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”Vill du ha full kopp eller plats för mjölk?” 

Jag stod uppriktigt förbryllad över denna enkla fråga från baristan på 
ett café för en tid sedan. Min spontana känsla var att svara: ”Jag vill 
ha mjölk, men jag vill också ha så mycket kaffe som möjligt”.  

Där och då insåg jag att det ofta 
är så jag tänker och gör. Jag 
fyller koppen trots att jag 
egentligen vet att det också är 
annat som behöver få plats. Det 
finns en stor nackdel med att 
göra så och du har redan listat 
ut den. Det rinner ofta över.  
	 ”Många gånger och på 
många sätt talade Gud i forna 

tider genom profeterna, men nu 
vid denna tidens slut har han 
talat till oss genom sin son, som 
han också har insatt till att ärva 
allting liksom han också har 
skapat världen genom honom.” 
Så inleds Hebreerbrevet. Den 
Gud som skapat världen med 
sina ord talar fortfarande 
livgivande ord till oss genom 



Jesus Kristus. Visst är det en 
spännande tanke? Men  
lyssnar vi? 
	 Jag är knappast den förste 
att hävda att det också är en 
utmaning för oss 
nutidsmänniskor. Det finns 
mycket som vi kan lyssna till. 
Mycket som vill ta vår upp-
märksamhet. Ibland förleds vi 
av känslan att världen ska bli 
enklare att handskas med om vi 
tar in så mycket som möjligt. 
Att vi liksom ska kunna famna 
allt och därmed kontrollera det. 
Men så blir det sällan.  
	 Orden från Hebréerbrevet 
utmanar oss till två saker.  
1. Att lyssna uppmärksamt.  
2. Att lyssna selektivt.  
	 För att höra en sak måste vi 
välja bort många andra ljud. Vi 
kan inte fylla kaffekoppen och 

sedan också tro att vi får plats 
med mjölk. Men det finns en 
förunderlig hemlighet i att 
fokusera ner uppmärksamheten 
till det Jesus vill säga. Den som 
lyssnar till färre röster och ljud, 
men mer till Jesus kan erfara att 
hon ändå hör mer. Den som har 
svårare att komma ut och röra 
på sig kan få erfara att hon 
plötsligt når hela världen med 
sin förbön. Den som försöker ta 
in mindre kan få erfara att hon 
får ta emot mer av Guds goda 
gåvor.  
	 Jag hoppas och ber att 
sådana saker få bli verklighet i 
ditt liv när du lyssnar till den 
röst som skapade världen och 
som vill tala till dig under fastan 
och påsktiden.  

Simon Alander, pastor 

En ros till… 
Kerstin Karlsson, 93 år, 7/4 
Gunvor Hultgren, 93 år, 20/5 
Lisbeth Lööf, 92 år, 3/5 
Gerd-Rebecka Nordling, 70 år, 17/5 

Din godhet och nåd skall 
följa mig varje dag i mitt liv 
och Herrens hus skall vara 

mitt hem så länge jag lever. 
Ps 23:6



 

Livets bröd 
”Jag är livets bröd” – Jesus  

Under fastan och påsktiden vill vi 
erbjuda möjlighet att ta extra tid till 
andakt i vardagen. Därför kommer 
vi varannan onsdagkväll från och 
med askonsdagen den 22 februari 
fira en enkel nattvardsandakt i 
kyrkan. Det kommer bli en kravlös 
och enkel form där vi lyssnar till ett 
kort bibelord, ber och delar brödet 
och vinet. Var och en som vill närma 
sig Jesus är välkommen att delta. 
Varannan onsdag kl 18:30.  

