
Läs på webben

Tisdagmail v. 25 2022

Hej!

Vårterminen går mot sitt slut, men innan dess firar vi bl.a. midsommar på kyrkan.
Många är redan anmälda så kom du också och var med oss på Midsommarafton på
Lukasgården. Vi kör igång kl. 18.30!

Flera av er har redan hört att Marika Nilsson ska flytta till Sverige efter sommaren.
Marika har under många år gjort ett mycket uppskattat arbete i kyrkans
barnverksamhet och vi är många, både små och stora, som kommer att sakna henne
väldigt mycket. 
På midsommarafton får vi, så där lite officiellt, säga vårt tack till Marika och önska
henne allt gott inför framtiden.

Detta var tänkt att vara vårt sista Tisdagsmail innan sommaruppehållet, men kanhända
kommer det några rader nästa tisdag också. Till dess kan vi ju alltid nynna på den
härliga "avslutningspsalmen":

"Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött"

Många sommarhälsningar till er alla!

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=516251&userid=0&readid=F228A96B4F9C&umailid=0


Olof - Marie - Maria

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

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

Onsdag den 22 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

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

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

I år kan du även handla jordgubbsbakelser och ska du gå "all in" ska du givetvis
också köpa en blomsterkrans av oss att bära i håret.
.
Under kvällen kommer vi 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!!!

Vi säger GRATTIS till Lotta och Carl-Johan
som gifte sig på Capri i fredags.

Marika avtackas på Midsommarafton
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