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FÖRSAMLINGSBOKEN
Nya medlemmar
Den 21/8 välkomnades Tobias
Dettmann och Irmela Homolka
som medlemmar i församlingen.
”…så utgör vi, fast många, en enda kropp i
Kristus, men var för sig är vi lemmar
som är till för varandra.” Rom 12:5

Barnvälsignade
Den 21/8 bars syskonen Gustav, Jonna
och Linnéa fram för välsignelse
inför församlingen av sina föräldrar
Tobias och Irmela.
Jesus säger: ”Låt barnen komma hit till mig
och hindra dem inte: Guds rike tillhör
sådana som de.” Mark 10:14

Till vila
Lisbeth Carling avled den 9 juli
i en ålder av 85 år
”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

En ros till...
Gunnar Peterson, 75 år, 4 september
Torbjörn Wiik, 80 år, 12 september
Tommy Nygren, 70 år, 14 november
Marianne Fermsgård, 92 år, 15 november

2

Foto: Equmenakyrkan

EKONOMI
Sommaren har tagit hårt på församlingens likviditet fn -235 000:-.
Veckooffren har inte följt med
budget under sommaren. Insamling till Ukraina har gett ca:
25 000 kronor, som har sänts in
till Equmeniakyrkans katastroffond. Inför hösten och vintern
väntas mycket höjda elkostnader
då vårt treårsavtal upphör i september. Styrelsen har planerat att
installera ett par värmepumpar
för att sänka elförbrukningen.
I övrigt får vi tänka på att spara
på elanvändningen på bästa sätt.
Fortsätt använda Bankgiro och
Swish för ditt offrande, gärna
månadsvis.
Gunnar Peterson, kassör
Våra tidigare 0152-nummer
upphörde sommaren 2022.
Aktuella telefonnummer:
Expedition: 0720-61 24 29
Köket: 0720-61 52 32

Den 10-14 augusti samlades representanter från många av Equmeniakyrkans
församlingar till kyrkokonferens. Den
här gången skedde mötet både digitalt
och på plats i Vårgårda där också
kyrkans partiledarutfrågningar
ägt rum. På plats för att representera Olivehällkyrkan var
Marie Carlsson och familjen
Alander.

HELGEN PRÄGLADES AV glädjen att
åter kunna samlas fysiskt efter två
coronaår. Det var mycket gott att få
samlas till gudstjänst och lovsång
tillsammans som rörelse. Gudstjänsterna som enligt mitt tycke var den
stora höjdpunkten på konferensen
finns att se i efterhand via Equmeniakyrkans hemsida och det gör också
förhandlingarna.

att Equmeniakyrkan genom ett stadigt minskande medlemsantal står
inför en tid av stora och nödvändiga
förändringar. Färdplanen togs emot
av konferensen som ett så kallat
”kyrkoledarbrev”, inspirerat av de
episkopala kyrkornas herdabrev,
och finns nu att köpa som fysisk
bok eller att ladda ner gratis från
Equmeniakyrkans hemsida.

ENDAST TRE MOTIONER behandlades under konferensen. En av dem
tangerade ett förslag från kyrkostyrelsen om stadgeändringar gällande
val av kyrkoledare. En annan handlade om remiss på ett lagförslag om
gårdfösäljning av alkohol för vilken
remisstiden redan gått ut. På grund
av detta blev det inga särskilt svåra
eller långdragna diskussioner under
själva förhandlingarna. Presidiet
gjorde i vanlig ordning ett utmärkt
arbete och genom konsensusmetodens gemensamma arbete hittade
mötet lösningar på frågorna som
alla parter kunde vara överens om
eller acceptera. Mycket av tiden
gick åt till att understyrka det som
ligger till grund för och nämns i
kyrkoledarnas skrift Färdplan, dvs

