
Onsdag 20/11 kl. 19.00 
Rosenlundskyrkan alt Länna kyrka, 
se annonsering
”Klimattragedi, en existentiell fråga” 
Syster Madeleine, körerna 
Föredrag och samtal

Söndag 24/11 kl. 11.00 
Bergshamra Missionskyrka 
”Ekumenisk temagudstjänst”  
Syster Marianne Fredell

Vi planerar och hoppas också kunna  
bjuda på ett 
”Internationellt knytkalas”  
torsdagen den 21/11 kl. 18.00–21.00 
i Rosenlundskyrkan. 
Håll utkik på annonsering och hemsidorna.

Andakter på Rosenlundsgården 
Varannan onsdag (udda veckor) kl. 12.45 
är det andakt på Rosenlundsgården. Dit 
är alla välkomna, både de boende på Ro-
senlundsgården och andra intresserade. 

Länna församling, EFS i Hästängen och 
Bergshamra missionskyrka turas om att 
ansvara för andakterna.
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”Klimatet
– en existensiell 

fråga”

17–24 november

Oron över klimatets förändringar 
förenar oss. En del människor beskri-
ver t.o.m denna oro som ångest. Hur 
kommer det att gå för våra barn och 
barnbarn? Och hur skall vi förhålla oss? 
Vad sker med vår tro på en kärleksfull 
Gud, när väderförändringarna blir allt 
tydligare?  
 Madeleine Fredell, dominikansys-
ter, kommer att dela sina egna tankar 
angående detta med oss. Vi får sedan 
fortsätta samtalet med varandra. 

 Bergshamra missionskyrka 
EFS i Rosenlundskyrkan

…mötesplatserna för dig

  Bergshamra Missionskyrka  

  Rosenlundskyrkan

 Sept–dec 2019

Ordf. Göran Westerlund 070-339 91 20     
e-post: hakanwesterlund@outlook.com
Kassör  Sune Häggbom 070 491 14 59
Bankgiro 356-8243
Swish tel 123 499 24 75
Adress: Rosenlundsvägen 3
761 11 Bergshamra
www.rosenlundskyrkan.nu

Rosenlundskyrkan

Ordf.: Gunno Elisson 070 282 35 01
e-post: gunno.elisson@gmail.com
Församlingsföreståndare: Ingrid Underskog 070 246 43 69 
Kassör: Bo Lännevall 070 377 11 44
Bankgiro 5127–7572    Swish tel 123 378 31 23
Adress: Bergshamra byväg 63  
761 11 Bergshamra
www.equmeniakyrkan.se/bergshamra

Bergshamra Missionskyrka
EQUMENIAKYRKAN

I Bergshamra arrangerar Länna Kristna 
Råd tre gemensamma samlingar under 
veckan.



2 3

Kyrkorna i Bergshamra
I Bergshamra finns tre kristna samfund 
representerade:  
– Svenska Kyrkan,  
– EFS (en inomkyrklig lekmannarörelse)  
– Equmeniakyrkan (en sammanslutning av 
Svenska Missionsförbundet, Baptistsam-
fundet och Metodistkyrkan).  
 Tillsamman vill vi arbeta för att sprida 
det glada budskapet om Guds kärlek till 
oss människor.  
Vårt mål är också att det varje söndag skall 
finnas möjlighet att besöka en gudstjänst, 
antingen i Rosenlundskyrkan ( Svenska 
Kyrkan eller EFS ansvariga) eller i Bergs-
hamra Missionskyrka (Equmeniakyrkan 
ansvarig). Även Länna kyrka kommer att 
nyttjas ibland. 
 Eftersom vi är tre kyrkor har vi sedan 
något år haft ansvar för var tredje söndags 
gudstjänst. I höst blir det lite annorlunda, 
eftersom Svenska Kyrkan kommer att ha 
ansvar för varannan gudstjänst. Det blir 
således lite färre gudstjänster, där EFS resp. 
Equmeniakyrkan är ansvariga. Mot slutet 
av året kommer vi att göra en utvärdering 
av hur det har fungerat och vi är förstås 
tacksamma synpunkter på detta. 
 Vi är mycket glada över det samarbete 
som nu utformas mellan kyrkorna i Bergs-
hamra.

Sensommar, början av höst ligger 
i luften. Mognad och skörd har 

sin tid. Skördetröskorna vandrar över 
fälten, förråden fylls och så småning-
om blir det till föda för oss, bröd som 
mättar och ger liv. 

