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KALENDARIUM     september 

Söndag 5/9 kl 11.40                                                       
Informationsmöte för konfirmandföräldrar   

Ragnhild Nesheim

Fre 10/9 kl 10-17 och lö 11/9 kl 10-16
Loppis och basar utanför kyrkan                                                              

Söndag 12/9 kl. 11.40                                                                  
En trubadur! Sånger ur vår svenska visskatt framförda 
av                                                                         David Plum                                           

Söndag 19/9  kl 11.40                                                                      
Kristensamfundet 99 år  - vilka var de som sådde 
fröet?                                                                             
Ragnhild Nesheim, Carl van der Weyden, Ylwa Breidenstein
                                                                                              
Onsdag. 29/9 kl. 19.00 - 20.30                                                                           
När bild och musik blir ett - en konsert med 
samtal mellan tecknare, tonsättare och musiker  
xxxx               Sören Thurell, FredrikHagstedt, Cecilia Gelland                                                                            

                                                                                                                     
Fre 1/10,  lö 2/10, sö 3/10                                                                     
SANNING OCH GEMENSKAP - kan 
sanningen bli en gränsöverskridande 
mötesplats?                                                      
Mikaelimöte i Kristofferuskyrkan, program kommer 
i september !               XXXX                                                                                             

                                                                                   n                                                       

                Kristofferuskyrkan  

                                                               
KRISTENSAMFUNDET - rörelse för religiös förnyelse

                            
Människovigningens  handling : 

 Söndagar.   kl.10.00                        
Torsdagar.   kl. 9.00                          
Lördagar     kl. 9.00                  

Mikaelidagen ons 29/9 kl. 9.00                                     

Söndagshandlingen för barnen :                                                   
Söndagar kl. 11.15 

_____________________________ 
EVANGELIETEXTER 

Trinitatis                                                  
5/9  Luk 10,1:20                                       
12/9  Luk17,5:37                                                 
19/9 Matt 6,13:3                                                   
26/9 Luk 7,11-17                                                                     

Mikaeli 
  29/9, 5/10 Matt 22,1-14                                            
12/10 Joh Upp 12,1:18                                         
19/10 Joh Upp19,11-16                                     

25/10  Ef 6,10-19 
_______________________________ 

                                             
STUDIEGRUPPER 

Johannesevangeliet av R. Steiner  
Torsdag 16/9, 14/10 kl.10 Bjarne Edberg 

                                                     
Konstnärligt övande kring Tobits bok 

Torsdag  23/9 kl 10.00                                        
Carl van der Weyden, Karin Hedén  

                                                                 
Bönen i dag av H-W Schroeder           

Torsdag 30/9 Carl van der Weyden 

HUSMÖTE                                                     
för alla som vill hjälpa till praktiskt                                                   

lördag 18/9 kl 10.00 Med anvisade sittplatser kan nu ca 60  personer delta i Människo-
vigningens handling och man behöver inte längre föranmäla sig. Men 
vi ber er om att även forstättningsvis tänka på att hålla avstånd och 
undvika trängsel.



Programblad September  2021

                                               

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               

Söndag 12/9 kl 11.40                                                                                
En trubadur!                                                                                                       
I Sverige är detta fortfarande en sångare med gitarr, ibland 
med andra instrument, som framför sina egna och 
förfädernas sånger vid elden, på fest och vid alla möjliga 
tillfällen. Förr i tiden gick han också från gård till gård, och 
där hans spel behagade, fick han ett mål mat och en plats 
att sova på för natten.I motsats till flera andra länder har 
Sverige bevarat en  tradition av intim och lyrisk karaktär 
som bygger på den omedelbara personliga erfarenheten 
hos de poet-sångare och sjungande poeter som truba-
durerna är, och som förvisso inte alltid bara vill underhålla. 
I Kristofferkyrkan kommer jag att presentera några av 
dessa låtskrivare: Dan Andersson och Nils Ferlin, till 
exempel, men också Evert Taube och vår tids barder som 
Ted Gärdestad, Ola Magnell och Björn Afzelius - blandat 
med några stämningsfulla folkvisor. För mig har Sverige 
varit ett hem under lång tid. Under de åren jag fick bo där 
kom jag i kontakt med detta underbara sångmaterial och 
utifrån min sysselsättning med det kommer jag att 
presentera dikterna och ge karakteristiska insikter om 
trubadurernas levnadsförhållanden.               David Plum

Onsdag 29/9 kl 19.00 - 20.30                                          
21 teckningar -  när bild och musik blir ett 
En konsert med samtal mellan tecknare, tonsättare och 
musiker.Teckningarna ställs ut tillsammans med noterna i 
foajén. Medverkande:                                                          
Sören Thurell, Järna, Fredrik Hagstedt, Göteborg,                                          
Cecilia Gelland, Hammerdal o Lübeck (solo på violin/viola)
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