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En försmak av den bästa gåvan 

När jag var barn ordnade min mamma alltid
med en adventskalender till mig och mina
systrar. På en vävd väggbonad med julmotiv
hängde hon, lagom till första december, 24 små
paket. De innehöll fina men enkla gåvor, kanske
några legobitar eller ett suddgummi. Det var en  
stor högtidsstund för oss när vi fick öppna
morgonens paket. 

Det stora med en sådan adventskalender, eller
för den delen en papperskalender med luckor,
är inte de enskilda delarna i sig utan att de ger
en försmak av det som komma skall: julaftonens
fest och julklapparna. 

På samma sätt kan adventstiden vara en sådan
försmak, på vad vi i kyrkan menar är den största
gåva mänskligheten någonsin fått. 

När Jesus föds på julnatten så är det några
hedar som först får höra nyheten. Och de får
veta att Jesu födelse är ”en stor glädje, en glädje
för hela folket.” (Luk 2:10) 

Att en bebis föds är ju alltid en glad nyhet, men
är budskapet om Jesu födelse en stor glädje för
dig och mig? Och i så fall varför? Oavsett hur din
relation med Jesus ser ut så kan det vara värt att
ta tillfället i akt att fundera på det i adventstiden. 

Kanske börjar vi finna svaret på de frågorna i
första advents Hosianna-rop? Det rop som både
är en hyllning till en konung men som också
betyder ”Herre, hjälp oss!”. Vad ligger i ditt
Hosianna-rop just nu? Vad är din
tacksägelse och vad är ditt rop på hjälp? 

Oavsett kan du vara säker på att Jesus kommer
till dig och att du får gå honom till mötes även
denna advents - och jultid.  

Swish: 123 690 39 00
Bg: 5823- 8015
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Simon Alander, pastor



Högtidsdagar

Sten Onelöv 
avled den 8 oktober 

 
Karin Poromaa Hedman 

avled den 23 november
 

Om vi lever, lever vi för Herren, 
om vi dör, dör vi för Herren. 

Vare sig vi lever eller dör, 
tillhör vi alltså Herren.

Rom 14:8
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FÖRSAMLINGSBOKEN

Till Guds vila

Lilian Onelöv, 80 år den 1/12
Aimé Lobja Newbrant, 80 år den 25/1

Göran Hultgren, 98 år den 5/2

Adventsbön 
 

På första advent läser vi om folket
som kom kung Jesus till mötes
utanför stadsporten i Jerusalem med
palmplan och kvistar i händerna. 

Julen bär på det glada budskapet att
Gud kommer till oss i Jesus Kristus.
Det kan vara väl värt att komma
honom till mötes i adventstiden. Ett
sätt är att ta lite extra tid för bön.
Därför kommer vi bjuda in till 
 adventsbön tre torsdagar från och
med den 2/12. Vi samlas i lilla
andaktsrummet vid expeditionen vid
10:30och vid ca 11:00 finns det
möjlighet att fika samtidigt som
babysångs-gänget. Välkommen!  

Dop
 

Den 24/10 döptes Elvira Torén,
dotter till Pierre och Gunilla Torén 

 
Barnvälsignelse 

 
Den 31/10 barnvälsignades August
Alander, son till Simon och Emma

Alander
 

Jesus säger: ”Låt barnen komma hit 
till mig och hindra dem inte: Guds rike

tillhör sådana som de. ” 
Mark 10:14

FÖRSAMLINGENS
ÅRSMÖTE 

 
äger rum den 12/2 Kl 14:00.

Förhandlingar, fika och andakt.
Välkommen! 

NOTISER

EKONOMIRAPPORT
 

Året är snart slut och vi kan
konstatera att trots inskränkningar
under pandemi-året, har
församlingens ekonomi klarat sig bra.
Till viss del beroende på några stora
gåvor. Insamlingen till internationell
mission har minskat då den
huvudsakligen bekostats av
fikapengar vid samlingar. Årets
resultat hamnar nog på ca -80.000 kr i
underskott mot budgeterat
-200.000kr. Vad det gäller missionen
har vi en god möjlighet under
adventstiden att samla in till
internationell mission. 

