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kontakta oss

två kyrkor – en församling

segeltorps kyrka, Kapellvägen 9, Segeltorp

Sankt Mikaels församling är en
av fyra församlingar i Huddinge
pastorat. Församlingens två
kyrkor ligger i områdena
Segeltorp och Vårby gård.

vårby gårds kyrka, Vårby allé 5, Vårby
postadress: Sankt Mikaels församling, Vårby allé 5, 143 40 Vårby
församlingsexpedition, telefon: 08-588 698 62
telefon växel: 08-588 697 00

Segeltorps kyrka, ”Den lilla
rosa kyrkan”, ligger mitt i
villakvarteren och är med sitt
läge en naturlig samlingspunkt för
både barnfamiljer, unga och äldre.

e-post: sanktmikael.forsamling@svenskakyrkan.se
webbplats: www.svenskakyrkan.se/huddinge
öppettider: Vårby Gårds kyrka måndag–fredag kl. 09:00–15:00 och
söndag kl. 10:00–13:00. Segeltorps kyrka har inga bestämda öppettider
under sommaren. Ring gärna innan för att se om kyrkan är öppen!
församlingsrådets ordförande: Benny Upphagen
E-post: benny.upphagen@telia.com
bokning av vigsel, begravning & lokaler: Växel 08-588 697 00
bokning av dop: www.svenskakyrkan.se/huddinge/dop
Kontaktuppgifter till anställda medarbetare hittar du på sid 18.
Mikaelsbladet ges ut av Sankt Mikaels församling fyra gånger per år.
Mikaelsbladet skickas till prenumeranter (kupong sista sidan) och finns
även att hämta i församlingens kyrkor samt som pdf på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/huddinge/program

I närheten av Vårby Gårds
centrum, i en sluttning ner mot
Mälaren, ligger Vårby Gårds
kyrka. Det är en kyrkobyggnad
som blivit känd för sin arkitektur
och färgsättning.
I Vårby gård verkar församlingen
i en mångkulturell miljö och
söndagens mässa har en given
plats i många människors liv.

redaktör: Martin Vind Zettersten

Aktuell information om våra gudstjänster
hittar du varje vecka på våra affischtavlor,
i vår annons i tidningen Mitt i Huddinge,
i appen Kyrkguiden samt i kalendariet på
vår webbplats:

foto omslag: Kaur Martin, www.unsplash.com

www.svenskakyrkan.se/huddinge/kalender

upplaga: 600 ex
Nästa Mikaelsblad kommer ut i augusti/september 2021

följ oss gärna i sociala medier!
Youtube: Sankt Mikaels församling
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Facebook: @sanktmikael

www.svenskakyrkan.se/huddinge
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foto: martin vind zettersten

att vara kyrka
i ”coronatider”

Äntligen –nu
möts vi igen!
äntligen! Efter en lång tid av restriktioner,
rekommendationer och förbud kan vi äntligen
öppna upp – lite grand och lite försiktigt. Vi
firar mässa inomhus men flyttar ut så mycket
vi kan av andra verksamheter. En favorit i
repris blir "Kaffe vid kyrkporten" i Vårby och
"Kaffe under klockstapeln" i Segeltorp. När
detta blad når dig har premiären redan gått av
stapeln – och vilken fröjd det blev! Det gick
inte att ta miste på glädjen över att åter kunna
träffas, när årets första kaffekopp serverades
utanför kyrkporten vid Vårby Gårds kyrka.
andra trevligheter i sommar blir "Musik
på bryggan" vid Långsjön, sommarkryss vid
Vårbybadet och olika tipspromenader för
vuxna och barn. Vi arrangerar "Drop in"- och
"Drop hem"-dop, och under hela sommaren
finns en böneplats uppsatt utanför ingången
till Vårby Gårds kyrka. Här är du välkommen
att knyta ett böneband på korset för det som
är viktigt för dig – vilken tid som helst på
dygnet.
välkommen till en sommar i gemenskap
med Sankt Mikaels församling!

