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Värme och gemenskap
I Julita har vår familj ett rymligt hus,  men köket blir av någon anledning 
platsen där människor samlas. Det kan bero på närheten till kaffebryggaren 
och de många stolarna runt bordet. Den troligaste anledningen är dock att det 
ständigt brinner en härlig sprakande vedeld i den murade köksspisen. Det blir 
en värme som bjuder in till gemenskap och det ena ger det andra: är någon 
i köket så kommer snart flera - om inte för värmen så för gemenskapen.

Detta ger mig en tanke om kyrkan. Mänsklig värme och gemenskap är den 
kraft som gör att vi vill stanna till en stund.  Det kan hända att någon fnyser 
åt så ”enkla behov.” Borde inte kyrkan vara andligare? Jo, men Jesus lär oss att 
gemenskaper, mänsklig värme och omsorg om den andre är kyrkan. Jesus 
byggde inga hus, han byggde öppna varma gemenskaper där människor hittade 
nya vänner, sig själva och Gud  -  detta kallade han sin kyrka.

Vi har bjudit in dem som bor i närheten av vårt hus i Julita till enkla middagar. 
Vi känner dem inte men vi bjuder in dem ändå. Vi vill att vårt hus skall ha en 
öppen dörr. Tack vare detta har vi många vänner som ställer upp på oss när vi 
behöver hjälp, och vi får också vara till hjälp för människor i området.

Detta vill jag ta med mig som en positiv erfarenhet om hur man kan bygga 
kyrka: att man enkelt bjuder in till gemenskap och gärna mat; resultatet kan 
bli att man får nya vänner som erbjuder sin hjälp. Sanningen är den att världen 
längtar efter värme och gemenskap och att få hjälpa till.

Kyrkan i Enebyberg är en fantastisk kyrka med en historia av öppna dörrar och 
gemenskap. Gränserna är på flera sätt utsuddade mellan samhälle och kyrka. 
Ändå tror jag att många fler skulle kunna bidra till en varm kyrka. Jag tror att 
människor i Danderyd och Täby vill vara till nytta i en gemenskap, att får göra 
skillnad i en varm, meningsfull miljö.

Låt oss fundera på detta tillsammans. Hur kan alla vi som är intresserade 
av gemenskap och värme hjälpas åt för att göra kyrkan i Enebyberg till en ännu 
bättre plats för alla? Jag ställer frågan till dem som gått i kyrkan länge, till alla 
dem som aldrig besökt kyrkan, och till var och en som funderar på om inte 
detta mystiska som vi kallar Gud faktiskt handlar om en gemenskap och angår 
oss alla.

Varma hälsningar till er alla ute i vintermörkret!

      Lars Åberg

      pastor och församlingsföreståndare för Enebykyrkans församling
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19.30 • Bibelstudium för unga vuxna 
”Efter halv åtta” – vi läser Markusevangeliet och 
diskuterar. Ingen anmälan behövs

9.00 • Julmarknad
Grötfrukost, lotterier, försäljning m.m.
Adventskonsert med elever från 
Danderyds kulturskola kl. 12.00
Marknaden avslutas kl. 13.30

11. 00 • Gudstjänst
Lars Åberg predikan, Mari Johnson

Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin

Söndagsklubben, utgångskollekt till Equmeniakyrkans 
mission i andra länder (gäller hela advents- och jultiden)

19.30 • Bibelstudium för unga vuxna 
”Efter halv åtta” – vi läser Markusevangeliet och 
diskuterar. Ingen anmälan behövs

11. 00 • Gudstjänst med nattvard
Jenny KarLsson

eva Wedin orgel/piano

14.00 • Livsglädje tillsammans
Advent och jul i sång och musik – oLLe Persson sång, 
eva Wedin piano, servering, andakt 
Ett samarrangemang med studieförbundet

19.30 • Bibelstudium för unga vuxna 
”Efter halv åtta” – vi läser Markusevangeliet och 
diskuterar. Ingen anmälan behövs

18.00 • Julkonsert: Den största av dagar
Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin, 
Katarina Wedin solosång, arne LundMarK piano, 
Pethrus gärdborn flöjt
Ett samarrangemang med studieförbundet

11.00 • Adventsgudstjänst för barn och unga
Mari Johnson, Equmenias barn, ungdomar och ledare
CarL nygren piano, Terminsavslutning, julfest vid kyrkkaffet

29
torsdag

1
lördag

2
söndag

Första söndagen i advent
Ett nådens år

6
torsdag

9
söndag

Andra söndagen i advent
Guds rike är nära

11
tisdag

13
torsdag

15
lördag

16
söndag

Tredje söndagen i advent
Bana väg för Herren

November/December

December
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11.00 • Ingen gudstjänst i Enebykyrkan – vi hänvisar till andra 
kyrkor i trakten

11.00 • Samling vid krubban
Mari Jonson, siv Lann

eva Wedin piano, eMeLie FredenWaLL, 
therese FredenWaLl och Jenny Jaurén sång

23.30 • Midnattsgudstjänst
Lars Åberg, Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin, 
ragnar KarLsson sångsolist 

11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg

Organist från Danderyds församling orgel/piano 

Ingen gudstjänst i Enebykyrkan – vi hänvisar till andra kyrkor i 
trakten 

16.00 • Nyårsbön
Jenny KarLsson

eva Wedin orgel/piano, Jenny KarLsson flöjt

11.00 • Nyårsgudstjänst med nattvard
Jenny KarLsson

eva Wedin orgel/piano

11.00 • Missionsgudstjänst
Kristina FärdeMan predikan
Lars Åberg, missionskommittén
eva Wedin orgel/piano, kören Zitisa,
dirigent rigobert nKodia 
Insamlingen till Equmeniakyrkans internationella 
mission avslutas

