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KALENDARIUM juni - augugsti 

Fredag 4/6 kl 10-18, lördag 5/6 kl 10-16, söndag 6/6 kl 11                                                  
GRÖNA DAGAR  - plantförsäljning                        
Lördag 12/6                                                                  
Städning i och utanför kyrkan                                          
grupp I kl 10 - 12, grupp II kl 14 - 16 (åtta personer/
grupp). Vi hoppas på många hjälpande händer….! 
Kontaktperson:                                             Carl van der Weyden

Söndag 13/6 kl 11.20                                         
Kristensamfundet i vår biografi  - inledning och 
samtal                                                         Ragnhild Nesheim 

Söndag. 27/ 6 kl. 11.40                                                                              
Varför blommar linden till Johanni ?  Liten 
midsommar-högtid för alla åldrar                                 
XXXX                     Ragnhild Nesheim, Carl van der  Weyden                                                                         

Söndag 11/7 kl 11.20                                                                                       
Tankar i Johannitid    Ragnhild Nesheim, Carl v d Weyden                                                        

Söndag 8/8 kl 11.20                                                                    
Uriel - sommarens ängel                         Ylwa Breidenstein                                                             

Söndag 22/8 kl 11,20                                                      
Ängeln med det gyllene håret              Ylwa Breidenstein

Söndag 29/8 kl 11.40                                                
Konfirmandföräldrar-träffxxx          Ragnhild Nesheim                        

                Kristofferuskyrkan  

                                                               
KRISTENSAMFUNDET - rörelse för religiös förnyelse

                            
Människovigningens  handling : 

Juni - augusti  endast                   
söndagar kl 10.00                                

samt  torsdag 24/6 kl .10.00   
(Johannes Döparens dag)                                           

Söndagshandlingen för barnen :                                                   
kl 11.15: 27/6, 25/7, 29/8 

_____________________________ 

EVANGELIETEXTER 

Trinitatis 
6/6, Joh 4,1-26 

13/6, Joh 17,6-11                                            
20/6, Joh 1,35-51 

                                                              
Johanni 

24/06 och 27/06, Mark 1,1-13                                
4/7, Joh 3,22-36                                          

11/7, Matt 11,1-13                                       
18/7, Matt 14,1-15                                

Trinitatis 
25/7, Mark 8, 27-38                                      

1/8, Matt 7,1-14                                         
8/8, Luk 15 ,1-32                                               
15/8, Luk 9,1-17 

22/8, Luk 18,35-43                                            
|29/8, Mark 7,31-37  

Med anvisade sittplatser kan nu 40 personer delta i Människo-
vigningens handling och man behöver inte längre föranmäla sig.  Sto-
larna står med ett avstånd på en meter åt alla sidor och får inte flyttas. 
Några stolar står parvis för dem som hör till samma sällskap. Vi har 
plats för 30 personer i kyrkorummet och ytterligare 10 anvisade platser 
på läktaren. I foajén får endast åtta personer uppehålla sig, så vi ber er 
även forstättningsvis att använda ingången som för direkt till kyrk-
rummet och att tänka på att hålla avstånd och undvika trängsel.
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KRISTENSAMFUNDET i Järna, 
Postadress + besöksadress:                  

Saltå 6  15391 JÄRNA    
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               

Järna den 29 maj 2021

Kära församlingsmedlemmar,                                                       
Våren börjar, även i år gå över i försommar.  Det har varit 
en lång, vacker men även kall och nu på slutet förfärligt 
regnig vår. Ett hundraårigt regnrekord slogs i Södertälje och 
det kom mer än 50 mm på ett dygn. Men idag strålar solen, 
gräset är grönt och frodigt, tulpanerna jublar över solen och 
sommaren står inför dörren.

I  församlingslivet  är  att  väl  och  vi  gläder  oss  åt  att 
Ragnhild,  Thomas och lille  Johannes börjar acklimatisera 
sig här i Järna. Det är verkligen fantastiskt att vi nu har tre 
aktivt verksamma präster i vår inte så lilla församling!!

Förra året vid den här tiden skrev jag också en ekonomisk 
rapport  och talade  då  om en speciell  slags  sommartorka 
som  ibland  har  drabbat  vår  församling;  nämligen  den 
ekonomiska torkan. Jag tror inte jag hade behövt göra det – 
det blev i alla fall inget sin i det ekonomiska tillflödet. Vi 
hoppas på att det blir på samma sätt även i sommar, men vi 
vill  ända komma med en liten uppmaning vad det  gäller 
ekonomin.

Vi har en stor mängd medlemmar i vår församling, en egen 
och  självbyggd  kyrka,  tre  aktiva  präster  –  och  allt  detta 
finansierar och bär vi tillsammans, utan bidrag från staten! 
Och vi har verkligen många ”pojkar med guldbyxor” för att 
använda en bild ur sagans värld – pengarna brukar flyta till 
när det behövs. Just nu ligger vi något minus i förhållande 
till  budget.  Inget  alarmerande,  men  ändå.  Dessutom 
behöver  taket  i  församlings-rummet ny takpapp,  en rejäl 
kostnad som bara delvis är täckt i budget. Men framför allt 
behöver våra präster mat, dryck och annat som livet kräver. 
Även  om  de  finns  lite  extra  pengar  undanlagda  för 
prästernas löner i en övergångstid, så måste vi på sikt hitta 
vägar  att  öka  församlingens  inkomster  så  att  vi  även 
fortsättningsvis kan bära tre löner. Den allra bästa vägen att 
göra det på är när vi blir fler medlemmar i församlingen, 
och  därmed  fler  månadsbetalare.  Men  även  andra 
konstruktiva förslag som ger ett ökat tillflöde av pengar är 
varmt välkomna –  och självklart  är  glada och tacksamma 
över höjda månadsbidrag eller andra extra bidrag! Kanske 
någon specifikt vill skänka pengar till det nya taket, så att 
vi slipper sätta ut hinkar nästa gång det regnar?!

Varma hälsningar inför sommaren från styrelsen, genom         
Johan Green
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