
MÖTESPLATS 
Jakobsbergskyrkan 

Programblad för  
mars och april 2020



GUDSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA SAMLINGAR

Mars 
1 SÖNDAG - Första söndagen i fastan 
11:00 Gudstjänst med na-vard. Filip Nordin, 
Markus Landgren 

2 MÅNDAG 
19:00 - 20:30 Bibelstudium Apostlagärningarna 
med Per-Magnus Selinder 

8 SÖNDAG - Andra söndagen i fastan 
11:00 Gudstjänst. Ebbe Sundström, Markus 
Landgren. Kyrkokören. 50-årsjubileum sedan 
kyrkan byggdes.  

10 TISDAG 
13:00 Mi- på dagen-träff (RPG): ”Livet, 
musiken och poli3ken" - Claes Thunblad 

11 ONSDAG 
19:00 - 20:30 ”Humanism trots allt” Samtal i 
biblioteket kring E-y Hillesums dagböcker - 
anförande av Åke Jonsson  

14 LÖRDAG 
10:00 Bibel och Brunch: ”Lärjungaskap från 
barndom 3ll vuxen ålder” - Frida IgeYord, 
pastor i Filadelfiakyrkan Stockholm 

15 SÖNDAG - Tredje söndagen i fastan 
11:00 Familjegudstjänst. Julia Ekman, Filip 
Nordin. 

16 MÅNDAG 
19:00 - 20:30 Bibelstudium Apostlagärningarna 
med Per-Magnus Selinder 

21 LÖRDAG 
10:00 - 11:30 ”Kom [ll ro min själ” - Enkla 
avspänningsrörelser och texter för medita[on. 

22 SÖNDAG - Jungfru Marie bebådelsedag 

11:00 Gudstjänst. Maria Hassani - 
pastorskandidat, Filip Nordin. Bön- och 
offerdag för pastors- och diakoniutbildningen. 

24 TISDAG 
13:00 Mi- på dagen-träff (RPG): ”Kristet 
viEnesbörd i en mångreligiösa värld" - Karin 
Wiborn, generalsekreterare i Sveriges Kristna 
Råd (SKR) 

26 TORSDAG 
18:45 Kvällsandakt med na-vard  

29 SÖNDAG - Femte söndagen i fastan 
11:00 Gudstjänst. David Wedegård, Markus 
Landgren. Avtackningsgudstjänst för pastor 
David Wedegård. 

30 MÅNDAG 
19:00 - 20:30 Bibelstudium Apostlagärningarna 
med Per-Magnus Selinder 

April 
4 LÖRDAG 
14:00 Klapp- och Klanggudstjänst. Kris[na 
Selinder 

5 SÖNDAG - Palmsöndagen 
11:00 Gudstjänst med Na-vard. Filip Nordin, 
Markus Landgren 

6 MÅNDAG 
12:00 - 13:00 S[llhetens rum 
19:00 Passionsandakt 

7 TISDAG 
12:00 - 13:00 S[llhetens rum 
13:00 Mi- på dagen-träff (RPG): ”En dag ska vi 
alla dö, alla andra dagar ska vi leva" - Bo 
Senter, sjukhuspräst och musiker 
19:00 Passionsandakt 



8 ONSDAG 
12:00 - 13:00 S[llhetens rum 
19:00 Passionsandakt 

9 SKÄRTORSDAGEN 
12:00 - 13:00 S[llhetens rum 
18:45 Gudstjänst/Getsemanestund med 
na-vard. Filip Nordin, Markus Landgren.  

10 LÅNGFREDAGEN 
11:00 Gudstjänst. Markus Landgren, 
Kyrkokören.  

12 SÖNDAG -  Påskdagen 
11:00 Gudstjänst med na-vard. Per-Magnus 
Selinder.  

15 ONSDAG 
19:00 - 20:30 ”Hela livets kyrka” Samtal i 
biblioteket kring Equmeniakyrkans nya 
handbok - anförande av Markus Landgren 

19 SÖNDAG - 2a söndagen i påskTden 
11:00 Gudstjänst. Felix Lindström, Filip Nordin. 
Församlingsmöte i samband med kyrkfikat.  

20 MÅNDAG 
19:00 - 20:30 Bibelstudium Apostlagärningarna 
med Per-Magnus Selinder 

21 TISDAG 
13:00 Mi- på dagen-träff (RPG): ”AE vila i sin 
kallelse men all3d vara sänd - livet som pastor" 
- David Wedegård 

23 TORSDAG 
18:45 Kvällsandakt med na-vard 

26 SÖNDAG - 3e söndagen i påskTden 
11:00 Gudstjänst. Klas Eriksson, Markus 
Landgren. Bön- och offerdag för det na3onella 
arbetet. 

.  

 
VARJE VECKA 

Onsdagar 13:00-15:00 
Träffpunkt Kvarnplan 

Öppen gemenskap m. fika och musik. 

