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Pepparkakans goda budskap 

Vad vore julen utan pepparkakor? Många 
av er bakar säkert själva. Andra som jag, 
brukar köpa. Det låter inte särskilt husligt 
kanske, en stor del av glädjen är ju just att 
få baka själv. Få sätta sina händer till nå-
got som sedan går att bjuda på och som 
sprider en sådan ljuvlig doft och en pep-
parkaka bär på så många hemligheter. 

Visste ni att pepparkakor har funnits i över 
4000 år? Ja förhoppningsvis inte just de ni äter 
till jul. I Mesopotamien användes de som res-
kost eftersom de inte möglar. Till Sverige kom 
pepparkakan för 500 år sedan genom Vadstena 
kloster, och användes som medicin och såldes 
endast på apotek. Under medeltiden åts pep-
parkakor som bot mot depressioner, de ansågs 
kunna göra en glad. 

Den hemlighetsfulla pepparkakan liknar på 
många sätt den tid vi nu befinner oss i, advents– 
och jultiden. Vi förknippar den med så många 
saker, med färg, ljus, doft och smak. Innan-

för allt det där så bär den här tiden också på 
hemligheter. På ett stort budskap som vi måste 
smaka lite på, en bit i taget, för att kunna ta in. 

Gud blir människa i det lilla Jesusbarnet. En 
stor hemlighet vilar i ett litet barn. Gud kom-
mer ner för att dela vårt liv av kött och blod. Se 
också formen på pepparkakan på bilden. Det 
är ett hjärta och hjärtat har allt möjligt med 
julevangeliet att göra. 

Det står i slutet av julevangeliet när herdar-
na kom för att se barnet och berätta för Maria 
allt de hade hört: Maria tog allt detta till sitt 
hjärta och begrundade det. Det är i sitt hjärta 
som Maria tar emot vad det är som egentligen 
pågår. I hjärtat och inte i hjärnan tar hemlighe-
ten plats. Det är där Jesus möter oss, inte ge-
nom välformulerade dogmer eller några aka-
demiska studier. Jesusbarnet berör våra hjärtan 
så att vi också kan beröra andras hjärtan så-
som herdarna. Genom oss, våra kroppar och 
våra händer kan Evangeliet förverkligas. Som 
när man bjuder på en pepparkaka.

Björn Nilsson
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Hej mitt vinterland …

… nu är jag här. Nu biter frosten i min kind 
ty kall är kvällen.
Hej, mitt vinterland, se månen där. Den 
lyser kyligt trind på mörka himlapällen.

Vad än vi tänker om vintern – så är den här! 
När jag skriver det här så vet jag inte om det är 
snö på marken när du håller det nya försam-
lingsbladet i din hand. Jag tänker att vinter i 
första hand inte har med vädret att gör utan är 
tillfreds med att kalla i alla fall halva november 
till mars för vintermånader. Så är det med det!

Många längtar efter snön och kylan för att 
de önskar använda skidor, skridskor, pulkor i 
snön eller helt enkelt bara längtar efter en upp-
friskande vinterpromenad där vinden biter lite 
lätt i kinden, snön knarrar under skorna och 
solen gnistar i snökristallerna. Som på bilden 
här bredvid. 

Andra känner sig alltid frusna och vill helst 
stanna inne, invirade i tjocka filtar framför den 
brinnande brasan för att hålla värmen. 

Trots att de flesta av oss tycker, vill jag tro, 

att vintern, snön och de gnistrande solstrålarna 
i den, är vacker och njutbar så är vintern och 
kylan berättelsen om kyla och faktiskt – dö-
den. Kylan dödar det vi under sommaren tänk-
te som det vackraste som finns. 

Ja, jag vet att du tänker som jag. Det kom-
mer så lätt in kyla också oss människor emel-
lan. Också där kan kylans fördömande vindar 
pina oss ut i kylan och ensamheten.

Därför behövs på många sätt värmen under 
vintern; kläder, varm glögg, sprakande brasor, 
aktiv vintersport och – varma kramar. 

I vinterns nummer av församlingsbladet 
kan du läsa om andra exempel på värme; pep-
parkakans goda budskap, möjligheten att få 
begrunda och bli berörd på djupet, att få göra 
skillnad genom att delta i julkampanjen, gläd-
jen av att få arbeta tillsammans. 

Det värmer också en frusen själ att få sitta 
ner i någon jul- och musikgudstjänst i våra kyr-
kor eller att få dela sina tankar om tro och liv 
i något av våra samtalssammanhang. Välkom-
men in i värmen!

