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Villkorslös kärlek
Är kyrkan relevant idag? Jag hoppas det. Att Jesus erbjudande är 
relevant för dagens människa är jag däremot helt övertygad om. Det är 
många som inte mår bra i vårt moderna samhälle. De stressrelaterade 
sjukdomarna ökar kraftigt. På bara tio år har antalet personer som 
remitteras till en psykiatrisk mottagning för en stressrelaterad sjukdom 
blivit dubbelt så stort, enligt socialstyrelsen.  Ohälsa bland barn mellan 
10 och 17 år ökar mest. Livet kan bli ganska jobbigt när värdet av mig 
som människa hänger på mina prestationer, mitt utseende eller mitt 
umgänge.

Just därför är erbjudandet från Jesus så oerhört relevant för dagens 
människor. Vi är villkorslöst älskade, trots våra misstag och våra 
tillkortakommanden – vår mänsklighet, helt enkelt. 

Vår ungdomsdiakon Mari utryckte det så kärnfullt när hon 
reflekterade över frågan vad ungdomarna gillar med fredagskvällar i 
kyrkan: ”Det är en plats där man bara får hänga.”

Oavsett vilka erfarenheter eller föreställningar vi har av kyrkan så är det 
just detta Jesus erbjuder oss: villkorslös kärlek. En plats att bara hänga, 
där vi är värda något för att vi är de vi är, inte för vad vi presterar. Vilken 
befrielse! Frihet från andras förväntningar och jagets begär. 

Tänk att jag inte behöver prestera för att få denna kärlek. Det är det vi i 
kyrkan kallar Guds nåd. För att citera en känd psalm: ”Det enda jag har 
att lita till en gång – det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.”

Villkorslös kärlek – hur skulle det inte kunna vara relevant? 

              Niklas FagerstraNd

       Ordförande för Enebykyrkans församling
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06.00 • Utflykt från Enebykyrkan till Häggeby
07.00 • Samling vid Parnassen, vid Ekolsunds slott, 
fågelskådning med LO Johansson, medhavd lunch
13.00 * Gudstjänst hos familjen Widenbrant, arNe 
Wikström, predikan

11.00 • Gudstjänst
Gudstjänsten är sammanlyst till Danderyds kyrka, 
där kyrkoherde staFFaN HellgreN avskedspredikar

11.00 • Gudstjänst med nattvard
lars Åberg

Enebykyrkans kör, dirigent eva WediN

11.00 • Gudstjänst
JeNNy karlssoN

eva WediN orgel/piano
Kollekt till föreningen Ny gemenskap

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

11.00 • Gudstjänst 
lars Åberg 
liliaN HÅkaNssoN orgel/piano 

11.00 • Gudstjänst med nattvard
lars Åberg 
yvoNNe rosell orgel/piano

30
torsdag

Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting

2
söndag

Söndagen före pingst
Hjälparen kommer

9
söndag

Pingstdagen
Den heliga Anden

16
söndag

Heliga trefaldighets dag
Gud - Fader, Son 

och Ande

22
lördag

Midsommardagen
Skapelsen

23
söndag

Den helige Johannes 
Döparens dag

Den Högstes profet

30
söndag

Andra söndagen 
efter trefaldighet

Kallelsen till Guds rike

Maj/Juni

Juni



4

11.00 • Gudstjänst 
staFFaN HellgreN predikan, 
iNgegerd Wrette-luNdiN

11.00 • Gudstjänst
georgiNa ForNHammar predikan, 
elisabet Carlberg

Carl NygreN piano

9.30 • Bussutflykt till Millesgårdens statypark, 
se sidan 6
Läs om resmålet:
www.millesgarden.se

11.00 • Gudstjänst
georgiNa ForNHammar predikan, elisabet Carlberg

iNgmarie laNdiN orgel/piano

11.00 • Gudstjänst
ola saléN predikan, martiN ström

eva WediN orgel/piano

11.00 Gudstjänst
elisabet muNro predikan, 
sölve WideNbraNt

liliaN HÅkaNssoN orgel/piano

7
söndag

Tredje söndagen 
efter trefaldighet

Förlorad och återfunnen

14
söndag

Fjärde söndagen 
efter trefaldighet

Att inte döma

17
onsdag

21
söndag

Apostladagen
Sänd mig

28 
söndag

Sjätte söndagen 
efter trefaldighet

Efterföljelse

4
söndag

Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad

Elisabet Munro är präst i Danderyds församling

Juli/Augusti

Georgina Fornhammar är pensionerad präst, tidigare i Danderyds församling

Ola Salén är präst i Danderyds församling

Augusti
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9.30 • Bussutflykt till Nya Sörmlands museum, 
se sidan 6
Läs om resmålet:
www.kulturreservat.se
www.traktensbasta.se/poster_visa_start.asp?foretagsid=29
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A5fors_bergsmansby