Det finns ett uttryck:  
att vara mätt på livet. Att leva 

och kunna säga att man känner sig 
helt tillfreds med sitt liv kan nog 
ingen. Gott kan det vara, men det 
hör till livet att förändringar sker. För 
det mesta går det bra, men ibland utlöser förändringarna 
problem, våndor och skuldkänslor.  
 Vi gör nog alla vad vi förmår för att skapa ett gott liv 
för oss själva och våra nära, men ibland tryter orken. Att då 
få dela tankarna med någon vän brukar vara gott. Kanske 
behövs även professionell hjälp för att klara ut tankarna.

Jag är livets bröd, sade Jesus till sina medvandrare för 2000 
år sedan. Och det gäller än idag. Men vad menade han 

med det? Han mötte många kvinnor och män som hade 
problem av olika slag. De sökte upp honom för de hört om 
andra som fått hjälp. Och deras liv förändrades, de fick en 
ny syn på livet, skulden förläts.

Han vill även hjälpa oss i våra liv. Han vill vara vår 
samtalspartner i livet. Det bröd som mättar vår inre 

människa. Så bjud in honom i ditt liv, att dela glädjeämnen 
och problem!

Och välkommen till våra gudstjänster och samlingar där 
vi på olika sätt delar livet och inspireras av Gud. 

Välkommen till nattvarden med bröd och vin, där vi på ett 
konkret/symboliskt sätt tar emot Jesus, Guds son, i våra liv.  
     Björn Ring 

Livets bröd

Till jordens yttersta gräns
Under året 2019–2020 har vi möjlighet 
att läsa bibelboken Apostlagärningarna 
tillsammans. I första kapitlet får lärjung-
arna av Jesus själv uppdraget att vittna om 
honom i Jerusalem, hela Judéen, Sama-
rien och ända till jordens yttersta gräns. 
För att orka detta, får de löfte om att den 
heliga Anden skall ge dem kraft. 
 Apostlagärningarnas författare, läkaren 
Lukas, fortsätter sin berättelsen om Jesus. 
I sitt evangelium berättar han om Jesu 
liv. Nu berättar han om uppdraget de 
första kristna fick. De kunde inte låta 
bli att berätta om vad de varit med om. 
Om människor lyssnade och den kristna 
församlingen växte - långt utanför Judéen 
och Samarien.   
 Till vår hjälp vid läsningen av Apostla-
gärningarna finns en bok, ”Till jordens yt-
tersta gräns”. Den innehåller 88 reflektio-
ner kring denna bibelbok av människor i 
och nära Equmeniakyrkan. 
 Vi inbjuder alla som önskar att vara 
med och läsa Apostlagärningarna! Vi har 
köpt in boken och du behöver bara säga 
till mig, så får du den. Vi har redan vid 
ett kyrkkaffe börjat följa Paulus livsöde.  
 Vi kommer att fortsätta samtalet om 
Paulus och hur han arbetade för att nå till 
jordens yttersta gräns vid kyrkkaffet den 
15 september och den 3 november.
Välkomna!
  Ingrid Underskog



4 5

Välkommen till god gemenskap

September

Sön 8 11.00 Rosenlundskyrkan  
 Gudstjänst SvK
Sön 8  18.00 Missionskyrkan 
 Samtalskväll   
 ”Det gäller livet” Se separat ruta
Ons 11 12.45 Rosenlundsgården 
 Andakt BMK 
Tors 12 18.30 Rosenlundskyrkan  
 Mässa SvK
Sön 15  11.00 Missionskyrkan  
 Gudstjänst  
 Vid kyrkkaffet: ”Paulus liv, del 2”
Lör 21 9.00-17.00   
 ”Stilla dag” på Strömsborg 
 ”Med en lättare ryggsäck” 
 Se särskild info nästa uppslag
Sön 22  11.00 Rosenlundskyrkan  
 Gudstjänst SvK
Ons 25 14.30 Missionskyrkan  
 Mötesplats Bergshamra By 
Tors 26 10.00 Missionskyrkan  
 Babysången startar

Tors 26 18.30 Rosenlundskyrkan  
 Mässa SvK
Lör 28 9.30 Missionskyrkan  
 Kvinnofrukost 
 Skaparverkstad med Jenny Dahlkar
Sön 29  11.00 Rosenlundskyrkan  
 Gudstjänst EFS 
 Hans Stanley

