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Välkommen till Välkommen till 
Kristallkyrkan!Kristallkyrkan!

Vretstorps Frikyrkoförsamling
Parkgatan 1
694 50 Vretstorp
Hemsida: www.kristallkyrkan.se
E-post: info@kristallkyrkan.se
Bankgiro: 876-0456

Församlingsråd ordförande
Lena Gunnarsson 070-7272086
Kassör
Gunnar Larsson 070-5415753

Fastighetsansvariga
Pär Gunnarsson 070-5822310 
Gunnar Larsson 070-5415753

Kristallkyrkans unga
Plusgiro: 278191-2
Ungdomsrådets ordförande
Madeleine Hagberg 070-7978895

Husmor och hyra av kyrkan:
Karin Johansson 073-9923287

Swisha in din gåva 

Vretstorps 
Frikyrkoförsamling
123 199 32 29

Kristallkyrkans Ungdom
123 480 96 61

Följ oss på sociala medier

 
@kristallkyrkanvretstorp

Kristallkyrkan, Vretstorps 
Frikyrkoförsamling

Vi samarbetar med



Program    NOVEMBER
6  lö  18:00  Minnesgudstjänst i Viby kyrka.
7  sö  10:00  Gudstjänst med Erika Bergman. Nattvard. Servering.

14  sö  10:00  Gudstjänst. Per-Olov Eklund predikar. 

21  sö  10:00  Gudstjänst med Församlingsmöte.

28  sö  15:00  Gudstjänst första advent.
   Viby Kyrkokör, Kyrkoherde Benjamin Lundqvist. Servering.

DECEMBER
5  sö  10:00  Gudstjänst
 
12  sö  17:00  Luciakväll med barnkören Strössel. Servering.

18  lö  19:00  Musikkväll med Jonatan Lindner. Servering.

24  fr  10:00  Samling vid krubban. Fam. Fogel.
25  lö  07:00  Julotta. Lennart Bondesson predikar. Gunnar Larsson.

Blöt loppis
Loppisen på Vibydagen drog trots ett blött väder en hel del beökare, kunder och 
baklocke-säljare. Totalt blev intäkten till församlingen ca 14.000 kr. Tack alla som 
medverkade till detta!

Succé för Barnens tält
Första lördagen i September är det sedan många år tradition med Barnens tält utanför 
Kristallkyrkan. I all enkelhet så får barnen komma och ta del av olika aktiviteter som 
käpphäst-pyssel, hoppborg, pinnbrödsgrillning, ponnyridning och fiskdamm mm.. 
Jörgen Lithell var på plats och höll i en samling med sång och lekar och barnen 
visade upp sina käpphästar i festlig parad. Antalet besökare har aldrig varit så stort 
som detta år vilket är väldigt roligt. Över 200 personer besökte arrangemanget under 
eftermiddagen och kvällen och hade trevlig i den sköna septembersolen.

Advent och jul i Kristallkyrkan
Luciakväll
Lucia är en mysig högtid under advent där ljuset får bryta vintermörkret och värma 
våra hjärtan med vackra sånger. Barnkören Strössel bjuder på stämningsfullt Luciafi-
rande i Kristallkyrkan 12/12 kl 17:00. Servering efter.

Julkonsert med Jonatan Lindner
Jonatan har besökt Kristallkyrkan flera gånger tidigare och gjort mycket uppskattade 
framträdanden. Nu kommer han tillbaka tillsammans med några musikervänner och 
framför sina egna och andras låtar. Vi kan säkert vänta oss att det även bjuds en del 
låtar med julkänsla. Välkommen lördag 18/12 kl 19:00. Servering efter konserten.

Julhelgen i Kristallkyrkan
På julafton kan hela familjen ta en sväng till Kristallkyrkan på förmiddagen och ta del 
av julens berättelse och lyssna till och få sjunga med i några av julens sånger. Kl 10 
på är det samling vid krubban. Familjen Fogel medverkar. Ett kort litet julmingel på 
kyrktorget med knäck och glögg innan vi skiljs åt för att fortsätta firandet.
På juldagen kl 7 får man vakna upp till det glada budskapet att Kristus är född och 
frid på jorden åt människorna! Julotta med predikan av Lennart Bondesson. Gunnar 
Larsson leder.


