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gilla på facebook

Kära vänner i Kristus!

öppen kväll med cajsalisa ejemyr

En ny termin drar igång här i Kummelby kyrka!  
Det känns spännande och just ”nytt”!

Jag tänker på ordet ”ny” på flera sätt. En höst har alltid 
känts ny för mig – trots mogen sommar som övergår i 
vissnande. Det har ofta inneburit ett nytt läsår i både i 
skolans och i viss mån i kyrkans verksamhet. Det är min 
första hösttermin i Kummelby, så det är ju också nytt. Sen 
har det ofta inneburit förändringar från vårterminen med 
personal, nya människor i kyrkan och nya förutsättningar 
på annat sätt. Både i glädje och sorg. En ny tid.

För oss som tror på det nya förbundet med evangeliet om 
Jesus Kristus som en totalt ny förutsättning för hela ska-
pelsen efter Golgatahändelsen, är också ordet ”ny” en del 
av vår livsluft, ja, hela vår existens!

De Goda nyheterna som vi tillsammans som Kristi Kropp 
får dela med varandra och med ”nya” människor i kyrkan 
är verkligen ny livskraft. Till glädje och förnyelse!

I detta är vi många som på olika sätt har våra uppgifter 
och kallelser. Jag vill tacka just dig som läser dessa rader 
för ditt bidrag i ”förnyelsen” av vår gemenskap! Du kan-
ske är kyrk- eller gudstjänstvärd, ledare i någon grupp, 
förebedjare, ”hembesökare”, sångare, musiker, diakonalt 
engagerad, ledamot i styrelse, gudstjänstbesökare, vakt-
mästare, projektorskötare, konstnär, kaffekokare, tera-
peut, körledare, präst, söndagsskoleledare, diskare. Eller 
så har du någon annan viktig uppgift jag har glömt här? 
Du kanske har flera uppgifter? Kanske har just du en ny 
uppgift i höst? Oavsett vilket – välkommen att mötas  
och vara med i att upptäcka nya sidor av Gud, livet och 
varandra i höst i Kummelby.

Anders Lennse
Distriktschef, präst

Cajsalisa Ejemyr besöker Kummelby 
kyrka för att samtala om medberoende, 
gränser, att komma på vem man är och 
hur hennes tro hjälpt henne i livet. 
Cajsalisa hade en karriär som både skå-
despelare och popartist på 90-talet men 
livet tog oväntade och krisartade vänd-
ningar där hon till slut insåg sitt med-
beroende, vilka val hon måste göra och 
gränser hon måste sätta. Idag läser hon till präst. Cajsalisa kommer 
att prata och sjunga. Frågestund i slutet av kvällen. Mingel med 
tilltugg. 
Tid: Tis 13/10 • 18.30–20.30. 
Plats: Kummelby Kyrka 
Anmälan: kummelby@svenskakyrkan.se eller tfn 08-505 514 33.

höstlovskollo 2015
För dig som är född 2001–2005. Aktiviteter: Du kan välja olika 
intressegrupper. T ex fotboll, kreativt skapande, bibelberättel-
ser, film, sång och musik, bakning, tävlingar, biljard, pingis m m. 
Kostnad: 350 kr per barn. Faktura skickas i efterhand. Frukt, 
lunch och mellanmål ingår alla dagar.
Plats: S:t Larsgården, Sollentuna kyrka. Frågor: Yvonne Müller, 
070–773 65 44, yvonne.muller@svenskakyrkan.se 
Tid: Mån–ons • 26–28/10, drop in 8.30–9.00, 
avslutning 15.00 varje dag.
Skicka anmälan senast 16/10 till: Svenska kyrkan Sollentuna  
Yvonne Müller, Kummelby kyrka, Box 13, 191 21 Sollentuna. 

konfirmation 2015/16
Inbjudan till Konfa skickas ut till alla 
ungdomar i Sollentuna födda 2001 under 
v. 36. Anmälan öppnar 7/9. Vill du veta 
mer om Konfa? Välkommen på infoträff 
i Edsbergskyrkan 10/9 • 19.00 
Anmälan på konfasollentuna.nu
eller på talong i konfabroschyren från 7/9.

