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Hur kommer människor till  
tro på Jesus idag? Många av oss 
ställer den frågan, med grund i 
det uppdrag Jesus gett oss som 
hans efterföljare att göra alla folk 
till hans lärjungar.

I tidningen Dagen (4/8 2021) stavar 
pastorn och krönikören Öivind 
Tholvsen på ett svar: ”Förut var det 
säkert ett helt rimligt begrepp att 
säga att personer vaknade, som ur 
ett slumrande tillstånd. Uppvaknan-
det kunde ske vid ett ögonblick, i 
ett nu, på ett väckelsemöte. Men 
detta är knappast den process jag 
ser hos de som kommer till tro i 
dag. De går igenom ett allomfattan-
de byte av världsbild och den tar 
tid.” 

Vår kyrkotradition är sprungen ur 
de stora folkväckelserna på 1800- 
talet då en betydande del av svensk-
arna kom till tro. Vid det laget hade 
dock den kristna världsbilden få 
alternativ i samhället. Hur får man 
en person att byta världsbild? Jag 
tror inte bara det handlar om att  
erbjuda ett alternativ. Det handlar 

Ge en gåva

Bankgiro: 
5823-8015

Swish: 
123 690 39 00



om att ge människor tid att bearbe-
ta livets stora frågor, men också om 
att ge människor ett sammanhang 
där tron blir begriplig och verklig. 
Allt detta tror vi kan rymmas inom 
konceptet Alpha. Alpha är en grund-
kurs i kristen tro som bygger på ge-

menskap kring 
en måltid, 
undervisning 
och öppna till-
låtande samtal 
med deltagar-
nas frågor i 
centrum. Alpha 
växte fram i 
en församling 
inom angli-
kanska kyrkan 

som heter Holy Trinity Brompton, 
men kursen har sedan starten ar-
rangerats av kyrkor från en mängd 
samfund och kyrkotraditioner och 
mer än 2 miljoner människor har 
gått en kurs. I ett läge där behovet 
av gemenskap och att få ta tag i de 
existentiella frågorna är stort, tror 
vi att Alpha kan få vara till hjälp för 
människor i Strängnäs. 

Kursen pågår under 11 veckor och i 
Olivehällkyrkan kommer vi kommer 
träffas på onsdagar kl 19:00 fr.o.m 
den 29 september. 

Det är ett perfekt tillfälle för dig att 
få möta sökare eller bjuda in någon 
som du tror skulle behöva få närma 
sig tron på Jesus. 

Även om du inte vill gå kursen finns 
det flera sätt att vara med och ge 
ett bidrag in i det här arbetet. Dels 
söker vi dig som vill bära kursen i 
bön. Då åtar du dig att be en bön 
för kvällarna och att regelbundet be 
för någon eller några av deltagarna. 
Ytterligare ett sätt att bidra är att 
vara med och laga mat till kvällar-
na. Har du möjlighet att göra det vid 
något enstaka tillfälle är det av stor 
betydelse för oss som håller kursen 
och dem som går den!

Välkommen med!



Noteringar från  
församlingsmötet 29/8

Under pandemin när besök inte  
har varit möjligt har besöks- 
gruppen fortsatt kontakta försam-
lingens äldre medlemmar och nära 
vänner genom telefonsamtal. En 
mycket uppskattad kontakt. Besöks-
gruppen, bestående av Christina 
Helmersson, Lennart Sjögren och 
Gulli Wahlström, fick mottaga varmt 
tack för sitt fina arbete.

Sedan i våras ansvarar omsorgs-
grupperna för kyrkkaffet. I höst när 
vi kan fika ihop igen blir det några 
mindre förändringar. För att undvika 
trängsel är serveringen uppdukad 

på borden. Enkelt kyrkkaffe innebär 
en enklare kaka eller motsvarande till 
kaffet. Inga smörgåsar serveras, men 
det går utmärkt att ta med sig egen 
om så önskas.

