
                Välkommen till
Bergshamra missionskyrka och

EFS i Rosenlundskyrkan

  Sept–nov 2016

…mötesplatserna för dig

  Bergshamra Missionskyrka  

  Rosenlundskyrkan

Behöver du komma ifrån vardagsstressen, 
lägga ditt liv i Guds händer och uppleva en 
lugn, tyst dag tillsammans med andra …

Välkommen då lördagen 8 oktober kl 
9.00–17:00. 
Vi börjar med en gemensam morgonbön  
varefter vi går in i tystnaden.  
 Birgit Lechat hjälper oss med några 
enkla meditationer under temat ”Om ve-
tekornet inte dör”. Dagen avslutas med en 
nattvardsgudstjänst 
 Det blir också tid för promenader och 
eftertanke. Även möjlighet till enskilt samtal 
med pastor Ann Schylander Cortés finns.

Pris: 450 kr för dagen inkluderande för-
middagsfika, lunch samt eftermiddagsfika.

Anmälan: Björn Ring 070-541 32 95,  
0176-264401 eller mejla  
ring.grafiskform@swipnet.se

Anmälan: helst före 17 september.

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

Välkommen till 
”En stilla dag” 
på Åkerögården

Mycket att glädjas åt
under den gångna
sommaren…
Issjö är ett paradis tycker de läger-
deltagare som under sommaren gästat 
vår lägergård. Under våren så röjdes sly 
och träd undan och badplatsen fick en 
upprustning, till allas glädje.

Två auktioner samlade många till Issjö 
och Rosenlundskyrkan. Ett stort tack för 
den generositet som visades för de projekt 
som medel insamlades till. 

Även de musikkvällar som inbjöds till 
blev uppskattade stunder.  
 Vid sågbryggan en skön söndagskväll, 
tonade dragspel och gitarr tillsammans 
med allas röster ut över viken.  
 ”Musik i folkton” på Issjö blev en 
upplevelserik kväll. Det fanns inte många 
stolar lediga när musikerna Helena, Ma-
ria och Viveca trakterade fiol, klarinett, 
piano och orgel samt lät sina stämmor 
ljuda.  
 Vi ser fram emot vad sommaren kom-
mer att bjuda på nästa år.  

www.rosenlundskyrkan.nuwww.equmeniakyrkan.se/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

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
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Det är höst. Naturen andas mognad – men samtidigt 
finns en aning av vemod. Mognad betyder också att 
något närmar sig sitt mål. Naturens kretslopp är fö-
delse, mognad, död. Det illustreras så tydligt under årets 
månader. Vintern är vila, våren betyder att livet vaknar. 
Frön gror, fåglarnas ägg ruvas. Och sommaren – årstiden 
då allt är i blomning, i utveckling, för att efter höstens 
mognad åter gå till vila.
 Så vill jag också mogna. Jag vill att mitt liv skall göra 
någon form av avtryck. Men också att jag skall nå ett 
mål, att jag skall kunna se att det funnits någon form 
av mening, med det som är mitt liv. ”Är det sant, att 
Jesus är min broder?”  Så diktade Lina Sandell i slutet 
av 1800-talet. Är det sant, att det finns en mening, inte 
bara med min tillvaro utan med allas våra liv? Att Gud 
genom Jesus delar våra villkor? Är det sant?
 Jag tror vi känner igen frågorna. Men idag är vi så 
starka individualister, att vi oftast kämpar ensamma med 
våra frågor inför livet. Vi vill inte blotta oss inför varan-
dra. Vi tror, att alla andra är lika säkra på sina svar som 
de låter. Men vi behöver varandra. Vi behöver varandras 

     
möjlighet 
att dela 
tankar, bröd 
och vin 

olika sätt att se på verkligheten. Därför får vi möjlig-
het under hösten att dela tankar, bröd och vin med 
varandra. Inte ge varandra säkra svar, utan dela hur 
vi tänker, hur svag vår tro ibland är, hur den ibland 
istället stärks på olika sätt, hur vårt liv inte alltid 
stämmer med det vi önskar.
 Men vi får också möjlighet att dela gemenskap 
med varandra genom att  dela en enkel måltid. Kan 
det vara så, att Jesus själv vill vara med oss under 
den enkla måltiden? Att han är tillsammans med oss 
när vi bryter brödet och dricker vinet?
Kom och pröva!
  Ingrid Underskog
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Höst –

