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OM KYRKOKONFERENSEN

Under pandemin har Equmeni-
akyrkans årliga kyrkokonferens 
fått söka nya former och tider. I år 
blir det en hybrid av det digitala 
formatet och konferens på plats i 
Vårgårda. 

I år kommer konferensen äga rum 
i mitten av Augusti. De digitala 

förhandlingarna inleds den 10/8 
och den 12/8 växlas form till fysiskt 
möte. Förutom själva förhandling-
arna och beslutsfattandet som sköts 
av ombud från de olika församling-
arna kommer det också finnas semi-
narium, gudstjänster och aktiviteter 
för den som vill delta i konferensen 
utan att vara ombud. Från Olivehäll-
kyrkan åker pastor Simon Alander 
och Marie Carlsson som ombud, 
men vem som helst är välkommen 

När vi nu går in i sommar och 
semestertider så går mina tankar 
till ett av Bibelns centrala, men 
kanske idag lite bortglömda  
teman: sabbaten. 

Redan på Bibelns första sidor, då 
skapelsen just blommat ut i all sin 
prakt efter sex dagars skaparverk 
så vilar Gud och njuter av allt han 
gjort. När sedan Torah påbjuder att 
Guds folk ska följa samma rytm 
- sex dagars arbete, en dags vila - 
vecka ut och vecka in, så får världen 
sin första kända arbetstidsreglering. 
En dag då alla, slav som kung, skul-
le lägga ner sitt arbete och avsätta 

en dag till vila, en dag att så att säga 
ge tillbaka skapelsen till Gud. Under 
arbetet tar vi vid och deltar i Guds 
skapande, på sabbaten låter vi Gud 
ensam skapa och får njuta av att ta 
emot. 

Både arbete och vila är alltså ett sätt 
imitera Gud, eller med andra ord: 
att följa Jesus. Arbete i det samman-
hanget är förstås inte begränsat till 
att handla om förvärvsarbete utan 
innefattar allt kreativt och upp-
byggligt vi tar oss för. Min bön och 
förhoppning är att du och jag ska 
få känna att vi vandrar tillsammans 
med Gud sommar, både i hängmat-
tan och i det medskapande arbetet. 

ÄR DET MÖJLIGT  
ATT FÖLJA JESUS I  
HÄNGMATTANS VILA?
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FÖRSAMLINGSBOKEN

Ny medlem
Den 29/5 välkomnades Tomas & 
Emma Freij som medlemmar  
i församlingen.

Utflyttad medlem
Den 19 maj flyttade Eva Rydbeck 
sitt medlemskap till Andreaskyrkan 
i Stockholm.

En ros till...
Anna-Britt Celing, 96 år den 13/6
Peter Richloow, 70 år den 19/7

EKONOMI

Som vi konstaterade vid 
årsmötet blir årets inkom-
ster mindre än utgifterna, 
våren har följt budget 
ganska bra men stora utgif-
ter väntar. Därför är det 
viktigt att vi inte glömmer 
offrandet under somma-
ren. Det går bra att använ-
da Bankgiro eller Swish 
och ge en månadsgåva.

Varma  
sommarhälsningar
Kassören

SIMONS SEMESTER 

Pastor Simon har semes-
ter veckorna 26-31. För 
brådskande ärenden kan 
du under den perioden 
kontakta ordförande Per 
Idesten på telefon 070-
424 08 20. För mindre 
brådskande ärenden kan 
du mejla Simon på pastor@
olivehallkyrkan.se. att anmäla sig som deltagare via 

hemsidan www.equmeniakyrkan.se. 

För den som är nyfiken på frågorna 
som kommer diskuteras på kon-
ferensen så kommer det hållas tre 
samlingar via Zoom den 8 samt 14 
juni. Anmälan till dessa sker också 
via Equmeniakyrkans hemsida. 
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Efter en start på 2022 med res-
triktioner kunde våra grupper så 
sakteliga komma igång från och 
med februari-mars. Kören kunde 
sjunga, Systugan kunde mötas och 
vår Beta-kurs kunde komma igång, 
med mera. 