Trots att läget är allvarligt för
Equmeniakyrkan så var hopp det
genomgående temat. Vi kan efter
helgen konstatera att vår Gud inte
är krisartad på något sätt. Genom
Guds kraft har vi de resurser vi
behöver som kyrka för att vara en
viktig aktör i en föränderlig värld.
Det är vi när vi genom att låta oss
drabbas av Jesu kärlek visar på och
hjälper människor att dras med i
det som Jesus gör mitt ibland oss.
Eller med Magnus Malms ord från
hans seminarium i Vårgårda missionskyrka, när vi ”förenar oss med
Kristus och hans syften i världen”
då sker det vi hoppas på, att vi och
världen förvandlas genom mötet
med Kristus.
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Höstens predikanter
Under Simons föräldraledighet kommer vi få glädjen att
lyssna till flera goda gästpredikanter. Några av dem är kära
återseenden och några är nya bekantskaper. En av dem är
Hope Bizimungu som är pastorskandidat i Equmeniakyrkan
och kommer besöka oss hela fyra gånger under hösten.

Hej Hope, hur har din
sommar varit?
Min sommar har varit bra med bara
en vecka semester i slutet av juli,
för att vara med mina barn innan
skolstart. Annars har jag jobbat hela
sommar på äldreboende. Men jag
har också predikat fem gånger i juni
och juli, i Lyksele, Gävle, Vikarbygården, Ludvika och Eskilstuna. Jag
har haft förmån att vikariera lite
när pastorerna hade semester. Det
var roligt och givande för mig.

Vi ser fram emot att få
lära känna dig i höst, men
helt kort: vem är du?
Jag är en kristen kvinna och mamma till fem barn, två vuxna adoptivbarn och farmor till lilla Eiden som
fyller 3 år snart.
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Jag kommer ursprungligen från Burundi och kom till Sverige 2007. Jag
bor i Älvkarleby kommun med min
man och tre av mina barn.
Just nu jobbar jag på äldreboende
halvtid och studerar halvtid på
Enskilda Högskolan Stockholm. Jag
har två terminer kvar innan jag blir
färdig pastor.

Vad har du för tankar och
förväntningar inför dina besök i Strängnäs i höst?
Inför mina fyra besök i Strängnäs
hoppas jag att jag kommer att komma med lite ljus och hopp i hösten
när det börjar bli mörk. Det jag
mest hoppas kunna dela med mig
av är min längtan att vara Kristus
ambassadör och min längtan är att
tala och dela med mig om Jesus
kärlek, trofasthet och nåd.

Vid två tillfällen får vi
dessutom besök av
Sören Carlsvärd...
...som under många var pastor
och föreståndare i den anrika
baptistförsamlingen Betelkyrkan i Örebro. Sören var
dessutom nationell ledare för
Svenska baptistförbundet under
Equmeniakyrkans uppstartsfas.
Vi får glädjen att möta Sören
den 4 september och
den 20 november.

Min drivkraft som kan summera
anledningen till att jag vill tjäna
Gud genom att predika de Goda nyheterna summeras i 1 Johannes 1:3
”det vi har sett och hört förkunnar
vi för er, så att också ni kan dela vår
gemenskap, som är en gemenskap
med Fadern och Hans son, Jesus
Kristus.”

ONSDAG 28/9 STARTAR ALPHA - EN GRUNDKURS I KRISTEN TRO
Förra höstens kurs gav mersmak.
Därför vill vi återigen vända oss utåt
för att erbjuda ett sammanhang för
den som vill lära sig mer om kristen
tro och diskutera livets frågor i en
trygg och öppen miljö.
Precis som tidigare kommer vi äta
kvällsmat tillsammans och det vore
fantastiskt om vi kunde få hjälp att
laga och servera maten till våra