Kyrkornas globala vecka 
13–20 november

13-20 november lyfter kyrkorna i Sverige 
fram mänskliga rättigheter i klimatför-
ändringarnas spår med temat ”Jord att 
leva på”. Under veckan anordnar vi här i 
Svenska kyrkan, EFS och Equmeniakyr-
kan några temasamlingar med avslutande 
gemensam gudstjänst 20 november kl 11 
i Missionskyrkan. Predikar gör då Åke 

Jonsson, fd lärare på Teologiska Högsko-
lan, om vårt ansvar för skapelsen och en 
sånggrupp från Ekebyholmsskolan kom-
mer att sjunga.
 Vi planerar även några veckokvällar 
runt närmiljön och klimatförändringen 
globalt.
Se kommande annonseringar.

Dela tankar, bröd  
och vin
Välkommen varannan söndag kl 18:00 
i Missionskyrkan med start 11 septem-
ber. För övrigt se kalendariet.
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Välkommen till höstens samlingar

September 

Sön 11 Missionskyrkan  
 11:00 Gudstjänst 
  Ann Schylander Cortés, Monika o  
 Gunno Elisson.

 Missionskyrkan 
 18:00 Dela tankar, bröd och vin.

Ons 14  Rosenlundsgården  
 12:30 Andakt, EFS

Sön 18 Missionskyrkan  
 11:00 Gudstjänst med nattvard 
 i diakonins månad.  
 Tema: ”Hur mår våra unga?”  
 Margareta Wredenberg, Ann Schylander 
 Cortés, Rosenlundskören.

 Rosenlundskyrkan  
 11:00 Gudstjänst m. nattvard  
 Länna församling

Ons 21 Missionskyrkan  
 14:00 Bibelsamtal 

Sön 25 Rosenlundskyrkan  
 11:00 Gudstjänst. Hans Losell

 Missionskyrkan 
 18:00 Dela tankar, bröd och vin.

Ons 28 Missionskyrkan  
 10–12:00 Babysång & barnlek startar. 
 Se separat ruta. 

Oktober 

Lör 1 Missionskyrkan 
 9:30 Kvinnofrukost.  
 ”Att möta människor i livets början och  
 slut”. Monika Elisson och Ingrid Under- 
 skog.

Sön 2 Rosenlundskyrkan 
 11:00 Gudstjänst, Hans Losell  
 Rosenlundskören

 Missionskyrkan 
 19:00 Filmkväll med eftersits 
 ”Suffragetterna”

Ons 5 Missionskyrkan   
 10–12:00 Babysång & barnlek 
 14:00 Bibelsamtal

Lörd 8 Åkerögården 
 9:00–17:00 ”En stilla dag” 
 För mer info se sista sidan.

Sön 9 Missionskyrkan  
 11:00 Gudstjänst  
 Ann Schylander Cortés, Björn Ring

 Missionskyrkan 
 18:00 Dela tankar, bröd och vin.

 Rosenlundskyrkan 
 11:00 Familjegudstjänst, Länna   
 församling

Ons 12 Missionskyrkan    
 10–12:00 Babysång & barnlek 

 Rosenlundsgården  
 12:30 Andakt, Missionskyrkan

 Sön 16 Rosenlundskyrkan 
 11:00 Gudstjänst, Gunnar Löfgren

 Rimbo missionskyrka 
 18.00 Göte Strandsjö-kväll med 
 Rosenlundskören

Ons 19 Missionskyrkan   
 10–12:00 Babysång & barnlek 
 14:00 Bibelsamtal

Lör 22 Missionskyrkan 
 9:30 Gubbröra-frukost. 
 ”Tre man och en Lady till Island” 
 Eskil Haglund berättar i ord och film  
 om sin segling med egen båt till Island.

Sön 23 Missionskyrkan 
 11:00 Gudstjänst med nattvard,  
 Ann Schylander Cortés, Ingrid Under- 
 skog.  
 12:45 Församlingsmöte

 Missionskyrkan 
 18:00 Dela tankar, bröd och vin.

Ons 26 Missionskyrkan    
 10–12:00 Babysång & barnlek 

Tors 27  Rosenlundskyrkan 
 19:00 Pilgrimsmässa, Örjan Bildt

Lörd 29 Missionskyrkan 
 9:30 Kvinnofrukost. ”Akutsjukvård på  
 landet i Tanzania”. Sara Lindgren och  
 Rebecka Sundin berättar från en studie- 
 resa.