Motionen från årsmötet 2020 om 
flytt av ikonen togs upp för beslut. 
Frågan diskuterades senast vid för-
samlingsmötet 13/6. Styrelsens för-
slag är att flytta ikonen till andakts-
rummet, samt inköpa en ny ikon att 
hänga i kyrksalen på samma plats. 
Styrelsens förslag bifölls genom  
sluten omröstning. 

Text: Pia Idesten

En ros till 
Tommy Andersson, 60 år, 26/9
Falah Yacoub, 50 år, 2/11
Marianne Fermsgård, 91 år, 15/11
Christina Olsson, 50 år, 25/11
Lilian Onelöv, 80 år, 1/12

Välkommen till världen
August Alander

född 2021-08-15

Från mitten av september får  
Olivehällkyrkan en ny hemsida. 



Tankar en augustidag i Måla

Skön höst, Elisabet

Jag sitter i en skön stol på gräs- 
mattan vid vår sommarstuga.
Friden är total. Inga störande 
ljud, förutom en fluga som surrar 
förbi, en kråka som kraxar och 
asplöven som prasslar. Himlen är 
blå och vinden ljum.

En trollslända landar på min arm, 
jag studerar den på nära håll. 
Så fantastisk 
skapad. Genom-
skinliga vingar 
med små röda 
prickar,
ett litet huvud 
som rör sig hit 
och dit. Den 
liksom tittar på 
mig och
säger ”Här är jag, är jag inte fin?”
Nästa påhälsning är en svart, röd 
och brun fjäril. Så otroligt vackert 
designad. Den gör ett kort besök 
och fladdrar sedan vidare. 
Friden störs av en geting som surrar 
runt, den har en förmåga att få de 
flesta av oss att känna rädsla  
— friden tog snabbt slut!
Mina tre besökare ger mig en bild 
av livet: skönhet – livsrytm – oro. 

Blicken dras till mina blomkrukor, 
även blommorna talar om livet. 
Dalians sammansatta blomblad 

som tillsammans bildar en fantas-
tisk boll. Husarknappens små gula 
blommor som lyser som solar. Pa-
lettbladens tecknade mönster som 
gör varje blad så specifikt. Dessa ger 
mig en hälsning. Vi människor är 
också skapade olika med våra gåvor, 
talanger och färger att använda i 
livet. 

Tar vi oss tid att 
studera skapel-
sen så finns det 
så mycket att 
förundras över, 
ta till oss, och 
låta Gud tala till 
oss genom allt 
i naturen. Som 

det står i en sång: ”Jag ser Gud uti 
allt jag ser och jag kan inte tvivla 
mer”

Snart är hösten här, delvis redan 
här, och den ger ju oss också en bild 
av livet. Vi har vår tid på jorden att 
ta vara på och när höstvindarna 
känns kalla så tar du fram dina min-
nesbilder av sommaren och så låter 
du Jesu ord landa mitt i dina min-
nen: ”Känn ingen oro, tro på Gud 
och tro på mig. Jag är med dig alla 
dagar intill tidens slut”. Lev i dessa 
löften — de gäller Dig. 

Vi människor är också 
skapade olika med våra 
gåvor, talanger och färger 
att använda i livet. 



Del 1: På andra  
sidan väggen 
Varför ska jag bry mig om min 
granne och hur ska jag förhålla 
mig till henne? Vi möter Gud som 
en sökande Gud, på jakt efter alla 
och som en Seendets Gud som 
tar sig bakom dörrar och fasader. 
 
Del 2: En kortfattad  
historia om grannskap 
Gud söker varje människa. Men 
hur är det med oss som vill 
tillhöra Guds folk? Hur ska vi se på 
andra människor? Vi gör en resa 
genom Bibeln för att spåra upp 
det goda grannskapets teologi. 

Del 3: Att vara granne med 
någon som är annorlunda 
Från att ha varit ett ganska en-
hetligt samhälle har det svenska 
samhället blivit fullt med olikheter. 
Idag lever människor med olika 
kulturer och olika livsåskådningar 
sida vid sida. Det kan vara fantas-
tiskt att leva i en rik flora av olik-
heter, men det kan också skava 
rejält. Hur ska man tänka om det 

som är främmande? Hur ska man 
se på ”den andre”? Vi följer med 
Jesus till främmande land och mö-
tet med en annorlunda granne. 

