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Nu ställer vi om för att möta människor på nya sätt… 

Vi lever i oroliga tider då mycket i vår vardag begränsas och påverkas av den 

pågående Corona pandemin. Vi försöker skydda de äldre och alla dem som 

befinner sig i riskgrupper. I omsorg om dem så har många av Bettna 

församlings verksamheter haft uppehåll under våren och fortsätter så tills nya 

direktiv kommer och pandemin klingar ut. 

Vi påverkas liksom alla andra av beslutet om att högst femtio personer får 

samlas i våra lokaler, samt utomhus, och uppmaningen att hålla avstånd till 

varandra.  

Våra tankar är särskilt hos alla er som sitter hemma ensamma i  

karantän och hos dig som kanske har mist en nära vän eller anhörig. 

 

 

 

    

Det går också att ringa jourhavande präst 
Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 17-08, även om du 

befinner dig utomlands. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, 

orolig, eller känner dig ensam.  
Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.  

Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. 

 

KALENDARIUM  

Juni - September 

GT Gunilla Thelin 

MEN Maria Eby Notini 

LEL Louise Engström Lindgren 

GS   Göran Ståhl 

JW   Joacim Wäppling           

För ev. ändringar se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/bettna  

 

 

JUNI 

Sön.   7 11.00  Friluftsgudstjänst vid Årdala hembygdsgård,  

                                GT, LEL. OBS! Ta med egen stol och kaffekorg 

Sön.    14 18.00 Gudstjänst vid Kapellet på nya kyrkogården i Bettna,  

      GT, LEL. Ta med kaffekorg                                                                                                            

 

Lör.  20 11.00  Midsommargudstjänst i Blacksta skolträdgård, 

                             GT, LEL. Ta med kaffekorg                 

 

Sön.   21 11.00  Gudstjänst i midsommartid i Vadsbro skolträdgård, 

       GT, LEL. Ta med kaffekorg 

Tis. 23 14.00  Louise sjunger utanför Kullagården, info kommer 

Sön. 28 16.00   Gudstjänst i sommartid vid Forssa klockstapel,  

                                   GT. Ta med kaffekorg                             

JULI  

Sön.  5 11.00   Gudstjänst i sommartid i Vadsbro skolträdgård, 

     MEN, LEL 

                                  Sommarcafé i Vadsbro skola, 13 - 17 t o m 26/7  

      18.00 Gudstjänst i sommarkväll vid Årdala kyrka 

         MEN, LEL. Ta med kaffekorg 

Ons. 8 19.00 Allsångskväll i Vadsbro skolträdgård, MEN, LEL  

Lör   11       18.00  Helgsmålsbön vid Blacksta klockstapel 

Sön.  12 11.00   Gudstjänst i sommartid på Kullabacken i Bettna, 

          MEN, LEL  

  14.00 Visning av Vadsbro kyrka 

Mån. 13 19.00 Musik i sommarkväll i Vadsbro kyrka 

       ”Spanska och brasilianska favoriter” med Mårten  

       Falk som inleder sin cykel-turné i Vadsbro   

Lör.  18 18.00   Helgsmålsbön vid Blacksta klockstapel, MEN   

Sön.  19 11.00   Gudstjänst i sommartid i Vadsbro skolträdgård,  

     MEN, Per Notini  

Ons. 22 19.00 Allsångskväll i Vadsbro skolträdgård, tält finns, 

        MEN, Linnéa Sjöberg m fl.          

Lör.  25 14.00 Visning av Vadsbro kyrka 

18.00   Helgmålsbön vid Blacksta klockstapel 

Sön.  26   11.00   Gudstjänst i sommartid vid Blacksta kyrka,  

      MEN, Per Notini  

  19.00 Musik i sommarkväll i Forssa kyrka 

   ”Strövtåg i folkton” med Simon Stålspets 

AUGUSTI 

Lör.  1 18.00   Helgsmålsbön vid Blacksta klockstapel 

Sön.  2 18.00   Gudstjänst i sommartid vid Årdala kyrka,  

           GT. Ta med kaffekorg    

Lör.  8 18.00   Helgsmålsbön vid Blacksta klockstapel                                     

Sön.  9 18.00   Gudstjänst vid Kapellet på nya kyrkogården i Bettna, 

     GT. Ta med kaffekorg 

Sön.  16 18.00 Gudstjänst i sommarkväll vid Blacksta klockstapel, 

    GT, LEL. Ta med kaffekorg 

Sön.  23 16.00  Gudstjänst i sommartid i Vadsbro skolträdgård,  

           JW, LEL. Ta med kaffekorg  

Sön. 30 16.00 Gudstjänst i sommartid vid Forssa klockstapel, 

     GT, LEL. Ta med kaffekorg  

   

