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INSIDAN

Catrin Sundelius
Kyrkoherde

Vad är ett församlingshem?

På 1970-talet skedde en stor byggboom inom Svenska kyrkan vad gäller
församlingshem. Även innan dess har kyrkan alltid arrangerat möten i
andra lokaler än själva kyrkobyggnaden. Som i skolsalar, i sockenstugor,
i prästgården och inte minst – hemma hos varandra. Det kan ha handlat
om bibelstudier, diskussioner om någon angelägenhet i församlingen,
syföreningsmöten, ungdomsträffar, konfirmationsläsning eller som vi nog
alla känner igen från Emil i Lönneberga – husförhör. Det var ju genom att
alla fick nöta in lilla Katekesen som läskunnigheten blev så allmänt spridd
i Sverige. Förutom att bidra till ökad läskunnighet var också tanken med
att prästen undervisade i hemmen, att husförhören kunde hållas i en så
avspänd och trygg miljö som möjligt.

Där har vi också själva tanken med församlingshemmet, en avspänd och
trygg miljö för kristen undervisning och andra sammankomster.
Församlingens hem för tröst, trygghet, eftertanke, för samtal och firande.
Ett hem där vi tillsammans får vara kyrka med Jesus i centrum, på ett
annat sätt än i själva kyrkobyggnaden.

Varje vecka strömmar hundratals människor genom våra lokaler, i alla
åldrar med olika behov men en sak har vi gemensamt allihop – i
församlingshemmet är vi aldrig ensamma, här finns vi för varandra och
här har vi Gud vid vår sida.

Den här hösten har vi den stora glädjen att få inviga ett nytt
församlingshem i Linderöd som ligger precis mitt i byn. Och dessutom får
vi inviga det nyrenoverade annexet med lokaler för barn- och
musikverksamhet i Västra Vram. Just när jag skriver detta har vi pga
coronapandemin inte kunnat bestämma datum för invigningarna men håll
utkik på hemsidan och på FB.

Varmt välkommen till ett församlingshem nära dig!
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kyrkogårdarna
Jag plockar höstens sista blomma…

Så var det slut på denna sommar och jag hoppas den har varit till glädje och rik
på upplevelser. Nu ser vi fram emot en färgsprakande höst och vit vinter.

Som vi alla vet kommer alltid årstiderna att växla, molnen hopa sig och så här års
kyla sänka sig. Så har det alltid varit och vi kommer förhoppningsvis överleva
oavsett väder.

Vi kommer att minnas tillbaka och se framåt med både glädje och sorg. Vänner,
nära och kära man inte glömmer, kärleken och minnen av dom är det som tar oss
vidare i våra egna liv.

Visst kan man tycka att nu när det blir mörkare
att det känns vemodigt. Men se det istället som
ett tak av stjärnor som hänger och strålar i all
sin glans. Någon har sagt att när någon lämnar
jordelivet tänds en ny stjärna på himlen. Allt och
alla har sin plats och sitt syfte. Försök se
mörkret som något vackert, för om det inte
fanns hur skulle vi då kunna se stjärnorna? Nu
så här i vintertid ta er tid att en stjärnklar kväll
gå ut och upptäck hur vacker himlen kan vara.

… och håller den försiktigt i min hand.

På G:

- Vattnet på kyrkogårdarna kommer att stängas av när
den finns risk för frost.

- Gravdekorationer kommer att läggas ut veckan innan
Alla helgons dag.

- I övrigt väntar vi på diverse beslut från berörda
myndigheter i de ärenden som finns inskickade.

Sist men inte minst. Vilket oerhört fantastiskt jobb alla
ni vaktmästare lagt ner under detta år men framförallt
under denna sommar. Det är lätt att vara chef. Extra
tack till Tove, Albin, Lesly och Clara, hoppas vi ses
framöver.

Och som vanlig berikar vi vår vardag med upplevelser och skapar minnen för
framtiden.

