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EFS i Rosenlundskyrkan
…mötesplatserna för dig
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Var inte rädd!

När den unga flickan Maria, för 2000 år sedan, får veta
att hon ska bli havande och föda Guds son hälsar ängeln
Gabriel henne med orden ”Var inte rädd, Maria, du har
funnit nåd hos Gud.” (Luk 1:30).
När barnet är fött och Maria har lindat honom
och lagt honom i en krubba i ett stall i Betlehem hörs
samma ord igen. Nu är det några herdar, som är ute
och vaktar sin hjord om natten, som plötsligt möts av
en Herrens ängel och blir rädda. Men ängeln säger till
dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje,
en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i
Davids stad, han är Messias, Herren.”
(Luk 2:10-11). (forts s 3)
2

I en dröm fick även Josef en uppmaning av Herrens
ängel, som sade:
”Var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty
barnet i henne har blivit till genom den helige ande.”
(Matt 1:20).
Profeten Jesaja förmedlade detta löfte från Herren:
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är
din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och
räddar dig med min hand. Ty jag är Herren, din Gud,
jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd,
jag hjälper dig.” (Jes 41:10,13).
Idag är det Gud, som hälsar Dig med orden ”Var inte
rädd!”, för Gud är Dig alltid nära.
Ann Schylander Cortés
pastor i Missionskyrkan

Kontakt med pastor

Kyrkan på nätet

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.

För dig som vill veta vad som händer i
församlingarna har vi nu, förutom via vårt
församlingsblad, predikoturer i Norrtelje
tidning, samt affischer även information via
hemsidorna
www.rosenlundskyrkan.nu
www.equmeniakyrkan.se/bergshamra
samt sidan
”Equmeniakyrkan Bergshamra Missionskyrka” Facebook.
Välkommen att hålla dig uppdaterad om
vad som är på gång!
3

Välkommen till samlingarna i våra kyrkor
December
Ons 2 Missionskyrkan
10:00–12:00 Babysång
Tors 3 Rosenlundskyrkan
18:00 Luciakväll med barnkören och
Thomas Sving. Servering
Sön 6 Rosenlundskyrkan
11:00 Gudstjänst, Gunnar Löfgren
Ons 9 Rosenlundsgården
12:30 Andakt, Missionskyrkan

Sön 3 Rosenlundskyrkan
11:00 Gudstjänst, Hans Losell.
Insamling till missionen.
Ons 6 Rosenlundsgården
13:00 Trettondagsfest tillsammans med
Missionskyrkan
Sön 10 Missionskyrkan
11:00 Gudstjänst med nattvard,
Ann Schylander Cortés, Margareta
Lännevall
Rosenlundskyrkan
11:00 Gudstjänst Länna förs.

Sön 13 Missionskyrkan
11:00 Gudstjänst med nattvard,
Ann Schylander Cortés, Ingrid Underskog, musik av JaKan Blås

Sön 17 Missionskyrkan
11:00 Gudstjänst, Ingrid och Rune
Underskog

Sön 20 Missionskyrkan
11:00 Julsångsgudstjänst med
Rosenlundskören

Ons 20 Missionskyrkan
18:00 Ekumenisk samtalskväll i ”Böneveckan för kristen enhet”, Tema: Bönen

Tors 24 Rosenlundskyrkan
11:00 Julbön i Rosenlundskyrkan.
Sång Thomas Sving

Sön 24 Rosenlundskyrkan
11:00 Ekumenisk gudstjänst. Hans Losell

Lör 26 Missionskyrkan
11:00 Missionsgudstjänst,
Annika Elisson, Ann Schylander Cortés.
Equmeniakyrkans internationella
insamling ”Tänd ett ljus”.
Nyårsafton 31 Rosenlundsgården
11:00 Nyårsandakt, Jan Engström,
Anna-Greta Malmqvist

