Ansvarig utgivare: Gunnar Alling

Åstorp ⚫ Hyllinge ⚫ Nyvång ⚫ Västra Broby

Information inför terminsstarten i Björnekulla-Västra Broby församling
Konfirmation 2019-2020

Välkommen att bli konfirmand hos oss! Under ett år tillsammans får vi
upptäcka mer om kristen tro, gemenskap och livet. Konfirmationstiden brukar
vara mycket uppskattad och ger nya vänner, roliga upplevelser och rum för tro
och inre växt. Varje år i september startar konfirmationsundervisningen och vi
har också en sommargrupp under tre veckor på sommarlovet.

After school, Åstorp, åk 4-6

Äventyrsgruppen träffas vissa tisdagar kl. 16.00-18.30 i Hyllinge kyrkas
lokaler, Örtgatan 19, Hyllinge. Äventyren sker på studiedag eller helgdag.
After School är en grupp för dig som går i åk 4, 5 och åk 6. Onsdagsgruppen Jag är värdefull - Du med! träffas ungefär varannan onsdag
Vi träffas på tisdagar mellan 14.30-17.00, i den vita
kl. 15.00-17.30 i Björnekulla prästgård, Åstorp.
byggnad intill Björnekulla kyrka som vi kallar prästgården. Söndagsgruppen Jag är värdefull - Du med! träffas ungefär var tredje söndag
After School är en kreativ grupp där det finns möjlighet till kl. 10.00-15.00 i Björnekulla prästgård, Åstorp.
aktiviteter, pyssla, måla, spela teater m.m.
Sommargruppen träffas de tre första veckorna av sommarlovet 2020 på måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00-14.00 i Björnekulla prästgård, Åstorp
Gruppen startar tisdagen den 11 september. Kontakt:
och dessförinnan vid två tillfällen/termin.
emma.hollen@svenskakyrkan.se eller tel. 0760-529983

Babymassage

Blankett finns att ladda ned på församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/bjornekulla. Välkommen med din anmälan!

Välkomna alla föräldrar med små bebisar på babymassage!
Vi träffas en gång i veckan under fem veckor och masserar ca
Kontakt konfirmation:
20-30
minuter. Efter massagen finns det möjlighet för de som vill att ahnna.forsman.becke@svenskakyrkan.se eller tel. 0760-52 01 00.
erika.holm.johansson@svenskakyrkan.se eller tel. 076-051 25 51
stanna kvar och fika tillsammans
joel.jarbo@svenskakyrkan.se eller tel. 0732-418240 (Äventyr)
för 20kr/familj.
ann-louise.persson.noren@svenskakyrkan.se eller tel. 070-770 24 92 (Äventyr)
Kursen är för bebisar 0-1 år och ni
behöver ha med er två handdukar
Ungdomsgrupp - för ungdomar
eller babyfiltar. I kursen ingår
som går i årskurs 8 och uppåt
material om massagens olika strykUngdomsgruppen träffas varannan sönningar så ni kan fortsätta massera
dag kl. 15.30-18.30 i Björnekulla prästhemma och massageolja. Vi erbjugård, Åstorp och varannan måndag kl.
der en kurs i Hyllinge och en i
17.15-20.00 i Hyllinge kyrkas lokaler,
Åstorp.
Örtgatan 19, Hyllinge. Vi åker på läger i
Kurs 1: Måndagar 9.30-11 i Hyllinge kyrka.
maj månad varje år. Ledare: Ahnna
Med start: v 38, 16/9
Forsman Becke och Emma Hollén
Anmälan senast 9/9
Kontakt: ahnna.forsman.becke@svenskakyrkan.se
Kurs 2: Tisdagar 9.30-11 i Prästgården, Björnekulla
eller tel. 076-052 01 00
Med start: v 45, 5/11
Startar 9 september i Hyllinge och 15 september i Åstorp
Anmälan senast den 29/10
Anmälan görs till Jennie på jennie.sjovall@svenskakyrkan.se eller

UPV = Unga vuxna

Mamma-må-bra

Pilates inspirerad träning med mjuka rörelser som bygger upp
kroppen. Vi tränar i ca 45 min och efter passet så bjuds det på
fräsch och nygjord
smoothie. Du kan ta med din baby som kan ligga bredvid dig när
du tränar. Vi erbjuder två grupper du kan anmäla dig till under
hösten, en i Hyllinge och en i Åstorp.
Grupp 1: Torsdagar 9.30-11 i Hyllinge kyrka
Start den 19/9 och anmälan senast den 16/9
Grupp 2: Torsdagar 9.30-11 i Björnekulla församlingshem
(ovanvåning)
Start den 7/11 och anmälan senast den 4/11

Välkommen till en UPV, gruppen för dig som är mellan 18 år och
23 år.
Vi träffas så där lagom mycket, ungefär var tredje vecka på
torsdagar mellan 18.30 – 20.30, i vita villan (Fd prästgården)
mitt emot Björnekulla kyrka.
På UPV finnas det möjligheter att prata om stort och smått, lära
känna nya människor, det blir temakvällar, vi åker iväg och upptäcker nya saker, lagar mat tillsammans mm.
Om du vill hänga med i gruppen (max 10 deltagare) så anmäl dig
till Ahnna senast den 28 augusti via sms eller mail.
UPV har sin första träff torsdagen den 5 september.
Hoppas vi ses!
Mer information:
ahnna.forsman.becke@svenskakyrkan.se
eller tel. 0760-52 01 00.

Ungdomsmässor

På söndagskvällar kl. 18.00 är det ibland ungdomsmässa i Björnekulla kyrka.
Ungdomsgruppen, Ungdomskören och konfirmander medverkar.
Musik, sång, bönestenar, ljuständning och andra symbolhandlingar är stående inslag. I centrum är alltid den levande och uppståndne Kristus, i, med och under bröd och vin. Efter mässan är
det fika och aktiviteter, för de som vill.
Höstens datum: 27/10 och 8/12

