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Sommar!

Härligt att sommaren äntligen är här! Så brukar det låta så här års, och 

jag kan inte annat än hålla med. Personligen förknippar jag sommaren 

med vistelse i sommar stugan i Finland vid havet.

Nästan alla barn och unga längtar efter att sommarlovet ska börja, men 

för en del innebär sommarlovet ett avbrott i trygga rutiner och sociala 

kontakter, speciellt bland våra nyanlända unga vänner. Därför är det 

väldigt bra att det på många håll anordnas sommarläger, dagsutfl ykter 

och andra aktiviteter för både yngre och äldre. Fryshuset i Stockholm 

ordnar till exempel många aktiviteter för unga under sommar-

månaderna. 

I sommar får jag äran att åka på ett scoutläger som hålls på frilufts-

gården Skräddartorp i närheten av Ludvika och på ett konfi rmations-

läger i Orsa. Jag ser fram emot dessa två läger väldigt mycket. Men 

även om jag längtar till sommaren brukar jag också refl ektera över 

terminerna som gått. Jag har verkligen njutit av att få komma in i 

gemenskapen här i Kyrkan i Enebyberg, och jag kan inte annat än 

vara tacksam mot alla duktiga ledare inom barn- och ungdoms-

verksamheten. Utan er vore inget möjligt! Ett stort tack vill jag också 

ge till alla barn och ungdomar som under terminerna deltagit i våra 

olika aktiviteter. Jag ser fram emot att träffa er igen i höst!

Jag önskar alla en solig och välsignad sommar! 

        MARI JOHNSON

  Ungdomsdiakon Enebykyrkans Församling 

Näktergalen på omslaget är fotograferad av LO Johansson, som illustration till den sångglädje 
man så ofta möter i Enebykyrkan. Observera också körens sommarkonsert den 3 juni!
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11.00 • Gudstjänst med nattvard

PÄR HUGOSSON predikan, CHRISTINA MOLIN

EVA WEDIN orgel/piano och sång

18.00 • Vårkonsert: ”Skapelsens morgon”

Enebykyrkans kör, dirigent EVA WEDIN, 

ARNE LUNDMARK piano, PETHRUS GÄRDBORN fl öjt, 

ANNA ORTNER betraktelse

Kollekt till musikverksamheten

Ett samarrangemang med Studieförbundet

11.00 • Gudstjänst 

GEORGINA FORNHAMMAR predikan, ELISABETH STENBERG 

LILIAN HÅKANSON orgel/piano

Kollekt till diakonin i Danderyds församling

11.00 • Gudstjänst 

EVA-LISA KULLBERG predikan, 

ELISABET CARLBERG

LAGE WEDIN orgel/piano

11.00 • Ingen gudstjänst i Enebykyrkan – 

vi hänvisar till andra kyrkor i trakten

11.00 • Gudstjänst 

CHRISTINA MOLIN 

EVA WEDIN orgel/piano

Juni

3
söndag

Första söndagen 
efter trefaldighet

Vårt dop

 10
söndag

Andra söndagen 
efter trefaldighet

Kallelsen till Guds rike

17
söndag

Tredje söndagen 
efter trefaldighet

Förlorad och återfunnen

23
lördag

Midsommardagen
Skapelsen

24
söndag

Den helige Johannes 
Döparens dag

Den Högstes profet

Eva-Lisa Kullberg är prästkandidat inom Svenska kyrkan
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11.00 • Gudstjänst

Lisa Axelsson-Runeborg

Eva Wedin orgel/piano

11.00 • Gudstjänst

ELISABET MUNRO predikan

INESSA REJER piano

 

11.00 • Gudstjänst

NIKLAS FAGERSTRAND 

LAGE WEDIN orgel/piano

11.00 • Gudstjänst 

RAGNAR KARLSSON

EVA WEDIN orgel/piano

11.45 • Visning av Ulriksdals slott,

se sidan 6

Läs om resmålet:
www.slottsguiden.info/
www.wikipedia.org/wiki/Ulriksdals_slott

11.00 • Gudstjänst

CHRISTINA MOLIN

INESSA REJER piano

9.30 • Bussutfl ykt till Lövstabruk i Uppland,

se sidan 6. Hemkomst kl. 18.30

Läs om resmålet:
www.lovstabruk.nu/leufsta-herrgard/
www.wikipedia.org/wiki/Lövstabruk

Juli/Augusti

1
söndag

Apostladagen
Sänd mig

8
söndag

Sjätte söndagen 
efter trefaldighet

Efterföljelse

15
söndag

Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad

22
söndag

Åttonde söndagen 
efter trefaldighet

Andlig klarsyn

25
onsdag

29
söndag

Nionde söndagen 
efter trefaldighet
Goda förvaltare

1
onsdag

Augusti

Elisabet Munro är präst i Danderyds församling

Lisa Axelsson-Runeborg är präst i Danderyds församling
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11.00 • Gudstjänst med nattvard

CHRISTINA MOLIN

EVA WEDIN orgel/piano

9.30 • Bussutfl ykt till Lida idrottskyrka 

och Sturehovs slott, se sidan 6. 