Torsdagar 17:00-18:30  
Språkcafé 

För dig som vill och behöver prata/
träna svenska. I församlingsvåningen.  

 

För e- fullständigt kalendarium se 
hemsidan 

Vi reserverar oss för eventuella 
förändringar av medverkande under 

gudstjänsterna. Om förändringar sker 
finns korrekta uppgiMer på 

församlingens hemsida 

GUDSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA SAMLINGAR



NÅGRA ORD KRING  
FASTAN 

”När ni fastar…” säger Jesus, inte ”Om ni fastar…”. A- fasta var en självklarhet för Jesus 
och har genom kyrkans historia också varit e- självklart inslag i det kristna livet. 
Numera inte lika självklart i alla tradi[oner. A- fasta kan lära oss mycket, men vad 
denna fasta ska bestå i är inte all[d lika uppenbart. En del avstår viss mat, som varit det 
vanliga historiskt, andra avstår nu för [den från tv-[-ande, sociala medier, smarta 
telefoner eller [ll och med hela den digitala världen som upptar allt mer av människors 
liv och [llvaro. Kanske vågar du utmana dig själv i år a- fasta från något för a- 
[llsammans med Gud få syn på det som är vik[gast i livet.  

Under 2019 ini[erades den första klimagastan i Equmeniakyrkan med fokus på 
hållbarhet. 2020 utökas de-a [ll a- inspireras av de tre spår vi har i vårt temaår; Till 
jordens y-ersta gräns. Det kan ses som tre olika ingångar [ll fastan. Man kan följa e- 
eller flera av spåren: 

1. Apostlagärningarna med fokus på andlig läsning 
En naturlig väg in i fastan är aE avstå något för aE ge mer 3d för aE läsa Guds ord – 
Bibeln – och andra texter för aE mer söka Gud och låta vår rela3on med Mästaren 
Jesus få fördjupat liv. 

2. InternaTonell mission med fokus på givande och gemenskap över gränser 
En fasta med fokus på aE avstå något för aE ge vidare av det vi har fåE. AE dela med 
sig bortom sina och världens gränser. 

3. Klimatet med fokus på en hållbar livssTl och e]erföljelse 
Människan är skapad 3ll Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som 
människor eE unikt ansvar aE vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. 

Läs mer på: 

h-ps://equmeniakyrkan.se/tro/fastan/ 

https://equmeniakyrkan.se/tro/fastan/
https://equmeniakyrkan.se/tro/fastan/


NÅGRA ORD KRING  
PÅSKEN 

Påsken är den kristna kyrkans största högTd. Vi firar a- Gud 
genom Jesus Kristus besegrat döden och a- syndens makt är 
bruten. I Jakobsbergskyrkan går vi djupare in i denna händelse 
under s[lla veckan, den vecka som leder fram [ll påskdagen. 
Välkommen a- fördjupa din tro och din rela[on [ll Jesus 
under påsken 2020. 

SAMLINGAR UNDER STILLA VECKAN (V.15) 
6-12 APRIL 

STILLHETENS RUM  
Måndag - torsdag 
Under s[lla veckan kommer kyrkan a- vara öppen 12.00-13.00 
för enskild andakt och medita[on. Den som vill kan på egen 
hand, med hjälp av Frälsarkransen, vandra runt i kyrksalen och 
stanna vid olika platser för a- reflektera över pärlornas 
budskap. Man går in och ut som man vill - tystnad råder hela 
[den. Ledare: Mari-Anne S[gnäs 

PASSIONSANDAKTER 
Måndag - onsdag 19:00 
Bön - bibelläsning - sång och musik 

GUDSTJÄNSTER 
Skärtorsdag 19:00 - Gudstjänst/Getsemanestund med na-vard. Filip Nordin och 
Markus Landgren. 

Fredag 11:00 - Långfredagsgudstjänst. Markus Landgren. 

Söndag 11:00 - Påskdagen - Gudstjänst med na-vard. Per-Magnus Selinder. 



Verksamhet för barn och unga! Här följer 
lite kort informa[on om vilka grupper 
som finns. Mer info och anmälan hi-ar du 
på hemsidan www.jakobsbergskyrkan.nu 

BARNENS GUDSTJÄNST SÖND. (3-10 år) 
Vi sjunger, dansar och lär oss om bibelns 
spännande berä-elser!  Vi börjar med a- 
vara med i gudstjänsten och går sedan 
iväg [llsammans. Söndagar 

Barnrytmik (1-4 år) 
Sjung med di- barn.  
Nio onsdagar med start 5 februari 2020. 
Klockan16:30  

Barnkören - Änglakören (5-12 år) 
Varje onsdag. Se hemsidan för 
terminsTder. 
5-6år: 16.30-17.15 
7-12år: 17.30-18.15 

Scout (7-15år) 
Spårarscout 7 - 9 år: 18:30-20:00 
Upptäckarscout 10 - 12 år: 18:30-20:00 
Äventyrarscout 13 - 15 år: Några ggr/
termin 
Varannan onsdag 

Tonårsarbete  
Se hemsidan, sociala medier eller 
kontakta Filip Nordin för a- få reda på vad 
som händer i kyrkan för tonåringar och 
unga vuxna. 

