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JONSTORP

28/11 18.30 Andrum Sockenstugan
B Eriksson, A-L Andersson, 
projektkören

  4/12 09-11 Föräldra/barngrupp 
Sockenstugan

Julen närmar sig med stormsteg. För somliga 
är julen den bästa tiden på året, men för 
andra innebär den kanske ekonomisk press 
och därtill stress över allt man ska hinna. 

Ofta sägs det att det är roligare att ge än 
att få. Men vad händer när julklappskraven 
övergår allt som är rimligt eller om man har 
massor att ge, men ingen att ge det till? Tänk 
om det gick att hitta en väg genom allt det 
där och att det på riktigt blir roligt att ge 
igen. Tänk att dessutom få ge något som inte 
hamnar längst in i ett skåp, bortglömt, efter 
en månad eller två. Tänk om plånboken 
inte blir centrum, utan din tid istället blir 
centrum. 

För oss alla i Höganäs som vill ha ett 

alternativ finns från 1 december till 6 
januari en speciell julkalender i glasgången 
som förbinder församlingshemmet och 
Himmelsfärdskyrkan. Där kan du hjälpa till 
att fylla luckorna med gåvor i form av tid som 
blir glädje för någon annan. Varje lucka har 
sitt eget tema, till exempel att ge kyrkskjuts, 
en timmes trädgårdsarbete, bjuda någon på 
sopplunch i församlingen, gå ut med någons 
hund, baka något och mycket mer. Kanske 
kan det bli årets julklapp? 

Att ge en sådan tidsgåva är enkelt. 
Besök glasgången och hitta en lucka som 
beskriver det du vill ge, fyll i det enkla 
anmälningsformuläret och lägg det i luckan. 
Alla gåvor som samlas in kommer att delas 
ut i början av det nya året. Då är dagarna 

mörka och kalla och vi behöver sprida ljus 
och värme. När det talas om att ge gåvor är 
det lätt att glömma det lilla och enkla som 
faktiskt gör den stora skillnaden i vardagen. 
För den som får ta emot en gåva från 
kalendern kan det handla om saker som man 
inte kan eller vill göra själv, men som blir 
både enkelt och roligt att göra tillsammans. 
Vi tror på tidsgåvor. De är utan miljö- och 
kostnadsmässiga baksidor och ger en dubbel 
glädje till både givare och mottagare.

                    Text: Josefina Klang

                                                     
Foto: Okänd

HÖGANÄS

28/11 12.00
13.00
14.00

Sopplunch med bön 
Återvändan - träffpunkt
Sångandakt på Ljunghaga

29/11 12-15

14-16
17.00

Kaffeservering
kyrkogårdens orangeri
Café Himlagård 
aXet 67 ungdomskväll

30/11 16.00 Julkonsert Kullabygdens 
symfoniorkester, inträde

  1/12 10.00

14-18
14-16

Festmässa M Nordström, 
Johanna Ljungström, 
C Andersen, 
Julia Ljungström, I Rubin, 
Voce Celeste, 
Himlakul barnsamling
Våffelservering i Himlagård
Krubbvisningar i kyrkan, 
start var halvtimme

  2/12 16.00 Bönetimma

  3/12 08.30
14-16

Morgonmässa
Café Himlagård

  4/12 9-15

14.00

Kaffeservering 
kyrkogårdens orangeri
Sångandakt på Brorsbacke

BRUNNBY 

30/11 18.00 Helgmålsbön

  1/12 10.00 Högmässa M Kronholm, 
Brunnby kyrkokör, A Weber 
Sjöholm, O Cervin, 
Jan Karlsson trumpet, 
kyrkkaffe

  4/12 08.30 Morgonmässa

  5/12 18.00 Kyrkofullmäktige samman-
träder på pastorsexpedtionen

LERBERGET

28/11 13.30 Öppen förskola

  1/12 10.00

19.30

Adventsgudstjänst R Alm,
M B Wilhelmsson, Lennart 
Palm orgel, kyrkokören, 
barnsamling, fika
Tid för bön

  3/12 10.00
18.30

Öppen förskola
Kvällsmässa R Alm, 
M B Wilhelmsson

VÄSBY 
  1/12 10.00 Gudstjänst M Ivarsson, 

K Johansson, Joachim 
Andersson trumpet, 
Elsa-Kerstin Norberg avtackas
Försäljning av julkransar
Kyrkkaffe i Prästgården

  4/12 14.00 Musikandakt Väsbyhemmet
M Ivarsson, E-K Norberg, 

MÖLLE KAPELL

  1/12 14.00 Adventsgudstjänst vid ljus 
M Kronholm, A Weber 
Sjöholm, Ad Libitum, 
kyrkkaffe i stationshuset

FARHULT
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

  1/12 10.00 Gudstjänst 
B Eriksson, A-L Andersson, 
kyrkokören, brasskvartett, 
kyrkkaffe

VIKEN 
Mån 
ons

9-11 Kyrkis

28/11 18.00 Stilla mässa i Skeppet, 
E Gullmo, A E Olshov

  1/12 11.00

12-14
14.00

Gudstjänst för stora och 
små E Gullmo, A E Olshov, 
T Mortensen, Helena Morath, 
Barnkören
Julmarknad
Gudstjänst E Gullmo,
T Mortensen, A E Olshov,
K Johansson,
M Nordberg, H Morath, 
Laudate, Young Singers, 
Young Voices, 
Sebastian Tryggmo trumpet,

  4/12 12.00 Sopplunch i Kyrkstugan

Söndagens tema: Ett nådens år - nya förhoppningar

Med reservation för ändringar
www.svenskakyrkan.se/hoganas 042- 36 21 80
www.brunnbykyrka.se 042- 34 65 20
www.kullapastorat.se 042- 36 06 50

Årets julklapp är gåvotid