Oktober

Ons 2  14.00 Missionskyrkan  
 Bibelsamtal

Tors 3 10.00 Missionskyrkan  
 Babysång

Sön 6 11.00 Rosenlundskyrkan  
 Gudstjänst SvK
Sön 6  18.00 Missionskyrkan 
 Samtalskväll 
 Tema: se programmet på hemsidan 
Ons 9 12.45 Rosenlundsgården 
 Andakt EFS 
Tors 10 10.00 Missionskyrkan  
 Babysång

Tors 10 18.30 Rosenlundskyrkan  
 Mässa SvK
Lörd 12 16.00 Missionskyrkan 
 Konsert: Da Capo! 
 Sångerskan Ann Christine Högnabba,  
 pianisten Stefan Lindgren och  
 cellisten Gunnar Malmquist. 
 Ett konsertprogram med både ny och  
 gammal repertoar. Entre 150 kr 
Sön 13  11.00 Missionskyrkan  
 Gudstjänst  
 Kia Berglund. Rosenlundskören
Ons 16 14.00 Missionskyrkan  
 Bibelsamtal 
Tors 17 10.00 Missionskyrkan  
 Babysång

Lör 19 11.00 Rosenlundskyrkan  
 ”Att tala om tro så att andra  
 vill lyssna” 
 Föreläsning av Elisabeth Sand-  
 lund. Därefter lunch och sedan samtal. 
 Anmäl gärna till Gertrud Engström

Sön 20 11.00 Rosenlundskyrkan  
 Gudstjänst SvK
Sön 20 18.00 Misssionskyrkan  
 Församlingskväll 

Ons 23 14.30 Missionskyrkan  
 Mötesplats Bergshamra By

Tors 24 10.00 Missionskyrkan 
 Babysång

Tors 24 18.30 Rosenlundskyrkan  
 Mässa SvK
Sön 27  11.00 Rosenlundskyrkan  
 Gudstjänst EFS 
 Jan Andersson, sång Anders Bergqvist
Tors 31 10.00 Missionskyrkan  
 Babysång

November

Sön 3  11.00 Missionskyrkan  
 Gudstjänst med nattvard   
 Ann Schylander Cortés 
 Vid kyrkkaffet: ”Paulus liv, del 3”
Ons 6 12.45 Rosenlundsgården 
 Andakt BMK
Tors 7 10.00 Missionskyrkan  
 Babysång

Tors 7 18.30 Rosenlundskyrkan  
 Mässa SvK
Lör 9 9.30 Missionskyrkan  
 Kvinnofrukost 
  Anna Westerlund 
 Tema: ”Naturen en väg till integration 
  och mångfald”

Sön 10  11.00 Rosenlundskyrkan  
 Gudstjänst EFS 
 Ninni Tjäderklo, Rosenlundskören 
Tors 14 10.00 Missionskyrkan  
 Babysång

Lör 16  18.00 Rosenlundskyrkan 
 Cafékväll 
 ”Nepal på tapeten” 
 Ingbritt Jansson med vänner.
Sön 17 11.00 Rosenlundskyrkan  
 Gudstjänst SvK
Sön 17 18.00 Missionskyrkan 
 Samtalskväll 
 Tema: se programmet på hemsidan
Ons 20 19.00 Rosenlundskyrkan 
alt Länna kyrka, se annonsering 
 ”Klimattragedi, en existentiell  
 fråga”  
 Syster Madeleine Fredell, körerna
Tors 21 10.00 Missionskyrkan  
 Babysång

Tors 21 18.30 Rosenlundskyrkan  
 ”Internationellt knytkalas” 
som avslutas med mässa. Se annonsering.
Sön 24  11.00 Missionskyrkan  
 Ekumenisk temagudstjänst   
 Syster Madeleine Fredell
Ons 27 14.30 Missionskyrkan 
 Mötesplats Bergshamra By

Tors 28 10.00 Missionskyrkan  
 Babysång

December
Sön 1 11.00  Länna kyrka  
 Ekumenisk adventsgudstjänst 



Också den här terminen startar vi upp 
babysången.
Så torsdagen den 26 september sätter 
vi igång. Kl 10.00–12.00 är du och ditt 
lilla barn välkommen till Bergshamra 
missionskyrka för att sjunga, leka, umgås 
med andra barn och föräldrar och fika 
tillsammans. Allt under enkla former 
så att alla kan vara med, med eller utan 
sångröst. 
 Barnen är våra allra bästa beundrare 
och är aldrig kritiska, tack och lov.  

