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Mer info kommer senare

Marie är tyvärr borta på kurs därför föreslås ett extra tillfälle Lödagen 18 september kl 10-11

30 September                                           
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Information
Vi träffas i Equmeniakyrkan Magra ojämna 

torsdagar klockan 18.30-19.30

Mer info om eventuella övningar inför 
equmenias julfest kommer längre fram. Dessa 
börjar i så fall den 18 november och därefter 
övar vi varje torsdag; jämna veckor klockan 
17.30-18.30, ojämna veckor på vanlig tid för 

Änglakören.

Just nu är inte allt som vanligt på grund av 
coronaviruset. På Änglakören håller vi igång 
men med lite mer avstånd mellan varandra 

under övningarna. 

Följ i övrigt rekommendationerna; Stanna 
hemma om du är sjuk, även om du bara är lite 

sjuk, Tvätta händerna ofta, Hosta och nys i 
armvecket, Håll avstånd till andra människor
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Undrar du något är du välkommen att         
ringa Marie Jarnelid,                                                    

på telefon 0706103046
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