Hemkomst kl. 17.15

Läs om resmålen:
www.wikipedia.org/wiki/Lida_idrottskyrka
www.lida.nu/aktorer/lida-idrottskyrka/
www.wikipedia.org/wiki/Sturehov
www.sturehov.se/om-sturehovs-slott

11.00 • Gudstjänst 

NIKLAS UTTERHALL 

LAGE WEDIN orgel/piano

9.30 • Bussutfl ykt till Konsthallen Artipelag,

se sidan 6. Hemkomst kl. 16.00

Läs om resmålet:
www.wikipedia.org/wiki/Artipelag
www.artipelag.se/

11.00 • Gudstjänst 

PÄR HUGOSSON predikan och sång, ELISABET CARLBERG

KERSTIN EVÉN orgel/piano

11.00 • Gudstjänst med terminsupptakt 

och konfi rmationsavslutning

CHRISTINA MOLIN predikan, MARI JOHNSON

EVA WEDIN orgel/piano

MALIN HUBERTSSON och LINA FORSSMED sång

Söndagsklubben startar för terminen

Augusti

5
söndag

Tionde söndagen
efter trefaldighet

Nådens gåvor

8
onsdag

12
söndag

Elfte söndagen 
efter trefaldighet

Tro och liv

15
onsdag

19
söndag

Tolfte söndagen 
efter trefaldighet
Friheten i Kristus

26
söndag

Trettonde söndagen 
efter trefaldighet
Medmänniskan

Niklas Utterhall är präst i Danderyds församling
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Juli/Augusti

Välkommen till årets sommarutfl ykter!
Till Ulriksdal den 25 juli får man ta sig på egen hand, se nedan. Övriga onsdagar 
avgår abonnerad buss från Eneby torg kl. 9.30. Den stannar vid Danderyds kyrkas 
parkeringsplats kl. 9.45 och vid Myrans Livs i Mörby kl. 10.00. 

ULRIKSDALS SLOTT – onsdagen den 25 juli
Guidad visning med lunch på trädgårdscaféet. Åk kollektivt med t-banan till Bergs-
hamra och SL-buss 503 till Ulriksdals slott.
   Samling vid slottets huvudentré kl. 11.45. Anmälan: Estelle Wiesel, telefon 
070-600 08 93 eller per mejl till estelle.wiesel@svenskakyrkan.se 
Kostnad 120 kr för guidad tur och lunch.

LÖVSTABRUK – onsdagen den 1 augusti
Lövstabruk i Uppland är ett av landets bäst bevarade 1700-talssam hällen. En gång 
i tiden var det ett av Sveriges största järnbruk. Vi inleder vårt besök med en kort 
busstur med guide som berättar om bruket och byggnaderna. Efter lunch på Leufsta-
bruks wärdshus går vi på visning av herrgården med salonger, matsal, bibliotek och 
det gamla köket. Vi avslutar med ett besök i brukskyrkan med den världsberömda 
Cahmanorgeln. Kostnad 500 kr.

LIDA IDROTTSKYRKA och STUREHOVS SLOTT – onsdagen den 8 augusti
Lida idrottskyrka är belägen i Lida frilufts område på en sluttning ned mot sjön 
Getaren. Efter besöket i kyrkan äter vi lunch på Lida värdshus. Resan går sedan 
vidare till Sturehovs slott nära Mälaren i Botkyrka, där vi får en guidad visning.
   Besöket avslutas med kaffebuffé i slottet. Därefter fi nns det tid för egen vandring i 
parken, då det också är möjligt att besöka Sturehofs krukmakeri och sommarens 
utställning med blommande fuchsior. Kostnad 400 kr.

KONSTHALLEN ARTIPELAG – onsdagen den 15 augusti 
Artipelag är en plats för spännande konst, vacker natur och god mat.
Vi börjar vårt besök med lunch, därefter blir det en guidning genom museet. 
Sedan kan man på egen hand vandra runt och besöka design butiken och parken.
   Konsthallen Artipelag är tillgänglig för rullstolsburna och besökare med rollator. 
Kostnad 300 kr.

Fakta om utfl ykterna 1–15 augusti
I priserna ingår bussresa (toalett ombord), kaffe, lunch, guidad visning och 
förfrisk ning. Vi besöker också äldre miljöer, där bekvämligheter som hiss saknas.
   Arrangör är Danderyds församling. Välkommen att anmäla dig till bussutfl ykterna 
på telefon 08-568 957 10, måndag–torsdag 9.00–12.00 och 13.00–15.00. Meddela 
namn, adress, telefon, eventuellt önskemål om specialkost och var du kliver på bussen.     
Observera att anmälan är bindande.
   När du har anmält dig skickar vi en faktura som ska betalas före resan. 
Ingen kontantbetalning.
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Enebykyrkans kör
Kom med och sjung!
Torsdagar kl. 19.00-20.30
Körledare: EVA WEDIN, se baksidan

Juniorkören
med inriktning på pop och visa (9-12 år) och
Raise Your Voice
gör tillfälligt uppehåll i väntan på körledare

Söndagsklubben
Från 4 år
Söndagar kl. 11.00-12.00. Barnen fi nns med 
i gudstjänsten en stund och går sedan 
gemensamt till söndagsklubben.
sondis@enebykyrkan.se
Se även kyrkans hemsida: kyrkanienebyberg.se
Verksamheten börjar för hösten den 26 augusti.

