Livet
i Mikaelikyrkan

- en missionsförsamling ansluten till Equmeniakyrkan
september - november 2022

Vi går till val
I år är det valår och vi skall gå till valurnorna och lägga vår röst,
alternativt poströsta. Frågorna om hur vår framtid ska se ut har
väl inte varit så viktiga och aktuella på länge, både för oss och
världen i stort. Vi känner trycket att nu är det extra viktigt och
JA det är det, för oss, våra barn och vår framtid.
Vi som har förmånen att vara anställda i vår fina kyrka vill gärna
lyfta ytterligare en dimension. Till val går vi vanligtvis vart fjärde år men grunden för vårt liv och kyrka där ”Mötet med Jesus
Kristus förvandlar mig, dig och världen” för att citera Equmeniakyrkans vision. Vi behöver fördjupa och förvandlas i Kristus så
att vi kan vara väldoftande Kristusbrev in i vår värld idag.
Därför, även om vi går till val vart fjärde år, låt oss välja Jesus
Kristus varje dag! Ibland möter vi människor som tagit emot
Jesus i sina hjärtan, kanske för många år sedan, men som aldrig
kom vidare. Det är i församlingens gemenskap, gudstjänster
och bibelundervisning som vi växer i vår tro. Vi skulle aldrig
äta ett mål mat och tro att det räcker för hela livet, men när det
gäller vår tro gör vi ofta så. Vi glömmer bort - livet och alla dess
glädjeämnen, svårigheter och utmaningar kommer i vägen. Låt
oss uppmuntra varandra så länge vi lever med Jesu närvaro och
omsorg. Välja Hans goda, inte bara då och då utan varje dag.
Då orkar och kan vi med så mycket större tro och visshet möta
dagens utmaningar både världsligt och så som det ser ut för var
och en av oss.
Låt oss gå till val! Låt oss gå med stor frimodighet och förtröstan varje dag. Låt oss välja det goda. Och kom ihåg att rösta den
11 september.
Pastor Hellen Tolf Dahl och diakon Omon Norén

2

Vart är vi på väg

Vad är 5 - 7

Vid årets kyrkokonferens behandlades en handlingsplan för Equmeniakyrkans arbete med klimatnödläget.
Där betonas bl.a. vikten av fördjupade
samtal om klimatet och de åtgärder
som krävs för att hejda den globala
uppvärmningen. Som ett led i församlingens arbete med dessa frågor bjöds
företrädare för de politiska partierna
i kommunfullmäktige in till Mikaelikyrkan för ett panelsamtal om klimatkrisen, den 1 september.

Jo det är namnet på före detta syföreningen, men verksamheten är
ganska lika. Vi träffas varannan måndag klockan 5 (17.00) och börjar med
fika. Sedan river vi lakan och rullar
bandage samtidigt som några stickar
och virkar tröjor, byxor och filtar. Allt
skickas till sjukhus och BB:n i Kongo. Mödrar som föder barn på BB får
ett ”babypaket” som innehåller det vi
producerar plus lite till. Som framgår av namnet håller vi på till kl. 7
(19.00), och självklart kan både män
och kvinnor delta.

- klimatsamtal inför valet

När texten skrivs ligger 1 september
framför oss – när Livet delas ut har
samtalet ägt rum. Information har
skickats ut på olika sätt innan samlingen, och vi hoppas att många tog
chansen att delta, och att det blev en
god samling och intressant samtal.

(eller fem ti’ sju, eller bara 57)?

Du är välkommen att bidra med t.ex.
frottéhanddukar, babybodys, stora säkerhetsnålar eller blåa IKEA-kassar
som också ska finnas i paketen. Vi
får hjälp att frakta kartongerna till
uppsamlingsplatsen i Ekenässjön av
församlingen i Tumba och behöver
bidrag till transporten. Kostnaden är
320 kronor per banankartong.
Välkommen till oss på 5-7 i höst.
Första mötet är den 19 september
klockan 5. Den 3 oktober gästas vi av
vår diakon Omon Norén.

Vi har våra kulturarrangmang
i samarbete med Bilda.
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Herren är min herde - Psaltaren 23

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid
lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta
vägar, sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är
med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer
mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.
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Öppen kyrka
På torsdagar har vi öppen kyrka med
andakt och kaffe. Det goda samtalet
med besökare står i centrum. De får
träffa diakon och pastor, tänder ljus
och har möjlighet till egen bön.
Vi behöver flera från församlingen
som möter de som kommer. Vår säkerhetsvakt Conny Cedergren är delaktig
i verksamheten och lotsar behövande
rätt. När han är i kyrkan så öppnar han
upp kyrksalen även på andra tider då
människor önskar komma in. Detta
har fungerat utmärkt.

