LENA LJUNGQVIST ÄR VÅR
NYA FÖRSAMLINGSPEDAGOG
HELA PROGRAMMET FÖR
SOMMARENS KONSERTER

Ledaren

”En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar,
och solens ljus och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.”
Psalm 201, vers 1

K

anske är sommaren den årstid där vi har lättast att urskilja livet i Skapelsen – allt som
grönskar och spirar av örter, gräs, åkrar och ängar. Den ljumma vinden som får åkerns
säd att bölja. Jag lyfter blicken i tacksamhet över att finnas till en stund på jorden.
Sommartid är också semestertid för vissa av er, för andra är det sommarlov eller kanske
jobb eller just inget särskilt, bara en tid bland andra. Det ser olika ut.
I församlingen är sommar = sommarkyrkor, från 19 juni till 27 juli mellan kl.13-17. Även
den här sommaren har vi öppet i alla våra kyrkor i tur och ordning. Här kan du komma och få
gott fika, daglig Lekmannaledd andakt kl.14 och guidning av kyrkan. På onsdagar kl.19 kan
du njuta av toner i sommarkvällen på Musik i sommarkväll och på lördagar har vi
Helgmålsbön kl.18.
Sommarkyrkorna görs möjliga genom fantastiska ideella medarbetare som jobbar och ger
frivilligt av sin tid och sitt engagemang för att skapa en levande kyrka här i Västra Rekarne!
Det ska vi fira! Det gör vi med en Ideellafest onsdag den 28 augusti, kl.17-19 i Lista
Sockengård. Och självklart är du också välkommen – just du! Du som kan och vill ge av dig
själv och din tid.
I september kommer vi för första gången prova på att ha Församlingsdag. En dag för alla
åldrar! Det blir spännande.
Det händer också mycket annat roligt, bl.a. har vi traditionsenlig Gudstjänst söndagen den
4 augusti, Herrfallet, med Rekarne spelmän och fika efter gudstjänsten. Och den 16 juni kl.16
har vi Mässa i Öja kyrka då vi får välkomna vår nya församlingspedagog Lena!
Oavsett om du är semestrare på hemmaplan eller bortaplan, har sommarlov eller vad du nu
befinner dig i livet – önskar jag dig en fin sommartid med smyckade dalar och ängar.
Sommarhälsningar
Malin Lindström
Församlingschef

Under sommaren

LUNCHGUDSTJÄNST
Västra Rekarne församling inbjuder till lunchgudstjänst en gång i månaden kl 11.30. Vi börjar
med en enkel gudstjänst därefter äter vi en enkel lunch tillsammans till en kostnad av 50 krononor.
23/8 Bergagården
20/9 Lista Sockengård
18/10 Värhulta Kapell
15/11 Gillberga Församlingshem
6/12 Lista Sockengård
Har ni frågor kontakta Håkan Johansson 070-258 83 56
Alla är hjärtligt välkomna!

SOPPLUNCH
Västra Rekarne Församling inbjuder till sopplunch sista tisdagen i månaden kl 12.00 i Bergagården Alberga. Där vi träffas och har trevligt över en god soppa och avslutar med kaffe och
kaka. Varje gång har vi ett program allt ifrån sång och musik till någon som föreläser. Kostnad
30 kronor.
Höstens program
27/8 Knutsta Skattegård Anna o Mattias Wistrand
24/9 Kocken Christopher Wallin Skogsgläntan
29/10 Rekarne Spelmän
26/11 Hans Murman
10/12 Lucia Bergatrollets barn
Har ni frågor kontakta Håkan Johansson 070-258 83 56
Alla är hjärtligt välkomna!

MUSIKANDAKT
En gång i månaden har Västra Rekarne församling en Musikandakt på äldreboendet Skogsgläntan i Alberga. Vi börjar kl.14.00. Där sjunger vi allsång och fikar tillsammans under
trevliga former.
Höstens datum: 30/8, 13/9, 25/10, 22/11, 20/12.
Har ni frågor kontakta Allan Forcado 070-258 81 69
Alla är hjärtligt välkomna!

Ny medarbetare

VÅR NYA FÖRSAMLINGSPEDAGOG LENA
LJUNGQVIST VÄLKOMNAS I MÄSSAN I ÖJA KYRKA
16 JUNI KL. 16.00.
EFTER GUDSTJÄNSTEN FIRAR VI MED FESTLIGT KYRKFIKA.
VÄLKOMMEN!

