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11.00 • Gudstjänst 
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano

18.15 • Enkel mässa i vardagen – Jenny KarLsson

Soppa i caféet från kl. 17 för den som önskar

19.00 • Bokcirkeln Orden Ung
Existentiellt boksamtal i biblioteket, tema Prestation
Jenny KarLsson, susann Moritz

11.00 • Gudstjänst
Jenny KarLsson 
eva Wedin orgel/piano, sofia HaraLdsson sång
 

14.00 • Samtal kring kommande söndags texter
Lars Åberg

11.00 • Gudstjänst 
Lars Åberg 
Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin

15.00 • ”Afternoon Tea-ologi”  
Varje församling är mer teologisk än den tror
Ett samtal med uLf bergsviKer och Lars Åberg

14.00 • Livsglädje tillsammans
I huvudet på en pianist – toner och tankar med tHore 
Kennestad vid flygeln. Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet 

18.15 • Enkel mässa i vardagen – Jenny KarLsson

Soppa i caféet från kl. 17 för den som önskar

19.00 • Bokcirkeln Orden
Existentiellt boksamtal i biblioteket, tema Förlust
Jenny KarLsson, susann Moritz

6
söndag

Första söndagen i fastan
Prövningens stund

8
tisdag

13
söndag

Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron

15
tisdag

20
söndag

Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan

22
tisdag

Mars

Att brottas med Gud
Den finlandssvenska poeten Edith Södergran skrev mycket vackert om kärlek och 
hopp men också om lidande och vemod. Hon lyfte ofta fram kvinnans perspektiv, 
och hon kämpande med sitt förhållande till de kristna trosföreställningarna. Gud 
fanns dock som en ständigt närvarande referens i hennes dikter, och där vände 
och vred hon på begreppen och vågade utmana. 

Spännande i Södergrans texter är att hon inte tvekar att brottas med komplice-
rade och ibland motsägelsefulla resonemang. Vilken livsåskådning och vilken tro 
som blev Södergrans bekännelse har diskuterats av många uttolkare, och så kan 
det vara med bra poesi; den väcker frågor och utmanar till egen reflektion.

Södergrans brottning med Gud är nog något som vi kan känna igen. Ibland kan 
det upplevas som självklart och helt nödvändigt med Gud, andra dagar finns det 
fler frågetecken än svar – och så kan det få vara. 

Bibelns huvudperson Jesus omgav sig verkligen inte med trons hjältar. Hans 
lärjungar kunde inte be, de var tveksamma i tron, de ifrågasatte och tvivlade starkt 
på både det ena och det andra. Ändå var det just sådana människor som Jesus 
omgav sig med. Sådana som vågade ställa frågor och dra egna slutsatser.

Kanske borde vi låta oss inspireras av dessa motsträviga människor, som ihärdigt 
söker efter svar och som därför också emellanåt finner det de söker, låta oss in-
spireras av Södergran men också av lärjungarna. Kanske är det då, när vi tillsam-
mans brottas med livet och Gud och kyrkan, som tron blir som mest spännande. 

En dikt av Södergran:

Lyckan är icke, vad vi drömma om,
lyckan är icke natten, den vi minnas,
lyckan är icke i vår längtans sång.
Lyckan är något, som vi aldrig velat,
lyckan är något, som vi svårt förstå,
lyckan är korset, som blev rest för alla.

 

Lars Åberg

pastor och föreståndare 
för Enebykyrkans 
församling
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11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano
Inget kyrkkaffe

11.00 • Gudstjänst
Jenny KarLsson

Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin

14.00 • Livsglädje tillsammans
Poesi och önskepsalmer – dikt och ton med Lars Åberg 
och eva Wedin. Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Lars Åberg, Jenny KarLsson

anders ÖLund orgel/piano

18.15 • Enkel mässa i vardagen – Jenny KarLsson

Soppa i caféet från kl. 17 för den som önskar

19.00 • Bokcirkeln Orden
Existentiellt boksamtal i biblioteket, tema Arvsynd
Jenny KarLsson, susann Moritz

11.00 • Gudstjänst 
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano, gunnar birgersson sång

Evangeliska Östasienmissionens årshögtid
15.00 • Offentligt årsmöte
16.00 • Föredrag
18.00 • Servering 
19.00 • Missionsgudstjänst

11.00 • Gudstjänst
Peter Mänder 
CarL nygren piano

18.00 • ”Orden Speakers’ Corner” 
Kom och säg din mening!
Jenny KarLsson, susann Moritz

