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KALENDARIUM maj

Fredag 30/4, lördag 1/5                                                              
LOPPIS kl. 10 - 16                                              
Försäljning utanför kyrkan. Välkomna ! OBS: det går inte 
att lämna in saker till loppisen.

Kristi himmelfärdsdag 13/5                                                         
FÖRSAMLINGSUTFLYKT (om vädret tillåter) 
avfärd från kyrkan ca kl 11.00 Vi åker i privatbilar till 
Frustunakyrka i Gnesta, där vi sedan strosar  i den vackra 
omgiviningen och intar medhavd matsäck.  Anmälan till:                                 
kristofferuskyrkan@kristensamfundet.se eller på telefon 
till någon av prästerna. Ange om du kan erbjuda plats i 
bil eller behöver skjuts.                                      

Pingstdagen 23/5                                                                              
ÖPPEN KYRKA  kl 14 - 16                                          
Prästerna bjuder på fika i trädgården!                                                        

                                                                       

                                                                   

                                                            -                                   

                Kristofferuskyrkan  

                                                               
KRISTENSAMFUNDET - rörelse för religiös 

                            
Människovigningens  handling : 

(Endast föranmälan*) 

Torsdagar kl. 9.00                                     
Kristi himmelfärd 13/5 kl. 10.00                                  

Söndagar kl. 9.00 och kl.10.00                  
(obs! pga konfirmation söndag den16/5 

endast kl 9.00) 

Pingst:                                                         
Söndag 23/5 kl 10.00                             
Måndag 24/5 kl. 9,00                        
Tisdag 25/5 kl. 9.00                 

Pingsthandlingen för barnen :            
(ej föranmälan)                                        
kl. 11.15: 23/5 

_____________________________ 

Studiegrupper (Endast föranmälan*)               

Johannesevangeliet av R. Steiner 
Torsdag 6/5  kl.10   Bjarne Edberg 

Bönen i dag av HW Schröder           
Torsdag 20/5 kl.10    Carl van der Weyden 

Konstnärligt skapande kring                        
Tobias bok i Gamla testament.          

Torsdag 27/5 kl.10                                
Karin Hedén, Carl van der Weyden 

_______________________________ 

*Föranmälan                                               
sker senast kvällen före önskat besök, 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 om att ni hålla er uppdaterade via vår hemsida:    

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

PRÄSTER:  

Ragnhild Nesheim         ✆ 070 3353222 
ragnhild.nesheim@kristensamfundet.se                                                                                        

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: 

                                                                      
PÅSK                                             

2/5 Joh 16:1-33                                
9/5 Joh 14:1-21

KRISTI HIMMELFÄRD  
13/5, 16/5  Joh 16:24-33

PINGST                                  
23/5, 24/5, 25/5  Joh 14, 23-31

MELLANTID                           
30/5 Joh 3:1-21
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