
JAKOBSBERGSKYRKANS 
EXPEDITION 
tel. 08-580 121 94 
(mån - tis 10:00-12:00) 
jakobsbergskyrkan@jakobsbergskyrkan.nu

JAKOBSBERGSKYRKAN 
Kvarnplan 20 
177 64 Järfälla 
hemsida: 
www.jakobsbergskyrkan.nu

E N  P L A T S  F Ö R  S A M T A L   
O M  L I V E T  O C H  G U D

VI ÄR EN KYRKA.  
GRUNDEN ÄR DEN KRISTNA TRON. 
HÄR ÄR HÖGT I TAK OCH LÅGA TRÖSKLAR. 
INGA TANKAR, FUNDERINGAR ELLER FRÅGOR 
ÄR OPASSANDE, FÖR STORA ELLER FÖR SMÅ.

VÅRENS 
PROGRAM 

2019

RIV OCH RULLA 
Vi har livsnära samtal medan vi tillverkar förband och  

småbarnskläder för Kongo-Kinshasa. 

Tid: Andra måndagen i månaden kl 16:30 – c:a 18:45  

med början den 14 januari. Avgift: 150 kr (fraktkostnader) 

Ledare: Annita Larsson (08-583 500 68) 

Meddela ditt intresse till ledaren eller expeditionen.

LÅT OSS GÖRA EN 
GEMENSKAP 
En liten introduktion och samtal inför årsmötet 

om delaktighet och demokrati  i församlingen. 

Tid : Söndag den 3 februari i samband  

med kyrkfikat. Ingen anmälan krävs. 

Ledare: Markus Landgren  

  DELA TRON OCH LIVET 
    Vi rekommenderar dig att hitta en liten grupp där du kan dela tron och lära känna andra mer, en så kallad hemgrupp.  

    Det gäller både för dig som är ny i gemenskapen, gammal i gården eller bara nyfiken på församlingen. En hemgrupp  

    är en öppen gemenskap där alla personligheter är välkomna. Man samlas regelbundet i hemmen för att dela  

    vardagens glädje och bekymmer, be tillsammans och ha en närmare gemenskap. Vi som arbetar i kyrkan hjälper dig  

    gärna att hitta in i en grupp eller starta en ny. Kontakta någon av oss anställda! 

                                  Markus Landgren, David Wedegård, Maria Sommar

Vi hänvisar även ti l l… 
Järfälla församlings arrangemang och kurser t.ex. Retreater, Pilgrimsvandringar,  

Heliga danser, Fritt inre måleri. Mer information: www.svenskakyrkan.se/jarfalla 

S:t Lukasföreningens föreläsningar. Mer information: www.sanktlukas.se/jarfalla 

Detta program tas fram av rådet för teologi och lärande.  

Har du tips inför kommande terminer?  Hör av dig till Åke Jonsson ( akeberntjonsson@gmail.com ) 

LÄR KÄNNA DIN FÖRSAMLING & DESS TRADITION 
En kurs för nya medlemmar och andra som vill få mer kunskap om Jakobsbergskyrkans församlings och 
Svenska Missionskyrkans/ Equmeniakyrkans tradition, uttrycksformer och historia.  

Tid: 5 kvällar, varannan måndag kl 19.00-21.00. Startar vid behov. 
Ledare: Gunnar Holm (08-580 304 60) och Markus Landgren (070 416 54 64)  
Meddela ditt intresse till ledarna eller Jakobsbergskyrkans expedition. 
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SAMTALSGRUPPER OM TRO OCH LIVSERFARENHETER         
I en samtalsgrupp uppmuntras vi till öppna personliga samtal med respekt för varandras personliga integritet. 

Varje enskild samtalsgrupp kan få olika form och gestaltning beroende på deltagarnas önskemål. 

JAKOBSBERGSKYRKAN erbjuder flera former för dig som vill bekanta 

dig med den kristna trons innehåll, reflektera över din egen livsåskådning 

eller fördjupa dig (mer) i teologiska frågor.  VÄLKOMMEN! 

BIBELNS TEXTER PÅ 2000-TALET         

Här låter vi söndagens bibeltext initiera samtalet.  

Det finns två grupper, en med tyngdpunkt i Jakobsberg och en i Kallhäll. 

I Jakobsberg: Tid: Måndag den 21 januari, 4 mars & 29 april kl 19:00 – 20:30 
  Ledare: Urban Norstedt (08-580 317 47) 

I Kallhäll:  Tid: Onsdag den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april & 8 maj kl 19:00 – 21:15 
  Ledare: Mari-Anne Stignäs (08-580 373 32) 

Meddela ditt intresse till ledaren eller Jakobsbergskyrkans expedition.  