 
Kassören



I år har vi inte samma restriktioner, men vi vill
gärna fortsätta att försöka hitta sätt att vända ut-
och-in på kyrkan så att adventstidens och julen
ljus och värme når fler. Därför har styrelse och
verksamhetsråd beslutat att dela ut ett
julmagasin från tidningen Dagen till våra
grannar. Närmare 900 hushåll kommer få en
lättillgänglig tidning som berättar om julens
budskap. Tidningen  innehåller intervjuer och
vittnesbörd men också recept, korsord och
annat som kan vara trevligt i jultid. Tillsammans
med tidningen delar vi också en enkel
julhälsning från församlingen med inbjudan till
en samling i kyrkan 9 januari kl 15.00 för den
som är nyfiken på Jesus.  

Vi hjälps åt att dela ut 
Det är förstås toppen om vi blir några stycken
som hjälps åt att dela ut tidningarna till
hushållen i kyrkans närhet. Det kommer finnas 5
olika områden att dela ut på. Dessa har mellan
60-300 brevlådor. Några är ganska plana, några
är mycket trappor. Kom in till kyrkan eller ring
pastor Simon, och välj ett område som passar
dig! Vi siktar på att dela ut under vecka 51. Vill
du dela ut men inte har möjlighet den veckan
går det även bra under senare delen av vecka
50. 

God jul, granne! 
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 9 januari kl 15:00 
är du, dina grannar
och bekanta välkomna

till kyrkan för ett
trevligt mingelfika och
därefter en kort och
kärnfull samling i

kyrksalen. Det blir
sång, ett lika angeläget
som enkelt budskap och
förhoppningsvis en god

dos Jesus.

För ungefär ett år sedan när insikten om att julen skulle präglas av
coronarestriktioner precis sjunkit in sa vår då nytillträdda kyrkoledare Karin

Wiborn ungefär så här: Den här julen behöver vi hitta sätta att vända ut-och-in på
kyrkan. När vi i Olivehällkyrkan antog den utmaningen gjorde vi det bland annat

genom att dela ut julkort till 850 hushåll i kyrkans närhet.
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Till julen hör ett visst mått av
förberedelse. Vi pryder våra hem
med dekorationer, i köket doftar det
från grytor och ugnsplåtar och under
granen växer högen med paket. I
kyrkan förbereder vi också vår inre
människa för julens ljus och glädje:
Att Kristus kommer! 

Ett sätt att förbereda sig är att ta lite extra
tid med Gud i bibelläsning. För dig som
längtar efter Guds ord finns den här
läsplanen för advent och jul som en hjälp. 
Läsplanen har två delar. Dels bygger den
på kyrkoårets texter som vi kommer utgå
fån i våra samlingar under perioden. Men
den innehåller också texter som handlar
om vilken längtan och förväntan Jesus är
ett svar. Första veckan får vi se några
glimtar om att israels folk såg fram emot
en ledare efter Guds hjärta. En avkomma
till kvinnan som skulle besegra ”ormen” i
från Edens trädgård, en ny profet lik
Mose, en kung i Davids ätt. Sedan får vi se
några av profettexter där den där längtan
förnyas genom årens lopp. Och i
anslutning till julen får vi läsa om den
glädje som följer Jesu födelse. 

Välkommen att läsa med! 

Bibelläsningsplan 
A D V E N T  &  J U L  2 0 2 1

Sön 28/11 Matteusevangeliet 21:1–9
Mån 29/11 Sakarja 9:9–10
Tis 30/11 Uppenbarelseboken 3:20–22
Ons 1/12 1 Moseboken 3:1-15
Torsdag 2/12 5 Moseboken 18:15-18
Fredag 3/12 2 Samuelsboken 7:1-16
Lördag 4/12 Psaltaren 2

Sön 5/12 Matteusevangeliet 13:31-34
Mån 6/12 Jesaja 35:1-10
Tis 7/12 Jakobsbrevet 5:7-11
Ons 8/12 Jeremia 33:14-22 
Tors 9/12 Hesekiel 37:15-28
Fre 10/12 Jesaja 11:1-10
Lör 11/12 Psaltaren 110