Del 4: Att vara en  
annorlunda granne
Att ha en kristen tro i Sverige 
idag är att tillhöra en minori-
tetsgrupp. Hur ska man bete sig 
som den annorlunda i rum-
met? Finns det fördelar med att 
tänka att man är annorlunda? Vi 
vänder oss till profeten Daniels 
bok för fundera kring detta.

Del 5: Hur ber man 
för sin granne? 
Går det att påverka sin omgivning 
som kristen? Vad kan vi egent-
ligen be Gud om när det gäller 
vårt grannskap? Vi undersöker 
detta utifrån en berättelse där 
Gud bjuder in Abraham i en 
extraordinär bönedialog. 

Del 6: Den svåra ensamheten 
Känslan av ensamhet kan de 
flesta känna igen sig i. I undersök-

ningar uppger många svenskar 
att de saknar en nära vän och att 
de ser ofrivillig ensamhet som ett 
problem. Under pandemin har 
ensamheten ökat, men också en 
slags gemenskap i det att alla 
varit mer isolerade. Hur blir det 
nu? Hur kan vi bryta isolering och 
hur kan vi handskas med den 
ensamhet som kanske inte går 
att göra något åt? Vi undersöker 
detta bl.a. med hjälp av berät-
telsen om Sackaios som ur sin 
ensamhet får ett möte med Jesus.   

Del 7: Den svåra men 
bärande gemenskapen
Ensamhet kan vara svårt, men det 
kan paradoxalt nog också motsat-
sen vara. Hur ska vi göra för att 
leva tillsammans med andra i 
gemenskap trots att vi själva och 
andra kan vara så krångliga? Vi 
mediterar över detta tillsammans 
med Paulus och den mång- 
kulturella församlingen i Korinth.  

I skrivande stund har vi just fått beskedet att  
regeringen avser ta bort de flesta restriktioner 
kring pandemin den 29/9. Ett glädjebesked  
förstås, inte minst för oss som församling. Men 
man kan också undra hur det kommer att bli? 

Vi har lärt oss leva isolerat under de många och långa 
månader som gått. Vi har lärt oss att distans är något 
bra, till och med ett uttryck för omsorg. Och det natur-
ligtvis av goda skäl. Men vad händer nu? Jag tror att vi 
kommer behöva lära oss att leva tillsammans igen.  
Och jag tror att vi kan ta hjälp av Bibeln för den saken.  
Därför kommer vi under början av hösten att samlas 
kring ett predikotema som vi kallar ”En god granne”. 
Syftet med detta tema är att vi ska få reflektera över 
de där personerna som vi inte alltid nödvändigtvis valt, 
men som vi måste förhålla oss till på något sätt. 

Text: Simon Alander



Släktforskning är inte bara ett av 
de allra mest spännande fritidsin-
tressen som man kan ägna sig åt. 
Det blir också lätt ett sätt att leva. 
Det dröjer inte särskilt länge innan 
man är helt gripen av det. Det 
är oundvikligt, sedan är det bara 
frågan om hur mycket man ska låta 
sig gripas.

Visst har ni någon gång undrat 
varifrån er familj kommer? Visst 
har ni undrat över släktens särdrag, 
den lustiga näsan, det ovanliga 
förnamnet som går i arv, eller helt 
enkelt hur morfar hade det när han 
var liten.

I höst tar vi upp Släktforsknings 
caféet igen med start måndag 13 
sept kl 13.30 till ca 16.30. Kom och 
gå när du vill. Ta med dator och det 
du vet om din släkt. Alla är välkom-
na nybörjare och erfarna  
släktforskare. 

Vi ses! Gudrun Peterson

Släktforskning
- vägen till din egen historia.

En god start på hösten

Vad har profeten Haggai med oss att 
göra? Jo, förutom att han bidragit till 
vår Bibel så har även han en erfa-
renhet av att återvända till Guds hus 
efter en lång frånvaro. Det fick vi lära 
oss på vår församlings- och gemen-
skapsdag i Åsenstugan i Enköping. 