Rosenlundskyrkan 
 18:00 Cafékväll med Gudrun Engström 
 ”Mitt Afrika”

Sön 30 Rosenlundskyrkan 
 11:00 Gudstjänst. Gunilla Bradshaw 

 Missionkyrkan 
 19:00 Filmkväll. ”The good lie”. 
 

November

Ons 2 Missionskyrkan 
 10–12:00 Babysång & barnlek  
 14:00 Bibelsamtal

Sön 6 Rosenlundskyrkan  
 11:00 Gemensam gudstjänst, 
 Ann Schylander Cortés,  
 Rosenlundskören

Ons 9 Missionskyrkan 
 10–12:00 Babysång & barnlek 

Ons 9 Rosenlundsgården  
 12:30 Andakt, EFS

Sön 13 Missionskyrkan  
 11:00 Gudstjänst med nattvard 
 Ingrid Underskog, Björn Ring 
 Kyrkornas globala vecka inleds. 
 Se separat info.  

 Missionskyrkan 
 18:00 Dela tankar, bröd och vin.

 Rosenlundskyrkan 
 11:00 Familjegudstjänst, Länna förs.

Ons 16 Missionskyrkan 
 10–12:00 Babysång & barnlek  
 14:00 Bibelsamtal

Sön 20 Missionskyrkan 
 11:00 Ekumenisk gudstjänst,  
 Åke Jonsson samt medv. från kyrkorna. 
 Ekebyholmsskolans kör

Ons 23 Missionskyrkan 
 10–12:00 Babysång & barnlek 

Sön 27 Länna kyrka  
 11:00 Ekumenisk adventsgudstjänst 
 Ann Schylander Cortés 
 Rosenlundskören

Ons 30 Missionskyrkan 
 10–12:00 Babysång & barnlek  
 14:00 Bibelsamtal

Behöver du Kyrkskjuts?
Ring Rune Underskog 070-324 62 45 
som samordnar skjutsen.

Alla kulturprogram och studiecirklar 
i missionskyrkan sker i samarbete med 
Studieförbundet Bilda.
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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 är. När dom är riktigt små 
dom behöver dom vara i mammas/pappas 
famn. Sedan kanske dom ligger på golvet 
framför och så småningom sitter dom 
själva. Storsyskon får självklart följa med 
om dom vill.   
 Ibland tröttnar barnen ganska fort och 
då avslutar vi. Ibland vill dom sjunga lite 
längre. Sedan får föräldrarna en chans att 
lära känna varandra och dela det som känns 
angeläget. Vi fikar lite enkelt under tiden. 
(Kostar en tjuga och det finns swish.)  
 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 28 september kl 10.00 – 
12.00 och håller på varje onsdag till och 
med den 30 november

Var?  
I Bergshamra Missionskyrka som ligger 
uppe på höjden bredvid Kvarngården

Hur?  
Ingen föranmälan behövs, men om du vill 
ha kontakt med någon så kan du ringa till  
Monika Elisson tel. 070 146 20 68,  
Gunnel Ring tel. 0176 264401 eller  
Ann Schylander Cortés tel. 070 259 81 16. 

Barnsångsträffarna arrangeras som en stu-
diecirkel i samarbete med studieförbundet 
Bilda.

Babysång och 
barnlek 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 4/12  
är temat ”Var finns Guds rike?” Vi utgår 
från söndagens bibeltexter som ger oss en 
ingång till temat. 

   ord
gudsmina tankar&

Att läsa och förstå vad bibeln vill säga och 
förmedla är inte alltid så enkelt. Därför 
ger vi tillfälle att två onsdagar i månaden 
mellan kl. 14:00 till 15:00 tillsammans 
få fundera och samtala utifrån bibeltex-
terna.  
Leder samtalen gör Ann Schylander 
Cortés. 
Se programagendan för vilka dagar vi 
möts.

Bibelsamtal
Missionskyrkan

 
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 1 okt  
Kvinnofrukost 
“Att möta människor i livets början och 
livets slut.” Monika Elisson och Ingrid 
Underskog berättar utifrån sina erfaren-
heter i arbetslivet.

Lör 22 okt  
Gubbröra-frukost 
”Tre man och en Lady till Island” 
Eskil Haglund berättar i ord och film 
om deras segling till Island med sin 
Monsun 31:a ”Lady Be Good”.

Lördag 29 okt  
Kvinnofrukost  
”Akutsjukvård på  landet i Tanzania”. 
Sara Lindgren och Rebecka berättar 
från en studieresa.

 Kvinnofrukost &
 gubbröra 

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.