Sedan kom det som präglat oss så 
mycket den här våren. Knappt hade 
vi hämtat andan efter pandemin när 
Ukraina och i förlängningen hela 
Europa drabbades av kriget. 

Som svar på detta har vi bett om 
Guds förbarmande men vi har också 
fått vara med och samla in pengar 
till de drabbade. Via systerkyrkor i 
Ukraina och Moldavien har Equme-
niakyrkan kunnat stödja insatser 
bland de direkt drabbade. Till denna 

kassa har vi kunnat bidra på flera 
sätt. I april samlade vi in pengar 
tillsammans med Tomas gospel från 
Eskilstuna som införda gula och blå 

scen-
kläder 
bjöd 
en 
fullsatt 
kyrka 
på en 
sväng-

ig gospelkväll. I början av maj hade 
expeditionsdelen i kyrkan fyllts till 
brädden av skänkta kläder och pry-
lar som sedan såldes på loppis den  
7 maj. Trots en regnig lördag kom 
många människor och fyndade och 
fikade ihop hela 13 689 kr. Evene-
mangsvåren kröntes sedan med en 
välbesökt vårkonsert med Olivehäll-

TILLBAKABLICK PÅ 
VÅRTERMINEN 
Att inte kunna förutse exakt hur en termin kommer se 
ut, det har vi vant oss vid efter pandemiåren. Men när 
vi nu kan se tillbaka på våren som gått så kan vi  
konstatera att vi både genomfört sådant vi föresatt 
oss och också genom kreativa initiativ kunnat svara 
mot oväntade händelser i omvärlden. 

Tillsammans har 
vi samlat in över 
20 000 kr till hjälp 
för krigets offer.
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kören. Efter den kunde vi konstate-
ra att vi sammantaget under våren 
samlat in en bra bit över 20 000 kr 
till hjälp för krigets offer. Stort tack 
till alla som bidragit! 

Kriget och flyktingvågen som följt 
på den blev också en accelererande 
faktor i processen att återstarta vårt 
språkcafé som pausats under pan-
demiåren. Från slutet av april har vi 
välkomnat många glada och språk-
sugna nysvenskar. Även om bara 
någon enstaka av dem varit från 
just Ukraina så har det varit mycket 
meningsfullt och roligt för dem som 
varit med. 

Och det är en stor glädje att vi återi-
gen kan få välkomna människor till 
kyrkan och att det faktiskt genere-

rar nya kontakter och vänskaper. 
Det finns ingen egen inneboende 
mening i kris och krig men Gud kan 
använda oss för att komma samman 
och skapa en motrörelse mitt i det 
svåra. Det tycker jag att den här 
våren har visat. Och jag ber att Gud 
ska fortsätta verka i oss, mellan oss 
och genom oss ut till andra, vad 
som än må hända i världen i som-
mar och i höst. 

Simon Alander, pastor

Den som är nyinflyttad i Strängnäs har under våren välkomnats till  
Olivehällkyrkan med denna bild och en hälsning i brevlådan.



6

Loppis
7 maj 2022

Loppis-samordnare
Anna Fagerberg
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Olivehällkörens vårkonsert 
”Livets vackraste skrud”
21 maj 2022

Tomas gospel
27 april 2022

Avtackning  
av Fariba Zouri

Maj 2022

Ekumenisk Getsemanestund
Skärtorsdagen 2022
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Friluftsgudstjänst i Helgarö
Den 26 juni bjuds vi återigen att fira 
gudstjänst mitt i midsommarprak-
ten hos Lilian Onelöv i Helgarö. Det 
blir en friluftsgudstjänst med myck-
et sång och musik och dessutom 
medverkan av Simon Alander och 
Linus Jaenkhe, kyrkoherde i Vår-
fruberga-Härads församling som vi 
firar denna gudstjänst tillsammans 
med. Medtag din fikakorg och kom 
med söndagen den 26/6 kl 11:00. 