Från oss alla till er alla: EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT HELT FANTASTISKT
GOTT NYTT ÅR önskar vi alla från vaktmästeriet. Vi ses! /Dan Olsson
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Bilder: Maria

Man trivs där man behövs

Det är en enkel mening med stor innebörd. Att betyda något för
andra och varandra och att kunna vara till hjälp skapar både glädje
och gemenskap. Kyrkliga Onsdagsgruppen i V Vram är syföreningen
där man träffas på tisdagar, där man inte syr särskilt mycket men där
man både trivs och behövs.
Det är ett gäng pigga och glada
damer som träffas varannan
tisdag 13.30–15.30 i församlings-
hemmet, inleder med en kort
andakt, samtalar och umgås
under lättsamma former och de
som vill arbetar med något.
Träffarna avslutas med gofika.
Vårt ändamål är att erbjuda
social samvaro, att genom olika
aktiviteter samla in pengar som
oavkortat går till hjälpverksamhet
som kommer kvinnor och barn
tillgodo. Alla är välkomna till våra träffar, det finns inga krav på att man ska
komma varje gång eller att man ska kunna sticka, sy eller virka. Några i gruppen
är aktiva ideella krafter i kyrkan, hjälper till när det behövs.

Vi ingår i nätverket SYL, Syföreningar i Lunds stift. Allt arbete görs ideellt och alla
lotterivinster är skänkta eller egentillverkade.

Kyrkliga Onsdagsgruppens historia började den 23 september 1981 på initiativ av
Ytte Wanngren. Till första mötet infann sig nio damer och i protokollet från mötet
framgår att man i första hand skulle stödja fadderbarn i Zimbabwe. På en
missionsstation där en svensk kvinna var föreståndare fanns en mycket begåvad
men svårt handikappad pojke. Onsdagsgruppen beslöt att ge honom en chans till
bra utbildning och satte direkt i gång med att ordna ett lotteri och i samband med
en pastoratshögtid i april 1982 serverade man kaffe och hembakta kakor.
Behållningen härifrån blev grundplåten till hans utbildning. När han avslutat sin
skolgång fortsatte Onsdagsgruppen sitt ideella arbete och har under årens lopp
kunnat ge hjälp och stöd till flera projekt både i Sverige och utomlands. Vi har
med glädje även kunnat lämna bidrag till den diakonala verksamheten I vårt eget
pastorat.

Till kyrkan i V Vram har vi skänkt ett dopträd i smide. Det invigdes på Alla hjärtans
dag 2016. Onsdagsgruppen bjöd då på stort tårtkalas i kyrkan. Det har nu blivit
tradition att vi bjuder på tårtkalas varje Kyndelsmässodag då de som döpts under
året kommer med sina familjer för att hämta sina dopänglar.

Kyrkliga onsdagsgruppen
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Andra aktiviteter som blivit tradition är vårt våffelcafé på Skärtorsdagen och vid
Allhelgonadags samt frukost med julklappslotteri första söndagen i Advent.

På Tacksägelsedagen den 10 oktober kommer vi att fira vårt 40-årsjubileum i vår
vackra höstsmyckade kyrka i Västra Vram. Efter gudstjänsten är alla välkomna att
fira pastoratets piggaste 40-åring! Det blir samkväm i församlingshemmet med
skördelotteri, hemgjorda inläggningar, sylt och saft, grönsaker m.m.

Våra arrangemang brukar vara välbesökta och vi sänder ett stort TACK till alla som
köper lotter eller på annat sätt stödjer vårt arbete. Tack vare er generositet kan vi
hjälpa andra. /Kerstin Andersson

Välkomna till en traditionell julauktion, där ni kan buda på
hantverk, jularrangemang, julgodis m.m. i

Linderöds församlingshem 18/11 kl 18 - 20.30.

Vi kommer även i år ha vårt stora jullotteri med fina vinster som
lokala butiker och folk i omnejden har skänkt.

Under oktober månad kommer lotterna som dras på auktionen att börja säljas.

Pengar som kommer in under kvällen går till
ACT - Svenska kyrkans internationella arbete och Barnmissionen.

För att auktionen ska kunna genomföras behöver vi hjälp av dig
som vill skänka eller tillverka det som du är bra på att göra,
till exempel bakverk, saft, sylt, marmelad och mycket annat.

Du kanske känner någon som jobbar med hantverk av olika slag?
Tipsa då gärna mig! Vi tar inte emot secondhandvaror.

