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Berikande möten
Ni vet när man avsatt tid för att göra något viktigt och sedan finner sig 
själv göra något helt annat? Just detta fenomen hände mig när jag var i 
färd med att skriva den här texten för kyrkobladet.

Vanligtvis är tisdagar den dag jag befinner mig i Enebykyrkan under 
veckorna, men just den här veckan var jag på plats en torsdag. Jag var på 
väg ut i caféet för att köpa mig en lunchmacka, när jag istället för första 
gången hamnade på ”Prata svenska-caféet”. Snart fann jag mig själv 
sitta och samtala med en kvinna som flyttat med sin man till Sverige 
från södra Europa. Det visade sig att hon hade besökt gudstjänster i 
Enebykyrkan, och vi kom att tala om skillnader mellan den katolska 
kyrkan, som hon tillhör, och den protestantiska. Hon älskade sin 
katolska kyrka men hade samtidigt blivit starkt berörd då hon besökt 
gudstjänsten här i Eneby. ”Det var som om något gott kom inifrån, och 
som om gudstjänsten hade det bästa av allt”, sa hon. ”Jag ville bara 
berätta för alla att de skulle gå dit.” Men hon ville också gå i sin katolska 
mässa, sa hon. ”Det är bra att protestantismen finns, och det är bra att 
katolicismen finns. Alla har något bra, men de ser det från olika håll.” 
Jag höll med, och så berättade jag att här i Enebykyrkan representerar vi 
dessutom under samma tak två kyrkofamiljer inom protestantismen. 

Det finns något vackert i att kunna berikas av varandras traditioner men 
också av det liv vi lever. ”Prata svenska-caféet” sker mitt i veckan. För 
mig uppenbarades det hur människor från olika platser och bakgrund 
får mötas för en stund och dela liv. Det blev också uppenbart hur dessa 
möten ger ringar på vattnet. På samma sätt är det när vi möts för 
gudstjänst. Om jag inte hade låtit bli att skriva den här texten den 
dagen hade jag aldrig fått veta hur berörd den här kvinnan blivit av 
gudstjänster i Enebykyrkan. 

Det är värt att minnas att vi delar det här livet med varandra, och det 
vi gör ger ringar på vattnet och påverkan i varandras liv, mer än vad vi 
ibland kan ana. 

      Jenny Karlsson

          Präst i Svenska kyrkan, Danderyds församling
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11.00 • Gudstjänst med nattvard
lars Åberg predikan, Jenny Karlsson

Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin 

19.00 • Askonsdagsmässa
Jenny Karlsson

Carl nygren piano

11.00 • Gudstjänst
lars Åberg

Maria stoltz Wahlforss orgel/piano
Kollekt till organisationen ”En utsträckt hand”
Söndagsklubb

14.00 • Livsglädje tillsammans
Tio år i Nordkorea – pastor MiKa haouKola berättar
Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet

11.00 • Gudstjänst 
toMas Kazen predikan, Jenny Karlsson 
eva Wedin orgel/piano
Söndagsklubb 

12.30 • Samtal om tro och teologi
toMas Kazen – ”Smuts, skam och status”
Ett samarrangemang med
Danderyds församling och Studieförbundet

11.00 • Gudstjänst 
lars Åberg

Christiane høJlund orgel/piano och sång
Söndagsklubb

3
söndag

Fastlagssöndagen
Kärlekens väg

6
onsdag

Askonsdagen
Bön och fasta

10
söndag

Första söndagen i fastan
Prövningens stund

12
tisdag

17
söndag

Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron

24
söndag

Jungfru Marie 
bebådelsedag

Guds mäktiga verk

Mars

Tomas Kazen är professor i bibelvetenskap och pastor i Equmeniakyrkan
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14.00 • Bibelstudium
Jenny Karlsson

Vi läser Johannesevangeliet. Ingen anmälan behövs

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Jenny Karlsson predikan
Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin

Söndagsklubb

11.00 • Scoutgudstjänst
lars Åberg, Mari Johnson, scoutledare
Carl nygren piano
Förbön för ledare, kollekt till Equmenia Danderyd/Täby

11.00 • Gudstjänst
oya berlin predikan, Kerstin torKelsson

Maria stoltz Wahlforss orgel/piano, 
terese fredenWall sång

14.00 • Livsglädje tillsammans
Från Syrien till Södertälje – pastor daniel ibrahiM 
från Södertälje missionsförsamling berättar
Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet

19.00 • Sedermåltid
lars Åberg

eva Wedin orgel/piano

Mars/April

26
tisdag

31
söndag

Midfastosöndagen
Livets bröd

7
söndag

Femte söndagen i fastan
Försonaren

14
söndag

Palmsöndagen
Vägen till korset

16
tisdag

18
torsdag

Skärtorsdagen
Det nya förbundet

Sommartid
börjar!