Martin Vind Zettersten,
kommunikatör
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SOMMARENS
GUDSTJÄNSTER

Efter en lång tid av digitala gudstjänster
kan vi äntligen återuppta våra söndags
mässor i Vårby Gårds kyrka den 20 juni.
Vi firar mässa söndagar kl 11:00 i Vårby Gårds kyrka med start den 20
juni. Vi kommer självklart att fortsätta coronaanpassa gudstjänsterna för
minskad smittspridning och kyrkkaffet serveras utomhus.
Våra kyrkorum är också öppna följande tider för enskild andakt, bön och
ljuständning:
Vårby Gårds kyrka, måndag–fredag kl. 9–15 och söndag kl. 10–13.
Segeltorps kyrka, varierande öppettider, ring innan för att höra!
Våra präster och diakoner finns tillgängliga för enskilda samtal på diakonimottagningen i Vårby Gårds kyrka. Det går bra att boka via vår växel.
Telefon växel: 08-588 697 00
Telefon församlingsexpedition: 08-588 698 62
Läs mer om våra andra verksamheter på: www.svenskakyrkan.se/huddinge
Aktuell information om våra gudstjänster hittar du varje vecka på
våra affischtavlor, i vår annons i tidningen Mitt i Huddinge, i appen
Kyrkguiden samt i kalendariet på vår webbplats:
www.svenskakyrkan.se/huddinge/kalender

FÖLJ OSS GÄRNA I SOCIALA MEDIER:
Youtube:

Facebook:

Sankt Mikaels församling

Sankt Mikaels församling
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diakoni och
sorgegrupp

DROP IN ELLER DROP HEM
– VÄLJ DOP I SOMMAR!
många har fått skjuta upp dop under pandemin. Men nu är det äntligen
möjligt samlas i kyrkan. Eller vill ni hellre ha ett dop hemma i trädgården?
Vi arrangerar både "Drop hem-dop" och "Drop in-dop" i sommar!
DROP HEM – Lördag 28/8 kl. 11:00, 13:00, 15:00 och 17:00. Bokas i förväg.
DROP IN – med dopfest! Lördag 4/9 kl. 14:00–16:00 i Segeltorps kyrka.
Ingen föranmälan behövs. Vi står för kalaset med tårtfika!
För frågor och bokningar, ring 08-588 697 68 eller skicka e-post till:
huddinge.bokning@svenskakyrkan.se

Det finns många tillfällen i livet när vi behöver någon att prata med.
Just nu kanske du bär på en oro eller ensamhet. Kanske behöver
du dela tankar med någon – att finna tröst och hopp i ett enskilt
samtal. Just nu rekommenderar vi enskilda samtal via telefon.

Är du vuxen och vill döpas? Ta kontakt med oss först!

DIAKONIMOTTAGNING

Möjlighet till samtal och rådgivning med diakon. För tillfället har vi
ingen öppen mottagning – alla samtal sker efter tidsbokning.

SAMTAL MED PRÄST ELLER DIAKON

Att samtala med en präst eller diakon är gratis. Ta kontakt med någon
av våra präster eller diakoner om du vill samtala om livets frågor,
stora som små.

SORGEGRUPP

Under hösten kommer Svenska kyrkan i Huddinge erbjuda alla s örjande
att delta i en sorgegrupp. Kontakta Eva-Britt Brännström, präst i
Huddinge församling, för mer information. Telefon: 08-588 697 77.
E-post: eva-britt.brannstrom@svenskakyrkan.se
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Kontaktuppgifter finns på sidan 18
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foto: waranya mooldee

Kom och drick
kaffe med oss!
förra sommarens succé kommer i repris! Vi arrangerar
kaffe med trevligt umgänge utanför våra kyrkor i sommar.
Sommaren 2020, när mycket inte var som vanligt,
funderade vi på hur vi skulle göra i denna för oss alla nya
situation för att kunna samla människor på ett tryggt sätt.
Vi bestämde oss helt enkelt för att flytta ut helt och hållet
och möblerade upp med bord, stolar och parasoller utanför
våra kyrkor – för att servera kaffe med tilltugg och någon
programpunkt.
så föddes "Kaffe vid kyrkporten" i Vårby gård och "Kaffe
under klockstapeln" i Segeltorp. Detta blev så välbesökt
och uppskattat att vi bestämde oss för att fortsätta med
denna nya tradition, trots att vi i sommar nu äntligen kan
samlas i kyrkan.

