
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.

 
 

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? Tillsammans samtalar
vi om livet. Du behöver inte vara troende för att vara 
med. Biblar finns. anmälan till edward.thomas@
svenskakyrkan.se 08-581 614 88. Meddela om du 
vill ha sallad + fika (65 kr) eller bara fika (35 kr).  
Det går bra att ta med egen lunch/fika.
 
kl 14.30-16.30 klockargården
Basket tisdag & fika 
start 5 juli Vill du spela streetbasket i sommar? 
Kom med kläder som du kan springa runt i, vatten-
flaska och positiv attityd. Det här kostar ingenting.  
Vi värmer upp innan vi spelar. I mitten tar vi en paus  
i kyrkan innan vi fikar och avslutar med mer spel.  
Vi ses på parkeringen utanför, Kyrkv. 35.  
kontakt: Edward Thomas, präst, 070-312 11 14.

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 inomhus. Fika: 30 kr eller frivillig summa.

kl 15.00-19.00 
kungsängens kyrka
Samtal -någon att 
prata med?
start 6 juli Vi finns härför  
dig! Att ha någon att prata med 
är ett mänskligt behov. Vem du 
än är och vad du än är i för livs- 
situation är du alltid välkommen.  
Präst på plats, har tystnadsplikt.

söndagar 

kl 11.00 kungsängens kyrka
Högmässa  

Tema och bibeltexter för aktuell söndag här:  
svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

30 juni kl 19.00 
kungsängens kyrka
“L´Angelo”  

Marie Hörnell, organist från 
Örnsköldsvik, spelar orgelstycken 
från Bach till nutida kompositörer.

7 juli kl 19.00 
kungsängens kyrka
Sånger från mitt hjärta! 

Eva Mering framför egna sånger.  

14 juli kl 19.00 
klockargården
Allsång/allspel  
i trädgården 

Med Eva Mering. Ta med musik-
instrument och sångröst. Dela en 
glädjefull stund i gemenskap!
 
21 juli kl 19.00 
kungsängens kyrka 

Spirituals &  
arbetssånger 

Om musiken som skapades av 
afrikanerna som bortrövades till 
nord Amerika för att vara slavar. 
Den europeiska musiktraditionen 
mötte den afrikanska, då blev det 
sprituals. Afroamerikan  Edward 
Thomas sjunger och berättar  
sångerna från sin barndom och 
bjuder in alla att sjunga med.

28 juli kl 19.00 
kungsängens kyrka 

EN duo -svängigt  
& stillsamt
Erika Persson, cello/piano. Nina 
Granat, cello/sång. Klassisk musik 
och folkmusik blandat med visor 
från den traditionella låtskatten.
 
4 augusti kl 19.00 
kungsängens kyrka 

Samuel Gajicki 
-egna låtar & covers 

Samuel är en artist/singer/ 
songwriter med erfarenhet av 
att ha spelat på allt ifrån små  
tillställningar till ett fullsatt  
Globen, på radio och TV.  

tisdagar vecka 27-34 musik i sommarkväll  
torsdagar. fika i klockargården 

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

 
telefon: 08-581 614 60. lämna meddelande, vi ringer så snart vi kan! direktnummer finns också på hemsidan, www.svenskakyrkan.se/kungsangen   

epost: kungsangen.vastraryd@svenskakyrkan.se   följ oss gärna på sociala medier! facebook.com/svenskakyrkankungsangen   instagram: svenskakyrkankungsangen

 
 

Anmäl dig här! 
 

svenskakyrkan.se/kungsangen
qr-koden tar dig direkt till  

anmälan och information på hemsidan.

 

Konfirmation 2022-2023 
för dig född 2008 I höst kommer tiotusentals fjortonåringar att vara med i konfirmand- 
grupper 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.

          Välkommen till Klockargården  
          & Kungsängens kyrka i sommar  
        Vi finns här för dig!
                 Information finns också på hemsidan, www.svenskakyrkan.se/kungsangen  
            Vill du veta mer eller undrar något om sommarens mötesplatser. Kontakta  
        Edward Thomas, präst, 070-312 11 14. Eva Mering, musiker, 070-311 08 57.

 “riv ur och spara”   vecka 23-34 5 juni - 28 augusti 2022       konfirmation 2022-2023        

Boka dop/vigsel!
Ring 08-581 614 60,  
lämna meddelande så ringer  
vi upp så fort vi kan.  
Eller mejla till epost:
kungsangen.vastraryd 
@svenskakyrkan.se

Vi söker körsångare till våra körer! 
Capella Cantica & Ceciliakören 
 

Två körer med enorm bredd. Repertoaren sträcker  
sig från kända verk av Händel, Bach och Mozart till 
sakral musik, folkmusik, visor, afrikansk musik, jazz.  
Vi medverkar i mässor och har konserter i  
församlingens regi.  
 

kontakt Alvar Nilsson 070-777 52 75  
alvarnilsson36@gmail.com

Andreaskören & Västra Ryd Voices 
 

Andreaskören sjunger framförallt på gudstjänster/
mässor men ger även konserter.  
Västra Ryd Voices, för alla åldrar, sjunger gospel,  
pop, gärna med koreografi, sjunger på gudstjänster/
mässor. -Här lär vi in på gehör.  
 

kontakt Eva Mering, 070-311 08 57  
eva.mering@svenskakyrkan.se

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

Kungsängens 
kyrka 
Kyrkan är från 1200-talet.
Restaurerad, tillgänglihets- 
anpassad och tillbyggd 
2016-2017.  
Ny orgel invigdes 2019. 

öppettider 
mån-fre 9-15 
fr.o.m 4/7  
mån-fre kl 10-15
kyrkvägen 35


