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Ett livs-pussel
Som barnpräst har jag privilegiet att varje vecka få ha kyrksamlingar och prata
om Gud och livet med barnen i kyrkans förskola, bland annat i Enebykyrkans
lokaler på nedervåningen.
När jag ska berätta om fastan och påsken har jag med mig en lila tygpåse som
jag visar barnen. Lila är ju en allvarlig färg i kyrkan, fastans tid. Det är en tid då
vi förbereder oss. Lila är kungars färg, och det vi förbereder oss för är kungen
som ska komma, ge sig av och komma tillbaka. Vi förbereder oss för påskens
mysterium.
När vi tittar i påsen kan vi få se hur många veckor det tar att
förbereda och vad fastan blir när vi sätter ihop alla delarna.
Det visar sig att vi i påsen bit för bit ett hittar ett träpussel med sex bitar.
Det tar alltså längre tid att göra sig redo för påskens mysterium än det tar att
förbereda sig för julens mysterium, för det är ju bara fyra veckor i advent. Det är
så därför att påskens mysterium är större än julens. Fastan är en tid när vi bättre
lär känna honom som är Påsken. Det är också en tid när vi lär oss mer om vilka
vi är.
När vi tillsammans i samlingsringen leker en stund med och
flyttar runt dessa bitar på golvet ser vi till slut att bitarna ju bildar
ett lila kors. Det är ett kors som Jesus dog på. Det är sorgligt, men
samtidigt underbart i påsklig mening. För när vi vänder på alla
bitarna så ser vi att de är vita på andra sidan. Jesus dog men på
något sätt är han fortfarande med oss. Det är därför påsken inte
bara är sorglig utan också underbar.
Fastan är sorglig, men påsken är en glädjefest. Påsken vänder ut och in på
alla. Påsen av tyg som bitarna ligger i är lila utanpå och vit inuti. Så när vi
vänder påsen ut och in ser vi den vita påskglädjens färg. Det sorgliga allvaret
och festens glädje förenas och blir till lycka.
När vi så räknar de vita pusselbitarna ser vi att vi har sex söndagar i
påsktiden, för påsken är så stor att det inte räcker med bara en söndag.
Efter det sitter vi och undrar tillsammans, barnen och jag. Jag frågar dem så
här kanske – och nu ställer jag samma frågor till dig som läser detta: Vilken del
av fastan tycker du bäst om? Vart tar färgerna vägen när vi inte ser dem?
Har du någon gång sett den vita färgen i kyrkan? Undrar du hur
sorg och glädje kan bli lycka? Varifrån kommer lyckan?
En välsignad faste- och påsktid önskar jag dig och de dina
och oss som församlingsgemenskap.
							
Elisabet Munro
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Präst i Danderyds församling

Mars

1

söndag

Första söndagen i fastan
Prövningens stund

3

tisdag

8

söndag

Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron

11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg predikan, Martin Ström
Enebykyrkans kör, dirigent Eva Wedin

14.00 • Samtal om kommande söndags bibeltexter
Lars Åberg
11.00 • Gudstjänst med nattvard
Elisabet Munro
Eva Wedin orgel/piano, Stans Kör, Susanne Carlström
dirigent, Anders Holdar slagverk
Kollekt till Moshi, Danderyds församlings vänförsamling
i Tanzania
Söndagsklubb
12.30 • Dela, leva, dö – ett existentiellt forum utifrån livet,
Bibeln och bönen
Ett nytt samtalsforum, kanske främst för unga vuxna
Peter Mänder, Lars Åberg
Även söndagarna 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5 och 31/5

Ett samarrangemang med Studieförbundet Bilda

10

14.00 • Livsglädje tillsammans
Min livsresa via kyrkorna jag tillhört –
kyrkoherde Kristin Molander berättar
Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet

15

11.00 • Gudstjänst
Bo Divander predikan, Lars Åberg
Eva Wedin orgel/piano, Maria Nordenback-Kress med
gospeltrio
Söndagsklubb

tisdag

söndag

Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan

12.30 • Samtal om tro och teologi
Jesus var jude, inte kristen
Bo Divander, föredrag, Lars Åberg
Ett samarrangemang med Danderyds församling
och Studieförbundet Bilda
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Mars/April

22

söndag

11.00 • Gudstjänst
Peter Mänder
Victoria Jörnland orgel/piano
Söndagsklubb

25
onsdag

18.30 • Föredrag
Se www.kyrkanienebyberg.se

Jungfru Marie
bebådelsedag
Guds mäktiga verk

29
söndag

Femte söndagen i fastan
Försonaren

5

söndag

Palmsöndagen
Vägen till korset

9
torsdag

Skärtorsdagen
Det nya förbundet

10

fredag

Långfredagen
Korset

12

söndag

Påskdagen
Kristus är uppstånden
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11.00 • Gudstjänst
Jenny Dobers
Lilian Håkansson orgel/piano
Kollekt till Equmeniakyrkan i Sverige
Söndagsklubb

April
11.00 • Gudstjänst
Sven-Gunnar Hultman predikan,
Sölve Widenbrant
Lage Wedin orgel/piano
Söndagsklubb

Sommar tid
börjar!
Jenny Dobers
är
och regional ky pastor
rkoledare
i Equmeniaky
ran

Sven-Gunnar
Hul
pastor och före tman är
st
Grindtorpsky åndare i
rkan

19.00 • Skärtorsdagsmåltid med nattvard
Lars Åberg, Elisabet Munro
Eva Wedin orgel/piano
Jesus sista måltid var en del av det som kallas den judiska sedern.
Vi kommer att lära oss mer om sedern och smaka på de
maträtter Jesus åt. Vi får en inblick i kyrkans judiska rötter
och får höra påskens berättelser.
Föranmäl dig gärna på telefon 070-896 23 77 eller
per e-post till lars.aberg@ekumeniakyrkan.nu
senast tisdagen den 7 april.