Sommarkväll i Olivehäll
Därefter går vi in i sommarrytm i 
vårt gudstjänstfirande, vilket som 
tidigare år innebär att vi firar till-
sammans med Pingstförsamlingen 
och träffas varannan söndag hos 
dem på Regementsgatan 75 kl 10:30 
och varannan söndag i Olivehäll-
kyrkan. De söndagar vi är hos oss 
kommer liksom förra sommaren 

gå under rubriken ”Sommarkväll i 
Olivehäll”. Det innebär att vi bjuder 
in till gemenskap och förtäring av 
medhavt fika från kl 17:00 och firar 
en andakt tillsammans i kyrksalen 
kl 18:00. Andakterna leds av våra 
omsorgsgrupper. Denna rytm pågår 
från den 3 juli då vi är i Pingstkyr-
kan och till och med 14 augusti. 

Ekumenisk möteshelg: Tro och liv
I slutet av augusti gör vi en gemen-
sam start av höstterminen tillsam-
mans med de andra kyrkorna i stan. 
Strängnäs kristna råd står helgen 
den 26-28 augusti som värd för en 
ekumenisk möteshelg med sam-
lingar i Olivehällkyrkan, Ugglans 
park, Pingstkyrkan och Domkyrkan. 
Helgen går under rubriken ”Tro och 
liv” och kommer att fokusera dels 
på mötet mellan våra olika kyrkor 
där vi får bekanta oss med varan-

Sommaren i kyrkan
Sommaren är här med all sin prakt och i Olivehällkyrkan inne-

bär det att vi går in i vårt sommarprogram. Det innebär att 
många av våra vanliga grupper och samlingar tar sommarlov 
vilket ger både ledare och deltagare tid för nödvändig vila och 

reflektion som kan ge utrymme för ny inspiration. Samtidigt 
händer flera andra spännande saker i sommar då vi får tillfälle 

att samlas som församling. 
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dras kyrkor, musikaliska uttryck 
och predikanter. Men temat bjuder 
också in oss till reflektion, studium 
och samtal om vad det innebär att 
vara en jesustroende mitt i livet 
i Strängnäs idag. Under helgen 
kommer vi förutom att lyssna till 
varandras predikanter också ha en 
gäst. Det är författaren, teologen 
och debattören Micael Grenholm 
som under många år gjort sig känd 
för sitt engagemang som i olika 
samhällsfrågor som t.ex. migration 
och klimatfrågorna. Han kommer 
under ett seminarium i Domkyrkan 
hjälpa oss fundera på kopplingarna 
mellan tron och livet.. Alla samling-
ar under helgen är gratis och ingen 
föranmälan krävs. Se hela program-
met till höger.

FREDAG 26/8
19:00 Kvällsmöte i 
Olivehällkyrkan med 
lovsång, Bibel och bön
Henrik och Christina Karls-
son, Simon Alander och 
Catharina Carlsson m.fl.

LÖRDAG 27/8 
12:00 Tipspromenad 
för hela familjen
Start i Frälsningsarméns 
lokal på Hospitalsgatan.

15:00 Sånggudstjänst 
i Ugglas park med 
Frälsningsarmén
Daniel Viklund m.fl.

17:00 Bibelstudium  
i Pingstkyrkan,  
Regementsgatan 75
Jenny Sjögren, bitr 
domprost, m.fl.  
Fika ca kl 18:00.

19:00 Lovsångskväll 
i Pingstkyrkan 
Micael Grenholm predikar

SÖNDAG 28/8
11:00 Gemensam guds-
tjänst i Domkyrkan
Jenny Sjögren,  
Simon Alander m.fl.
Kyrklunch efteråt.

