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Världens viktigaste berättelse
En kurs om Jesu liv och ditt
utifrån Lukasevangeliet s.8

Kyrkan går in i fastetid

Inledningsord från pastor Simon s.2
Klimatfasta 2022 s.6

VI GÅR IN I FASTETIDEN
När jag skriver de här raderna är vi
i kyrkans år precis på väg att gå in
i fastetiden med rubriker för gudstjänsterna som ”Prövningens stund”
och ”Kampen mot ondskan”. Just i år
görs dessa teman aktuella av krigets
fasor som kommer nära oss genom
mediabevakningen av den ryska
invationen av Ukraina.
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Och det är extra sorgligt att det är
på grund av en förvrängd bild av det
kristna hoppet.

Det kristna hoppet är inte att Jesus
ska komma tillbaka som en otäck
rymdvarelse och ta bort allt det vi
tycker är gott och fint i livet. Det
kristna hoppet handlar om att det
finns en gräns för hur länge ondFör den som blir kvar framför TV:n
skan och våldet kommer få härja i
efter nyhetssändningarna går just
världen. Bibelns berättelse gör gälnu dokumentärselande att världen inte
rien ”Gud som haver
kommer gå under i
”Påsken kommer ett världskrig utan
barnen kär” på SVT. I
som ett hopp
programmen ges röst
att en värld där krig
åt unga människor
ständigt förekommit
in i en våldsam
som växt upp och farit
och förekommer ska
värld”
illa i religiösa miljöer.
förvandlas av Jesu
Ungdomarna i serien
uppståndelsekraft.
kommer från ett brett spann av
Kyrkans tal om nutid och framtid
religioner och trosinriktningar och
måste därför bära samma doft som
några har sin bakgrund i frikyrkan.
påskdagens glädje.
Av dem har flera fått med sig en
känsla av otillräcklighet i sin tro
Påsken kommer som ett hopp in
och sitt lärjungaskap, med en bild
i en våldsam värld och det är vårt
av en ständigt vakande och stänprivilegium och ansvar som kyrka
digt missnöjd gud. Dessutom har
att bära påskens glädje och budskap
de fått med sig en rädsla för onda
in i världen, inte minst till de unga.
andemakter och för att få spendera
Missa därför inte möjligheten att
evigheten i helvetet.
fira påsken i år och bära med dig
Det är sorgliga berättelser om unga
påskens framtidshopp varje dag!
människor som velat lära känna
Jesus men genom kyrkan snarare
Simon Alander, pastor
fått en distans till den kristna tron.

NOTISER

GOSPELKONSERT
I påsktidens glädje så får vi passande nog besök av Tomas gospel från
Tomaskyrkan i Eskilstuna under ledning av Anders Hallbäck. Under
rubriken ”Bless His Holy name!” kommer de bjuda oss på en gospelkväll
med med mycket fart, gung och glädje! I Tomas gospel ingår bland annat Olivehällbekantingarna Anna Fagerberg och Emelie Richloow.
Välkommen att lyssna den 27 april kl 19:00. Fri entré!

Vårens insamlingar
Under våren kommer det vara två perioder med insamling till det gemensamma arbetet i Equmeniakyrkan. I
mars månad, närmare bestämt den
13:e, kommer vi uppmärksamma bönoch insamlingsdagen för pastors- och
diakonutbildningarna. Gud kallar och
rustar människor till särskilda tjänster.
Med kunskap i bagaget blir det lättare
att göra ett bra jobb. En del av pastors- och diakonutbildningarna finansieras av statliga bidrag, men inte allt.

och diakoner möjlighet till den bästa
utbildningen.
Senare under våren kommer det
också en insamling till det nationella
missionsarbetet. Inom ramen för den
nationella enheten finns bland annat
våra riksevangelister. Datumen för
den kampanjen är i skrivande stund
inte helt klara, men de brukar infalla i
slutet av april.

Predikoövningar, terapeutsamtal, röstoch talteknik och andlig vägledning är
bara möjligt om vi hjälps åt. Genom
insamlingen har vi möjlighet att ge
församlingarnas framtida pastorer
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Årsmötet
Rapport från

2022

I år kunde församlingens årsmöte
genomföras i kyrkan. På årsmötet den 12 februari deltog
20 st medlemmar.