Dagar & tider 2021

kaffe utanför
våra kyrkor

Läs
mer på
svenskakyrkan.se/
huddinge

kaffe under klockstapeln. Tisdagar kl. 13:00–15:00
under klockstapeln vid Segeltorps kyrka. Sista gången 17/8.
Vid frågor kontakta Micke Sandin eller Beatrice Nyberg.
kaffe vid kyrkporten. Torsdagar kl. 13:00–15:00
utanför kyrkporten vid Vårby Gårds kyrka. Fika och
program: Quiz, allsång, musik, föredrag, andakt med
mera. Sista gången 19/8. Vid frågor kontakta Ronny
Gilderskär.

Surströmming ...
... serveras inte till kaffet men likväl i Segeltorp den 19/8
kl. 18:30. Anmälan till: cecilia.stromberg.svenskakyrkan.se

10

Kontaktuppgifter finns på sidan 18
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Sommarkryss &
tipspromenader
segeltorp kyrka anordnar tipspromenader för barn och
vuxna i sommar. En promenad utgår från Tranparken,
även kallad Dinosaurieparken, till Tempo Segeltorp.
Promenaden kommer att innehålla frågor för både barn
och vuxna. Tipskupongen kan lösas in mot en piggelin på
Tempo Segeltorp. Frågorna finns på plats från den 28/6 kl.
13:00 till och med den 8/7 – eller tills glassen är slut.
ytterligare två tipspromenader med frågor för barn
och vuxna utgår från Segeltorps kyrkas klockstapel. En
kort tipspromenad runt kyrkan, med frågor för vuxna och
yngre barn, finns uppsatt mellan den 14/6 (kl. 13:00) och
den 23/6 (kl. 16:00). En lite längre promenad, med frågor
riktade till vuxna och barn i skolåldern, kommer att finnas
uppsatt mellan den 28/6 (kl. 13:00) och den 8/7. Alla
barn som går tipspromenaden kommer att få ett
Läs
litet pris och alla som lämnar in sin tipskupong har
mer på
chansen att vinna ett glassogram. Vi kontaktar dem
svenskakyrkan.se/
som vinner.

sommarkryss vid vårbybadet måndagar kl 11:00 under
juni (ej 28/6) och augusti. Alla deltagare bjuds på kaffe eller
te. Begränsat antal deltagare.
Tipsrundan och sommarkrysset sker i samarbete med
föreningen Expose.
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huddinge

foto: engin akyurt

tipsrunda vid vårbystranden under juli och
augusti. Tipskupong hämtas i Gula kiosken vid
Vårbybadet. Lämna sedan in din tipskupong i kiosken
och få en piggelin gratis! Erbjudandet gäller en gång i juli
och en gång i augusti. Värdekuponger på 50 kronor, att
användas i kiosken, lottas också ut bland deltagarna.

tipsrundor för
barn och vuxna
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Njut av musik
på bryggan

konsert
& musik

musik på bryggan. Under tre torsdagar i juli möts vi och
avnjuter levande musik vid Långsjöns glimrande vatten!
Platsen är bryggan utanför Långsjöbo seniorboende på
Tranvägen 42. Ta med en picknickkorg och kom och njut
av musik i sommargräset! Så här ser programmet ut:

1/7 kl 15:00

Det klingar i sommarvinden
– med Trio Sagvik
•

Kinga Prada Sagvik, flöjt

•

Vigovajk Sagvik, cello, sång

•

Stellan Sagvik, gitarr, harpa, sång

8/7 kl 15:00

Ett stråk av sommar
•

Isabelle Andö, violin

•

Erik Hamrefors, cello
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foto: tim mossholder

foto: miti

15/7 kl 15:00

Sånger vid vattnet
•

Johan Renman, slagverk

•

Niklas Wennström,
kontrabas

•

Elisabeth Rünell, sång

Läs
mer på
svenskakyrkan.se/
huddinge
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genom hela livet
i glädje och sorg

DOP

BRÖLLOP

Barn blir inte längre automatiskt
medlemmar i Svenska kyrkan,
utan det är dopet som är
medlemsgrundande. Dopet är mer
än en namngivningsceremoni. Vid
dopet sägs namnet på den som
ska döpas tillsammans med Guds
namn för att visa att de hör ihop.

