trångsund-skogås församlingsblad

avisan

gudstjänster & aktiviteter

sommaren 2021

ÖPPETTIDER

När kyrkorna är öppna är du välkommen att tända ljus eller
bara sitta ner en stund i de vackra kyrkorummen.
Ordinarie öppettider till och med 27 juni.
mariakyrkan, skogåstorget 10
Sommaröppet from 28 juni tom 15 augusti:
Måndag stängt
Tisdag stängt
Onsdag 10.00–15.00
Torsdag 10.00–15.00
Fredag 10.00–15.00
Söndag 10.00–14.00
tacksägelsekyrkan, dalarövägen 8
Vardagar 9.00–15.00
e-postadress till församlingen
trangsund.forsamling@svenskakyrkan.se
postadress till församlingen
Svenska kyrkan Trångsund Skogås
Box 33, 142 21 Skogås
webbplats
www.svenskakyrkan.se/huddinge

OBS! Avisan har pressläggning i början av juni. Förändringar
pga Coronaläget kan komma att inträffa. För uppdaterad info se:
svenskakyrkan.se/huddinge eller
facebook.com/trangsundskogas
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sommaren som bär längtan
Sommaren är en tid som är förknippad med stora förväntningar.
Vi längtar efter sol, värme och ledighet. Det är en tid när vi umgås
mer med släkt, vänner och bekanta. Men sällan har en annalkande
sommar burit så mycket längtan som årets sommar. Under mer än
ett halvår har de flesta av våra aktiviteter och träffpunkter varit
stängda på grund av pandemin.
I skrivande stund anar vi en tydlig ljusning som det varmare vädret
och den pågående vaccinationen för med sig. I församlingen
planerar vi för sommarcafé, musikkvällar, promenader och gudstjänster med kyrkkaffe. Det är en stor glädje och lättnad att återigen kunna bjuda in till vår gemenskap. Jag önskar dig en välsignad
sommar och varmt välkommen till Mariakyrkan !
Psalm 754, vers 1
När dagen fylls av fågelsång,
när äng och hagar blommar,
när markens hela rikedom
förkunnar Nordens sommar.
Då spelar Skaparen
och vi är toner i hans symfoni
av ljud och ljus och färger.

jerker ekvall
Församlingsherde
Trångsund Skogås
församling
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SOMMARCAFÉ med MIDDAGSBÖN
Onsdagar – fredagar 10.00–15.00.
16 juni – 23 juli, samt 4 augusti – 20 augusti.
Välkommen på vårt populära sommarcafé i trädgården utanför
Mariakyrkan. Här finns gott sällskap, kaffe och något härligt
tilltugg till humana priser. Varmt välkommen!
Middagsbön i kyrkan varje onsdag 12.00 under sommarcaféets
öppethållande. Välkommen!
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DIAKONI
Vår diakon Åsa Johansson Stridh har semester 21 juni till
18 juli. Under denna period ansvarar diakoniassistent
Ulrika Ryttestål för de diakonala frågorna och besöken.
Du når Åsa Johansson Stridh på 08-588 699 05
och Ulrika Ryttestål på 08-588 699 22.
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HÖGMÄSSA I SOMMAR i mariakyrkan
Högmässa, söndagar 11.00 i Mariakyrkan, Skogås
Vi fortsätter att fira mässa i sommar.
Vid uppehållsväder blir det kyrkkaffe utomhus.
Varmt välkommen!
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Willy Eriksson,
promenadledare

TORSDAGSPROMENADER
Välkommen med på promenad, varje torsdag 10.00.
Start utanför Mariakyrkan. Promenaden leds av Willy Eriksson,
ideell i församlingen. Frågor besvaras av Sara Johansson, 08-588
699 06 eller sara.johansson@svenskakyrkan.se
Vi planerar även för en längre pilgrimsvandring den 18 september.
Håll utkik efter mer info i Höstavisan!
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MUSIK I SOMMARKVÄLL
Onsdagar 18.00, Mariakyrkan i Skogås.
Vi håller avstånd – max 50 besökare!
30/6 – ”Att angöra en brygga”
Ulrika Goliats Fredriksson, sång, P-A Karlsson, akustisk gitarr
7/7 – ”Från Bach till Taube – sommarpärlor”
Andreas Nilsson, accordion/dragspel
14/7 – ”Mozart med mera”
Mimmie Törngren, violin
Cornelia Vogel, violin
Ludvig Dahlström, viola
Samuel Lazar Eriksson, cello
21/7 – ”Hembygdshälsning!”
Julia Sjöstedt, flygel, Clara Arvidsson, violin
28/7 – ”I jazzton”
Ali Djeridi, trummor, Leo Lindberg, orgel, Karl Olandersson,
trumpet
4/8 - ”Polska och Blå toner”
Maria Hulthén Birkeland, sång & fiol, Petter Bergander, piano,
Anders Johnsson, bas
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Följ oss på
sociala medier!
Trångsund Skogås församling finns på flera ställen på nätet.
Utöver vår webbplats, www.svenskakyrkan.se/huddinge,
finns vi även på Facebook, Instagram och Youtube.

facebook.com/TrangsundSkogas

svk_trangsundskogas
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sök på Trångsund Skogås församling

kontakt
Växel							08-588 697 00
Bokning av dop, vigsel, lokal o begravning			
08-588 697 68

präster
Församlingsherde Jerker.Ekvall@svenskakyrkan.se		
Komminister Sara.Johansson@svenskakyrkan.se		
Komminister Christer.Hugo@svenskakyrkan.se		
Komminister Johan.Norberg@svenskakyrkan.se		

08-588 699 00
08-588 699 06
08-588 699 02
08-588 699 20

diakon
Asa.Johansson.Stridh@svenskakyrkan.se			

08-588 699 05

musiker
Organist David.Strandberg@svenskakyrkan.se		
Kantor Eva.Frossling@svenskakyrkan.se			

08-588 699 04
08-588 699 16

pedagoger
Pedagog Margareta.j.Johansson@svenskakyrkan.se		
Musikpedagog Hanna.Helgesson@svenskakyrkan.se		
Församlingspedagog Thomas.Racksater@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Nanna.Transtromer@svenskakyrkan.se

08-588 699 14
08-588 699 26
08-588 699 09
08-588 699 15

vaktmästare
Peter.r.Karlsson@svenskakyrkan.se				08-588 699 21
Ulrika.Ryttestal@svenskakyrkan.se				08-588 699 22
Henrik.Fernstrom@svenskakyrkan.se			
08-588 699 10

övrig personal
Kommunikatör Helena1.Svensson@svenskakyrkan.se		
Husmor Stina.Patetsos@svenskakyrkan.se			

08-588 699 13
08-588 699 01

tryckinfo
Redaktör: Helena Svensson, 08-588 699 13
helena1.svensson@svenskakyrkan.se
Bilder: IKON, Unsplash & Helena Svensson
Ansvarig utgivare: Jerker Ekvall
Tryck: Huddinge pastorat
Upplaga: 300 ex.
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Fundera hur ni vill att ert dop ska se ut – och hör
sedan av er till 08-588 697 68 eller
huddinge.bokning@svenskakyrkan.se och boka!

Eller vill ni hellre ha ett dop hemma i trädgården?
Komma på drop in-dop?

Många har fått skjuta upp dop under pandemin.
Men nu är det äntligen möjligt att samla hela
släkten i kyrkan!

Äntligen dags för dop?

