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Inledning
Mikaelikyrkan fyller 50 år och det firar vi den 1 advent med en hög-
tidsgudstjänst. Det är fantastiskt att få vara på denna plats och tjäna 
Gud mitt i Skärholmen. Många människor passerar kyrkan varje dag. 
Några väljer att besöka oss för att tända ljus och be, dela liv och 
gudstjänstgemenskap. Ett samtal mitt i vardagen visar hur olika våra 
livssituationer är. Här samlas vi hur vi än mår och hur vi än känner 
oss. Människor väljer också att bara stanna till i trädgården framför 
kyrkan och be en stund. Därför är det viktigt att vi tillreder platser 
utanför kyrkan för vila och kontemplation. Vi har alla möjligheter 
att skapa en paradisträdgård. Kom gärna med tankar och förslag till 
församlingen.

Vi får alltfler kontakter med familjer som har flyttat hit. De har ut-
tryckt en längtan till att få komma och delta i kyrkans gemenskap. 
Därför håller vi nu på att inreda en barnhörna utanför kyrkorummet 
och ett barnrum där vi på sikt kan ha samlingar och undervisning. 
Vårt uppdrag är att leva i tro och i relation till Gud. Kristus finns i 
församlingens mitt. Vi ser fram emot nya möten med bibelstudium 
och teologiska reflektioner samt enkla kaffestunder. Allt i sin tid. 

Elisabet Wermeling påminde om en sång av Evie Tornquist Karlsson: 
”Om jag kan hjälpa någon”. Den beskriver vårt uppdrag, vår glädje 
och mening på ett sätt som du kan läsa på nästa sida.

Pastor Hellen Tolf Dahl

Bilden på nästa sida är från invigningen av kyrkan för 50 år sedan. 
Från vänster ser vi: Gösta  Aldener (ordförande), Gunilla Nilsson 
(senare Gunner), Alvar Arenlid (distriktsföreståndare), Gösta Niklas-
son (missionsföreståndare), Birger Wärlö (församlingsföreståndare), 
Christina Aronsson (senare Betnér), Bernt Åkerblad (ungdomspastor). 
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Om jag kan hjälpa någon
 
Om jag kan hjälpa någon
under livets gång
Om jag kan trösta någon
med ett ord, en sång

Om jag kan visa någon
vägen hem till Gud
blir det mening
med hela mitt liv

Om jag kan ge åt människor
av mitt överflöd
Om jag kan sprida kärlek
i en värld i nöd

Om jag kan leva livet
som en kristen bör
blir det mening
med allt det jag gör

O hjälp mig att tjäna dig så
Herre, hjälp mig att tjäna dig så

att jag kan visa någon
vägen hem till Dig
blir det mening
med hela mitt liv

Om jag kan verka trofast
för Ditt rike här
Om jag kan bringa budskap
om hur god Du är

Om jag kan visa någon
vägen hem till Dig
blir det mening
med hela mitt liv

O hjälp mig att tjäna dig så
Herre, hjälp mig att tjäna dig så

att jag kan visa någon
vägen hem till Dig
blir det mening
med hela mitt liv
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Grön kyrka
Vid ingången till kyrksalen finns vår 
informationsbokhylla, där hittar du 
bland annat information om Grön kyr-
ka, förslag till Mikaelikyrkans hand-
lingsplan för hållbarhet, ”Equmenia-
kyrkan utlyser klimatnödläge” samt 
läsexemplar av böckerna ”Ett hållbart 
liv” samt ”Ägodela”.
Var och en som vill, får gärna bidra 
med fler tips och idéer på hur vi kan 
bli mer klimatsmarta och vara rädda 
om vår jord!

Trivselgruppen
Välkomna till vår kyrkas Trivsel-
grupp. Vi har sen i våras träffats någ-
ra gånger för att göra en del praktiska 
förbättringar så att kyrkan ska kännas 
som en varm, inbjudande och viktig 
plats att komma till. Men kanske har 
det viktigaste varit mötet och omsor-
gen med varandra. Att göra saker till-
sammans är värdefullt!

Så välkomna Ni alla till Trivselgrup-
pens nästa träff; torsdagen den 26/1 
2023 kl 18.00 i kyrkan.

RPG
Våra mitt på dagen-samlingar (RPG) 
fortsätter under våren med samlingar 
onsdagar kl 13.00 i udda veckor i sam-
arbete med våra grannförsamlingar 
i Älvsjö, Högdalen och Stuvsta. Den 
7 december har vi en adventsmusik-
stund i Mikaelikyrkan. 

Vi börjar nästa år i Älvsjökyrkan med 
programmet:  Stefan  Åsander, ”Be-
kräfta - Vägleda - Inspirera” - reflek-
tioner och berättelser från 40 år som 
församlingspastor. Övriga program 
kommer i ett programblad som väntas 
klart före jul. Till samlingarna erbjud-
er vi bilskjuts kl. 12.30 från Mikaeli-
kyrkan.

