Positiv påverkan

Han är otroligt omtyckt av konfirmanderna
han har mött under åren. Sommarens
konståkningskonfirmander till och med
skrev en sång till honom som de överraskade
med under konfirmationstgudstjänsten. Att
få träffa konfirmander regelbundet under en
längre tid är det som fått betyda mest för
Björn Eriksson som i dagarna går i pension
efter lång och trogen tjänst i Svenska Kyrkan.

- Efter gymnasiet arbetade jag som korttidare,
som det hette då, i Betaniakyrkan i Malmö,
berättar Björn. Det var under den här tiden
jag kände att jag ville läsa till präst.

Björn har de senaste åren arbetat i FarhultJonstorps församling och har även arbetat
i, bland andra, Kågeröd/Röstånga, Hasslöv/
Våxtorp och Kropps församlingar.

- En av anledningarna till att jag valde att
bli präst är just förmedla budskap som inger
hopp och tröst i livet, säger Björn. Det är
stort att få lov att få vandra med människor
en bit på livets väg.

- När jag växte upp var min familj inte
aktiv i kyrkan men jag hittade tidigt till
söndagsskola, juniorer och ungdomsgrupper,
säger Björn och ler stort. Jag trivdes att vara
i kyrkan, alla fick vara med.
Grupperna träffades flera gånger i veckan
och det var där kompisarna fanns. Man
spelade volleyboll, åkte på utfärder, sjöng
och hade mycket roligt.

Han prästvigdes 1986 och har i över 30 år
fått privilegiet att möta många människor
i både glädje och sorg. Han har fått ha en
positiv påverkan på många människor.

Nu väntar en lugn start på pensionen i och
med pandemin. Det gör att det finns tid att
fundera på nästa steg i livet och, som Björn
säger, nu styr han helt sin egen tid.
Vi önskar Björn all välsignelse!
Text: Helena Eriksson
Foto: Carina Brandt

Nytt inför det nya året
I sex och ett halvt år, varje vecka, året runt,
i ungefär 340 veckor har Svenska kyrkan i
Kullabygden synts på sidan tre i Hallå och
senare Lokaltidningen. Idag är det sista
gången som vi är samlade här. Från och
med årsskiftet ges Lokaltidningen ut
varannan vecka och då kommer Kulla
pastorat och Brunnby församling inte
längre finnas med utan Höganäs församling
fortsätter att synas i Lokaltidningen själv.
Kulla pastorat och Brunnby församling vill
säga TACK till alla våra läsare - hädanefter
hörs vi på andra forum. Du hittar alltid
senaste informationen på våra hemsidor
och vi finns på sociala medier.
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

.......................................................
MÄSSA - Höganäs
Inga personer utöver tjänstgörande kan
finnas på plats. Mässan sänds live på
Höganäs församlings Facebook-sida. Man behöver inte ha ett Facebook-konto för att följa
sändningen. facebook.com/svkhoganas

GUDSTJÄNST - Lerberget
Inga personer utöver tjänstgörande kan
finnas på plats. Gudstjänst/konsert sänds live
på Lerbergets kyrkas Facebook-sida. Inget
Facebook-konto behövs för att kunna följa
sändningen. facebook.com/LerbergetsKyrka

GUDSTJÄNST - Brunnby
Inga personer utöver tjänstgörande kan finnas
på plats. Gudstjänsten sänds på Brunnby
församlings Facebooksida (via Google –
Brunnby församling facebook).
Inget facebook-konto behövs.

HÖGANÄS

LERBERGET

BRUNNBY

27/12 10.00 Högmässa M Nordström,
C von Mentzer,
endast Facebook, se ovan
31/12 11.00 Nyårsbön Jo Ljungström,
C Andersen, Ole-Kristian
Andersen trombon, Hans
Nilsson saxofon, endast
Facebook, se ovan
3/1 10.00 Högmässa M Nordström,
C Andersen,
endast Facebook, se ovan

27/12 10-12 Viken Öppen kyrka se ovan
16-18 Väsby Öppen kyrka se ovan
29/12 13-15 Öppen kyrka

27/12 10.00 Gudstjänst via Facebook,
se ovan
1/1 14.00 Nyårsbön via Facebook,
se ovan
3/1 10.00 Gudstjänst via Facebook,
se ovan

ÖPPEN KYRKA - Farhult - Jonstorp - Viken
och Väsby
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 besökare vara samtidigt.
Kyrkorna är även öppna
tisdag - fredag kl 7.30-15.00

3/1 10.00 Gudstjänst C Kullenberg,
M B Wilhelmsson, J Engström,
endast Facebook, se ovan

FARHULT - JONSTORP

VIKEN

27/12 10-12 Viken Öppen kyrka se ovan
16-18 Väsby Öppen kyrka se ovan
29/12 14-15 Kaffe på kyrkogården Jonstorp

27/12 10-12 Öppen kyrka se ovan

30/12 14-15 Kaffe på kyrkogården Jonstorp

31/12 15-17 Öppen kyrka se ovan
3/1 16-18 Väsby Öppen kyrka se ovan

1/1 14-16 Öppen kyrka Farhult se ovan

VÄSBY

3/1 09-12 Öppen kyrka Jonstorp se ovan

27/12 16-18 Öppen kyrka se ovan
28/12 14-15 Kaffe på kyrkogården
3/1 16-18 Öppen kyrka se ovan

