
 

Anmäl dig här! 
svenskakyrkan.se/kungsangen

 
 
 

qr-koden tar dig  
direkt till anmälan 
och information 

      på hemsidan.
 

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

onsdagar 25 maj, 1 juni kungsängens kyrka, kyrkv. 35
13.00 mässa P Westerlund, E Mering, musiker. I Emanuelsson, diakon. 
13.00 mässa E Thomas, präst. E Mering, musiker. S Lillsjö, diakon.

torsdag 26 maj kungsängens kyrka
kristi himmelsfärds dag. rubrik: herre över allting.
13.00 mässa E Thomas, präst. E Mering, musiker.  

söndag 29 maj kungsängens kyrka
söndagen före pingt. rubrik: hjälparen kommer.
11.00 högmässa N Utterhall, präst. Y Rosell, musiker.  
I Emanuelsson. Kyrkkaffe. 

torsdag 2 juni kungsängens kyrka, kyrkv. 35
18.00 mässa N Utterhall, präst. E Mering, musiker.

söndag 5 juni kungsängens kyrka 
namn: pingstdagen. rubrik: den heliga anden. 
11.00 högmässa E Thomas, präst. Andreaskören  
medverkar under ledning av E Mering, musiker/körledare. Kyrkkaffe

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

vecka 21-22. 23 maj - 5 juni 2022       
  

kalender välkommen! Med reservation för ändringar

måndag 23/5, 30/5, tisdag 31/5 kl 9-12 brunnagården,  
Öppna förskolan 0-5 år Artistv. 2, Brunna. 
Tis. 24/5 är öppna förskolan på utflykt, så inget i Brunnagården den dagen.

måndag - onsdag, fredag kl 9-15 (ej fre 27/5) , torsdag kl 9-19
Kungsängens kyrka öppen Kyrkv. 35. 

måndag - onsdag kl 13-15 klockargården, kyrkv. 35  
Café Klockargården Lekhörna finns för barnen. Har du ett ärende  
till oss? Kom gärna under caféets öppettider. Vi finns här för dig! Välkommen!
 
torsdag 2 juni kl 13.00 västra ryds kyrka, 
gällöfstav. 58
Pilgrimsvandring “Pilgrimens sju nycklar” 
Vi samlas vid kyrkan och vandrar ca. 1 timme medan vi samtalar 
kring ämnet. Ta gärna med kaffekorg. Väl mött! 
Susanna Lillsjö, diakon och AnnChristin Roos, präst. 

torsdag 2 juni kl 18.00 bro församling, prästv. 6 
Ungdomshäng “Sommaravslutning”  
Kontakt L Berglund, församlingspedagog, 070-232 21 03.

 
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

Konfirmation 2022-2023 
för dig född 2008 I höst kommer tiotusentals fjortonåringar att vara med i konfirmandgrupper  
i Svenska kyrkans olika församlingar. Du har redan nu möjlighet att välja mellan tre olika inriktningar  
beroende på dina intressen. Tänk dig konfirmandåret som en inre upptäcktsresa. Ett år då du tillsammans 
med nya och gamla vänner på ett lekfullt sätt får upptäcka nya sidor av dig själv, fundera på om Gud finns, 
religionens betydelse för människor samt ditt och alla andra människors oändliga värde och mycket mer.  
En av våra mötesplatser under året är Kungsängens kyrka, som är från 1200-talet.  
Dina ledare är duktiga musiker, präster, diakoner, pedagoger och konfirmandungdomsledare.  

Vi satsar stort på konfirmandarbetet! Välkommen! Paul Westerlund, församlingens nya kyrkoherde

vill du veta mer? hör av dig till Louise Berglund, församlingspedagog.  
08-581 614 79, 070-232 21 03. E-post: louise.berglund2@svenskakyrkan.se 
öppet-hus-kväll! torsdag 22 augusti kl 19-21, 2022 
plats: klockargården, kyrkvägen 35 i kungsängen

“sommar”gruppen 
 

För dig som gärna vill stanna på hemmaplan  
utan läger. Vi ses två veckor på sommarlovet  
2023, och åker på två utflykter, till Sala  
Silvergruva och Gröna lund samtidigt som vi  
lär oss mer om livet och Gud. 
träffar Start söndag 27 november 2022.
plats Klockargården, Kyrkvägen 35. 
träffar 19-22, 26-30 juni 2023.
plats Brunnagården, Artistvägen 2.
kostnad Denna grupp kostar ingenting. 
konfirmation Söndag 2 juli 2023.

“assisi”gruppen 
 

Assisi är en medeltida stad i Italien som ligger  
på ett berg med fantastisk utsikt. Vi bor i kloster, 
och vi tar oss tillbaka till medeltiden, där vi får 
möta Franciskus och Clara. Lektionerna är  
upplevelsebaserade. Staden och omgivningarna  
på berget är våra upptäcktsplatser. 
träffar Start söndag 27 november 2022.  
8 söndagar fram till maj 2023.
plats Kungsängens kyrka, Klockargården 
Kyrkvägen 35. 
läger/resa 21-28 juni 2023 
kostnad Avgift för resa tillkommer. 
konfirmation Söndag 2 juli 2023.

“roadshow”gruppen 
 

För dig som vill vara med i ett musikalprojekt. 
Gillar du att sjunga och dansa framför människor 
eller vill du jobba bakom kulissen. Välj 1 av 4 olika 
spår. Lägret är en bussresa till Norrland, där vi 
framför musikalen i kyrkor i olika städer. 
1. Band för dig som spelar instrument.
2. Dans för dig som vill dansa.
3. Sång för dig som vill sjunga.
4. Roadie för dig som vill jobba med ljud, ljus och text.
träffar Torsdagar, hösten 2022. 
läger/resa 16-26 juni 2023.
kostnad Denna grupp kostar ingenting. 
konfirmation Lördag 1 juli 2023.


