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Sommar 2019

Varje vecka i Garvaregården

Söndag 10.00 Familjemässa
Mån–tor 9.00 Morgonbön
Onsdag 18.30 Veckomässa (Läs nedan!)

Veckomässa

Veckomässan har uppehåll under sommaren då det istället är »Musik i sommarkväll« i Kläckeberga kyrka. Fr o m
7 augusti återgår vi till normala tider.

Musik i sommarkväll

Kläckeberga kyrka onsdagar kl 19.00
26 juni Om sommaren sköna
		
Carl Bäckman, cello och
		
Eva Bäckman, orgel och piano
3 juli
Musik av A. Tegner, L. Gullin, 		
		
N. Lindberg m.fl.
		
Jan Ottosson trio, sång Ida Fahl
10 juli Så in i Norden
		
Nina Åkerblom-Nilsson, sång och
		
piano; Peter Hjalmarsson, sång,
		
sopransax & tvärflöjt
17 juli Nitton år i liv
		
Julia Fridolf, Ida Karlsson och
		
Lovisa Skarsgård sång, piano 		
		
och gitarr
24 juli Barockt i folkton
		
Helene Ingvarsdotter och
		
Magnus Lindberg, fiol; Ove
		
Lindqvist, cello och Björn
		
Erlandsson, orgel
31 juli Jag trivs bäst i öppna landskap
		
Niclas Åhman, sång och
		
Marianne Eriksson, piano

Sommarcafé i Garvaregården

Varje onsdag 26/6–14/8 kl 14–16 är caféet
öppet. Det serveras bärpaj med vaniljsås
eller ibland våfflor, glass, chokladbollar,
kaffe/te och saft. Sittplatser finns både
inne och ute, i solen eller i trädets skugga.
För barnen är lekrummet öppet. I kapellet
finns möjlighet att sitta ner en stund, tända
ett ljus och be en bön. Välkommen!

Sommaren är kort…

Jag vet inte hur många gånger jag suttit på skolavslutningar och
lyssnat till förväntansfulla barn som sjungit Thomas Ledins klassiska sommarlåt. Sommaren är kort, det mesta regnar bort…
Och jag har tänkt att det där stämmer ju inte. När jag var barn och
vandrade hem efter skolavslutningen på sommarlovets första dag
så tänkte jag att sommaren är lång, definitivt inte kort. Tio veckors
ledighet kändes nästan som en oändlighet. Nej, det gick knappt att
tänka sig hur långt det var till dess höstterminen skulle börja igen.
Men med stigande ålder så förändrades perspektiven. Till och med
jag insåg att sommarlovet hade ett slut. Det som förut verkade
oändligt kunde plötsligt upplevas ganska kort. Ja, det är nästan
som att själva livet går fortare ju äldre jag blir. Fast jag vet att antalet minuter på ett dygn är precis lika många som när jag var barn.
Det finns en viktig spänning mellan det som upplevs oändligt
och insikten om att allt är ändligt. I min mormors kök hängde en
bonad med texten: »Gårdagen är nu förbi, morgondagen har du
inte sett, men idag hjälper Herren!« En bön om att våga lämna
både det förflutna och framtiden i Guds händer och ta emot nuet
som en gåva. Och det är ju många gånger lättare sagt än gjort.
Trots det så finns här en viktig sanning om livet. Och som Thomas
Ledin beskriver det: »…men nu är den här, så ta för dig, solen skiner idag.«
Jag önskar dig en välsignad sommar!
Anders Johansson, kyrkoherde
Gud gav oss livet som gåva,
skapade växter och djur.
Herren vår Gud vill vi lova
för sommarens dofter och ljud.
Nu är det härligt att leva!
Nu är det tid för musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi!
  Ur Psalmboken, nummer 753, vers 3
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Midsommar

Välkommen att delta i
Garvaregårdens midsommarfirande! Tillsammans möts vi för ett gemensamt midsommarfirande i Garvaregården. Droppa
in från klockan 15.30 Då vi klär midsommarstången som vi sedan dansar kring.
Kvällen bjuder också på måltidsgemenskap, musik med Ida Gratte, musikquiz,
barnaktiviteter och efterrätt . Ta med det
du vill äta – vi står för grill och efterrätt!
Evenemanget är alkohol-och drogfritt.
Anmäl till forlosa-klackeberga.forsamling@svenskakyrkan.se eller på listan inne i
Garvaregården senast 19 juni!
Varmt välkomna!

Besök Kläckeberga kyrka i sommar
Medeltidskyrkan ligger i vackra omgivningar med slingrande vägar och vackra
ängar och fält. Varje söndag juni - augusti
kan du besöka kyrkan klockan 11–16.
Även hela vecka 27, 1-7 juli, klockan
11–16. Enkelt fika och försäljning av fairtradeprodukter.

Vimpelvarvet

Den 1 september är det dags
igen för Vimpelvarvet, ett
motionslopp för alla barn. Start och mål
vid lekplatsen där Vimpeltorpet, Krafslösa
och Ljusstaden möts. Ingen tidtagning.
Anmälan vid starten mellan 14.30 – 14.55.
Uppvärmning 14.55. Kostnad 20 kr som
går till välgörande ändamål. Ta gärna med
picknic så fikar vi tillsammans efter loppet.

Är du nästa års konfirmand?

Nu drar ett nytt år igång med ett nytt härligt gäng konfirmander och vi
ser fram emot att träffa just dig! Året kommer att bjuda på samtal, nya
vänner, läger och mycket mer, där du lär dig mer om både livet och tro.
De flesta av träffarna kommer att ligga på söndagar. Du som är konfirmand kommer också få chansen att hänga med på skidläger till Sälen!
Både nybörjare och proffs är välkomna.
Här är några viktiga datum att skriva upp i kalendern:
√√ 8 september –
Konfirmandupptakt (första träffen
i Garvaregården)
√√ 20–22 september –
Läger på Gransnäs
√√ Vecka 8 (16–22 februari) –
Skidläger till Kläppen! (frivilligt)
√√ 20–24 maj –
Läger (plats meddelas inom kort)
√√ 30–31 maj – Konfirmationshelg
Anmäl dig nu: www.konfirmation.nu, dock senast 25 augusti. För mer
information kontakta präst Julia Jonsson 076 141 83 26 eller e-post:
julia.jonsson@svenskakyrkan.se. Följ oss på sociala medier:
Snapchat och instagram: simon.garvare
Facebook: Förlösa-Kläckeberga församling

Glad sommar!
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