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KALENDARIUM mars -april

Palmsöndag 28/3                                                             
ÖPPEN KYRKA kl. 15 - 17 :                                      
Välkommen att så vårt påskkors och att träffa vår nya 
präst Ragnhild Nesheim!

Skärtorsdag 1/4                                                           
ÖPPEN KYRKA kl 16 -18 :                                       
Välkommen till en stilla och besinnlig stund framför 
bilder av Isenheimaltaret.

Långfredag 2/4                                                                              
ÖPPEN KYRKA kl 14 - 16:                                                          
Välkommen att lyssna till långfredagens evangelium och 
att måla ditt eget kors med tusch och bladguld.

Påskafton 3/4                                                                        
ÖPPEN KYRKA kl. 15 - 17:                                       
Välkommen att stämma själen inför påsken och att ta 
emot ett liten påskbröd.

Påskdagen 4/4 kl 5.30                                                                      
Vi hämtar påskvatten vid soluppgången. Samling 
vid kyrkan för gemensam avfärd. Föranmälan nödvändig. 
Uppge om du behöver skjuts eller kan erbjuda plats i bil. 

Annandag påsk 5/4:                                                              
ÖPPEN KYRKA kl. 15 - 17:                                      
Välkommen att glädjas över uppståndelsen och vårt 
grönskande påskkors.

                Kristofferuskyrkan  

                                                               
KRISTENSAMFUNDET - rörelse för religiös 

                            
Människovigningens   handling : 

(Endast föranmälan*) 

Torsdagar kl. 9                          
Söndagar kl. 9 och kl. 10                 

(obs! pga konfirmation sön 18/4 endast kl 
9.00 och sön 25/4 inga gudstjänster) 

Under stilla veckan dagligen:         
vardagar kl 9                           

långfredag och påskafton kl 10                     
Påskdagen 4/4: kl.7, kl.9, kl.10 

Annandag påsk 5/4 kl.10                      

Söndagshandlingen för barnen :      
(ej föranmälan)                                        

kl. 11.15: 7/3, 28/3, 4/4, 11/4 
_____________________________ 

Studiegrupper (Endast föranmälan*)               

Johannesevangeliet av R. Steiner 
Torsdagar kl.10: 11/3, 8/4                   

Bjarne Edberg 

Bönen i dag av HW Schröder      
Torsdagar kl.10: 18/3, 15/4                        

Carl van der Weyden 

Konstnärligt skapande kring                        
Tobias bok i Gamla testament och 
legenden om den gyllene fisken.    

Torsdagar kl.10: 25/3, 22/4                      
Karin Hedén, Carl van der Weyden 

_______________________________ 

*Föranmälan                                               
sker senast kvällen före till 
kristofferuskyrkan@kristensamfundet.se 
eller genom SMS eller röstmeddelande till 
tel nr 070 978 90 72. Uppge namn och tel 
nr samt datum och tid för besöket. Vi hör 
av oss om det är fullbokat. 

 

Vi reserverar oss för ändringar i programmet pga av pandemin och 
ber er att hålla er uppdaterade via vår hemsida: 
www.kristofferuskyrkan.se                                                           

Ingen föranmälan behövs när vi har ÖPPEN KYRKA . Men högst 
åtta personer kan vara i kyrkans samtidigt.
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Kära vänner,

Vårt församlingsliv regleras fortfarande starkt av 
pandemin. Men vi räknar med en ljusning under våren så 
att vi ska kunna ta emot fler än enbart åtta besökare på 
gudstjänsterna. Det finns också möjlighet att mötas och 
samtala när vi har ÖPPEN KYRKA - se ovan!

Vi har återgått till att dela ut kommunion/nattvard under 
Människovigningens handling för de som önskar. Man 
behöver alltså inte längre föranmäla sig för att ta emot 
den. Men endast tre personer åt gången kan gå fram till 
altaret och då stå med minst två meters avstånd från 
varandra.

På palmsöndag har vi den stora glädjen att hälsa vår nya 
präst Ragnhild Nesheim  med familj hjärtligt välkommen 
till församlingen! Med tre ansvariga präster hoppas vi 
också kunna hålla fler gudstjänster igen.

Den 18/4, 24/4 och 25/4 kommer årets konfirmationer att 
hållas ,men de är bara öppna för ett litet antal anhöriga.

Vi önskar er en hoppfull och ljus vandring mot påsk!

Carl van der Weyden.                                   Ylwa Breidenstein

                                               

KRISTENSAMFUNDET i Järna,  Box 75, 
153 22 JÄRNA  - Besöksadress: Saltå 6     
www.kristofferuskyrkan.se 

PRÄSTER:                                                                                                        
Carl van der Weyden     ✆ 070 2305257           
carl@kristensamfundet.se                                   

Ylwa Breidenstein         ✆ 070 7935222 
ylwa.breidenstein@kristensamfundet.se                                                        

Bjarne Edberg               ✆ 070 6063748 
bjarne.edberg@live.se 

PLUSGIRO: 205398-1                                                   
BANKGIRO: 5157-9571                            

swish: 1230296905 

Vill du få församlingsinformation och 
program per email? Genom att gå in på vår 
hemsida www.kristofferuskyrkan.se                                                                                                            
och anmäla dig som prenumerant på vår blogg 
så blir du alltid informerad per email om det 
aktuella programmet i församlingen, tider för 
dop, begravningar, vigslar, föredrag m.m. 
Information om vad som sker i de övriga 
svenska församlingarna hittar du här: 
www.kristensamfundet.se               

Evangelietexter:
Passionstid                                                                           
7/3.   Luk 11: 29-36                                                           
14/3  Joh 6: 1-15                                                                
21/3. Joh 8: 1-12                                                               
Palmsöndag 28/3: Matt 21: 1-11                        
Skärtorsdag 1/4:   Luk 23: 13-32                         
Långfredag  2/4:   Joh 19: 1-15                               
Påskafton 3/4:      Joh 19: 16-42

Påsk 
Påskdagen 4/4: Mark 16
11/4:  Joh 20: 19-29
18/4:  Joh 10: 1-16
25/4.  Joh 15: 1-27
2/5/   Joh 16: 1-33
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