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KALENDARIUM NOVEMBER

Söndag 7/11 kl.. 11.40                                                                     
Minnesstund och ljuständning för 
våra avlidna nära och kära                                                            

Fredag 12/11 kl  10-17, lördag 13/11 kl. 10 - 16
BOKLOPPIS och liten basarförsäljning

Söndag 14/11 kl 11.40 
Läkedom - en nåd.               Gerhard Ertlmaier             
Föredraget översätts från tyska
                                                          
Söndag 21/11 kl. 11.40                                                                                                            
”Döden tänkte jag mig så”                           
Tankar om döden i svensk poesi                      
                                                      Ylwa Breidenstein                                                           
x                         Sång och musik: Hélène Blomqvist

1:a  ADVENT
Söndag 28/11 kl 15 och kl 17
Adventsspiral för barnen 

                                    

                Kristofferuskyrkan  

                                                               
 KRISTENSAMFUNDET - rörelse för religiös förnyelse

                            
Människovigningens  handling : 

             Söndagar kl.10.00 
             Tisdagar kl. 8.00 
             Torsdagar kl. 9.00 
             Lördag kl. 9.00 
             (lö 13/11 på finska!) 
                                                                

Söndagshandlingen för barnen :                                                   
Söndagar kl. 11.15 

_____________________________                                                            

EVANGELIETEXTER                                                        
Trinitatis                                                           

31/10 Upp 1,9-19                                    
7/11 Upp 7, 9-17                                      
14/11 Upp 21,1-6                                       
21/11 Upp 22,1-7 

Advent                                                    
28/11 Luk 21, 25-36                                           

_______________________________ 
                                             

STUDIEGRUPPER 
Johannesevangeliet av R. Steiner  

Torsdag 11/11, 9/12 kl.10 Bjarne Edberg 
                                                     

Konstnärligt övande kring Tobits bok 
Torsdag  18/11, 16/12 kl 10.00                                        

Carl van der Weyden, Karin Hedén  
                                                                 

Bönen i dag av H-W Schroeder           
Torsdag 25/11 Carl van der Weyden 

HUSMÖTE                                                     
för alla som vill hjälpa till praktiskt                                                   

Lördag 20/11 kl. 10.00 
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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               

Du vet väl att du kan prenumerera på Kristofferuskyrkans 
programblad och nyhetsbrev.? Då får du all aktuell 
församlings-information skickat per email. Gå in på på vår 
hemsida www.kristofferuskyrkan.se och skriv in din 
epost adress i rutan till höger under rubriken ”prenumera 
på programbladet och nyheter”

På hemsidan kan du också lyssna på Kristensamfundets 
podd. Vill du veta mer om  vad som händer i de olika 
församlingarna hittar du  information här: 
www.kristensamfundet.se
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