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Tisdagsmail v. 17 2022

Vårt fina krusifix på Lukasgården

Hej på er!

Dags för ännu ett Tisdagsmail från kyrkan. På kyrkan arbetas det för fullt med alla
förberedelser inför vårt stora 50-årsjubileum den 6-8 maj. Det är många som anmält sig
till de olika aktiviteterna och det är vi så klart väldigt glada för. 

Renoveringen av altarmosiken i Katarinakapellet är nu klar, men vi passar också på att
se över belysning och måla om. En fin ansiktslyftning av vårt kära kapell. I dagarna
görs det sista arbetet så allt kommer att bli klart till vårt jubileum.

Men innan jubileet infaller Valborgsmässoafton. Du kan läsa om detta nedan, men boka
in eftermiddagen. När nu äntligen våren är på gång så får vi passa på att hälsa den
välkommen. Vintern rasat ut...

Så vill vi önska er alla en fin vecka. Välkommen att vara med oss.

Olof - Marie - Maria

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=510923&userid=0&readid=FB336DF3B577&umailid=0


olof.e.olsson@svenskakyrkan.se - 366 4430906
marie.olsson@svenskakyrkan.se - 345 8830244
maria.patrizi@svenskakyrkan.se - 340 9579300

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 27 april

11.15 MORGONMÄSSA - (Lukasgården)
Vill du vara med på Zoom så klicka här

ÖPPET HUS på Lukasgården 12.00-17.00

19.30 KÖRÖVNING (Lukasgården)
Kyrkans projektkör kommer bl.a. att medverka vid vårt 50-årsjubileum. Ikväll träffas
kören igen för att öva.
Hör av dig till oss på kyrkan om du vill vara med.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lördag den 30 april 16.00

VALBORGSFIRANDE FÖR HELA FAMILJEN
Nu börjar äntligen vårvärmen att etablera sig på allvar så vad kan passa bättre än att
fira Valborgsmässoafton på Lukasgården. Det blir en eftermiddag för alla  åldrar,
tillsammans får vi umgås och hälsa våren välkommen.

- Valborgsandakt
- Vårtal av Marika Nilsson
- vi sjunger vårsånger som både barn och vuxna känner igen
- Servering av korv med bröd
- Dricka för små och stora
- "Våreld" där vi kan grilla marshmallows

Hoppas du vill vara med oss denna eftermiddag!
Anmäl dig till oss på kyrkan.
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