”Vem får höras ?”

viktiga roll kyrkorna har i det.
I Bergshamra arrangerar Länna
Kristna Råd, (Länna Equmeniaförsamling, EFS Hästängen och Länna
församling), tre gemensamma samlingar under veckan.

Sept–dec 2018

Söndag 18/11 kl. 18.00
Rosenlundskyrkan

”Samtal som förändrar”

Radiopsykolog Allan Linnér berättar.

19–26 november

Torsdag 22/11 kl. 18.00–21.00

Vem får höras? Runt om i världen ser
vi i dag att människors möjligheter att
uttrycka sina åsikter och utöva sina
rättigheter begränsas eller hotas. I över
ett decennium har den demokratiska
utvecklingen gått bakåt i fler länder
än den går framåt i och utrymmet för
civilsamhället krymper allt mer.
Kyrkornas globala vecka 2018 vill
lyfta fram vilken betydelse demokrati
och civilsamhälle har för att vi ska
nå en hållbar värld för alla samt den

Rosenlundskyrkan

”Internationellt knytkalas”

Som avslutas med mässa

Söndag 25/11 kl. 11.00
Bergshamra Missionskyrka

”Temagudstjänst om fred och
försoning”

Kennet Kimming, Annika Elisson,
Gertrud Engström

Bergshamra Missionskyrka

Rosenlundskyrkan

Andakter på Rosenlundsgården
Varannan onsdag (udda veckor) kl. 12.45
är det andakt på Rosenlundsgården. Dit
är alla välkomna, både de boende på Rosenlundsgården och andra intresserade.

Länna församling, EFS i Hästängen och
Bergshamra missionskyrka turas om att
ansvara för andakterna.

Rosenlundskyrkan

Bergshamra Missionskyrka
EQUMENIAKYRKAN

Pastor: Ann Schylander Cortés 070 259 81 16
e-post: ann.schylandercortes@bergshamramissionskyrka.se
Ordf.: Gunno Elisson 070 282 35 01
e-post: gunno.elisson@gmail.com
Kassör: Bo Lännevall 070 377 11 44
Bankgiro 5127–7572 Swish tel 123 378 31 23
Adress: Bergshamra byväg 63 761 11 Bergshamra
www.equmeniakyrkan.se/bergshamra
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Ordf. Göran Westerlund 070 339 91 20
e-post: hakanwesterlund@outlook.com
Kassör Sune Häggbom 070 491 14 59
Bankgiro 356-8243
Swish tel 123 499 24 75
Adress: Rosenlundsvägen 3
761 11 Bergshamra
www.rosenlundskyrkan.nu

…mötesplatserna för dig

Bergshamra missionskyrka

EFS i Rosenlundskyrkan

Att pröva nya vägar

F

ör många är hösten starten på något
nytt. Barnen lämnar sommarlovets
ledighet för att återvända till förskola
och skola. Många ungdomar har valt ett
gymnasieprogram eller andra studier,
som kanske innebär byte av både studieort och bostadsort. Men alla vet inte
vad de ska göra. Oavsett hur det ser ut,
så är det viktigt att känna att man inte är
ensam i det som ligger framför. Det här
gäller så klart inte bara de unga, utan var
och en av oss. Vi behöver varandra när vi prövar nya
vägar.

I

Sverige har den senaste tiden handlat mycket om
årets val. Ett val där alla partier har uttryckt sina
idéer om vilken väg Sveriges land, landsting och kommuner ska gå i framtiden. Hur den nya vägen ser ut
återstår att se, men oavsett valresultat behöver vi arbeta
tillsammans för att Sverige och världen ska få vara en
plats, där alla människor har samma rätt att finnas till
och där människovärdet är lika för alla.

P

er Harling har skrivit den svenska texten till psalm
844 i ”Psalmer och Sånger”, där den första versen
lyder så här:
Gud kallar oss att pröva nya vägar.
Det är ej lätt, men öppnar nya världar.
Tiden är mogen just nu, förändringens tid.
Jag är ej ensam. Du går här bredvid.
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Så, kom var med!
Kom in i ringen för framtid och fred.
Värdefull är du, för livet.
Så kom, var med!
Kom in i ringen för framtid och fred.
Värdefull är du. Så kom, var med!
Att pröva nya vägar – det är något som både jag och
alla ni, som jag mött i Bergshamra under de år jag fått
förmånen att vara pastor i Länna Equmeniaförsamling,
snart kommer att få göra. För min del innebär det att
jag i slutet av året lämnar Bergshamra Missionskyrka
för en tjänst som sjukhuspastor på Danderyds sjukhus.
Det känns spännande att få pröva nya vägar som pastor,
samtidigt som det känns vemodigt att lämna Bergshamra och alla er som jag har fått möta under de här åren.

