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Fredag 30 okt 16-19   Kaffeservering utanför kyrkorna 

Lördag 31 okt Alla helgons dag "Helgonen" 

  16.00 Kumla kyrka Digital minnesgudstjänst med ljuständning 

  18.00 Tärna kyrka Digital minnesgudstjänst med ljuständning 

Söndag 1 nov Sön e alla helgons dag 
(Alla själars dag) 

"Vårt evighetshopp" 

  18.00 Kila kyrka Digital minnesgudstjänst med ljuständning 

Söndag 8 nov Tjugoandra sön e tref "Frälsningen" 

  11.00 Kila kyrka Digital gudstjänst 

Söndag 15 nov Sön före domssöndagen "Vaksamhet och väntan" 

  11.00 Kumla kyrka Digital gudstjänst 
Söndag 22 nov Domssöndagen "Kristi återkomst" 

  11.00 Tärna kyrka Digital gudstjänst 

Söndag 29 nov Första sön i advent "Ett nådens år" 

  11.00 Kila kyrka Digital adventsgudstjänst 

https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/nyheter/tankar-i-tiden
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Söndag 6 dec Andra sön i advent "Guds rike är nära" 

  11.00 Kumla kyrka Digital gudstjänst 

Söndag 13 dec Tredje sön i advent "Bana väg för Herren" 

  11.00 Tärna kyrka Digital gudstjänst 

Söndag 20 dec Fjärde sön i advent "Herrens moder" 

  11.00 Kila kyrka Digital gudstjänst 

Torsdag 24 dec Julafton   

  11.00 Tärna kyrka Samling kring krubban (digital gudstjänst) 

Fredag 25 dec Juldagen "Jesu födelse" 

  07.00 Kumla kyrka Digital julotta, Jan Olof Reimerson m fl 

Lördag 26 dec Annandag jul (Den 
helige Stefanos dag) 

"Martyrerna" 

  11.00 Kila kyrka Digital julsångsgudstjänst,  
Per och Marianne Nestor 

Söndag 27 dec Söndagen efter jul "Guds barn" 

  11.00 Kumla kyrka Digital gudstjänst 

Torsdag 31 dec Nyårsafton   

  11.00 Tärna kyrka Digital nyårsbön,  
Peter Burell och Ulrika Larsson 
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Du kom som en ”räddande ängel” till oss!  
Många gånger sa du, att du aldrig hade tackat  

ja om du vetat vad arbetet innebar.  
Tack för alla härliga skratt, goda fikastunder  

och för allt gott arbete som du utfört på  
expeditionen och i församlingsarbetet. 

Ett år går så fort och du är redan tillbaka i 
vårt arbetslag. Vi hoppas att du känner dig 

som hemma trots att arbetet är lite  
förändrat under situationen som råder! 

Fredag 1 jan Nyårsdagen "I Jesu namn" 

  11.00 Kila kyrka Digital gudstjänst med orgelfyrverkeri 

Söndag 3 jan Söndagen efter nyår "Guds hus" 

  11.00 Tärna kyrka Digital gudstjänst 

Onsdag 6 jan Trettondedag jul "Guds härlighet i Kristus" 

  11.00 Kumla kyrka Carols i jultid - digital gudstjänst med  
musik och läsningar, Maria Svärd, Kicki  
Liljefors Ahlqvist, Ulrika Larsson, Kerstin  
Billman och Kerstin Wallin Rydh 

Söndag 10 jan  Första sön efter 
trettondedagen 

"Jesu dop" 

  11.00 Kila kyrka Digital gudstjänst 

Söndag 17 jan Andra sön efter 
trettondedagen 

"Livets källa" 

  11.00 Kumla kyrka Digital gudstjänst 

Söndag 24 jan Tredje sön efter 
trettondedagen 

"Jesus skapar tro" 

  11.00 Tärna kyrka Digital gudstjänst 

Söndag 31 jan Septuagesima "Nåd och tjänst" 

  11.00 Kila kyrka Digital gudstjänst 
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