Hur gör vi nu då?
Folkhälsomyndigheten
och
regeringen
begränsar allmänna samlingar till max
åtta personer. Det får konsekvenser för
våra kyrkor. I Kullabygden kommer det att
fungera som följer:
Kulla pastorat
Vi fortsätter att fira gudstjänst men vi kan
tyvärr inte bjuda in någon att delta. Däremot
kommer våra kyrkor att hålla öppet runt
ordinarie gudstjänsttid i respektive kyrka då
det finns möjlighet att sätta sig ner en stund,
tända ett ljus eller samtala med våra präster
och diakoner. På vår hemsida finns alla
tider då kyrkorna är öppna på söndagarna.
I veckorna är kyrkorna öppna som vanligt
tisdag - fredag kl 7.30 - 15.00.
I övrigt:
- Ta en kopp kaffe och samtala på våra
kyrkogårdar
- Få hjälp med att hämta medicin på apoteket

- Walk and talk, gå på en promenad
tillsammans och prata om livet
- Andakter på hemsidan, vi fortsätter att
varje torsdag lägga upp en ny andakt med
veckans tema
- Samtal, vi finns alltid tillgängliga för samtal
Läs mer på hemsidan: kullapastorat.se
Brunnby församling
I Brunnby firar vi en enkel mässa vid tre
tillfällen under söndagen dit man anmäler
sig. Kyrkan är öppen som vanligt 7.00-15.00
på vardagar och 9.00-15.00 på helgerna dit
man alltid är välkommen att tända ljus och
skriva ned en bön eller bara sitta en stund i
stillheten. Vi finns som alltid tillgängliga för
samtal och behöver du praktisk hjälp med
tex att handla mat eller hämta mediciner är
det bara att ringa – vi finns här för dig!
Läs mer på hemsidan:
svenskakyrkan.se/brunnby

Höganäs församling
Höganäs
församling
följer
noga
myndigheternas restriktioner och beslut om
hur verksamheter kan genomföras fattas så
fort det går. Församlingen fortsätter att fira
högmässa klockan 10.00 på söndagar och
dessa visas på Facebook. Även konserter
kommer att visas på samma sätt. Det går
bra att följa sändningarna utan att ha ett
Facebook-konto. Mer information finns
på församlingens hemsida under fliken
”Livesändningar” som hittas på startsidan.
I dessa tider är det viktigt att ta hand
om sig själv och andra. Församlingens
präster och diakoner samtalar gärna med
den som behöver det och nås enklast via
församlingsexpeditionen på 042-36 21 80.
Läs mer på hemsidan:
svenskakyrkan.se/hoganas

.......................................................
MÄSSA
Inga person utöver präst och musiker
kan finnas på plats. Mässan sänds live på
Höganäs församlings Facebook-sida. Man
behöver inte ha ett Facebook-konto för
att följa sändningen.

GUDSTJÄNST/KVÄLLSANDAKT - Lerberget
Inga person utöver präst och musiker kan
finnas på plats. Gudstjänsten/kvällsandakten sänds live på Lerbergets
kyrkas Facebook-sida. Inget Facebookkonto behövs för att kunna följa sändningen.

ENKEL MÄSSA - Brunnby
Kl 10.00, 10.30, 11.00 firas en enkel
mässa. Pga av restriktionerna får vi vara 6
personer/tillfälle utöver präst och musiker,
anmälan sker till Marianne Kronholm på tel
072-512 67 26 fredagen 27/11 och 4/12
från kl 9.00.

HÖGANÄS

LERBERGET

BRUNNBY

29/11 10.00 Festmässa M Nordström,
Jo Ljungström, C Andersen,
Ole-Kristian Andersen,
ensemble ur Voce Celeste,
se ovan
6/12 10.00 Högmässa K Barklund,
C Andersen, se ovan

29/11 10.00 Gudstjänst J, Jarbo,
M B Wilhelmsson,
blåsare, se ovan
19.30 Tid för bön max 8 pers
1/12 18.30 Kvällsandakt firas utan
besökare, se ovan
6/12 10.00 Gudstjänst C Kullenberg,
M B Wilhelmsson, sångare
från gospelkören, se ovan
19.30 Tid för bön max 8 pers

29/11 10.00 Enkel mässa M Kronholm,
M Gustavsson, se ovan
10.30 Enkel mässa M Kronholm,
M Gustavsson, se ovan
11.30 Enkel mässa M Kronholm,
M Gustavsson, se ovan
6/12 10.00 Enkel mässa M Pernborg,
P Jarring, se ovan
10.30 Enkel mässa M Pernborg,
P Jarring, se ovan
11.30 Enkel mässa M Pernborg,
P Jarring, se ovan

ÖPPEN KYRKA - Jonstorp - Viken och Väsby betyder:

På grund av pandemin firar vi från och med första advent inte längre öppna gudstjänster i våra kyrkor. Kyrkan är öppen för ljuständning, musik och möjlighet
till samtal med präst eller diakon. På ordinarie gudstjänsttid, finns präst och musiker på plats för att ringa i klockorna, läsa texterna, sjunga och be.
Var gärna med där du befinner dig. I kyrkorummet får maximalt åtta personer vara samtidigt.

JONSTORP

VIKEN

VÄSBY

29/11 09- Kyrkan nyöppen efter
14.30 renovering
Se ovan

29/11 10-15 Öppen kyrka
Se ovan
2/12 10-12 Kaffe vid kapellet
13.30 Walk and talk promenadgrupp

29/11 16-18 Öppen kyrka
Se ovan

1/12 14-15 Kaffe på kyrkogården
2/12 14-15 Kaffe på kyrkogården
6/12 09-12 Öppen kyrka
Se ovan

3/12 17- Öppen kyrka
18.30 Se ovan
6/12 10-12 Öppen kyrka
Se ovan

30/11 14-15 Kaffe på kyrkogården
2/12 12.00 Middagsbön
3/12 14-15 Kaffe på kyrkogården
6/12 16-18 Öppen kyrka
Se ovan

