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   ”Gör inte skillnad på människor!”   
 

Den uppmaningen ger oss författaren till Jakobs brev i 
kapitel 2. Som ett exempel beskrivs en situation där det 
kommer in två män i samma lokal. Den ene har guld-
ringar på fingrarna och vita kläder, och vi förstår att det 
är en rik man det handlar om. Den andre är en fattig 
man, med smutsiga kläder. Brevförfattaren ställer frågan: 
”Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till 
honom: ’Här är en bra plats för dig’, men till den fattige: 
’Ställ dig där borta’, eller ’Sätt dig på golvet vid mina fötter’ 
– gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar?”

Frågan ställdes för snart två tusen år sedan till några av 
de första kristna, när det visade sig att man ibland gjorde 
skillnad på människor vid olika sammankomster.
 Tyvärr är frågan fortfarande aktuell. Vi kan se många 
exempel på hur olika vi bemöter människor beroende på 
vilka de är, var de kommer ifrån och hur de ser ut. 
Tänk om vi alla kunde tänka efter en extra gång när vi 
möter en människa som vi betraktar som annorlunda. 
Kanske är det inte så svårt att upptäcka att den andre är 
någon, som är precis som jag själv. En människa, skapad 
och älskad av Gud. 
 Under hösten planerar vi att mötas runt frågor, som 
på olika sätt handlar om att alla människor är lika 

”Utan kärlek ingen fred”
Missionskyrkan  
Sönd 8 nov kl 11.00

Temagudstjänst med sånggruppen Can-
tabile Nova, åtta röster, under ledning av 
Kjell Perder och med organisten Hubert 
Best. Texter ur Bibeln och av Tomas Tran-
strömer, musik från Purcell till Beatles.

”Hopp om fred?”
Missionskyrkan 
Lördag den 26 sept kl 9.30 
Gemensam kvinnofrukost + gubbröra 

Då gästar oss  Inger och Kjell Jonasson, 
som under 30 års tid i Svenska kyrkans 
regi verkat för fred och försoning i Pales-
tina/Israel. De kommer att i bilder och 
ord ge oss glimtar från sitt arbete inom 
många olika områden.

mycket värda och att vi därför inte ska göra skillnad 
på människor. Runt om i världen är det många som 
lider på grund av oro, konflikter och krig. Därför är 
det viktigt att vi arbetar för fred och rättvisa. 
 För andra är naturkatastrofer och miljöförstöring 
ett stort hot för deras livssituation. Vi behöver lära 
oss mer och vara med och påverka dem, som har 
makt att besluta i miljöfrågor. 
 Varmt välkommen till gudstjänster och andra 
samlingar i en gemenskap, där vi inte gör skillnad på 
människor!

Ann Schylander Cortés
pastor i Missionskyrkan

Rika och fattiga
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Välkommen till höstens samlingar
September 

Sön 6 Rosenlundskyrkan 
 11.00 Gudstjänst, Agne Nordlander

 Missionskyrkan 
 18.00 Samtalskväll. ”I lejongropen”.  
 En kväll om förtröstan.

Ons 9 Missionskyrkan  
 18.00 Bibelsamtal  
 19.00 Taizémässa 

Sön 13 Missionskyrkan  
 11.00 Gudstjänst Tema:”Ett steg för  
 klimatet” Ann Schylander Cortés, 
 Annika Elisson 
 13.00 Församlingsmöte

Ons 16  Rosenlundsgården  
 12.30 Andakt

Sön 20 Missionskyrkan  
 18.00 Taizégudstjänst, nattvard  
 Birgit Lechat, Ann Schylander Cortés 
 kör, musiker

 Rosenlundskyrkan  
 11.00 Gudstjänst m. nattvard  
 Länna församling

Ons 23 Missionskyrkan  
 14.00 Bibelsamtal

Lör 26 Missionskyrkan  
 09.30 Gemensam Kvinnofrukost +  
 Gubbröra. ”Hopp om fred?” Inger och  
 Kjell Jonasson berättar om sina arbeten i  
 Israel/Palestina.

Ons 30 Missionskyrkan 
 10.00–12.00 Babysång 
 Rosenlundsgården  
 12.30 Andakt

Oktober 

Fred 2 – lörd 3 ”Ett stilla dygn” 
 på Åkerögården 
 För mer info se sista sidan.