Mats Thurfjell
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I julkampanjen 2018 lyfter vi de orättvi-
sor och övergrepp som en flicka drabbas 
av bara för hon är flicka. Kampanjen star-
tar första advent 2 december och pågår 
till trettondedag jul 6 januari 2019. 

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i för-
tryck och orättvisor – bara för att de är flickor. 
Att fattigdom och normer gör att flickor får 
sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller 
försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld el-
ler könsstympning. Eller att flickor får äta sist 
och minst. 

I årets julkampanj har vi den stora möj-
ligheten att tillsammans kämpa för att ingen 
flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För 
varje barn är skapad till Guds avbild och har 
samma värde – oavsett kön.

Vi kommer att lyfta projekt i några olika 
delar av välden, där vi jobbar med för att ska-
pa samma förutsättningar för både pojkar och 
flickor. Men med ett särskilt fokus på Tanzania. 
Läs berättelsen om Grace här på uppslaget. 

Tänk på att allt det vi gör här hemma i årets 
julkampanj blir positiv förändring för männ-
iskor som lever i utsatthet ute i världen.

Låt årets julkampanj bli en viktig och na-
turlig del i allt det som görs i församlingen un-
der advent och jul. Tack för att du är med!

Claes Anckarman, 
Projektledare för julkampanjen

Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i 
Arusha, Tanzania. Mamma Beatrice kän-

ner sig privilegierad. Hon är tacksam för att 
hon och maken har möjlighet att ge Grace den 
omvårdnad hon behöver. Grace fick födas på 
sjukhus och har en födelseattest. Födelseat-
testen betyder att hon senare i livet kan skaffa 
sig identitetshandlingar och kan rösta, öppna 
bankkonto, ta lån, kräva sin arvsrätt eller resa 
till ett annat land. I länder där registreringen av 
ett barn är krånglig är det många flickor som 
aldrig registreras, som aldrig får egna iden-
titetshandlingar. Redan vid födelsen avgörs 
flickors möjlighet att själva få bestämma över 
sina liv.

I den del av Tanzania där Grace är född finns 
stora utmaningar för flickor. Många tonårs-
flickor gifts bort och många blir gravida. I Tan-
zania tillåts skolflickor som blir gravida inte gå 
i skolan varken under eller efter sin graviditet. 
De blir nekade den utbildning och kunskap de 
behöver för att göra sina röster hörda i sam-
hället. En ung flickas kropp är dessutom inte 
mogen för en graviditet. Det finns ett tydligt 
samband mellan tonårsgraviditet och barna-
dödlighet och mödradödlighet.
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Ytterligare en stor utmaning i området är att 
över 60 procent av flickorna könsstympas – 
trots att kvinnlig könsstympning är förbjudet 
enligt lag. Könsstympning är en sedvänja som 
kan innebära livshotande skador och ge men 
för livet. Lutherska kyrkan i Tanzania driver 
ett omfattande arbete för att stoppa köns-
stympningen. De religiösa ledarna i samhället, 
som har ansvar för att upprätthålla kulturella 
traditioner, har stort inflytande över männis-
kors liv. Förändring kan ske när dessa ledare 
tar avstånd från könsstympning och annat 
könsbaserat våld.

När en flicka växer upp kommer hon se sina 
möjligheter att expandera – eller minska. En 
flicka som blir självständig och utforskar nya 
intressen – eller tvingas in i hushållsarbete el-
ler blir en vara som kan bytas bort. Nyfödda 
Grace har möjlighet att leva ett bra liv tack 
vare kärleksfulla föräldrar och ett samhälle i 
utveckling. Genom Svenska kyrkans interna-
tionella arbete kan vi stärka flickors rätt till en 
god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Text: Anna Wahlgren

Fotograf: Helen Goldon/IKON

Varför ”jobba” som 
ideell i våra kyrkor?
Har du tänkt på att det är ganska många i våra 
församlingar som gör ideella insatser! Det går 
att göra så mycket mer om man gör saker till-
sammans. Ett sätt att hjälpas åt och göra vår 
kyrka besöksvänlig och trivsam. 

Vi har tidigare haft gemensamma utbild-
ningar som betonat vikten av att jobba över 
gränserna. Som exempel vårt arbete med de 
asylsökande på Älby för några år sedan, Tisda´ 
i Viksta. Ett färskt exempel är det gemensam-
ma arbete som gjordes i Skuttunge bygdegård 
i mitten av oktober där anställda, Skuttunge 
kyrkokör, gästande musiker och sångare, sy-
förening, församlingsråd och kyrkvärdar till-
sammans gjorde en minnesvärd kväll. 