Sön.  6 11.00   Konfirmation i Bettna kyrka, GT, LEL 

16.00 Gudstjänst i Årdala kyrka, GT, LEL 

Sön. 13 11.00   Gudstjänst i Vadsbro kyrka, GT 

Sön. 20 11.00   Gudstjänst i Blacksta kyrka, JW, LEL 

Sön. 27 16.00   Gudstjänst i Forssa kyrka, GT, LEL 

 

 

 

 

                       

     

 

 

 

  

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRA KYRKOR ÄR ÖPPNA FÖLJANDE TIDER:  

Max 50 personer, gäller även ute! 
 

Bettna:  Lördagar i juli 13 – 16 Övrig tid enligt ök. Se hemsidan.                

Vadsbro:  Alla dagar 5/7 – 26/7 kl. 13 - 17  

           Café med hembakt bröd i skolan och i trädgården samma tider!  

           Café med allsång två onsdagar, 8 och 22 juli kl. 19 – 21. Tält finns 

           Visning av kyrkan 12/7 kl. 14 och 25/7 kl. 14 

Blacksta: Lördagar i samband med Helgsmålsbön kl. 16 - 18.30 

Årdala: Lördagar i juli  kl. 10 - 14  

Forssa:   Enligt ök. med Göran Ståhl 0157 – 720 27   

Mer information om församlingens verksamhet hittar du här: 

www.svenskakyrkan.se/bettna eller www.lovisakoren.se 

Besök gärna vår nya facebooksida: facebook/bettnaforsamling 

 

I sommar firar vi våra gudstjänster ute på behörigt avstånd.  

Vid regn är vi i kyrkan. 

 

 

 

Även i tiden som är nu går det utmärkt bra att boka både dop och vigsel 

Gudstjänsterna kan genomföras med små förändringar där präst, brudpar och 

dopfamilj planerar noga och tänker sig för. Psalmböcker placeras ut innan 

någon kommer till kyrkan, vi sprider ut oss på bänkarna och tar inte varandra 

i hand när vi hälsar. Eller varför inte gifta sig eller döpa sitt barn hemma  

i trädgården, vid badstranden eller vid en vacker glänta i skogen. 

Välkommen att boka tid för dop och vigsel på tel. 070 - 640 92 01 eller 

gunilla.thelin@svenskakyrkan.se  

 

Självklart kan ni gifta er i sommar och döpa era barn. 

Bettna församling vill finnas för dig i orostider och erbjuder därför: 

*Möjlighet att få handlat i Bettna. Många hjälps nu åt för att stödja människor 

i riskgruppen att få hem matvaror, mediciner etc. Förhoppningsvis får alla den 

hjälp som de behöver. Har Du ändå kännedom om någon som inte fångats upp 

så kan Bettna församling assistera med framförallt matinköp och enklare 

handräckning. Kontakta Gunilla Thelin på tel. 070 - 640 31 20 eller epost 

gunilla.thelin@svenskakyrkan.se för vidare samordning.  

*Möjlighet till promenad och samtal på behörigt avstånd med kantor Louise 

med flera. Just nu på tisdagar, men kan även fungera på onsdagar. Vi utgår från 

någon av våra fem kyrkor. Kontakta Anna Jansdotter om du vill följa med på 

tel. 070-374 62 73.  

*Möjlighet att komma till kyrkan, sitta en stund och tända ljus i samband med 

våra promenader mm, se hemsidan. 

Övriga öppettider i sommar, se ruta samt hemsida. 

*Möjlighet till samtal. Kontakta Gunilla Thelin på tel. 070 - 640 92 01. 

*Våra gudstjänster firas utomhus på behörigt avstånd. Vid regn är vi i kyrkan. 

Ta med egen kaffekorg. I Vadsbro skolträdgård kommer det att finnas tält 

från och med 5 juli. 
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