Januari
Nyårsdagen 1 Rosenlundskyrkan
18:00 Ekumenisk nyårsmässa,
Otto Carneheim, Thomas Sving,
Rodenkyrkan
11:00 Kretsgudstjänst, Ragnar Bergsten,
Stefan Åsander
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Ons 27 Missionskyrkan
10:00–12:00 Babysången startar
Sön 31 Rosenlundskyrkan
11:00 Gudstjänst. Hans Losell
Missionskyrkan
19:00 Filmkväll. ”Selma”

Februari
Ons 3 Missionskyrkan
10:00–12:00 Babysång
Rosenlundsgården
12:30 Andakt, EFS
Missionskyrkan
14:00 Bibelsamtal
Lör 6 Rosenlundskyrkan
10:00 EFS-föreningens årsmöte

Sön 7 Missionskyrkan
11:00 Gudstjänst. Johnny Jonsson,
Ann Schylander Cortés Vid kyrkkaffet
talar Johnny om ”Att översätta bibeln”
Rosenlundskyrkan
18:00 Gudstjänst, Länna förs.
Ons 10 Missionskyrkan
10:00–12:00 Babysång
Tor 11 Rosenlundskyrkan		
19:00 Pilgrimsmässa, Örjan Bildt
Lör 13 Missionskyrkan
9:30 Församlingens årsmöte,
inledes med frukost
Sön 14 Missionskyrkan
11:00 Högtidsgudstjänst med nattvard,
Ann Schylander Cortés, Karin och
Gunnar Malmquist
Rosenlundskyrkan
11:00 Familjegudstjänst Länna förs.
Ons 17 Missionskyrkan
10:00–12:00 Babysång
Sön 21 Rosenlundskyrkan
11:00 Gudstjänst, Hans Losell
Missionskyrkan
18:00 Samtalskväll. ”Den kämpande tron.
Att leva ett liv i försoning, förlåtelse och
fred”
Ons 24 Missionskyrkan
10:00–12:00 Babysång
18:00 Bibelsamtal
19:00 Taizémässa
Sön 28 Missionskyrkan
11:00 Gudstjänst. Åke Jonsson
Ingrid Underskog

Mars
Ons 2 Missionskyrkan
10:00–12:00 Babysång
Rosenlundsgården
12:30 Andakt, Missionskyrkan

Sön 6 Rosenlundskyrkan
11:00 Gudstjänst, Gunnar Löfgren
Missionskyrkan
19:00 Filmkväll. Se hemsidan för film.
Ons 9 Missionskyrkan
10:00–12:00 Babysång
Tor 10 Rosenlundskyrkan			
19:00 Pilgrimsmässa
Lör 12 Missionskyrkan
17:00 Våffelfest.
Alla varmt välkomna.
Sön 13 Missionskyrkan
11:00 Gudstjänst med nattvard,
Ann Schylander Cortés, Kia Berglund.
Bön- och offerdag för diakon- och
pastorsutbildningen
Rosenlundskyrkan
11:00 Gudstjänst Länna förs.
Ons 16 Missionskyrkan
10:00–12:00 Babysång
14:00 Bibelsamtal
Palmsöndag 20 Missionskyrkan
11:00 Gudstjänst.
Bengt Ekelund. Björn Ring.
Skärtorsdag 24 Rosenlundskyrkan
19:00 Skärtorsdagsmässa
Långfredag 25 Missionskyrkan
16:00 Långfredagsvandring,
Ann Schylander Cortés med flera
Påskdagen 27 Missionskyrkan
11:00 Påskdagsgudstjänst,
Ann Schylander Cortés, dramagrupp
Annandag påsk 28 Rosenlundskyrkan
11:00 Gudstjänst
Ons 30 Missionskyrkan
10:00–12:00 Babysång
Rosenlundsgården
12:30 Andakt. EFS
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Mannen
som inte kunde
bestämma
sig.