11.00 • Gudstjänst
Peter Mänder
Eva Wedin orgel/piano
Inget kyrkkaffe
11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg, Elisabet Munro
Enebykyrkans kör, dirigent Eva Wedin
Kollekt till Equmeniakyrkan i Sverige

April/Maj

13

måndag

Annandag påsk
Möte med den uppståndne

14

tisdag

19

söndag

Andra söndagen i
påsktiden
Påskens vittnen

21

tisdag

26

söndag

Tredje söndagen i
påsktiden
Den gode herden

11.00 • Gudstjänst
Ingen gudstjänst i Enebykyrkan – vi hänvisar till traktens
övriga kyrkor
14.00 • Livsglädje tillsammans
Vårdagar – om högtidsstunder i svensk natur
LO Johansson visar bilder och berättar
Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet
11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg predikan, Janine Knutsson
Lilian Håkansson orgel/piano
Söndagsklubb
14.00 • Samtal om kommande söndags bibeltexter
Lars Åberg
11.00 • Gudstjänst
Peter Mänder predikan, Elisabet Carlberg
Viktoria Jörnland orgel/piano
Söndagsklubb

Maj

3

söndag

Fjärde söndagen i
påsktiden
Vägen till livet

6

onsdag

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Lars Åberg
Lage Wedin orgel/piano
Söndagsklubb
18.30 • Föredrag
Frisk och fri – Sofia Selenius från Riksförbundet mot
ätstörningar talar om hur man kan förebygga ätstörningar
Inträde 80 kr inkl. kaffe/te
Ett samarrangemang med Träffpunkt Enebyberg
och studieförbundet Bilda
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Maj

9

lördag

10

söndag

Femte söndagen i
påsktiden
Att växa i tro

12

tisdag

17

söndag

Bönsöndagen
Bönen

21

torsdag

Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting

24

söndag

Söndagen före pingst
Hjälparen kommer

31

söndag

Pingstdagen
Den heliga Anden

Evangeliska Östasienmissionens årshögtid
15.00 • Offentligt årsmöte
16.00 • Föredrag om Kina, Mongoliet och Japan
18.00 • Servering
19.00 • Missionsmöte
11.00 • Gudstjänst
Arne Wikström predikan, Martin Ström
Enebykyrkans kör, dirigent Eva Wedin
Söndagsklubb, kollekten delas mellan
Evangeliska Östasienmissionen och Kyrkan i Enebyberg
14.00 • Livsglädje tillsammans
Vårutflykt? Läs mer på www.kyrkanienebyberg.se
Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet
11.00 • Scoutgudstjänst
Peter Mänder predikan, scoutledare,
Equmenia Danderyd/Täby
Eva Wedin orgel/piano
Söndagsklubb
07.00 • Vårutflykt till Häggeby
Fågelskådning med LO Johansson, medhavd lunch
13.00 • Gudstjänst hos familjen Widenbrant,
Lars Åberg predikan
Ingen gudstjänst i Enebykyrkan
11.00 • Gudstjänst
Kristin Molander
Lilian Håkansson orgel/piano
Kollekt till Vestiena, Danderyds församlings vänförsamling
i Lettland
11.00 • Gudstjänst med vårfest
Lars Åberg predikan, barn och ledare från Söndagsklubben
Eva Wedin orgel/piano
Lekar och glass till alla barn
”Värdefull”

Vårkonsert med Enebykyrkans kör, dirigent Eva Wedin
Barnens Vårkör, Victoria Jörnland med vänner, Terese Fredenwall
Söndagen den 7 juni kl. 18.00
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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!
Tisdagar kl. 19.00-20.30
Körledare: Eva Wedin, se baksidan
Kom med och sjung gospel!
En stor gospelkör repeterar i
Enebykyrkan kl. 13.30-16.00 söndagarna
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

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, heminredningsprylar, 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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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

Bokning av lokaler:
08-568 919 30

Carina Nyberg-Eriksson

Elisabet Munro, präst i Svenska
kyrkan, Danderyds församling
070-644 10 99
Bokning av förrättningar
08-568 957 10
elisabet.munro@svenskakyrkan.se

Lena Hagander

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

Reservation för ändringar
och tillägg.
För senaste nytt,
se vår hemsida
www.kyrkanienebyberg.se

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

DANDERYDS FÖRSAMLING
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Enebykyrkans församling
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Mejladress:
reception@kyrkanienebyberg.se

