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Inledning
I skrivande stund går vi mot årsmöte och årshögtidsgudstjänst. 
Ännu en av många nya tider och saker. Högtider brukar firas i sam-
band med brytningstider, till exempel när solen vänder i midvinter, 
nyår, vårdagjämning, midsommar. Det kan också vara en förändring 
i livet, barn, barnbarn, jobb och så mycket mer. 

Jag brukar välja att se att tiden kommer till mig, oss, snarare än att 
den går ifrån oss. Så länge vi lever kan vi välja Livet! Välja nytt och 
välja om. Nu kommer ett nytt år i Mikaelikyrkan när vi kan välja 
nytt. Liksom våren kommer, så kommer också livet. Ett nytt liv där 
vi skapar häng i kyrkan, när vi kan komma och bara vara eller delta 
mer aktivt i kyrkan så som vi vill, kan och förmår. Alla är välkomna!

Livet i världen och runt omkring oss kan lätt få en stämpel av dome-
dag och då är det extra viktigt att vi är realistiska utan att vi förlorar 
hoppet. Fira livet medan vi har det, det stora såväl som det lilla.

Låt oss tillsammans och gemensamt leva och verka för att Mikaeli-
kyrkan på nytt tar sin plats i Skärholmens centrum. Att det får bli en 
mötesplats för alla som söker glädje och mening med sitt liv.

Välkommen till kyrkan – platsen där livet händer!

Omon Norén
diakon
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Församlingsstuga
Vi vänder oss in mot församlingen för 
att skapa mer gemenskap och häng 
i kyrkan! Vi börjar med en andakt 
och därefter är det fritt för idéer och 
tankar för att utveckla detta vidare. 
Möjlighet till bibelstudier, samtal om 
Existentiell hälsa, bästa boken du läst, 
göra egna kryss, lösa sudoku osv, allt 
som kan bygga gemenskap och för-
samling. Vi vänder oss i första hand 
till våra församlingsmedlemmar och 
vänner. 

Det blir fem onsdagar i vår med start 
8 mars kl 13.00-15.00. Sedan träffas 
vi 22 mars, 5 april, 19 april och 3 maj.

Välkomna!

Diakon Omon Norén
Pastor Hellen Tolf Dahl 
Se kontaktuppgifter på baksidan

Öppen kyrka
På torsdagar kl.13.00-15.00 har vi öp-
pen kyrka för andakt, bön, sinnesro, 
fika och gemenskap. Det finns möjlig-
het att samtala med pastor och diakon. 
Det finns biblar för bibelstudium och 
samtal. Verksamheten riktar sig utåt 
och är öppen för alla. 

Välkommen till 
”fem ti´ sju”!
Vad är ”fem ti´ sju”? Jo, det är nam-
net på före detta syföreningen, som 
träffas klockan fem (17.00) varan-
nan måndag jämna veckor. Vi börjar 
samlingen med att fika tillsammans 
och sedan håller vi på till klockan 7 
(19.00). Några ägnar sig åt att riva la-
kan och rulla bandage, medan andra 
stickar och virkar tröjor, byxor och 
filtar. Alltsammans packas sedan i lå-
dor som skickas till sjukhus och BB i 
Kongo. Mödrar som föder barn på BB 
får ett ”babypaket” som innehåller det 
vi producerar plus lite till.

Här kan alla, självklart både män och 
kvinnor delta och göra en fin och vik-
tig insats för missionsarbetet i Kongo, 
så välkommen att delta i gemenska-
pen i ”fem ti´ sju”!

”På tunn is”
”Möblemanget” och Stefan Sjöblom 
har arbetat med sånger till en klimat-
mässa. De skulle ha varit hos oss i 
höstas, men det blev inte av. Nu försö-
ker vi igen, och på kvällen söndag 12 
mars (kl 18.00) framför de ”På tunn 
is” hos oss i Mikaelikyrkan. 