Ordförande för Equmenia 
Jakobsbergskyrkan är:   

Rickard Molin 
rickard.molin@gmail.com

Rapport från Equmenia 
Jakobsbergskyrkans 

årsmöte 
Onsdagen den 12 februari hade Equmenia 
Jakobsbergskyrkan si- årsmöte. Vi såg [llbaka 
på e- fantas[skt 2019 med verksamhet för 
barn och unga i alla åldrar, och blickar framåt 
mot en fram[d full av utmaningar och hopp då 
vi har många barn som snart kommer upp i 
tonåren, och behöver [llsammans med 
församlingen fundera på hur vi arbetar för a- 
minska ”glappen” i verksamheten. Vi vill vara 
en kyrkan där alla åldrar känner sig hemma och 
då behöver vi skapa rum för små- och stora 
barn, tonåringar och unga vuxna som hör [ll 
vår förening/församling. Vi valde också en ny 
styrelse där Rickard Molin är ordförande.  

mailto:rickard.molin@gmail.com
mailto:rickard.molin@gmail.com


Har du frågor eller funderingar kring församlingens ekonomi - kontakta Margareta 
Wredenberg (ordförande), Ulf Axelsson (kassör) eller Markus Landgren (pastor och 
föreståndare). 

FÖRSAMLINGENS EKONOMI

SWISHA EN GÅVA TILL FÖRSAMLINGEN 

123 123 71 55

Söker du samtal om tro, dop, andlig vägledning eller själavård?
Vill du bli medlem i församlingen? Vill du engagera dig?

Ta kontakt med någon av församlingens anställda.

Hälsning från årsmötet 
”Lördagen den 15/2 hade vi 
församlingsårsmöte i kyrkan. Det var e- möte 
fullt av mod, hopp och tro både inför 
fram[den och kommande genera[oner som 
ska leva och verka i vår kyrka. Bland annat tog 
vi beslut om a- investera i välbehövlig 
upprustning av ven[la[onen i vår nu 50-åriga 
kyrkobyggnad som kommer a- 
uppmärksammas i e- jubileum längre fram i 
vår. 

Med ordet från Första Petrusbrevet gick jag 
glad hem från vårt årsmöte 2020 - ’SäE allt 
ert hopp 3ll Guds nåd´.” 

Hälsningar, 
Margareta Wredenberg, nyvald ordförande 
för Jakobsbergskyrkans församling

Avgående ordförande Håkan 
Bryngelsson överlämnar 
ordförandeklubban 3ll vår nya 
ordförande Margareta eMer 10-år på 
posten. Tack för allt Håkan och Guds 
rika välsignelse önskar vi dig!



ANSTÄLLDA 

WEBBEN ÖVRIGT 
www.bruketsommar.se 
www.equmeniakyrkan.se 
www.equmenia.se 

LOKALBOKNING 
lokalbokning@jakobsbergskyrkan.nu 

KONTON 
Plusgiro  2 66 37-9  
Bankgiro  313-5050  
Konto SHB  6184 030 064 198  
Swish Församlingen 123 123 71 55  
Equmenia Jkbk  57 64 00-6 (pg)  
Swish Equmenia Jkbk  123 562 46 71  

Församlingsnummer  2617  
(Anges bl.a. vid inbetalning [ll kyrkoavgiten)  
OrganisaTonsnummer  813200-1069 

MÖTESPLATS JAKOBSBERGSKYRKAN 
Församlingsbladet 
Redaktör: Vakant 
Manusstopp för nästa nummer: 15 april

DIAKON  
Maria Sommar (tjg 80%) 
072-454 88 66 
Lediga dagar: Måndag, lördag 
maria.sommar@jakobsbergskyrkan.nu

VIKARIE FÖR  
DAVID 2020 
Filip Nordin (tjg 50%) 
073-931 98 64 
filip.nor@gmail.com 

PASTOR  
David Wedegård 
070-274 77 89  
Föräldraledig under 2020 
david.wedegård@jakobsbergskyrkan.nu

PASTOR OCH  
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE  
Markus Landgren  
070-416 54 64 
Lediga dagar: Måndag, lördag. 
markus.landgren@jakobsbergskyrkan.nu

Kvarnplan 20, 17764 Järfälla / 08-580 121 94  
jakobsbergskyrkan@jakobsbergskyrkan.nu 

Församlingens ordförande - Margareta Wredenberg 
070-275 47 63/ margaretawredenberg@gmail.com 

ExpediTonen är i regel bemannad  
måndag-[sdag 10:00-12:00.

SOCIALA MEDIER

www.jakobsbergskyrkan.nu
HEMSIDA

@jakobsbergskyrkan

mailto:jakobsbergskyrkan@jakobsbergskyrkan.nu
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