




            Musik i Flat ö Kyr ka sommar en 2016
Lör dag 11 j uni kl 19: 00 Tomas von Br ömssen med Tr iple and Touch
Tor sdag 7 j uli kl 19: 00 Åsa Fång med musiker .
Måndag 25 j uli kl 19: 00 Sommar r omanser  Gåke,  Mar ie Ar t ur én och Per  Lenber g
Ef t er  konser t en håller  För eningen Flat ö Kyr kas Vänner  år smöt e.
Onsdag 3 august i kl 19: 00 Sof ia Kj ällgr en.
Lör dag 6 august i kl 19: 00 Bengt  Magnusson och Suzanne Ragnst edt .
Lör dag 20 august i kl 19: 00 Kammar musik med Olof  Blix och musiker .

I nt r äde 150 kr  t ill konser t er na (ej  gudst j änst er ).
Sommar kaf éet  håller  öppet  i skolan ca. 1,5 t imma f ör e alla konser t er .
OBS! Vissa j ust er ingar  i pr ogr ammet  kan f ör ekomma. Kolla där f ör  hemsidan
och näst a ö-blad.

                             Gudst j änst er
Måndag 28 Mar s:  Emmausvandr ing kl 09: 00 f r ån Malö f är j eläge med mässa 

kl 11: 00 Flat ö kyr ka  PG Hanner .
Lör dag 25 j uni kl. 19. 00:  Taubegudst j änst  med kör .  PG Hanner  och Gåke.



 

Geocaching är en modern och världsomspännande variant av skattjakt, men man har ingen karta.
Istället söker man efter gömda skatter, eller cacher, med hjälp av koordinater som hämtas på
internet.
Med en GPS-mottagare eller en smartphone söker man sedan sin väg ut i natur eller stad för att 
hitta skatten.
Tag med din smartphone eller GPS och kom till skolan så berättar jag mera. Vi laddar ned program 
till smartphonen och så går vi ut och letar skatter. Kontaktperson Jan Zetterberg 0705-825032
 
Välkomna!

Skrivet av Anita Johansson.

  





Din lokala byggare



Välkommen att beställa bord på 0304-550 51 
Gå gärna in på hemsidan för att se kommande händelser på Flinken. 



Banken som bryr sig


