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Åstorp Hyllinge Nyvång Västra Broby
Julkrubban i Björnekulla kyrka. FOTO: Bo Andersson

JULENS
GUDSTJÄNSTER
4:e söndagen i advent 23/12
Björnekulla kyrka
11.00 Mässa

Julafton 24/12
Björnekulla kyrka
11.00 Samling vid krubban,
Julbön för barnfamiljer, barn från
Tingdalsskolan medverkar med sång.
16.00 Julbön
Malin Nilsson och Kajsa Hammarlund,
sång
23.30 Julnattsmässa
Mats Calvén, sång
Hyllinge kyrka
23.30 Julnattsmässa
Marie-Louise Jakobsson, sång

Julstressen innan julfriden
När advents- och julveckorna rullar på är det lätt att
känna sig stressad, det är mycket man vill hinna och
göra för att få den julstämning som både barn och
vuxna sett fram emot och längtat efter. Det är nog fler
än jag som upplever en slags bundenhet vid ett antal
”måsten” när det gäller högtidens tider och traditioner.
Adventsbelysningen som ”måste” upp till 1:a advent.
Hur kan det komma sig att den varje år har hamnat
allra längst in i förrådet? Adventskalendrarna som ska
finnas hemma för barnen när det är dags att öppna
första luckan, lussekatterna som ska vara bakade och
infrysta så att de ska räcka hela advent och jul, högtidskläderna som ska plockas fram, tvättas och strykas,
eller som med växande barn, sys om eller köpas nytt.
Man kan ju tycka att allt detta är ”utanpåverk”, att det
inte är så viktigt i det stora sammanhanget. Visst är det
så, julens budskap om frid och kärlek finns där och
gäller, utan allt detta. Men särskilt barn brukar tycka
att julens många praktiska förberedelser och traditioner är betydelsefulla, och ingen vill göra barnen
besvikna. Kanske kan vi vuxna i dessa ”måsten” inför
advent och jul känna igen oss i den bundna åsnan som
Jesus talar om i den första adventssöndagens
evangelium. Åsnan som står bunden och som Jesus ber
lärjungarna att hämta till honom: ”Gå bort till byn där
framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet
med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem” (Matt
21:2). Den som känner sig bunden vill bli fri. Jesus vill
befria oss från det som gör att vi är bundna, bundna i
negativ bemärkelse, det som stressar och gör oss
mindre närvarande och koncentrerade på det som vi
egentligen tycker är viktigast i livet. Låt oss våga säga
nej till en del ”måsten” kring julen. Låt oss bli uppbundna. Åsnan och fölet som stått bundna, det kan
vara du eller jag. Jesus säger: ”Ta dem och led hit
dem”. I advent och jul välkomnas vi alla till kyrkorna för
att höra och uppleva julens budskap om hur Jesus föds
till världen, som Guds egen Son, och kommer till oss
med fred och frid, befrielse och ovillkorlig kärlek. Vi
behöver inte ha fått upp en enda belysning, bakat eller
klätt upp oss. Julens budskap gäller oavsett. Med förbön för er alla och önskan om en välsignad jul!
Louise Skeppargård

Telefon: 042-569 00

Ge en gåva för flickors rätt att leva på
samma villkor som pojkar Lägg ett bidrag till årets
julkampanj ”En flicka är född” när du gör ditt julbesök i kyrkan
eller swisha ett valfritt belopp till 900 12 23. Insamlingen avslutas
6 januari, på Trettondagen, i samband med Åstorps Musikkårs
traditionella spelning i Björnekulla kyrka. Tack för din gåva!

Musikgudstjänst ”Julens sånger och psalmer”
Annandag jul 26/12 kl. 18 i Björnekulla kyrka
Medverkande:
Malin Christensson, sopran
Christer Ekstedt, trumpet
Björn Kleiman och Alexandra Hjortswang, violin
Heidi Wieland, viola
Lily Beatrice Cooper, cello
Nils Ölmedal, kontrabas
Julbetraktelse av Erika Holm-Johansson
Till höger: Malin
Christensson, sångsolist vid ”Julens
sånger och psalmer”.
FOTO: Lina Arvidsson
Till vänster:
Det stora, vackra
Madonnafönstret i
Björnekulla kyrka
FOTO: Pierre
Sönnerstam

Skaparcaféet träffas måndagen 14/1
i Björnekulla prästgård kl. 9-12 hälsar
Församlingskåren. Välkomna!

Juldagen 25/12
Västra Broby kyrka
07.00 Julotta
Björnekulla-Västra Broby kyrkokör

Annandag jul 26/12
Björnekulla kyrka
11.00 Mässa
18.00 Musikgudstjänst
Björn Kleiman m.fl.

Söndagen efter jul 30/12
Björnekulla kyrka
11.00 Mässa

Nyårsafton 31/12
Björnekulla kyrka
16.00 Nyårsbön
Jenny Johnsson, sång

Nyårsdagen 1/1 2019
Västra Broby kyrka
17.00 Mässa
Erika Persson, cello

Trettondedag jul 6/1
Björnekulla kyrka
11.00 Mässa
16.30 Gudstjänst vid ljus
Åstorps Musikkår spelar julmusik.
Julkampanjen avslutas. Offergång.
Glögg serveras.

Traditionell KNUTSFEST
Onsdagen den 9/1 kl. 15
Björnekulla församlingshem
Musikunderhållning av Tongivarna,
tomtebesök med julklappar, lotteri, servering av gröt och
skinksmörgås m.m. Kostnad: 40 kronor
Andakt: Gunnar Alling

Julnattens mässa i Hyllinge kyrka

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjornekulla

