Kristensamfundet i Skåne
Kära vänner,

Järna 25/8 - 2021

Hoppas a? alla har haB en skön sommar. Jag ser fram emot en ny höst Gllsammans.
Den pandemi vi levt med nu en längre Gd gör a? vi fortsa? måste vara vaksamma och tänka på a?
hålla avstånd. Vi ﬁkar därför i salen med egen medhavd dryck och kaka. Om rekommendaGonerna
gällande allmänna sammankomster skulle ändras får vi anpassa verksamheten däreBer. Därför är
påminnelse mejlet som brukar komma dagarna innan prästbesöket extra vikGgt i dessa Gder. Varmt
välkomna!
Program hösten 2021
Fredag 3 sep kl. 19.00 – Willes hus, Kullagatan 10 i Baskemölla
Studium kring sista delen av ” A? leva med Kristus ” av Hans Werner Schröder.
TrinitaGs, lördag 4 sep. - Vallarum
Kl. 10.00 Minneshandling för Richard Nilsson
En minneshandling är en Människovigningens Handling för den döde. Alla är välkomna.
11.30 egen ﬁka i salen däreBer inledning och samtal. Carl van der Weyden
-------------------------------------------------------------------------------------------Den 8 okt Gll 10 oktober är det dags för årets vänskapsmöte för alla församlingar.
Den här gången i Göteborg!
En inbjudan med e? program kommer a? skickas ut inom kort.
------------------------------------------------------------------------------------------Fre. 22 okt. – Willes hus, Kullagatan 10 i Baskemölla
Kl. 19.00 Studium och samtal
Mikaeli, lördag 23 okt – Vallarum
Kl. 10.00 Människovigningens Handling
Kl. 11.30 egen ﬁka i salen däreBer inledning Gll samtal. Carl van der Weyden
-------------------------------------------------------------------------------------------Fre. 3 dec. – Willes hus, Kullagatan 10 i Baskemölla
Kl. 19.00 Studium och samtal
Advent, lördag 4 dec – Vallarum
Kl.10.00 Människovigningens Handling
Kl.11.30 egen ﬁka i salen däreBer inledning Gll samtal. Carl van der Weyden
Har ni frågor eller funderingar eller söker e? eget samtal hör gärna av er. Mi? nummer är
0702305257 eller mejla Gll carl@kristensamfundet.se
Kristensamfundet lever på fria gåvor. Vill du stödja vårt arbete kan du göra det genom a? ge en
kollekt vid dörren eller genom a? regelbundet överföra e? bidrag Gll postgiro 205398–1 eller
swisha 1230296905
Kristensamfundets skickar regelbundet ut nyhetsbrev! Vill du abonnera? Gå in på vår hemsida
www.kristensadundet.se och anmäl dig.

Väl mö?, Carl

