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            Konsert 
        

                Tema: Kärlek
                 Höganäs manskör
               Lerbergets kyrkokör

                 Lerbergets kyrka
                24 oktober kl 19.00

JONSTORP

24/10 18.30
19.00

Andrum T Bjerle, H Morath
Bibelsamtal 

29/10 14.00 Drop-in café 
En resa att minnas, Christer o 
Anita Gudmundsson

30/10 09-11 Föräldra/barngrupp 
Sockenstugan

   

HÖGANÄS

24/10 12.00

14.00

Lunchmusik Vilar glad. I din 
famn. Anders Mårtensson 
sång, Cecilia Andersen piano
Sångandakt på Ljunghaga

25/10 12-15

14.00

19.00

Kaffeservering  
kyrkogårdens orangeri
Allsång med Ahlberg
Café Himlagård
Ungdomsmässa/aXet 

27/10 10.00

14.00

Högmässa E Jernqvist, 
J Ljungström
Söndagsöppet Kvinnligt-
manligt-mänskligt Inga-Maj 
Barentheim, psykoterapeut o 
homeopat

28/10 16.00 Bönetimma

29/10 08.30
14-16

Morgonmässa
Café Himlagård

30/10 09-15 Kaffeservering i 
kyrkogårdens orangeri

BRUNNBY 

24/10 19.00 Kyrkofullmäktige 
i församlingshemmet

26/10 18.00 Helgmålsbön

27/10 10.00 Högmässa L Dahlström, 
R Bråhed, kyrkkaffe

29/10 14-16 Öppet café 
församlingshemmet

LERBERGET

24/10 13.30
19.00

Öppen förskola
Konsert Kärlek Höganäs 
manskör, Lerbergets kyrkokör

27/10 10.00

19.30

Mässa
T Mortensen, Nathalie Nygren 
Youngster, fika
Tid för bön

29/10 14.00 Tisdagsträffen

30/10 09.30 Bibelsamtal

VÄSBY 
24/10 14.30

18.30
Heliga danser E-K Norberg
Lekmannakåren På vandring 
i Israel Bertil Rubin, gåvolotteri

27/10 17.00 Stilla mässa T Bjerle, E Stoll, 
kyrkkaffe

28/10 14.00 Syföreningen E-K Norberg

FARHULT
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

27/10 10.00

11.30

Mässa B Cervin, 
A-L Andersson, kyrkkaffe
Jakobs källa Kan du se 
havet Kristina Rundström 
Sv. Jerusalemsföreningen

VIKEN 
mån 
ons

09-11 Kyrkis Kyrkstugan

24/10 18.00 Stilla mässa i Skeppet
E Gullmo

27/10 11.00 Gudstjänst T Bjerle, 
L Ahlberg, Old Singers

29/10 12.30 Lunchmusik Från Fanny 
Mendelssohn till Emma Lou 
Diemer, 
Karin Johansson orgel

 30/10 19.00 Humlorna - en bokcirkel

MÖLLE KAPELL

27/10 16.00 Konsert Malleus Incus, 
inträde

       Söndagens tema: Trons kraft - att våga lita på livet
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När Mia Paulsson, värdinna och assistent i 
Vikens församling,   pratar om biodlingen 
som finns i Kulla pastorat sprudlar hon 
av entusiasm. Hon berättar om hur de tar 
hand om varandra, hur de   bygger upp sina 
samhällen och om livet i kupan. Men hon 
berättar också om hur de biter av vingarna 
på drönarna och låter dem dö när de inte 
behövs längre!

När Mia tog över en bikupa från Vikens 
församlingspräst Eva Gullmos man Mats, 
kunde hon ingenting om biodling. Nu har 
hon gått kurser, läst böcker och föreläser 
även om biodlingen. 

- Det är lätt att förstå biodling, säger Mia 
och ler stort. Det är fascinerande att se hur 
naturen sköter hela systemet. Vi plockar helt 
enkelt ut det goda ur det hela. 

Det började som sagt med en bikupa och 
när man öppnade den var det så många 
bin i kupan att man fick hjälp med att dela 

”De biter av vingarna och låter dem dö”
kupan och det blev hela fyra kupor som 
nu är placerade runt om på pastoratets  
kyrkogårdar. 

- Hittills har jag slungat 58 kg honung, 
vilket blev 224 burkar, säger Mia.  Nu 
kan man köpa Holy honey i kyrkorna 
och behållningen går oavkortat till ACT - 
Svenska kyrkans internationella arbete. 

Många har visat intresse och det har blivit 
viss uppståndelse kring biodlingen

- Det har bara varit positivt mottagande, 
säger Mia. Människor är nyfikna och vill 
gärna prata om bina. 

Mia hoppas att skolorna ska ta tillfället i 
akt att komma och titta på hur det fungerar. 
Hon har köpt in extra dräkter och hattar för 
att möjliggöra detta. 

Det blir också en hel del vax man kan 
använda på olika sätt.

- Det vore roligt att kunna utveckla den 
biten också, säger Mia. I kyrkan använder 
vi vaxljus, tänk så fint det skulle vara om 
vi kan göra våra egna ljus. Man kan också 
göra bivaxsalvor och mycket annat. Nästa 
steg är att lära mig hur jag ska arbeta med 
vaxet. 

Varje onsdagseftermiddag öppnar man upp 
Prästgårdens trädgård i Växtkraft. Hit kan 
daglediga komma och hjälpa till med bina, 
arbeta i trädgården eller baka något till fikat. 

- Det vore så roligt om många vill komma 
och hjälpa till med det här, säger Mia. 
Bisamhället speglar vårt mänskliga samhälle 
och de är spännande att se!    

                              Text och foto: Helena Eriksson

                 