BIBEL OCH BRUNCH 

Under vårterminen inbjuds du till att vara med på Bibel och Brunch. Tre lördagsförmiddagar träffas vi i 

församlingsvåningen för att njuta av en fin brunch som förberetts med mycket kärlek. Sedan lyssnar vi till 

ett kort föredrag/föreläsning på temat ”hållbarhet” för att efter det samtala runt borden i mindre grupper 

över det vi hört. Barnvakt finns på plats. 

1: Trons hållbarhet, föredrag av David Wedegård 

Får man tro vad som helst i kyrkan och spelar det egentligen någon roll?  

Tid: Lördag den 2 februari kl 10:00 – 12:00 

2: Skapelsens hållbarhet, föredrag av Sarah Grenholm 

Har frälsningen även konsekvenser för jorden och vårt sätt att bruka/vårda den? 

Tid: Lördag den 30 mars kl 10:00 – 12:00 

3: Livets hållbarhet, föredrag av Lena Bergström 

Hur lever vi hållbara liv i det långa loppet, i tillitsfulla relationer och  

helande gemenskap, och vad har det med Gud att göra? 

Tid: Lördag den 27 april kl 10:00 – 12:00 

Kostnad: 50 kr för brunchen. Ingen anmälan krävs.

RÄCKER VATTNET FÖR   
ALLT OCH ALLA? 
Tid : Söndag den 17 mars kl 18:00   

Föredrag av Anders Berntell, vattenresursexpert.  

Samverkan med Internationella rådet. 

Ingen anmälan krävs.  

FILMKVÄLL 
Långfilm, samtal och fika. 

Tid: Måndag den 18 feb kl 18:30 – 21:00 

Ledare: Åke Jonsson.  

Samverkan med S:t Lukas i Järfälla. 

Ingen anmälan krävs.  

KOM TILL RO MIN SJÄL         
Två förmiddagar med ro för kropp och själ.  

Enkla avspänningsrörelser och texter för meditation. 

Tid : Lördag den 26 januari & 9 mars kl 10:00 – 11:30 

Ledare: Mari-Anne Stignäs (08-580 373 32)  

Ingen anmälan krävs.

ATT F YLLAS AV MEDLIDANDE – 
MEN SEN DÅ? 
Om strategisk diakoni och olika sätt att bemöta 

människor i utsatta livssituationer.  

Tid : Måndag den 25 mars kl 19:00  

Föredrag av Magnus Bodin, diakonistrateg i Svenska 

kyrkan. Samverkan med S:t Lukas i Järfälla. 

Ingen anmälan krävs. 

FÖRÄLDRASKAP OCH TRO 

Intresserad av en samtalsgrupp för föräldrar/vårdnadshavare om livsviktiga och vardagsnära ämnen? Vi utgår 

från Lena Bergströms bok “Att ge plats åt en annan”. Den 27 april får vi även möjlighet att lyssna till Lena på 

Bibel och brunch. Vill du ha regelbundna samtal/fördjupning under terminen, så kombinera gärna med övriga 

Bibel och brunch-samlingar! Barnen får finnas runt om oss, men lekhjälpare finns till hands i barnrummet. 

Tid : Lördag den 19 januari, 9 mars & 27 april kl 10:00 – 11:30 (Vi fikar med barnen vid 11) 

Ledare: Lena Dickson (lena@dc5.net) 

Anmälan senast (men gärna innan) den 15 jan till ledaren.  

MEDVETEN NÄRVARO (ACT)  
En kurs i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) ger redskap att mer medvetet fundera över livsriktning, 
hinder och möjligheter. Varför kan tankar bli våra fiender? Vad är stress? Varför är det så svårt att leva i nuet? 
Kursen innehåller bl.a. övningar i medveten närvaro. Bra förberedelse är att läsa Anna Kåvers bok ”Att leva ett 
liv, inte vinna ett krig. Om acceptans”. Minimum 6 deltagare. Tre sammanhängande kurstillfällen. Avgift: 350 
kr. För mer information om kursen kontakta Lena. 

Tid: Lördag den 16 februari och 16 mars kl 10:00 – 13:00 & torsdag den 28 mars kl 18:00 – 21:00 
Ledare: Lena Dickson (lena@dc5.net). Samverkan med S:t Lukas i Järfälla. 
Anmälan senast 20 januari till ledaren eller Jakobsbergskyrkans expedition.
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