
kl 11.00-13.00 klockargården
Samtal - Sallad & Bibelstudium
start 5 juli Är du nyfiken eller skulle du vilja lära 
dig mer om Bibeln och kristen tro? Gillar du att 
diskutera när det är högt i tak? Välkommen!
 
kl 14.30-16.30 klockargården
Basket tisdag  
start 5 juli Vill du spela streetbasket under  
sommaren? Kom med kläder som du kan springa 
runt i, vattenflaska och positiv attityd. Gratis. Fika.

onsdagar vecka 27-34 
 

kl 13.00 kungsängens kyrka
Mässa Våffelcafé i Klockargården efteråt.
 
kl 14.00-16.00 klockargården
VåffelCafé i trädgården  start 6 juli 
Leksaker finns. Vid dåligt väder är vi inne. 

  

kl 15.00-19.00 kungsängens kyrka
Samtal -vill du prata med någon? 

start 6 juli Vi finns här för dig. Präst finns i kyrkan.

söndagar 
kl 11.00 kungsängens kyrka
Högmässa 

torsdag 30 juni kl 19.00 
kungsängens kyrka
“L´Angelo” Marie Hörnell, organist. 

torsdag 7 juli kl 19.00 
kungsängens kyrka
Sånger från mitt hjärta! 

Eva Mering framför egna sånger till gitarr/piano. 

torsdag 14 juli kl 19.00 
klockargården
Allsång/allspel i trädgården 

Eva Mering.  Ta med musikinstrument, sångrösten.  
Dela en glädjefull stund i musikalisk gemensap. 
 
torsdag 21 juli kl 19.00 
kungsängens kyrka 

Spirituals & arbetssånger 

Afroamerikan Edward Thomas sjunger och berättar 
om sångerna från sin barndom.

torsdag 28 juli kl 19.00 
kungsängens kyrka 

En duo -svängigt och stillsamt 

Erika Persson, cello. Nina Granat, cello/sång.
 
torsdag 4 augusti kl 19.00 
kungsängens kyrka 

Samuel Gajicki 
En kväll med egna låter och covers.

tisdagar vecka 27-34 musik & fika i sommarkväll 

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

onsdagar juni kungsängens kyrka, kyrkv. 35
 8/6 13.00 mässa E Thomas, E Mering, musiker. I Emanuelsson, diakon. 
15/6 13.00 mässa AC Roos, präst. E Mering, musiker. S Lillsjö, diakon. 
22/6 13.00 mässa P Westerlund, präst. E Mering, musiker. S Lillsjö, diakon.

torsdagar juni kungsängens kyrka
 9/6 18.00 mässa E Thomas, präst. E Mering, musiker.  
16/6 18.00 mässa N Utterhall, präst. E Mering, musiker. 
Sista torsdagsmässan 16/5. Startar upp igen torsdag 25/8 kl 18.00.

söndag 12 juni kungsängens kyrka
heliga trefaldighets dag. rubrik: gud-fader, son och ande.
11.00 högmässa AC Roos, präst. Y Rosell, musiker. Kyrkkaffe.

söndag 19 juni kungsängens kyrka
första söndagen efter trefaldighet. rubrik: vårt dop.
11.00 högmässa P Westerlund, präst. E Mering, musiker. Kyrkkaffe.

söndag 19 juni västra ryds kyrka, gällöfstav. 58
14.00 mässa AC Roos, präst. E Mering, musiker. S Lillsjö, diakon. 
Ikonmålning pågår under dagen i kyrkan. 

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

vecka 23-34 6 juni - 28 augusti 2022       
  

kalender välkommen! Med reservation för ändringar

måndag - onsdag, fredag kl 9-15   
torsdag kl 9-19. kyrkv. 35
Kungsängens kyrka öppen 
Fr.o.m 4/7 öppet måndag-fredag kl 10-15.
Kyrkan är från 1200-talet.

måndag - onsdag kl 13-15  
klockargården, kyrkv. 35  
Café Klockargården Fika till självkostnadspris  
(vi gör ingen vinst) eller frivillig gåva. Lekhörna finns för 
barnen. Har du ärende till oss? Kom gärna under caféets 
öppettider. Vi finns här för dig! Dessa öppettider  
gäller t.o.m onsdagen 29 juni. Sedan blir det till  
VåffelCafe’ondagar kl 14-16, t.o.m 24 augusti.
 
söndag 19 juni kl 9-16  
västra ryds kyrka, gällöfstav. 58
Ikonmålning -fulltecknad 19/6!
Ta med eget material om du har. Material finns att köpa. 
Lunch, fika ingår. Susanna Lillsjö, diakon, 
AnnChristin Roos, präst, annchristin.roos@svenskakyrkan.se  
I höst fortsätter vi med start den 18 september. 

 
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

Nu tar vi sommaruppehåll med annonserna i Mitti. Vår nästa annons i Mitt i kommer ut 13 augusti. 
Håll utkik efter bilagan Mitt i “Sommar” som kommer ut 18 juni, där hittar ni oss i mitten av tidningen!

I bilagan: Om sommarens mötesplatser, konserter, midsommar och konfirmation 2022-2023!

Välkommen till Klockargården &  
Kungsängens kyrka i sommar. Kyrkvägen 35!
 

Mer information finns i bilagan Mitt i “Sommar” som kommer ut 18 juni.  
Vill du veta mer? Kontakta Edward Thomas 070-312 11 14, Eva Mering, 070-311 08 57.

Midsommar! 

Välkommen till  
Kungsängens kyrka  
& Hembygdsgården! 
 

midsommarafton  
24 juni kl 11.30
kungsängens kyrka
Gudstjänst “Hela kyrkan sjunger” 

E Thomas, präst. E Mering, musiker. 
Spelvilda medverkar. Ellinor Stålhammar, sång  
och fiol. Elisabet Ryd, sång och nyckelharpa.  
Nina Granat, sång och cello.
 

Gemensamt uttåg till midsommarfirandet  
vid Hembygdsgården. Midsommarstången  
reses kl 13.00, lekar, folkdansuppvisning.  
Kaffeservering, grill, loppis och lotterier,  
från kl 12.15 i Hembygdsgården.  
Firandet arr. av Kungsängens folkdansgille.

midsommardagen 
25 juni kl 11.00 
hembygdsgården  
kyrkv. 22
rubrik: skapelsen.

Friluftsgudstjänst 

A Wikström, präst. E Mering, musiker. 
Kungsängens Folkdansgille medverkar och står för 
kyrkkaffet. Vid regn är vi i Hembygdsgården. 
 
söndag 26 juni kl 11.00 
kungsängens kyrka
den helige johannes döparens dag. 
rubrik: den högstes profet.

Högmässa 

AC Roos, präst. E Mering, musiker.


