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    Musikgudstjänst
                 13 oktober
           Lerbergets kyrka kl 10.00
               Väsby kyrka kl 17.00 

Tomas Boström och Pastoratskören 
         Marie Brandt Wilhelmsson
                   

JONSTORP

15/10 14.00 Drop-in café Allt är jubel och 
sång psalmer och visor med 
Anna-Lena Andersson

16/10 09-11 Föräldra/barngrupp 
Sockenstugan

   

HÖGANÄS

10/10 12.00 Lunchmusik Höst i Höganäs
Julia Ljungström 

11/10 12-15

14.00

19.00

Kaffeservering  
kyrkogårdens orangeri
Allsång med Ahlberg
Café Himlagård
Ungdomsmässa/aXet 

13/10 10.00

14.00

Högmässa J Hjelmgren, 
J Ljungström
Gudstjänst med stora och 
små J Hjelmgren,
J Ljungström, barnkörerna

14/10 16.00 Bönetimma

15/10 08.30
14-16

Morgonmässa
Café Himlagård

16/10 09-15

14.00
14.30

Kaffeservering i 
kyrkogårdens orangeri
Sångandakt på Brorsbacke
Sångadakt på Sälgen

BRUNNBY 

12/10 18.00 Helgmålsbön

13/10 16.00 Skördevesper Hela 
kyrkan sjunger, M Kronholm, 
A Weber Sjöholm, Gabriella 
Brunlid sång, Ad Libitum, 
kompgrupp

14/10 19.00 Öppen bokcirkel i Stallet

15/10 14-16 Öppet café i församlingshem-
met

LERBERGET

13/10 10.00

19.30

Musikgudstjänst  
M Ivarsson, Tomas Boström, 
M B Wilhelmsson,se annons 
ovan, Youngster, fika
Tid för bön

15/10 10.00
14.00

Öppen förskola
Tisdagsträffen

16/10 09.30 Bibelsamtal

VÄSBY 
13/10 17.00 Musikgudstjänst  

M Ivarsson, Tomas Boström, 
M B Wilhelmsson,se annons 
ovan, kyrkkaffe

14/10 14.00 Syföreningen E-K Norberg

FARHULT
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

13/10 10.00 Mässa Bondens dag 
B Eriksson,L Ahlberg, 
försäljning av skördegåvor, 
kyrkkaffe

VIKEN 
mån 
ons

09-11 Kyrkis Kyrkstugan

10/10 18.00 Föredrag kyrkan 
David Thurfjell, författare till 
Det gudslösa folket

13/10 11.00 Gudstjänst S Hagman,         
E Gullmo, A E Olshov, 
T Mortensen, H Morath, 
Young Voices
konfirmandinskrivning

15/10 12.30 Lunchmusik 
Karin Johansson orgel

 16/10 13.30 Växtkraft Grön dag i Präst-
gårdens trädgård, kaffe kl 
14.45

16/10 18.30 Lekmannakåren ”Wallraffar” 
som piga i Sörmland 
Cecilia Tireus berättar om 
Ester Blenda Nordström

       Söndagens tema:  Lovsång - vad jublar inom dig?
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Under en dopgudstjänst är det oftast en 
härligt glädjefylld och festlik stämnnig. Är 
det barn som döps finns ofta flera andra 
barn med och med deras spontanitet kan det 
både bli lite plask i dopvattnet och dans i 
kyrkgången. Det spelar ingen roll, för det är 
faktiskt en stor fest!

Många tror att dopet innebär att man får ett 
namn men det handlar inte alls om namnet. 
Prästen frågar: Vilka namn har ni gett ert 
barn och därefter jag döper dig namnet... 
Det är lätt att tro att prästen säger jag döper 
dig till men det sägs inte. Dopet handlar om 
att få Guds välsignelse över sitt liv och att 
man blir del av Guds familj - den världsvida 
kyrkan. Det innebär också att man blir 
medlem i Svenska kyrkan. 

Ann-Sofie Hansson arbetar som 
kyrkvaktmästare i Brunnby församling. 
- Jag brukar förbereda inför ett dop genom 

En dag i kyrkvaktmästarens liv - dopet
att ställa fram ljusstakar och silvervas med 
blommor på altaret, säger hon. Sedan ska 
dopfunten och dopfatet med vatten ställas 
fram och även en dopservett ska lägga vid 
dopfatet så prästen kan torka av vattnet 
från barnets huvud. Och så ska numren till 
psalmerna upp på tavlan. 

När dopfamiljen kommer välkomnar 
Ann-Sofie dem och ser till att både de och 
gästerna finner sig till rätta. 

- Jag tycker mycket om barn så jag brukar 
prata lite med dopbarnet men även med 
andra barn som kommer på gudstjänsten, 
säger Ann-Sofie med ett stort leende.

I just Brunnbys församling har man haft 
många dop under hösten och många är 
också bokade framöver. De flesta kommer 
från andra församlingar än just Brunnby. En 
del föräldrar har gift sig i Brunnby kyrka 

och vill återkomma till dopet. Andra tycker 
att kyrkan är vacker och väljer just den. 

Men dop är inte endast för barn utan man 
kan döpa sig som ungdom eller vuxen. Innan 
konfirmationen döper sig de ungdomar som 
inte är döpta som barn men det har också 
hänt att föräldrar valt att döpa sig samtidigt 
som sitt barn. Dopet har ingen åldersgräns 
utan är tillgänglig för alla under hela livet. 

Många församlingar har dopklänningar 
till utlåning om man så önskar och vissa 
församlingar lånar ut lokaler till dopfest 
utan kostnad. För det är just det som dopet 
är - en fest!

                                                Text: Helena Eriksson