Välkommen med!
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Valborgsfirande 
på Klubbensborg
Det finns inte så många detaljer än – 
men planen är att genomföra ännu ett 
Valborgsfirande på Klubbensborg 30 
april. Mer information kommer…

Trivselgruppen
Alla är välkomna till det vi kallar vår 
trivselgrupp. Vi träffas några gånger 
per år och gör en del praktiska förbätt-
ringar i kyrkan. Vi har redan deltagit i 
att fräscha upp olika rum i kyrkan och 
rensat på vår gård. Vi samtalar om för-
ändringar, vad vi längtar till och med 
stor omsorg om varandra och våra be-
sökare så arbetar vi på en fördjupad 
gemenskap och kreativa förslag på 
träffar och aktiviteter. 

Nästa planerade samling är den 23 
mars kl 18.00. Vi kommer också ha 
två tillfällen för arbete i trädgården: 
den 12 och 19 april kl 15.00.

Hälsning från 
årsmötet
Lördag 11 februari hölls församling-
ens 142:a årsmöte i Mikaelikyrkan. 27 
medlemmar närvarade. Anders Öhlén 
fick förnyat förtroende som försam-
lingens ordförande. Styrelse under 
2023, tillsammans med Anders, är 
Annika Eriksson, Tommy Jungedal, 
Marianne Pettersson, Carmen Jime-
nez de Espinoza samt Sture Rogvall. 
Birgitta Jansson och Hans-Peter Ras-
mussen lämnade styrelsen i samband 
med årsmötet. Trots tappra insatser 
har inte valberedningen hittat per-
soner i församlingen som är redo att 
ställa upp i styrelsen, vilket innebär 
att det nu är tre vakanser i styrelsen. 
Styrelsens förslag till budget för 2023 
godkändes. Den har ett planerat un-
derskott på 62.000 kr.

Årsmötet fick på nära håll se och be-
undra det bårtäcke som knyppelgrup-
pen har gjort och skänkt till försam-
lingen. 

Handlingsplan för hållbarhet
Vid årsmötet bekräftades Mikaelikyr-
kans handlingsplan för hållbarhet.
Punkterna i handlingsplanen finns att 
läsa på nästa sida.
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• I möjligaste mån köpa in ekologiskt kaffe och  
 te, närproducerade produkter (pågående) 

• Se över källsortering och återvinning (pågående)

• Vi har matavfallsåtervinning (pågående)

• Byta ut glödlampor mot energisnåla alternativ  
 (pågående)

• Se över elförbrukning och elavtal (bergvärme  
 installerad 2017)

• Vid inköp av möbler etc, först försöka hitta 
 begagnade, inte alltid nyproducerat

• Inkludera klimat och miljö i gudstjänster, t ex i bön  
 och förbön

• Följa vad som pågår i Grön Kyrka

• Fortsätta att utveckla vår kunskap om klimat- 
 omställningen (genom ex. återuppta arbetet  
 med studiecirkeln/anordna tema-halvdag, lära  
 av andra församlingar och föreningar mm)

Mikaelikyrkans 
handlingsplan 
för hållbarhet



Kalendarium
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 MARS

Onsdag 1
13.00 RPG-samling i Mikaelikyrkan.  
 Stig är nyfiken på... Gun-Britt  
 Sundström, författare,   
 journalist och översättare.

Torsdag 2
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet  
 till ljuständning, bön följt av  
 gemenskap.

Söndag 5 w 2:a sön i fastan
 Den kämpande tron
10.00 Gudstjänst
 Krister Karlsson, Tommy 
 Jungedal, Eva Karlsson

Måndag 6
17-19 Fem ti´ sju

Onsdag 8
13-15 Församlingsstuga
 Församlingsmedlemmar och 
 vänner träffas och trivs. Se notis.

Torsdag 9
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet  
 till ljuständning, bön följt av  
 gemenskap.

Söndag 12 w Bönsöndagen
 Kampen mot ondskan
10.00 Nattvardsgudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Aron 
 Peterson pastorskandidat, 
 Cristina Larsson, kören
 Insamling till Equmeniskyrkans  
 pastors- och diakonutbildning.
18.00 ”På tunn is” - klimatmässa 
 med Möblemanget

Onsdag 15
13.00 RPG-samling i Älvsjökyrkan.  
 Med själen som livsuppgift.  
 Hellen Västberg, leg. psyko-
 terapeut och författare till boken  
 ”Fräls oss till ondo” berättar.
 Bil från Mikaelikyrkan 12.30

Torsdag 16
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet  
 till ljuständning, bön följt av  
 gemenskap.