13:00 Seminarium  
i Domkyrkan:  
Om Tro och liv
Micael Grenholm 
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SOMMAR 2022

JUNI
SÖNDAG 5 JUNI
11:00 Gudstjänst: Den 
heliga Anden
Ledning: Christina Helmersson
Predikan: Daniel Viklund 
från Frälsningsarmén
Musik: Peter Richloow
Kyrkfika 

SÖNDAG 12 JUNI
11:00 Gudstjänst: Gud 
- Fader, Son och Ande
Ledning: Simon Alander
Musik: Peter Richloow
Kyrkfika 

SÖNDAG 19 JUNI
11:00 Gudstjänst med 
nattvard: Vårt dop
Ledning: Simon Alander
Musik: Fredrik Andersson
Kyrkfika 

SÖNDAG 26 JUNI
11:00 Friluftsgudstjänst i Helgarö 
Tillsammans med  
Vårfruberga-Härads församling.
Simon Alander, Linus  
Jaenkhe, Lilian Onelöv m.fl.
Medtag fikakorg.

JULI
SÖNDAG 3 JULI
10:30 Gudstjänst i Pingstkyrkan

SÖNDAG 10 JULI
17:00 Sommarkväll i Olivehäll
Fika och gemenskap från  
kl 17:00. Medtag egen fikakorg.
Andakt från kl 18:00.
Musik: Fredrik Andersson.
Omsorgsgrupp 4 ansvarar. 

SÖNDAG 17 JULI
10:30 Gudstjänst i Pingstkyrkan

SÖNDAG 24 JULI
17:00 Sommarkväll i Olivehäll
Fika och gemenskap från kl 
17:00. Medtag egen fikakorg.
Nattvardsandakt från kl 18:00.
Musik: Peter Richloow
Omsorgsgrupp 1 ansvarar.

SÖNDAG 31 JULI
10:30 Gudstjänst i Pingstkyrkan

Kalender



11

AUGUSTI
SÖNDAG 7 AUGUSTI
17:00 Sommarkväll i Olivehäll
Fika och gemenskap från kl 
17:00. Medtag egen fikakorg.
Andakt från kl 18:00.
Musik: Lilian Onelöv
Omsorgsgrupp 2 ansvarar.

SÖNDAG 14 AUGUSTI
10:30 Gudstjänst i Pingstkyrkan
14:00 Digitalt: Ordinations- 
gudstjänst från kyrkokon-
ferensen i Vårgårda.

SÖNDAG 21 AUGUSTI
11:00 Gudstjänst: Nådens gåvor
Ledning: Simon Alander
Musik: Fredrik Andersson
Kyrkfika 

26-28 AUGUSTI
Ekumenisk möteshelg 
Se program på s.9

LÖRDAG 3 SEPTEMBER
Församlingsdag i Malmköping 
Aktiviteter, seminari-
um och gemenskap.
Gemensam avfärd från kyrkan 
kl 9.30. Hemfärd ca kl 16.
Anmäl deltagande till  
info@olivehallkyrkan.
se senast den 29/8.
Kostnad för mat och 
resa tillkommer.

SÖNDAG 4 SEPTEMBER
11:00 Upptaktsgudstjänst
Predikan: Sören Carlsvärd, Örebro
Ledning: Agnetha Richloow
Musik: Olivehällkören
Kyrkfika 



15 Ni har inte fått slaveriets ande,  
så att ni på nytt skulle leva i fruktan. 
Nej, ni har fått barnaskapets Ande, 

i vilken vi ropar: 

”Abba! Fader!” 

16 Anden själv vittnar  
med vår ande att vi är Guds barn. 

17 Men är vi barn är vi också arvingar, 
Guds arvingar och Kristi medarvingar, 

lika visst som vi lider med honom, 
för att också bli förhärligade med honom.

Romarbrevet 8:15-17

Vallbyvägen 35   I   www.olivehallkyrkan.se

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