Sön 12/12 Matteusevangeliet 11:12–19
Mån 13/12 Johannesevangeliet 8:12
Tis 14/12 Andra Petrusbrevet 1:19–21
Ons 15/12 Malaki 4:4–6
Tors 16/12 Hesekiel 34:17-31
Fre 17/12 Daniel 7:13-18
Lör 18/12 Psaltaren 89:21-38

Sön 19/12 Lukasevangeliet 1:26–38
Mån 20/12 Sefanja 3:14–17
Tis 21/12 Filipperbrevet 4:4–7
Ons 22/12 Psaltaren 108:2–7
Tors 23/12 Mika 5:2-4
Julafton Jesaja 9:2–7
Juldagen Lukasevangeliet 2:1–20

Annandag jul Apostlagärningarna 7:55–8:8

Mån 27/12 Lukasevangeliet 1:68-79
Tis 28/12 Lukasevangeliet 2:22-40
Ons 29/12 Johannesevangeliet 1:1-16
Tors 30/12 Psaltaren 121
Fre 31/12 Johannesevangeliet 10:11-18
Lör 1/1  Jesaja 49:13–16

Sön 2/1 Psaltaren 72:1–7
Mån 3/1 Kolosserbrevet 1:15-20
Tis 4/1  Jesaja 60:1-5
Ons 5/1 Psaltaren 72:10–15
Trettondagen Matteusevangeliet 2:1–12
Fre 7/1  Andra Korinthierbrevet 4:3–6 
Lör 8/1  Johannes 20:19-29

Sö 9/1  Lukasevangeliet 3:15–17, 21-22



Vem är du? 
Jag är gift med Miriam och tillsammans har
vi fem barn i åldrarna 16-25 år. Jag är
ursprungligen från Arboga och har flyttat
tillbaka dit med min familj. Jag kombinerar
min tjänst som sjukhuspastor med att
vara pastor i Fristadskyrkan i Eskilstuna.
Jag är pastor i EFK sedan 1997 och  har
tidigare varit i Gnosjö och Malmbäck i
Småland. Nu bor vi på landet utanför
Arboga, så vid sidan av pastorsjobbet går
mycket av tiden till arbete på gården. Vi
har värphöns, odlar tomater och kryddor
på gården. Nu i vinter bakar, saftar och
syltar vi och säljer närodlad mat via
Facebookgruppen REKO-ringen. 

Vad ser du fram emot i din tjänst? 
När jag flyttade hit var det inte till en
tjänst, så redan då funderade jag på att
jobba som pastor utanför kyrkans väggar.
När tjänsten på Mälarsjukhuset blev ledig
visade jag intresse. Jag har alltid trivts bra i
det enskilda samtalet och i hembesök, så
jag ser mest fram emot att få möta
människor. Jag vill vara församlingarnas
förlängda arm på sjukhuset. 

Jag ser också fram emot att få träffa
församlingarna knutna till sjukhuskyrkan,
inte minst i Strängnäs och Mariefred där
jag inte varit tidigare. 

Hur kommer man i kontakt med dig? 
Om man hamnar på sjukhuset kan man
kontakta mig via mejl eller telefon. Det går
också att få kontakt med mig via
sjukhusets personal. 

Mattias nås på 016-10 45 78 samt
mattias.e.gustafsson@regionsormland.se
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Intervju  

Hej Mattias, 
sjukhuspastor 
på Mälarsjukhuset! 

mailto:mattias.e.gustafsson@regionsormland.se


Det är därför ingen slump att vi
nu sänder ut sjuksköterskor,
pastorer och lärare till våra
samarbetskyrkor. I mötet med
andra kyrkor berikas förståelsen
av evangeliets rikedom.

Precis som vi får sjunga i
psalmsången nummer 89 får vi
vara med och konkret bära
Guds budskap genom att ge till
vårt gemensamma arbete runt
om i världen. Tack för att du är
med och stödjer vårt
gemensamma internationella
missionsarbete runt om i
världen. Din gåva gör skillnad!
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EQUMENIAKYRKANS
INTERNATIONELLA INSAMLING

Missionsuppdraget är globalt och
gäller alla. I vår världsvida gemenskap
delas resurser och behov.

