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Åstorp ⚫ Hyllinge ⚫ Nyvång ⚫ Västra Broby

Hämta ditt barns dopduva

Kyrkogårdsnytt
I Västra Broby fortsätter arbetet med att färdigställa askgravlunden, vilket kommer att slutföras under våren med
invigning efter påsk. Minneslundens förändringar i Västra
Broby beräknar vi att slutföra innan påsk. Arbetet med
säkring av bevarade gravstenar på kyrkogårdarna kommer
att slutföras under 2019. Inventeringen av osäkra gravstenar
fortsätter under året i både Björnekulla och Västra Broby.
Berörda gravrättsinnehavare blir kontaktade. Muren runt
Björnekulla kyrkogård kommer att renoveras, med start
detta år. Toaletten vid Björnekulla vaktmästeri kommer att
öppnas upp i vår, helgfria vardagar mellan kl. 7.30-15.00,
övrig tid kontakta personalen på kyrkogården.
Magnus Ahlström

På pastorsexpeditionen i Björnekulla, Åstorp, ligger just
nu de barns dopduvor som inte blev hämtade vid årets
stora högtid, 1-årsminnet av dopet, ”Den stora dopfesten” söndagen den 3 februari. Några av er som var
anmälda hade blivit sjuka. Denna månad kallas ju
”vabruari” och det kan nog varje småbarnsförälder
instämma i! Kom och hämta ditt barns dopgåva, den
fina duvan med dopnamnen och dopdatumet skrivet på.
Den hör samman med dopljusstaken. Pastorsexpeditionen är öppen mån-fre kl. 10-12. Flera har redan
dykt upp för att hämta, men några duvor finns ännu
kvar. Nästa gång vi får tillfälle att träffa er dopbarn, föräldrar, faddrar och släktingar, i detta sammanhang, är
när det nästa år blir dags för 2-årsminnet av dopet. Det
Söndag 3 mars kl. 18
firas med en Nallegudstjänst, då dopgåvan är ”Nalles
Musikgudstjänst
Bibel”, en Bibel för de allra minsta. Detta årets NalleBjörnekulla kyrka
gudstjänst, för de barn som döptes under 2017, är
Johannes Brahms
söndagen den 31 mars kl. 14 i Björnekulla kyrka.
klarinett-trio
Christophe Liabäck,
klarinett
Anna-Stina Mühlhäuser, cello
Jolanta KonopnickaJohansson, piano

Söndag 24 mars kl. 18
Musikgudstjänst
Björnekulla kyrka
Gloria av A. Vivaldi
- ett av musikhistoriens
mest kända körverk.
Björnekulla-Västra Broby
kyrkokör,
S:t Nikolai Vocalis från
Halmstad,
stråkar, blåsare, continuo
Maria Herrlin, sopran
Ann-Catrin Björnberg,
mezzosopran
Dir: Per Henrik
Johansson

Välkommen till Församlingskåren
Månd. 25 febr. kl. 10.30
Bön i Björnekulla kyrka
Månd. 11 mars kl. 9-12
Skaparcafé i Björnekulla prästgård
Onsd. 13 mars kl. 14
Gemenskapsträff i Björnekulla församlingshem
POLISEN OCH TRYGGHETEN I ÅSTORP
Polisen besöker oss.
Andakt: Erika Holm Johansson
Månd. 25 mars kl. 10.30
Bön i Björnekulla kyrka
Arr: Björnekulla-V. Broby Församlingskår och

Nallegudstjänst i Björnekulla kyrka
blir det söndagen den 31/3 kl. 14.
Kyrktuppens barn medverkar med
sång. Utdelande av Nalles Bibel till
barnen som döptes för två år
sedan i församlingen. Tårtfest i
församlingshemmet efter gudstjänsten. Anmälan senast 22/3
genom att maila bjornekulla.pastorat@svenskakyrkan.se
eller sms:a 070-091 80 22
eller ring 042-569 00 (mån-fre kl.
10-12). Varmt välkomna!

Välkommen till våra gudstjänster:
24 februari - Sexagesima
kl. 9.30 Mässa, Västra Broby kyrka
3 mars - Fastlagssöndagen
kl. 11 Högmässa, Björnekulla kyrka, Björnekulla-Västra
Broby kyrkokör medverkar. Kyrklunch serveras i församlingshemmet, lotterier (föranmälan till lunchen, se
annons nedan).
kl. 18 Musikgudstjänst, Björnekulla kyrka, Brahms
klarinett-trio
6 mars - Askonsdagen
kl. 18 Askonsdagsmässa, Björnekulla kyrka
10 mars - 1:a söndagen i fastan
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
kl. 18 Ungdomsmässa, Björnekulla kyrka, Ungdomskören medverkar.
17 mars - 2:a söndagen i fastan
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
24 mars - Jungfru Marie bebådelsedag
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka, våffelservering i församlingshemmet, ljuslotteri. Arr: Församlingskåren.
kl. 18 Musikgudstjänst, Björnekulla kyrka, Vivaldis Gloria
31 mars - Midfastosöndagen
kl. 9.30 Högmässa, Västra Broby kyrka, Christer Ekstedt,
trumpet och Ella Christensson, altsaxofon. Brödförsäljning i vapenhuset.
kl. 14 Nallegudstjänst, Björnekulla kyrka, 2-årsminnet av
dopet, Kyrktuppens förskola medverkar, sång av
förskolebarnen. Tårta serveras i församlingshemmet
(föranmälan till Nalles Bibel och tårta, se annons intill).

FASTLAGSSÖNDAGEN I BJÖRNEKULLA
Fira Fastlagssöndagen 3 mars med traditionsenlig högmässa i
Björnekulla kyrka kl. 11, följt av kyrklunch i församlingshemmet med mat och semla. Lotterier. Kyrkokören medverkar i
mässan som leds av komminister Louise Skeppargård. Anmäl
dig till lunchen senast 28/2 genom att maila bjornekulla.pastorat@svenskakyrkan.se eller sms:a 070-091 80 22
eller ring 042-569 00 vardagar kl. 10-12. Pris för
lunchen: 50 kr vuxna, 20 kr barn. Allt intäkter denna dag går
till fastekampanjen, som startar denna dag.

