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Både mycket och mycket lite i församlingen har påverkats av pandemin...
Mängder av samlingar, grupper, aktiviteter och verksamheter har ställts in under våren och
sommaren. Församlingshemmet har stängts för verksamhet. Och ändå.
Allt det som är viktigast i församlingens liv: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission har vi fortsatt med, om än under andra former.
Det kommer vi att göra så länge här finns en kristen församling.
Vi har fortsatt att be för bygden, landet och världen i gudstjänster och på
morgon- och lunchböner. Vi har fortsatt med mötesplatser, eftersom gemenskap är viktigt. I mindre skala, utomhus om möjligt - men hur det än
sker skall ingen behöva vara
helt ensam som inte vill det.
Barn, vuxna och äldre har kommit och tagit ett fika i eller utanför kyrkan hela våren och sommaren.
Nu efter sommaren utökar vi antalet gudstjänster
och börjar öppna församlingshemmet för viss verksamhet igen - men myndigheternas riktlinjer gäller.
Som kristna är vi lika förundrade som alla andra
över hur hela världen har tvingats stänga ner på
grund av coronaviruset.
Samtidigt är vi inte ett dugg förvånade:
I Guds stora plan för världen har Han avslöjat att
det kommer att bli värre innan det blir bättre. Både
Jesus och Uppenbarelseboken talar om hur samhället kommer att påverkas i den yttersta tiden.
Mycket kommer att utvecklas och enorma framsteg kommer att göras. Livet kommer att fortgå på
jorden.
Men sjukdomar, krig, naturkatastrofer, ekonomisk och
ekologisk kollaps kommer att förstöra livet gång på gång
på gång...
...tills Gud själv ingriper genom att Jesus återkommer i härlighet för att slutgiltigt utrota ondskan
och upprätta sitt fridsrike. Tills den dagen randas fortsätter vi i Jesu Kyrka att förkunna hans död och bekänna hans uppståndelse genom gudstjänst, undervisning,
diakoni och mission. För att världen skall få leva.
Också det kommande året fortsätter kommuniteten i Prästgården i Broby. Där bor ungdomar
som är engagerade i församlingen. De har gemensamma böner och måltider, och alla dagar utom
måndagar fungerar Prästgården som en fritidsgård för bygdens ungdomar.
Ny ungdomsledare är Markus Johansson. I år kommer Konrad Lindenberg och Nils Balassa
från Broby att bo i Prästgården tillsammans med Mariia Tyshchuk från Ukraina och Charlotte
Tege från Tyskland.

Med reservation för ändringar. För aktuell information hänvisas till hemsidan och ”Allt om Göinge”.
Högmässa/Mässa betyder med nattvard. Gudstjänst utan nattvard.
Personlig förbön erbjuds under vissa högmässor i Broby. Vill du att fler skall be för något/någon
särskild, så finns den möjligheten på morgon- och lunchbönerna.
Om nattvard önskas i hemmet, ring någon av prästerna.
Dop sker i eller efter gudstjänsterna eller på doplördagar (i regel sista lördagen i varje månad).
Måndagar:
8.00 Morgonbön i Broby kyrka
8.00-16.00 Broby kyrka är öppen
Tisdagar:
8.00-16.00 Kyrkan är öppen
8.00 (första tisdagen varje månad) Mässa i
Broby kyrka med frukostservering
efteråt
9.30-11.30 (om det inte är begravning)
serveras kaffe, finns det möjlighet till
samtal, låna böcker etc i Broby kyrka
11.30 Lunchbön i Broby kyrka
18.00-20.00 Soppa och Alpha: nybörjarkurs i
kristen tro, samtalsgrupp och bibelgrupper i Broby församlingshem.
Onsdagar:
8.00 Morgonbön i Broby kyrka
8.00-16.00 Kyrkan är öppen
11.00-11.30 Promenadgrupp i långsamt tempo
med eller utan rollator. Samling vid församlingshemmet i Broby.
12.00 Lunchmusik i Broby kyrka
Torsdagar:
8.00 Morgonbön i Broby kyrka
8.00-16.00 Kyrkan är öppen
9.00-11.30 Torsdagscafé i Broby kyrka
11.30 Lunchbön i Broby kyrka
Fredagar:
8.00 Morgonbön i Broby kyrka
8.00-16.00 Kyrkan är öppen
10.00 Sång för de boende utanför Lindgården
Söndagar:
9.00 Högmässa (udda veckor)/
Gudstjänst (jämna veckor) i Emmislöv
11.00 Högmässa i Broby
18.00 Emmislöv (udda veckor): Riskgruppsanpassad Mässa eller Musikgudstjänst /
Broby (jämna veckor): Mässa eller
Musikgudstjänst. Se hemsidan för vad
		