December/Januari

23
söndag

Fjärde söndagen i advent
Herrens moder

24
måndag
Julafton

Jesu födelse

26
onsdag

Annandag jul eller 
Den helige Stefanos dag 

Martyrerna

30
söndag

Söndagen efter jul
Guds barn

31
måndag

Nyårsafton

1
tisdag

Nyårsdagen
I Jesu namn

6
söndag

Trettondedag jul 
Guds härlighet i Kristus

Januari

Kristina Färdeman är pastor i Equmeniakyrkan och tidigare missionär i Equador
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11.00 • Gudstjänst
uLF bergsviKer predikan, Martin ströM

eva Wedin orgel/piano
 

Ekumeniska gudstjänster i olika kyrkor
Se program på sidan 7

14.00 • Livsglädje tillsammans
eva Cronsioe, präst i Vallentuna, talar om 
Gud i verkligheten, Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet

19.30 • Bibelstudium för unga vuxna 
”Efter halv åtta” – vi läser Bibeln och diskuterar. 
Ingen anmälan behövs

19.00 • Ekumenisk gudstjänst
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano
Kollekt till Sveriges Kristna Råd, servering

11.00 • Gudstjänst
Jenny KarLsson

Organist från Danderyds församling orgel/piano

18.00 • Ekumenisk högtidsgudstjänst i Danderyds kyrka
Kristin MoLander, Jenny KarLsson

Servering

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

19.00 • Inför Förintelsens minnesdag
Poeten MaJa raJs, dotterdotter till två av de sista 
överlevarna, Jovan och dina raJs

Ett samarrangemang med Enebybergsbibliotekets vänner 
och  studieförbundet

19.30 • Bibelstudium för unga vuxna 
”Efter halv åtta” – vi läser Bibeln och diskuterar. 
Ingen anmälan behövs

Januari

13
söndag

Första söndagen efter 
trettondedagen

Jesu dop

14–20
måndag–söndag

15
tisdag

17
torsdag

18
fredag

20
söndag

Andra söndagen efter 
trettondedagen

Livets källa

22
tisdag

23
onsdag

24
torsdag

Ulf Bergsviker är pastor i Equmeniakyrkan och doktorand i systematisk teologi
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27
söndag

Tredje söndagen efter 
trettondedagen
Jesus skapar tro

31
torsdag

3
söndag

Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus

7
torsdag

10
söndag

Femte söndagen efter 
trettondedagen
Sådd och skörd

12
tisdag

14
torsdag

17
söndag

Septuagesima
Nåd och tjänst

Januari/Februari

11.00 • Gudstjänst 
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano 

19.30 • Bibelstudium för unga vuxna 
”Efter halv åtta” – vi läser Bibeln och diskuterar. 
Ingen anmälan behövs

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Jenny KarLsson, eva Wedin orgel/piano, Cathrin sJöströM 
sång, danieL heCtor gitarr

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

19.30 • Bibelstudium för unga vuxna 
”Efter halv åtta” – vi läser Bibeln och diskuterar. 
Ingen anmälan behövs

11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano

14.00 • Livsglädje tillsammans
Att leva nu – pastor sten-gunnar hedin

Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet

19.30 • Bibelstudium för unga vuxna 
”Efter halv åtta” – vi läser Bibeln och diskuterar. 
Ingen anmälan behövs

11.00 • Gudstjänst
Jenny KarLsson

CarL nygren piano

Februari

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



7

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 finns med 
i gudstjänsten en stund och går sedan 
gemensamt till söndagsklubben.
sondis@enebykyrkan.se
Se även kyrkans hemsida: kyrkanienebyberg.se

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

Tonår
Från12 år
Fredagar kl. 18.30-22.00
mari@enebykyrkan.se

Bokcirkel
Vi läser en bok tillsammans och samtalar
Plats: Enebykyrkan
Anmälan/information: eLisbeth stenberg, dia-
kon, se baksidan

Livsglädje tillsammans 
Kontakt: ragnar KarLsson, 08-510 501 73

I Kyrkan i Enebyberg erbjuds
*  enskilda samtal/parsamtal
*  krissamtal
*  bikt
*  sjukbesök/hembesök

* dop
*  barnvälsignelse i 
 Equmeniakyrkans ordning
*  vigsel
*  begravning

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.

Ekumenisk bönevecka 
14-20 januari
Gudstjänst varje kväll

mån 14 jan. kl. 19 
  Birgittasystrarna, Djursholm
tis 15 jan. kl. 19  
  Vårfrukyrkan, Roslags Näsby
ons 16 jan. kl. 19  
  Grindtorpskyrkan, Täby
tor 17 jan.  kl. 19  
  Tibble kyrka, Täby
fre 18 jan. kl. 19  
  Enebykyrkan, se sidan 5
lör 19 jan. kl. 18   
  Kristen gemenskap, Kevinge värdshus
sön 20 jan. kl. 18  
  Danderyds kyrka, se sidan 5

19.00 • Årsmöte för Kyrkan i Enebybergs representantskap
Alla intresserade är hjärtligt välkomna! Servering

19.30 • Bibelstudium för unga vuxna 
”Efter halv åtta” – vi läser Bibeln och diskuterar. 
Ingen anmälan behövs

11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg

Organist från Danderyds församling orgel/piano

21
torsdag

24
söndag

Sexagesima
Det levande ordet

torsdagar
12.00-14.30
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DANDERYDS FÖRSAMLING Enebykyrkans församling 

Lars Åberg, pastor 
i Equmeniakyrkan och föreståndare 
för Enebykyrkans församling 
070-896 23 77
lars@enebykyrkan.se

Jenny KarLsson, präst i Svenska 
kyrkan, Danderyds församling
08-568 957 17, 070-677 57 17
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