Sön 4 Rosenlundskyrkan 
 11.00 Gudstjänst, Hans Losell 
 Rosenlundskören 

Ons 7 Missionskyrkan 
 10.00–12.00 Babysång 
 18.00 Bibelsamtal  
 19.00 Taizémässa 

Sön 11 Missionskyrkan  
 11.00 Gudstjänst med skördefest,  
 Ann Schylander Cortés, Gunno Elisson 
 Sång Karin Josefsson

 Rosenlundskyrkan 
 11.00 Gudstjänst, Länna församling

Ons 14  Missionskyrkan 
 10.00–12.00 Babysång

 Sön 18 Rosenlundskyrkan 
 11.00 Gudstjänst, Hans Losell 

 Missionskyrkan 
 18.00 Samtalskväll ”Att leva till- 
 sammans”. En kväll om gemenskapens  
 betydelse.

Ons 21 Missionskyrkan 
 10.00–12.00 Babysång

Sön 25 Missionskyrkan 
 11.00 Gudstjänst, Kia Berglund,  
 Karin och Gunnar Malmquist

Ons 28  Missionskyrkan 
 10.00–12.00 Babysång 
 14.00 Bibelsamtal

November 

Sön 1 Rosenlundskyrkan  
 11.00 Ekumenisk gudstjänst, nattvard  
 Birgit Lechat, Ann Schylander Cortés,  
 Jan Engström, Rosenlundskören

Ons 4 Missionskyrkan 
 10.00–12.00 Babysång

Sön 8 Missionskyrkan 
 11.00 Temagudstjänst  
 ”Utan kärlek – ingen fred”.  
 Sånggruppen ”Cantabile Nova” 

Ons 11 Missionskyrkan 
 10.00–12.00 Babysång 
 18.00 Bibelsamtal  
 19.00 Taizémässa 

  Rosenlundsgården  
 12.30 Andakt

Lör 14 Missionskyrkan  
 09.30 Kvinnofrukost.  
 ”Kvinnor på gränsen till freds- 
 utbrott”. Margareta Ingelstam.

Sön 15 Missionskyrkan  
 11.00 Gudstjänst  
 Ann Schylander Cortés, Björn Ring 
 13.00 Församlingsmöte

 Rosenlundskyrkan 
 11.00 Familjegudstjänst, Länna förs.

Ons 18 Missionskyrkan 
 10.00–12.00 Babysång

Sön 22 Rosenlundskyrkan 
 11.00 Gudstjänst, Jan Andersson

 Missionskyrkan 
 18.00 Temakväll: ”Jord att leva på –  
 mänskliga rättigheter i klimatförändring 
 ens spår”. Ingela Karlsson från Diakonia,  
 Annika Elisson

Behöver du Kyrkskjuts?
Dra dig inte för att ringa antingen 
Mats Thillman 070-589 79 25 
eller Rune Underskog 070-324 62 45 
så ordnar de skjutsen.

 
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 26 sept välkomnas alla, kvin-
nor som män.  ”Hopp om fred?”  
Inger och Kjell Jonasson, berättar om 
sina arbeten i Israel/Palestina

Lördag 14 nov, kvinnofrukost 
”Kvinnor på gränsen till fredsutbrott”. 
Margareta Ingelstam. 
   ”Vi som lever nu har bättre möjlighe-
ter än någonsin att förhindra våld och 
krig och skapa fredliga relationer över 
alla gränser!”

Ett samarrangemang med Bilda. 

 Kvinnofrukost &
 gubbröra 

i våra kyrkor
Ons 25 Missionskyrkan 
 10.00–12.00 Babysång 
 14.00 Bibelsamtal

Sön 29 Länna kyrka  
 11.00 Ekumenisk adventsgudstjänst 
 Örjan Bildt, Thomas Sving
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Samtalskvällar
Missionskyrkan

Höstens samtalskvällar utgår från ett tema 
eller rubrik som vi tror leder oss vidare in 
i intressanta samtal om livet, tron och hur 
det kan hänga ihop utan att vi kanske är 
medvetna om det. Kl 18-20 med litet fika.
Söndagen 6/9 möts vi under temat ”I 
lejongropen”. En kväll om förtröstan.Läs 
gärna om Daniel i Daniels bok kap 6.
Söndagen 18/10 är temat ”Att leva tillsam-
mans”. Vi utgår från söndagens bibeltexter 
som ger oss en ingång till temat. (Ruts 
bok 2:8-12, Apostlagärningarna 9:36-43, 
Markus 3:31-35) 

Taizémässa
Missionskyrkan

Vad är en Taizemässa? 
Jo det är en nattvardsstund med sånger 
av lugn karaktär som ger vila för sinnet. 
Sångerna och musiken är inspirerade av den 
kristna kommunitéten Taizé i Frankrike 
 Välkommen onsdagarna 9/9, 7/10 och 
11/11 kl 19.00 

Symöten
Rosenlundskyrkan 

Samlingarna hålls kl. 12.30 varannan tors-
dag med start den 10 september. 
 Alla daglediga damer är välkomna med 
eller utan sygöromål! 
 Kaffeservering, bokläsning och en enkel 
andakt finns med i det ”gamla” receptet. 
 Välkomna med hälsar Ing-Britt  Jansson 
och Britt-Mari Engström.

