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Hej!

Vilket härligt valborgsfirande vi fick på Lukasgården!
Ja, det blev verkligen en fest för hela familjen. Tack alla ni som kom och tack Marika för
ditt annorlunda vårtal!

Till helgen är det nu äntligen dags för vårt 50-årsjubileum. Vi ser fram mot att träffa alla
er som anmält att ni vill vara med. Vi blir många!

Du vet väl om att vi till vårt jubileum tagit fram en fantastisk oljelampa, designad och
skapad av keramiker Karin Lindström, och en jubileumsbok som dokumenterar vår
historia.
Många har redan beställt, men kanske du också är intresserad? Lampan kostar 40€ och
boken 20€ (köper du båda betalar du 50€).

Efter jubileet så pustar vi ut lite grann och sedan rullar vår verksamhet vidare som
vanligt.

Bifigat finner du programmet för maj månad.

Allt gott till er alla och vi ses!

Olof - Marie - Maria

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

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

Onsdag den 4 maj

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

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=511489&userid=0&readid=EB8837DBA110&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=511489&userid=0&linkid=40336258&readid=EB8837DBA110&test=&umailid=0


ÖPPET HUS på Lukasgården 12.00-17.00

19.30 KÖRÖVNING (Lukasgården)
Kyrkans projektkör som kommer att medverka vid vårt 50-årsjubileum träffas för att
öva.

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

6 - 8 maj, jubileumshelg för Svenska kyrkan i Rom

Alla våra medlemmar (och inbjudna gäster) har haft möjlighet att anmäla sig till de olika
aktiviteterna. Vi är glada över att så många vill vara med, men nu är allt fullbokat!

FREDAGEN DEN 6 MAJ
15-17, ÖPPET HUS PÅ LUKASGÅRDEN

LÖRDAG DEN 7 MAJ
- LILLA PILGRIMSVANDRINGE (9.00)
- STORA PILGRIMSVANDRINGEN  (11.00)
- MOTTAGNING, SVENSKA AMBASSADÖRENS RESIDENS (18.00)

SÖNDAG DEN 8 MAJ
11.15 FESTHÖGMÄSSA I KATARINAKAPELLET
Efter högmässan serveras lunch (självkostnadspris) till den som anmält sig

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

Onsdag den 11 maj

11.15 MORGONREFLEXION (Lukasgården)
Vi sänder på zoom och länk kommer i nästa tisdagsmail
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