Tonår
Från 12 år
Fredagar kl. 18.30-22.00
mari@enebykyrkan.se

Scouter
Spårare åk 1-3
Upptäckare åk 4-6
Äventyrare från åk 7 
Tisdagar kl. 18.15-19.45
scout@enebykyrkan.se

I Kyrkan i Enebyberg erbjuds
*  enskilda samtal/parsamtal

*  krissamtal

*  bikt

*  sjukbesök/hembesök

* dop

*  barnvälsignelse i 

 Equmeniakyrkans ordning

*  vigsel

*  begravning

Bokcirkel
Vi läser en bok tillsammans och samtalar
Plats: Enebykyrkan
Anmälan/information: ELISBETH STENBERG, 
diakon, se baksidan

Seniorqigong 
Tisdagar kl. 10.00 
Ledare: ROSMARIE SANDAHL 
Nya deltagare anmäler sig till 
ELISABETH STENBERG, tel. 08-568 957 21. 
Terminsavgift 300 kr sätts in på Danderyds 
församlings plusgirokonto 72 912-9.

Livsglädje tillsammans 
Kontakt: RAGNAR KARLSSON, 
08-510 501 73

Kyrkornas Secondhandbutik i Täby

Har du möbler, mattor, heminrednings-

prylar, elektronikvaror etc. som du vill bli 

av med? I Kyrkornas secondhandbutik 

vid Grindtorpsvägen 1 i Täby kan du 

lämna in dina varor alla vardagar 

kl. 8-16.30. Om du istället vill köpa är 

öppettiderna onsdagar kl. 17-19 och 

lördagar kl. 10-14. Butiken, som till 

stor del drivs av frivilliga krafter, är ett 

samarbete mellan Enebykyrkans 

församling, Grindtorpskyrkans 

församling, Täby församling och 

Vår Frus Katolska församling. 

Allt överskott går till hjälpverksamhet. 

Läs mer på hemsidan

www.kyrkornas2hand.se

Sommarstängt 17 juni – 7 augusti

 
 

 

 Prata svenska-café torsdagar   
12.00-14.30

Enebykyrkans Prata svenska-café är en mötesplats 
för dem som vill träna upp sin svenska. Här samtalar 
volontärer och invandrare som varit i Sverige längre 

eller kortare tid över en fi ka. Vi talar om svenska seder 
och bruk, sjunger svenska sånger samt ger läxhjälp till 

den som behöver detta. Alla är välkomna, oavsett 
kultur- eller religionstillhörighet och oavsett ålder!

Sommarstängt 

från 14 juni, 

öppnar åter 

13 september
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DANDERYDS FÖRSAMLING Enebykyrkans församling 

Kyrkan i Enebyberg
Ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Danderyd och 
Enebykyrkans församling inom Equmeniakyrkan

CHRISTINA MOLIN, pastor 

i Equmeniakyrkan 

och föreståndare för 

Enebykyrkans församling 

0708-96 23 77 

christina@enebykyrkan.se

JENNY KARLSSON, präst i Svenska 

kyrkan, Danderyds församling

Föräldraledig

STAFFAN HELLGREN, kyrkoherde 

i Danderyds församling

08-568 957 19, 070-625 1315

Bokning av förrättningar 

08-568 957 10

ELISABETH STENBERG, diakon 

i Svenska kyrkan, Danderyds 

församling

Tidsbokning tel. 08-568 957 21 

eller 070-545 06 42

elisabeth.stenberg@svenskakyrkan.se

MARI JOHNSON, Ungdomsdiakon 

i Enebykyrkans församling

070-896 23 66

mari@enebykyrkan.se

EVA WEDIN, musiker och 

körledare, 

Enebykyrkans församling

070-776 01 65 

evalm.wedin@gmail.com

Café och reception 

Bokning av lokaler: 

08-568 919 30

Mejladress: 

reception@kyrkanienebyberg.se

Öppettider: 

måndag-torsdag 

10.00-19.00,

fredag 10.00-16.00, 

lördag 11.00-15.00

Caféet är sommarstängt 

2–29 juli

CARINA NYBERG-ERIKSSON 

LENA HAGANDER

Kyrkan i Enebyberg
Besöksadress: Eneby Torg 15 • Postadress: Box 4086 • 182 04 Enebyberg

För gåvor: plusgirokonto 22 08 60-1 • Swish för gåvor: Kyrkan i Enebyberg 123 113 73 22,

Enebykyrkans församling 123 219 40 74

För senaste nytt: www.kyrkanienebyberg.se


