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5 september

Terminsupptakt
Då startar terminen med lunchmusik och Gudomlig soppa. Martin Haksten 
spelar musik av Benny Andersson.

12 september

Gamla och nya sånger
Pernilla spelar. Ta med dig sångrösten och kom, så sjunger vi tillsammans.

19 september

Systerbilen
Vad vet du om Systerbilen, som finns här på Näset? Kom och lyssna.

26 september

Om bibelns kvinnor
Vi fortsätter med kvinnor i Bibeln. Den här gången ägnar vi oss åt kvinnan  
med blödning som såväl Markus, Matteus som Lukas berättar om. 

3 oktober

Lunchmusik och Gudomlig soppa
Åter dags för Lunchmusik och gudomlig soppa. Denna gång återfinns Pernilla 
på orgelpallen.

10 oktober

Anhörigstöd på nätet 
Susann Lindmark, koordinator på Omtankens hus berättar.

17 oktober

Präst i utlandskyrkan 
Möt Tania Kamensky som har varit präst i utlandskyrkan. Hon har tjänstgjort 
såväl på Kanarieöarna som i Paris. Nu är hon kyrkoherde i Uppåkra församling.

24 oktober

Hemlig gäst
Undrar vem det kan vara? Den som kommer får se.

31 oktober

Samtal med Cecilia Billqvist
Inför Allhelgonahelgen kommer prästen och ikonmålaren Cecilia Billqvist 
och berättar om sitt måleri.

7 november

Lunchmusik och Gudomlig soppa 
Det är Martin Haksten som musicerar för oss i Stora Hammars kyrka.

14 november

Om bibelns kvinnor 
Denna gång handlar det om Marta och Maria i Lukas 10:38-42

21 november

Föredrag
Denna novemberdag blir det föredrag av Ingmar Skogar om Indien – 
Djungelbokens värld. Med bilder och berättande om djur och natur och 
människor gör han Indien levande för oss.

28 november

Lunchmusik och Gudomlig soppa
Årets sista lunchmusik och Gudomlig soppa i adventstid. 

5 december

Inställt
Ingen Torsdagsklubb den här dagen, men välkomna på vårt julspel. 

12 december

Jultallrik
Dagen före Lucia äter vi jultallrik och sjunger de  
välkända julsångerna. Anmälan behövs denna gång.

Välkommen till oss!
Välkommen till Torsdagklubben. Vi träffas varje torsdag i Linnésalen, Kyrkans 
hus mellan 12.00 och 14.00. Vi dricker kaffe eller te och äter en smörgås 
eller två tillsammans. Fikan kostar 30 kr. Ingen föranmälan behövs. Kom när 
du kan, du är alltid välkommen i vårt lilla gäng. Har du några frågor? Ring 
Gunnel Kihlgren, präst 070–161 96 71.
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