
Till hushållen i Kvarsebo              Gruppförsändelse 

 
 

 
 
 

 

Torsdag 9/10 kl. 13 Kyrkliga syföreningen i Christinagården 
Och alla kan skriva in:  Lördag 15 november kl. 17  Höstförsäljningen i Christinagården 
 

SÖNDAG 12/10 kl. 11 ~ SKÖRDEGUDSTJÄNST 
~Sång av alla körer~ 

Biblar till 6-åringarna 
Ta med något av årets skörd:  

frukter, bär, svamp, växter, grönsaker, 
gärna också i form av bearbetade former 

som bröd, sylt och bakverk…… 

Allt säljs på auktion vid kyrkkaffet i 
Christinagården 

 

Torsdag 16/10 kl. 19 Författarafton med Jan Moberg i Kolmårdsgården. 
     Biljetter: 125 kr inkl. lyxsnittar med dryck  Arr. Kvarsebo Kultur 
 

Söndag 19/10 kl. 19 Bio i Christinagården 
           Svensk filmklassiker: ”Tänk om jag gifter mig med prästen”  

          20 kr inkl fika.    Samarr: Kvarsebo Kultur-Kolmårdens församling 
 
 

  Söndag 26/10 kl. 18 TAIZÉ-MÄSSA 
  Många ljus, meditativ stillhet, mycket sång och musik. 
 

   Torsdag 30/10 kl. 13 Torsdagsträffen i Christinagården 
     ”Upplevelse vid Gardasjön”. Kaffe & samvaro  
 

Lördag 1/11 kl. 16  ALLHELGONAMÄSSA med minnesandakt för de 
avlidna 
     Sång av Kyrkokören 
     Kaffeservering i kyrkan kl. 11-15 för besökare på kyrkogården 

 

Hej igen…..  
Till alla Er som saknat månadsbladet om kyrkans verksamhet kommer här 
ett meddelande: Byarådet ska försöka se till att ett blad kommer varannan 
månad med en enkel agenda för alla Kvarsebos föreningar och kyrkan så 
småningom, kanske med start 2015. Och i mellantiden passar han här på bilden 
på att äntligen utropa ett jättestort TACK för alla goda prästtjänstår i Kvarsebo 
med den magnifika avslutningen i prästgårdsträdgården i somras med den 

GRÄSLIGT storslagna uppvaktningen från så många! Från hjärtat: Tack!     Göran 

Och så är det dags för anmälan till årets absoluta höjdpunkt ( i alla fall drygt 1000m över havet….) TRYSIL 2015! 
Den 25-åriga traditionen fortsätter alltså, nu i helt lokal regi genom Kvarsebo Kultur. 
Vecka 11, 8-13 mars, anordnas skidresan till Trysil med inkvartering i en storhytte med plats för ca 50 personer, sovrum för 2-
4 personer och gemensam matsal och kök i turistcentret mycket nära liftar och barnbackar och allehanda aktiviteter. Vi åker 
som vanligt i gemensam buss. Priset ligger på 3000 kr/vuxen, 1500 kr/barn 7-16 med medföjande vuxen, 0 kr/barn under 7. 
Vi behöver bli ca 40 för att resan ska ”gå ihop”. 
Anmälan till: Göran Bjarnegård, bjarnis@passagen.se eller tel. 070-5507947, 011-396350 
Anmälningsavgiften 500 kr/person sätts in senast 30 november till Kvarsebo gåvokonto, pg 8350076-9 
 

Sprid infon vidare! Då kör vi!!  