22 feb ”Jag är livets bröd…” 
8 mars ”Jag är världens ljus…”  
22 mars ”Jag är grinden…” 
5 april  ”Jag är den gode herden…”  
19 april ”Jag är uppståndelsen…”  
3 maj ”Jag är vägen,  
sanningen och livet…”  
17 maj ”Jag är den sanna vinstocken…”  

”Följ med och se!”  
De första orden Jesus säger till sina 
lärjungar enligt Johannes- 
evangeliet är en inbjudan till 
människor som egentligen inte vet 
vem han är men som har blivit 
nyfikna. Människor som senare ska bli 
hans vänner och lärjungar. I vår 
plockar vi upp denna inbjudan att 
följa med och se vem Jesus är. Genom 
gemenskap, teori, reflektion och 
praktik fördjupar vi oss i ämnen som 
har med det kristna livet att göra. 
Kursen är en lärjungavandring där 
ämnena återfinns i det Jesus säger 
och gör i Johannesevangeliet  
samtidigt som de är aktuella i vår tid.  

Kurskvällen pågår kl 19:00-21:00. Vi 
börjar med fika. Därefter lyssnar vi till 
ett kort bibelstudium följt av samtal i 
grupp och ibland en praktiskt övning. 

22 feb: Kärlek  
8 mars: Fasta och fest 
22 mars: Rädsla & tillit i en osäker värld  
5 april: Krig och fred, konflikt och 
försoning  
19 april: Arbete och vila 
3 maj: Tecken och under  
17 maj: Generositet 



Årsmöte 

På årsmötet deltog 20 st medlemmar.  
Vi fick en fin stund att se tillbaka på 
året som gått och blicka framåt.  

Under 2022 har verksamheten varit fylld 
av många samlingar - gudstjänster, 
språkcafé, systuga, Olivehällkör, 
babysång, ekumeniska samlingar, 
alphakurs mm. Årsmötet valde styrelse-
medlemmar och övriga funktionärer till 
församlingens olika verksamheter. 
Årsmötet beslutade, genom en motion, 
om att bjuda in Strängnäs Pingst-
församling till samtal om utökat 
samarbete. Styrelsen bjuder in 
Strängnäs Pingstförsamling till ett 
förutsättningslöst samtal. 
Det ekonomiska resultatet för 2022 
slutade med ett minus 250 tkr jämfört 
med budget på minus 375 tkr. För 
kommande år (2023) är budget minus 
350 tkr, vilket innebär att vi behöver 
bära med oss kollekterna och givandet i 
våra böner och tankar under  
kommande året.  
 
Per Idesten 
 

MUSIKGUDSTJÄNST 
26 MARS 

I Åbybergskyrkan, Vallentuna, 
huserar ett gäng glada musiker och 
sångare som någon gång om året 
gör musikprogram tillsammans, nu 
är det dags igen!  

Musikerna har besökt och spelat flera 
gånger i Olivehällkyrkan med ett mycket 
uppskattat program. Lilian Onelöv, 
Olivehällkörens körledare, och Dag 
Fagerhem, sammanhållande för 
musikerna, tycker att det skulle vara kul 
att göra något tillsammans och har  
skapat en musikgudstjänst med 
Olivehällkören och musikerna i 
Åbybergskyrkan. Den 26 mars firas 
gemensam musikgudstjänst kl 
11.00 i Åbybergskyrkan och  
kl 18.00 i Olivehällkyrkan.  

Välkommen till den samling du önskar.  
Pia Idesten 

 

Till vila 
Bengt Bjurenwall  
avled den 5 januari  
Göran Hultgren  
avled den 7 januari 

Romarbrevet 14:8

Nya medlemmar 
Börje Larsson och Lisbeth Lööf 
välkomnades som medlemmar i 
församlingen den 12 februari 

Efesierbrevet 4:15-16



Program  

Mars till Maj 

Lördag 4 mars 
18:00 Den famn som trots allt bär  
Konsert till förmån för 
Sjukhuskyrkan 

OBS Konserten äger rum i 
St:Eskilskyrkan, Eskilstuna 

Söndag 5 mars 
11:00 Gudstjänst  
Larsåke W Persson predikar 
Per Idesten leder 
Lilian Onelöv spelar 
Kyrkfika 