Röstvård

”Burkmissionen”

Vi får åter möjlighet och tillfälle att
träna våra röster för att höras. Marianne Hammarroth leder deltagare i
röstteknik under tre tillfällen i oktober.

Församlingen behöver många sätt
att finansiera sina verksamheter och
kyrkliga tjänster. Vi kallar det burkmissionen när de som pantar sina burkar skänker panten till församlingen
för att flera skall kunna få hjälp och
stöd av oss. Samla gärna in era burkar
och flaskor som ger pant för det gör
skillnad.

Del 1 - 1 oktober kl 10.30-12.00
Vi går igenom kroppens hållning, andning och avspänning och upptäcker
hur viktig det är för textläsning och
hur våra röster låter.
Del 2 - 15 oktober kl 10.30-12.00
Aktiv in- och utandning, ton, käke och
tunga, textläsning.
Del 3 - 29 oktober kl 10.30-12.00
Vokaler, konsonanter, artikulation
samt textläsning.
Anmälan till pastor Hellen Tolf Dahl
tel, 073-224 02 44. Ingen avgift.
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Kalendarium
SEPTEMBER
Torsdag 1
13-15 Öppen kyrka
18.00-19.30 Samtal inför valet, Idegranen

Söndag 25 w
10.00 Gudstjänst
Sven-Gösta Holst, Omon 		
Norén, Cristina Larsson

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

Onsdag 28
13.00 RPG-samling i Högdalskyrkan.
”Medicinsk etik och beslut inom
vården”. Anders Wennlund
berättar om vårdetik.
Bil från Mikaelikyrkan 12.30.

Torsdag 8
13-15 Öppen kyrka

Torsdag 29
13-15 Öppen kyrka

Söndag 11 w
10.00 Nattvardsgudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson
Onsdag 14
13.00 RPG-samling i Stuvstakyrkan.
”Sånger och visor” med Rutger
Åsheim, kantor och sångare.
Bil från Mikaelikyrkan 12.30.
Torsdag 15
13-15 Öppen kyrka
Söndag 18 w
10.00 Gudstjänst
Christina Molin, Cristina Larsson
Församlingsmöte efter fikat.
Måndag 19
17-19 Syföreningen Fem ti´-sju
Torsdag 22
13-15 Öppen kyrka
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OKTOBER
Lördag 1
10.30-12.00 Röstvård med Marianne
Hammarroth
Söndag 2 w
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson
Måndag 3
17-19 Syföreningen Fem ti´-sju.
Omon Norén gästar och berättar
om Neurolingvistik.
Torsdag 6
13-15 Öppen kyrka
Söndag 9 w
10.00 Nattvardsgudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,
Lena Olsson

Onsdag 12
13.00 RPG-samling i Mikaelikyrkan.
”Tvivel, tro, politik och bistånd”.
Stig Jonsson intervjuar Ivar
Lundgren om hans bok
”Vägen jag fann”

Torsdag 27
13-15 Öppen kyrka

Torsdag 13
13-15 Öppen kyrka

Söndag 30 w
10.00 Gudstjänst
Stig Jonsson, Tommy Jungedal,
Cristina Larsson

Lördag 15
10.30-12.00 Röstvård med Marianne
Hammarroth
Söndag 16 w
10.00 Gudstjänst
Rune Forsbeck, Annika Eriksson,
Cristina Larsson

Lördag 29
10.30-12.00 Röstvård med Marianne
Hammarroth

Måndag 31
17-19 Syföreningen Fem ti´-sju

NOVEMBER

Måndag 17
17-19 Syföreningen Fem ti´-sju

Torsdag 3
13-15 Öppen kyrka

Torsdag 20
13-15 Öppen kyrka

Lördag 5 w Alla helgons dag
10.00 Gudstjänst
Rune Forsbeck, Anne Björklund
Lena Olsson

Söndag 23 w
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Anders Öhlén
18.00 Mikaelimässan
Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,
Cristina Larsson
Onsdag 26
13.00 RPG-samling i Älvsjökyrkan.
”Barn undrar om Gud”.
Joseph Sverker, lektor på EHS
i systematisk teologi, berättar
om sin populära bok med
samma namn.
Bil från Mikaelikyrkan 12.30.

