
Allsång på  
Valborgsmässoafton
andreaskören m.fl 

under ledning av eva mering
lördag 30 april kl 18.00 kungsängens kyrka 

Fri entré.

välkommen! 

gospel
konsert
västra ryd voices 
under ledning av eva mering 

söndag 8 maj kl 18.00 kungsängens kyrka 
Fri entré.

välkommen!

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

vecka 17-18 25 april - 8 maj 2022       
  

kalender välkommen!  
Med reservation för ändringar

måndag-tisdag kl 9-12 brunnagården, artistv. 2 
Öppna förskolan 0-5 år

måndag - onsdag, fredag kl 9-15, torsdag kl 9-19
Kungsängens kyrka öppen Kyrkv. 35. Välkommen in, du kan 
tända ljus, be en bön eller bara uppleva 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 störst av dem är kärleken”

måndag - onsdag kl 13-15 klockargården, kyrkv. 35  
Café Klockargården

torsdagar kl 18.00 klockargården 
Ungdomshäng Vi börjar med Veckomässa kl 18 i Kungsängens kyrka. 

torsdag 28 april kl 13.00 kungsängens kyrka 
Vagga-gunga 0-5 år Upplev musik, rörelse med ditt barn i kyrkorummet.

Gudstjänster
 

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

onsdag 27 april, 4 maj kungsängens kyrka, kyrkv. 35
13.00 mässa A Wikström, E Thomas, präster. Y Rosell, E Mering, musiker.

torsdag 28 april, 5 maj kungsängens kyrka
18.00 veckomässa E Thomas, N Utterhall, präster. E Mering, musiker.

söndag 1 maj kungsängens kyrka 
namn: tredje söndagen i påsktiden. rubrik: den gode herden.
11.00 högmässa N Utterhall, präst. Y Mering, musiker. Kyrkkaffe

söndag 8 maj kungsängens kyrka 
namn: fjärde söndagen i påsktiden. rubrik: vägen till livet.
11.00 högmässa E Thomas, präst. E Mering, musiker. Kyrkkaffe.

söndag 8 maj västra ryds kyrka, gällöfstav. 58 
11.00 mässa AC Roos, präst. S Lillsjö, diakon. E Mering, musiker. 
Ikonmålning pågår under dagen i kyrkan. Kyrkkaffe.

Drop-in-dop lördag  
21 maj kl 10-15  
 

Blev det aldrig av?  
Välkommen oavsett ålder!
 

i kungsägens kyrka, kyrkvägen 35. Kanske blev det aldrig tid för dop, kanske 
kändes det för stort och omständigt. Då är drop-in-dop en möjlighet att komma 
till kyrkan och döpa sig utan några större förberedelser. När du kommer får du 
träffa en präst och prata om dopet. Sedan firar vi en kort dopgudstjänst just för 
dig eller ditt barn. Det går lika bra att komma den lilla familjen men du får gärna 
ta med dig gäster. Vi dukar upp tårtbuffé i Klockargården och alla som döps  
den här dagen får en dopgåva av församlingen. Det kostar ingenting. 
Det finns inget krav på dopklänning, det går precis lika bra att bli döpt i vanliga 
kläder. Dopklänningar finns att låna. 

hör av dig så berättar vi mer!
Louise Berglund, 08-581 614 79. 
kungsangen.vastraryd@svenskakyrkan.se

- Det enda du som vuxen behöver ha  
   med dig är legitimation.

 

 
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