Att gifta sig är en fest och ett
minne för livet. Att gifta sig
borgerligt eller kyrkligt ger
samma legitimitet, men i kyrkan
ber vi också för dem som gifter
sig. Vill du veta mer om att gifta
sig i kyrkan, kontakta någon av
församlingens präster eller boka
tid via växeln på 08-588 697 00
eller e-post: bokning.huddinge@
svenskakyrkan.se

Dopet är en viktig handling och
samtidigt något mycket enkelt.
Som döpt får du löftet att Gud
alltid är med dig. Det går bra
att låta döpa sig oavsett ålder.
Vill du veta mer? Kontakta
växeln på 08-588 697 00 eller
via e-post: bokning.huddinge@
svenskakyrkan.se. Du kan boka
dop direkt på webben: www.
svenskakyrkan.se/huddinge/dop

KONFIRMATION
Oavsett om du tror på Gud
eller inte, är konfirmandtiden
en unik möjlighet att prata om
livet, tro och frågor som: Varför
finns ondskan? Vad händer efter
döden? Vad är meningen med
livet? Du får veta mer om Gud och
vad kyrkan står för. Det viktiga är
att du är nyfiken och intresserad.
Det finns flera alternativ att välja
mellan: Läger, veckogrupper och
helggrupper. Läs mer på www.
svenskakyrkan.se/huddinge
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När bokning har skett tar en präst
kontakt med er för samtal om
bröllopet, val av psalmer, musik
och annat gällande vigselakten.

BEGRAVNING
När man håller en begravning
är det ett sätt att tacka
för det liv som varit men
också ett sätt att ta farväl.
I begravningsgudstjänsten
överlämnas den döde i Guds
händer.
Begravningar bokas vanligtvis
genom en begravningsbyrå. Har
du frågor som rör begravning,
eller behöver prata med någon om
din sorg, kontakta församlingens
präster eller diakoner. Varje
termin startar en sorgegrupp.
Kyrkogårdsförvaltningen svarar på
frågor om gravplatser. De nås via
växeln: 08-588 697 00.

Kontaktuppgifter finns på sidan 18
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08-588 697 00

präster
Anna Geijer Lindgren, präst				
08-588 698 80
Beatrice Nyberg, präst 					08-588 698 81
Theresa Strömberg, präst				08-588 698 59
diakoner
Christina Markgren, diakon				08-588 698 57
Micke Sandin, diakon					08-588 698 56
pedagoger
Daniella Andersson, pedagog				08-588 698 67
Sara Grip, pedagog					08-588 698 66
Malin Hector Mbaekwe, församlingspedagog		
08-588 698 60
Sara Lindqvist, pedagog					08-588 698 92
Therese Wäppling, pedagog				08-588 698 68
musiker
Peter Nätterlund, kantor					08-588 698 58
Elisabeth Rünell, organist					08-588 698 83
vaktmästeri & kök
Jennie Iggfors, husmor och vaktmästare – Vårby		
08-588 698 70
Hanna Simak, vaktmästare – Vårby			
08-588 698 65
Toros Katmerian, vaktmästare – Segeltorp		
08-588 698 86
Cecilia Strömberg, husmor och vaktmästare – Segeltorp 08-588 698 96
administration & kommunikation
Ronny Gilderskär, församlingsadministratör		
08-588 698 62
Martin Vind Zettersten, kommunikatör			
08-588 698 34
församlingsherde
Hanna Törling, präst					
08-588 698 55
kyrkoherde
Ida Hallström Åsman, kyrkoherde i Huddinge pastorat
08-588 697 00
barnlokaler – öppen förskola i segeltorp		
08-588 698 90
finskspråkig verksamhet				08-588 698 24
sjukhuskyrkan				08-588 698 46 /08-588 697 77
häktespräst – fängelsepräst		
08-588 698 23 / 08-559 390 18
jourhavande präst					112
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----------------------------------------------------------------------vik här

klipp här

svenska kyrkan i huddinges växel		

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

personal i sankt mikaels församling
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Du behöver
inte använda
frimärke. Vi
står för porto.

Sankt Mikaels församling
Svarspost
150 012 804
141 20 Stockholm
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svara på den fråga som är aktuell för dig.
fyll i talongen, klipp ut, tejpa ihop och posta!

Jag vill ha Mikaelsbladet hemskickat (fyra gånger
per år) eller sänt via e-post till:

Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan

Jag vill bli uppringd för att få veta mer om

Jag vill engagera mig ideellt i församlingen t.ex. med

Namn
Adress
Postadress
Telefon
E-post
20

