de nya som 
kommer till oss och söker gemenskap 
och vår församling. 

Påsken
Vi gläds åt att kyrkan har varit öppen 
under Stilla Veckan. På palmsöndagen 
provade vi att sjunga till den orgel-CD 
som vi har köpt in för tillfällen då vi 
inte har musiker på plats. Vi firade 
nattvard tillsammans. 

På skärtorsdagen möttes vi i vårt sto-
ra rum Eken för gemensam måltid, 
textläsning och reflektion över Jesus i 
Getsemane. 

På långfredagens gudstjänst tog vi 
fram törnekronan och fem rosor som 
lades på nattvardsbordet. Vi lyssna-
de till Bengt Forsberg som, förutom 
psalmer, bjöd på Jesu meine Freude 
(J.S. Bach), och Elegi Opus 46 (Sergei 
Bortkiewicz, ukrainsk tonsättare). 

På påskdagen firade vi Kristi uppstån-
delse med gudstjänst, kyrkkaffe och 
gemenskap. Anna Bysveen från Skär-
holmens församling spelade orgel. 

Stilla Veckan ger oss varje år en möj-
lighet att reflektera över Kristus gär-
ning för världen. 



Trygga Rum
Projektet är ett samarbete mellan  
Equmeniakyrkan, Mikaelikyrkan, 
Svenska Kyrkan, Hela Människan 
i Stockholms län och Sociala Mis-
sionen. Stockholms stad har givit oss 
medel för att kunna fortsätta denna 
verksamhet hela året ut. Vi verkar för 
en trygg miljö för bostadslösa famil-
jer, som en gång per vecka får mellan-
mål, leka, pedagogisk verksamhet och 
förnödenheter. 

Vi i möten
Under veckan möter personalen 
många människor med olika behov. 
Diakonin är en betydelsefull del av 
församlingens arbete. Samtal och an-
nat stöd är viktiga. Därför är det ock-
så viktigt att vi bygger upp kontakter 
med myndigheter, kommun, stads-
delsnämnd och organisationer som 
kan dela vårt arbete för Skärholmens 
invånare. I diakonin samarbetar vi på 
olika sätt med Svenska Kyrkan. För-
samlingens närvaro är viktig. 

Diakoni - 
Sociala Rådet
Omsorgsgruppen och diakonala rådet 
har slagits ihop till Sociala Rådet. Vi 
behöver bli flera som kontaktar med-
lemmar på olika sätt och kan hjälpa 
till med stöd för de i vårt sammanhang 
och församling. Kontakta personal för 
frågor, tankar och tjänst i diakoni. Vi 
bidrar med det vi kan och orkar. 

Vi behöver varandra. 
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Sommarandakter
Efter midsommar blir gudstjänstlivet 
lite annorlunda. De två första veckor-
na blir det sommarandakt på söndagen 
kl 10.00, en lite enklare form av guds-
tjänst.

Sedan blir det uppehåll i fyra veckor, 
innan det åter blir sommarandakter 

från den 14 augusti och 
de följande söndagarna 
fram till samlingssön-
dagen den 4 september.



Kalendarium
   JUNI
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Söndag 8 w
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Anne 
 Björklund, Lena Olsson

Tisdag 10 
 RPG-utflykt till Taxinge Slott.  
 Avresa 9.45 från Mikaelikyrkan.  
 Föranmälan krävs.

Torsdag 12
13-15 Öppen kyrka

Söndag 15 w
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Hans-Peter  
 Rasmussen, Cristina Larsson

Torsdag 19
13-15 Öppen kyrka

Lördag 21
10.30-12.00 Röstvård med Marianne  
 Hammarrroth, kantor, sångerska  
 och röstcoach

Söndag 22 w
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Krister 
 Karlsson, Eva Karlsson
18.00 Mikaelimässan

Söndag 29 w
10.00 Gudstjänst
 Krister Karlsson, Eva Karlsson

  MAJ

Torsdag 2
13-15 Öppen kyrka

Söndag 5 w
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson,  
 kören

Torsdag 9
13-15 Öppen kyrka

Söndag 12 w
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Birgitta 
 Jansson, Lena Olsson

Torsdag 16
13-15 Öppen kyrka

Söndag 19 w
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,  
 Cristina Larsson
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   JULI

Söndag 3 
10.00 Sommarandakt
 Omon Norén

Söndag 10
10.00 Sommarandakt
 Annika Eriksson

Söndag 17 - ingen andakt

Söndag 24 - ingen andakt

Söndag 31 - ingen andakt

   AUGUSTI

   SEPTEMBER

Torsdag 1
13-15 Öppen kyrka

Söndag 4 w
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,  
 Lena Olsson, kören

Torsdag 8
13-15 Öppen kyrka

Även om du inte kan 
komma till kyrkan under 
sommarveckorna, finns 
alltid möjligheten att 

bidra till församlingens 
ekonomi via plusgiro 

eller swish.

Numren för detta 
finns på baksidan 

av detta häfte.