Kontaktuppgifter inför julauktionen:
044 – 31 02 08 eller mail: ingela.ahlstrom@svenskakyrkan.se

Tack på förhand!
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Kyrkliga onsdagsgruppen

Bild: Alex Giacomini / IKON

Julauktion i linderöd
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Advent & jul

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

:  


/ 

BRYT EN 
TRADITION

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act

Det kan kännas konstigt att i år skriva
om Adventsfastans väntan. För väntan
har varit lång för oss alla i över ett och
ett halvt år. Men även om vår väntan på
att allt ska återgå till det normala varit
lång, så har kyrkoårets normalitet fått ge
trygghet. Mitt i rädslan och hopplösheten
har vi fått leva i kyrkoårets
evangelieförkunnelse, med Påskens
löfte om försoning, förlåtelse och livets
seger!

Och Advent och Jul får nu tala till oss med trösten, att mitt i allt som händer i livet
på gott och ont, har Gud en gång för alla valt att komma till oss i Jesus Kristus
för att leva våra liv tillsammans med oss. Vad som än händer är vi aldrig
lämnade ensamma då hot mot liv, ljus och glädje tränger sig på.

Därför är vi så glada att vi i år kan få öppna upp igen och tillsammans få fira
Advents- och julgudstjänster i våra kyrkor.

Vi får nås av evangeliet i våra bibeltexter, böner, vår musik och Adventstiden kan
få förvandla vår väntan till förväntan!

På sidorna I våra kyrkor kan du se alla våra Advents- och julgudstjänster.
Välkommen!
/Peter Barvestedt

Du kan läsa mer om Svenska kyrkans ACT julkampanj på
www.svenskakyrkan.se.
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konfirmander
I pastoratet erbjuder vi två olika konfirmandgrupper. En lovgrupp som läser en del
under novemberlovet och hela veckan på sportlovet. Den andra gruppen läser två
veckor på sommarlovet.

Oavsett vilken man väljer är det två roliga veckor man är med om. Som man
kunde läsa i förra församlingsbladet är det mycket positiva upplevelser
konfirmanderna tar med sig och ofta säger det att "det var roligare än de trott".

Vad är det då vi gör?
Vi jobbar mycket med delar som sedan bildar en helhet. I
början av konfirmandtiden upplever konfirmanderna nog att
det bara är en massa delar / olika saker som vi gör
tillsammans. De ser bara inom sin ram och det som rör dem.
Vad de känner. Vad de tycker och upplever. Men ju längre
tiden går och ju mer vi bygger ihop bilden ser de att det bildar
en helhet. De ingår i något större, en större grupp och i
gemenskapen inom svenska kyrkan. På bilden här ser ni
konfirmandernas ramar som bildar deras tavla, men ur det
perspektivet bilden är tagen kan man se att det också bildar
en helhet av en störrebild.

Det är ju precis det Jesus också menar. Att vi ofta bara ser
det som är innanför vår ram, vår lilla värld, men Jesus har
hela bilden. Han ser utanför våra ramar och perspektiv. Han
har koll och helhetsperspektiv. Ett evighetsperspektiv.
/Helén Meĳer

I somras konfirmerades 10 ungdomar i vår Sommargrupp.



I våra kyrkor
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oktober
6 oktober V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

7 oktober V. Vram 11.45 Lunchgemenskap i Betaniakyrkan.

10 oktober V. Vram 10.00 - 13.00 Onsdagsgruppens skördelotteri och
kaffeservering i församlingshemmet.

V. Vram 11.00 Tacksägelsegudstjänst.
Linderöd 14.00 Tacksägelsegudstjänst.
Äsphult 17.00 Tacksägelsegudstjänst.

12 oktober V. Vram 13.30 Kyrkliga onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

13 oktober V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

14 oktober Linderöd 11.45 Lunchgemenskap i församlingshemmet.

17 oktober V. Vram 11.00 Mässa. Efter mässan serverar SPF kaffe i
församlingshemmet.

20 oktober V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Linderöd 17.30 Samling vid krubbet i kyrkan.

24 oktober Äsphult 11.00 Högmässa.
V. Vram 18.00 Konsert med Oppmanna Vokalensemble.

26 oktober V. Vram 13.30 Kyrkliga onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

27 oktober V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

28 oktober V. Vram 17.30 Veckomässa.

31 oktober V. Vram 11.00 Mässa.

november
3 november V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

4 november V. Vram 11.45 Lunchgemenskap i Betaniakyrkan.
Linderöd 10 - 16 Lotteri och kaffeservering i kapellet.