gäster. Vi vet inte hur många som
kommer, förra gången var vi ca
12-15 personer. Vi åt soppa, smörgås, kaffe och någon enkel kaka.
Om du har möjlighet att ställa upp
någon gång under hösten så är det
guld värt för människor på jakt efter
livets mening! Hör av dig till Simon
så bestämmer vi ett datum då det
passar dig.
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TERMINSSTARTER
Med hösten i antågande
börjar också kyrkans
verksamheter rulla igång.
OLIVEHÄLLKÖREN har
övat sedan 23 augusti och
fortsätter varje tisdag
kl 19:00-21:00.
SLÄKTFORSKNINGSCAFÉT
under ledning av
Gudrun Peterson börjar
med sina veckovisa
träffar måndagen den
12/9 kl 13:30-17:00.
På måndagar kommer
även SYSTUGAN mötas för
gemenskap, handarbete,
fika och andakt. Varannan
vecka med start 5/9 kl 10.00.
För de yngsta, närmare
bestämt 3-12 månader, och
deras föräldrar startar
BARNSÅNGEN torsdagen
den 15/9. Anmälan till:
barnsang@olivehallkyrkan.
se. Precis som tidigare är det
Anna Fagerberg som leder.
ALPHA - GRUNDKURS
I KRISTEN TRO startar
28/9 kl 19.00. Anmälan till
info@olivehallkyrkan.se
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Kalender
HÖSTEN 2022

SEPTEMBER
SÖNDAG 4 SEPTEMBER
11:00 Upptaktsgudstjänst
Sören Carlsvärd predikar
Agenta Richloow leder
Sång av Olivehällkören

SÖNDAG 11 SEPTEMBER
”Medmänniskan”
11:00 Gudstjänst
Hope Bizimungu predikar
Gunnar Peterson leder

SÖNDAG 18 SEPTEMBER
11:00 Gudstjänst med nattvard
Kören Corazon, Eskilstuna,
uppför mässan Mellanrum
Simon Alander leder
Församlingsmöte

SÖNDAG 25 SEPTEMBER
11:00 Gudstjänst
Ulrika Clewemar predikar
Gunnel Clewemar leder
Musik av familjen
Andersson/Clewemar

OKTOBER

NOVEMBER

SÖNDAG 2 OKTOBER
11:00 Gudstjänst

SÖNDAG 6 NOVEMBER
11:00 Gudstjänst

SÖNDAG 9 OKTOBER
11:00 Gudstjänst på
tacksägelsedagen

SÖNDAG 13 NOVEMBER
11:00 Gudstjänst
”Vaksamhet och väntan”

Mattias Gustafsson, sjukhuspastor,
predikar. Olle Westberg leder

Larsåke W Persson predikar
Anna Fagerberg leder
Lilian Onelöv och Olivehällkören

LÖRDAG 15 OKTOBER
17.00 Filmvisning av
”Frikyrkans historia”
SÖNDAG 16 OKTOBER
11:00 Gudstjänst
”Att lyssna i tro”

med Olivehällkören
”Tankar och toner i allhelgonatid”

Hope Bizimungu predikar
Per Idesten leder
Musik av familjen
Andersson/Clewemar

SÖNDAG 20 NOVEMBER
11:00 Gudstjänst med nattvard

”Kristi återkomst”
Sören Carlsvärd predikar
Agneta Richloow leder
Kyrklunch

Hope Bizimungu predikar
Christina Helmersson leder
Musik av familjen
Andersson/Clewemar

14.00 Konsert
med Pia & vänner

SÖNDAG 23 OKTOBER
11:00 Gudstjänst med nattvard

SÖNDAG 27 NOVEMBER
11:00 Gudstjänst på 1:a
söndagen i advent

Simon Alander leder
Lilian Onelöv spelar

SÖNDAG 30 OKTOBER
11:00 Gudstjänst
Maria Öhrvall predikar
Marie Carlsson leder
Musik av familjen
Andersson/Clewemar

”Ett nådens år”
Olivehällkören sjunger
Simon Alander
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”Då ropade de till Herren i sin nöd,
och han hjälpte dem ur deras trångmål.”
Den korta men löftesrika meningen återkommer
som en refräng i Psaltarens etthundrasjunde psalm.
Att tillhöra Guds folk ger inget vaccin mot nöden.
Men erfarenheten ända från psalmistens dagar är att
vår största risk är att glömma be om hjälp.
Bön ändrar omständigheter!

Fader låt oss se dina verk och gör oss till
tecken på din godhet, genom Jesus Kristus.
Amen.

Nästa nummer utkommer i november. Välkommen med bidrag till redaktionen
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