Solen sken på oss, strax över 20 del-
tagare, när vi samlades för en dag 
av god mat och gott fika (ordnat av 
Gudrun och Elisabeth), bibelunder-
visning och dessutom en rad roliga 
lekar. Med Tommy fick vi gnugga 
geniknölarna i en frågesport om vad 
som hänt i församlingen under året 
som gått. Efter det tog Paul med oss 
på en femkamp i pulshöjande och 
spännande stafetter. Dagen avsluta-
des med andakt där vi fick lyssna till 
Jesu ord om att inte göra oss några 
bekymmer för morgondagen utan 
först söka Guds rike. Allt som allt en 
god start på hösten! 



Text: Per Idesten

Årets kyrkokonferens kommer 
liksom förra året att vara  
digital. Under en vecka hålls 
förhandlingar där några frågor 
avhandlas åt gången. 

Kyrkokonferensen är också ett  
viktigt tillfälle att mötas till guds-
tjänst. I samband med årets kyr-
kokonferensen webbsänds tre 
gudstjänster live med ordinations-, 
avskiljning- och förbönsakter samt 
en internationell gudstjänst.

Från föredragningslistan kan man 
läsa att beslut ska fattas om val av 
kyrkoledare för bland annat region 
Svealand, där Helen Friberg föreslås 
väljas för ytterligare fyra år.

Kyrkostyrelsen föreslår även  
kyrkokonferensen att uppdra åt 
kyrkostyrelsen: att genomföra en 
koncentration av Equmeniakyrkans 
internationella mission, att utveckla 
ett volontärprogram och att priori-
tera initiativ för unga människor att 
engagera sig i internationell mission.

Flera motioner kommer också att 
avhandlas. Dessa går att läsa om 
på Equmeniakyrkans hemsida. 
Bland annat finns motioner om 
”Klimatnödläge” och ”Att inkludera 
hbtq-personer”.

Måndag 20/9 och tisdag 21/9 
kl. 19.00 erbjuds zoomträffar 
där man kan diskutera kyrko- 
konferensfrågor tillsammans med 
andra i bikupor. Deltagarna delas 
in i grupper om 6-8 personer. 
Eftersom forumen inte ingår i 
förhandlingar är det även öppet 
för andra intresserade, som inte 
är ombud.

19 – 26 SEPTEMBER

Söndag 26 septemeber visar 
vi gudstjänsten från kyrko-
konferensen live i kyrksalen.  



Systugan startar

Den 20 september kl 10:00 startar 
äntligen Systugan igen efter ett långt 
uppehåll under pandemin. Systugan 
är för dig som gärna sysslar med 
handarbete och dessutom gärna 
gör det tillsammans med andra. 
Detta inramas av fika och andakt. 
Kom med eller tipsa någon du tror 
skulle trivas i detta sammanhang! 

Systugan möts varannan  
måndag. Frågor besvaras av  
Christina Helmersson, 073-842 87 31. 

Kören startar

Efter 17 månader fick vi äntligen 
lyssna till Olivehällkören, live på plats 
i i vår gudstjänst den 5 septem-
ber. Den sångsugna kören är igång 
och övar sedan slutet av augusti. 

Vill du sjunga i i kör eller känner du 
någon som tror skulle vilja det? Kon-
takta Lilian Onelöv, 070-220 12 36.

Varje vecka
SLÄKTFORSKNINGSCAFÉ

Måndag 13:30 
Med Gudrun Peterson. Kaffe 
& kaka finns. Medtag egen 

dator.

Olivehällkören övar  
Tisdag 19:00  

ALPHA
Onsdag 19.00 11 tillfällen  

med start 29/9 

Varannan vecka
SYSTUGAN

Måndagar 10:00-12:00 
Jämna veckor från 20/9

Söndag 21 november 19:00 
Konsert med  

Pia Idesten & vänner
Kristina, Mamma 

Mia, med mera
- axplock ur  

Benny Anderssons musik.  
Kapellmästare: Dag Fagerhem
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September

Söndag 5 SEPTEMBER
11:00 Gudstjänst:  
En god granne, del 1
”På andra sidan väggen”
Simon Alander leder och predikar
Sång av Olivehällkören. Kyrkfika. 