April

Oya Berlin 
är prästkandidat i Danderyds församling

Sedermåltid 
Jesus sista måltid var en del av det som kallas den judiska sedern. Vi kommer att följa 
sedern, smaka på de maträtter Jesus åt och fira sederhögtidens olika delar. En glad och 
varm högtid, som fick en allvarlig vändning. Vi får en inblick i kyrkans judiska rötter 
och får höra påskens berättelser. Det blir trevligt,allvarligt och gott. 
Föranmäl dig gärna på telefon 070-896 23 77 eller 
per e-post  lars.aberg@equmeniakyrkan.nu  senast tisdagen den 16 april.
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11.00 • Gudstjänst
Jenny Karlsson

eva Wedin orgel/piano
Inget kyrkkaffe

11.00 • Gudstjänst
lars Åberg predikan, Jenny Karlsson

Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin

Kollekt till Equmeniakyrkan i Sverige

11.00 • Gudstjänst
Ingen gudstjänst i Enebykyrkan – 
vi hänvisar till traktens övriga kyrkor

14.00 • Bibelstudium
lars Åberg

Vi läser Johannesevangeliet. Ingen anmälan behövs

11.00 • Gudstjänst
lars Åberg

eva Wedin orgel/piano
Barnvälsignelse, söndagsklubb

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Jenny Karlsson 
City Brass under ledning av fredriK hellgren

eva Wedin orgel/piano

11.00 • Gudstjänst
oya berlin predikan, ingegerd Wrette-lundin

eva Wedin orgel/piano, Malin hubertsson och 
lina forssMed sång
Söndagsklubb

April/Maj

19
fredag

Långfredagen
Korset

21
söndag

Påskdagen
Kristus är uppstånden

22
måndag

Annandag påsk
Möte med den uppståndne

23
tisdag

28
söndag

Andra söndagen 
i påsktiden

Påskens vittnen

5
söndag

Tredje söndagen 
i påsktiden

Den gode herden

12
söndag

Fjärde söndagen 
i påsktiden

Vägen till livet

Maj
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18
lördag

19
söndag

Femte söndagen 
i påsktiden

Att växa i tro

21
tisdag

26
söndag

Bönsöndagen
Bönen

Maj

Evangeliska Östasienmissionens årshögtid 
15.00 • Offentligt årsmöte
16.00 • Missionsföredrag om Kina, Mongoliet och   
 Japan
18.00 • Servering 
19.00 • Missionsmöte med Kerstin dellMing, Japan  
 och nara bäCKströM, Mongoliet

11.00 • Gudstjänst
arne WiKströM predikan, Jenny Karlsson 
anders ölund orgel/piano
Söndagsklubb, kollekten delas mellan Evangeliska 
Östasienmissionen och Kyrkan i Enebyberg

14.00 • Bibelstudium
lars Åberg

Vi läser Johannesevangeliet. Ingen anmälan behövs

11.00 • Gudstjänst med vårfest
Mari Johnson, barn, ungdomar och ledare från 
Equmenias verksamhet
Carl nygren piano
Ta med egen fikakorg! Inget kyrkkaffe, picknick på 
ängen

18.00 • Vårkonsert: ”Vår, visor och dikt”
Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin, 
Cathrin sJöströM sång, daniel heCtor gitarr, 
ingunn ligaarden piano
Kollekt till Kyrkan i Enebybergs 
musikverksamhet
Ett samarrangemang med studieförbundet
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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
Från13 år
Fredagar kl. 19.30-22.30
mari@enebykyrkan.se

Efter halv åtta
Bibelstudier för unga
Varannan torsdag (jämna veckor) 
kl. 19.30-21.30

Bokcirkel
Vi läser en bok tillsammans och samtalar
Plats: Enebykyrkan
Anmälan/information: elisbeth stenberg, 
diakon, 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.

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

 
     

 
 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 fika. 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!
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DANDERYDS FÖRSAMLING Enebykyrkans församling 

lars Åberg, pastor 
i Equmeniakyrkan och föreståndare 
för Enebykyrkans församling 
070-896 23 77
lars.aberg@equmeniakyrkan.nu

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


