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KALENDARIUM  

Söndag 15/1    Inget program  

Lördag 21/1 kl 10 - 13
Familjelördag  
sång, lek och saga samt enkel lunch

Åsa Aquilon, Ragnhild Nesheim                                                                              

Söndag 22/1  kl 11.40 
Att vigas till människa   
- genom livets glädje och lidande         Ylwa Breidenstein 

Söndag 29/1  kl 11.30  
Att vigas till människa  
- genom Ordet                                               Ylwa Breidenstein 

Söndag 5/2  kl 11.40  
I samband med sin utställning i foajén berättar 
Cecilia Lettmark om fyra av sina målningar

Söndag 12/2  kl 11.30
Att vigas till människa  
- genom Människovigningens handling                       x 

xxxxxxxx                                                       Ragnhild Nesheim

Lördag 18/2  kl 10 -13 
Familjelördag  
sång, lek och saga samt enkel lunch

Åsa Aquilon, Ragnhild Nesheim

Söndag 19/2 kl 11.40 
Att vigas till människa   
- genom att vänSKAPA                          Carl van der Weyden

Söndag  26/2 kl 11.30 
”Till mig har sommaren sitt eget väsen givit” en 
betraktelse kring Rudolf Steiners själskalender.  
                                                                                      Bengt Aquilon

Söndag 5/3 kl 11.40  
Vi firar Calle 50 år! 

                                      

Människovigningens handling 
söndagar och helgdagar:         kl 10.0o
tisdagar, torsdagar, lördagar:  kl  9.00

   på tyska: lö 4/2 kl 9.00

Söndagshandlingen för barnen 
kl.11.15                                                          

obs! Varannan söndag - jämna veckor: 
22/1, 5/2, 19/2, 5/3 

_________________________ 

Studiegrupper: 

Veckans evangelium  
Tisdagar kl 10.00       Ragnhild Nesheim

                                                        

Konstnärligt skapande 
kring Selma Lagerlöfs ”Ljuslågan”

Torsdag: 19/1 och 16/2 kl 10.00 
Nya deltagare hjärtligt välkomna! 

 Carl van der Weyden, Karin Hedén
_______________________________

Evangelietexter:

Epifanias                               Trinitatis

15/1 Luk 2,41-52.            5/2 Matt 20,1-16

22/1 Joh 2, 1-11.              12/2 Luk 8,4-18

29/1 Matt 8,1-13.           19/2 Luk 18,18-34

                                       26/2 Matt 4,1-11

                                        5/3 Matt 17,1-13
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Kära försammlingsvänner! 
Med det här programbladet önskar prästerna och styrelsen 
er alla en god fortsättning på det nya året!

Prästvigning                                                                                     
Som det redan meddelats så prästvigs vår nya församlings-
präst Sigrid de Zwart i mars. På hemsidan finns en inbjudan 
och ett program för prästvignings-dagarna i Stuttgart 17, 18 
och 19 mars. Kanske finns det en och annan som har 
möjlighet att resa dit?
                                                                                        
Söndagshandlingen                                                             
Fr o m januari kommer Söndagshandlingen för barnen att 
äga rum varannan söndag, jämna veckor. De söndagar som 
det inte är någon barngudstjänst börjar programmet för de 
vuxna redan kl 11.30.                                                                                                           

Insamling                                                                                      
I februari fyller Carl van der Weyden 50 år och det vill vi 
förstås fira ordenligt. Söndag den 5 mars blir det därför en 
stor fest i kyrkan. Hjärtligt välkomna! Calle drömmer om 
att få ge sig ut på en lång fjällvandring igen och bl a få 
fortsätta att utforska Dag Hammarskjöldsleden. För att 
förverkliga drömmen behövs både respengar och utrustning. 
Den som vill bidra till detta kan sätta in en slant på 
NORDEA kontonr 3086 21 39864 eller swisha till 070 
7935222 (Ylwa Breidenstein).

obs!  Ändrade kontonummer
När föreningen Kristofferuskyrkan (Kristensamfundet i 
Järna) blev trossamfund fick vi ett nytt organisations-
nummer och behövde därför också skaffa nya konto-
nummer. Vårt plusgirokonto 205398-1 kommer i närtid att 
avslutas. I stället går det bra att fr o m det nya året använda 
vårt bankgiro 5157-9571. Bankgiroblanketter finns i 
kyrkan, vill ni få några hemskickade hör av er till Carl.

Många har under åren bidragit till vår verksamhet och det 
är vi oerhört tacksamma för! Vi hoppas att ni vill fortsätta 
med det och att ni ändrar era överföringar till något av 
följande konton:

Bankgiro: 5157 – 9571 
swish: 1230458083 

Bankkonto (Ekobanken): 9700-111 4415

Vårt registrerade namn som trossamfund är: Kristofferus-
kyrkan Järna, Kristensamfundet  (Org. nr. 252005-0416)

Har ni frågor angående dessa förändringar kontakta gärna:

Katharina Karlsson                      
katharina.karlsson@gmail.com 

eller
Carl van der Weyden

carl@kristensamfundet.se

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                                  

Emeriterad fr om 1 februari 2023      
Ylwa Breidenstein              ✆ 070 7935222 
ylwa.breidenstein@kristensamfundet.se                                                       

Bankgiro: 5157 - 9571 

Bankkonto (Ekobanken) :  
9700-111 4415 

Swish: 1230458083 

                                                           
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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