Bårtäcke
Den knyppelgrupp som har träffats i 
Mikaelikyrkan under många år, och 
som har gjort flera konstverk som pry-
der vår kyrka, har nu tillverkat ett bår-
täcke till församlingen, att användas 
vid begravningar. 
Från församlingens sida vill vi skicka 
ett varmt tack till knyppelgruppen för 
allt arbete som lagts ned på detta, inte 
minst av Eva Bisell som har sytt ihop 
delarna för hand.
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På tunn is 
2018 stötte jag på en röd lista som 
internationella naturvårdsunionen 
(IUCN) sammanställer om olika djurs 
och växters status utifrån risken att de 
dör ut. Listan inspirerade mig till att 
skriva 10 låtar om olika utsatta djur. 
Jag fastnade för lejon, havssköldpad-
dor, vilda bin, elefanter, tigrar, Kali-
forniatumlare, torsken i Östersjön och 
isbjörnar. Titeln för musikberättelsen 
På Tunn Is föddes just av bilden av en 
utsvulten isbjörn på tunn is i Svalbard. 
När jag läste om djuren framkom det 
med all oönskad tydlighet att männ-
iskans framfart och ofullkomlighet 
har skapat de sociala, ekonomiska 
och miljömässiga situationer och sam-
manhang som starkt påverkat djurens 
möjligheter att överleva. I sökandet 

Klimatmässa 12 mars kl 18.00

efter fakta till texterna stötte jag på 
historien om ozonhålet, vilket fick 
bli en sång som faktiskt ger lite hopp 
om att människor kan gå samman och 
göra något bra när det verkligen gäller. 
De jättelika virvlar av plast och mikro-
plast som byggts upp i världshaven 
fick också en egen sång. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att texterna i mu-
sikberättelsen visar hur sammanflätat 
vårt mänskliga öde är med djurens och 
naturens mående. Människans girig-
het och nöd måste bemötas för att vi 
alla ska kunna få en hållbar utveckling 
och balans i framtiden. Man kan leka 
med tanken att jag även borde ha gjort 
en 11:e sång om den utrotningshotade 
arten Homo Sapiens. 

Püpps/Björn Olsson
kompositör av ”På tunn is”



Öppen Kyrka 
På torsdagar inbjuder vi till andakt i 
kyrksalen och gemenskap med kaffe 
efteråt. Vi får allt fler besökare även 
om det kan variera i antal från vecka 
till vecka. Vi respekterar besökarna 
och deras förtroende för oss. De delar 
sina livsberättelser och vågar berätta. 
Vi ber tillsammans och tänder ljus. 
Sången och musiken ger glädje. Vi 
hoppas att fler från församlingen får 
möjlighet att komma förbi på dessa 
samlingar. Alla behövs i dessa möten. 
Vi har fått in medel för särskilt utsat-
ta i samhället och för särskilt stöd till 
krigsoffer från Ukraina. Vi får allt fler 
kontakter med dessa grupper. 

Mikaelimässan
En gudstjänst för brustenhetens 
gemenskap och glädjens uttryck! 

Här får vi komma precis som vi är och 
lämna det vi vill lämna, ta emot det vi 
vill ta emot och dela det vi vill dela 
med varandra! En gudstjänst med sin-
nesro och kreativa uttryck samt enkel 
nattvard. 

Gudstjänster vissa söndagskvällar 
kl 18.00, se kalendariet för datum.

Nyktert
Mikaelikyrkans församling har bli-
vit godkänd och fått certifikat av Vita 
Nykter, som visar att vi är en alkohol-
fri miljö. Det betyder att vår kyrka vi-
sar att vi är en trygg och säker plats för 
glömda barn och nyktra alkoholister. 

Det är fyra villkor som måste uppfyl-
las för detta:
• Att lokalerna alltid är alkoholfria.
• Alla drycker som serveras här är utan 
alkohol. Det gäller alla verksamheter.
• Nattvardsvinet är helt utan alkohol.
• De som tjänstgör i lokalen är nyktra. 
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Equmeniakyrkans insamling till 
internationella arbetet startar 1 
advent och har i år temat ”Se, jag 
vill bära ditt budskap, Herre”. 

