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11.00 • Gudstjänst med nattvard
JOHNNY JONSSON predikan, CHRISTINA MOLIN

Enebykyrkans kör, dirigent EVA WEDIN
Redovisning av medarbetarenkät 
vid kyrkkaffet och rapport från 
Equmeniakyrkans kyrkokonferens

11.00 • Gudstjänst
MARI JOHNSON predikan, CHRISTINA MOLIN, 
ungdomsrådet
EVA WEDIN orgel/piano
Kollekt till Moshi, Danderyds församlings 
vänförsamling i Tanzania

14.00 • Livsglädje tillsammans
Besök på helig mark – CHRISTINA MOLIN och 
NILS-OLOF TÄGT berättar och visar bilder från Palestina
Servering, andakt
Ett samarrangemang med Studieförbundet

11.00 • Gudstjänst 
CHRISTINA MOLIN

Söndagsklubben 
LILIAN HÅKANSSON orgel/piano

14.00 • Bibelstudium
Vi läser Johannesevangeliet och diskuterar. 
Ingen anmälan behövs

11.00 • Gudstjänst för små och stora
ANNA ORTNER predikan, MARI JOHNSON

EVA WEDIN orgel/piano
Utdelning av biblar till femåringar

September 

     
Höstens färger
För femtio år sedan var jag sjutton år. Då tog jag steget och blev medlem i den 
kristna församlingen. Alltsedan dess har jag varit en hängiven medlem i olika 
församlingar och kommer att fortsätta vara så för resten av mitt liv.
Kyrkans historia är lång. Vår egen historia är i jämförelse mycket kort. Ändå 
hinner varje människa med att uppleva väldigt mycket och forma sin egen 
unika historia.

Mitt arbetsliv som pastor kommer att fortsätta med gudstjänster, predikning-
ar och förrättningar, så länge jag orkar. Men vid 67 års ålder är det lagom att 
avsluta tjänsten i Enebykyrkans församling och bereda plats för en ny pastor. 

Många fördelar följer med livet i kyrkan. Gemenskap är en sådan. Under 
dessa dryga fyrtio år som pastor i olika församlingar har jag haft förmånen att 
få träffa massor av underbara människor, människor i alla åldrar. I ett 
annat yrke hade det kanske inte varit möjligt. Somliga familjer har jag fått 
följa genom både glädje och sorg och under som längst här i Enebyberg elva 
år. Fantastiskt!

Förr i världen hände det att pastorer inte stannade i en tjänst längre än så där 
tre-fyra år. Jag har tjänstgjort i mellan fem och elva år i olika församlingar: 
jag har arbetat i Sjukhuskyrkan på Karolinska sjukhuset i Solna samt i USA 
och sedan i större och mindre församlingar i förort, i Stockholms innerstad 
och i mindre orter i Uppland. 

Rika erfarenheter och mycket glädje! Världens mest omväxlande yrke. 
Konstnärligt skapande genom att leverera texter inför gudstjänst och kyrkliga 
akter, närhet till människor i samtal och bön, olika möten med barn, 
ungdomar och äldre och sedan allt av församlingens utmaningar, växande 
och framtidsplanering.

Hur känns det att bli pensionär? frågar de yngre som ännu har långt dit. 
Det känns bra! Är det något man vet med säkerhet så är det sin ålder. 
När vi var unga tänkte vi alla att vi ville bli sådär åttio eller äldre. 
När vi får uppleva att år läggs till år borde vi alltså vara glada. 
Det är faktiskt spännande att få vara med! Höstens 
färger – kanske det fi naste som livet kan ge!

             CHRISTINA MOLIN

                Pastor i Enebykyrkans församling/Equmeniakyrkan

Christina avskedspredikar och avtackas 
på Mikaelidagen den 30 september

2
söndag

Fjortonde söndagen 
efter trefaldighet
Enheten i Kristus

9
söndag

Femtonde söndagen 
efter trefaldighet
Ett är nödvändigt

11
tisdag

16
söndag

Sextonde söndagen 
efter trefaldighet
Döden och livet

18
tisdag

23
lördag

Sjuttonde söndagen 
efter trefaldighet

Rik inför Gud

Johnny Jonsson är pastor i Equmeniakyrkan och tidigare lektor i bibel-vetenskap vid THS

Anna Ortner är präst i Danderyds församling
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11.00 • Gudstjänst
CHRISTINA MOLIN avskedspredikan, JENNY KARLSSON

Enebykyrkans kör, dirigent EVA WEDIN 
Söndagsklubben

11.00 • Gudstjänst
ESTHER KAZEN predikan,
JENNY KARLSSON

EVA WEDIN orgel/piano
Kollekten delas mellan Världens barn och 
Kyrkan i Enebyberg

12.30 • Samtal om tro och teologi
Bibliska kvinnor, mänskliga möten och Gud
ESTHER KAZEN, JENNY KARLSSON 
Ett samarrangemang med 
Danderyds församling och Studieförbundet 

