Till hushållen i
Kvarsebo

Mars 2020

Gruppförsändelse

Förenings- och kyrkagenda
För att få fart på byggandet har Byarådet i Kvarsebo dragit igång ett projekt för att
få fler bostäder främst för permanentboende i Kvarsebo. Är du intresserad av ett nytt
eller ett annat boende i Kvarsebo nu eller på lite längre sikt? Gå in och besvara enkäten
på www.kvarsebo.com/bostad eller i pappersform som finns på Christinagården.

Söndag 1/3 kl. 18 		

Taizémässa i kyrkan. Mycket sång~många ljus~stillhet.

Fredag 6/3 kl. 18-21		

Fritidsgård på Klintvallen.

Söndag 8/3 kl. 18 		

Kvällsmässa i kyrkan.

Tisdag 10/3 kl. 13		PRO i Christinagården. Årsmöte.						
					Musikunderhållning av Micke Leonardsson
Torsdag 12/3 kl. 13		
Kyrkliga syföreningen i Christinagården.
Söndag 15/3 kl. 11		Familjegudstjänst i kyrkan.							
					Sång av barnen. Enkelt kyrkkaffe i kyrkan.
Torsdag 19/3 kl. 15-19		
”Öppet på Går´n” i Christinagården för alla åldrar.			
					(Barn 0-6 år i vuxens sällskap) Välkommen för att umgås,			
					
delta i olika aktiviteter, sång/rörelser. Dagen avslutas med 			
					
matlagning och gemensam måltid för alla.
Fredag 20/3 kl. 18-21		

Fritidsgård på Klintvallen.

Lördag 21/3 kl. 14		
Hembygdsföreningen i Christinagården. Årsmöte.			
					Ann-Marie Larsson från Svenska Fyrsällskapet berättar med bilder om
					
”Fyrar och fyrplatser längs vår kust”. Kaffe och gamla Kvarsebobilder.
Söndag 22/3 kl. 18		

Kvällsmässa i kyrkan.

Måndag 23/3 kl. 17-17.30

Bokbussen vid gamla affären.

Torsdag 26/3 kl. 13		Torsdagsträffen i Christinagården.						
					Sopplunch~program~samvaro.
Torsdag 26/3 kl. 19		

Kvarsebo IK. Årsmöte på Klintvallen.

Fredag 27/3 kl. 19		Musik-pubkväll i Christinagården.						
					Beatlesmusik med bandet ”Hitmen Beatlemania”.		
				
Biljetter à 200 kr inkl. matbit, en första dryck samt kaffe m kaka 		
				
per tel. 076-7787318 (Morgan J)
			
				
Samarr. Kvarsebo Kultur~Kultur&Fritid i Norrköping~Kolmårdens församling.
Söndag 29/3 kl. 18		
Kvällsmässa i kyrkan.
		
kl. 19		
Bio i Christinagården: ”Den skyldige” 30 kr inkl fika.				
					Samarr. Kvarsebo Kultur~Kolmårdens församling
Torsdag 2/4 kl. 13		
Kyrkliga syföreningen i Christinagården
Fredag 3/4 kl. 18-21		
Fritidsgård på Klintvallen