11.00 • Gudstjänst 
JeNNy karlssoN

eva WediN orgel/piano

9.30 • Bussutflykt till Brategården, 
en bergsmansgård, se sidan 6
Läs om resmålet:
www.kulturreservat.se/
www.traktensbasta.se/poster_visa_start.asp?foretagsid=29
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A5fors_bergsmansby

11.00 • Gudstjänst
lars Åberg

liliaN HÅkaNssoN orgel/piano

11.00 • Gudstjänst 
Per Westblom predikan, 
lars Åberg

eva WediN orgel/piano
 

16.00 • Körkonsert
Coro Sant Antonio di Cerqueto från Gualdo Tadino 
i Umbrien, Italien, Danderyds församlings damkör 
VocAlice samt Enebykyrkans kör
Dirigenter: loreNzo materazzi, maria resare, 
kerstiN evéN oCH eva WediN 

7
onsdag

11
söndag

Åttonde söndagen 
efter trefaldighet

Andlig klarsyn

14
onsdag

18
söndag

Nionde söndagen 
efter trefaldighet
Goda förvaltare

25
söndag

Tionde söndagen 
efter trefaldighet

Nådens gåvor

31
lördag

Augusti

Per Westblom är pastor i Edsvikskyrkan i Sollentuna
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Välkommen till årets sommarutflykter!

MILLESGÅRDENS STATYPARK – onsdagen den 17 juli
Vi träffas 13.00 på tunnelbaneperrongen vid Ropsten och åker med buss till 
Millesgården på Lidingö. Där får vi en guidad visning i statyparken och dricker 
sedan kaffe/te i restaurangen.
Avgift: 100 kr för entré, visning och fika.
Anmälan senast 10/7 till Charlotte Dunér, charlotte.duner@svenskakyrkan.se,
08-568 957 25.

NYA SÖRMLANDS MUSEUM – onsdagen den 7 augusti
Följ med till nyöppnade Sörmlands museum i Nyköpings västra hamn! 
En spännande, kreativ och händelserik mötesplats för alla, med mottot ”Att vidga 
vyer och väcka engagemang”.
   Lunch i museets restaurang och guidad visning i museet. Därefter har vi 
möjlighet att se museet på egen hand och även besöka museibutiken. 
Tillgängligt för rullstolsburna och besökare med rollator.
Avgift: 400 kr
   Abonnerad buss avgår från Eneby torg kl. 9.30, från Danderyds kyrkas parkering 
kl. 9.45 och från Myrans Livs i Mörby kl. 10.00. Åter i Danderyd kl. 17.00.

BRATEGÅRDEN, EN BERGSMANSGÅRD – onsdagen den 14 augusti 
Brategården är en välbevarad bergsmansgård nära Fagersta i Västmanland. De tre 
mangårdsbyggnaderna är från 1790-talet. Sedan 1828 är gården i familjen Brates 
ägo och är sedan 2006 ett av Sveriges 43 kulturreservat.
   Margareta och Erik Brate berättar om gården, där vi också får njuta av festsalens 
färgrika vägg- och takmålningar. Lunch på Lindgården konferens. 
Avgift: 500 kr
   Abonnerad buss avgår från Eneby torg kl. 9.30, från Danderyds kyrkas parkering 
kl. 9.45 och från Myrans Livs i Mörby kl. 10.00. Åter i Danderyd kl. 20.00.

Fakta om utflykterna 7/8 och 14/8
I priset ingår bussresa (toalett ombord), kaffe, lunch, guidad visning och förfriskning. 
Vi besöker vissa äldre miljöer där hiss kan saknas.

Anmälan görs mån–tors 9.00–12.00 eller 13.00–15.00 på telefon 08-568 957 10. 
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.

Augusti
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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
Verksamheten börjar för hösten 
den 25 augusti

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
Sommarstängt 16 juni – 9 augusti 
Inlämning t.o.m. 15/6 och fr.o.m. 5/8

 
     

 
 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!

Sommarstängt 

från 24 maj, 

öppnar åter 

29 augusti
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DANDERYDS FÖRSAMLING Enebykyrkans församling 

lars Åberg, pastor 
i Equmeniakyrkan och föreståndare 
för Enebykyrkans församling 
070-497 71 65
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

Caféet är 
sommarstängt 
1 – 28 juli 

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


