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December • Januari • Februari
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Förnyelse
När detta skrivs står vi inför adventstiden. Många människor tror nog
att ordet advent har med väntan att göra, men det är ett ord som har sitt
ursprung i latinet, med en betydelse av ”ankomst”. Ordet signalerar för
mig en början på ett nytt skede i berättelsen om Guds räddning av
världen, i och med Jesus ankomst. Mer vardagligt har jag själv flera
gånger under årets gång upplevt känslan av att ett nytt skede påbörjats.
Som när jag blev klar med teologistudierna och välkomnades som
pastor i Equmeniakyrkan, och när jag sedan fick börja tjänsten som
ungdomspastor här i Enebykyrkan. Nu står vi också inför ett nytt år.
Förnyelse är nog något som återkommer i alla våra liv, tänker jag. Något
allmänmänskligt, som också återspeglas i berättelsen om Jesus och hans
födelse, som vi firar vid jul. I grunden tror jag att det är en av de mest
centrala aspekterna av julfirandet: att vi får fira hur Gud vill förnya sin
skapelse genom Jesus Kristus. Låt oss därför bära med oss detta under
hela året som kommer, för Guds förnyande kraft är inte bara begränsad
till advent och jul. Gud vill genom sin helige Ande förnya skapelsen till
helighet, dag för dag. Låt oss be om att vi människor och vår församling
på olika sätt får vara delar i denna process.
Nu ber jag dig, Jesus, om kraft att öppna våra hjärtan under året som
kommer. Att få ta emot din förnyande kraft i våra liv. Att våga känna att
det inte bara är vi själva som avgör vår framtid, utan du, Gud, med oss
och genom oss. Låt oss få uppleva och urskilja din Andes närvaro och
ledning, när vi nu går in i ett nytt år. Låt så våra liv och vår församling få
bli uttryck för din kärlek och ditt rikes närvaro i världen.
Amen

					

Peter Mänder

pastor i Enebykyrkans församling med inriktning på ungdom
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November/December

26

14.00 • Samtal inför söndagens predikan
Lars Åberg

30

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

tisdag

lördag

December

1

Susanna Widne
11. 00 • Gudstjänst
präst i Dande r är
Susanna Widner, Lars Åberg
församling ryds
söndag
Enebykyrkans kör, dirigent Eva Wedin
Första söndagen i advent
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete
Ett nådens år
(gäller hela advents- och jultiden)

11. 00 • Gudstjänst med nattvard
Peter Mänder predikan, Bernt Anderberg
söndag
Eva Wedin orgel/piano, Terese Fredenwall sång
Andra söndagen i advent Söndagsklubben
Guds rike är nära

8

10

tisdag

14.00 • Livsglädje tillsammans
Advent och jul i sång och musik – Olle Persson sång,
Eva Wedin piano
Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet

15

11.00 • Adventsgudstjänst
Henrik Mattsson predikan, Lars Åberg
söndag
Tredje söndagen i advent Carl Nygren piano
Söndagsklubben, terminsavslutning och julfest vid kyrkkaffet
Bana väg för Herren
18.00 • Julkonsert: Ett barn är fött
Enebykyrkans kör, dirigent Eva Wedin,
Eva Svedberg Engström solosång, Ingunn Ligaarden och
Karin Kjellberg piano
Ett samarrangemang med studieförbundet
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December/Januari

22

söndag

Fjärde söndagen i advent
Herrens moder

24
tisdag

Julafton
Jesu födelse

11. 00 • Gudstjänst
Lars Åberg
Lage Wedin orgel/piano

11.00 • Samling vid krubban
Peter Mänder, Siv Lann m. fl.
Eva Wedin piano, Emelie Fredenwall,
Therese Fredenwall och Jenny Jaurén sång
23.30 • Midnattsgudstjänst
Lars Åberg
Enebykyrkans kör, dirigent Eva Wedin

26

onsdag

Annandag jul eller
Den helige Stefanos dag
Martyrerna

29

söndag

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

31
tisdag

16.00 • Nyårsbön
Elisabet Munro
Eva Wedin orgel/piano

Söndagen efter jul
Guds barn

Nyårsafton

1

onsdag

Nyårsdagen
I Jesu namn

5

söndag

Söndagen efter nyår
Guds hus
4

11.00 • Gudstjänst
Peter Mänder predikan, Ingegerd Wrette-Lundin
Maria Resare orgel/piano

Elisabet M
ro är
präst i Danun
församling deryds

Januari
11.00 • Nyårsgudstjänst
Kristin Molander predikan, Ragnar Karlsson
Eva Wedin orgel/piano
11.00 • Missionsgudstjänst med nattvard
Gert Lind predikan, Lars Åberg, missionskommittén
Eva Wedin orgel/piano
Ger t Lind är
pastor i
Equmeniaky
Insamlingen till Equmeniakyrkans
an och
regionansvarrk
internationella arbete avslutas
Latinamerikaig för

Januari

6

måndag

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

Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus

12

söndag

Första söndagen efter
trettondedagen
Jesu dop

14

tisdag

15-22

onsdag-onsdag

11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg
Lage Wedin orgel/piano

14.00 • Livsglädje tillsammans
Politik och engagemang – Hanna Bocander, kommunstyrelsens
ordförande i Danderyd, berättar
Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet
Ekumeniska gudstjänster i olika kyrkor
Se program på sidan 7