När vi summerat det ekonomiska
resultatet för 2021 kunde vi konstatera att offrandet passerade budget
med god marginal. Under 2021 fick
församlingen in många minnesgåvor i samband med flera medPastor Simon höll en inledning och
lemmars bortgång. Årets resultat
läste från bland annat
blev närmare 200 tkr
1 Kor 12 om Andens
bättre än budgeterat.
gåvor.
Ty liksom kroppen är
en och har många
På årsmötet avtackNär vi summerat det
delar och alla de
ades Tommy Nygren
gångna året 2021 i
många kroppsdelarna som varit med i
verksamhetsberätbildar en enda kropp,
styrelsen i över 20 år.
telsen kunde vi trots
så är det också
På valberedningens
Coronapandemin och
med Kristus.
förslag valdes Fredrik
alla restriktioner kon1 kor 12:12
Andersson in som till
statera att vi har varit
ny styrelsemedlem. I
aktiva i olika former.
övrigt gjordes val till
Vi har träffats digiförsamlingens olika tjänster och
talt och fysiskt på olika sätt. Under
uppdrag. För 2022 togs det upp en
året har vi regelbundet kunnat fira
del frågor såväl verksamhetsmässigudstjänster. Flera av kyrkans grupga som ekonomiska. Arbetet med
per fick stänga ner under våren,
dessa frågor kommer att behandlas
men kunde delvis starta upp under
i styrelsen och avrapporteras på
höstterminen. Under höstterminen
församlingsmöten under det komträffades mellan 10-17 personer i en
mande året.
Alphakurs vid 11 tillfällen. I oktober
fick vi glädjen att åter kunna starta
Per Idesten, ordförande
babysånggruppen.
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FÖRSAMLINGSBOKEN
Ny medlem
Stig Nyström välkomnades som
medlem den 20/2

En ros till
Lennart Sjögren, 80 år den 5/3
Gösta Wijk, 91 år den 9/3
Klodia Edo, 50 år den 25/3
Kerstin Karlsson, 92 år den 7/4
Gunvor Hultgren, 92 år den 20/5

Ikonen
På årshögtiden den 13/2 fick vi ta emot vår
nya ikon föreställande Jesus som den gode
herden. Målaren Maria Kraemer Lidén var
på plats för att leverera och introducera
sitt alster. Hon berättade bland annat att
ikonmålare innan de börjar arbeta skriver
in ett bibelord på den tomma träskivan. Bibelordet ligger sedan både bokstavligt och
bildligt talat till grund för bilden. På vår
nya ikon står Psaltaren 23 inskrivet under
målningen. Ikonen är målad i bysantisk
stil och härstammar alltså från 300-talets
Östromerska rike. Vi tackar Maria för
hennes fina arbete!

Välkommen
Fariba!
Från och med den 21
februari arbetar Fariba
Zouri i kyrkan på 50%.
Fariba är ett bekant
ansikte i församlingen
eftersom hon haft en
tjänst hos oss tidigare
som tog slut sommaren
2019. Fariba är anställd
i samarbete med Arbetsförmedlingen i ett så
kallar Nystartsjobb som
i första hand sträcker sig
till slutet av maj 2022.
Hon kommer som regel
vara i kyrkan mellan
10-14 på vardagarna och
ägna sig åt lokalvård
och köksservice vid våra
samlingar i veckan.
Vi hälsar Fariba varmt
välkommen tillbaka till
Olivehällkyrkan!

Equmeniakyrkan nationellt

KLIMATFASTA
I år uppmärksammar Equmeniakyrkan att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta
steg i riktning mot en mer hållbar
livsstil – för den här världens skull.
Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge
på allvar.

När fastar vi?

impuls utan agera mer medvetet i
världen. Att fasta är ett sätt att odla
sin inre motståndskraft i en värld
där mycket drar oss bort från själva
livet. Den som fastar väljer att istället skala av, renodla och fokusera.
Vad är nödvändigt? Vad är gott? Vad
kan och bör jag avstå?

Hur fastar vi?

I år uppmärksammar vi att det
Mellan jultiden och påsktiden i kyrråder klimatnödläge på planeten
koåret finns den period som kallas
Jorden. Vi får hjälpa varandra att ta
stora fastan, en försteg i riktning mot en
beredelseperiod inför
mer hållbar livsstil –
Delta gärna i
påsken. På senare år
för den här världens
har en ny medvetenKlimatfastan med
skull. Vi klimatfastar
het om fastan vuxit
en attityd av
med en uppmaning
fram också i Sverige,
till alla människor,
utforskande och
kanske som en följd
inklusive oss själva,
ödmjukhet.
av mötet mellan
att ta jordens klimatkulturer eller som ett
nödläge på allvar. Vi
svar på ett samhälle med överflöd
behöver alla ta ansvar och agera nu
av konsumtion och impulser.
för att hejda den globala uppvärmningen, det gäller individer likaväl
Varför fastar vi?
som föreningar, kyrkor likaväl som
Fastan övar oss i att inte följa varje
företag och nationer.
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3 teman
att utforska
under
2022 års
Klimatfasta

Utforskande och ödmjukhet
Delta i Klimatfastan med en attityd
av utforskande och ödmjukhet. Bli
utmanad, men sätt inte i för höga
mål. Låt livet bli annorlunda under
den här tiden, försök inte att leva
som vanligt. Vi behöver få syn på
att tillgången till fossila bränslen
har lett oss in i livsmönster som är
ohållbart i längden.