Tid: Vi ses tio torsdagar under hösten 
med start den 26 september och du be-
talar 150 kronor. Kontant vid uppstarten 
eller via swish 123 378 31 23

Anmälan: till Monika Elisson  
tel 0701 46 20 68 eller  
monika.elisson@gmail.com

Plats: Missionskyrkan som ligger i gamla 
Bergshamra uppe på höjden före Kvarn-
gården. 

Vi hälsar er varmt VÄLKOMNA!

Babysång och 
   barnlek

Start 26 sept 
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Vi träffas en onsdagseftermiddag i månaden 
och läser de bibeltexter som är föreslagna 
för den kommande söndagen. Vi får då 
möjlighet att dela våra egna tankar, funde-
ringar och frågor utifrån texterna.

Bibelsamtal
Bergshamra Missionskyrka kl 14–15:00

 Kvinnofrukost
Bergshamra Missionskyrka 9.30–11.00 
Kom och njut av en god frukostbuffé, 
och lyssna till en inbjuden gäst för samtal 
och inspiration! Ingen föranmälan. 
Kostnad: 50 :-. 
Lördag 28 september  
”Skaparverkstad” 
med Jenny Dahlkars
Lördag 9 november  
”Naturen en väg till integration och   
mångfald”
Anna Westerlund

Eftermiddagsfika  
– Mötesplats Bergshamra By

En onsdagseftermiddag i månaden inbjuder 
vi till eftermiddagsfika i Bergshamra Mis-
sionskyrka. Det finns utrymme för möte  
och samvaro med nya och gamla vänner  
och att bara vara. Kom som du är, det är  
öppet för alla! Frivillig avgift för fikat.
Datum: 25/9, 23/10 och 27/11 
Tid: 14.30 och 16.30

Samtalskvällar 
– det gäller livet
Bergshamra Missionskyrka
En söndagskväll i månaden  
inbjuder vi till samtal om livsnära frågor. 
Att få dela tankar om det som berör oss 
är alltid gott.  
 Tidigare har alltid funnits färdiga  
teman för hela terminen som utgångs-
punkt för samtalen, för det är ju bra att i 
förväg få fundera över temat. 
 Höstens samtalskvällar startar vi lite 
annorlunda. Första träffen söndagen 8 
september ses vi under temat ”Ordet är 
fritt”. Det innebär att vi tillsammans 
funderar äver vad vi skulle vilja samtala 
om under hösten. Vad är viktigt för mig, 
vad är viktigt för oss att dela.  
 Låter det intressant, har du någon 
idé, kom med och forma höstens teman. 
Samlingarna är öppna och ingen anmä-
lan behövs.  
 Övriga kvällar 6 oktober och 17 nov-
ember. För tema se hemsidan 
www.equmeniakyrkan.se/bergshamra 
och affischering  

Alla varmt välkomna till en STILLA DAG  
lördag 21 september på Strömsborgs Vilohem, 
Rådmansö.

Gita Andersson, numera pensionerad 
präst och som tidigare arbetat i Kummel-
by kyrka, Sollentuna, kommer att leda oss 
i två samlingar med temat ”Med en lätt-
are ryggsäck – själavård som friskvård”. 
	 Lunch	och	kaffe	under	dagen	som	
avslutas med en mässa. Efter lunchen 
blir det tid för promenad i den härliga 
naturen.  

Strömsborg ligger alldeles vid havet. 
Adressen är Strömsborgsvägen 50,  
761 94 Norrtälje, ca 4 km före Kapell-
skär. Avfart Östernäs.

Tid:lördag 21/9 kl 9.00–17.00 
Kostnad: 250 kr 
Anmälan och info: Björn Ring 070-541 32 95 
mail: ring.grafiskform@swipnet.se

Arrangör: Bergshamra Missionskyrka/Länna 
Equmeniaförsamling

”Med en lättare ryggsäck”

Ett konsertprogram med både ny 
och gammal repertoar
Ann-Christin Högnabba, sopran,  
Stefan Lindgren, piano samt 
Gunnar Malmquist, cello. 
Entre 150 kr 

KONSERT

Lör 12 oktober kl 16.00 
Missionskyrkan 
   
 

”Da Capo!”
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