Hervé och Clara Kiese med barnen Miriam och
Samuel som ska arbeta i Demokratiska republiken Kongo (Kongo Kinshasa).

Olivehällkyrkan ger ett särskilt stöd till familjen Hermansson som är
utsända missionärer i Ecuador. Just nu pågår fem projekt där för att:
förbättra människors levnadsvillkor, stå upp för människors rättigheter,
utveckla kyrka och församling samt utbilda bra pastorer och ledare.
Projektens totala budget är 660 000kr. 

På ww.equmeniakyrkan.se/projekt kan du läsa mer om hur pengarna
används och även ge till ett specifikt projekt genom att ange
projektnummer.  

Hälsning från familjen Hermansson



Vi är inne i den kalla årstiden, med svala, ibland starka vindar på kvällarna. Hettan är inte alltid
pressande, trots att solen är framme, och folk här i Montecristi har frågat om det blir lika kallt i
Sverige på kvällarna. Det mesta är relativt och också vi kan efter två månader här på kusten
känna kvällens kyla när temperaturen går nedåt 20 plusgrader. Utanför fönstret växer vår
trädgård, det stora Algarrobo-trädet håller på att täckas av en ny passionsfrukts klängande blad
och mandarinerna är mogna. Då och då skymtar vi iguana-ödlor, kolibrier och små ugglor som
har bosatt sig.

Allt är dock inte så idylliskt i det land vi har återvänt till. På vår blogg kan du  läsa om situationen i
landet och den våldsproblematik som finns. Nu i helgen var det åter 
igen upplopp på ett fängelse i Guayaquil och även om vi inte har påverkats här i Manta så 
finns en spänning och en oro.

Andrea jobbar på med Alas de Libertad (Vingar av frihet) som också handlar om
våldsproblematik, i mindre skala. Behoven är enorma och frustrationen finns förstås där,
men också hoppet. Människor som bryr sig om och agerar är ett nödvändigt steg mot
en lösning och kyrkan har en profetiskt roll att fylla. Vi ber också om vägar framåt, för
att utvidga och stärka arbetet. Skyddade boenden och medicinsk och juridisk expertis inom
teamet finns på önskelistan, men mer resurser behövs för det. Förra veckan besökte vi kyrkans
arbete i Cayambe, där det finns ett skyddat boende för barn och en sjukvårdsklinik, men också
ambitiösa planer inför framtiden. Det inspirerar.

Petter fokuserar främst på mentorsarbetet inom kyrkan, där vi är inne i en spännande fas av
nystart. Utmaningen är stor eftersom det delvis handlar om att våga visa svaghet pastorer
emellan, och det kan vara svårt för vem som helst. Så det är ett långsiktigt arbete där resultaten
inte syns så snabbt, men också det går framåt. Några nya mentorer har tillkommit och viljan
finns att vara med och förändra. 

Vår barn mår för det mesta bra, de åker till skolan en dag i veckan och resten är online, än så
länge. I januari ska det bli som vanligt, sägs det. Både Alicia och Natanael är nöjda med
hemmastudier och har kämpat hårt för att komma ikapp i studierytmen. Det har gått lättare än vi
befarade och även om det är mycket läxor så finns tid till att träffa kompisar och träna
taekwondo. (Båda tränar i kyrkan El Shaddais grupp igen).

Vi är tacksamma att få vara där vi är, i det vi upplever som Guds kallelse, även om det också
innebär längtan hem till Sverige och novembers mörker. 

Tack för dina böner!

//Andrea, Petter, Natanael & Alicia 
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IDYLLEN MED DESS SPRICKOR



"VI ÄR TACKSAMMA ATT FÅ
VARA DÄR VI ÄR, I DET VI

UPPLEVER SOM GUDS KALLELSE" 



KALENDER
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December
Torsdag 2 dec 
10:30 Adventsbön
Bön, bibelläsning och reflektion förbereder oss för
att ta emot den bästa gåvan, Jesus Kristus. Vi ber
för oss, församlingen, Strängnäs och världen. Vi
läser och samtalar om dagens text i
bibelläsningsplanen. Efter samlingen finns det
möjlighet att fortsätta gemenskapen med fika.  