Höstupptakt i 
församlingens kyrkor, 
söndag 13/9.

sorgegrupp
När vi förlorat någon som står oss nära förändras livet. Ibland 
kan det vara en hjälp att tillsammans med andra dela tankar. 
Kontakt och anmälan: Petra Hellström, diakon,  
tfn 505 514 74, petra.hellstrom@svenskakyrkan.se 
Tid: Tor 8/10 (introduktion), 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 och 17/12  
• 14.00  
Plats: Edsbergskyrkan 



September–oktober
gudstjänster

Söndagsskola söndagar 10.00
Bön tisdagar i kyrkorummet 9.00–9.30
Bön fredagar i kyrkorummet 8.30–9.30
Veckomässa onsdagar 7.00, frukost serveras efter mässan. 

Sön 6/9 • 10.00 • Mässa 
Maja Holmberg (välkomnas till Kummelby kyrka),  
Kyrkokören. Rum för läkedom. Kollekten går till Ekumeniskt  
arbete, Europeiska kyrkokonferensen (KEK).  
Sön 13/9 • 10.00 • Höstupptakt – Mässa 
Anders Lennse. Kummelby Gospel.  
Kollekten går till Sollentuna hjälpförening. 
Sön 20/9 • 10.00 • Mässa 
Maja Holmberg. Mini-och Diskantkörerna. Kollekten går till 
Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Sön 20/9 • 18.00 • Lovsångsmässa 
Maja Holmberg. Kollekten går till Svenska Kyrkans Unga  
och Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Sön 27/9 • 10.00 • Mässa 
William Grönroos. Kollekten går till Barnhemmet i Nepal. 
Sön 27/9 • 18.00 • Lovsångsmässa  
William Grönroos. Kollekten går till Kummelby kyrkas  
distriktsförening. 
Sön 4/10 • 10.00 • Mässa  
Anders Lennse. Kyrkokören. Kollekten går till Svenska  
kyrkan i utlandet. 
Sön 4/10 • 18.00 • Lovsångsmässa 
Anders Lennse. Kollekten går till Svenska kyrkan i utlandet. 
Sön 11/10 • 10.00 • Mässa 
Kurt Sundén. Mini- och Diskantkörerna, Mass Choir  
– Kummelby Gospel med gästande körer.  
Kollekten går till Sveriges Kyrkosångsförbund. 
Sön 11/10 • 18.00 • Lovsångsmässa 
Präst meddelas senare. Kollekten går till Sveriges  
Kyrkosångsförbund. 
Sön 18/10 • 10.00 • Mässa 
Präst meddelas senare. Kollekten går till Stockholms  
stifts Kyrkosångsförbund. 
Sön 18/10 • 18.00 • Lovsångsmässa 
Anders Lennse. Kollekten går till Stockholms stifts  
Kyrkosångsförbund. 
Sön 25/10 • 10.00 • Mässa 
Maja Holmberg. Söndagsskola. Kollekten går till  
Sollentuna kvinnojour. 
Sön 25/10 • 18.00 • Lovsångsmässa 
Maja Holmberg. Kollekten går till Kummelby kyrkas  
distriktsförening.

golden lions – frukostmöte
Gästtalare Mats Selander från Credoakademien  
om lidandets och ondskans problematik.  
Frukost 20 kr. 
Anmälan: kummelby@svenskakyrkan.se
Tid: Lör 12/9 • 9.00–11.00
Plats: Kummelby kyrka 

Camelia Zrain  
Utställningen heter ”Sökandet efter Kandinsky” . 
Tid: T o m 8/9  

Banners – ett textilt konstverk som ut-
trycker en bibeltext eller ett speciellt 
bibeltema.  
En banner kan hjälpa betraktaren i sin till-
bedjan och i mötet med Gud och i mötet 
med sig själv. Vernissage sön 13/9.  
Tid: 11–28/9 

Retrospektiv utställning av Agnes Ahlberg.  
Vernissage lör 3/10.  
Tid: 2–28/10  
Utställningar och café öppet mån–fre • 9.00–15.00

konst i kummelby kyrka

Skön lördag 12/9 lör • 14.00 
Tema: Världen är så stor så stor.  
Orgelmusik i 20 minuter med Maria  
Starborg. Efter konserten serveras  
Afternoon tea, kostnad 25 kr. 

