Söndag 19/11 kl. 11.00
i Rosenlundskyrkan

Sept–nov 2017

Ekumenisk gudstjänst

Predikan av Jan Andersson, som varit missionär i Afrika.

Onsdag 22/11 kl. 19.00

Temasamling i Bergshamra Missionskyrka

”Resa hållbart på landsbygden –
ett omöjligt uppdrag?”

Föredrag av Camilla Hållén, som arbetar
för regeringen med trafikmiljöfrågor.
Enkel förtäring.

Torsdag 23/11 kl. 18.00

Temasamling i Rosenlundskyrkan
”Ren och naturlig mat”

Pia Rasata Kollin berättar om rawfood
Kyrkornas globala vecka 19–26 november och bjuder på smakportioner.
har som tema ”Hållbar värld för alla”.
Söndag 26/11 kl. 11.00
I Bergshamra arrangerar Länna Kristna
Råd, (Länna församling, EFS i Hästängen Temagudstjänst i Rosenlundskyrkan
och Länna Equmeniaförsamling), fyra
”Om miljö och resurshushållning”
gemensamma samlingar under veckan
Anders Elvin m fl.

Bergshamra Missionskyrka

Rosenlundskyrkan

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

Länna församling, EFS i Hästängen och
Bergshamra missionskyrka turas om att
ansvara för andakterna.

Rosenlundskyrkan

Bergshamra Missionskyrka
EQUMENIAKYRKAN

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 123 378 31 23
Adress: Bergshamra byväg 63 761 11 Bergshamra
www.equmeniakyrkan.se/bergshamra
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Ordf. Jan Engström 070 417 26 26
e-post: jan.mortsunda@tele2.se
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

…mötesplatserna för dig

Bergshamra missionskyrka

EFS i Rosenlundskyrkan

Jesus tillsammans med Markus. I Bergshamra
Missionskyrka inleder vi ”Markusåret” med två
samlingar:

”Ditt ord är en lykta
för min fot,
ett ljus på min stig”

Lördag 23/9 kl. 16.00 Missionskyrkan
Recitation av Markusevangeliet

Framförs av skådespelare Angela Kovács och Kia
Berglund, interfolierat med cellomusik av Gunnar
Malmquist och gitarr Torbjörn Flatnes.

Söndag 22/10 kl. 18.00 Missionskyrkan
”Vilken bok läste du senast? Har du någon favoritbok?”
Dessa frågor förekommer ofta, när någon blir
intervjuad om sig själv i media. Det finns säkert
nästan lika många olika svar på frågorna, som
antalet tillfrågade.
Ibland är vi kanske några som kommer överens
om att läsa samma bok, för att sedan kunna samtala om den och utbyta tankar och erfarenheter.
På det sättet kan vi hjälpa varandra att förstå det vi
läst och låta bokens innehåll berika våra liv.
En bok, som passar alldeles utmärkt att läsa
tillsammans är Bibeln. Och ett bra sätt att göra
det är att börja läsa Markusevangeliet. Markus är
det äldsta och kortaste evangeliet. För dig som är
ovan läsare är Markus bra att börja doppa tårna i.
Och om du redan har läst mycket i Bibeln, så passar Markus perfekt för en djupdykning. Markus
är fullt av det glada budskapet om Jesus; som det
berättades av de första lärjungarna och lika relevant för oss idag.

U

nder läsåret 2017/2018 inbjuder Equmeniakyrkan oss alla att fira ”Markusåret” gemensamt. Vi kommer att läsa evangeliet och upptäcka

”Evangelium enligt Markus”

Föredrag av Johnny Jonsson
Välkommen även till alla andra samlingar som vi
i EFS och Bergshamra missionskyrka inbjuder till
under hösten!

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.
ann.schylandercortes@bergshamramissionskyrka.se
Alla kulturprogram och studiecirklar
i missionskyrkan sker i samarbete
med Studieförbundet Bilda.

Välkommen till god gemenskap
September

Lör 7 Bromma

Ons 6 Missionskyrkan

Regionfest för Equmeniakyrkan
Se mer information på anslagstavlan i Missionskyrkan.