Skebo herrgård
Kyrkoherde Otto Carneheim hade efter sin
pensionering ett vikariat i Söderby Karls
pastorat. Efter en begravning tänkte han:
”Det ska bli skönt att få åka hem och ta
det lite lugnt, men egentligen borde jag åka
upp till flyktingförläggningen i Skebo och
höra om vi från kyrkan kan hjälpa till med
något, fast jag är nog lite trött nu och behöver vila men egentligen…” och innan han
hunnit bestämma sig och svänga av mot
hemmet, stod han utanför Skebo herrgård.
Han blev mottagen med öppna armar.
Otto började dra i en massa trådar, skaffade sponsorer och utnyttjade sina kontakter. Han ordnade veckoträffar regelbundet
på Skebo med olika teman. En träff hölls
med advokat Maria Fager Hochental och
tolkades på 4 olika språk. Den tog upp
invandrarfrågor och hade hundraprocentig
uppslutning.
Det ordnades gudstjänster på Skebo,
skjutsar till olika kyrkor, bussutflykt till
Stockholm, Enköping, Uppsala.
Otto är medlem i EFS i Hästängen och
har budgeterade medel därifrån till sin verksamhet. Han har också fått 20.000 kronor
från Erikshjälpen.
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Man har med stöttning från Sensus kunnat
hålla flera SFI-kurser (svenska för invandrare). Många av flyktingarna har även fått
enklare jobb, bl a på Bergshamra Såg och
Svanberga gästgiveri.
När Vilhem Mobergs utvandrare kommit fram till Amerika stod de blöta, trötta
och hungriga på kajen i regnet och visste
inte vart de skulle ta vägen. Baptistpastor
Jackson förbarmade sig över dem. Han tog
dem med hem, de fick torka sina kläder,
fick mat och värme och någonstans att
sova. Hela tiden talade han amerikanska.
De förstod inte ett ord av vad han sa, men
de förstod vad han gjorde.
Vi är några stycken från missionskyrkan
och EFS som har börjat åka upp till Skebo
varje vecka och umgås med flyktingarna.
De är inte så märkvärdigt, vi sitter och
pratar med varann på svenska och stapplig
engelska – det är viktigt att de får prata så
mycket svenska som möjligt.
Att göra så kan kännas som en droppe i
havet, men havet består ju av droppar.
Harriet Westerlund

Samtalskvällar
Missionskyrkan
Samtalskvällarna utgår från ett tema eller
rubrik som leder oss vidare in i intressanta samtal om livet, tron och hur det kan
hänga ihop. Kl 18-20 med litet fika.
Söndagen 21 feb möts vi under temat
”Den kämpande tron. Att leva ett liv i
försoning, förlåtelse och fred””.

FFF–Filmkvällar
Missionskyrkan
Några söndagskvällar i vår inbjuder
missionskyrkan till FFF, film, fika och
fundering.
Vi tittar på en intressant film, fikar och
funderar tillsammans på vad vi har sett.
Söndag 31 jan 19.00 ”Selma”
”En dröm kan förändra världen”. En film
om Martin Luther King
Söndag 6 mars 19.00 Mer info se
hemsidan

Taizé- & Pilgrimsmässa
Under våren möts vi till nattvardsandakt,
där vi sjunger, läser bibelord, delar nattvardens gåvor och ber tillsammans. Vi alternerar med Pilgrimsmässa i Rosenlundskyrkan
och Taizémässa i Bergshamra missionskyrka.
Välkommen torsdagen den 11/2 och 10/3
kl. 19.00 till Pilgrimsmässa och onsdagen
den 24/2 kl. 19.00 till Taizémässa.

Bibelsamtal minaguds
& tankar
Missionskyrkan

ord

Vi träffas för att läsa Bibeln och samtala
tillsammans några onsdagar i månaden.
Varannan gång ses vi kl. 14.00 och läser de
föreslagna texterna för den kommande söndagen. Vid de övriga tillfällena möts vi kl.
18.00 och då utgår vi från texter i Markus
evangelium.
I samtalen får vi möjlighet att dela våra
egna tankar, funderingar och frågor utifrån
texterna. Leder samtalen gör Ann Schylander Cortés.