5 november V. Vram 08.00 - 16.00 Onsdagsgruppens våffelcafé i
församlingshemmet.

Linderöd 10 - 16 Lotteri och kaffeservering i kapellet.

6 november Äsphult 14.00 Minnesgudstjänst.
Linderöd 16.00 Minnesgudstjänst.

7 november V. Vram 18.00 Minnesgudstjänst.



I våra kyrkor
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november
9 november V. Vram 13.30 Kyrkliga Onsdagsgruppen i

församlingshemmet.

10 november V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

11 november Linderöd 11.45 Lunchgemenskap i församlingshemmet.

14 november V. Vram 18.00 “En värld full av liv” - musikal med
Disneymusik.

17 november V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Linderöd 17.30 Samling vid krubbet.

18 november Linderöd 18.00 Julauktion i församlingshemmet.

21 november Ö. Vram 11.00 Högmässa.

23 november V. Vram 13.30 Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

24 november V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

28 november V. Vram 11.00 Adventsmässa.
Äsphult 14.00 Adventsgudstjänst.
Linderöd 17.00 Adventsgudstjänst.

december
1 december V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

2 december V. Vram 11.45 Lunchgemenskap i Betaniakyrkan.

5 december V. Vram 11.00 Gudstjänst med små och stora.
Linderöd 14.00 Gudstjänst med små och stora.

7 december V. Vram 13.30 Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

8 december V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
V. Vram 17.30 Himmel och pannkaka. Gudstjänst i kyrkan

och pannkakor i församlingshemmet efteråt.

9 december Linderöd 11.45 Lunchgemenskap i församlingshemmet.

11 december V. Vram 18.00 Julkonsert med Hemvärnets musikkår.

12 december Linderöd 11.00 Söndagsgudstjänst.

15 december V. Vram 18.00 Julspel för alla.
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Musik i våra kyrkor

I våra kyrkor
december
19 december Ö. Vram 11.00 Söndagsmässa.

V. Vram 18.00 Jul med Rongedal.

24 december Linderöd 13.30 Julbön.
Linderöd 23.30 Julnattsmässa.

25 december V. Vram 06.00 Julotta.
Äsphult 08.00 Julotta.

26 december Ö. Vram 11.00 Annandagsgudstjänst - vi sjunger julens
psalmer.

januari 2022
1 januari V. Vram 18.00 Kvällsmässa.

2 januari Äsphult 11.00 Högmässa.

6 januari V. Vram 11.00 Gudstjänst med konsert. Christianstads
Motettkör sjunger julmusik.

9 januari Linderöd 11.00 Gudstjänst.

På grund av rådande omständigheter kan ändringar ske
gällande alla våra arrangemang!

Välkommen ÅTER till musik i våra kyrkor hösten och julen 2021!

10/10 Tacksägelsedagen.
11.00 Västra Vram. Kyrkokören medverkar.
14.00 Linderöd. Buskören samt Linderöds folkdanslag och

spelmanslag.
17.00 Äsphult. Körsångare ur Äsphults-Linderöds kyrkokör.

17/10 SPF:s kyrksöndag.
11.00 Västra Vram. Kören Stämning under ledning av Gun-Britt

Stihl.

24/10 Konsert.
18.00 Västra Vram. Oppmanna Vokalensemblen sjunger

renässansmusik under ledning av Ute Goedecke.
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Musik i våra kyrkor
Allhelgonahelgen. Minnesgudstjänster.
6/11 14.00 Äsphult och 16.00 Linderöd. Berit Welin, pensionerad före detta

altviolinist i Malmö Symfoniorkester, framför egna arrangemang av
Linderödsspelmannen Ored Anderssons musik.

7/11 18.00 Västra Vram. Kyrkokören.

14/11 Musikalgudstjänst.
18.00 Västra Vram. Egenskriven musikal om Bibelns

berättelser med musik från Disneyfilmer ”En värld full
av liv” med Kyrkokören, Disneybarnkören och komp-
musiker under ledning av Cecilia Landgren.

17/11 Samling vid krubbet.
17.30 Linderöd. Buskören.

28/11 Första Advent.
11.00 Västra Vram. Kyrkokören.

5/12 Andra Advent.
11.00 Västra Vram. Barnverksamheten och nya Barnkören.
14.00 Linderöd. Barnverksamheten och Buskören.

