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HÖGANÄS
7/6 14-16 Café Himlagård

9/6 10.00 Högmässa Per Gyllenör, 
C Andersen

10/6 16.00 Bönetimme sista för 
terminen

11/6 08.30
14-16

Morgonmässa             
Sommarcafé

BRUNNBY 
8/6 18.00 Helgmålsbön

9/6 10.00 Högmässa M Kronholm, 
R Bråhed kyrkkaffe

11/6 14.30 Sånger vi minns med 
Mats och Mia Nyhamnsgår-
den

JONSTORP
7/6 8.00 Laudes morgonbön

9/6 10.00 Mässa B Eriksson, E Stoll

12/6 09.00 Föräldra/barngrupp

VIKEN 
8/6 18.00 Sommarmusik Varbergs 

kammarkör, Johannes Land-
gren, Gunno Palmqvist

9/6 11.00 Gudstjänst T Bjerle, 
H Morath

12/6 13.30 Växtkraft i Prästgården

LERBERGET
6/6 10.00 Bön för Sverige

9/6 10.00 Gudstjänst Lerbergets 
hamn R Alm, M B Wilhelm- 
sson, sång av Jessica Yng-
vesson o Helena Andersson 
korvgrillning, medtag fikakorg

11/6 10.00 Öppen förskola

VÄSBY 
9/6 17.00 Gudstjänst T Bjerle, 

H Morath

Söndagens tema: Den helige Anden - livgivaren
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Under sommaren erbjuder kyrkorna i 
Kullabygden ett gediget program med 
musik för alla smaker framtagen av 
Kullabygdens musiker. Sommaren är 
för många människor annorlunda än 
den vanliga vardagen och sommarmusik 
kan ge rum för andakt, vila och 
återhämtning. 

- Sommaren är ett utmärkt tillfälle 
att visa att kyrkan även kan vara en 
kulturbärare av allsköns musik, säger 
Cecilia Andersen, organist i Höganäs 
församling. Många är lediga och 
uppskattar möjligheten att få njuta av 
olika konserter - som dessutom är gratis.

Sommarmusiken har funnits i många 
år och är numera en naturlig del bland 
övriga sommaraktiviteter. Det är 
tillfällen att besöka kyrkor som man 

Stanna upp och lyssna
kanske inte annars kommer till. För dem 
som inte annars går i kyrkan kan det ge 
en möjlighet att delta. 

De olika kyrkorna i bygden är speciellt 
stolta över att kyrkorna erbjuder många 
fina instrument förutom de vackra 
kyrkorummen. Här kan historien, nuet 
och framtiden mötas i ny musik. 

- Att musicera i kyrkorummet sätter en 
ram kring den musikaliska helheten och 
öppnar upp för dimensioner i musiken 
som kanske inte annars kommer fram, 
säger Karin Johansson, organist i 
Kulla pastorat. Vi önskar att alla som 
medverkar får en andlig upplevelse av 
musik, skönhet, gemenskap och Guds 
närvaro.

Bredden av musiken under sommaren, 

precis som under resten av året, är 
imponerande. Man rör sig från den 
klassiska världen med orkestermusik av 
Vivaldi och Händel, till jazz, meditativ 
gospelmusik och till sprudlande 
folkmusik. 

- Vi hoppas att många väljer att ta del 
av allt det fantastiska som erbjuds under 
sommarmusiken, säger Agneta Weber 
Sjöholm, organist i Brunnby församling.
Alla är hjärtligt välkomna!              
                                                                 
All information om de olika konserterna 
finns på hemsidorna. Se nedan.