Margareta A Brennan, körledare för Skutt-
unge kyrkokör diktade så fint i välkomsthäls-
ningen:

Hej alla fina människor. 
Varmt välkomna till vårt café.
Ikväll ska vi sjunga, äta gott, dricka kaffe 
och te.
Det kommer bli mycket musik och sång,
det gör väl inget om kvällen blir lång?
Musik av kören, solisten och särskilt bandet, 
som kommit från stan, ut till oss här på lan-
det!
Fantastiska priser har vår syförening fixat,
vårt församlingsråd har också varit med och 
trixat.
Dukat vackert och piffat för kvällen,
Samt bokat den bästa ”Skuttungeprällen”
Björn! Som ser till att Anden får sitt
en andakt vi får i caféets mitt.
Så fika och njut nu tillsammans med oss,
för snart släpper Gudrun och vänner loss!
Men innan dess tar vi fram den vackraste 
rösten och sjunger en kanon om hösten!

     
BoLundén
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Kalendariet för advent, jul och vinter 2018
Välkommen till våra gudstjänster och sammankomster! 

För ytterligare detaljer om tema och medverkande i gudstjänsterna se vårt 
månadsblad, affischer och/eller hemsidan: www.svenskakyrkan.se/bjorklinge 

Björklinge Skuttunge Viksta

November
Onsdag 28 13.00 Skaparskutt

Torsdag 29 17.00 Pannkaksgudstjänst 
i kyrkan

Fredag 30 19.00 Syföreningsauk-
tion i bygdegården

December
Söndag 2 10.00 Gudstjänst

11.30 Adventsandakt på 
Björklingegården

13.00 Gudstjänst 16.00 Gudstjänst

Torsdag 6 08.45 Morgonmässa 19.00 Meditationsan-
dakt, te & samtal

Lördag 8 16.00 Lucia- och julkonsert
Söndag 9 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa
Torsdag 13 19.00 Lucia- och julkonsert 12.00 Gemenskapsträff 

med Lucia i Skuttunge 
bygdegård

Söndag 16 11.00 Mässa 18.00 Julkonsert

Söndag 23 11.00 Gudstjänst 13.00 Julkrubba

Måndag 24 10.00 Julkrubba
23.00 Julnattsmässa

10.00 Julkrubba

Tisdag 25 07.00 Julotta 07.00 Julotta

Onsdag 26 14.30 Julandakt på 
Björklingegården
16.00 Musikgudstjänst

Söndag 30 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa

Måndag 31 14.30 Nyårsandakt på 
Björklingegården
16.00 Nyårsbön

16.00 Nyårsbön

Januari

Tisdag 1 15.00 Ekumenisk guds-
tjänst i Missionskyrkan

15.00 Ekumenisk guds-
tjänst i Missionskyrkan

15.00 Ekumenisk 
gudstjänst i Missions-
kyrkan

Söndag 6 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa

Torsdag 10 08.45 Morgonmässa

Söndag 13 11.00 Mässa 16.00 Gudstjänst

Torsdag 17 19.00 Veckomässa & film
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Kalendariet för advent, jul och vinter 2018
Välkommen till våra gudstjänster och sammankomster! 

För ytterligare detaljer om tema och medverkande i gudstjänsterna se vårt 
månadsblad, affischer och/eller hemsidan: www.svenskakyrkan.se/bjorklinge 