8/12 Himmel och pannkaka.
17.30 Västra Vram. Luciaprogram med nya Barnkören.

11/12 Konsert
18.00 Västra Vram. Julkonsert med Hemvärnets Musikkår i Kristianstad under

ledning av Robin Wahl.

12/12 Tredje Advent.
11.00 Linderöd. Gudstjänst med körmusik.

19/12 Fjärde Advent.
18.00 Västra Vram. Konsert ”Jul med Rongedal” och

Projektjulkören.
OBS! Biljettförsäljning! Info: www.rongedal.se.
Vill du vara med i kören? Anmäl dig till Cecilia Landgren!

24/12 Julafton.
13.30 Linderöd. Julbön med orgelmusik. Cecilia Landgren –

orgel.
23.30 Linderöd. Midnattsmässa. Julnattskören.

25/12 Juldagen. Julotta.
08.00 Äsphult. Christian Holst – trumpet.

26/12 Annandagen.
11.00 Östra Vram. Vi sjunger julens psalmer. Välkommen att önska julpsalm i

gudstjänsten!

6/1 Trettondedag Jul.
11.00 Vi inleder med kort gudstjänst, därefter tar julkonserten vid. Christianstads

Motettkör under ledning av Lena Ekman-Frisk sjunger julmusik.

Välkommen till våra kyrkor! Cecilia Landgren och Gustav Thulin - kyrkomusiker
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Hösten är här och sakta men säkert börjar samhället öppna upp igen efter många
stränga, men nödvändiga restriktioner. Öppnandet av samhället kan innebära
glädje för många, oro för en del och kanske till och med ångest. Under pandemin
har vi alla fått känna hur många har det i vardagen att leva med ensamhet och att
leva med oro och ångest.

När samhället öppnar upp blir det ett nytt steg att ta. Att våga gå ut igen. Att våga
möta folk, våga gå till mataffären och att möta släkt och vänner igen.

För eleverna blir det att inte längre ha
lektioner hemma i tryggheten utan nu möta
skolkamrater på skolgården. Det kan vara
positivt för många, men för dem som har en
klump i magen av att gå till skolan känns det
kanske inte lika självklart. Att det blir en ny
vardag som mer är åt det normala hållet är
inte en glädje för alla. Det kan
också kännas svårt och skapa mer oro och
ångest än tidigare då vi var många som
delade samma ensamhet och oro.

Under lång tid har vi hört att det är smittsamt att vara bland andra
människor. Många av oss har kurat in oss i vår egen kammare.
Kanske några av oss njutit av att vara mer med familjen eller att få slippa alla
måsten, men...

Låt oss, nu när samhället öppnar upp, hjälpa varandra att våga ta steget. Att med
hänsyn och avstånd ändå våga umgås igen och träffas i affärsgången för en
pratstund. Låt oss lyfta blicken och se dem som har det extra kämpigt eller dem
som mist någon nära under pandemin och nu är mer ensam än någonsin. Låt oss
också som församling och by hjälpa varandra.

Om vi ser oss omkring kanske vi har någon på vår gata i vårt grannområde eller i
vår familj eller släkt som är ensam. Räck ut en hand, slå en signal eller skicka ett
sms, bjud in på en liten fika eller ta en promenad tillsammans! Prata med den som
står ensam på skolgården, den som inte är en självklar del av ert gäng! Prata lite,
fråga hur läget är! Du kan göra skillnad för hens dag.

Med julen runt knuten får återigen påminna oss
om hur Jesus kommer till oss och vill vara med
oss där vi är. Jesus vill umgås med oss på det
enklaste sätt. Han vill vara med vid fikabordet,
på promenaden, i samtalet med en vän. Han
sträcker ut sin hand, det är bara för oss att
hänga på. Vi går tillsammans.

Bilder: Pixabay.com



Min förhoppning är att när du läser detta är våra olika gemenskapsträffar igång.
Lunchgemenskap och frukostgemenskap. Ungdomscafé och häng i skolan.

Du hittar våra träffar här nedan, men även på vår hemsida. Naturligtvis kan det vara
ändrat då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men det senaste
hittar du på vår hemsida eller genom att slå oss en signal.

