Mars–juni 2016

Längtan…

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

Att växa
”Låt mig växa stilla, som ett träd i skogen.”

Så börjar en psalmtext skriven av Anders Frostenson.

Det här med att växa är något som alltid fascinerar. Tänk
att få möjlighet att följa ett barn som växer, från att vara
en liten nyfödd baby liggande i sin vagn till att börja
krypa och så småningom stapplande på lite ostadiga ben
utforska världen omkring sig. Det händer så mycket med
barnet och dess utveckling under den första tiden. Varje
dag kan bjuda på en ny upptäckt.
Så har det också varit i kyrkan på onsdagsförmiddagarna, när vi mötts till babysångsamlingar. Barnen,
som bara var några månader gamla när de först kom till
kyrkan, har nu fått så mycket spring i benen att de efter
sångstunden gärna vill undersöka allt de ser och hör.
Att växa, det är inte bara något vi gör utanpå och som
syns utifrån. Att växa är också något vi gör inuti. Och då
är det viktigt att vi får möjlighet att växa i lagom takt,
precis som psalmtexten säger, att vi ska växa stilla, som ett
träd i skogen.
Jesus berättade en gång om hur ett vetekorn växer.
Han sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir

det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.
(Joh 12:24). För att ett litet frö ska kunna gro, måste
det komma i kontakt med både jorden och solen, annars
förblir fröet ensamt och det händer ingenting. Men när
fröet är i jorden kommer det att sprängas och förintas, så
att det kan ge liv. Fröet dör och samtidigt ger det liv.
Detta är även en beskrivning av påskens händelser,
med Jesu död på korset och hans uppståndelse från de
döda. Gud älskar oss så mycket att Jesus var beredd att
dö, för att vi skulle få liv. Ett liv, där vi får växa lite varje
dag. Ett liv, som vi får leva tillsammans med varandra
och med Gud.
Låt mig växa stilla som ett träd i skogen.
Gör mig i det lilla för det stora mogen.
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.

Mars

Välkommen till god gemenskap

Lör 12 Missionskyrkan

17:00 Våffelfest för små och stora

Sön 13 Missionskyrkan

11:00 Gudstjänst med nattvard
Ann Schylander Cortés, Kia Berglund. Bön o offerdag för diakon- och
pastorsutbildningen.

Ons 16 Missionskyrkan

10–12:00 Babysång
14:00 Bibelsamtal

Sön 20 Missionskyrkan

11.00 Palmsöndagsgudstjänst,
Bengt Ekelund, Gunno Elisson

Ons 23 Missionskyrkan

10–12:00 Babysång

Tor 24 Rosenlundskyrkan

19.00 Skärtorsdagsmässa, Örjan Bildt

Fre 25 Missionskyrkan

Ons 6 Missionskyrkan

10–12:00 Babysång
18:00 Bibelsamtal
19:00 Taizémässa

Sön 10 Missionskyrkan

11:00 Gudstjänst med nattvard
Ann Schylander Cortés, Björn Ring
Rosenlundskyrkan

11.00 Familjegudstjänst, Länna förs.
Lör 16 Missionskyrkan

9:30 Kvinnofrukost, Karin Gustafsson
”Kokkonsten och kokbokens historia
från tusentals år tillbaka till idag”

Sön 17 Länna kyrka

Ekumenisk samling med syster Karin
och kör från Alsike kyrka.
16:00 Föreläsning
17:00 Förtäring
18:00 Gudstjänst i Länna kyrka

Ons 20 Missionskyrkan

14:00 Bibelsamtal

16:00 Långfredagsvandring
Ann Schylander Cortés m.fl.
Sön 27 Missionskyrkan

11:00 Påskdagsgudstjänst			
Ann Schylander Cortés, dramagrupp

Mån 28 Rosenlundskyrkan

11:00 Annandagspåsk-gudstjänst
med nattvard, Hans Losell

Ons 30 Rosenlundsgården

12:30 Andakt, EFS

April
Sön 3 Rosenlundskyrkan

11:00 Gudstjänst, Hans Losell
Sång av Rosenlundskören
Missionskyrkan

18:00 Samtalskväll. ”Uppståndelsen?”