Björklinge Skuttunge Viksta

Söndag 20 11.00 Mässa 16.00 Ekumenisk 
gudstjänst

Onsdag 23 13.00 Skaparskutt & 
bordssamtal

Torsdag 24 19.00 Veckomässa & 
samtal

Lördag 26 18.00 Midvinterkonsert

Söndag 27 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa

Torsdag 31 19.00 Meditationsandakt, 
te & samtal

Februari

Söndag 3 11.00 Gudstjänst med små 
& stora 

16.00 Mässa

Onsdag 6 13.00 Skaparskutt 

Torsdag 7 08.45 Morgonmässa 19.00 Meditations-
andakt, te & samtal

Söndag 10 11.00 Mässa 16.00 Gudstjänst med 
Himlaskutt

Torsdag 14 19.00 Sång och musikkväll

Lördag 16 18.00 Helgmålsmusik 

Söndag 17 11.00 Mässa

Onsdag 20 13.00 Skaparskutt & 
bordssamtal

Torsdag 21 19.00 Veckomässa & 
föredrag

Söndag 24 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa

Torsdag 28 19.00 Meditationsandakt, 
te & samtal

Mars

Söndag 3 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa

Onsdag 6 13.00 Skaparskutt 

Torsdag 7 08.45 Askonsdagsmässa på 
en torsdag

19.00 Meditationsan-
dakt, te & samtal

Söndag 10 11.00 Pastoratsmässa i 
Björklinge kyrka

11.00 Pastoratsmässa i 
Björklinge kyrka

11.00 Pastoratsmässa i 
Björklinge kyrka
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På kyrkbacken...
...träffades man förr i tiden innan gudstjänsten började, för att prata,diskutera, träffa 

vänner och bekanta. I det här numret handlar kyrkbacken om vad som ska hända:

AA-möte
Anonyma alkoholister 
Björklingegruppen
Möten i Södra längan 
(gamla pastorsexpeditionen)
Onsdagar klockan 19.00

Välkomna!

Döpta 
BjörklingeLexi Ehrnvall 

5 augusti
Nathalie MårtenssonKarlsson 

17 augusti

Adrian Åhs Johansson 25 augusti

Mio Almén Lundstedt 25 augusti

Axel Månsson 
1 september

Jack Bergström 
2 september

Felicia Lindkvist 
6 oktober

Natalia Rydén 
6 oktober

Wille Rydén 
6 oktober

Eje Klingström 
13 oktober   

SkuttungeAstrid Gay 
4 augusti

Folke Faringstam 
12 augusti

Eijla Kämpe 
13 oktoberViksta

Wilhelm Stålhandske 25 augusti
Wilma Emilsson 

22 september

Daniel Persson 
23 september

Grötfest
Välkommen på Gemenskapsträff i 

Skuttunge bygdegård torsdag 13 de-

cember kl.12. Luciatåg, julallsång, 

gröt och kaffe. Insamling till julkam-

panjen. 
Behöver du hjälp med skjuts 

kontakta diakoniassistent 

Anna Torstensson, tel. 37 78 72. 

Jacobssonska fondenBidrag till studierBidrag från Jacobssonska fonden kan sökas av ungdomar bosatta i Viksta församling som går gymnasieutbildning eller annan liknande utbildning. Syftet med ansökan skall anges. Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2019.
Ansökan skickas till:Rickard BerseliusBergalund Viksta, 743 73 Björklinge 0709 24 56 96                 

Syföreningsauktion fredag 30 

november kl. 19 

Välkommen på vår auktion i Viksta bygde-

gård fredag 30 november kl.19!

Vi börjar med en andakt och fortsätter 

med kaffe, lotterier, åror, godisförsäljning 

och auktion m.m. 

Auktionens överskott fördelas senare 

till olika välgörenhetsorganisationer som 

Svenska kyrkans internationella arbete, 

Väntjänsten m.m. 

Vi tar, förutom kontanter, även betalt 

med kort och Swish. Välkommen!

Viksta kyrkliga syförening
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Häng inte upp dig på det …
… häng tavlorna i stället! Välkommen att 
vara med i 2019 års konstutställning i 
våra kyrkor under temat: Min hembygd

Hoppas att temat inspirerar och att du vill 
vara med som utställare. Vernissage i sam-
band med gudstjänsten i våra kyrkor söndag 
14 april. Ytterligare information kommer i 
nästa års första församlingsblad. Utställning-
en pågår till och med söndag 12 maj. 

För ytterligare information ring eller 
e-posta till vår diakoniassistent: 
Anna Torstensson, 018 37 78 72, 
anna.u.torstensson@svenskakyrkan.se

Far, får får får?
Nej, får får inte får, får får lamm!

Det har också de som döpts i 

våra kyrkor under 2018 fått. Nu har 

lammen vuxit på sig och det är nu 

dags för dem att flytta hem till sina 

ägare. 
Vi välkomnar till DOPFEST i 

samband med gudstjänsten i Björk-

linge kyrka söndag 3 februari. Ni 

som under året har döpt era barn i 

våra kyrkor kommer att få en speci-

ell inbjudan.

Våra syföreningar …

… i pastorat är tre till antalet. De arbetar ideellt för att 

bistå människor både här hemma och långt borta. Syför-

eningarna är viktiga mötesplatser och bidrar till omsor-

gen om församlingen. De tar gärna emot nya medlem-

mar.

Vill du veta mer om syföreningarna eller bli medlem kan 

du kontakta ordförande.