Onsdag 9
13.00 RPG-samling i Stuvstakyrkan.
Gunilla Eitrem (Naturskyddsföreningen) berättar om sitt
arbete i olika biståndsländer i
bl.a. Afrika och Asien.
Bil från Mikaelikyrkan 12.30.
Torsdag 10
13-15 Öppen kyrka
Söndag 13 w
10.00 Nattvardsgudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson

7

Måndag 14
17-19 Syföreningen Fem ti´-sju.
Vi gör julsäck.
Torsdag 17
13-15 Öppen kyrka
Lördag 19
11-14 Julmarknad
Söndag 20 w
11.00 Gudstjänst sammanlyst till
Skärholmens kyrka.
Obs tiden.
18.00 Klimatmässa
med Möblemanget
Onsdag 23
13.00 RPG-samling i Högdalskyrkan.
”Ikoner - ett fönster mot himlen”.
Ingemar och Katarina Aronsson
Alsbjer berättar, sjunger och låter
oss pröva på ikonmålning.
Bil från Mikaelikyrkan 12.30.
Torsdag 24
13-15 Öppen kyrka
Söndag 27 w 1:a advent
10.00 Högtidsgudstjänst
med anledning av att
vår kyrka fyller 50 år!
Bernt Åkerblad, Hellen Tolf
Dahl, Omon Norén, Bengt
Forsberg, kören
Start för Equmeniakyrkans
internationella insamling.
Måndag 28
17-19 Syföreningen Fem ti´-sju.
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Trygga Rum

Mikaelimässan

Verksamhet för hemlösa föräldrar och
barn har startat efter sommaruppehåll.
Detta är ett samarbete med Svenska
Kyrkan, Hela Människan i Stockholms Län, Equmeniakyrkan och Sociala Missionen.
Flera av familjerna har gått från hemlöshet till att få en egen bostad och
några har fått arbete. Det är glädjande att se den utvecklingen. Familjerna frågar efter fortsatt kontakt och de
kommer gärna till kyrkan.

Vår alternativa gudstjänst som bygger
på sinnesromässan har vi denna höst
den 23 oktober och den 18 december
klockan 18.

Ny person i kyrkan
Conny Cedergren, utbildad säkerhetsvakt har påbörjat en anställning hos
oss med bidrag från Arbetsförmedlingen. Han arbetar utåtriktat och möter drogmissbrukare och alkoholister
som brukar uppehålla sig i vårt närområde. Många ur den gruppen sitter
ofta i vår trädgård. På grund av olika
utmaningar vi möter behövs Connys
stöd för våra andra besökare. Conny
är också praktiskt lagd med många utbildningar i bagaget. Han snickrar, fixar datorer, fungerar som vaktmästare
och hjälper till med många praktiska
saker i kyrkan. Vi kommer att presentera honom på ett församlingsmöte,
men kom gärna till Öppen Kyrka och
träffa Conny.

Klimatmässa
”Möblemanget” och Stefan Sjöblom
har arbetat med sånger till en klimatmässa, och på kvällen söndag 20 november kl 18.00 framför de den hos
oss i Mikaelikyrkan.
Välkommen med!

RPG-samling

(Mitt-på-dagen-träffar)
Vi fortsätter med våra träffar för daglediga kl 13.00, onsdagar i udda veckor. Vi samverkar med våra grannförsamlingar i Stuvstakyrkan, Älvsjökyrkan och Högdalskyrkan. Två
träffar i höst blir i Mikaelikyrkan. Vid
övriga samlingar ser vi till att det går
en bil från Mikaelikyrkan 12.30. Första träffen blir i Stuvstakyrkan den 14
september.
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Vi firar 50 år!
Första advent firar vi att
Mikaelikyrkan fyller 50 år.
Det gör vi med en högtidsgudstjänst
med ett efterföljande längre och
festligare kyrkkaffe. Vi får tillfälle att
dela våra bästa och finaste minnen
och möta en del tidigare anställda.
Det blir en fin dag att minnas!
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Församlingsboken
Födelsedagar
Samira Hanna
86 år, 5 september
Doris Rudström
93 år, 6 september
Eva Karlsson
75 år, 26 oktober
Elsie Thorén
96 år, 17 december

Kallelse till församlingsmöte
Styrelsen bjuder in till församlingsmöte
efter gudstjänsten, söndag 18 september.
Välkommen med!
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med den nya adressen.
Returadress: Skärholmsgången 2-4,
127 48 Skärholmen

Mikaelikyrkans missionsförsamling
Personal:

Hellen Tolf Dahl
Pastor
Mobil: 073-224 02 44

Adress:

Skärholmsgången 2-4
127 48 Skärholmen

Webb: mikaelikyrkan.nu

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

Kontonummer:

Körledare:

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

Lena Olsson
Telefon: 08-97 44 83

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

Swishnummer:
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