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Tisdagsmail v. 23 2022

Hej!

Så var det åter dags för några rader från oss på kyrkan.
Vi hoppas att ni alla mår bra och att ni "håller ut" i värmen som nu etablerat sig på
allvar.

Det händer fortsatt en hel del på kyrkan och vi hoppas att du vill vara med oss när du
har tid och möjlighet. Nästa tisdag provar vi en ny aktivitet som vi kallar för Mat och
Prat och tanken är att det just ska handla om... ja just det, mat och prat. Du kan läsa
mer om detta och allt annat som är på gång lite längre ner i detta utskick.

Vi vill också berätta det som kanske någon av er redan hört, att vår barntimmeledare,
Marika Nilsson, har bestämt sig för att flytta till Sverige. Vi kommer att avtacka Marika
i samband med vårt midsommarfirande, men lördagens avslutning med barngruppen blir
antagligen hennes sista träff med gruppen. Så kan du inte vara med oss på midsommar
så måste du komma nu på lördag.

Många hälsningar till er alla!

Olof - Marie - Maria

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

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

Onsdag den 8 juni

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=515083&userid=0&readid=9D65DB562874&umailid=0


11.15 MORGONMÄSSA (Lukasgården)
Du kan som vanlgt vara med oss på Zoom, klicka i så fall här

ÖPPET HUS på Lukasgården 12.00-17.00

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

Torsdag den 9 juni kl. 20.00

KILLTRÄFF (Lukasgården)
Vi serverar ÄRTSOPPA med PUNSCH och efteråt blir det som vanligt
PANNKAKSTÅRTA.
Anmäl dig till Olof.
Välkommen att vara med oss denna kväll!

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

Lördag den 11 juni kl.10.00

BARNGRUPPENS AVSLUTNING (Lukasgården)
Så går ännu en termin mot sitt slut och det är dags för vårens sista träff med
barngruppen.
Idag håller vi till på Lukasgården.
Vi bjuder på gofika och hittar på lite spännande saker med barnen, så detta vill du inte
missa.
Hör av dig så vi vet hur många som kommer.

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

Söndag den 12 juni kl. 11.15

HÖGMÄSSA (Katarinakapellet)
Idag firar vi Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen (som den också kallas).
Välkommen till vårt nyrenoverade kapell där bl.a. Concezio låter oss njuta av härliga
orgeltoner.
Hoppas vi ses!

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

Tisdag den 14 junikl. 12.00

MAT OCH PRAT (Lukasgården)
Kom och häng med oss ett par timmar. Vi har inget särskilt program utan det blir "bara"
Mat och Prat, alltså lite tevligt umgänge över en bit mat och ett glas vin (eller något
annat för den som så önskar).
Marie tänker servera lax- och sillmackor och kanske ytterligare något.
Kul om du vill komma!
Anmäl dig så vi kan planera maten.

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=515083&userid=0&linkid=41403991&readid=9D65DB562874&test=&umailid=0


Marika "in action". Idag var vi många barn (ett barn för varje elefant)

Killträff med Ärtsoppa och Punsch
Mat och Prat!
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