N

u vill jag uppmana er alla att tillsammans anta
Guds utmaning att pröva nya vägar. För även om
det inte alltid är lätt, så kan det öppna nya världar. Och
kom ihåg: Du är inte ensam, för Gud går bredvid.
Lycka till!
Ann Schylander Cortés
pastor i Missionskyrkan

Kontakt med pastor
Länna Equmeniaförsamling vill vara en fri och öppen kyrka,
där hela livet och tron kan och får rymmas. Kyrkan är till för
alla och inte bara för sina medlemmar.
Församlingens pastor har tystnadsplikt och står till förfogande för dig som behöver någon att samtala med. Pastorn
har också vigselbehörighet, samt förrättar dop och begravningar.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att
kontakta Ann Schylander Cortés, telefon 070 259 81 16.
ann.schylandercortes@bergshamramissionskyrka.se
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Välkommen till god gemenskap
September

Lör 6 Ekensbergskyrkan Solna

Regionfest för Equmeniakyrkan
Se mer information på anslagstavlan i Missionskyrkan.

Sön 16 Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst
Ingrid Underskog, Birgit Lechat,
Ann Schylander Cortés

Sön 7 Missionskyrkan

18.00 Gudstjänst
Ann Schylander Cortés, Rosenlundskören

Ons 19 Missionskyrkan

Bibelsamtal 14.00–15.00

Ons 10 Rosenlundsgården

Tors 20 Missionskyrkan

12.45 Andakt. MK ansvarar.

10.00–12.00 Babysången startar
Rosenlundskyrkan

Tors 11 Missionskyrkan

18.30 Mässa

10.00–12.00 Babysång
Rosenlundskyrkan

Sön 23 Missionskyrkan

18.30 Mässa

11.00 Gudstjänst med nattvard
Ann Schylander Cortés, Monika Elisson

Lör 13 Missionskyrkan

18.00 Konsert:
”Musik i Sakral & Profan stil”.
Ann-Christin Högnabba, sopran,
Stefan Lindgren, piano samt
Gunnar Malmquist, cello.
Entre 100 kr

Tors 27 Missionskyrkan

10.00–12.00 Babysång
Rosenlundskyrkan

18.30 Mässa

Lör 29 Missionskyrkan

9.30-11.00 Kvinnofrukost
”Följ med på min livsresa och mitt arbete med livskunskap till personer med
ett stort emotionellt lidande”
Karin Ovefelt, Leg psykolog och psykoterapeut

Sön 14 Rosenlundskyrkan

11.00 Gudstjänst

Ons 17 Missionskyrkan

Bibelsamtal 14.00–15.00

Tors 18 Missionskyrkan

Sön 30 Rosenlundskyrkan

10.00–12.00 Babysång

11.00 Gudstjänst. Gunnar Löfgren

Rosenlundskyrkan

18.30 Mässa

Oktober

Sön 21 Missionskyrkan

14.30-16.30 Mötesplats Bergshamra By

Tors 4 Missionskyrkan
Rosenlundskyrkan
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Tors 22 Rosenlundskyrkan

18.00–21.00 Internationellt knytkalas
som avslutas med mässa

Sön 25 Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst. Gunnar Löfgren

11.00 Ekumenisk temagudstjänst om
fred och försoning.
Kennet Kimming, Annika Elisson,
Gertrud Engström.

Ons 31 Missionskyrkan

14.30-16.30 Mötesplats Bergshamra By

Ons 28 Missionskyrkan

November

14.30-16.30 Mötesplats Bergshamra By
Tors 22 Rosenlundskyrkan

Tors 1 Missionskyrkan

18.30 Mässa

10.00–12.00 Babysång
Rosenlundskyrkan

December

18.30 Mässa

Sön 4 Missionskyrkan

Sön 2 Första advent Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst
Ann Schylander Cortés, Ingrid
Underskog, Rosenlundskören

11.00 Ekumenisk adventsgudstjänst
Magnus Crispin Back,
Ingrid Underskog, Körsång

Ons 7 Rosenlundsgården

12.45 Andakt. EFS ansvarar.

10.00–12.00 Babysång

Lör 13 oktober kl 18.00
Missionskyrkan

18.30 Mässa

KONSERT

Tors 8 Missionskyrkan
Rosenlundskyrkan

Ons 14 Missionskyrkan

Bibelsamtal 14.00–15.00

”Musik

i Sakral &
Profan stil”.

Tors 15 Missionskyrkan

10.00–12.00 Babysång
Rosenlundskyrkan

18.30 Mässa

Ann-Christin Högnabba, sopran,
Stefan Lindgren, piano samt
Gunnar Malmquist, cello.

Lör 17 Missionskyrkan

Rosenlundskyrkan

Sön 18 Inledning av Globala veckan
Rosenlundskyrkan

18.30 Mässa

18.30 Mässa

10.00–12.00 Babysång

Sön 28 Rosenlundskyrkan

Tors 25 Missionskyrkan

10.00–12.00 Babysång

10.00–12.00 Babysång

Tors 22 Missionskyrkan

9.30–11.00 Kvinnofrukost
”Hur kan man lyckas i ett
främmande land?”
Zumreta Dzonlic berättar.