VEM ÄR JAG?
Jag är en positiv person som hellre ser möjligheter än svårigheter.
Jag är 53 år har tre barn och 5 barnbarn, jag är gift
med Claes som är pensionär.
Jag gillar att skapa verksamhet för att få
göra Jesus känd, och att få visa på vad han
kan göra med våra liv. Lika mycket som
jag tycker om att vara bland många
människor, så är jag också lika intresserad av dig som person i det enskilda
samtalet.
Jag vill hjälpa människor att hitta
rätt i sina liv, på sina egna villkor.
Jag ser fram emot att möta dig i
barngrupper eller i verksamhet för er
som kommit upp i en högre ålder.
Församlingsarbete för mig är att vi är
en grupp som träffas på våra villkor för
att vi har en gemensam tro.
Oavsett ålder så är vi ändå Guds barn.
Lena Ljungqvist

Musik i sommarkväll

ANDERS STÄVARBY

19 JUNI KL 19:00 VÄRHULTA KAPELL
En visafton med Anders Stävarby. Anders är en mångsidig trubadur. Förutom att han är bred i sitt repertoarval, är han en gitarrvirtuos. Hans repertoar spänner från Bellman, över Dan Andersson
och Nils Ferlin till Cornelius Vreeswijk.

GYTTRING

26 JUNI KL 19:00 LISTA KYRKA
Gyttring är en folkmusiktrio som spelar irländska folkvisor med inslag från den svenska
folkmusiktraditionen. Musiken framförs på
klassisk irländsk instrumentering med gitarrer, irländsk bouzouki, mandolin, banjo,
bodhrán, whistles och stämsång.
Du guidas i den irländska låtskatten genom
berättande visor och en stor portion humor.
Historierna blandas upp med traditionell och
medryckande dansmusik.

Musik i sommarkväll

SARA OCH GÖRAN

3 JULI KL 19:00 LISTA KYRKA

Göran Kunstbergs och Sara Almgren spelar
låtar och visor från fyra sekel. Instrumenten
är säckpipor, nyckelharpor, piano, gitarr och
sång. De utgår från folkmusiken men breddar också ut lite lätt i den klassiska musiken.
Samt tar ibland ett och annat modernt grepp
till de gamla visorna, låtarna och instrumenten.
Välkommen till en klangfull kväll med oanad
effekt.

MARTIN OLSSON

10 JULI KL 19:00
VÄSTERMO KYRKA

Orgelkonsert med Martin Olsson, organist i
S:ta Ragnhilds kyrka i Södertälje församling.
Det blir ett blandat och lättlyssnat program
med musik av bland andra J S Bach, P Cholley, J Williams och J Bret. En härlig blandning av klassisk, tv-spel- och film-musik.

Musik i sommarkväll

DUO FABULA

17 JULI KL 19:00 ÖJA KYRKA
Duo Fabula består av Jana Langenbruch
(blockflöjter och folkliga pipor) och Nina
Grigorjeva (harpa, folkliga pipor och sång).
Duon spelar nordisk folkmusik och tidig musik på traditionella och tidstrogna instrument.
I snirkliga polskor kommer härjedalspipa och
offerdalspipa kommer till sin rätt.
I ena ögonblicket fångas publiken med
fängslande, teatraliska uttryck och fantastisk
fingerfärdighet. I nästa ögonblick får man
drömma sig bort från den stressiga vardagen i
stillsamma stycken.
Duo Fabula har sedan de bildades 2009
genomfört flera turnéer i Sverige och Tyskland, satt upp teaterföreställningar, spelat på
stämmor och festivaler samt släppt en CD.

RESONANS

24 JULI KL 19:00 GILLBERGA KYRKA
Såhär skriver kören Resonans om sig själv:
”Kom hjärtans fröjd” är temat på vår sceniska körkonsert. Hjärtat skapar liv genom att
pumpa runt blod i kroppen och är en symbol för vårt känsloliv. Ny vetenskaplig forskning
talar om hjärtintelligens, om att hjärtat kommunicerar med hjärnan och skapar tankar som
handlar om kärlek, tacksamhet och omtanke om varandra och planeten vi lever på. Att vara
hjärtintelligent är grunden för äkta och djupa relationer och något vi behöver träna hela
livet. Speciellt när det gäller hur vi kommunicerar med varandra. Detta vill vi gestalta med
våra sånger.
Körledare: Ing-Mari Janzon Andershed

5 snabba

LARS-OLOF MAGNUS
PETTERSSON KARLSSON
VAKTMÄSTARE VAKTMÄSTARE

Favoritmat:
Vildsvins karré och pommes frites
Favoritmusiker:
ZZ Top
Bok du läser just nu:
Jägarskolan
Favoritplagg:
Arbetskläder
Om du träffade Gud ansikte mot ansikte,
vad skulle du säga då?
Du bör vara mer rättvis.

