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           Julbord
        

         Prästgården Väsby
  Onsdagen den 18 december kl 12.00

            Anmäl senast den 16/12
                 042- 36 06 50
                    Pris: 200 kr

JONSTORP

18/12 09-11 Föräldra/barngrupp 
Sockenstugan

19/12 18.30 Andrum T Bjerle, 
A-L Andersson

Hon tar emot i Brunnby gamla prästgård. 
Hennes kontor är på ovanvåningen och det 
är ordning och reda. Hon slår sig ner och 
börjar berätta om den längtan och dröm 
som nu blivit sann.

Anne Puronen började för några veckor 
sedan sin tjänst som diakoniassistent i 
Brunnby församling. Innan dess har hon 
arbetat inom LSS på Höganäs omsorg AB i 
15 år som bland annat arbetsterapeut. 

- Jag jobbar fortfarande kvar i Höganäs på 
25 % och har en projekttjänst under två 
år på 75%  här i församlingen, säger Anne 
och ler stort. Jag hoppas påbörja diakoni-
utbildningen på distans i framtiden. 

En diakon arbetar med människor. Man 
finns där för människor i nöd och ensamhet 
men även i livets glädjestunder. Man kan 

få privata samtal med en diakon men det 
är också diakonen som arrangerar olika 
verksamheter och mötesplatser. 

Att få arbeta med diakoni är något som Anne 
har burit inom sig i många år. Nu har det 
genom väldigt spännande omständigheter 
blivit verklighet och att hon ser framemot 
att få komma igång ordentligt i sin tjänst. 

- Det är så nytt ännu så vad jag ska göra 
får så sakteliga växa fram, säger hon. Jag 
är en flexibel person som har arbetat med 
aktiviteter som redskap tidigare men är 
öppen för olika vägar att finnas till för 
människor.

Anne trycker på vikten av att få förlåtelse 
för  saker i det förflutna, få kraft i nuet 
och ett hopp för framtiden. Det är hennes 
förhoppning  att kunna ge detta till 

människor genom att arbeta tillsammans 
med övriga medarbetare i Brunnby 
församling. 

Genom anställningen av Anne har man 
kopplat diakonitjänsten till församlingen, 
tidigare var diakonen anställd av en stiftelse 
och fanns på Nyhamnsgården. 

- Jag är väldigt glad att vi nu har fått en 
efterträdare till Elke Rehn som kan fortsätta 
det fina diakonala arbete som hon har gjort, 
säger Mikael Pernborg kyrkoherde i Brunnby 
församling. I Anne har församlingen fått en 
erfaren medarbetare med stort kontaktnät 
som kan vara med och räcka Guds kärlek 
vidare.              Textoch foto: Helena Eriksson

                                                     

HÖGANÄS

15/12 16.00 Luciagudstjänst Johanna 
Ljungström, Julia Ljungström, 
lucia Thilda Engstrand, 
barn- o ungdomskörerna, 
luciakören, lussegröt

17/12 08.30 Morgonmässa i kapellet
18/12 9-15

14.30

Kaffeservering 
kyrkogårdens orangeri
Sångandakt på Sälgen

19/12 14.00 Sångandakt på Ljunghaga

20/12 12-15 Glöggservering i 
kyrkogårdens orangeri

21/12 17.00 Julkonsert Gloria in excelsis 
Voce Celeste, Hans Nilsson, 
Cecilia Andersen

22/12 10.00 Högmässa M Nordström, 
L Ahlberg

BRUNNBY 

15/12 16.00 Julkonsert Brunnby kyrkokör, 
Lilla julkören, Andreas Landin 
baryton, Emma Dencker 
violin, Andreas Roslund violin, 
Emma Ljungberg viola, 
Charlotta Weber Widerström 
violoncell, Olof Tholander 
orgel, insläpp kl 15.30

21/12 18.00 Helgmålsbön
22/12 10.00 Mässa M Pernborg, R Bråhed

LERBERGET

15/12 17.00

19.30

Luciakonsert
Vokalensembeln, Barnkören 
R Alm, M B Wilhelmsson, 
H Andersson, fika
Tid för bön

22/12 10.00 Gudstjänst T Mortensen
M B Wilhelmsson

VÄSBY 
15/12 17.00 Stilla mässa T Bjerle, 

N Nygren

18/12 12.00 Julbord Prästgården, anmäl 
senast 16/12 042 360650
pris 200 kr

19/12 14.30 Heliga danser E-K Norberg

22/12 17.00 Gudstjänst S Hagman, 
Helena Morath

MÖLLE KAPELL

 15/12 10.00 Högmässa M Kronholm, 
A Weber Sjöholm,  kyrkkaffe

FARHULT
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

15/12 10.00 Mässa B Eriksson, 
L Ahlberg, kyrkkaffe

21/12 16.00 Julkonsert Kyrkokören
A-L Andersson

22/12 10.00 Mässa B Eriksson, O Cervin
VIKEN 
15/12 11.00 Mässa M Ivarsson, O Cervin

19/12 16.00 Adventsandakt med julens 
sånger E Gullmo, A E Olshov, 
H Morath, Matilda Nordberg o 
Lukas Gustafsson sång, 
adventsfika

22/12 11.00 Gudstjänst S Hagman,
Helena Morath
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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

Med entusiasm, förväntan och längtan