Kyrkornas bönevecka
Babysång i
Missionskyrkan
Tid: Onsdagar 10.00–12.00
Start: 27/1 därefter 10 onsdagar fram till
och med 6/4. Påskvecka 12 inställt.
Plats: Equmeniakyrkan (Missionskyrkan)
som ligger uppe på höjden före Kvarngården.
Om du undrar över något är du
välkommen att ringa Monika Elisson
tel. 070 146 20 68 eller vår pastor
Ann Schylander Cortés tel. 070 259 81 16.

Kyrkornas bönevecka för kristen enhet
infaller 18–25 januari. Temat för veckan är
”Kallade att förkunna Guds storverk”. Böneveckan har genomförts över hela världen i
mer än 100 år.
Här i Lännabygden inbjuder vi till en
ekumenisk samtalskväll med temat ”Bönen”
i Bergshamra missionskyrka onsdagen 20
januari klockan 18.
Vi firar sedan en ekumenisk gudstjänst i
Rosenlundskyrkan söndagen 24 januari
klockan 11. Vid båda tillfällena blir det
medverkan från Länna församling, EFS-föreningen i Hästängen samt Länna
Equmeniaförsamling.
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Från 1 advent 2015 till 31 januari 2016
pågår insamlingarna ”Tänd ett ljus”, som är
Equmeniakyrkans internationella insamling
och EFS insamling till missionen.
I ett brev från Equmeniakyrkan läser vi:
”Det folk som vandrar i mörkret ser ett
stort ljus, över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
Så skriver Jesaja i en av de klassiska texter som hör till advent och jul. Att världen
är en mörk plats kan man lätt tro när man
ser vad som händer. Människor längtar efter
en ljus framtid, efter hopp, efter fred.
Tillsammans vill vi bidra till detta. Vi
vill peka på Kristus, som är världens ljus,
inte bara i ord men också genom att sprida
hopp och ljus där vi kan i både ord och gärning. Vi vill fortsatt bidra till ljus, hopp och
fred i Syrien och hela Mellanöstern. Det vill
vi också genom att hjälpa romer, inte bara
här i Sverige men också i deras hemländer
Bulgarien och Rumänien, men även genom

EQUMENIAKYRKAN
BERGSHAMRA MISSIONSKYRKA

Pastor: Ann Schylander Cortés 070 259 81 16
e-post:
ann.schylandercortes@bergshamramissionskyrka.se
Ordf.: Ingrid Underskog 072 246 43 69
Kassör: Bo Lännevall 0176 26 11 44
Bankgiro 5127-7572
Besöksadress: Bergshamra byväg 63
761 11 Bergshamra
(alldeles intill Kvarngården i Bergshamra)

www.equmeniakyrkan.se/bergshamra
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att bokstavligen tända ljus med hjälp av
solceller i kongolesiska sjukhus.”
I gudstjänsten i Bergshamra missionskyrka, Annandag jul den 26 december och
Rosenlundskyrkan den 3 januari bidrar vi
till dessa insamlingarna.
Det går också bra att sända en gåva direkt
till Equmeniakyrkan, postgiro: 90 03
28-6 eller EFS bankgiro 356-8243, ange
missionen.

Kom och sjung Julsånger med
Rosenlundskören!
Söndag 20 dec kl 11.00
i Missionskyrkan

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

EFS Rosenlundskyrkan
Ordf. Jan Engström 070 417 26 26
e-post: jan.mortsunda@tele2.se
Kassör Sune Häggbom 070 491 14 59
Bankgiro 356-8243
Besöksadress: Rosenlundsvägen 3,
761 11 Bergshamra

www.rosenlundskyrkan.nu