Favoritmat:
Korngryn
Favoritmusiker:
Lars Winnerbäck
Bok du läser just nu:
Jakt tidningar
Favoritplagg:
Arbetsbyxor
Om du träffade Gud ansikte mot ansikte,
vad skulle du säga då?
Jaha, vad händer nu?

Musik

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KÖRER!
Rekarne småröster är en barnkör är för alla sångglada barn från 7 år och uppåt.
Vi övar på onsdagar kl. 15:30-16:30 i Bergagården. Vi lär oss nya svängiga låtar och har
skoj tillsammans.
Efter överenskommelse med föräldrar kan vi möta barnen på Hammargärdets skolas fritids.
Vi promenerar kl.15:00 från skolan till Bergagården med de barn som är anmälda till kören. Vi
äter mellanmål först och sjunger sedan från kl. 15:30. Uppstart 4/9.
Välkommen hälsar Viola och Allan
Kontakt och anmälan:
Viola Rosenquist, 016-641 74. viola.rosenquist@svenskakyrkan.se
Allan Forcado, 016-641 72. allan.forcado@svenskakyrkan.se

Rekarne Röster är en blandad fyrstämmig kör för alla åldrar. En kyrkokör med god stämning
och med nyfikenhet på både ny och gammal körmusik! Vi välkomnar nya körsångare till alla
stämmor, men för närvarande har vi störst behov av fler altar och sopraner. Kören medverkar
i församlingens gudstjänster och ger 1-2 konserter per år. Kören övar kl. 19:00–21:00 varje
torsdag i Lista sockengård. För dig som vill vara med och sjunga tag kontakt med körledare
Viola Rosenquist för mer information. Uppstart 29/8. Välkommen till oss!
Kontakt: viola.rosenquist@svenskakyrkan.se Tel. 016-641 74

Ideella medarbetare

I Västra Rekarne har vi ca 90 personer som engagerar sig i församlingslivet på olika sätt.
För en liten församling är det väldigt postivt att det finns så många som engagerar sig
just nu. Deras insats i olika aktiviteter går inte att underskatta. Inte bara ger de glädje och
extra liv till församlingslivet, tillbaka får de lika mycket glädje och glöd.
Nedanför har jag två glada individer som har gjort många saker och är villiga att ställa upp i
kyrkans olika uppdrag. När det gäller ideellt arbete har de sagt så här:

”Utan församlingens
ideella-arbete skulle en
stor del av verksamheten gå på sparlåga.
Jag är engagerad i
bland annat Gillberga-Lista församlingskår
och känner stort gensvar, glädje och tacksamhet för det arbete vi lägger ner där.
Birgitta Holmqvist

”För mig har kyrkan och gemenskapen i
församlingen alltid varit betydelsefull. När
jag var 6 år började jag söndagsskolan i Öja
kyrka.
(Pappa sjöng i kyrkokören och mamma var
syföreningstant, så jag blev tidigt inskolad i
kyrkolivet.)
Att få vara kyrkvärd var också viktigt för
mig men när Allan frågade om jag kunde
tänka mig att arbeta som frivillig eller volontär var nog det bästa.
Gemenskapen blir
stor, ensamheten blir
mindre. Jag blir glad
av arbetet och hoppas
att alla har glädje av
frivilligheten i församlingen.”
Gerd Hall

Välkommen till ett öppet möte! Du som engagerar dig i församlingsarbetet ideellt och du
som funderar på att bidra i olika aktiviteter som frivillig för att göra vår församling levande, är varmt välkommen till Kastanjevägen 4, Kjula 12 juni kl. 14:00-16:00. Kom precis
som du är!
Vi samlas kring fika och därefter samtalar vi om församlingens ideella arbete.
Om ni ämnar att komma, hör av er till Håkan Johansson, 070-258 83 56.
Jag hoppas att den låga vi har kommer att fortsätta skina för församlingens glädje.
Hälsning med bön!
Allan Forcado
Ideellasamordnare

