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Pandemins effekter i Enebykyrkan

Kyrkan i Enebyberg är öppen för dig

Jesus sa en gång: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland 
dem.” (Matt 18:20). Ett fantastiskt löfte! Det betyder att man inte behöver 
vara många för att kunna fira gudstjänst. En liten samling människor är lika 
viktig för Gud, och Gud är också där närvarande, mitt ibland oss.

I denna lilla eller stora samling ber vi som vanligt för alla människor, även 
för dem som inte kan eller vill komma. Vi ber för dem som tror och för dem 
som ännu inte har någon tro. Vi lyfter speciellt fram inför Gud alla dem som 
sörjer och har det svårt, men vi ber självklart för alla människor, även för dem 
som är lyckliga eller nykära eller känner hopp. Alla är älskade av Gud och alla 
behöver Guds kärlek. 

Du som läser denna text är varm välkommen att komma till kyrkan och delta 
i gudstjänsterna, men du kan förstås också be hemma tillsammans med oss på 
söndagarna kl.11.00. De flesta av gudstjänsterna spelas också in och kan ses 
på vår hemsida, antingen direkt eller i efterhand.

Man brukar kalla bön ”hjärtats samtal med Gud”. Jag får ibland frågan hur 
man skall göra när man ber. Det är faktiskt inte så svårt. Som en hjälp till 
koncentration kan man knäppa sina händer och kanske blunda, men inget av 
det är nödvändigt. Det viktiga är att tala rakt ut till Gud om det man tänker 
på och är uppfylld av. Om man vill kan man använda modellen tack - hjälp - 
förlåt, där man först nämner något man vill tacka för, därefter sätter man ord 
på något man behöver hjälp med eller som man vill att Gud skall vara med i, 
och sedan kan man avsluta med att be om förlåtelse för det som tynger 
amvetet. Du ska veta att det är helt omöjligt att såra Gud. Gud behöver inte 
höra att vi ber om förlåtelse; däremot finns det mycket i våra liv som gör ont 
och som vi kan behöva berätta för någon om och få förlåtelse för. 

Gud vet allt och känner våra innersta tankar. Han kan trösta dig med den 
förlåtelse och medkänsla som är större än allt annat. När du ber behöver du 
inte använda många ord. Det räcker bara med några få ord eller tankar - 
Gud hör bön! 

Varmt välkommen till din kyrka här i Enebyberg!  

          Lars Åberg

 pastor och församlingsföreståndare för Enebykyrkans församling
 

Den förödande coronapandemin har gjort att ingenting 
varit sig likt det senaste halvåret, i Sverige och i 
världen. Alla typer av folksamlingar har ålagts stränga 
restriktioner, och teatrar, museer och idrottsanlägg-
ningar har hållits stängda. Detsamma har gällt de flesta 
kyrkor, även Enebykyrkan. Men med ett förbättrat 
smittläge i landet har samhället nu sakta och försiktigt 
börjat öppnas upp, och vi har äntligen kunnat återuppta 
våra gudstjänster, om än med speciella åtgärder: 

• Antalet gudstjänstdeltagare är tills vidare begränsat  
 till 50 personer.
• Vi sitter utspridda på angivna platser och iakttar   
 avstånd från varandra vid in- och utpassering.
• Även vid det efterföljande kyrkkaffet följer vi 
 Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Många som har längtat efter att få träffas är nu glada 
och vågar sig ut, medan andra är fortsatt restriktiva och 
väljer att stanna kvar i karantän till dess att vi kan 
träffas i ännu större säkerhet. Det är viktigt att man 
själv bestämmer sin trygghetsnivå, och ingen skall 
behöva känna att man ”måste” göra på ett visst sätt 
bara för att andra gör si eller så.

Osäkerheten om hur pandemin kommer att utvecklas 
har gjort det mycket svårt för oss i Kyrkan i Enebyberg 
att göra en långsiktig planering. Vi räknar exempelvis 
med att kunna hålla julmarknad den 28 december, 
men formerna är ännu osäkra. En effekt av pandemin 
är också att vårt omtyckta prata svenska-café är inställt 
under hösten.

Vi reserveras oss för att uppgifterna i kalendariet 
på följande sidor kan komma att ändras. 
Vi rekommenderar dig att alltid kolla de 
senaste uppdateringarna på vår hemsida: 
www.kyrkanienebyberg.se
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Oktober November

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Tacksägelse för under året avlidna
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano

11.00 • Temagudstjänst: Varför är livet orättvist?
Peter Mänder predikan, Janina Knutsson

eva Wedin orgel/piano

14.00 • Livsglädje tillsammans
Favoriter ur andlig och profan musik – sång och 
kåserande med eva Wedin och Lars Åberg.
Servering, andakt
Ett samarrangemang med Studieförbundet

