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       Loppmarknad 
        
       Lerbergets kyrka 31 augusti 

12.30 försäljning av lotter, prissatta 
nya och begagnade varor, pepparsås, 
hamburgare, ansiktsmålning
13.00 repet släpps
14.00 auktion

JONSTORP
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön Farhult

29/8 18.30 Andrum Sockenstugan
T Bjerle, A-L Andersson

3/9 14.00 Drop-in café Sockenstugan

4/9 09.00 Föräldra/barngrupp 
Sockenstugan

HÖGANÄS

29/8 14.00 Sångandakt på Ljunghaga

30/8 12-15

14-16
19.00

Kaffeservering i 
kyrkogårdens orangeri
Café Himlagård
Ungdomsmässa aXet

1/9 10.00 Högmässa M Nordström, 
C Andersen

2/9 16.00 Bönetimma

3/9 08.30
14-16

Morgonmässa
Café Himlagård

4/9 14.00 Sångandakt på Brorsbacke

BRUNNBY 

31/8 18.00 Konsert Vox Feminae Lund

1/9 10.00 Högmässa M Kronholm, 
A Weber Sjöholm, kyrkkaffe

3/9 14-16 Öppet café 
församlingshemmet

LERBERGET

31/8 13.00 Loppmarknad, auktion, fika - 
se bilden ovan

1/9 10.00 Mässa R Alm,
M B Wilhelmsson, 
Youngsters, fika

4/9 09.30 Bibelsamtal

VÄSBY 
29/8 14.30 Heliga danser E-K Norberg

31/8 15.00 Lekmannakåren uppstart 
tillsammans med Vikens lek-
mannakår i Kyrkstugan, Viken. 
Allsång med Leif Ahlberg, 
anmäl till Kjell Green 
042-33 15 05

1/9 17.00 Gudstjänst E Gullmo, E Stoll

2/9 14.00 Syföreningen E-K Norberg

4/9 14.00 Musikandakt Väsbyhemmet,
E-K Norberg, E Stoll

FARHULT

1/9 10.00 Mässa T Mortensen, 
S Hagman, A-L Andersson

VIKEN 
mån 
ons

09.00 Kyrkis Kyrkstugan

29/8 19.00 Konsert Hasse Andersson 
och Hope and glory gospel
biljetter köps hos Bogrens 
eller juliusbiljettservice.se

31/8 15.00 Lekmannakåren uppstart 
tillsammans med Väsby 
lekmannakår i Kyrkstugan.
Allsång med Leif Ahlberg, 
anmäl till Marie Nederman 
0702-69 73 97

1/9 11.00 Gudstjänst E Gullmo, 
K Johansson

3/9 12.30 Lunchmusik 
Vikens vokalensemble

4/9 12.00
13.30

Sopplunch i Kyrkstugan
Växtkraft i Prästgårdens 
trädgård

Söndagens tema:  Tro och liv - ingen tro utan liv
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Vare sig man har barn i skolåldern eller ej 
så märker man tydligt av när sommaren 
närmar sig sitt slut och det nya läsåret tar 
fart. Mentalt gör man sig redo för att komma 
in i rutiner igen. Innan sommaren kommer 
längtar man ofta till frihet utan så många 
bestämda tider men när hösten kommer tar 
de flesta emot rutinerna med glädje. 

Det är ett lugn som faller över samhället, 
allt har sin gilla gång och vi vet alla vad 
som gäller. Skolan startar, arbetet kommer 
igång igen, drivet efter att skapa nytt föds 
ofta på nytt och man kan ofta längta efter 
förändring och även nya utmaningar.  Man 
vill kanske till och med tänja på gränserna.

I Kullabygden erbjuder kyrkorna många 
spännande aktiviteter som man, antingen 
åter kan gå in i eller som man kan börja 

Att ge sig in i något nytt
för första gången. Det finns exempelvis 
många olika körer att gå med i,  körer 
med olika genre som inriktning. Det finns 
samtalsgrupper, konserter, lunchmusik, 
föredrag och kvällsmässor att besöka. För 
barnen finns det aktiviteter i mängder; 
kyrkkockar, miniorer, ungdomsgrupper, 
testpatrullen, barnkörer... listan är lång. 
Ungdomarna har också ett mycket stort 
utbud. 

Kanske är det så att du funderar på livets 
mening och vad kristen tro egentligen 
innebär. Kulla pastorat erbjuder två olika 
kurser i dessa ämnen. I Följ med och se! 
kan man fördjupa sig i just vad kristen tro 
är och vad det har för inverkan på livet. 
Oavsett om du har gått i kyrkan hela ditt liv 
eller om du nyligen börjat fundera på dessa 
frågor så är du välkommen. Man kan också/
eller uppleva kyrkorummet på ett annat vis 

genom att lära sig vad de många symbolerna 
betyder  och förstå det heliga genom olika 
vandringar, meditation och stillhet. 

I Höganäs församling erbjuder man en nyhet 
- nämligen sångstund för små och stora. Det 
är en möjlighet för föräldralediga att hitta ett 
sammanhang när många andra går tillbaka 
till sina arbeten och vardag. På onsdagarnas 
förmiddag träffas man i församlingshemmet 
för att sjunga och fika.  

En del av verksamheten kräver anmälan 
medan andra är öppna att bara komma 
till. Läs mer på våra hemsidor för att veta 
mer om det som erbjuds. Känn dig varmt 
välkommen!
                                                Text: Helena Eriksson


