Sommar-Höst 2019

Se, upptäck, lär, lyssna, vila, möt Skaparens närvaro, be. Ingen
föranmälan behövs. Hundar och människor i alla åldrar är
välkomna med!

Torsdag 18/7. Guidning i och kring stugorna. Därefter
medhavt fika. Pilgrimsmässa, vilket betyder en kort mässa
med temat från Psaltarpsalm 23 om Den gode herden.
Egentligen behövs ingen föranmälan men samåk gärna, så att
även de som inte har bil kan få följa med! Du ringer alltså
samåkningssamordnare Lena Lindeberg Törner, tel.
0707403294, och erbjuder bilplatser i din bil eller talar om ditt
önskemål om att få en plats i någons bil.
Samling vid grå gården i Öna kl 18.30. Räkna med ca en
timmes körtid. Ta med fika.

Tisdag 30/7 kl 18. Vandring i Åbysäcken, ca 3 km, start vid
Hackeforsgården kl 18, fika i Hackeforsgården efteråt.

Öna

Kom till en stund av stillhet. Landa där du är, kanske i en bön?
Vid varje tillfälle närmar vi oss temat kropp och själ på olika
sätt med fokus på stillhet, närvaro och avslappning. Inga
förkunskaper, ingen föranmälan. Bekväm klädsel.
Träffarna blir den 22/8, 5/9, 19/9, 3/10. Kl 17 - 17.45 i
Hackeforsgården. Mässa firas för de som vill kl 18 i sept-okt.
Vid frågor, kontakta Lotta Torstensson på 30 38 05 eller
lotta.torstensson@svenskakyrkan.se

Exempel på fynd som gjorts bland böcker på kyrkvindar och
sakristior.
Martin Kjellgren, Fil Dr i historia
Onsdag 25/9 kl 19.30, efter mässan, i S:t Hans kyrka

Lovsångens och klagosångens väg till Gud. Att tala sant med
Gud. Therése Olsson, stiftsadjunkt och nunna.
Onsdag 23/10 kl 19.30, efter mässan, i S:t Hans kyrka

för deltagare i resan år 2020 och andra intresserade! Torsdag
28/11 kl 18.30, efter mässan, i Hackeforsgården

Till Passionsspelen i Oberammergau september 2020. Se
särskild folder! Anmälan så länge som det finns platser kvar!

Några torsdagar kl 18.30, efter mässan, i Hackeforsgården
tillsammans med Rasmus Hell Martinsson. Ingen föranmälan.
19/9, En oväntad vänskap. Driss, en ung kille från Paris
förorter, tar anställning hos den välbärgade Philippe, som efter
en olycka är förlamad. En verklighetsbaserad historia om
vänskapen mellan två människor som på ytan inte verkar ha
något gemensamt.
17/10, Good bye Lenin! Östtyskland 1989. Alex mamma
faller i koma efter en hjärtattack. Åtta månader senare vaknar
hon upp. Alex måste nu göra allt han kan för att hans mamma,
som har ett så svagt hjärta att minsta chock kan bli hennes
död, inte får reda på att hennes älskade DDR inte finns längre.
14/11, Crash. Crash utspelar sig i ett rasistiskt Los Angeles,
där polisen och hela rättssystemet är fullt av fördomar och
rasism. En bilolycka i Los Angeles väver samman en grupp
främlingar, där de tvingas ta beslut som ställer deras moral på
sin spets och tvingar dem att utmana sina egna fördomar.

Vi har föranmälan till en del grupper, detta för att vi ska veta
att det blir tillräckligt många för att starta och för att se till att
vi har studiematerial. När en studiecirkel har startat är det
ändå möjligt att hänga på senare, men det gäller inte
katekumenat, välkommen!

Vi studerar, samtalar och lyssnar på musik och använder
artiklar och studieplan ur ”Dagboken med kyrkoalmanacka
2018 - 2019”. Deltagare, som inte redan har boken, får den
gratis vid cirkelns start. En gång i månaden september november, fortsätter sedan i januari-april, växelvis i S:t Hans o
Hackeforsgården, efter mässorna.
18/9, onsdag 19.30 S:t Hans, Gudomlig musik och körsång
31/10, torsdag kl 18.30, Hackeforsgården, Musik, Bibeln och
teologi
27/11 onsdag kl 19.30, S:t Hans, Johan Sebastian Bach - orgel
och gudsbevis
Januari, Ord, musik och kreativa uttryck
Februari, Musik med starka effekter
Mars, Hildegard av Bingen och gregoriansk sång
April, Vad musiken ger och gör
Föranmälan senast 11/9.
Ledare: Siv Karlsson och Ulrika Ohlander, församlingens
kyrkomusiker medverkar också växelvis.

Vi lär oss om psalmer och sjunger och samtalar om livet och
tron utifrån olika psalmer. Mässa firas kl 8.45 med
efterföljande kaffe. Medhavd frukt på cirkeln. Du får
studiematerialet vid start.
Fredagar kl 10 - 11.30 i S:t Hans kyrka
Den 6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12
Föranmälan senast 30/8.
Ledare: Präst Annika Johansson och en kyrkomusiker
Söker du ett sammanhang där du som vuxen tryggt kan
samtala och reflektera över livsfrågor och tro? Pröva på
katekumenat!
Information och pröva på katekumenatet en gång: den 5/9 kl
18.30, Mässa kl 18.00 för den som vill, i Hackeforsgården.
Ledare: Lotta Torstensson och en församlingspedagog
Vill Du gå i Katekumenatgruppen så är det ungefär varannan
vecka, med start i mitten av oktober, fortsätter under våren.
Anmälan senast 3/10. Gruppen kan bli på dagtid eller
kvällstid, i Hackeforsgården eller i S.t Hans, efter önskemål!
Söndagar den 15/9, 20/10, 10/11 och 8/12, kl 16-18, fortsätter
med några träffar under våren. I S:t Hans. Föranmälan senast
6/9.
Ledare: Präst Lisa Kjellgren

Efter morgonmässan 8.45 och den därpå följande frukosten,
samtalar vi vissa lördagar om tro och liv och kyrka. Kom en
eller flera gånger.
Lördagar kl 10 i S:t Hans kyrka
7/9 ”Samtal om dopet”, med Annika Johansson
5/10 ”Vad betyder S:ta Birgitta och S:t Franciskus för oss?”,
med Johan Lamberth
9/11 ”Vad innebär det att leva i väntan på Kristi återkomst?”,
med Lisa Kjellgren
14/12 med Niklas Adell
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