Från Equmeniakyrkans hemsida: 
”Att känna hopp inför framtiden 
tycker vi borde vara en rättighet. 
Därför sänder vi ut missionärer 
och volontärer i världen. När 
fattigdom, krig eller katastrofer 
gör världen kaotisk blir kyrkan, 
klassrummet eller utflykten en 
skyddad plats där mötet med 
varandra och med Jesus Kristus 
förvandlar. Dessa mötesplatser 
kan vara grunden för en väg ut 
ur fattigdom och skapa möjlig-
het att förändra och själv få styra 
över sitt eget liv. Därför är årets 
internationella insamling så vik-
tig. Tillsammans med våra mis-
sionärer och samarbetskyrkor 
i flera länder skapar vi sådana 
mötesplatser. I det här arbetet är 
du viktig. Ditt bidrag till Equ-
meniakyrkan gör skillnad, varje 
gåva spelar roll. Tack för det! 
Tillsammans kan vi sprida hopp 
i världen och bära Guds budskap 
vidare.”

Internationella insamlingen 
1 advent – 31 januari 2023

7



Kalendarium
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Torsdag 1
13-15 Öppen kyrka 

Söndag 4 w 2 advent 
 Guds rike är nära
10.00 Gudstjänst 
 Sven-Gösta Holst, Hans-Peter  
 Rasmussen, Lena Olsson

Onsdag 7
13-15 RPG-samling i Mikaelikyrkan.  
 Adventsmusik

Torsdag 8
13-15 Öppen kyrka

   DECEMBER

NOVEMBER Söndag 11 w 3 advent
 Bana väg för Herren
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,  
 Cristina Larsson
 Kyrkkaffet utgår på grund av en  
 uthyrning. Vi kan istället samlas  
 till gemenskap hos varandra.

Torsdag 15
13-15 Öppen kyrka

Söndag 18 w 4 advent
Herrens moder
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl
18.00 Mikaelimässan
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,  
 Cristina Larsson

Söndag 25 w Juldagen
 Jesu födelse
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl

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, Husbandet, Niklas  
 Rasmussen, Lena Olsson, kören
 Start för Equmeniakyrkans 
 internationella insamling.

Måndag 28
17-19 Syföreningen Fem ti´-sju. 
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  JANUARI 2023

Söndag 1 w Nyårsdagen
 I Jesu namn
11.00 Gudstjänst i 
 Skärholmens kyrka 
 Omon Norén, Sara Söderbäck,  
 Anna Bysveen

Fredag 6 w Trettondag jul
 Guds härlighet i Kristus
10.00 Gudstjänst 
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,  
 Kören, Lena Olsson.
 Julfest

Söndag 8 w 1:a sön e Trettondagen
 Jesu dop
10.00 Gudstjänst 
 Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson

Söndag 15 w 2:a sön e Trettondagen
 Livets källa
10.00 Nattvardsgudstjänst 
 Hellen Tolf Dahl, Tommy 
 Jungedal, Anders Björk
 Författaren Christina Hanke 
 besöker oss vid kyrkkaffet, 
 se notis sid 12.

Onsdag 18
13.00 RPG i Älvsjökyrkan.   
 Stefan Åsander, ”Bekräfta -  
 Vägleda - Inspirera” - reflek- 
 tioner och berättelser från 40  
 år som församlingspastor. Bil  
 avgår från Mikaelikyrkan 12.30.

Söndag 22 w 3:e sön e Trettondagen
 Jesus skapar tro
10.00 Gudstjänst
 Krister Karlsson, Hans-Peter  
 Rasmussen, Cristina Larsson

Måndag 23
17-19 Syföreningen Fem ti´-sju

Torsdag 26
18.00 Trivselgruppen samlas i kyrkan  
 för vidare funderingar.

Söndag 29 w 4:e sön e Trettondagen
 Jesus är vårt hopp
10.00 Gudstjänst
 Krister Karlsson, Omon Norén,  
 Cristina Larsson.
 Församlingsmöte om ekonomi

   FEBRUARI

Onsdag 1
13.00 RPG-samling i Stuvstakyrkan.  
 Bil från Mikaelikyrkan 12.3

Söndag 5 w Kyndelsmässodagen
10.00 Gudstjänst
 Karin Wiborn, Hellen Tolf Dahl,  
 Lena Olsson
 Karin Wiborn deltar vid kyrk-
 kaffet och presenterar Equmenia-
 kyrkans Färdplan

Lördag 11
15.00 Årsmöte



Söndag 12 w Sexagesima
 Det levande ordet
10.00 Nattvardsgudstjänst - årshögtid 
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén,  
 Lena Olsson, kören

Onsdag 15
13.00 RPG-samling i Högdalskyrkan.  
 Bil från Mikaelikyrkan 12.30. 

   FEBRUARI forts

Färdplan
Söndagen den 5 februari 2023 besöker 
vår kyrkoledare Karin Wiborn oss efter 
kyrkkaffet och berättar om Färdplan – 
Ett kyrkoledarbrev med perspektiv för 
vägen vidare. Detta kyrkoledarbrev är 
skrivet med en önskan att stimulera 
samtal om Equmeniakyrkans framtid.