11.00 • Gudstjänst
Peter Mänder

Enebykyrkans lovsångsteam

14.00 • Samtal kring kommande söndags texter
Lars Åberg 

18.15 • Enkel mässa i vardagen – Jenny KarLsson

Soppa i caféet från kl. 17 för den som önskar

19.00 • Bokcirkeln Orden Ung
Existentiellt boksamtal i biblioteket, tema Livsval
Jenny KarLsson, susann Moritz

11.00 • Gudstjänst
Lars Åberg

eva Wedin orgel/piano

18.00 • Film i Stilla veckan 
Lars Åberg presenterar Den stora skönheten, en 
italiensk dramafilm i regi av Paolo Sorrentino
Ett samarrangemang med studieförbundet

19.00 • Skärtorsdagsgudstjänst med nattvard
Peter Mänder

eva Wedin orgel/piano

27
söndag

Jungfru Marie 
bebådelsedag

Guds mäktiga verk

31
torsdag

3
söndag

Femte söndagen i fastan
Försonaren

5
tisdag

10
söndag

Palmsöndagen
Vägen till korset

13
onsdag

Dymmelonsdagen 

14
torsdag

Skärtorsdagen
Det nya förbundet 

15
fredag

Långfredagen
Korset

17
söndag

Påskdagen
Kristus är uppstånden

19
tisdag

24
söndag

Andra sönd. i påsktiden
Påskens vittnen

26
tisdag

1
söndag

Tredje sönd. i påsktiden
Den gode herden

7
lördag

Mars/April April/Maj

April

Maj

Sommartid
börjar!
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11.00 • Gudstjänst
arne WiKstrÖM predikan, Martin strÖM

eva Wedin orgel/piano
Kollekten delas mellan Evangeliska Östasien-
missionen och Kyrkan i Enebyberg

18.00 • Vårkonsert: ”Hela jorden grönskar”
Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin, 
ingunn Ligaarden piano
Kollekt till Kyrkan i Enebybergs musikverksamhet
Ett samarrangemang med studieförbundet 

11.00 • Gudstjänst
Peter Mänder 
eva Wedin orgel/piano

14.00 • Livsglädje tillsammans
Vårdagar – om högtidsdagar i svensk natur 
L-o JoHansson visar prov på sin fotokonst
Servering, andakt
Ett samarrangemang med studieförbundet 

11.00 • Gudstjänst 
tove-Junia HeLMinen predikan, Jenny KarLsson

anders ÖLund orgel/piano, edvin grenesKog sång 
och musik. Kollekt till den teologiska högskolan EHS

07.00 • Vårutflykt till Häggeby
Fågelskådning med L-o JoHansson, medhavd lunch, 
gudstjänst hos familjen Widenbrant kl. 13.00, 
Lars Åberg predikan
Ingen gudstjänst i Enebykyrkan

11.00 • Gudstjänst med nattvard
Lars Åberg

Enebykyrkans kör, dirigent eva Wedin

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
Mer info: http://enebykyrkan.se/barn-ungdom/
söndagsklubben

Scouter
Spårare åk 1-3  •  Upptäckare åk 4-6
Äventyrare från åk 7 
Tisdagar kl. 18.15-19.45
scout@enebykyrkan.se
Mer info: http://enebykyrkan.se/barn-ungdom/
scout

Tonår
Välkommen till tonår i Enebykyrkan på fredagar 
klockan 19 till ca 22.30!
Mer info: http://enebykyrkan.se/barn-ungdom/
tonår
Kontakt: Peter Mänder, se baksidan

Dela, leva, dö
Ett existentiellt samtalsforum för unga 
vuxna utifrån livet, bibeln och bönen
Söndagarna 20/3, 3/4, 17/4, 1/5, 15/5 och 29/5
Kontakt: Peter Mänder, se baksidan

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

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

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

Maj

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

 
     

 

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!

8
söndag

Fjärde sönd. i påsktiden
Vägen till livet

14
lördag

15
söndag

Femte sönd. i påsktiden
Vägen till livet

17
tisdag

22
söndag

Bönsöndagen
Bönen

26
torsdag

Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting

29
söndag

Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
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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

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

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@enebykyrkan.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
Adress: Eneby Torg 15, 182 48 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

DANDERYDS FÖRSAMLING Enebykyrkans församling 