Skön lördag 24/10 lördag • 14.00 
Orgelmusik i 20 minuter med Maria 
Starborg. Efter konserten serveras Afternoon tea, kostnad 25 kr. 
OBS! Konsertserien är flyttad till Kummelby kyrka. 

Musik i Kummelby 17/10 lördag • 15.00 
Emilia Utter, sopran. Förköp i Kummelby kyrka, vuxna 100 kr, 
ungdom under 18 år/stud med leg 50 kr
 

musik

Doreen Månsson är gästtalare på Alphas introduktionskväll. 
Hon berättar om sitt liv, sitt engagemang för mångfald och 
mot rasism, barn och deras rättigheter, sina tankar om tro 
och andlighet, m m – i sitt yrke, som mamma, medmänniska, 
i sorg, kris och glädje. Under kvällen får du 
också information om vad det kan innebära 
att gå en Alphakurs. Kursen startar 16/9.  
Anmälan: kummelby@svenskakyrkan.se,  
tfn 505 514 33. 
Tid: Onsdag 9/9 • 18.30-21.00  
Plats: Kummelby Kyrka 

alphaintroduktion 9/9

kummelby kyrkas läger

Följ med till Åkerögården helgen 19–20 september.
Tema: Att vara Kristi kropp
Under helgen kommer vi att ha lovsång, undervisning och samtal, 
pilgrimsvandring, fotboll, brännboll, lagommaraton samt 
möjlighet till samtal/själavård, festmiddag, bön m m.
Anmälan senast 6/9 till: 
kummelby@svenskakyrkan.se eller 505 514 33.
Du kommer att få en bekräftelse efter anmälan. 
Anmälan är bindande. Kom ihåg att ordna din egen resa till Åkerö.
Att ta med: Lakan, handduk, inneskor, bibel, musikinstrument  
samt kläder för internationella festen (från länder du kommer 
ifrån eller har varit i).

Informtionskväll om volontärskap i Svenska kyrkan. Efter 
information och fika ges möjlighet att lyssna på föredrag och 
samtal med Doreen Månsson Kontakt: Robert Thysell,  
tfn 505 513 46 
Tid: Ons 9/9 • 18.00, fika. 
Plats: Kummelby kyrka, Sollentunavägen 83

nyfiken på att bli volontär?

Läger för alla åldrar



nyfiken på att bli volontär?
barnhemmet nbch i nepal
Nu är det klart med markköpet i Nepal. Stort tack till alla som 
gjort detta möjligt!  
 
Nu gäller det att samla in pengar till byggnaden. En särskild 
arbetsgrupp har tillsatts bestående av Marie Gustavsson, 
Anders Hälltorp och Sue och Kjell Davén som hjälp för mark-
nadsföringen. Hittills har en Facebookgrupp startats med 
namnet New Blossom Nepal. Var med och gilla och dela vad 
som skrivits där.  
 
Bland de aktiviteter som kommer att genomföras för att 
samla in pengar till NBCH kan nämnas Loppis på Edsvik den 
30/8 (Marie) och auktion i Kummelby efter gudstjänsten  
den 27/9. Lämna gärna bra begagnade prylar till försäljning 
vid dessa båda arrangemang. Det kommer också att anord-
nas stickning av vinterkläder till barnen.  
 
Framför allt, kom ihåg Distriktsföreningens plusgirokonto 
393676-2. Märk betalningen med ”Nepal bygge” och ditt 
namn.


