
 

Läs mer om: 

* Försök med församlingsblad 

* Soppluncher 

* ”Knytiskyrkkaffe” 

* Vårens gudstjänster  

för Vårfruberga-Härads församling april - maj 2018 



 

Försök med församlingsblad 
 

Det har gått ett tag sedan Vårfruberga-Härads försam-

ling senast hade ett församlingsblad. Nu görs återigen 

ett försök att ge er som är församlingsbor,  

sommargäster eller besökare i bygden aktuell  

information om det som händer i församlingen. 

 

Tanken med detta församlingsblad är att, en gång i 

kvartalet, presentera de gudstjänster och den  

verksamhet som bedrivs i Vårfruberga-Härads försam-

ling. Något som förhoppningsvis kommer göra det  

lättare att veta vad som sker i församlingen på  

vardagarna såväl som på helgerna. För att se den  

senaste informationen är ni också välkomna att besöka 

vår hemsida: svenskakyrkan.se/varfruberga-harad 

 

Varmt välkommen till guds-

tjänster och verksamhet. 

 

Med vänliga vårhälsningar, 

Linus Jaehnke, kyrkoherde 



Veckomässa eller veckobön 

Varje torsdag i Vansö kyrka kl. 08.30 

Högmässa med ”knytiskyrkkaffe” 

Efter högmässan den 15 april blir det ett lite speciellt kyrkkaffe i 

Prästgården i Vansö. Alla som orkar och vill får nämligen ta med 

sig något hembakt fikabröd till ett ”knytiskyrkkaffe”.  

Förhoppningsvis blir det många olika sorter att smaka på!   

Gudstjänster på Sictoniagården 

Jämna veckor kl. 15.00 i samlingssalen. 

Nattvard: 5/4, 3/5 & 31/5 

Gudstjänst: 19/4 & 17/5 

Sjung i  kör! 

Församlingens kör Ålvåjs övar på torsdagar kl. 19.00. Är du  

intresserad av att vara med och sjunga? Kontakta expeditionen. 

Sopplunch 

 Härads bygdegård kl. 12.00 den 10/4, 24/4 & 8/5 

(kostnad 30 kr) 



Datum Tid Typ av gudstjänst Plats 

APRIL    

1 11.00 Högmässa Fogdö kyrka 

2 11.00 Högmässa Vansö kyrka 

8 11.00 Högmässa Härads kyrka 

15 11.00 Högmässa Fogdö kyrka 

22 11.00 Högmässa Härads kyrka 

22 18.00 Livsmöte Vansö kyrka 

29 11.00 Högmässa Härads kyrka 

MAJ    

6 11.00 Högmässa Vansö kyrka 

10 11.00 Högmässa Härads kyrka 

13 11.00 Högmässa Fogdö kyrka 

20 11.00 Vallfartsmässa Klosterruinen 

21 19.00 Mässa Härads kyrka 

27 11.00 Högmässa Härads kyrka 

    

VÅRENS GUDSTJÄNSTER 

Kontaktuppgifter  

Expedition (tis-tor 10-12): 0152-200 14  

E-post: varfruberga-harad@svenskakyrkan.se 

Hemsida: svenskakyrkan.se/varfruberga-harad 

Facebook: Vårfruberga-Härads församling 

 

 