16.00 Avskedsamkväm för
Ann Schylander Cortés.
Anmälan till Ingrid Underskog
072 246 43 69

11.00 Gudstjänst med nattvard
Ann Schylander Cortés, Björn Ring

Ons 3 Missionskyrkan

Lör 27 Missionskyrkan

Entre 100 kr

Alla kulturprogram och studiecirklar
i missionskyrkan sker i samarbete
med Studieförbundet Bilda.

18.00 ”Samtal som förändrar”
Radiopsykologen Allan Linnér
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Eftermiddagsfika

– Mötesplats Bergshamra By
En onsdagseftermiddag i månaden inbjuder
vi till eftermiddagsfika i Bergshamra Missionskyrka. Det finns utrymme för möte
och samvaro med nya och gamla vänner
och att bara vara. Kom som du är, det är
öppet för alla! Frivillig avgift för fikat.

Babysång och
barnlek

0 sept

2
Start

Datum: 3/10, 31/10 och 28/11
Tid: mellan 14.30 och 16.30

Kvinnofrukost
Rosenlundskören

Körövning i Rosenlundskyrkan

Att sjunga i kör är bra för hälsan säger man
och det är precis vad vi känner i kören, vi
mår väl både i kropp och själ och vi har det
roligt.
Kören startade på 60-talet och har sina
rötter i EFS i Hästängen med omnejd. Då
startades även Roslagspatrullen (strängmusikliknande), ungdomskör (ja faktiskt är
vi rätt många kvar i kören från den tiden),
mansdubbelkvartett, blandad kvartett och
till och med en liten blåsorkester.
EFS musikkonsulent Lennart Lannerkrans var den som formade dagens kör, i
många år åkte han från Uppsala flera gånger
i månaden för att öva med oss, och hans
hjärtesaker var det kristna budskapet, bra
körklang och kamratskap. Då kallade vi oss
Rosenlundskyrkans kör.
Lennart finns inte längre kvar i tiden,
men kören har gått vidare och själv var jag
ledare från fram till för ca 4 år sen då Bertil
Karlhager till vår glädje tog vid. Och så har
vi fyllt på med medlemmar, så idag består

kören av drygt 20 personer, främst från
Missionskyrkan/Eqummeniakyrkan och
EFS, men även andra har tillkommit och
vi har bytt namn till Rosenlundskören.
Vi är idag en fristående kör med
ekumeniska rötter och har hjälp med
ekonomin av EFS och studieförbundet
Sensus.
Vi sjunger på gudstjänster och har
andra evenemang, ibland med mer och
mindre kända solister som Börge Ring
och Irma Schultz-Keller. Denna höst
sjunger vi på fyra gudstjänster och till
våren planerar vi något större, möjligen
en vårkonsert med musik av bl a Olle
Adolfsson.
Varmt välkommen att sjunga med!
Gunno Elisson

Övar varannan måndag kl 18.45–20.45
i Rosenlundskyrkan.
För mer info, ring Bertil Karlhager
070 278 96 66
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Missionskyrkan 9.30–11.00
Kom och njut av en god frukostbuffé,
och lyssna till en inbjuden gäst för samtal
och inspiration! Ingen föranmälan.
Kostnad: 50 :-.
Lördag 29 september
”Följ med på min livsresa och mitt ar-		
bete med livskunskap till personer med 		
ett stort emotionellt lidande”
Karin Ovefelt, Leg psykolog och
psykoterapeut
Lördag 27 oktober
”Min fotoresa”
Charlotte Holmquist med bilden i centrum.

Också den här terminen startar vi upp
babysången.
Vi byter dag till torsdagar som verkar
passa bättre. Så torsdagen den 20 september sätter vi igång. Kl 10.00 – 12.00
är du och ditt lilla barn välkommen
till missionskyrkan för att sjunga, leka,
umgås med andra barn och föräldrar och
fika tillsammans. Allt under enkla former
så att alla kan vara med, med eller utan
sångröst.
Barnen är våra allra bästa beundrare
och är aldrig kritiska, tack och lov.
Tid: Vi ses tio torsdagar under hösten
med start den 20 september och du betalar 150 kronor. Kontant vid uppstarten
eller via swish 123 378 31 23

Bibelsamtal

Anmälan: till Monika Elisson
tel 0701 46 20 68 eller
monika.elisson@gmail.com

Missionskyrkan kl 14–15:00
Vi träffas en onsdagseftermiddag i månaden och läser de bibeltexter som är föreslagna för den kommande söndagen. Vi
får då möjlighet att dela våra egna tankar,
funderingar och frågor utifrån texterna.
Leder samtalen gör pastor Ann Schylander
Cortés.

Plats: Missionskyrkan som ligger i gamla
Bergshamra uppe på höjden före Kvarngården.
Vi hälsar er varmt VÄLKOMNA!
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