
Brösarp–Tranås församling

KALENDARIUM
18 juni–18 augusti 2019



Gudstjänster & vägkyrkor
18 juni–18 augusti

TISDAG 18 JUNI
kl. 19.00 Brösarps kyrka
Kyrkomusikerkonsert. En del av Österlens kyrkomusiker 
framför många fina körsånger och musikstycken tillsammans. 
Alissa Tomac, piano och Henrik Lundström, bas medverkar 
också.

TORSDAG 20 JUNI
kl. 14.30 Brinkehem
Andakt

LÖRDAG 22 JUNI – Midsommardagen
kl. 11.00 Fågeltofta kyrka
Mässa. Musik med gitarr och flöjt – Fredrik och Julie Berg.

SÖNDAG 23 JUNI – Den helige Johannes Döparens dag
kl. 11.00 Onslunda kyrka
Mässa. De två unga och begåvade musikerna Majken 
Holmström och Julie Berg medverkar med sång och 
flöjter i gudstjänsten.

Vägkyrka i Eljaröds kyrka
25–30 juni (kyrkan är öppen onsdag till lördag 13–16)
Utställning av gammalt och nytt hela veckan. Torsdag & lördag kl. 14.00 

är det en lugn stund med Taizétema.

TISDAG 25 JUNI
kl. 19.00 Eljaröds kyrka
Musik i sommarkväll. ”Vi och musiken” med Lovisa och 
Klas-Göran Wahlgren, båda spelar violin.

TORSDAG 27 JUNI
kl. 14.30 Norrevång
Psalm- & visstund

SÖNDAG 30 JUNI – 2 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Eljaröds kyrka
Mässa

Vägkyrka i Andrarums kyrka
2–7 juli (kyrkan är öppen onsdag till lördag 13–16)

TISDAG 2 JULI
kl. 19.00 Andrarums kyrka
Musik i sommarkväll. “Kul Tur i musikens värld”. 
Trio Österlen bjuder på en överraskande konsert med 
sång i stämmor och musik på violin, cello och piano.

ONSDAG 3 JULI
kl. 9.00 Brösarps kyrka
Morgonmässa. Efter mässan är alla välkomna att fika 
tillsammans i församlingshemmet.

TORSDAG 4 JULI
kl. 18.30–21.00 Andrarums församlingshem
Filmvisning. Vi tittar på andra delen av filmen ”Boende i 
Andrarum 1987” som visar Andrarum från förr och vi får ta 
del av intressant historia kopplad till bygden med början i 
Andrarum, Sillaröd, Illstorp och Agusa. Fika serveras.

LÖRDAG 6 JULI
kl. 11.00 med samling i Andrarums församlingshem
Pilgrimsvandring. En kortare pilgrimsvandring på ca 3 km. 
Vi samlas vid församlingshemmet i Andrarum och tar oss 
gemensamt ut till startplatsen.

SÖNDAG 7 JULI – 3 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Andrarums kyrka
Mässa

Vägkyrka i Fågeltofta kyrka
9–14 juli (kyrkan är öppen onsdag till fredag 13–16 samt lördag 
13–15)
Utställning av gamla skolplanscher hela veckan.

TISDAG 9 JULI
kl. 19.00 Fågeltofta kyrka
Musik i sommarkväll. “Söder om landsvägen” framförs av 
Per Bäcker trio på saxofon, klarinett, piano och kontrabas.

SÖNDAG 14 JULI – 4 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Fågeltofta kyrka
Mässa

Vägkyrka i Skåne-Tranås kyrka
16–21 juli (kyrkan är öppen onsdag till fredag 13–16 samt lördag 
09.30–12.30)

TISDAG 16 JULI
kl. 19.00 Skåne-Tranås kyrka
Musik i sommarkväll. “Herre Gud, vad det är vackert”. 
Carolina Sandgren inleder med sång från kyrktornet. Sen 
sjunger hon inne i kyrkan allt från visor till klassiska pärlor.

TORSDAG 18 JULI
kl. 14.30 Brinkehem
Andakt

SÖNDAG 21 JULI – Apostladagen
kl. 11.00 Skåne-Tranås kyrka
Mässa

kl. 14.00 Glimmebodagården
Friluftsgudstjänst. Fiolspelare är välkomna att vara med och 
spela. Kontakta Pia Ewaldz, kantor för repertoarkännedom.

Vägkyrka i Onslunda kyrka
23–28 juli (kyrkan är öppen onsdag till lördag 13–16)

TISDAG 23 JULI
kl. 19.00 Onslunda kyrka
Musik i sommarkväll. “Love is”. Kören “Himlaroskospel” 
framför sånger i skånsk gospelstil under ledning av Anette 
och Håkan Olsson.

TORSDAG 25 JULI
kl. 14.30 Norrevång
Psalm- & visstund

SÖNDAG 28 JULI – 6 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Onslunda kyrka
Mässa



Albovägen 27
273 50 Brösarp
Tel: 0414-735 35
www.svenskakyrkan.se/brosarp

KONFIRMATION 2019/2020
Börjar du i årskurs 8 till hösten har du chansen att vara med 
om en upplevelse för livet!

Välj att konfirmera dig i vår församling så får du möjlighet 
att fundera kring livet, kristen tro och vad det är att vara 
människa. Dessutom får du åka på en intressant och 
spännande resa till Berlin. Anmäl dig direkt genom att fylla 
i formuläret på vår hemsida!

www.svenskakyrkan.se/brosarp/konfirmation

Vägkyrka i Brösarps kyrka
30 juli–4 augusti (kyrkan är öppen onsdag till lördag 13–16)

TISDAG 30 JULI
kl. 19.00 Brösarps kyrka
Musik i sommarkväll. “Fridas bästa”. Vi får lyssna till Frida 
Green som sjunger “sånger från hjärtat; både evergreens och 
låtar från 2000-talet”.

SÖNDAG 4 AUGUSTI – Kristi förklarings dag
kl. 11.00 Brösarps kyrka
Mässa

kl. 16.00 Eljaröds kyrka
Gudstjänst. Albo härads hembygdsförenings kyrksöndag.

Vägkyrka i Spjutstorps kyrka
6–11 augusti (kyrkan är öppen onsdag till lördag 13–16)
Gunnel Skölwe ställer ut målningar under hela veckan. På lördagen erbjuds 

kyrkogårdsvandring kl. 13.00.

TISDAG 6 AUGUSTI
kl. 19.00 Spjutstorps kyrka
Musik i sommarkväll. “I denna ljuva sommartid”. De tre 
kantorerna i Brösarp-Tranås församling – Pia Ewaldz, Maria 
Nilsson & Sara Berg – bjuder på sina favoritpsalmer klädda i 
egna arrangemang för fiol, piano, dragspel och 3-stämmig sång. 
Församlingen får gärna sjunga med.

ONSDAG 7 AUGUSTI
kl. 9.00 Brösarps kyrka
Morgonmässa. Efter mässan är alla välkomna att fika 
tillsammans i församlingshemmet.

SÖNDAG 11 AUGUSTI – 8 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Spjutstorps kyrka
Mässa

TORSDAG 15 AUGUSTI
kl. 14.30 Brinkehem
Andakt

SÖNDAG 18 AUGUSTI – 9 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Brösarps kyrka
Mässa