15

19.00 • Upptaktsmöte för ekumeniska veckan i Grindtorpskyrkan
Varför är jag kristen och med i en församling? – ledare från
kyrkor i Danderyd och Täby samtalar
Servering

16

16.00 • Ekumenisk andakt
Lars Åberg
Eva Wedin orgel/piano

19

11.00 • Gudstjänst för små och stora
Elisabet Munro
Anders Ölund orgel/piano

onsdag

torsdag

söndag

Andra söndagen efter
trettondedagen
Livets källa

18.00 • Ekumenisk gudstjänst i Danderyds kyrka
Kristin Molander, Lars Åberg m.fl.
Ekumenisk kör medverkar – alla är välkomna att öva kl. 16.00!
Servering
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Januari/Februari

26

söndag

11.00 • Gudstjänst
Peter Mänder predikan, Axel Anderberg
Victoria Jörnland musik
Söndagsklubben startar för terminen

28

14.00 • Samtal inför söndagens predikan
Lars Åberg

Tredje söndagen efter
trettondedagen
Jesus skapar tro

tisdag

2

söndag

Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus

9

söndag

Septuagesima
Nåd och tjänst

11

tisdag

16

söndag

Sexagesima
Det levande ordet

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Lars Åberg
Enebykyrkans kör, dirigent Eva Wedin
Söndagsklubben
11.00 • Gudstjänst
Ola Sahlén predikan, Peter Mänder
Lilian Håkansson orgel/piano
Söndagsklubben
14.00 • Livsglädje tillsammans
Kan du höra honom komma? Nils Ferlin i ord och ton
Anders Andersson sång, Eva Wedin piano
Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet
11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg
Lage Wedin orgel/piano
Söndagsklubben

18

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

23

11.00 • Gudstjänst
Peter Mänder
Victoria Jörnland musik

tisdag

söndag

Fastlagssöndagen
Kärlekens väg

26

Askonsdagen
Bön och fasta
6

Februari

19.00 • Askonsdagsgudstjänst
Lars Åberg
Lage Wedin orgel/piano

Februari

28

fredag

14.00 • Samtal inför söndagens predikan
Lars Åberg

Samtal, framför allt för unga vuxna, varannan söndag ca. kl 13.00 på temat
Dela, leva och dö – en studiecirkel utifrån livet, Bibeln och bönen
Första träffen söndag den 2 februari

I Kyrkan i Enebyberg erbjuds
* dop * barnvälsignelse i Equmeniakyrkans ordning * vigsel * begravning *
* enskilda samtal/parsamtal * krissamtal * bikt * sjukbesök/hembesök *
Enebykyrkans kör
Kom med och sjung!
Torsdagar kl. 19.00-20.30,
fr.o.m. januari tisdagar
Körledare: Eva Wedin, se baksidan
Kom med och sjung gospel!
En stor gospelkör kommer att repetera i
Enebykyrkan kl. 13.30-16.00 söndagarna
19 jan, 23 feb, 29 mars och 26 april.
Anmälan till Anders Ölund,
anders.olund@svenskakyrkan.se
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. 19.00-ca. 22.30
peter.mander@equmeniakyrkan.nu
Livsglädje tillsammans
En tisdag i månaden kl. 14.00, se kalendariet
Kontakt: Ragnar Karlsson, 08-510 501 73

Stängt för julledighet uari
27 december och 2 jan

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!

Ekumenisk bönevecka
15-22 januari
Gudstjänst varje dag

ons 15 jan. kl. 19.00
Grindtorpskyrkan, Täby, se sid 5
tors 16 jan. kl. 16.00		
Enebykyrkan, se sidan 5
fre 17 jan. kl. 08.30		
Djursholms kapell
lör 18 jan. kl. 19.00		
Kristen gemenskap, Kevinge värdshus
sön 19 jan. kl. 18.00		
Danderyds kyrka, se sidan 5
mån 20 jan. kl. 16.30 		
Birgittasystrarna, Djursholm
tis 21 jan. kl. 19.00		
Vårfrukyrkan, Roslags Näsby
ons 22 jan. kl 10.00
Grindtorpskyrkan, Täby
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Kyrkan i Enebyberg

Ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Danderyd och
Enebykyrkans församling inom Equmeniakyrkan
Lars Åberg, pastor
i Equmeniakyrkan och föreståndare
för Enebykyrkans församling
070-497 71 65
lars.aberg@equmeniakyrkan.nu

Café och reception

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

Öppettider:
måndag-torsdag
10.00-19.00,
fredag 10.00-16.00,
lördag 11.00-15.00

Mejladress:
reception@kyrkanienebyberg.se

Carina Nyberg-Eriksson
Lena Hagander

Eva Wedin, musiker och körledare
Enebykyrkans församling
070-776 01 65
evalm.wedin@gmail.com

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

DANDERYDS FÖRSAMLING
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Enebykyrkans församling
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Henrik Mattsson, prästkandidat i
Svenska kyrkan, Danderyds
församling
08-568 957 17, 070-677 57 17
Bokning av förrättningar
08-568 957 10
h.msson@gmail.com

Bokning av lokaler:
08-568 919 30