Björklinge syförening träffas varannan tisdag kl. 12.00 i 

församlingshemmet. 

Syföreningen ordnar varje år auktion till första advent.

Ordförande Kristina Andersson tel. 018 36 70 21.

 
Skuttunge syförening träffas varannan onsdag kl. 13.00 

i Skuttunge kyrka.

Ordförande Kerstin Persson tel. 018 37 40 11.

 
Viksta syförening träffas varannan tisdag kl.10.30, 

ibland i kyrkan och annars hos någon medlem. Syfören-

ingen ordnar handarbetsauktion inför jul varje år. 

Ordförande Ulla Dahl tel. 018 37 21 46.

Veckomejlet …
… är som det heter! Ett mejl varje vecka med uppdatering om vad som händer i våra kyrkor torsdag till tors-dag. Ett sätt att påminnas om det som är så lätt att glömma och med det missa: mötet med andra, dig själv och Gud. 

Vill du också vara med? 
Mejla då till mats.thurfjell@svenska-kyrkan.se så är du med i kommande utskick. 
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Tisdá i Viksta fortsätter som tidigare. 

•	 Varje tisdag i kyrkan från kl. 11.00 – 
15.00. Fika, samtal, andakt, sång, någons 
berättelse. 

Skaparskutt
Under vintern/våren inbjuder syföreningen i 
Skuttunge varannan onsdag till öppna sam-
lingar i kyrkan under temat: Skaparskutt. 
Enkel kaffeservering, samtal och skapande. 

Vi träffas i Skuttunge kyrka kl. 13.00 onsda-
garna 23 januari, 6 & 20 februari, 6 & 20 
mars 3 & 17 april samt 15 maj. 

Var med och skapa och kom med idéer till 
vårens konstutställning!

Bordssamtal!
Fyra onsdagar i vår träffas vi i Skuttunge kyr-
ka kl. 13 och läser tillsammans kommande 
söndags evangelietext och delar våra tankar. 

Vi gör det i samband med Skaparskutt: 

•	 23 januari inför tredje söndagen i tretton-
dedagstiden

•	 20 februari inför Sexagesima

•	 20 mars inför Jungfru Marie bebådelsedag

•	 17 april inför Påskdagen

Torsdagskvällarna fortsätter under december 
som tidigare i höstas. Så här ser det ut:

•	 28/11 det kl. 17.00 Pannkaksgudstjänst i 
Skuttunge kyrka.

•	 6/12 kl. 19.00 Meditationsandakt, te & 
samtal i Viksta kyrka.

•	 13/12 kl. 19.00 Lucia- och julkonsert i 
Björklinge kyrka. 

Torsdagskvällarna får från 2019 en ny ut-
formning. Du kan från början av året läsa 
mer om det i vår speciella vuxenfolder. 

Så här träffas vi under årets första månader. 

•	 17 januari kl. 19.00 Veckomässa & film i 
Björklinge kyrka.

Efterföljande torsdag samtalar vi om filmen. 

•	 23 januari kl. 19.00 Veckomässa & samtal 
i Viksta kyrka. Vi samtalar om filmen vi 
såg 17 januari. 

•	 31 januari kl. 19.00 Mediationsandakt, te 
& samtal i Björklinge kyrka.  

•	 7 februari kl. 19.00 Mediationsandakt, te 
& samtal i Viksta kyrka.  

•	 14 februari kl. 19.00 Sång & musik för de 
som av kärlek lider i Björklinge kyrka.

•	 21 februari kl. 19.00 Veckomässa & före-
drag i Björklinge kyrka. 

•	 28 februari kl. 19.00 Mediationsandakt, te 
& samtal i Björklinge kyrka.  

•	 7 mars kl. 19.00 Mediationsandakt, te & 
samtal i Viksta kyrka.  

I samarbete med

Söndagar fortsätter vi på den inslagna vägen 
när det gäller gudstjänsterna i våra tre kyrkor.  

•	 Vi firar mässa/gudstjänst  i Björklinge 
kyrka alla söndagar kl. 11.00 med något 
undantag (se kalendariet). Glöm inte att vi 
har Söndagsskola för barn från 4 år. Yngre 
barn är välkomna med någon av sina 
föräldrar. 

•	 Varannan söndag firar vi, med undantag 
för de stora helgerna och vid något annat 
tillfälle, gudstjänst/mässa i Skuttunge eller 
Viksta kyrka kl. 16.00. 