Jag ställer frågan till Monika Elisson, pen-
sionerad förskolepedagog. Hon leder och 

ansvarar för babysången tillsammans med 
Gunnel Ring, även hon pensionerad försko-
lepedagog. (Tur att vi har pensionärerna!) 
 Frågan besvaras med både ja och nej. 
Bebisar sjunger på sitt sätt – inte vårt – men 
det viktiga är inte själva sångerna i sig utan 
att barnen får en stund av närhet, lugn och 
ro tillsammans med föräldrarna, en stund 
med fokus enbart på barnen utan störande 
inslag (läs mobiltelefoner). De känner igen 
föräldrarnas röster och det skapar trygghet. 
 Babysången är tänkt att vara en mötes-
plats för ”bebisföräldrar” där man får träffas 
i en kravlös gemenskap kring sina barn, 
sjunga lite, fika och utbyta tankar om det 
som är livet. 
 Jag frågade Sofia Helgesson som brukar 
gå på babysången med Einar – nu 8 
månader – hur hon upplever att vara där. 
Sofia tycker att det är väldigt positivt att 

kunna gå dit. Hon får inspiration, lär sig 
nya sånger och Einar blir glad. Hon märker 
att han känner igen sångerna även när de 
sjunger dem hemma. 
 Inget barn är för litet för att delta står 
det i programbladet men kan de vara för 
stora?  
Nej, men barnen växer och har olika behov 
och blir det så, får vi starta en grupp för de 
litet större, säger Monika. Det viktiga är att 
det är en miljö för barnen med lugn och ro 
och närhet. 
  Harriet Westerlund 

Kan bebisar 
sjunga?

Babysång i 
Missionskyrkan
Tid: Onsdagar 10.00–12.00 
Start: 30/9 därefter 10 onsdagar fram t.o.m. 
den 2/12. 
Plats: Equmeniakyrkan (Missionskyrkan) 
som ligger uppe på höjden före Kvarngår-
den.
Om du undrar över något är du välkom-
men att ringa Monika Elisson tel. 070 146 
20 68 eller vår pastor Ann Schylander 
Cortés tel. 070 259 81 16.  

Vi träffas för att läsa Bibeln och samtala 
tillsammans två onsdagar i månaden. 
Varannan gång ses vi kl. 14.00 och då 
läser vi de föreslagna texterna för den 
kommande söndagen. Övriga tillfällen 
träffas vi kl. 18.00 och då tittar vi på 
bibeltexter med annan utgångspunkt.  
    Vid de senare tillfällena finns möjlighet 
att stanna kvar efteråt och fira Taizémässa 
   I samtalen får vi möjlighet att dela 
våra egna tankar, funderingar och frågor 
utifrån texterna. Leder samtalen gör Ann 
Schylander Cortés.

   ord
gudsmina tankar&Bibelsamtal

Missionskyrkan

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

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)

EQUMENIAKYRKAN
BERGSHAMRA MISSIONSKYRKA

Behöver du komma ifrån vardagsstressen, 
lägga ditt liv i Guds händer och vara tyst-
tillsammans med andra …

Vi träffas fredagen 2 oktober på Åkerö-
gården kl.19.00. Vi börjar med kvällsfika, 
sedan går vi in i tystnaden.  
 Vi avslutar med eftermiddagsfikat på 
lördagen kl. 15.00 
 Birgit Lechat hjälper oss med några 
enkla meditationer kring temat glädje och 
enkelhet. 
 Vi firar aftonbön och morgonbön till-
sammans och har tid för promenader och 
eftertanke. Möjlighet till enskilt samtal med 
Kjell Davén från Åkerögården finns.

Pris: 900 kr i dubbelrum. Ta med egna 
lakan. 
Anmälan: helst på birgit.lechat@brevet.nu 
eller på 0709 39 32 27 
Sista anmälningsdag 10 september.

Vägbeskrivning och möjlighet till samåk-
ning ges i samband med anmälan.

Välkommen till ”ett stilla
dygn”på Åkerögården

Issjö-glimtar
Issjö är ett paradis tyckte 160 scouter 
från Gotland, Uppsala, Sigtuna och Sol-
lentuna som levde lägerliv i flödande sol 
5 dagar i augusti.

Och ett stort tack till alla som bidrog 
till missionsauktionen med glatt humör, 
gåvor och inrop.

Musik i folkton blev en upplevelserik 
kväll med musikerna Helena, Maria och 
Viveca. Varmt välkomna tillbaka nästa år!  