Ur Färdplan:
”Vi vill stärka hoppet och kalla till 
förnyat engagemang. Brevet är skri-
vet i en vilja att blåsa där det glöder 
och uppmuntra till mod, kreativitet 
och andligt liv. När vi som enskilda, 
församlingar och kyrka ser och beja-

kar det liv som växer, då är förnyelse 
möjlig. Det är i tacksamhet över ett 
första decennium som vi nu blickar in 
i nästa årtionde. Detta kyrkoledarbrev 
innehåller perspektiv som vi menar är 
viktiga och vägledande för en kyrka 
som söker sin väg vidare. Färdplanen 
utgår från Equmeniakyrkans vision: 
Att vara en kyrka för hela livet där 
mötet med Jesus förvandlar mig, dig 
och världen. Syftet med en färdplan 
för oss i Equmeniakyrkan är att fånga 
in viktiga stråk och framtidsbilder 
som bidrar till gemensam energi och 
framtidstro.”
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Söndag 19 w Fastlagssöndagen
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Anders Öhlén,  
 Cristina Larsson

Måndag 20
17-19 Syföreningen Fem ti´-sju. 

Söndag 26 w 1:a sön i fastan
 Prövningens stund
10.00 Gudstjänst
 Rune Forsbeck, Annika Eriksson, 
 Cristina Larsson
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Ur Kyrkoledarbrevet om Färdplan:
”Samtidigt är vår önskan att samtalen 
får bli riktningsgivande för hur vi ar-
betar i Equmeniakyrkan framåt. Vi vill 
möta vår tids utmaningar och behov – 
för världens skull. Vi är väl medvetna 
om att vi är olika som församlingar. 
Några av oss är små. Andra större. Vi 
har olika förutsättningar men tillsam-
mans bildar vi Equmeniakyrkan. Ett 
provisorium på väg mot den fulla en-
heten.” 

Vi har några exemplar för utlåning 
i kyrkan. Många har också fått den 
hemskickat till sig. På Equmeniakyr-
kans hemsida finns den gratis att ladda 
ner. Där finns också en studieplan för 
församlingar som vill föra samtal och 
fördjupa sig. 
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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 se-
dan livet som avhoppare och dess konse-
kvenser. Vi får samtala och ställa frågor. 
Christina delar många av de erfarenheter 
boken beskriver och den kamp och sorg 
det inneburit att bryta sig loss från en 
styrd, reglerad livsstil med givna svar till 
ett nytt autentiskt liv.

"Sökte sanning - fann tvivel" ger läsaren 
inblick i Mormonkyrkans lära och livs-
stil. Mormonkyrkan utger sig för att vara 
den enda sanna kyrkan på jorden, den 
enda organisation som har auktoritet att 
tala för Gud. Den grundades 1830 av Jo-
seph Smith, då verksam i nordöstra USA.   

Författarträff
Författaren Christina Hanke kommer till oss och berättar om sin bok 
”Sökte sanning - fann tvivel” vid kyrkkaffet söndagen den 15 januari 2023.
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SMU
SMU-föreningen i Mikaelikyrkan har 
varit vilande under ett antal år med 
församlingsstyrelsen som dess styrel-
se, eftersom även en vilande förening 
måste ha en. Styrelsen har nu bestämt 
att lägga ned SMU-föreningen. Det är 
naturligtvis vår önskan att det i fram-
tiden ska finnas underlag av barn och 
ledare som gör att vi kan starta en ny 
förening.

Valberedningen 
inför 2023
Valberedningen hälsar att du som har 
valts till ett uppdrag i församlingen 
och inte vill bli omvald på årsmötet, 
måste kontakta Solveig Rogvall senast 
söndag 18 december 2022. Det går na-
turligtvis också bra att prata med val-
beredningen om du vill ställa upp på 
någon uppgift.

Årsmöte och församlingsmöte
Styrelsen kallar till församlingsmöte 29 januari efter guds-

tjänsten, för att behandla ekonomifrågor inför årsmötet.

Styrelsen kallar även till församlingens årsmöte, 
lördag 11 februari kl 15.00. 

Välkommen med!

Biblioteket
Vi påminner så här inför kommande 
helger att vi har ett fint bibliotek som 
Lottie Torstensson och Lena Olsson 
ställt i ordning. Här kan du låna böck-
er och läsa i din egen takt innan du 
lämnar tillbaka dem.

Vi har våra kulturarrangmang 
i samarbete med Bilda.
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Församlingsboken

Födelsedagar

Christina Lappalainen Lundgren
60 år, 5 januari

Sören Aronsson
95 år, 24 januari

Gun Sarestål
80 år, 31 januari

Päivi Kojo
70 år, 18 februari

Åke Rogvall
80 år, 3 mars



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: 5 feb 2023

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

127 48 Skärholmen