Aktiviteter i vinter
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Välkommen att besöka eller ringa oss!
Pastorsexpeditionen är öppen tisdag och onsdag kl. 9 – 12 samt torsdag kl. 13 – 16. 
Torsdag före helgdag kl. 9 – 12.
Övriga samtal och besök enligt överenskommelse.

 Adress Prästgården, Nybyvägen 2, 743 63 Björklinge 
 Telefon 37 72 10  
 E-post bjorklinge.pastorat@svenskakyrkan.se
 Hemsida www.svenskakyrkan.se/bjorklinge
 Kanslist Caroline Smedberg
 Ekonom Jan Kristoffersson, tel. 37 78 64
 Husmor                           Veronica Zander, tel. 37 78 69

                                               Caroline Smedberg, tel. 37 71 23
                                               Församlingshem, tel. 37 70 11

Präster   
 Kyrkoherde  Mats Thurfjell, tel. 37 72 13
  E-post: mats.thurfjell@svenskakyrkan.se  

 Komminister  Björn Nilsson, tel. 37 78 67 
  E-post: bjorn.w.nilsson@svenskakyrkan.se

  Hanna Carlsten, tel. 37 78 73
  E-post: hanna.carlsten@svenskakyrkan.se

Diakon 
 Diakon  Vakant
 Diakoniassistent Anna Torstensson, tel. 37 78 72
  E-post: anna.u.torstensson@svenskakyrkan.se 

Kyrkomusiker 
 Musikdirektör  Magnus Kilvén, tel. 37 05 39
  E-post: magnus.kilven@svenskakyrkan.se

 Kantor  Margareta Andersson Brennan, tel. 37 78 65
  E-post: margareta.brennan@svenskakyrkan.se

Barn och ungdom   
 Barnverksamhet Anna-Lena Josefsson, tel. 37 78 76
 0-12 år  E-post: anna-lena.josefsson@svenskakyrkan.se

 Ungdomsverksamhet Monna Josefsson, tel. 37 78 63
 13 år och uppåt E-post: monika.josefsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare 
 Björklinge  Erik Berglund, tel. 37 75 01
 Skuttunge  Jonas Löfgren, tel. 37 43 06
 Viksta Christer Lundström, tel. 37 22 01

Bankgironummer  5541-2233
Swishnummer  123 395 2108



Musik i våra kyrkor från 
Advent till Fastan

Söndag 1:a Advent medverkar våra vuxenkörer i de olika kyrkornas traditionella adventsguds-
tjänster, se kalendariet och månadsblad. 

Lördag 8/12 kl. 16.00 Lucia- och julkonsert i Björklinge kyrka, församlingens körer.

Tisdag 11/12 kl. 15.00 Lucia med Himlakören och Supernovorna på Björklingegården

Torsdag 13/12 kl. 15.30 Lucia med Himlakören och Supernovorna på Hemköp.

Torsdag 13/12 kl. 19.00 Lucia- och julkonsert i Björklinge kyrka med församlingens körer.

Torsdag 13/12 kl. 12.00 Gemenskapsträff i Skuttunge bygdegård, Lucia med Himlaskutt.

Söndag 16/12 kl. 18.00  Julkonsert i Skuttunge kyrka med kyrkokören och Himlaskutt.

Församlingarnas olika kyrkokörer medverkar vid julens gudstjänster enligt kalendariet och må-
nadsblad. 

Annandag jul 26/12 kl. 16.00 i Björklinge. Julmusik på orgel med Magnus Kilvén samt texter 
och andakt Mats Thurfjell.

Nyårsafton kl. 16.00 Nyårsbön med musik i Björklinge och Viksta kyrkor

•	 I Viksta sjunger Julia Kreuger och Andreas Kreuger, piano.

•	 I Björklinge sjunger Raymond Björling, Magnus Kilvén piano och orgel

Trettondagen 6/1 kl. 11.00 Gudstjänst i Björklinge, medverkan av damkören La Cappella.

26/1 kl. 18.00 Midvinterkonsert i Björklinge kyrka. Musik för kör och spelmän, folkmusik, 
Benny Andersson mm, Björklinge kyrkokör, Robert Larsson fiol, Örjan Englund dragspel, Mats 
Andersson bas, Mats Thurfjell sång och andakt.

16/2 kl. 18.00 Musikgudstjänst i Viksta kyrka med damerna från Viksta och Skuttunge 
kyrkokörer.

För slutgiltiga informationen om dagar och tider, besök vår hemsida: 
http://www.svenskakyrkan.se/bjorklinge

Magnus Kilvèn,  Margareta Andersson  Brennan och Anna-Lena Josefsson