14.00 Bibelsamtal

Sön 10 Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst. Ingrid och Rune
Underskog

Sön 8 Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst med insamling
till Equmeniakyrkans nationella arbete
Karin Fritzson, Ann Schylander Cortés

Ons 13 Rosenlundsgården

12.45 Andakt. Equmeniaförs. ansvarar

Lör 16 Missionskyrkan

Ons 11 Missionskyrkan

9.30–11.00 Kvinnofrukost
”Hälsa/Andrum”, Gitte Lindblom

10.00–12.00 Babysång
Rosenlundsgården

Sön 17 Missionskyrkan

12.45 Andakt. EFS ansvarar

11.00 Gudstjänst med nattvard
Ann Schylander Cortés, Gunno Elisson

Missionskyrkan

14.00 Bibelsamtal

Ons 20 Missionskyrkan

Lör 14 Rodenkyrkan

10.00–12.00 Babysång

9.30–14.30 Norrtäljekretssamling
med Jenny Dobers

Lör 23 Missionskyrkan

16.00 Recitation av Markusevangeliet
varvat med musik. Skådespelare Angela
Kovács, Kia Berglund. Gunnar Malmquist cello,Torbjörn Flatnes gitarr

11.00 Gudstjänst. HansLosell
10.00–12.00 Babysång
14.30-16.30 Mötesplats Bergshamra By

10.00–12.00 Babysång
14.30-16.30 Mötesplats Bergshamra By

Missionskyrkan

Sön 29 Rosenlundskyrkan

18.00 Samtalskväll. Tema: Vilka drivkrafter har vi? Ett samtal utifrån dramat
”Fröken Henriette och pigan”.

11.00 Gudstjänst. Gunnar Löfgren

Missionskyrkan

18.00 Samtalskväll inspirerad av Mar
kusåret: ”Vad drev Markus, evangelisten, att göra den första sammanställningen av Jesu ord.

Ons 4 Missionskyrkan

10.00–12.00 Babysång
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Eftermiddagsfika

– Mötesplats Bergshamra By

Ons 8 Missionskyrkan

10.00–12.00 Babysång

En onsdagseftermiddag i månaden inbjuder
vi till eftermiddagsfika i Bergshamra Missionskyrka. 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.

Rosenlundsgården
12.45 Andakt. Equmeniaförs. ansvarar
Lör 11 Missionskyrkan

9.30-11.00 Kvinnofrukost
”Att tala med sig själv om sitt liv”
Lena Jannesdotter

Sön 12 Missionskyrkan

Datum: 30 augusti, 27 sept, 25 okt
och 29 nov
Tid: mellan 14.30 och 16.30

Ons 15 Missionskyrkan

Kvinnofrukost

11.00 Gudstjänst med nattvard
Ann Schylander Cortés, Kia Berglund
10.00–12.00 Babysång

Ons 22 Missionskyrkan

Ons 25 Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst. Hans Losell

11.00 Gudstjänst, gemensam med EFS
Hans Losell, Ann Schylander Cortés,
Rosenlundskören

Sön 22 Rosenlundskyrkan

18.00 ”Evangelium enligt Markus”
Föredrag av Johnny Jonsson

11.00 Ekumenisk gudstjänst

Sön 5 Missionskyrkan

Ons 22 Missionskyrkan

Sön 22 Missionskyrkan

Sön 1 Rosenlundskyrkan

Sön 3 Första advent Länna kyrka

10.00–12.00 Babysång
14.00 Bibelsamtal

Ons 18 Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst. Hans Losell

Oktober

Ons 1 Missionskyrkan

Sön 19 Rosenlundskyrkan

10.00–12.00 Babysång

Ons 27 Missionskyrkan

December

Sön 15 Missionskyrkan

11.00 Gudstjänst med nattvard
Ann Schylander Cortés, Björn Ring
Sång av Karin Josefsson

Sön 24 Rosenlundskyrkan

November

Missionskyrkan 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 16 september
”Hälsa/Andrum”, Gitte Lindblom
Lördag 11 november
”Att tala med sig själv om sitt liv”,
Lena Jannesdotter

11.00 Ekumenisk gudstjänst
Inledning av Globala veckan,
Jan Andersson

10.00–12.00 Babysång

19.00 Temasamling: ”Resa hållbart på
landsbygden – ett omöjligt uppdrag?”
Camilla Hållén

Tors 23 Rosenlundskyrkan

Bibelsamtal

18.00 Temasamling: ”Ren och naturlig
mat”. Pia Rasata Kollin

Missionskyrkan kl 14–15:00

Sön 26 Rosenlundskyrkan

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,
funderingar och frågor utifrån texterna.
Leder samtalen gör pastor Ann Schylander
Cortés.

18.00 Ekumenisk temagudstjänst om
miljö och resurshushållning. Avslutning
av Globala veckan, Anders Elvin

Ons 29 Missionskyrkan

14.30-16.30 Mötesplats Bergshamra By
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Även i Vettershaga behövdes en större samlingsplats och 1909 stod EFS bönhus klart.

Björn Ring

Ett dramatiskt möte
med konsekvenser för
livet…

			

D

etta hände för omkring 160 år sedan.
Finns det liknande dramatiska händelser i vår tid och bygd? Ja, låt oss lyssna
till Kia Berglund, boende i Enviken.