VÄLKOMMEN TILL FÖRSAMLINGSDAG
22 SEPTEMBER KL. 12:00-17:30, LISTA
Vi grillar hamburgare och korv till lunch kl. 12:00. Kaffeservering.
12:00-14:30 Tipspromenad, för barn och vuxna
13:30 Allsång i Lista sockengård
15:15 Fika: kaffe, te, saft, sylt, grädde och våfflor
16:00 Mässa, Lista kyrka

ENDAGSRETREAT I LISTA
LÖRDAGEN 26 OKT 2019
Välkommen att anmäla dig till höstens endagsretreat i Lista, lördagen den 26 okt. Vi har en
dag i stillhet med tystnaden som språk. Temat är ”Följ med och se”. Kostnad 200 kr. Enklare
lunch och middag ingår, samt eftermiddagsfika. Retreatledare är prästerna Allan Forcado och
Malin Lindström. Vi börjar kl.11:00 och håller på till ca kl.19:00.
Frågor om retreaten:
Allan Forcado, präst, tfn: 016-641 72
Malin Lindström, Församlingschef, tfn: 016-403 36 07
Anmälan till Håkan tfn: 016-623 04 senast 1 okt. Ange ev. önskemål om specialkost.
Begränsat antal platser.

Kalendarium

JUNI

JULI

Söndag 2/6 kl. 16:00 Gudstjänst, Vilan
Fredag 7/6 kl. 11:30 Lunchgudstjänst,
Värhulta kapell
Söndag 9/6 kl. 11:00 Stiftets vallfartsmässa,
Vårfruberga
Söndag 9/6 kl. 16:00 Mässa, Lista kyrka
Måndag 10/6 kl. 16:00 Gudstjänst, Gillberga
kyrka
Onsdag 12/6 kl. 14:00-16:00 Ideellamöte,
Kjula. Du är hembjuden till ideellasamordnare Allan på Kastanjevägen 4, Kjula
Fredag 14/6 kl. 14:00 Musikandakt,
Skogsgläntan
Söndag 16/6 kl. 16:00 Mässa, Öja kyrka
Onsdag 19/6 kl. 19:00 Musik i sommarkväll,
Värhulta kapell
Lördag 22/6 kl. 16:00 Gudstjänst, Gillberga
kyrka
Söndag 23/6 kl. 14:00 Friluftsgudstjänst,
invid Lista kyrka
Måndag 24/6 kl. 14:00 Lekmannaledd
andakt, Lista kyrka
Tisdag 25/6 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Lista kyrka
Onsdag 26/6 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Lista kyrka
Onsdag 26/6 kl. 19:00 Musik i sommarkväll,
Lista kyrka
Torsdag 27/6 kl. 14:00 Lekmannaledd
andakt, Lista kyrka
Fredag 28/6 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Lista kyrka
Lördag 29/6 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Lista kyrka
Söndag 30/6 kl. 16:00 Mässa, Lista kyrka

Måndag 1/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Lista kyrka
Tisdag 2/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Lista kyrka
Onsdag 3/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Lista kyrka
Onsdag 3/7 kl. 19:00 Musik i sommarkväll,
Lista kyrka
Torsdag 4/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Lista kyrka
Fredag 5/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Lista kyrka
Lördag 6/7 kl. 18:00 Helgmålsbön, Lista
kyrka
Söndag 7/7 kl. 14:00 Mässa, Västermo kyrka
Måndag 8/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Västermo kyrka
Tisdag 9/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Västermo kyrka
Onsdag 10/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Västermo kyrka
Onsdag 10/7 kl. 19:00 Musik i sommarkväll,
Västermo kyrka
Torsdag 11/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt, Västermo kyrka
Fredag 12/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Västermo kyrka
Lördag 13/7 kl. 17:00-18:00 Kyrkogårdsvandring utanför Västermo kyrka. Öja-Västermo hembygdsförening i samarbete med Västra
Rekarne församling.
Lördag 13/7 kl.18:00 Helgmålsbön, Västermo
kyrka
Söndag 14/7 kl. 14:00 Mässa, Öja kyrka
Måndag15/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Öja kyrka
Tisdag 16/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Öja kyrka
Onsdag 17/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Öja kyrka
Onsdag 17/7 kl. 19:00 Musik i sommarkväll,
Öja kyrka
Torsdag 18/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt, Öja kyrka
Fredag 19/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Öja kyrka