som gäller aktuell söndag

Behöver du någon att prata med?
Känner du oro? Brottas du med problem i relationer, med ensamhet, eller med bekymmer för
dina närmaste? Har du svårt att se en mening i
livet? Vi finns tillgängliga för enskilda samtal.
Leva- vidare- grupp
För den som har mist en nära anhörig och vill
samtala med människor i liknande situation i livet.
Diakonigrupp och besöksgrupp
I nuläget har Diakoni- och Besöksgrupperna tyvärr
inte möjlighet varken att komma med uppvaktning
eller hembesök. Vi erbjuder istället ”telefonvän”.
Språkcafé
kommer att finnas på Allt-Möjligt secondhand, dit
intresserade hänvisas.

För aktuell information om barnverksamhet
och övriga grupper och körer, se hemsidan eller
kontakta ansvariga - se baksidan.
Den 6 mars var det 90 år sedan Broby kyrka som uppförts 1873 brann. Branden resulterade i att taket och tornet rasade in. Grunden
och väggarna kunde återanvändas vid återuppbyggnaden som tog två år. Kvar från den nedbrunna kyrkans inventarier finns tyvärr bara ett
par tavlor och lite brännskadad textil.
(Bilder: okända fotografer)
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Kontakt
Kyrkoherde Johannes Lindh 044-456 78, 0763-43 10 40 johannes.lindh@svenskakyrkan.se
Broby-Emmislövs församling
Storgatan 6, 289 41 Broby
Box 38, 289 03 Broby
Telefon: 044-456 70, E-post: broby-emmislov.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/broby-emmislov
Facebook: brobyemmislovforsamling, Instagram: brobyemmislovforsamling
Swish: Kollekt: 123 049 73 47. Hyra lokal: 123 467 16 73. Insamlingar och övrigt: 123 224 48 46
Pastorsexpedition Må-fr 8.00-11.00
Ekonomiassistent Åsa Larsson 044-456 72 asa.larsson@svenskakyrkan.se
Kanslist Anette Carlsson 044-456 72 anette.carlsson3@svenskakyrkan.se
Kanslist Pia Klintéen 044-456 70 pia.klinteen@svenskakyrkan.se
Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission:
Diakon Birgitta Gustafsson 044-456 77, 0703-13 21 41 birgitta.gustafsson3@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent Karin Johansson 0722-40 88 00 karin.c.johansson@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Paula Alfredsson 044-456 76, 0703-13 21 37 paula.alfredsson@svenskakyrkan.se
Kantor Ida-Lisa Andersson 044-456 75, 0760-22 08 84 ida-lisa.andersson@svenskakyrkan.se
Kantor Jan Hydbring 044-456 75, 0768-81 16 28 jan.hydbring@svenskakyrkan.se
Komminister Dan Sarkar 044-456 79, 0703-13 21 40 dan.sarkar@svenskakyrkan.se
Ungdomsledare Markus Johansson 0768-82 03 32 markus.johansson@svenskakyrkan.se
Kyrkogård och servering:
Broby och Emmislövs kyrkogårdsexpedition 044-467 05 Emmislövs församlingshem 044-409 59
Kyrkvaktmästare (arbetsledare) Mats Nilsson 0703-13 06 82 mats.nilsson2@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Torbjörn Ragnarsson 0703-13 21 42 torbjorn.ragnarsson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Alexander Quednau 0703-13 21 44 alexander.quednau@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Korosh Tanhai 0703-13 21 43 korosh.tanhae@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Ingegerd Thuresson 0703-13 21 45 ingegerd.thuresson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästarassistent Thomas Kroon 0768-47 10 58 brobyangels@gmail.com
Servering 044-456 70 Helén W Olofsson helen.wetterlov@svenskakyrkan.se,
Jonas Nilsson jonas.k.nilsson@svenskakyrkan.se, Lasse Månsson 044-456 70
Kyrkoblad för Broby-Emmislövs församling.
Gruppreklam till hushåll/Samhällsinformation om begravningsverksamheten.
Ansvarig utgivare: Johannes Lindh. Redaktion: km Dan Sarkar.
Församlingsfoton/Familjefoton där inget annat anges. Vi samarbetar med Sensus.
Utkommer med 4 nr/år. Skulpturen på omslaget är gjord av Lillemor Larsson, Stoby.

