Ansvarig utgivare: Gunnar Alling

Åstorp ⚫ Hyllinge ⚫ Nyvång ⚫ Västra Broby

Information inför terminsstarten i Björnekulla-Västra Broby församling
Om medlemskap i Svenska kyrkan - ”Vad får jag
för pengarna?”

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och betalar för kyrkans
tjänster och verksamhet, bland annat möjligheten att ha öppna
kyrkor. Dessa sidor visar vad Björnekulla-Västra Broby församling erbjuder dig och andra. Det finns verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Till detta kommer de kyrkliga handlingarna:
dop, konfirmation, vigsel och begravning. Är du medlem i
Svenska kyrkan har du rätt till begravning i kyrkan. Den som inte
är medlem är inte berättigad en kyrklig begravning, vilket är viktigt att veta om du någon gång skulle fundera på att gå ur
Barnverksamhet
Svenska kyrkan. Tack för att du betalar kyrkoavgift (tidigare kyrkoskatt) till Svenska kyrkan. Är du inte medlem - har lämnat
Kyrktuppens förskola
Svenska kyrkan eller aldrig varit medlem men önskar bli det?
Församlingens egen förskola med cirka 20 barn i åldrarna 1-6 år. Ligger
Kontakta pastorsexpeditionen via e-post:
vackert vid Björnekulla Kyrka. Stora rymliga lokaler och fin utemiljö – nära bjornekulla.pastorat@svenskakyrkan.se
till skogen. Vi följer ”Läroplan för förskolan”. Hos oss är leken viktig, både eller ring tel. 042-569 00.
ute och inne. Tillsammans upptäcker vi vår omvärld och lär oss något nytt
varje dag. Välkomna att göra ett besök!
Björnekulla-Västra Broby församlings vision:
Kontakt: Jennica Larsson tel. 070-783 08 68
Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd, vara
en naturlig del av samhället och dela människors liv i glädje och sorg.

Nyhet!
-EKO-

Vi välkomnar alla barn som är 8-9 år till vår nya grupp EKO!
Vi kommer tillsammans jobba med vår miljö på roliga och lärorika
Tisdax - för barn som är 6-7 år
sätt.
På tisdagar välkomnar vi alla barn som är 6-7 år att komma till HyllTillsammans kommer vi pyssla, fika och göra utflykter på ett klimatinge kyrka! Vid varje träff hittar vi på roliga saker tillsammans så som smart vis. Vi kommer besöka olika platser både i vår närmiljö och lite
pysslar, leker och jobbar med olika team inför våra familjegudstjänster. längre iväg.
Vi äter också något gott mellanmål.
Måndagar kl. 14.15-16.15.
Tisdax börjar kl 13.30 och då hämtar vi barnen på Hyllinge skolas skol- Hyllinge kyrkas barnlokaler, Örtgatan 19, Hyllinge
gård och promenerar tillsammans till kyrkan!
Ledare: Jennie Sjövall och Ann-Louise Persson Norén
När vi slutar kl 15.30 går ledarna tillbaka med de barn som är inskrivna Kontakt: jennie.sjovall@svenskakyrkan.se eller tel. 073-746 12 12
på fritids och ska fortsätta sin eftermiddag där. De barn som inte är ska ann-louise.persson.noren@svenskakyrkan.se eller tel. 070-770 24 92
till fritids blir hämtade i kyrkan.
Kostnad: 200 kronor/termin (betalas in efter två prova-på-gånger)
Höststart: 9/9
Tisdagar 13.30-15.30 Hyllinge kyrkas barnlokaler, Örtg. 19, Hyllinge.
Ledare: Jennie Sjövall och Ann-Louise Persson Norén
Juniorklubben JK
Kontakt: jennie.sjovall@svenskakyrkan.se eller tel. 073-746 12 12
- för barn som är 10-11 år
ann-louise.persson.noren@svenskakyrkan.se eller tel. 070-770 24 92
Varje torsdag öppnar vi dörrarna
Det kostar 200kr/ termin och avgiften ska betalas
för alla 10-11-åringar! Välkomna
in efter två prova-på-gånger.
att vara med i Juniorklubben, JK, i
Höststart: 10/9
Hyllinge kyrka där vi fikar, snackar
och hänger. Vi åker också på olika
utflykter som vi tillsammans planerar efter barnens önskemål. Barnen
KyrkHäng - för barn som är 12-13 år
tar sig till oss och hem från oss på
Vi välkomnar alla 12-13 åringar att komma till oss i Hyllinge kyrka
egen hand.
varannan onsdag (ojämn vecka) kl. 15.30-17.30 och vara med i gruppen KyrkHäng.
Tillsammans planerar vi terminens innehåll så som filmkvällar, matlag- Torsdagar. 15-17
ning och utflykter. Andakt i kyrkan brukar avsluta träffen. Vid utflyk- Hyllinge kyrkas barnlokaler,
Ört-gatan 19, Hyllinge
ter kan gruppen komma att träffas även på fredagar.
Ledare: Jennie Sjövall och Ann-Louise Persson Norén
Varannan onsdag kl. 15.30-17.30 (ojämna veckor)
Kontakt: jennie.sjovall@svenskakyrkan.se eller tel. 073-746 12 12
Hyllinge kyrkas barnlokaler, Örtgatan 19 i Hyllinge.
ann-louise.persson.noren@svenskakyrkan.se eller tel. 070-770 24 92
Ledare: Jennie Sjövall och Ann-Louise Persson Norén
Kostnad: 250 kronor/termin (betalas in efter två prova-på-gånger)
Kontakt: jennie.sjovall@svenskakyrkan.se eller tel. 073-746 12 12
Höststart: 12/9
ann-louise.persson.noren@svenskakyrkan.se eller tel. 070-770 24 92
Kostnad: 250kr/termin (en mindre summa kan tillkomma vid utflykter)
Start: September