Kalendarium
Lördag 20/7 kl. 14:00:00 Lekmannaledd
andakt, Öja kyrka
Lördag 20/7 kl. 18:00 Helgmålsbön, Öja
kyrka
Söndag 21/7 kl. 14:00 Mässa, Gillberga kyrka
Måndag 22/7 kl.14:00 Lekmannaledd andakt,
Gillberga kyrka
Tisdag 23/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Gillberga kyrka
Onsdag 24/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Gillberga kyrka
Onsdag 24/7 kl. 19:00 Musik i sommarkväll,
Gillberga kyrka
Torsdag 25/7 kl. 14:00 Lekmannaledd
andakt, Gillberga kyrka
Fredag 26/7 kl. 14:00 Lekmannaledd andakt,
Gillberga kyrka
Lördag 27/7 kl. 18:00 Helgmålsbön Gillberga
kyrka
Söndag 28/7 kl. 16:00 Mässa, Lista kyrka

augusti
Söndag 4/8 kl. 18:00 Gudstjänst, Herrfallet
Rekarne spelmän
Söndag 11/8 kl. 16:00 Mässa, Lista kyrka
Söndag 18/8 kl. 10:00 Högmässa, Västermo
kyrka
Onsdag 21/8 kl. 08:00 Andakt, Bergagården
Fredag 23/8 kl. 11:30 Lunchgudstjänst,
Bergagården
Söndag 25/8 kl. 16:00 Mässa, Lista kyrka
Tisdag 27/8 kl. 12:00-14:00 Tisdagssoppan,
Bergagården
Onsdag 28/8 kl. 08:00 Andakt, Bergagården
kl.17:00-19:00 Ideellafest, Lista
Fredag 30/8 kl. 14:00 Musikandakt,
Skogsgläntan

SEPTEMBER
Söndag 1/9 kl. 10:00 Högmässa, Västermo
kyrka
Onsdag 4/9 kl. 08:00 Andakt, Bergagården
Söndag 8/9 kl. 16:00 Mässa, Lista kyrka
Onsdag 11/9 kl. 08:00 Andakt, Bergagården
Fredag 13/9 kl. 14:00 Musikandakt,
Skogsgläntan
Söndag 15/9 kl. 10:00 Högmässa, Västermo
kyrka
Onsdag 18/9 kl. 08:00 Andakt, Bergagården
Fredag 20/9 kl. 11.30 Lunchgudstjänst, Lista
sockengård
Söndag 22/9 kl. 12:00-17:30 Församlingsdag
Lista
Kl. 16:00 Mässa, Lista kyrka
Tisdag 24/9 kl.12:00-14:00 Tisdagssoppan,
Bergagården
Lördag 28/9 kl. 14:00 Musikkryss med
insamling till Världens barn, Lista sockengård
Söndag 29/9 kl. 10:00 Gudstjänst med
små- och stora, Rekarne småröster, Västermo
kyrka

Kontakt

KYRKOR OCH LOKALER KYRKOMUSIKER

Bergagården
Ringvägen 2 Alberga

Viola Rosenquist, Kantor
016-641 74

Gillberga kyrka
Skricksta
635 13 Eskilstuna

FÖRSAMLINGSPEDAGOG

Lista kyrka
635 14 Eskilstuna
Värhulta kapell
732 93 Arboga
Västermo kyrka
635 35 Stora Sundby
Öja kyrka
635 35 Stora Sundby

PRÄSTER
Malin Lindström, Församlingschef
016-403 36 07
Allan Forcado, Komminister
016-641 72

Lena Ljungqvist, Församlingspedagog
016-403 36 64

VAKTMÄSTARE
Lars-Olof Pettersson
016-610 03
Magnus Karlsson
016-602 86
Katrin Axelsson
016-641 64
Håkan Johansson
016-623 04

Insamlingskampanjer/gåva:
123 454 37 65

Serveringsintäkter:
123 100 26 74

Besöksadress:
Kyrkans hus, Smörparken
63220 Eskilstuna

Bokning av dop, vigsel och begravning
016-403 37 50
eskilstuna.bokning@svenskakyrkan.se

Postadress:
Eskilstuna pastorat
Box 307
63104 Eskilstuna

Kyrkogårds- och gravärenden
Telefon: 016-403 37 60
E-post: eskilstuna.gravarende@svenskakyrkan.se

Telefon:
016-170 700

https://www.svenskakyrkan.se/eskilstuna

E-post:
eskilstuna.pastorat@svenskakyrkan.se

Med reservation för ändringar. Ansvarig utgivare: Malin Lindström. Formgivning: kommunikatörerna, Eskilstuna pastorat