Fasta tillsammans
Klimatfasta gärna tillsammans! Kanske kan du hitta en vän, en grupp,
en kyrka eller annat sammanhang
där ni kan uppmuntra och hjälpa
varandra. Det är mer hållbart (och
lite roligare) att fasta tillsammans.

Podd-tips: Brobyggepodden
Brobyggepodden
Brobygge är ett nätverk och en
mötesplats för andlig längtan,
befriande dialog och rimligare
liv. I Brobyggepodden
samtalar Lena
Bergström och
Per Westblom
om klimatkrisens existentiella dimensioner.

Informationen är hämtad från www.klimatfasta.nu, ett initiativ från Equmeniakyrkan
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Alla människor bär på en berättelse. Den utgörs av personerna, händelserna och platserna
som gör oss till dem vi är. Men
alla är också en del av en större
berättelse. Det handlar om våra
familjer, arbetsplaster, samhället
och mänsklighetens historia.
Den berättelse som kanske haft
störst påverkan på världen de senaste 2000 åren är berättelsen om
snickarsonen Jesus från Nasaret. Det
är en berättelse som är intressant
därför att den format vår kultur.
Men i kyrkan tror vi också att den
är en viktig pusselbit för att förstå
hur världen hänger ihop.
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I vår vill vi bjuda in dig till en kurs
där vi tillsammans utforskar vem Jesus är och vad han vill säga oss idag.
Vi kommer gå igenom Lukasevang-

eliet för att tillsammans lära känna
Jesus lite bättre. Ett perfekt tillfälle
för dig som är nyfiken på den kristna tron eller dig som vill förbereda
dig för påsken genom bibelläsning.
Kursen är gratis och alla välkomna
att delta!
Varje vecka kommer vi
fördjupa oss i tre saker:
1. Jesus. Vi kommer prata om en del
av Jesu liv och fördjupa oss lite i det
vi senare under veckan kommer
läsa i Lukasevangeliet.
2. En annan person. Vi kommer
också lägga förstoringsglaset över
någon annan intressant person i
berättelsen om Jesus.
3. Slutligen kommer vi också rikta
strålkastarljuset mot något intressant ämne som berörs i den del av
evangeliet vi pratar om för dagen.

Del 1:

En stor glädje för hela
folket - Jesus föds

Del 2:

Ett uppochnervänt liv
- Jesus i Galiléen

Luk 1-2

Luk 3-9

Maria

Johanna

Lovsång

Dopet

Del 4: Veckan som

förändrade världen
- Jesus i Jerusalem

Luk 19-23
Petrus
Försoning

Del 3: Fest för
alla - På väg
till Jerusalem

Luk 9-19
Marta
och Maria
Bön

Del 5: Nytt liv, nytt

hopp - Jesus uppstår

Luk 24
Kleopas och hans vän
Uppståndelsen
- vad var det som
hände egentligen?

Vi kommer börja kvällarna med fika
bestående av smörgås och något
sött. Sedan kommer vi ägna cirka 20
minuter åt gemensam fördjupning
och föredrag för att sedan ägna ca
40 minuter åt samtal i mindre grupper där vi både kan få diskutera läsningen, ställa våra frågor och dela
med oss av våra egna tankar och liv.
I dessa samtal är naturligtvis alla
frågor och tankar varmt välkomna!
Vi är nyfikna på vad du har att bidra
med och man måste inte hålla med
om allt som sägs under föredraget.

Anmäl dig via ett formulär på
hemsidan eller genom att mejla
namn och kontaktuppgifter till
info@olivehallkyrkan.se.
Kontakta pastor Simon
om du har några frågor!

Släktforskningen
träffas varje måndag

Kalender

Systugan startar 28/2
träffas varannan vecka

VT22

Olivehällkören startar 1/3
träffas varje tisdag

MARS
ASKONSDAGEN 2 MARS
19:00 Andakt med nattvard

Starta fastetiden med en enkel
nattvardsandakt. Möjlighet att få ett
askkors struket i pannan. Vi möts i
andaktsrummet i expeditionsdelen.
Simon Alander leder.