Söndag 12 SEPTEMBER
11:00 Gudstjänst:  
En god granne, del 2
”En kortfattat historia om 
grannskap”. Simon Alander 
leder och predikar. Sång av 
Elin Clewemar Andersson
Kyrkfika.

Måndag13 SEPTEMBER 
13:30 Släktforskningscafé 

Söndag 19 SEPTEMBER
11:00 Gudstjänst:  
En god granne, del 3
”Att vara granne med nå-
gon som är annorlunda”
Simon Alander leder och predikar
Musik av Lilian Onelöv. Kyrkfika.

Ca 12:30 Församlingsmöte 
Diskussioner och info  
inför kyrkokonferensen

Söndag 26 SEPTEMBER
11:00 Gudstjänst:  
Från EKs kyrkokonferens
Vi samlas i kyrkan för att  
tillsammans delta i den webb- 
sända avslutningsgudstjänsten 
från Equmeniakyrkans kyr-
kokonferens i Stockholm.
Predikan av biträdande  
kyrkoledare Joakim Hagerius.
Kyrkfika.

Onsdag  29 SEPTEMBER 
18:00 Allsångskonsert för  
Världens barn i Ugglans park
Ekumenisk kör. Vill du vara med 
och sjunga? Övning på Frälsnings- 
armén 22/9 kl 18:00, välkommen!

19:00 Start för Alphakurs 

Oktober 

Söndag 3 OKTOBER
11:00 Gudstjänst:  
En god granne, del 4
”Att vara en annorlunda granne”
Simon Alander leder och predikar 
Sång av Fredrik Andersson
Nattvard. Kyrkfika.

Kalender
Sept-Nov 2021
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Söndag 10 OKTOBER
11:00 Musikgudstjänst på  
Tacksägelsedagen: 
”Gloria, sjung till vår Gud!”
Sång och reflektion av  
Olivehällkören. Predikan av Marie 
Carlsson. Kyrkfika.

Söndag 17 OKTOBER
11:00 Gudstjänst:  
En god granne, del 5
”Hur ber man för sin granne?” 
Simon Alander leder och predikar
Musik av Peter Richloow. 
Kyrkfika.

Söndag 24 OKTOBER
11:00 Gudstjänst:  
En god granne, del 6
”Den svåra ensamheten” 
Simon Alander leder och predikar
Musik av Lilian Onelöv. 
Nattvard. Kyrkfika.

Söndag 31 OKTOBER
11:00 Gudstjänst:  
En god granne, del 7
Den svåra men bärande  
gemenskapen. Simon Alander leder 
och predikar. Sång av Fredrik  
Andersson. Kyrkfika.

November
Söndag 7 NOVEMBER
11:00 Musikgudstjänst  
med ljuständning
Program med Olivehällkören: ”Då 
blir morgondaggen till silver”. 
Agneta Richloow. Kyrkfika.

Lördag 13 NOVEMBER
10:00 Alphadag

Söndag 14 NOVEMBER
11:00 Gudstjänst:  
Vaksamhet och väntan
Simon Alander leder och predikar.
Nattvard. Kyrkfika.

Söndag 21 NOVEMBER
11:00 Gudstjänst på dom- 
söndagen: Vårt evighetshopp.  
Simon Alander leder och predikar
Musik av Peter Richloow
Sång av Kyrkfika.

19:00 Konsert med  
Pia Idesten & vänner
Kristina, Mamma Mia, med mera
- axplock ur Benny Anderssons mu-
sik. Kapellmästare: Dag Fagerhem

Söndag 28 NOVEMBER
11:00 Gudstjänst på första  
advent: Ett nådens år 
Simon Alander leder och predikar
Sång av Olivehällkören. Nattvard. 
Kyrkfika.



www.olivehallkyrkan.se


