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

 vecka 15-16 11 - 24 april 2022  

mån-ons 11-13 april kungsängens kyrka, kyrkv. 35 
13.00 passionsandakt
P Westerlund, N Utterhall, E Thomas, präster. E Mering, musiker. 

skärtorsdag 14 april kungsängens kyrka
rubrik: det nya förbundet. jesus blir förrådd.
18.00 skärtorsdagsmässa AC Roos, präst. Capella Cantica, A Nilsson.

långfredag 15 april kungsängens kyrka
rubrik: korset. jesus blir korsfäst. 
11.00 gudstjänst AC Roos, präst. Capella Cantica. A Nilsson.
 
lördag 16 april kungsängens kyrka
namn: påsknatten. rubrik: genom död till liv. 
23.00 påsknattsmässa E Thomas, präst. E Mering, musiker.

söndag 17 april kungsängens kyrka 
namn: påskdagen. rubrik: kristus är uppstånden. 
11.00 högmässa P Westerlund, präst. Y Rosell, musiker. N Kolecka, solist

måndag 18 april västra ryds kyrka, gällöfstav. 58 
namn: annandag påsk. rubrik: möte med den uppståndne. 
jesus möter lärjungarna. 

14.00 pilgrimsvandring  
“Emmanusvandring” 
Samling utanför kyrkan.  
Vandringen tar ca 1 timme.  
Ta gärna med vatten, fika och kläder efter väder.  
E Thomas, präst. I Emanuelsson, diakon.

15.00 gudstjänst 
E Thomas, präst. Y Rosell, musiker.  
I Emanuelsson, diakon. Kyrkkaffe.

onsdag 20 april kungsängens kyrka
13.00 mässa N Utterhall, präst. E Mering, musiker.

torsdag 21 april kungsängens kyrka
18.00 veckomässa N Utterhall, präst. E Mering, musiker.

söndag 24 april kungsängens kyrka 
namn: andra söndagen i påsktiden. rubrik: påskens vittnen.
11.00 högmässa P Westerlund, präst. E Mering, musiker. 
M Byström, solist. Kyrkkaffe. Se nedan för fler aktiviteter 24/4.

Hej & välkommen!
 
Påsken är kristendomens viktigaste helg. Vi firar den  
för att påminna oss om att Jesus uppstod några dagar 
efter att han hade dött på korset. 

Kungsängens kyrka öppen
Mån - ons 11-13/4, kl 9-15. 
Tis-ons 19-20, 22/4 kl 9-15.
Tors 21/4 kl 9-19.

Café Klockargården  
öppen kl 13-15
Mån-ons 11-13/4. 
Tis-ons 19-20/4.
Kyrkvägen 35.

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

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

Kl 15.30-17.00. Öppet hus. Kl 17.00 Andakt.  
Kl 17.15 Måltid. Kl 18.00 Tack och hej!  
Anmälan senast tisdagen innan till 070-232 21 03. 
louise.berglund2@svenskakyrkan.se. 50 kr/vuxen.  
Barn äter gratis. Välkommen!

Café & påsklovskul 
för alla åldrar!
tisdag 12 april kl 10-15 
klockargården, kyrkv. 35 
Korvgrillning ute. Fiskdamm. Ägg/påskjakt.
Påskpyssel. Påskväskan. Spela spel, pingis.  
Lekhörna. Öppna förskolan 12/4  
sammanstrålar till påsklovskul  
den här dagen! 
Välkommen!

musik på
långfredagen

text: Martin Modéus 
musik: Eva Mering

fredag 15 april kl 15.00  
kungsängens kyrka 

Kicki Dickinson, solist. Andreaskören. 
Peter Holmberg, klarinett/piano. 

Elisabet Holmberg, tvärflöjt.
José Quispe, gitarr. Eva Mering, gitarr/piano.
Lisa Valtersson, fiol. AnnChristin Roos, präst. 

Fri entré. Välkommen! 

Gå på modevisning  
& bidra till en god sak!  
söndag 24 april kl 14.00 
klockargården 
Villa skogas livsstilsbutik 2808 och Nina Rönnberg  
med mannekänger visar kläder som sedan kan  
köpas i butik. Du får en rabattkupong. Fika serveras. 
Biljettpris 50 kr, köps av Ida Emanuellson, sms/ring 
070-249 28 85, ida.emanuelsson@svenskakyrkan.se 
Det kommer finnas matbröd till försäljning som  
bakats av ungdomsgruppen.
 
Alla intäkter går oavkortat till  Act Svenska kyrkans  
fasteaktion ”Dela lika under samma himmel”.  
Arrangeras av Internationella gruppen. 
svenskakyrkan.se/act
Välkommen!

Konsert med  
afrikansk musik
ceciliakören
freedom and peace

söndag 24 april kl 18.00  
kungsängens kyrka

Körsång med afrikansk musik under ledning av  
Mikael Zifa Ericsson.

Fri entré. Välkommen! 

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

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

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


