Kristensamfundet
Stockholm

Gudstjänster
MÄNNISKOVIGNINGENS
HANDLING

SÖNDAGSHANDLINGEN
FÖR BARNEN

Söndagar

Söndagen 15/11

kl 10.00

I N G EN HAN D LI NG :
Ingen handling torsdagar pga av
corona.

kl. 11.10

Anmälan: det är nödvändigt att
anmäla sig till Söndagshandlingen t.ex.
genom SMS eller mail till prästen! TACK!
Söndagshandling för Barn kan äga
rum om minst 2 skolbarn deltar.

K O N F IR M AN D SÖ N DAG
Först Söndagshandlingen för barnen och
därefter fika i röda rummet och
konfirmandundervisning för både församling,
barn och föräldrar.

Trinitatis | 2020
Oktober | November

Samtal och bikt efter överenskommelse

Program
Efter Människovigningens Handling är det vanligtvis fika i Röda rummet.
Efterföljande program börjar tidigast 11.15. Välkomna!
Lördagen 24/10 kl 9-13
Städdag. Anmälan viktigt! Se text.
Söndagen 25/10 kl 11.10
Orden i handlingen.

Därefter fika i röda rummet och
konfirmandundervisning för både barn och
vuxna.
Per Andersen
Per Andersen

Söndagen 01/11 kl 11.10
Minnesstund för de avlidna|musik|betraktelse
OBS: ändrad tid | inget fika
Familjen Kaufeldt | Bjarne Edberg
Söndagen 08/11 kl 11.15
Moses och Lagen

Bjarne Edberg

Söndagen 15/11 kl 11.15
Konfirmand söndag
Söndagshandlingen för barnen kl 11.10

Söndagen 22/11 kl 11.15
Samtal om tidens aktuella frågor.
Bjarne Edberg | Per Andersen
1:a advent söndagen 29/11 kl 11.15
David, Konungen
Bjarne Edberg
2:a advent söndagen 06/12
11.00 AdventsCafé
- knyte & mini-bokmarknad
11.40 Adventsträdgård för alla - barn & vuxna

www.kristensamfundet.se

Lasaruskyrkan Upplandsgatan 48
PLUSGIRO 45 49 43 - 2
BANKGIRO 479-6959
SWISH 1233 9403 92

Kära Vänner
Ekonomirapport

Kära Vänner!
Välkomna till städdag i Kristensamfundet den 24
okt. Vi börjar med fika kl 9.30 och avslutar med
lunch kl 12. Vanligtvis brukar någon göra fika
och lunch till oss men pga corona får var och en
ta med sitt eget fika och äta till lunch. Kaffe och
te finns dock. OBS: pga corona är det
nödvändigt att anmäla sig till Per. Tack!
Vår lilla adventsmarknad i Röda Rummet kommer
i år framförallt att erbjuda böcker. Men den som
skulle ha något fint att bidra med till marknaden
är välkommen att höra av sig till Per. Marknaden
har öppet varje söndag efter Handlingen i
advent. Välkommen in!
2:a advent (6 december) efter Handlingen har vi
först Adventscafé - knyte. Ta gärna med något
gott & festligt till kaffet. Därefter har vi vår
adventsträdgård med spiralen för både vuxna
och barn.
Jag önskar alla en fortsatt skön höst!
Varma hälsningar från Per

- Vänskapsmötet Fredag 30/11 kl 17 - lördag 31/11 kl 18
i Norrköping med temat:

Evangelietexter

Kontakt | Studiegrupper

Friden - var är den?

Mötet äger rum i Kristensamfundet Norrköping
(Helgeandsgatan 8, 602 41 Norrköping). Det
börjar fredag 30/10 kl 17.00 med en gemensam
måltid och avslutas lördag kväll kl. 18.00. De
som önskar är hjärtligt välkomna att stanna till
söndagen och ta del i Människovigningens
handling och Allhelgona-betraktelsen.
Vi kommer att samtala och dela med oss av våra
erfarenheter kring temat ”Friden - var är den?”.
Under mötet kommer enkla vegetariska måltider
samt kaffe och te med tilltugg att serveras.
Församlingen har ett begränsat antal privatrum
till förfogande. Skriv i anmälan om du önskar ett
sådant. Övriga övernattningsalternativ finner du
här: https://visit.norrkoping.se/overnatta.
Vi har ingen deltagaravgift och Kristensamfundet
står för maten. Men vi tar tacksamt emot frivilliga
gåvor för att kunna bidra till resekostnaderna för
de långväga gästerna som så önskar.
ANMÄLAN skickas per mail eller post till :
Olle Andersson, Dagsbergsvägen 6A, 603 50
Norrköping, ollea@comhem.se
Skriv namn och telefonnummer samt om
resebidrag eller privat övernattning önskas.
Om du undrar över något så vänd dig till din
församlingspräst!
VÄLKOMNA!

Kontakt

Evangelietexter

Präster:

Mikaeli
25/10, Ef 6,10-19

Per Andersen
tel 072 00 11 544
per@kristensamfundet.se
Bjarne Edberg, tel 070-606 37 48
Medlemmar i ekonomiska kommittéen:
Bokföring: Eva Holmberg Friman
Kloster 303, 77698 Garpenberg
tel 0225-230 19 / tel 070-783 35 86
Ansvar för uthyrning: Madeleine Lagerwall,
tel. 070-815 62 42
Ingegerd Örn Marell, tel. 070-467 08 10
Peter Schwede, 079-074 44 92

Trinitatis
01/11, Upp 3 | 08/11, Upp 7,9-17
15/11, Upp 14 | 22/11, Upp 21
Advent
29/11, Luk 21,25-36

Studiegrupper

Bokförsäljning:

Studium:
Simone Weil: Tyngden och nåden
22/11 kl 17.00

Christopher Wärnhjelm
Jyllandsgatan 181, 164 47 Kista
tel 073 63 19 784

För mer information kontakta gärna:
Christopher Wärnhjelm,
tel 073 631 97 84
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