J

a det fick vi verkligen uppleva när bygdedramat ”Fröken Henriette och pigan”
gavs i slutet av juli på Kvarngården.
Handlingen berättar om när fröken
Henriette och pigan Maria Persdotter,
båda boende på Penningby, i mitten på
1850-talet, lyssnade till predikanten C O
Rosenius. Det blev en kväll på Penningby
slott som fick vittomfattande konsekvenser
för dem bägge och för bygden.
Bägge drabbades av hans fökunnelse
av att leva ett liv nära Jesus och i hans
efterföljd. De ”blev väckta” som man sa på
den tiden, och det blev startpunkten för
väckelsen i Länna socken.
Några som inte var glada över konkurrensen var prästerna. De hade ju enligt
staten ensamrätt (konventikelplakatet) att
hålla gudstjänst och undervisa i katekesen och Guds ord. Och så kommer en
piga och inbjuder till öppna husmöten,
predikar Guds ord, undervisar och har
dessutom mage att tillrättavisa prästerna
för deras leverne!
Inte underligt att de går i taket och
kallar till kyrkoråd för att på något sätt
förhindra fortsättningen. Beslutet blir, att
pigan förbjuds att bjuda in till husmöte
och stäms så småningom även för förtal,
med en bot på 1000 riksdaler.
Pigan överklagade till domkapitlet och
tilläts hålla husmöten, men bara i sin egen
familj. Efter en nådaskrivelse till kungs
benådas hon även att slippa boten på 1000
riksdaler.
Henriette då? Ja hon var ung, ogift
och osäker på sin framtid. Hennes mor
önskade se sin dotter gifta sig och skapa
familj. Men var det det rätta?

4

G

Babysång och
barnlek
start 20 sept

”E
Efter gudstjänsten på Penningby där
C O Rosenius talade så var hon säker. Hon skulle söka Guds vilja för sin
framtid! Och den maning hon fick var att
starta en skola, och efter en tid drev hon
en egen skola på Penningby. Så någon
traditionell kvinnoroll blev det inte för
hennes del.

T

vå kvinnor som kom att ta Gud på
största allvar blev startskottet för en
växande frikyrkorörelse i Länna socken.
1858 upphävdes förbudet att bjuda in
till gudstjänster (konventikelplakatet). Så
nu var det fritt fram för Henriette och
pigan att bjuda in till gudstjänster, vilket
de gjorde. Nyfikna människor samlades
i hemmen för att lyssna och tillresande
predikanter och sångare skapade än större
intresse.
Till slut rymdes man inte i stugorna
och 1878 så byggdes det första bönhuset i
Issjö. Den byggnaden är fortfarande i
bruk som Issjö lägergård.
Och 1881 så blev det för trångt att
samlas i hemmen i Bergshamra by, så
bönhuset, missionskyrkan på höjden
restes. Där händer ännu i dag något varje
vecka. Även vid Fiskarudden, på vägen
mot Furusund, byggdes 1891 ett bönhus
av missionsförbundets folk.
Väckelsen hade nu tagit fart och 1909
byggdes bönhuset av EFS i Hästängen.

n kall och snöig söndag i december
gick jag in i den lilla Missionskyrkan
i Bergshamra. Jag var nyinflyttad. Jag hade
sålt min lägenhet och lämnat ett superstressigt liv i Stockholm bakom mig. När
jag kom in i kyrkan, som var rätt fullsatt,
så hamnade jag på en Julsångs-gudstjänst
där Rosenlundskören medverkade. In i
värmen och med underbara röster som
sjöng om kärlek.

J

ag hade 6 år tidigare börjat be. För
någonstans inom mig, mitt i framgång
och karriären, hade mitt liv börjat kännas
så tomt. Jag längtade efter att mitt hjärta
skulle öppnas. Så mycket i livet handlade
om egot och ytan. Jag bad, Fader vår – den
enda bönen jag kände till.
Det blev början på en intensiv och
omtumlande process. Jag vågade inte prata
med någon om det som hände. Vad skulle
mina teaterkollegor säga? Men det gick
inte att hålla tillbaka.
Idag, har det gått snart tre år, sen jag
klev in i kyrkan och jag är innerligt glad
över att ”kommit ut ur garderoben”.
Teaterkollegorna blev inte särskilt överraskade – och det visade sig att det fanns
flera bland dom, som också längtade.

I

nget har jag förlorat, teatern och vännerna finns kvar – men något nytt fick
börja spira i mitt liv. Tack lilla kyrkan på
höjden och det du möjliggör!

”

PS Missionskyrkan Sön 1 okt kl 18.00
Samtalskväll där vi utifrån dramat funderar
över: ”Vilka drivkrafter har vi?”

Också den här terminen startar vi upp
babysången.
Den 20 september kl 10.00 – 12.00
är du och ditt lilla barn välkommen
till missionskyrkan 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 onsdagar under hösten
med start den 20 september och du betalar 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 Kvarngården.
Vi hälsar er varmt VÄLKOMNA!