11.00 • Temagudstjänst: Varför är livet orättvist?
Lars Åberg predikan, siv Lann

Lage Wedin orgel/piano

14.00 • Vi samtalar om kommande söndags text
Lars Åberg

11.00 • Temagudstjänst: Varför är livet orättvist?
Kristin MoLander predikan, niKLas Fagerstrand

anna stÅLFors orgel/piano 

9.00 • Julmarknad
Lotterier, försäljning m. m.
För närmare detaljer se hemsidan

11. 00 • Gudstjänst
Lars Åberg predikan, söLve Widenbrant

Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella 
arbete (gäller hela advents- och jultiden)

1
söndag

Söndagen efter 
Alla helgons dag
Vårt evighetshopp 

8
söndag

Tjugoandra söndagen 
efter trefaldighet

Frälsningen

10
tisdag

15
söndag

Söndagen före 
domssöndagen

Vaksamhet och väntan

17
tisdag

22
söndag

Domssöndagen
Kristi återkomst

28
lördag

29
söndag

Första söndagen i advent
Ett nådens år

11.00 • Gudstjänst med scouterna
Peter Mänder predikan, evert FredenWaLL 
Maria resare orgel/piano

12.30 • Dela, leva, dö – ett existentiellt forum utifrån 
livet, Bibeln och bönen
Ett samtalsforum för unga vuxna
Peter Mänder, Lars Åberg

Ett samarrangemang med Studieförbundet

11.00 • Gudstjänst med nattvard och pastorsinstallation
Jenny dobers predikan, Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano
Installation av Peter Mänder, 
kollekt till teologiska högskolan EHS

14.00 • Livsglädje tillsammans
Tre kristna trubadurer: Ingemar Olsson, Tomas Boström 
och Börge Ring –  
Per Westberg, f.d. chef på Equmeniakyrkans hus 
i Alvik, sjunger och berättar
Servering, andakt
Ett samarrangemang med Studieförbundet

11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg predikan, soFia WaLLs

eva Wedin orgel/piano, Maria nordenbacK sång
Efter gudstjänsten öppet forum med representanter 
från Danderyds församling och Enebykyrkans 
församling om nuvarande och framtida samarbete

11.00 • Musikandakt 
Kristin MoLander predikan, Martin ströM

Lage Wedin orgel/piano

4
söndag

Den helige Mikaels dag
Änglarna

11
söndag

Tacksägelsedagen
Lovsång

13
tisdag

18 
söndag

Nittonde söndagen 
efter trefaldighet

Trons kraft

25 
söndag

Tjugonde söndagen 
efter trefaldighet

Att leva tillsammans

  Även söndagarna 1/11, 15/11 och 6/12

Jenny Dobers är pastor och regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan

Vintertid
börjar!
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I Kyrkan i Enebyberg erbjuds
 * dop * barnvälsignelse i Equmeniakyrkans ordning * vigsel * begravning *

* enskilda samtal/parsamtal * krissamtal * bikt * sjukbesök/hembesök *

December
11. 00 • Gudstjänst för alla åldrar
Peter Mänder, aron Peterson 
anna stÅLFors orgel/piano

11.00 • Julsångsgudstjänst
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano

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

11. 00 • Gudstjänst med nattvard
Kristin MoLander predikan, Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano

11.00 • Samling vid krubban
Peter Mänder, siv Lann m. fl.
eva Wedin piano

23.00 • Midnattsgudstjänst
Peter Mänder

eva Wedin orgel/piano

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

17.00 • Nyårsbön
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano

6
söndag

Andra söndagen i advent
Guds rike är nära

13
söndag

Tredje söndagen i advent
Bana väg för Herren

15 
tisdag

20
söndag

Fjärde söndagen i advent
Herrens moder

24 
torsdag
Julafton

Jesu födelse

27
söndag

Söndagen efter jul
Guds barn

31 
torsdag

Nyårsafton

Enebykyrkans kör 
Kom med och sjung!
Tisdagar 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. 19.00-ca. 22.30
peter.mander@equmeniakyrkan.nu

Livsglädje tillsammans 
En tisdag i månaden kl. 14.00, se kalendariet
Kontakt: Margareta Torkelsson, 070-865 99 39

Januari 2021

11. 00 • Gudstjänst
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano

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

11.00 • Missionsgudstjänst
guniLLa eLiasson predikan, Lars Åberg, 
missionskommittén
eva Wedin orgel/piano
Insamlingen till Equmeniakyrkans 
internationella arbete avslutas

3
söndag

Söndagen efter nyår
Guds hus

6 
onsdag

Trettondedag jul 
Guds härlighet i Kristus

10
söndag

Första söndagen efter 
trettondedagen

Jesu dop

Gunilla Eliasson är missionär i Ecuador och familjeterapeut 
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DANDERYDS FÖRSAMLING Enebykyrkans församling 

Lars Åberg, pastor i Equmenia-
kyrkan 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

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

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

Kyrkan i Enebyberg
Ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Danderyd och 
Enebykyrkans församling inom Equmeniakyrkan

Reservation för ändringar 
och tillägg.

För senaste nytt, 
se vår hemsida 

www.kyrkanienebyberg.se