/Helén Meĳer
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Lunchgemenskap

Kl 11.45

Betaniakyrkan:
7/10, 4/11,

2/12

Linderöd:
14/10, 11/11,

9/12

Vi inleder med
andakt kl 11.45.
Lunchen serveras
mellan 12 och 13.

Frukostgemenskap

Kl 9.00

Betaniakyrkan

Varje onsdag.

Sista frukosten för året
är 8/12

Stickcafé

Kl 18.00-20.00

Linderöds
församlingshem.

Torsdagar.

Känner du att du vill vara en del av vår gemenskap
är du välkommen till våra olika mötesplatser.



barnkör
Tisdagar kl 14.30 - 15.15
i Annexet, Västra Vram.

För barn i åk F-5.
Körsång med mer betoning på

sångskola, rytmik och framträdanden.

Vi hämtar och lämnar de mindre barnen
på skolorna.

Frågor till Cecilia eller Maria.

Buskören på linderöds skola
Onsdagar kl 13.15 - 13.45.
För alla barn på skolan,

även de som inte går på Fritids.
Körsång och rytmik

Anmälan till Cecilia.

Babyrytmik
Torsdagar kl 9.00 - 11.00
i Annexet, Västra Vram.
För barn upp till 1 år

tillsammans med mamma/pappa.
Rytmikpass, fika och gemenskap.

Frågor till Maria eller Cecilia.
Begränsat antal platser.

Onsdagar kl 14.30 - 16.00
i Linderöds församlingshem.

Jämna veckor
Juniorer

För barn i klass 3-5.
Uteaktiviteter vid vindskyddet.

Pyssel och annat skoj i
församlingshemmet.

Ojämna veckor
Miniorer

För barn i klass F-2.
Aktiviteter i och runt
församlingshemmet.

Drop-out mellan kl 16.00 - 16.30.

Begränsat antal platser i grupperna.
Vi hämtar och lämnar på fritids

efter överenskommelse.

Gott och blandat
Måndagar kl 14.30 - 16.00
i Annexet, Västra Vram.
För alla barn i årskurs F-4.

Går du i 5:an är du
välkommen med som ledare.
Lekar, pyssel, uteaktiviteter,
drama, sång och andakt.
Vi hämtar och lämnar på

fritids efter överenskommelse.
Drop-out mellan 16.00 - 16.30.

Frågor till Ingela eller Maria.
Begränsat antal platser.

barnverksamheten

14

Välkommen till våra grupper!
Du anmäler ditt barn till respektive grupp

via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vvram.

Mixgrupp
Måndagar kl 9.00 - 11.00
i Annexet, Västra Vram

och Linderöds församlingshem.
En öppen grupp för barn

i alla åldrar i sällskap av vuxen.
Pyssel, lek, sång, fika och andakt.

Titta in när du vill och kan!

Frågor till Maria (Västra Vram)
och Ingela (Linderöd).

Begränsat antal i våra lokaler.



Samtal vid frukostbordet

Välkommen att följa och samtala om sju
steg i kristen tro tillsammans vid
frukostborden i församlingshemmet i
Linderöd jämna torsdagar kl. 9.00–11.00,
med uppstart den 7/10.

Där följer vi Lukasevangeliet på ett
enkelt och lättförståeligt sätt utifrån
Jonas Lindbergs bok ”Sju steg i kristen
tro”.

Anmälan sker till församlingspedagog
Ingela Ahlström senast
2 oktober på mail:
ingela.ahlstrom@svenskakyrkan.se
eller mobil 072-7127671.

Smått & gott

Under hösten träffas vi
varje tisdag eftermiddag
såväl i Västra Vram som i
Linderöd.

I Västra Vram kommer vi att
udda veckor hålla öppet för
alla som går i klass 6-7 och
jämna veckor för alla i klass
8 och uppåt.
Linderöds ungdomsgrupp
är öppen för ungdomar åk 6
och uppåt.

I Linderöd träffas vi kl 15.30
- 17.00 och i Västra Vram kl
16.00 - 18.00.

Välkomna!
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Ungdomsgrupperna

Ny pedagogisk julkrubba

En medlem i Kyrkliga Onsdagsgruppen har tillverkat och skänkt en fantastisk
stickad julkrubba till pastoratet. Den kommer nu att användas i våra barn-

och konfirmandverksamheter för att berätta julevangeliet.



Här når du oss