Söndag 19 w Midfastosöndagen
 Livets bröd
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Anders Öhlén,
 Cristina Larsson

Måndag 20
17-19 Fem ti´ sju

   FEBRUARI

Söndag 26 w 1:a sön i fastan
 Prövningens stund
10.00 Gudstjänst
 Rune Forsbeck, Annika Eriksson, 
 Cristina Larsson



7

APRIL

Onsdag 22
13-15 Församlingsstuga
 Församlingsmedlemmar och 
 vänner träffas och trivs. Se notis.

Torsdag 23
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet  
 till ljuständning, bön följt av  
 gemenskap.
18.00 Träff med trivselgruppen

Söndag 26 wJungfru Marie beb.dag  
 Guds mäktiga verk
10.00 Gudstjänst
 Rune Forsbeck, Omon Norén

Onsdag 29
13.00 RPG-samling i Stuvstakyrkan.  
 Flykten till Livet. Annahita 
 Parsan, präst och författare,  
 berättar om sitt liv och resan från  
 Iran till Sverige.
 Bil från Mikaelikyrkan 12.30

Torsdag 30
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet  
 till ljuständning, bön följt av  
 gemenskap.

Söndag 2 w Palmsöndagen
 Vägen till korset
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Annika 
 Eriksson, Lena Olsson

Måndag 3
17-19 Fem ti´ sju

Onsdag 5
13-15 Församlingsstuga
 Församlingsmedlemmar och 
 vänner träffas och trivs. 
 Se notis.

Torsdag 6 w Skärtorsdagen
 Det nya förbundet
18.00 Agapemåltid.
 Hellen Tolf Dahl, Omon Norén

Fredag 7 w Långfredagen
 Korset
10.00 Gudstjänst
 Hellen Toft Dahl

Söndag 9 w Påskdagen
 Kristus är uppstånden
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, Tommy 
 Jungedal, Cristina Larsson,  
 kören

Onsdag 12
13.00 RPG-samling i Högdalskyrkan.  
 Sånger i påskens och vårens  
 tecken. Ingela Rouso, flygel och  
 Mattias Nilsson, sång.
 Bil från Mikaelikyrkan 12.30
15.00 Trädgårdsarbete, se notis.

Torsdag 13
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet  
 till ljuständning, bön följt av  
 gemenskap.

Söndag 16 w 2:a sön i påsktiden
 Påskens vittnen
10.00 Gudstjänst
 Anders Jonåker, Omon Norén



  APRIL forts
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Måndag 17
17-19 Fem ti´ sju

Onsdag 19
13-15 Församlingsstuga
 Församlingsmedlemmar och 
 vänner träffas och trivs. Se notis.
15.00 Trädgårdsarbete, se notis.

Torsdag 20
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet  
 till ljuständning, bön följt av  
 gemenskap.

Söndag 23 w 3:e sön i påsktiden
 Den gode herden
10.00 Gudstjänst
 Sven-Gösta Holst, Anders Öhlén
 Insamling till Equmeniakyrkans  
 nationella arbete.

Onsdag 26
13.00 RPG-samling i Mikaelikyrkan.  
 Ett ögonblick i krigets spår. 
 Hellen Tolf Dahl om sin familjs  
 erfarenheter från andra 
 världskriget.

Torsdag 27
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet  
 till ljuständning, bön följt av  
 gemenskap.

Söndag 30 w 4:e sön i påsktiden
 Vägen till livet
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl, 
 Annika Eriksson
 Valborgsfirande på Klubbensborg

   MAJ

Onsdag 3
13-15 Församlingsstuga
 Församlingsmedlemmar och 
 vänner träffas och trivs. Se notis.

Torsdag 4
13-15 Öppen kyrka, andakt, möjlighet  
 till ljuständning, bön följt av  
 gemenskap.

