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EN GOD HELG ÖNSKAR

Bergshamra missionskyrka och
EFS i Rosenlundskyrkan

Välkommen till samlingarna
i våra kyrkor
December

Januari

Sön 4 Rosenlundskyrkan
11:00 Gudstjänst, Gunnar Löfgren

Nyårsdagen 1
Rodenkyrkan
11:00 Kretsgudstjänst
Lars Thillman

Missionskyrkan
18:00 Samtalskväll
”Var finns Guds rike”
Ons 7 Rosenlundsgården
12:45 Andakt, Missionskyrkan
Sön 11 Missionskyrkan
11:00 Gudstjänst med nattvard,
Ann Schylander Cortés,
Gunnar Malmquist
Lörd 24 Rosenlundskyrkan
11:00 Julbön
Sång av Thomas Sving
Missionskyrkan
Öppet julfirande mellan 12:00–16:00
Se sidan 3
Månd 26 Missionskyrkan
11:00 Missionsgudstjänst,
Ulrika Morazán,
Ann Schylander Cortés.
Equmeniakyrkans internationella
insamling ”Tänd ett ljus”.
Nyårsafton 31 Rosenlundsgården
11:00 Nyårsandakt, Jan Engström
Anna-Greta Malmqvist

Rosenlundskyrkan
18:00 Nyårsmässa
Otto Carneheim, Annika Ivarsson
Ons 6 Rosenlundsgården
13:00 Trettondagsfest tillsammans
med Missionskyrkan
Sön 8 Rosenlundskyrkan
11:00 Gudstjänst, Hans Losell
Insamling till missionen.
Sön 15 Missionskyrkan
11:00 Gudstjänst
Ingrid Underskog
Samlingar i Böneveckan för
kristen enhet
Tema: Försoning – Kristi kärlek lämnar
oss inget val
Ons 18 Missionskyrkan
19:00 Samtalskväll
Tema: ”En bön som berört mig”
Vi delar böner ur poesin och livet.
Sön 22 Länna kyrka
11:00 Ekumenisk bönegudstjänst

Välkommen till
Öppet julfirande på julafton
Välkommen att fira en gemensam jul i Bergshamra missionskyrka mellan kl 12:00–16:00.
Vi vänder oss särskilt till dig som är ensamstående, med
eller utan barn, till dig som nyligen mist den du brukar fira
jul med, till dig som inte har möjlighet att fira jul som du
önskar och till dig som längtar efter gemenskap. Känn dig
varmt välkommen!
Vi klär julgranen, äter julbord och umgås med varandra.
Församlingens julfirande innebär en helt vit julafton med
julstämning och gamla och nya bekanta att fira med.
Det går bra att komma när som helst fram till att julbordet
dukas av.
Länna Equmeniaförsamling bjuder på julmaten i samarbete
med olika sponsorer och frivilliga. Om du har möjlighet får
du gärna berätta i förväg att du kommer, men anmälan är inte
bindande.
Anmälan och frågor ställs till Ann Schylander Cortés, pastor,
tel. 070 259 81 16 eller via mejl
ann.schylandercortes@bergshamramissionskyrka.se
Julaftonsprogram:
12.00
12.30
15.00
15.45

Vi klär julgranen tillsammans
Julbordet öppnar
Kalle Anka på TV
Julbordet dukas av

Välkommen till Bergshamra missionskyrka,
Bergshamra byväg 63, granne med Kvarngården.

Från 1 advent 2016 till 31 januari 2017
pågår insamlingarna ”Tänd ett ljus”, som är
Equmeniakyrkans internationella insamling och samtidigt pågår 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
att bokstavligen tända ljus med hjälp av
solceller i kongolesiska sjukhus.”

I gudstjänsten i Bergshamra missionskyrka, Annandag jul den 26 december och
Rosenlundskyrkan den 8 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.

Kontakt med pastor
Ann Schylander Cortés
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.
Har du frågor eller funderingar är du
välkommen att kontakta Ann Schylander
Cortés, telefon 070 259 81 16.

EQUMENIAKYRKAN

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

Rosenlundskyrkan

BERGSHAMRA MISSIONSKYRKA

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

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

www.equmeniakyrkan.se/bergshamra

www.rosenlundskyrkan.nu