SÖNDAG 6 MARS
11:00 Gudstjänst: Prövningens stund
Musik: Peter Richloow
Ledning: Simon Alander
Kyrkfika

ONSDAGEN 9 MARS
19:00 Kursstart: Världens
viktigaste berättelse
Läs mer på s.8

SÖNDAG 13 MARS
11:00 Gudstjänst med nattvard:
Den kämpande tron
Musik: Fredrik Andersson
Ledning: Simon Alander
Insamling till Equmeniakyrkans
pastors- och diakonutbildningar.
Kyrkfika
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SÖNDAG 20 MARS
11:00 Gudstjänst:
Kampen mot ondskan

Musik: Lilian Onelöv
Ledning: Simon Alander
Kyrkfika med besök av Lina
Israelsson från MAF.

SÖNDAG 27 MARS
11:00 Gudstjänst på Maria bebådelsedag: Guds mäktiga verk

Predikan: Maria Öhrwall, Eskilstuna,
Ledning: Gunnel Clewemar
Musik: Fredrik Andersson
Kyrkfika

April
SÖNDAG 3 APRIL
11:00 Gudstjänst: Försonaren
Med Simon Alander m.fl.
Kyrkfika

Församlingsmöte efter gudstjänsten.

PALMSÖNDAGEN 10 APRIL
11:00 Gudstjänst: Vägen till korset
Besök av Henrik & Christina Karlsson från Vineyard
Ledning: Agneta Richloow
Musik: Peter Richloow
Kyrkfika

SKÄRTORSDAG 14 APRIL
19:00 Getsemanstund
med nattvard

Simon Alander m.fl.
Tillsammans med Frälsningsarmén och Pingstförsamlingen.

LÅNGFREDAG 15 APRIL
11:00 Korsvandring
med textläsning
Avgång från kyrkan.
Simon Alander leder.
Klä dig efter väder!

PÅSKDAGEN 17 APRIL
11:00 Gudstjänst:
Kristus är uppstånden!
Ledning: Simon Alander
Olivehällkören sjunger.
Nattvard. Kyrkfika

SÖNDAG 24 APRIL
11:00 Gudstjänst: Påskens vittnen
Ledning: Simon Alander
Musik: Fredrik Andersson
Kyrkfika

ONSDAG 27 APRIL
19:00 Allsångskonsert med
Tomas gospel från Eskilstuna
”Bless his holy name!”
Fri entré

Maj
SÖNDAG 1 MAJ
11:00 Gudstjänst:
Den gode herden

Ledning: Simon Alander
Musik: Lilian Onelöv
Kyrkfika

SÖNDAG 8 MAJ
11:00 Gudstjänst: Vägen till livet
Församlingsstyrelsen
ansvarar för gudstjänsten.
Musik: Peter Richloow
Kyrkfika

SÖNDAG 15 MAJ
11:00 Gudstjänst med
nattvard: Att växa i tro

Ledning: Simon Alander
Musik: Elin Clewemar Andersson
Kyrkfika

SÖNDAG 22 MAJ
11:00 Gudstjänst: Bönen
Ledning: Simon Alander
Musik: Lilian Onelöv
Kyrkfika

Församlingsmöte efter gudstjänsten
KRISTI HIMMELFÄRDS DAG 26 MAJ

8:00 Gudstjänst på Långberget med Strängnäs kristna råd
Catharina Carlsson, SvK,
m.fl. medverkar

SÖNDAG 29 MAJ

11:00 Gudstjänst: Hjälparen kommer
Ledning: Simon Alander
Musik: Peter Richloow
Kyrkfika
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Kyrie Eleison,
Herre förbarma dig;
Över din skapelse som
redan bär så många sår
och trauman från krig
Men nu leds in i ännu ett
Vi ber om beskydd över
barn och unga;
Över de oroliga
och de sörjande,
över dem som
måste stanna hemma
och dem som måste fly.
Vi ber för de medmänniskor
som nu är soldater i fält;
För de rädda,
de målmedvetna,
de sårade, de sörjande
Och för deras anhöriga.
Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och

omvändelse för dem
som beordrar krig
Och om uthållighet och mod
för dem som sliter för att
hitta fredliga lösningar.
Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar
rivas upp, träden som hotas
av fällning, vattendragen
som kan bli nedsmutsade.
Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela
ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan
bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu
behöver visa
medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.
Herre förbarma dig.

Nästa nummer utkommer i maj. Välkommen med bidrag till redaktionen.
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