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Åstorp  Hyllinge  Nyvång  Västra Broby
Välkommen till kyrkan:
29 april - 5:e söndagen i påsktiden
Kl. 11, Björnekulla kyrka, Mässa
Kl. 14, Björnekulla kyrka, Nallegudstjänst, Kyrktuppens barn
medverkar, Nalles bibel delas ut till barn som firar 2 år efter dopet.
Kl. 18, Björnekulla kyrka, Musikgudstjänst, Kefas gospel från Klippan
under ledning av Mattias Vad Jensen.
6 maj - Bönsöndagen
Kl. 11, Björnekulla kyrka, Mässa
10 maj - Kristi himmelsfärds dag (torsdag)
Kl. 7.30, Västra Broby kyrka, Åstorps Musikkår spelar utanför kyrkan
Kl. 8.00, Västra Broby kyrka, Gudstjänst, Åstorps Musikkår medverkar
Kl. 10.30, Björnekulla kyrka, Åstorps Musikkår spelar utanför kyrkan
Kl. 11, Björnekulla kyrka, Gudstjänst, Åstorps Musikkår medverkar
12 maj - lördag
Kl. 11, Västra Broby kyrka, Konfirmation med mässa
Kl. 15, Björnekulla kyrka, Konfirmation med mässa
20 maj - Pingstdagen
Kl. 11, Björnekulla kyrka, Mässa med konfirmation
Det är barngudstjänst i Björnekulla kyrka och Kyrktuppens barn kontrollerar hur vår jord
mår, tillsammans med Erika.
27 maj - Heliga Trefaldighetsdag
Kl. 11, Björnekulla kyrka, Högmässa
3 juni - 1:a söndagen efter Trefaldighet
Kl. 9.30, Västra Broby kyrka, Mässa
Det hörs skratt, småprat och glada tillrop när jag kommer till jobb – det känns
varmt och skönt att komma in på Kyrktuppens Förskola – som att komma hem.
FASTEKAMPANJENS RESULTAT
Barnen kommer och hälsar glatt – några kramar om mig och fortsätter sedan sin lek
Tack till er alla som på olika sätt skänkt
igen. Vi är ett härligt gäng som jobbar på Kyrktuppen – fyra pedagoger Anna,
pengar till årets fastekampanj. Summan
Anette, Görel och jag, och Sofia som jobbar med kök/städ. Vi tar tillsammans hand
blev 14 460 kronor, som oavkortat gått
om 21 härliga barn mellan 1-6 år och har ett gott samarbete med deras familjer.
till Svenska kyrkans internationella
Tillsammans gör vi Kyrktuppen till en härlig förskola att vara på – en förskola som
arbete bland barn och familjer i fattigjag är väldigt stolt över. På Kyrktuppen finns det mycket tid till att leka – både ute
dom och utsatthet på flera platser i
världen. Stort tack, alla givare!
och inne. Vi övar samspel – hur vi är mot varandra och lär oss att reda ut konflikter.
Härligt att vi alla är olika och att jag är unik och bra precis som jag är. Vi övar på att
klara av saker själv för det är en härlig känsla att kunna göra saker alldeles själv. Vi
tycker om att vara ute i skogen och dit går vi ofta. Vi arbetar med olika Teman – i
vår har det varit Sagotema i båda grupperna. Tillsammans upptäcker vi vår omvärld
och vi lär oss något nytt varje dag.
Kyrktuppen är en del av Björnekulla-Västra Broby församling och vi har ett nära
samarbete med vår präst Erika, vår kantor Camilla och vår församlingspedagog
Ahnna. Just nu övar vi inför Nallegudstjänsten i Björnekulla kyrka söndagen den
29/4 kl. 14. Då kommer barnen att sjunga och visa upp sagan om Guldlock från vårt
Sagotema. Välkomna!
Nu ser vi fram emot våren med ljus, värme och vacker grönska – många härliga
skogsäventyr som väntar och betydligt mindre kläder att ta på sig.

Barnen på Kyrktuppens förskola

Kapellet Gratia Dei

Jennica Larsson, Kyrktuppens Förskola

Församlingskåren åker söndagen den 13 maj på utfärd. Resan VÅRSOARÉ

Familjenytt

går till Kristianstad och Gratia Dei, där vi deltar i mässan. Lunch på
Aralövs golfrestaurang och eftermiddagskaffe på Flädergården i
Vinslöv. Avresa kl. 08.30 från Björnekulla kyrka, scoutgården, åter cirka
kl. 17.30. Anmälan om deltagande senast 9 maj till Anna Werking på
telefon 070-668 20 11. Alla hälsas varmt välkomna!

Döpta

Tisdag 22 maj kl. 18.00 i Björnekulla
församlingshem. Vårsånger, uppträdanden,
servering, allsång. Medverkan av Björnekulla-Västra Broby kyrkokör, stråkensemble
från Kulturskolan, sångsolisterna Nikita
Augustsson och Jenny Johnsson m fl.
Gunnar Alling, dragspel. Välkomna!

TRE NYA UNGA LEDARE
På ungdomsmässan den 18 mars välkomnade församlingen tre nya unga ledare: Nathalie Karlsson, Emely
Adamsen och Ophelia Grimmestam. De mottog sina
intyg på sin avklarade utbildning som ung konfirmandledare i Lunds stift. Utbildningen startade i
oktober 2017 och avslutades i februari 2018.
Församlingens unga konfirmandledare finns med i
konfirmandgrupperna, ungdomskören och ungdomsgruppen. Guds välsignelse till dem i deras framtida
uppdrag hos oss.
Ahnna Forsman Becke, Församlingspedagog

mars 2018

Kylie Margrethe Linnéa Elva Thulin
Melvin Christer Bo-Arne Skog Dunmar
Milton Bert Reinhold
Malte Benjamin Jonas Svensson
Agnes Maja Degerfält
Novalie Bettan Lisbeth Sandström

Vigda
Pia Alexandra Book och Jens Olov Degerfält

Begravda
Marja-Terttu Lakatos, 79 år
May Inga Valborg Andersson, 96 år
Elsie Marianne Johansson, 88 år
Brita Margit Nilsson, 95 år
Gun Ing-Britt Zander Persson, 78 år
Stina Margit Pommer, 92 år
Algot Jean Olsson, 101 år
Bertil Henry Eugén Larsson, 82 år
Lars Göran Roland Augustsson, 74 år
Gunn Ann-Louise Larsson, 76 år
Ingegärd Lindberg, 90 år

