En gammal byggnad i ny skepnad

I ett år och tre månader har vi väntat på att
få se resultatet av renovering och utbyggnad
av Jonstorps kyrka. Den första advent håller
man sin första gudstjänst efter slutförandet.
Vilken spännande dag!
I september 2019 påbörjades renoveringen
och utbyggnaden av Jonstorps kyrka.
Kyrkan var då i stort behov av att rengöras
och kalkas om på insidan då stearinljus i
många år hade lämnat ett grått skikt av sot
på väggar och i valv. Även inne i kyrkan har
det hänt en del.
Kyrkokamrer Eva-Marie Nilsson berättar:
- I torndelen har en vägg rivits för att ge plats
åt ett stort skåp för textilförvaring samt ett
visningsskåp för kyrkliga inventarier. Golvet
i kyrkan har slipats och såpats och fönstren
har målats. Dessutom har målningarna i
korets valv rengjorts av konservatorer så

nu framträder målningarnas färger på ett
tydligare och klarare sätt.
När renoveringen skulle göras passade
man på att göra en mindre utbyggnad
på tornets norra sida, som förutom
tillgänglighetsanpassad entré och toalett
även har ett pentry. Därför blir det nu
mycket enklare att servera kyrkkaffe i
kyrkan, eller bjuda på fika vid ett möte.
- Det finns plats för bord och bänkar i den
nedre delen av kyrkan, och vi hoppas på
många trevliga möten över en fika i vår fina
församlingskyrka i Jonstorp, fortsätter EvaMarie.
Man valde att göra renoveringen nu
eftersom det är 70 år sedan senaste större
renovering. Det var helt enkelt dags att
åtgärda och uppdatera även sådant som eloch uppvärmningssystem.

Vid alla större renoveringar kommer det
alltid fram någon information som lägger
ytterligare en pusselbit till ny kunskap om
kyrkans tidigare historia.
- Nu framkom bland annat att det finns
målningar i långhusets valv, något som man
inte hade någon information om tidigare,
säger Eva-Marie.
Som sagt nyöppnar kyrkan den första
advent med gudstjänst kl 10.00. En andra
gudstjänst äger rum kl 13.00 samma söndag.
Mellan gudstjänsterna finns möjlighet att
besöka kyrkan för att se den gamla kyrkan i
ny skepnad. Varmt välkommen!
Text: Helena Eriksson
Kulla pastorat
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

.......................................................
Om regeringen och Folkhälsomyndighetens beslut om att man kan samlas max åtta personer går i kraft den 24 november
ställs all verksamhet och alla gudstjänster in. Mer information om kyrkornas öppetider finns på våra hemsidor.
HÖGANÄS

FARHULT

VIKEN

22/11 10.00 Högmässa Jo Ljungström,
C Andersen, även Facebook

22/11 10.00 Gudstjänst B Eriksson,
G Ellström
26/11 13.30 Toner i aftonen
musikandakt En dörr på glänt
mot advent projektkören,
Anna-Lena Andersson

22/11 11.00 Gudstjänst J Jarbo,
M Nordberg, Laudate
23/11 10.00 Utekyrkis

24/11 08.30 Morgonmässa
26/11 18.30 Stilla mässa
29/11 10.00 Festmässa M Nordström,
Jo Ljungström, C Andersen,
Ole-Kristian Andersen,
ensemble ur Voce Celeste,
även Facebook

BRUNNBY
22/11 10.00 Högmässa M Kronholm,
M Gustavsson
24/11 09.30 Babycafé med babyrytmik
(kl 10.00) församlingshemmet
26/11 14.30 Lär känna kyrkogården
guidning på kyrkogården,
andakt i kyrkan, kaffe
27/11 09.30 Öppen förskola med barnrytmik
(kl 10.00) församlingshemmet
29/11 10.00 Högmässa M Kronholm,
M Gustavsson, ensemble ur
församlingens körer
11.30 Högmässa M Kronholm,
M Gustavsson, ensemble ur
församlingens körer

JONSTORP
29/11 10.00 Första adventsgudstjänst
nyöppning av Jonstorps
kyrka
S Hagman, B Eriksson,
T Bjerle, A-L Andersson,
kyrkokören Johan Bjerle
trumpet
Kyrkan är öppen mellan
gudstjänsterna
13.00 Första adventsgudstjänst
S Hagman, B Eriksson,
T Bjerle, A-L Andersson,
kyrkokören Johan Bjerle
trumpet

24/11 12.30 Lunchmusik Hans Nilsson
saxofon, Karin Johansson,
Helena Morath, piano och orgel
25/11 10-12 Kaffe vid kapellet
13.30 Walk and talk promenadgrupp
26/11 18.00 Andrum en enkel gudstjänst
29/11 11.00 Adventsgudstjänst
E Gullmo, A E Olshov,
H Morath, Minorkören
14.00 Adventsgudstjänst
E Gullmo, A E Olshov,
K Johansson, M Nordberg,
Lukas Gustafsson sång

VÄSBY
22/11 17.00 Gudstjänst J Jarbo,
M Nordberg

LERBERGET

25/11 12.00 Middagsbön

22/11 10.00 Gudstjänst R Alm,
M B Wilhelmsson, sångare
från gospelkören
19.30 Tid för bön
24/11 11.00 Barnvagnspromenad

29/11 10.00 Första adventsgudstjänst
M Ivarsson, M H Iacobi,
K Johansson, M Nordberg,
Lukas Gustafsson sång,
glöggservering, försäljning

26/11 13.30 Öppen förskola utomhus, se
hemsidan för info
29/11 10.00 Musikgudstjänst J Jarbo,
M B Wilhelmsson, blåsare,
sångare
19.30 Tid för bön