SÖNDAG 5 dec 

11:00 Gudstjänst för alla åldrar
Tema: Tålmodig frid
Luciatåg med Babysången. 
Sång av Olivehällkören. Kyrkfika. 

Torsdag 9 dec 
10:30 Adventsbön

SÖNDAG 12 dec 

11:00 Gudstjänst andra advent: 
Näring att växa
Predikan av Simon Alander
Peter Richloow spelar.
Nattvard. Kyrkfika.

Torsdag 16 dec 
10:30 Adventsbön

SÖNDAG 19 dec 
11:00 Gudstjänst fjärde advent:
Djupare glädje  
Predikan av Simon Alander
Fredrik Andersson står för musiken.
Kyrkfika.

Julafton 24 dec
Jullunch i Domherren med kyrkorna
i Strängnäs 
Anmäl dig till pastor@olivehallkyrkan.se 
om du vill delta eller om du vill hjälpa till med 
serveringen. 

Januari
Nyårsdagen 1 JANUARI
17:00 Nyårsbön: I Jesu namn
Simon Alander leder
Lilian Onelöv

Trettondagen 6 JANUARI
11:00 Missionsfest
Simon Alander leder
Medverkan av David & Gunvor Sharp,
missionsambassadörer för Equmeniakyrkan.
Fredrik Andersson
Risgrynsgröt och skinkmacka. 

Terminsstarter 2022
 

Släktforskningen  måndag 17/1
 

Systugan  måndag 17/1 
 

Babysång  torsdag 13/1

Juldagen 25 dec
11:00 Gudstjänst: Jesu födelse

Agneta Richloow leder.
Predikan av Petter Hermansson, 
missionär i Ecuador
Peter Richloow & Fredrik Andersson musicerar   
Kyrkfika.

23:00 Midnattsmässa i Domkyrkan 
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Februari
Söndag 6 FEBRUARI
11:00 Gudstjänst: Uppenbarelsens
ljus
Magdalena Bina, från Örebro och anställd
vid Akademi för ledarskap och teologi
predikar. Simon Alander leder. 
Peter Richloow spelar.
Kyrkfika. 

Söndag 13 FEBRUARI
11:00 Årshögtid: Nåd och tjänst
Simon Alander leder och predikar
Sång av Olivehällkören Nattvard. Kyrkfika. 

Söndag 20 FEBRUARI
11:00 Gudstjänst: Det levande ordet
Simon Alander leder och predikar
Kyrkfika. 

Söndag 27 FEBRUARI
11:00 Gudstjänst på
fastlagssöndagen: Kärlekens väg
Christina Helmersson leder.
Marie Carlsson predikar. Kyrkfika. 

Onsdag 2 MARS
19:00 Nattvardssamling på
Askonsdagen 

Söndag 16 JANUARI
11:00 Gudstjänst med
Henrik och Christina Karlsson, Vineyard.
Elisabeth Wadsby-Granbeck leder. 
Peter Richloow
Kyrkfika. 

Söndag 23 JANUARI
11:00 Gudstjänst: Jesus skapar tro 
Simon Alander m.fl.
Emma Alander & Emma Freij står för
musiken.  
Nattvard. Kyrkfika. 

Söndag 30 JANUARI
11:00 Gudstjänst: Jesus är vårt hopp
Simon Alander predikar.
Fredrik Andersson står 
Kyrkfika. 

Söndag 9 JANUARI
15:00 Världens viktigaste berättelse
- en eftermiddag för dig som är
nyfiken på Jesus
Simon Alander leder 
Lilian Onelöv spelar.
Mingelfika. 



»Var inte rädda. Jag bär bud till er om
en stor glädje, en glädje för hela folket. 
Idag har en frälsare fötts åt er i Davids

stad, han är Messias, Herren.«
 

Luk 2:10

 
Olivehällkyrkan är en del av


