Vad vill DU att Svenska kyrkan ska göra?

Det är en av Svenska kyrkans slogans inför
kyrkovalet nästa höst. Det har gått tre år
sedan sist och om ett år är det alltså dags
igen. Men ett kyrkoval - vad har det med mig
att göra - kan man lätt tänka. Saken är att
det har väldigt mycket med dig att göra!
Svenska kyrkan är uppbyggd av sina
medlemmar och det är de/du som bestämmer
hur kyrkan ska fungera. Detta genom att
välja in de människor som de/du tycker ska
vara med och påverka. Det är väldigt viktigt
att det är rätt personer som hamnar på rätt
plats så att man känner att man kommer till
sin rätt och att ens kompetens tas tillvara.
Då finns det möjlighet att tillsammans och
på olika sätt kunna ta ansvar för att kyrkan
gör rätt saker.

sjukvård, äldrevård och skola. Idag möts
människor i kyrkan för att sjunga i kör och
vara med barnen på Öppen förskola. Eller
samlas ungdomarna i ungdomsgrupper
medan andra hittar aktiviteter som passar
dem. Svenska kyrkan döper, viger och
begraver människor och varje söndag,
året om, år ut och år in bjuder man in till
gudstjänst. I stort sett alla människor möter
kyrkan någon gång i livet.

med olika kompetenser som är fulla av idéer
och optimism som redan nu är engagerade
i kyrkan. Men vi behöver fler - vill du
engagera dig på något sätt? Kanske vara
förtroendevald, sitta i ett församlingsråd
eller engagera dig i en verksamhet? Du är
varmt välkommen - hör av dig till våra
församlingar så hjälper vi dig vidare.

Vad är Svenska kyrkan då, kan man fråga
sig? Det är en konstant som finns som en
grundmur i vårt samhälle. Det är Svenska
kyrkan som en gång byggde upp hela vår

Men Svenska kyrkan är så mycket mer man är bland annat omsorg. Diakoniarbetet
är ett av huvudspåren och man finns till för
människor i alla åldrar - alltid. Något som
många människor inte vet är att man kan
få samtala med präster och diakoner helt
kostandsfritt när man önskar. Det kan vara
samtal som pågår i flera år, det kan vara en
engångsföretelse. Svenska kyrkan finns där
när människor behöver stöd också.
Vad mer kan Svenska kyrkan göra? En hel
del faktiskt. Det finns många människor

Med reservation för ändringar
www.svenskakyrkan.se/hoganas 042- 36 21 80
www.svenskakyrkan.se/brunnby 042- 34 65 20
www.kullapastorat.se 042- 36 06 50
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1/11 13.00
15.00
17.00

Minnesgudstjänster
M Nordström, Jo Ljungström,
Ju Ljungström (även Facebook)
Endast för särskilt inbjudna

3/11 13.30 Café Himlagård
4/11 09-15 Kaffe i orangeriet
14.00 Sångandakt trygghetsboendet
Folkparken
5/11 12.00 Lunchmusik
Vågor, regn och bara vanligt
vatten Julia Ljungström
18.30 Stilla mässa
6/11 12-15 Kaffe i orangeriet
13.30 Café Himlagård
15.30 Ungdomsmässa aXet
8/11 10.00 Högmässa K Barklund,
C Andersen, ensemble ur Voce
Celeste, Rastko Roknic viola

1/11

Ingen gudstjänst Farhult
10.00 Musikgudstjänst Lerberget
Vi firar gudstjänst i Lerbergets
eller Väsby kyrka. J Jarbo,
M B Wilhelmsson, Joacim
Andersson trumpet
17.00 Musikgudstjänst Väsby
Vi firar gudstjänst i Lerbergets
eller Väsby kyrka. J Jarbo,
M B Wilhelmsson, Joacim
Andersson trumpet
8/11 10.00 Högmässa T Bjerle,
A-L Andersson

1/11 17.00 Musikgudstjänst J Jarbo,
M B Wilhelmsson,
Joacim Andersson trumpet
2/11 14-15 Kaffe på kyrkogården
4/11 12.00 Middagsbön
5/11 19.00 Kyrkofullmäktige
Väsby prästgård
8/11 17.00 Stilla mässa R Alm,
M B Wilhelmsson

5/11 13.30 Öppen förskola utomhus, se
hemsidan för träffpunkt
6/11 18-20 Time out årskurs 6-7
8/11 10.00 Gudstjänst C Kullenberg,
M B Wilhelmsson
19.30 Tid för bön

JONSTORP
4/11 14-15 Kaffe på kyrkogården

BRUNNBY
VIKEN
1/11

VÄSBY

1/11 10.00 Musikgudstjänst J Jarbo,
M B Wilhelmsson, Joacim
Andersson trumpet, Christoffer
Kullenberg, ny präst i Lerberget,
välkomnas, Youngsters
3/11 11.00 Barnvagnspromenad
18.30 Kvällsandakt

Ingen gudstjänst Viken
10.00 Musikgudstjänst Lerberget
Vi firar gudstjänst i Lerbergets
eller Väsby kyrka. J Jarbo,
M B Wilhelmsson, Joacim
Andersson trumpet
17.00 Musikgudstjänst Väsby
Vi firar gudstjänst i Lerbergets
eller Väsby kyrka. J Jarbo,
M B Wilhelmsson, Joacim
Andersson trumpet
2/11 10.00 Utekyrkis
4/11 10-12 Kaffe vid kapellet
13.30 Walk and talk promenadgrupp
5/11 18.00 Andrum en enkel gudstjänst
8/11 11.00 Gudstjänst E Gullmo,
K Johansson

1/11 14.00 Minnesgudstjänst M Kronholm,
15.30 M Gustavsson, Annika Fransson
17.00 sång
3/11 09.30 Babycafé med babyrytmik
(kl 10) församlingshemmet
5/11 14.30 Lär känna kyrkogården
guidning på kyrkogården,
andakt i kyrkan, kaffe
6/11 09.30 Öppen förskola med barnrytmik (kl 10) församlingshemmet
8/11 10.00 Högmässa M Pernborg,
M Gustavsson