Söndag 7 w 5:e sön i påsktiden
 Att växa i tro
10.00 Gudstjänst
 Hellen Tolf Dahl

Program längre fram 
i tiden

10 maj äger RPG:s bussresa rum.  
13 maj kommer vi att ha en vår-
marknad.

Mer information om dessa 
tillfällen kommer längre fram.
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Mikaeligården
Det är många ungdomar och unga vuxna här i Skärholmen som inte 
har någonstans att vara på kvällarna och behöver vuxna att prata 
med. De söker en mening, gemenskap och trygghet. Genom projek-
tet ”Trygga Rum” möter vi barn och ungdomar från Ukraina som 
vill träffa jämnåriga i Sverige samt lära sig svenska. Vi har inte haft 
ungdomsarbete på länge i församlingen, men vi i personalen tycker 
att det är värt ett försök att erbjuda vuxenkontakt, en trygg plats där 
vi kan fika, sjunga, läsa bibeln och samtala om livet och de förutsätt-
ningar som finns. 

Därför kommer vi att på prov ha en samling på fredagskvällarna den-
na termin, där de som vill från församlingen kan finnas tillhands. Vi 
kommer att träffas kl.18.00-21.00 i Eken. Vi kommer att förbereda 
fika på en vagn som vi tar dit från köket. Alla som vill delta med detta 
är varmt välkomna och om någon vill baka, skänka något att äta eller 
dricka så hör av er.

Pastor Hellen Tolf Dahl 
tel 073-224 02 44
Johanna och Nicky Vingren 
tel 076-108 56 96
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Återblickar   
Den 19 november kunde vi åter bju-
da in till julmarknad med glädje och 
många besökare. 
Det var loppis och försäljning. Det var 
en fröjd för ögat att se och träffa så 
många nya och gamla bekanta. Hem-
bakt, hemstickat och blommor och 
hantverk fanns till försäljning.

Inför julen 2022 kunde vi inviga vår 
nya julkrubba med stora fina figurer i 
vårt eget fina stall. 

Den första advent 2022 firade Mikae-
likyrkan 50 år. Det blev en fin samling 
med högtidsgudstjänst och fest. Bernt 
Åkerblad predikade. Han var vår ung-
domspastor och medverkade även vid 
invigningen för 50 år sedan. 

Bengt Forsberg spelade, kören sjöng  
och husbandet spelade. Vår diakon 
och pastor ledde gudstjänsten. Kyr-
koherde Malin Strindberg kom med 
en gåva och talade om samarbetet i 
Skärholmen.

Vi har haft ett par spännande möten 
vid kyrkkaffet på senare tid:

Den 15 januari berättade och vittna-
de Christina Hanke om sin väg till 
kristen tro. Hon är medförfattare till 
boken ”Sökte sanning fann tvivel”. 
Där får vi följa hennes resa från att 
vara mormonledare till att möta Jesus 
Kristus. Hennes berättelse mottogs 
med stor respekt och intresse. Hon 
kommer gärna tillbaka och delar liv 
och samtal.

Den 5 februari besökte kyrkoleda-
re Karin Wiborn Mikaelikyrkan och 
berättade om kyrkoledarnas brev till 
församlingarna i Equmeniakyrkan. 
”Färdplan” är skrivet som en upp-
muntran till gemenskap, samtal och 
vägen framåt. Läs gärna Färdplan. 
Den finns i kyrkan eller att beställa på 
Nya Musik. Hör av dig till personalen 
i kyrkan för information. Om det finns 
intresse så startar vi en grupp för sam-
tal och gemensam läsning. 

Vi har våra kulturarrangemang 
i samarbete med Bilda.
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Församlingsboken

Födelsedagar
Åke Rogvall
80 år, 3 mars

Elisabet Wermeling
70 år, 1 juni

Gertrude Fred-Forsberg
70 år, 29 juni



Mikaelikyrkans missionsförsamling

Adress:
Skärholmsgången 2-4
127 48 Skärholmen

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
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Begränsad eftersändning
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