14.00 • Livsglädje tillsammans
Från Sundsvallsstrejken till Stockholm – 
LARS ÅBERG berättar
Servering, andakt
Ett samarrangemang med Studieförbundet
 
11.00 • Installationsgudstjänst
LARS ÅBERG predikan, JENNY DOBERS,
JENNY KARLSSON, NIKLAS FAGERSTRAND,
MARI JOHNSON

Enebykyrkans kör, dirigent EVA WEDIN

 
15.00 – 18.00 • Markusevangeliet i musikalisk tappning
ANGELA KOVÁCS och KIA BERGLUND röster, 
GUNNAR MALMQUIST cello, TORBJÖRN FLATNES gitarr
Två pauser med förfriskningar, 
inträde 50 kronor
Ett samarrangemang med Studieförbundet 
Se bild sid 6

11.00 • Scoutgudstjänst
LARS ÅBERG predikan, MARI JOHNSON m. fl .
1st Garden Gospel, dirigent ANNA BIRGERSSON

EVA WEDIN orgel/piano
Förbön för ledare, kollekt till ungdomsorganisationen 
Equmenia

14.00 • Bibelstudium
Vi läser Johannesevangeliet och diskuterar. 
Ingen anmälan behövs

11.00 • Gudstjänst
ELISABET MUNRO

ANDERS ÖLUND orgel/piano
Söndagsklubben

11.00 • Gudstjänst med ljuständning för avlidna
LARS ÅBERG predikan, JENNY KARLSSON

EVA WEDIN orgel/piano, JENNY KARLSSON fl öjt

11.00 • Gudstjänst med nattvard
JENNY KARLSSON predikan, LARS ÅBERG 
Enebykyrkans kör, dirigent EVA WEDIN

11.00 • Gudstjänst
LARS ÅBERG

LILIAN HÅKANSSON orgel/piano
Kollekt till Vestiena, Danderyds församlings 
vänförsamling i Lettland

September/Oktober Oktober/November

30
söndag

Den helige Mikaels dag
Änglarna

7
söndag

Nittonde söndagen 
efter trefaldighet

Trons kraft

9
tisdag

14
söndag

Tacksägelsedagen
Lovsång

20
lördag

Oktober

21
söndag

Tjugoförsta söndagen 
efter trefaldighet
Samhällsansvar

23
tisdag

28
söndag

Tjugoandra söndagen 
efter trefaldighet

Frälsningen

3
lördag

Alla helgons dag
Helgonen

4
söndag

Söndagen efter 
Alla helgons dag
Vårt evighetshopp

11
söndag

Tjugofjärde söndagen 
efter trefaldighet
Den yttersta tiden

Vintertiden 
börjar!

November

Esther Kazen är pastor i Equmeniakyrkan och känd som ”Feministpastorn”

Jenny Dobers är regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan

Elisabet Munro är präst i Danderyds församling
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13
tisdag

18
söndag

Söndagen före 
domssöndagen

Vaksamhet och väntan

20
tisdag

25
söndag

Domssöndagen
Kristi återkomst

Enebykyrkans kör
Kom med och sjung!
Torsdagar kl. 19.00-20.30
Körledare: EVA WEDIN, se baksidan

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

Tonår
Från12 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

 
     Börjar för hösten
    den 13 september 

 
 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!

November

14.00 • Livsglädje tillsammans
Maria Magdalena i backspegeln – INESSA REJER kåserar
Servering, andakt
Ett samarrangemang med Studieförbundet

11.00 • Gudstjänst från ung till ung
predikant meddelas senare
MARI JOHNSON, ungdomsrådet, 
ungdomar från Equmenia Danderyd/ Täby
EVA WEDIN orgel/piano, 

14.00 • Bibelstudium
Vi läser Johannesevangeliet och diskuterar. 
Ingen anmälan behövs

11.00 • Gudstjänst
JENNY KARLSSON

EVA WEDIN orgel/piano, ARNE LUNDMARK sång

12.30 • Samtal om tro och teologi
Ämne och talare– meddelas senare
Jenny Karlsson 
Ett samarrangemang med 
Danderyds församling och Studieförbundet

Medverkande vid 
föreställningen
Markusevangeliet 
den 20 oktober, se sid 4.

GUNNAR MALMQUIST

KIA BERGLUND

TORBJÖRN FLATNES

ANGELA KOVÁCS

 

Börjar för hösten
den 13 september
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CHRISTINA MOLIN, pastor 
i Equmeniakyrkan 
och föreståndare för 
Enebykyrkans församling 
0708-96 23 77 
christina@enebykyrkan.se
Slutar sin tjänst den 5 oktober

LARS ÅBERG, pastor 
i Equmeniakyrkan och föreståndare 
för Enebykyrkans församling 
070-896 23 77
lars@enebykyrkan.se
Börjar sin tjänst den 1 oktober

JENNY KARLSSON, präst i Svenska 
kyrkan, Danderyds församling
08-568 957 00
jenny.karlsson@svenskakyrkan.se
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

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

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

DANDERYDS FÖRSAMLING Enebykyrkans församling 


