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Återkomst
Kära läsare av dessa rader, jag hoppas du känner att Enebykyrkan är 
öppen för dig. Jag önskar att du och jag, att vi alla, vågade tänka att 
det är vår kyrka.

Ibland kan kyrkans tunga väggar och lite anonyma liv göra att vi kanske 
inte vågar kliva in. Bryt det mönstret! Kliv på, titta runt lite och prata 
gärna med oss som är i huset, vi finns ju här för dig.

Du kan testa en gudstjänst! Om du vill kan du sätta dig längst bak och 
smyga ut ifall det känns obekvämt. Känn dig fri att komma och gå under 
en gudstjänst, om du så vill. Vill du förbereda dig inför gudstjänsten 
kan du ringa till Lars, Peter eller Henrik, så hjälper vi dig när du 
kommer hit.

Vi som jobbar i Enebykyrkan är ett team av pastorer och präster från 
Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Ibland får vi också besök av en 
diakon. I verksamheten finns dessutom många ideella volontärer, som 
gärna berättar om kyrkan. Faktum är att det är volontärerna, de som 
ger så mycket av sin tid och sitt engagemang, som är kyrkans verkliga 
hjältar. Du kanske själv skulle vilja vara volontär i kyrkan och pröva på 
vad det betyder?

Kyrkan har inga hemliga rum, alla våra protokoll är offentliga. Vår 
ekonomi är enkel och noga granskad av revisorer. De enda hemligheter 
vi har är det som någon säger i förtroende till pastor eller präst. Det får 
vi aldrig föra vidare, men allt annat vill vi vara öppna med. Som pastor 
och präst finns vi här för att lyssna, trösta och undervisa.

Vårt budskap är enkelt: vi tror på en Gud som älskar alla människor och 
på att Gud vill lycka och glädje till alla. Så enkelt är det. Du har säkert 
någon gång i livet haft med någon kyrka att göra, nu vill jag hälsa dig och 
alla nya och gamla vänner välkommen tillbaka till din kyrka i höst. 

         Lars Åberg

pastor och församlingsföreståndare för Enebykyrkans församling
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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

Fritt inträde!

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Lars Åberg predikan, Peter Mänder, 
niKLas Fagerstrand

Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin

Terminsupptakt, söndagsklubben startar

19.00 • Tonår Deluxe
Centrumkyrkan
Terminsstart med grillning (Ska denna aktivitet stå 
med? Vi brukar bara ha med egna programpunkter.)

11.00 • Gudstjänst 
susanne Widner predikan, Hans torKeLsson

Lage Wedin orgel/piano
Kollekt till Danderyds församlings 
vänförsamling i Moshi, Tanzania

14.00 • Livsglädje tillsammans
Psalmvaro i Per Harlings anda – Kerstin nuss HarLing 
Berättar om sin bror Per Harlings psalmdiktning
Servering, andakt

11.00 • Gudstjänst
Peter Mänder predikan, FredriK Lann

Kören Con Spirito från Andreaskyrkan i Stockholm, 
dirigent tina bergHoLM, eva Wedin orgel/piano

31
lördag

1
söndag

Elfte söndagen 
efter trefaldighet

Tro och liv

6
fredag

8
söndag

Tolfte söndagen 
efter trefaldighet
Friheten i Kristus

10
tisdag

15
söndag

Trettonde söndagen 
efter trefaldighet
Medmänniskan

Augusti/September

September

Susanne Widner är präst i Danderyds församling
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11.00 • Gudstjänst
JoHnny Jonsson predikan, 
Lars Åberg

anders ÖLund orgel/piano

12.30 • Samtal om tro och teologi
Johnny Jonsson: Hundra år av samverkan – svensk 
frikyrkoekumenik 1918-2018
Ett samarrangemang med Danderyds församling 
och Studieförbundet

14.00 • Samtal inför söndagens predikan
Lars Åberg

11.00 • Gudstjänst för små och stora
eLisabet Munro predikan, 
JoHan bJÖrLing 
eva Wedin orgel/piano
Bibelutdelning, insamling till Världens barn

