
 

 

 

 
 

Juni 
 

18 sö 18.00 Trubaduren och vissångaren Ingemar Olsson 

23 fredag Midsommarafton 

 

 

  

24  lö  13.00  Gudstjänst på Kyrkudden med Skogs församling       

 

27 ti 19.00 Bön för bygden och för Kenya. Kyrkorna i Skog 

 

28 on 12-16 Träffpunkt Kvarnudden med servering och loppis 

                    14.00 sångstund med mellis för barn och föräldrar 

          

Juli       
1 lö 19.00  Johannes Elnefred sjunger och spelar på Lynäs 

5 on  12-16 Träffpunkt Kvarnudden med servering och loppis 

                  14.00 sångstund med mellis för barn och föräldrar 

 

9 sö 14.00 Gudstjänst på Hembygdsgården med Skogs församling 

        18.00  Blomstervandring med Tryggve Persson 

                   Samlingsplats: sågen i Hamnäs. Tag med fika! 

 

   .  

12 on 12-16 Träffpunkt Kvarnudden med servering,  

 

 

 

12 on 12-16 Träffpunkt Kvarnudden med servering och loppis 

 14.00 sångstund med mellis för barn och föräldrar 

12 on 19.00  Bön för bygden och Irak. Kyrkorna i Skog- obs onsdag! 

 

19 on 12-16 Träffpunkt Kvarnudden med servering och loppis 

                     14.00 sångstund med mellis för barn och föräldrar 

22 lö  19.00 Annika Schönning med döttrar musicerar på Lynäs           

 

25 ti 19.00   Bön för bygden och Burma. Kyrkorna i Skog                    

26 on 12-16 Träffpunkt Kvarnudden med servering och loppis.  

                     14.00 sångstund med mellis för barn och föräldrar 

 

29 lö 19.00   Musikkväll med Johan Lingvall och vänner  
 

Augusti  

2 on 12-16 Träffpunkt Kvarnudden med servering och loppis.  

                   14.00 sångstund med mellis för barn och föräldrar 

 

5 lö  19.00 ”Klinga mina klockor” med Lisa Holmström på Lynäs 
 

8 ti   9.30   Hälsingebönen på Kvarnudden, bönedag med servering 

 

13 sö 18.00  Gudstjänst på logen hos Olssons i Hamnäs. Ta med fika  
 

19 lö 18.00  Sommarhemsfest med surströmming, köttbullar mm 

 
 

 

 

 

 

 

Vi gör vårt program tillsammans med Studieförbundet Bilda och  

vi samarbetar med Skogs församling och sommarhemmet Lynäs  

Se även vårt program på   www.facebook.com/kvarnudden 
 

    14.00   Vi klär Midsommarstången  

                ta gärna med blommor  

    14.30   Stången reses och ringlekar, 

                tipsrunda  
 

    15.30  ”Musik i sommartid” med  

                Jonas Eklund & Martina Sahlin. 
 

       Serveringen erbjuder -  

       kaffe, mackor, bullar, korv, glass 
 

     Hurra för sommaren!  

            Alla varmt välkomna! 

              Kvarnudden  2017 

     Sommarhemsprogrammet                
 Alla är välkomna!   Som regel är det servering vid samlingarna på Kvarnudden! 

 

  

http://www.facebook.com/kvarnudden


Kvarnudden ägs och drivs av Equmeniakyrkan Skog  
och Equmenia ungdom. Många frivilliga hjälper till.   
Vi samverkar med Studieförbundet Bilda Mitt 
i vårt studie- och kulturprogram. 
  

Kontakter: 
Uthyrning, kassör Barbro Schönning           070-6041955 
Bönesamlingar Gunilla Gustavsson           070-2214459 
Program mm     Carin Gisslén-Schönning        070-3983783  
Bankgiro 203-3462, Swish 1232787919     

 
Verksamheten bygger på frivilligt arbete och gåvor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

  Sommarhemmet 
 

KVARNUDDEN 
Program 2017 

 

 
 

 

Det är 70 år sedan första spadtaget togs.  

Nyhet för år 2010 är ”Träffpunkt Kvarnudden” 

på torsdagar i juli och början av aug. se baksidan  

”Träffpunkt Kvarnudden” är inne på åttonde året med 
servering, loppis, lek och bad, fem onsdagar i sommar.  
Vi fortsätter med sångstund för barn och föräldrar klockan 14  
och ”mellis”. Ta med dina vänner och träffa nya.   
Dagläger 3-5 juli, för barn 6-9 år. Anmälan Gunilla Gustavsson 
tfn 070-2214459 
Loppis tar emot dina överblivna saker och du kanske kan göra 
något fynd. Behållningen går till vårt scoutarbete. 
Du är välkommen att vara på Kvarnudden även då det inte är 

program. Lata dig eller ströva i skogen, bada, leka på bollplanen 
Följ oss på Facebook Equmeniakyrkan Skog & Kvarnudden 

 

 

Sommar, sommar, sommar … 
 

 

”Går du i daggvått gräs en tidig 
morgon, när solen lyser över ljusa 
ängar och lyss till lärkors sång  
och hör ditt hjärtas strängar spela,  
då känner du: Det finns en Gud!” 
                               
                                                       Göte Strandsjö 
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