Onsdag 8 mars 
18:30 Livets bröd, nattvardsandakt  

Söndag 12 mars 
11:00 Gudstjänst. Bön- och offerdag 
för pastors och diakon-
utbildningarna. Maria Öhrvall 
predikar, Elin Clewemar Andersson 
leder Peter Richloow spelar. 
Kyrkfika 

Söndag 19 mars 
11:00 Gudstjänst med nattvard 
Simon Alander leder och predikar 
Fredrik Andersson spelar. Kyrkfika 

Onsdag 22 mars 
18:30 Livets bröd, nattvardsandakt  

Söndag 26 mars 
18:00 Musikgudstjänst 
Olivehällkören tillsammans med 
musikgrupp från Vallentuna under 
ledning av Dag Fagerhem. 

Söndag 2 april 
11:00 Gudstjänst  
Församlingens styrelse leder 
Lilian Onelöv spelar. Kyrkfika 

Onsdag 5 april 
18:30 Livets bröd, nattvardsandakt  

Torsdag 6 april 
19:00 Getsemanestund i 
Pingstkyrkan (Regementsgatan 75) 
Daniel Viklund, Simon Alander 
m.fl. Sång av Olivehällkören 
Nattvard 

Fredag 7 april 
11:00 Gudstjänst på långfredagen 
Daniel Viklund, Simon Alander m.fl. 

Söndag 9 april 
11:00 Gudstjänst på påskdagen 
Daniel Viklund, Simon Alander m.fl. 
Olivehällkören sjunger 
Nattvard. Kyrkfika 

Måndag 10 april 
Släktforskningen har påsklov 



Systugan flyttar sin träff till 11 april 

Söndag 16 april 
11:00 Gudstjänst: Påskens vittnen 
Simon Alander m.fl. Kyrkfika 

Församlingsmöte efter gudstjänsten  

Onsdag 19 april 
18:30 Livets bröd, nattvardsandakt  

Söndag 23 april 
11:00 Gudstjänst: Den gode herden 
Simon Alander m.fl. 
Kyrkpicknick med korvgrillning på 
Skogskullens äventyrslekpark 
efteråt, grönområdet mellan 
Lärkträdsvägen och gångtunneln.  

Måndag 24 april 
Släktforskningen terminsavslut 

Söndag 30 april 
11:00 Gudstjänst: Vägen till livet  
Simon Alander m.fl. Kyrkfika 

Onsdag 3 maj 
18:30 Livets bröd, nattvardsandakt  

Söndag 7 maj 
11:00 Gudstjänst: Att växa i tro 
Marie Carlsson predikar 
Agneta Richloow leder  
Kyrkfika 

Måndag 8 maj  
Systugan terminsavslut 

Söndag 14 maj 
11:00 Gudstjänst: Bönen 
Simon Alander m.fl. Kyrkfika 

Onsdag 17 maj 
18:30 Livets bröd, nattvardsandakt  

Söndag 21 maj 
11:00 Gudstjänst: Hjälparen 
kommer. Simon Alander m.fl. 
Kyrkfika 

Lördag 27 maj 
18:00 Olivehällkörens 
sommarkonsert: ”Var kommer allt 
det vackra ifrån?” 

Söndag 28 maj 
11:00 Gudstjänst på pingstdagen 
Simon Alander m.fl. Kyrkfika 

En vecka i Olivehäll 

Måndag:  
Släktforskningscafé 13:30-17:00 
Systugan 10:00-12:00 (ojämna 
veckor) 
Tisdag: Olivehällkören 19:00-21:00 
Onsdag: Språkcafé 14:00-16:00 
19:00 Följ med och se! ( Jämna 
veckor) 
Söndag: 11:00 Gudstjänst



Fri entré

 

OLIVEHÄLLKÖRENS
SOMMARKONSERT

”Vart kommer allt det vackra ifrån?”
LÖRDAG 27 MAJ 18:00 

Olivehällkyrkan

En kristen gemenskap där du får söka Gud och växa i tro 

www.olivehallkyrkan.se