Lör 23 Missionskyrkan

10–12:00 Barn- och familjeträff

Sön 24 Missionskyrkan

11:00 Gudstjänst, Ann Schylander
Cortés, Ingrid Underskog
13:00 Församlingsmöte
Rosenlundskyrkan

18.00 ”Göte Strandsjökväll” med
Rosenlundskören
Ons 27 Rosenlundsgården

12:30 Andakt, Equmeniakyrkan

Bygdegården

19:00 ”Leva livet – hela livet”		
Föreläsning av Britt Sandberg

Tor 28 Rosenlundskyrkan

19:00 Pilgrimsmässa, Örjan Bildt

Maj
Sön 1 Rosenlundskyrkan

11.00 Gudstjänst

Tors 5 Issjödagen

Sön 24 april 18.00
Rosenlundskyrkan

12.00 Naturspår med andakt.
Ragnar Bergsten. Medtag fikakorg

Tors 5–Lörd 7

Equmeniakyrkans kyrkokonferens
i Kistamässan

Sön 8 Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst, Birgit Lechat,
Ann Schylander Cortés
Rosenlundskyrkan

11.00 Familjegudstjänst, Länna förs.

”Gör dig inga bekymmer”
En kväll med

Rosenlundskören och
Göte Strandsjös
sånger

Ons 11 Missionskyrkan

18:00 Bibelsamtal
19:00 Taizémässa

Sön 15 Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst, Kyrkoherde
Margaretha Lännevall, Bosse och
Margaretha Lännevall

Sön 17 april Länna kyrka

Ekumenisk samling med

Syster Karin,
Alsike kloster

Sön 22 Rosenlundskyrkan

16:00 Föreläsning
”Alsike Kloster – En böneplats
mitt i en skrämmande verklighet

Ons 25 Rosenlundsgården

17:00 Förtäring

11.00 Gudstjänst,			
Gunilla Bradshaw
12:30 Andakt, EFS
Missionskyrkan

14:00 Bibelsamtal

18:00 Gudstjänst i Länna kyrka
Alsike kyrkokör medv.

Sön 29 Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst med nattvard
Ann Schylander Cortés,
Rosenlundskören

Juni
Sön 5 Missionskyrkan

11.00 Sinnesrogudstjänst			
Magda Hane

Mån 6 Grevinnans rå

11.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst

Lörd 16 april 9:30–11:00
Missionskyrkan

Kvinnofrukost

Kom och njut av en god frukostbuffé,
och lyssna till en inbjuden gäst för samtal och inspiration! Ingen föranmälan.
Kostnad: 50 :-.
”Kokkonsten och kokbokens historia
från tusentals år tillbaka till idag”
Karin Gustafsson

”Leva livet – hela livet”
Nu är det
påsk igen
I Rosenlundskyrkan och Bergshamra
missionskyrka får vi åter igen följa med i
påskens händelser.

Den 27 april kl. 19.00 möts vi i Bygdegården tillsammans med Britt Sandberg.
Hon delar tankar om att möta livet, både
som ung och gammal. Britt har bland
annat arbetat som själavårdslärare och
pastor.

På Palmsöndagen

handlar evangelietexten om när Jesus strax
före påskhögtiden rider in i Jerusalem på
en åsna. I Missionskyrkan får vi då lyssna
till predikan av Bengt Ekelund, som är
fängelsepastor.

På Skärtorsdagskvällen

är det påskmåltiden, som Jesus håller med
sina lärjungar, som är i fokus. Då samlas
vi i Rosenlundskyrkan för att fira mässa
tillsammans.

På Långfredagseftermiddagen

får vi vandra på vägen mot Golgata och
minnas Jesu korsfästelse. Vi möts i Missionskyrkan till en enkel vandringsgudstjänst.

”Issjödagen”
Den traditionsenliga ”Issjödagen” infaller
i år torsdagen den 5 maj med start kl.
12.00 på Issjö lägergård. Välkommen att
njuta av natur och gemenskap, genom
naturspårning och andakt, ledd av Ragnar
Bergsten. Kom ihåg att ta med fikakorgen!

