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Tisdagmail v. 24 2022

Midsommarfirande på Lukasgården 2021

Hej!

Så kommer ännu en hälsning till er alla så här i sommarvärmen.
Ja att sommaren har kommit är det väl ingen som har missat och snart ska vi också fira
det mest "somriga" som vi svenskar har, nämligen Midsommar. Vi hoppas att du vill vara
med oss på Lukasgården på Midsommaraftons kväll den 24 juni. Läs mer om detta
längre ner i detta utskick.

Andra sommartecken är skolavslutningar som duggar tätt i dessa tider. Jag (Olof) har
fått vara med på Svenska skolans avslutning både i Milano och i Rom. Att få sjunga
"Den blomstertid nu kommer" tillsammans med pirriga, sommarklädda barn och väldigt
stolta och rörda föräldrar, ja det väcker något fint inom de flesta av oss.

I kyrkans värld är Kristi himmelsfärd och pingsten säkra sommartecken och att vi sedan
går in i den där långa raden av sommarsöndagar (Trefaldighetstiden) när vi får prata om
hur vi ska kunna växa som människor och ta hand om varandra på bästa sätt. Kanske
viktigare än någonsin i dessa rätt så oroliga tider. Vi behöver varandra och ensam är
inte stark.

Vi kommer att höra av oss nästa tisdag igen, men sedan blir det ett sommaruppehåll.
Men innan dess hoppas jag att vi ses på Lukasgården.

Allt gott till er alla!

Olof - Marie - Maria

olof.e.olsson@svenskakyrkan.se - 366 4430906

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=515682&userid=0&readid=9BBB452AC0AC&umailid=0


marie.olsson@svenskakyrkan.se - 345 8830244
maria.patrizi@svenskakyrkan.se - 340 9579300

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

Onsdag den 15 juni

11.15 MORGONMÄSSA (Lukasgården)
Så var det dags för ännu en morgonmässa på Lukasgården och du kan som vanlgt vara
med oss på Zoom, klicka i så fall här.

ÖPPET HUS på Lukasgården 12.00-17.00

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

Söndag den 19 juni

DIGITAL GUDSTJÄNST
Vi fortsätter att regelbundet lägga ut digitala gudstjänster på kyrkan Facebook,
utlandskyrkans APP och på WhatsApp (en särskild andaktsgrupp).
Idag är det Första söndagen efter Trefaldighet och temat är "Vårt dop"

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

Tisdagen den 21 juni

12.30 BOKCIRKEL (Lukasgården)
Vi har som vanligt knytkalas.
Anmäl dig till Marie på kyrkan.

17.00 DIGITAL BOKCIRKEL (Zoom)
Du som vill vara med klickar här

Boken som diskuteras idag är "Fyrmästarens dotter" av Ann Rosman

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

Onsdag den 22 juni

MORGONMÄSSA (11.15) OCH ÖPPET HUS
Detta blir vårens sista morgonmässa (och Öppet hus).
Länk kommer i nästa Tisdagsmail.

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

Fredagen den 24 juni

MIDSOMMARFIRANDE PÅ LUKASGÅRDEN

18.30 Vi klär vår midsommarstång
19.00 Sommarandakt

Sedan blir det dans runt midsommarstången.

Servering av laxmackor, sillmackor och korv med bröd.
Till detta serverar vi något gott att dricka, vin/öl/softdrink
.
Under kvällen kommer vi också att avtacka Marika Nilsson, som nu avslutar sitt
arbete på kyrkan och flyttar till Sverige.

Vi hoppas att du vill vara med oss och fira denna härliga sommarfest.
Anmäl dig till oss på kyrkan.

VÄLKOMMEN!!!
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Dop på Lukasgården Bokcirkel
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