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KALENDARIUM  januari - februari 

Människovigningens handling                                       
Inledning och samtal med Ragnhild Nesheim
Varje tisdag kl 10.00

Bönen i dag
Studiegrupp med Carl van der Weyden                              
Torsdagar kl 10.00 :  13/2, 10/2

Konstnärligt skapande  
Studiegrupp med Karin Hedén och Carl van der Weyden
Torsdagar kl 10.00 :  27/1, 24/2

Nådestjärnans ljus                                                 
Inledning och samtal om epifanias-episteln                      
med Ragnhild Nesheim                                                                   
Lördag  15/1 kl. 10.00

De läkande sakramenten                                                    
Inledning och samtal om de sju sakramenten                  
med Ylwa Breidenstein
Lördagar kl 10.00 :  29/1, 5/2, 12/2, 26/2

Husmöte och studium av boken ”Hem och 
familj” av Manfred Schmidt Brabant                                
med Helene  Liljestrand
Lördagar kl 10.00 : 22/1, 19/2

                Kristofferuskyrkan  

                                                               
KRISTENSAMFUNDET - rörelse för religiös förnyelse

Människovignigenshandling : 
Söndagar och helgdagar kl.10.00 

Tisdagar, torsdagar, lördag kl. 9.00 
Söndagshandlingen för barnen kl 11.15      
——————————————————— 

EVANGELIETEXTER                           

                         Epifania 
6/1 Matt 2:1-12                    9/1 Matt 2:1-12 
6/1 Luk 2:41-52.                  23/1Joh 2:1-11 
30/1Joh 5:1-18. 

Trinitatis   
6/2 Matt 20:1-16                 13/2 Luk 8:1-18 
20/2 Luk 18:18-34              27/2 Matt 4:1-11 

——————————————————— 

För att anpassa vår verksamhet efter 
pandemiläget har vi tills vidare inga 
programpunkter på söndagar efter 
Människovigningens handling och 
Söndagshandlingen för barnen. I stället 
utökar vi studie- och samtalsgrupperna 
- se kalendariet! 
 Ingen kommunion delas ut under 
gudstjänsterna, däremot finns det 
möjlighet att ta emot enskild 
kommunion på vardagarna. 

Tänk på avståndet och att undvika 
trängsel. Vid sjukdomssymptom ber vi dig 

att stanna hemma. 

PLUSGIRO: 205398-1                                                   
BANKGIRO: 5157-9571                            

swish: 1230296905 



Programblad Januari -  februari 2022 

                                                          

                                                  

              
     

                                               

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 

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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