På tredje dagen, Påskdagen

Sinnesrogudstjänst

På Annandag påsk

Söndagen den 5 juni får vi möjlighet att
i Missionskyrkan mötas till Sinnesrogudstjänst under ledning av Magda Hane, som
är diakon i Rodenkyrkan i Norrtälje. 		
Sinnesrogudstjänsterna är ett möte
mellan kyrkan och tolvstegsandligheten
och de startade i Bromma för snart 25 år
sedan. I gudstjänsten är sinnesrobönen
och det personliga delandet viktiga delar.

är graven tom och vi får vara med när några kvinnor möter den uppståndne Jesus. I
Missionskyrkan firar vi gudstjänst och vi
får också ta del av ett litet drama.

är det lärjungarnas tur att få möta den
uppståndne Jesus. Vi möts till gudstjänst i
Rosenlundskyrkan.

Söndagen efter påskdagen

får vi mötas ännu en gång, då till samtalskväll i Missionskyrkan. Den kvällen är
temat för samtalet ”Uppståndelsen?”.
Välkommen att fira påsk i kyrkorna!

Sinnesrobönen:
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag
inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Babysång/Barnsång och ”Barn- och familjeträffar”

Vi fortsätter med Babysång/Barnsång i
Missionskyrkan på onsdagar kl. 10.0012.00 ytterligare några gånger under
våren. (Se kalendariet för datum.)
Allt eftersom barnen blir äldre har
behovet av att hitta andra former och tider
att mötas växt. Vi inbjuder därför i vår till
några ”Barn- och familjeträffar”, där vi
möts till en aktivitet under enkla former,
gärna utomhus, för att sedan sjunga en
stund tillsammans och fika.
Den 23 april träffas vi utanför Missionskyrkan kl. 10.00.
Den 5 maj blir mötesplatsen vid Issjö
lägergård kl. 12.00. Närmare information
om samlingarna får du av Monika Elisson,
tel 070 146 20 68, eller Ann Schylander
Cortés, tel. 070 259 81 16.

Här var det korvgrillning vid
”Barn- och familjeträffen” utanför
Missionskyrkan.

Pilgrimsmässa och
Taizémässa
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 28/4 kl. 19.00
till Pilgrimsmässa och onsdagen den 6/4
och 11/5 kl. 18.00 till Taizémässa.

minaguds
& tankar
Bibelsamtal

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.

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

Björns tankar

A

propå omslagsbilden. Längtan – vilket
härligt ord. Ett ord som riktar mina
tankarna framåt, mot något positivt,
som sommarens seglatser i vår fantastiska
skärgård.
Eller kanske en spännande resa,
utomlands, ja endast du själv känner din
innersta längan.
Eller längtan efter att förstå tillvarons
mysterier – vad handlar livet om– finns
Gud eller…?
Välkommen med din längtan till våra
samlingar, där vi tillsammans får söka och
uppleva Guds tilltal.

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 Missionskyrka”.

EQUMENIAKYRKAN
BERGSHAMRA MISSIONSKYRKA

Pastor: Ann Schylander Cortés 070 259 81 16
e-post:
ann.schylandercortes@bergshamramissionskyrka.se

Rosenlundskyrkan
Ordf. Jan Engström 070 417 26 26
e-post: jan.mortsunda@tele2.se

Ordf.: Gunno Elisson 070 282 35 01

Kassör Sune Häggbom 070 491 14 59

e-post: gunno.elisson@gmail.com

Bankgiro 356-8243

Kassör: Bo Lännevall 0176 26 11 44

Besöksadress: Rosenlundsvägen 3,

Bankgiro 5127-7572

761 11 Bergshamra

Swish tel 1233 7831 23

Besöksadress: Bergshamra byväg 63
761 11 Bergshamra (intill Kvarngården Bergshamra)

www.equmeniakyrkan.se/bergshamra

www.rosenlundskyrkan.nu