Söndag 7 - ingen andakt

Söndag 14 
10.00 Sommarandakt
 Hellen Tolf Dahl

Torsdag 18
13-15 Öppen kyrka

Söndag 21
10.00 Sommarandakt
 Hellen Tolf Dahl

Torsdag 25
13-15 Öppen kyrka

Söndag 28
10.00 Sommarandakt
 Krister Karlsson
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Trivselgruppen
Vi har haft möte med det vi kallar 
”trivselgruppen”. Trivselgruppen be-
står av frivilliga i församlingen och 
bland församlingens vänner som vill 
hjälpa till praktiskt med olika saker i 
kyrkan. Gruppen har samlats för att 
titta på behovet av att rusta upp loka-
ler, städa trädgården och komma på 
idéer om hur vi ska inreda och för-
ändra till de behov som vi upplever 
finns nu och framöver. Gruppen är löst 
sammansatt och alla som vill delta på 
olika sätt och finnas tillhands när de 
träffas är välkomna. 

Den 22 april träffades en grupp för 
att påbörja en städning av trädgår-
den. Den 27 april sågs gruppen igen 
för att titta på innemiljön i hall och  
utrymme utanför kyrksalen. Gruppen 
kommer överens om en bit i taget nu 
och framöver. Alla är välkomna att  
kontakta någon av dem (en lista över 
deltagare finns på anslagstavlan utanför  
kyrksalen) med idéer och tankar.  
Personalen finns också tillhands för 
frågor och kontakt. 

Vi har våra kulturarrangemang 
i samarbete med Bilda.

Röstvård
Vi får ännu ett tillfälle i vår för röst-
träning och högläsning. Marianne 
Hammarroth som tidigare haft några 
lektioner hos oss kommer lördagen 
den 21 maj 10.30-12.00. Hon lär oss 
hur vi ska använda vår andning, stöd 
för röstteknik, och hur vi skall höras 
bättre. Välkomna! Ingen avgift. 

Frågor? Kontakta pastor Hellen Tolf 
Dahl 073-2240244



Samtalshjälpen
Sedan förra året har vi samarbetat med 
Samtalshjälpen genom att ge dem till-
gång till rum i Mikaelikyrkan för sam-
tal. Vi kan på detta sätt bidra till att 
familjer som har särskilda utmaningar 
i sina relationer får stöd och hjälp. Vi 
ber för verksamheten och vill fortsätta 
att stödja denna verksamhet.

Här kommer en hälsning från 
Mikael Lundgren och Samtals-
hjälpen:

Sedan vi omnämndes i tidningen Da-
gen i början av 2022 har vi fått tre 
gånger så många förfrågningar jäm-
fört med 2021. Om det fortsätter i lika 
hög takt så kommer vi att nå vårt mål 
för 2022 – att kunna hjälpa dubbelt så 
många familjer.
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Sommar på Klubbensborg
Precis som tidigare år bjuder Klubbensborgs medlemsförsamlingar på ett 
musikprogram på söndagarna, kl 15.00, som följs av AngeLäget. 

Vår församling ansvarar för programmet den 7 och 14 augusti – men alla 
söndagar är värt ett besök. Inte minst för den vackra utsikten och det goda fikat.

Hela sommarens program hittar du på www.klubbensborg.se

Vi har påbörjat ett samarbete med 
Micke Gunnardo i Västerås. Vi sam-
manför par och familjer med honom 
när jag är fullbokad. 

Efter jul har sex par kommit till oss. 
Stor förtvivlan och uppgivenhet hos 
merparten. Många söker hjälp väl 
sent. De behöver Guds hopp, som jag 
absolut ser och vill uttala in i deras liv. 
Vi är stärkta av att mer än 80% av våra 
familjer nådde sina mål de satt upp. 
Tack Gud!

Vi bygger upp ett nätverk av stöd för 
par och familjer i Sverige. En första 
gemensam dag för detta är planerad att 
genomföras senare i vår.
www.samtalshjalpen.se
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Låt oss ge varandra tid,
låt oss göra famnen vid.

Låt oss älska, låt oss sjunga,
inte hålla tand för tunga.

Låt oss skratta, låt oss leka,
låt oss sorgerna beveka.

Låt oss jaga tvivlen bort,
livet är så gränslöst kort.

Bo Setterlind

Semester
Personalen har semester följande tider:

Pastor Hellen Tolf Dahl 27 juni till 5 augusti
Diakon Omon Norén 18 juli till 12 augusti

Under deras frånvaro går det att nå Krister Karlsson vid behov, 
telefonnummer 070-648 60 29
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Församlingsboken

Födelsedagar

Krister Karlsson
75 år, 6 maj

Annika Mischke
50 år, 15 maj

Van Lieu
86 år, 10 juni

Hao Lieu
50 år, 22 juni

Kjell Gerdin
70 år, 10 juli

Ivan Rudström
93 år, 5 augusti

Maria Bjerhem
60 år, 10 augusti

Ingrid Westanmo
95 år, 12 augusti

Samira Hanna
86 år, 5 september

Doris Rudström
93 år, 6 september

Samlingssöndag 
4 september
Söndagen 4 september träffas vi till 
gudstjänst, och hälsar varandra välkomna 
tillbaka efter sommaren. Förhoppningsvis 
har vi laddat våra batterier och är redo för 
en spännande höst i Mikaelikyrkan. 



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: 20 aug 2022

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

127 48 Skärholmen


