
Januari–februari 2017

Välkommen till
Bergshamra missionskyrka och
EFS i Rosenlundskyrkan
…mötesplatserna för dig

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

Kyrkan på nätet

För dig som vill veta vad som händer i 
församlingarna har vi nu, förutom via vårt 
församlingsblad, predikoturer i Norrtelje 
tidning, samt affischer även följande:  
www.rosenlundskyrkan.nu 
www.equmeniakyrkan.se/bergshamra 
samt facebooksidan  
”Equmeniakyrkan Bergshamra Mis-
sionskyrka”. 

Ordf. Jan Engström 070 417 26 26     
e-post: jan.mortsunda@tele2.se
Kassör  Sune Häggbom 070 491 14 59
Bankgiro 356-8243
Swish 123 499 2475 
Adress: Rosenlundsvägen 3 
761 11 Bergshamra

Rosenlundskyrkan

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 1233 7831 23
Adress: Bergshamra byväg 63  761 11 Bergshamra

EQUMENIAKYRKAN
BERGSHAMRA MISSIONSKYRKA

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.

Det finns olika nyår! 
Kyrkoåret börjar den första söndagen i 
advent. År 2017 har just börjat och även 
det nya verksamhetsåret i vår församling/
förening börjar.  
 Vi kommer att summera det gamla på 
våra årsmöten den 11 februari, men redan 
nu känner vi glädjen över det nya året. 
Och vi kan hälsa varandra med ordet Im-
manuel – Gud är med oss, även detta år!
 Varmt välkomna till alla gudstjänster 
och samlingar under året!
 Ingrid Underskog

Nyår



Välkommen till god gemenskap
Januari
Böneveckan 
Ons 18 Missionskyrkan 
 19:00 ”En bön som berört mig”.  
 Vi samtalar och delar böner ur poesin  
 och livet.
Sön 22 Länna kyrka 
 11:00 Gudstjänst  i böneveckan.   
 Örjan Bildt samt medv från EFS och 
 Missionskyrkan
 Missionskyrkan  
 18:00 Samtalskväll i bönens tecken.
Ons 25 Missionskyrkan 
 14–15:00 Bibelsamtal
Sön 29 Missionskyrkan 
 11:00 Gudstjänst  
 Ann Schylander Cortés, Margareta 
 Lännevall

Februari
Ons 1 Missionskyrkan 
 10–12:00 Babysång & barnlek startar
 Rosenlundsgården 
 12:45 Andakt. Equmeniakyrkan ansv.
Sön 5 Rosenlundskyrkan 
 11.00 Gudstjänst,  
 Hans Losell, Rosenlundskören.
Ons 8 Missionskyrkan 
 10–12:00 Babysång & barnlek 
 14–15:00 Bibelsamtal
Lörd 11 Missionskyrkan 
 9:30 Equmeniaförsamlingens årsmöte.  
 Start med gemensam frukost
 Rosenlundskyrkan 
 10:00 EFS-föreningens årsmöte.
Sön 12 Missionskyrkan 
 11:00 Högtidsgudstjänst m nattvard.  
 Ann Schylander Cortés, Gunnar  
 Malmquist
 Rosenlundskyrkan 
 18:00 Temagudstjänst, Länna förs.

Ons 15 Missionskyrkan 
 10–12:00 Babysång & barnlek
Lör 18 Missionskyrkan 
 9:30 Kvinnofrukost, Karin Sundkvist 
 ”När jag jobbade för Läkare utan  
 gränser”
Sön 19 Missionskyrkan 
 11:00 Gudstjänst  
 Ingrid Underskog, Björn Ring
 Rosenlundskyrkan 
 11.00 Familjegudstjänst, Länna förs.
Ons 22 Missionskyrkan 
 10–12:00 Babysång & barnlek 
 14–15:00 Bibelsamtal
Sön 26 Rosenlundskyrkan 
 11.00 Gudstjänst 
 Hans Losell
 Missionskyrkan  
 19:00 Filmkväll

Mars
Ons 1 Missionskyrkan 
 10–12:00 Babysång 
 Rosenlundsgården 
 12:45 Andakt. EFS ansv.

Ja vad tänker du när du hör eller läser om 
babysång?

 ”Jag kan ju inte sjunga”, eller ”han/hon 
är så liten, det är för tidigt att lära sej sånger 
redan”, eller ”men va kul de låter!”  
 Låt mej berätta vad vi brukar göra på det 
som vi kallar babysång. Jo, vi sitter ner på 
golvet med barnen och sjunger en stund. 
Och det roliga är att barnen lyssnar, oavsett 
hur små dom än är. När dom är riktigt små  
behöver dom vara i mammas/pappas famn. 
Sedan kanske dom ligger på golvet framför 
och så småningom sitter dom själva. Stor-
syskon får självklart följa med om dom vill.   
 Och var inte orolig för att du inte kan 
sjunga. Vi är flera som hjälps åt så du kan 
bara lyssna om du vill. Och det finurliga är 
att ditt barn älskar att lyssna på din röst i 
alla tonlägen.
När?  
Vi startar den 1 februari kl 10.00 – 12.00 
och håller på tio onsdagar t.o.m den 5 april
Var?  
I Bergshamra Missionskyrka som ligger 
uppe på höjden bredvid Kvarngården

Anmälan 
Information och anmälan:  
Monika Elisson tel. 070 146 20 68  
e-mail: monika.elisson@gmail.com  
Gunnel Ring tel. 0176-26 44 01 
Kostnad 
1 gång gratis, återstående 9 ggr150 kr

Babysång och barnlek

startar 1 feb

Missionskyrkan 9.30–11.00 
Kom och njut av en god frukostbuffé, 
för att sen få lyssna till en spännande 
inbjuden gäst för samtal och inspira-
tion! Ingen föranmälan. 
Kostnad: 50 :-. 
Lördag 18 februari  
Karin Sundkvist: ”När jag jobbade för 
Läkare utan gränser” 

 Kvinnofrukost 

Vi träffas för att läsa Bibeln och samtala 
tillsammans varannan onsdag i månaden. 
Vi ses kl. 14.00 och läser de föreslagna 
texterna för den kommande söndagen.  
 I samtalen får vi möjlighet att dela våra 
egna tankar, funderingar och frågor utifrån 
texterna. Leder samtalen gör Ann Schylan-
der Cortés.

Bibelsamtal
Missionskyrkan

   ord
gudsmina tankar&


