
 

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

 vecka 11-12 28 mars - 10 april 2022  

kalender välkommen!  
Med reservation för ändringar
 

måndag 4/4-tisdag 5/5 kl 9-12  
brunnagården, artistv. 2 
Öppna förskolan 0-5 år Kom och umgås,  
knyt nya kontakter både med barn och vuxna, utbyt  
erfarenheter, tankar och funderingar. Kaffe, te finns. 
I Aronsson, förskollärare, I Emanuelsson, diakon.

torsdag 31/3 kl 13-14  
kungsängens kyrka, kyrkv. 35 
Vagga-gunga 0-5 år Upplev musik och  
rörelse tillsammans med ditt barn i kyrkorummet.  
Med E Mering, musiker och I Emanuelsson, diakon.  

måndag - onsdag, fredag kl 9-15,  
torsdag till 19, kyrkv. 35
Kungsängens kyrka öppen Välkommen in,  
tänd gärna ljus i ljusbäraren, be en bön eller bara upplev 
lugnet och stillheten. Kyrkan är från 1200-talet. I taket 
framför altaret finns en ljusring med ett bibelord från  
1 korinthierbrevet, vers 13.
 

“ Men nu består tro, hopp och kärlek,  
dessa tre, men störtst av dem är kärleken”

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

torsdag kl 18.00 klockargården 
Ungdomshäng Vi pratar, har olika teman på  
träffarna, spelar spel, pysslar och har andakt tillsammans. 
Vi startar kl. 18.00 med Veckomässa i Kungsängens kyrka. 
I samverkan med Bro församling. 
L Berglund, församlingspedagog, 070-232 21 03.
 

Gudstjänster vecka 13-14
 

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

onsdag 30 mars kungsängens kyrka, kyrkvägen 35
13.00 mässa E Thomas, präst. E Mering, musiker. Café.

torsdag 31 mars kungsängens kyrka
18.00 veckomässa E Thomas, präst. E Mering, musiker.

söndag 3 april kungsängens kyrka
femte söndgen i fastan. rubrik: försonaren.

11.00 högmässa N Utterhall, präst. Y Rosell, musiker.  
I Emanuelsson, diakon. Alla barn som kommer får en bibel.
 

Arne Wikström berättar om sin tid i Japan
Internationella gruppen har bjudit in Arne Wikström, präst som berättar,  
till kyrkkaffet. Kyrksoppa erbjuds och barn bjuds på pannkakor.  
Alla intäkter från kyrksoppan går oavkortat till Act Svenska kyrkans  
fasteaktion “Samma himmel, samma rättigheter”.

onsdag 6 april kungsängens kyrka 
13.00 mässa P Westerlund, präst. E Mering, musiker. Café.

torsdag 7 april kungsängens kyrka 
18.00 veckomässa N Utterhall, präst. E Mering, musiker.

söndag 10 april kungsängens kyrka 
palmsöndagen. rubrik: vägen till korset.

11.00 högmässa med musikal 
E Thomas, präst. Barnen från Ängla- och Decibelkören medverkar under  
ledning av E Mering, musiker och körledare. Kyrkkaffe.

söndag 10 april västra ryds kyrka, gällöfstav. 58
14.00 mässa AC Roos, präst. E Mering, musiker. S Lillsjö, diakon. 
Ikonmålning pågär under dagen i kyrkan.

Café &  
Påsklovskul 
för alla åldrar! 

 klockargården
tisdag 12 april kl 10-15

korvgrillning ute 
fiskdamm, ägg/påskjakt, påskpyssel 

påskväskan, spela spel, pingis, lekhörna
 

öppna förskolan 12/4 sammanstrålar 
till påsklovskul den här dagen!

kyrkv.35, vid kungsängens kyrka 

välkommen!
 

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

Familje
Fredag
Avrunda veckan i gemenskap  
& slipp matlagningen.  
En mötesplats för stora & små!
 
 

fredag 22 april brunnagården 
artistv. 2. buss 559, 558
 

15.30-17.00 Öppet hus. Lek, rita och pyssla.  
17.00 Enklare andakt.
17.15 Gemensam måltid.  
18.00 Tack och hej!  
 

Anmälan senast tisdagen innan till Louise Berglund, telefon, 08-581 614 79,  
070-232 21 03. Epost, louise.berglund2@svenskakyrkan.se.  
Meddela antalet vuxna, barn och ålder. Pris 50 kr/vuxen. Barn äter gratis 
Begränsat antal. Betalning: Swish. 

välkommen!