19.00 • Tonår Deluxe
Brädspelskväll

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Lars Åberg predikan, oLa saHLén 
arne LundMarK sång, eva Wedin orgel/piano
Söndagsklubben, kollekt till Pastors- och diakon-
utbildningen vid Teologiska högskolan (EHS)

14.00 • Livsglädje tillsammans
Var det bättre förr? – pensionerade läkaren 
Lars-gunnar HJerne kåserar
Servering, andakt 

22
söndag

Fjortonde söndagen 
efter trefaldighet
Enheten i Kristus

24
tisdag

29
söndag

Den helige Mikaels dag
Änglarna

4
fredag

6
söndag

Sextonde söndagen 
efter trefaldighet
Döden och livet

8 
tisdag

Oktober

Elisabet Munro är präst i Danderyds församling

September/Oktober

Johnny Jonsson är pastor i Equmeniakyrkan och tidigare lektor i bibelvetenskap vid THS
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11.00 • Gudstjänst med scouterna
Peter Mänder predikan, Frida daLenbring

CarL nygren piano
Kollekt till riksungdomsorganisationen Equmenia 

11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg

Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin

14.00 • Samtal inför söndagens predikan
Lars Åberg

11.00 • Gudstjänst
Kristin MoLander predikan, 
Lars Åberg

LiLian HÅKansson orgel/piano

11.00 • Gudstjänst med ljuständning för avlidna
Lars Åberg predikan, Kerstin torKeLsson

eva Wedin orgel/piano, sång (?)

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Lars Åberg predikan, oLa saHLén

Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin

19.00 • Tonår Deluxe
Tacos och film

13
söndag

Tacksägelsedagen
Lovsång

20
söndag

Artonde söndagen 
efter trefaldighet

Att lyssna i tro

22
tisdag

27
söndag

Nittonde söndagen 
efter trefaldighet

Trons kraft

2
lördag

Alla helgons dag
Helgonen

3
söndag

Söndagen efter 
Alla helgons dag
Vårt evighetshopp

8 
fredag

Oktober/November

Kristin Molander är präst i Danderyds församling

November
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November

10
söndag

Tjugoförsta söndagen 
efter trefaldighet
Samhällsansvar 

12
tisdag

17
söndag

Söndagen före 
domssöndagen

Vaksamhet och väntan

24
söndag

Domssöndagen
Kristi återkomst

26
tisdag

30
lördag

11.00 • Gudstjänst
oLLe Jonasson predikan, Lars Åberg

CatHrin sJÖstrÖM sång, 
danieL HeCtor gitarr, 
eva Wedin orgel/piano

12.30 • Samtal om tro och teologi
oLLe Jonasson: Rastplats Söder och Stillhetens mässa – ett 
annorlunda sätt att fira gudstjänst 
Ett samarrangemang med Danderyds församling 
och Studieförbundet 

14.00 • Livsglädje tillsammans
Kvinnan som red över Himalaja – Margareta HÖÖK 
WennFors berättar om sin mors resor och arbete i 
nordvästra Kina
Servering, andakt
Ett samarrangemang med Studieförbundet

11.00 • Gudstjänst
HenriK Mattsson predikan, Martin strÖM

LiLian HÅKansson orgel/piano 
Kollekt till Vestiena, Danderyds församlings 
vänförsamling i Lettland

11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg predikan, eLisabet CarLberg

LiLian HÅKansson orgel/piano 

14.00 • Samtal inför söndagens predikan
Lars Åberg

09.00 – 14.00 • Julmarknad
Grötfrukost, lotterier, försäljning m. m.
Adventsmusik med elever från Danderyds kulturskola 
kl. 12.00

 Olle Jonasson är pastor i Equmeniakyrkan och häktespastor vid häktet i Stockholm
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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

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.

 
     

 
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!

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
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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

Peter Mänder, pastor i Enebykyrkans 
församling med inriktning på ungdom
079-319 05 01
peter.mander@equmeniakyrkan.nu

HenriK Mattsson, prästkandidat i 
Svenska kyrkan, Danderyds 
församling
Betr. telefonnr och mailadress se
www.svenskakyrkan.se/danderyd

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


