
kyrktaxi! ring bålsta taxi 0771-147 000, uppge kungsängen-västra ryds församling

 
telefon: 08-581 614 60. lämna meddelande så ringer vi upp så snart vi kan! direktnummer på hemsidan,  

www.svenskakyrkan.se/kungsangen   epost: kungsangen.vastraryd@svenskakyrkan.se 
facebook.com/svenskakyrkankungsangen   instagram: svenskakyrkankungsangen

 vecka 5-6 31 januari - 13 februari 2022  

kalender välkommen!  
Med reservation för ändringar
 
måndag kl 9-12 lastbilsparken, brunna 
Öppna förskolan 0-5 år ses ute!  
Kom och umgås, knyt nya kontakter både med barn 
och vuxna, utbyt erfarenheter, tankar och funderingar. 
Kaffe och te finns. Irene Aronsson, förskollärare och 
Ida Emanuelsson, diakon finns där. Vi hjälps åt att hålla 
avstånd och stannar hemma vid förkylningssymtom 
- även vid lindriga. Tisdagar utgår just nu. Artistv. 2. 

måndag - onsdag kl 9-16  
torsdag kl 9-19 
fredag kl 9-16
Kungsängens kyrka öppen  
Välkommen, tänd ljus och sitt ner en stund. Kyrkv. 35

måndag - onsdag kl 13-15  
klockargården  
Café utomhus, vid Klockargården
Fika till självkostnadspris.Har du ett ärende till oss, 
kom gärna under caféets öppettider. Vi finns här för 
dig! Klockargården öppen måndag-fredag  
kl 9-15. Kyrkv. 35.

torsdag kl 18  
klockargården 
Ungdomshäng 
Vi pratar, har olika teman på träffarna, spelar spel, 
pysslar och har andakt tillsammans.  
I samverkan med Bro församling.  
Startar kl. 18 med Veckomässa i Kungsängens kyrka. 
Kontakt: Louise Berglund, församlingspedagog,  
tel: 070-232 21 03

Vi söker  
3 säsongsarbetare  
till kyrkgårdsförvaltningen
Tre tjänster mellan 2022-05-02- 2022-10-28.  
Visstidsanställning, 6 månader. Sista ansökningsdag 1 mars. 
Mer information på www.svenskakyrkan.se/kungsangen 

Välkommen med din ansökan!

Att fira gudstjänst och Mässa är ett tillfälle att bli sedd och älskad 
för den du är. Att i lugn och ro få reflektera över veckan. Stänga av 
mobiltelefonen, njuta av lugnet. Tända ljus, be en bön för dig själv eller 
någon du tänker på. Lyssna på vacker musik och sjunga tillsammans. 
Fylla på energi för att orka med veckan som kommer.  
Kyrkkaffet efteråt är tyärr inställt i januari-februari  
med anledning av restriktionerna.

 

max 50 besökande i kyrkan 
Omsorgen om varandra hjälps vi åt att hålla,  

genom att hålla avstånd och stanna hemma vid symptom!
 
 

kyrktaxi! ring bålsta taxi telefon 0771-147 000  
uppge kungsängen-västra ryds församling

 

onsdag 2 februari kungsängens kyrka 
kyrkvägen 35
13.00 mässa T Strand, präst. E Mering, musiker.

torsdag 3 februari kungsängens kyrka
18.00 veckomässa E Thomas, präst. E Mering, musiker.

söndag 6 februari kungsängens kyrka
kyndelsmässodagen eller jungru marie kyrkogångsdag.  
rubrik: uppenbarelsens ljus. 

11.00 högmässa N Utterhall, präst. Y Rosell, musiker.  
Capella Cantica medverkar under ledning av A Nilsson, körledare 

torsdag 10 februari kungsängens kyrka
 

18.00 veckomässa N Utterhall, präst. E Mering, musiker.

söndag 13 februari kungsängens kyrka
septuagesima “den sjuttionde”.  
rubrik: nåd och tjänst 
 

11.00 högmässa E Thomas, präst. S Lillsjö, diakon.  
Andreaskören medverkar under ledning av E Mering, körledare.
 
söndag 13 februari västra ryds kyrka 
gällöfstavägen 58
14.00 gudstjänst  
AC Roos, präst. E Mering, musiker. S Lillsjö, diakon. 

lediga jobb

Retreatdagar för anhöriga
våren 2022 Varmt välkommen till retreatdagar där du som anhörig  
får möjlighet att få en dag för att ta hand om dig själv. Under dagen  
kommer det finnas möjlighet att vara med på olika aktiviteter både  
inomhus och utomhus. 
 

datum 22 februari, 22 mars och 26 april. kl 9.30-15.30  
plats Västra Ryd, Gällöfstavägen 58. 
 

vill du veta mer? kontakta susanna lillsjö, diakon 
08-581 614 62, 070-311 08 50, susanna.lillsjo@svenskakyrkan.se 

 
 

i samarbete med upplands-bro kommun. bro församling  
och anhörigföreningen i upplands-bro.

Välkommen  
till kyrkan!


