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

 vecka 9-10 28 februari - 13 mars 2022  

kalender välkommen!  
Med reservation för ändringar
 
mån 28/2. mån-tis 7-8/3 kl 9-12 brunnagården, artistv. 2 
Öppna förskolan 0-5 år I Aronsson, förskollärare, I Emanuelsson, diakon.  
Tisdag 1 mars sammanstrålar vi med Sportlovskul i Klockargården, se nedan.

måndag 28/2 kl 19.00 klockargården, kyrkv. 35.
Kyrkofullmäktige sammanträder Huvudärende är val av  
elektorer till ärkebiskopsvalet. A Åkerlind, ordförande. Välkommen!

måndag - onsdag, fredag kl 9-15, torsdag kl 9-19
Kungsängens kyrka öppen Välkommen in!  Kyrkv. 35.

måndag - onsdag kl 13-15 klockargården  
Café Klockargården Vi finns här för dig! Tisdag 1/3 kl 10-15. 
Klockargården öppen måndag-fredag kl 9-15. Kyrkv. 35.

torsdag kl 18.00 klockargården 
Ungdomshäng Vi börjar med Veckomässa kl 18 i Kungsängens kyrka.  
L Berglund, församlingspedagog, 070-232 21 03.

”Julens sånger”

Café &  
Sporlovskul 

 

klockargården
tisdag 1 mars kl 10-15

Gudstjänster vecka 9-10
 

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

onsdag 2 mars kungsängens kyrka, kyrkvägen 35
13.00 askonsdagsmässa 
N Utterhall, präst. E Mering, musiker. Café i Klockargården till kl 15.

18.00 askonsdagsmässa AC Roos präst. E Mering, musiker.

torsdag 3 mars kungsängens kyrka
18.00 meditativ gudstjänst
E Thomas, präst. E Mering, musiker. I Emanuelsson, diakon.

fredag 4 mars kungsängens kyrka 
18.00 ekumenisk gudstjänst världsböndagen
“Jag vet vilka avsikter jag har med er” E Thomas, präst. E Mering, 
musiker. I Emanuelsson, diakon. Ideella medarbetare. Gemenskapen 
fortästter i Klockargården, med en engelskinspirerad måltid och fika.  

om världsböndagen från solens uppgång till dess nedgång – samma  
gudstjänst firas runt hela jorden samma dygn den första fredagen i mars.

söndag 6 mars kungsängens kyrka
första söndgen i fastan. rubrik: prövningens stund.

11.00 högmässa 
N Utterhall, präst. Y Rosell, musiker. I Emanuelsson, diakon. Kyrkkaffe.

onsdag 9 mars kungsängens kyrka 
13.00 mässa Café i Klockargården till kl 15.

torsdag 10 mars kungsängens kyrka 
18.00 veckomässa N Utterhall, präst. E Mering, musiker.

söndag 13 mars kungsängens kyrka 
andra söndgen i fastan. rubrik: den kämpande tron. 
11.00 högmässa E Thomas, präst. Västra Ryd Voices medverkar 
under ledning av E Mering, musiker och körledare. Kyrkkaffe.

söndag 13 mars västra ryds kyrka, gällöfstav. 58
14.00 mässa AC Roos, präst. E Mering, musiker. S Lillsjö, diakon. 
Ikonmålning pågår under dagen i kyrkan.

kl 11.00-12.00 korvgrillning ute. 
kl 13.00 musikstund med eva mering.

under dagen: bygga egen semla,  
tipspromenad, rita, spela spel,  

pingis & pyssel. fika & lekhörna.
kyrkv.35, vid kungsängens kyrka

 

välkommen!

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL

900 1223

Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, uppmärksammar 
vi den orättvisa fördelningen av makt och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* 
Dela med dig genom att swisha halva beloppet för något 
du köper.

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

*Källa: FN (nov 2021)

Gabriel Fauré 

requiem
capella cantica

ceciliakören
söndag 13 mars kl 18.00 kungsängens kyrka 

välkommen!

Markus Paananen - tenor
Joachim Lundberg - baryton

Alvar Nilsson - dirigent 
Fri entré

Johan Westre - piano 
Nina Granat - cello
Göran Önneby - flöjt 
Ingrid Granat - sopran

 
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

Vi söker körsångare! Till Änglakören åk 6-7 och  
vuxenkörerna Andreaskören och Västra Ryd Voices
Änglakören övar på en musikal. Andreaskören övar inför Långfredagsmusiken  
och Valborgsmässoafton. Västra Ryd Voices har konsert i maj.  
Vill du veta mer? Kontakta Eva Mering, körledare 08-581 614 67, 070-311 08 57


