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Åstorp ⚫ Hyllinge ⚫ Nyvång ⚫ Västra Broby

Barnens dopduvor delas ut
söndagen 3 februari

Tillsammans mot framtiden
Björnekulla-Västra Broby församling vill göra Jesus
Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd, vara en
naturlig del av samhället och dela människors liv i glädje
och sorg. Under 2019 satsar vi mot framtiden. Trots allt
det goda som sker i samhället så ser vi att utsattheten
ökar, vi ser människor som är ensamma och som saknar
gemenskap, och vi ser ungdomar som behöver stöd.
Här vill vi som kyrka gå in och hjälpa till. Mitt ibland er
vill vi vara med och skapa goda mötesplatser.

Det har blivit dags för den ”Den stora
dopfesten” för alla barn som under
året har blivit döpta i Västra Broby,
Hyllinge eller Björnekulla kyrka (och
barn som har blivit döpta i hemmet).
Vid dopet hängdes en duva upp i kyrkans dopträd, där dopnamnet och dopdatumet är skrivet på en tillhörande
keramikbricka. De tre kyrkornas dopUnder året kommer vi arbeta för att finnas närvarande
träd står denna dag i Björnekulla kyrka,
på ett mer synligt sätt i Åstorps centrum. Vi kommer
med alla barnens dopduvor. Söndagen
också öka satsningarna på barn och unga. Våra barnden 3 februari kl. 14 i Björnekulla kyrka
och ungdomsledare ska få möjlighet att arbeta heltid,
är du välkommen att hämta ditt barns
och vi anställer en församlingsassistent med inriktning Församlingskårens program:
duva. Efter familjegudstjänsten i
mot unga. Denna personalsatsning ger ett stort tillskott Måndag 28 januari kl. 10.30 Bön i Björnekyrkan blir det fest i församlingshemi vår verksamhet. Exempel på aktiviteter vi planerar för kulla kyrka. Vi samlas för stillhet och bön. I met med tårta, kaffe och saft. Barn
2019 är Öppen kyrkis i Hyllinge, Unga på väg, Andrum
vapenhuset finns en bönelåda där man när som är stora nog att kunna fiska i fiskeför vuxna, Springlopp och Kyrkbio. Vi vill också möta
dammen får bland annat boken ”Sanna
som helst under kyrkans öppethållande
mer människor som är mitt i livet, tex. genom att starta (mån-fre kl. 8-15 och på helgen i samband
och farmor är på dop” i fiskedammsaktivitets- och samtalsgrupper för vuxna, ordna fler
med gudstjänst kan lägga en lapp med det påsen. Barnets gudföräldrar och
familjedagar, och att familjer får komma till kyrkan och böneämne som man vill ska lyftas fram i
dopfaddrar är också välkomna.
äta tillsammans och uppleva gemenskap.
Anmälan till festen pågår. Maila antalet
förbön.
personer som vill äta tårta och antal
Vi vill öka vårt samarbete med föreningar och med
barn som vill fiska till:
Måndag 11 februari kl. 9-12 Skaparcafé i
kommunen och med alla goda krafter i samhället. Vi vill Björnekulla prästgård.
bjornkulla.pastorat@svenskakyrkan.se
helt enkelt göra mer för människorna i Åstorp, Västra
eller ring tel. 042-569 00 (mån-fre kl.
Broby, Hyllinge och Nyvång. Tillsammans bygger vi
Onsdag 13 februari kl. 14 Årsmöte i Björne- 10-12) senast onsdagen den 30 januari.
församling.
kulla församlingshem. Karin och Rickard
Johansson sjunger andliga sånger. Andakt:
Gunnar Alling, kyrkoherde
Louise Skeppargård

VIKARIER SÖKES!

FAMILJEDAG I HYLLINGE
Söndagen den 10 februari är det familjedag i Hyllinge kyrka, på temat
kärlek. Veckan därpå är det S:t Valentins dag, eller alla hjärtans dag. Vi
börjar dagen kl. 12 med lunch i församlingssalen, barnvänligt med köttbullar, potatis, sås och lingon. Efter
mat och efterrätt erbjuds olika pyssel
för både vuxna och barn. Kl. 14 blir
det gudstjänst, där vi samlas kring
dagens tema, barngrupperna deltar
på olika sätt och barnkören Sånglärkorna sjunger. Att äta lunch kostar
50 kr/vuxen och 20 kr/barn och
föranmälan behövs.
Anmälan görs till barnledare Jennie
på tel. 0737-46 12 12 (sms går bra)
senast torsdag den 31/1. Glöm inte
att meddela allergier.
Välkomna
hälsar
Louise,
AnnLouise,
Jennie
och
Camilla

Kommande gudstjänster i de tre kyrkorna:
27 januari - 3:e söndagen efter Trettondedagen
kl. 9.30 Mässa, Västra Broby kyrka
3 februari - Kyndelsmässodagen
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka, församlingens vuxenkör Voices
medverkar
kl. 14 Familjegudstjänst och dopfest för alla barn som under året 2018
(och januari 2019) har blivit döpta, Björnekulla kyrka och församlingshem. Föranmälan senast 30/1.
5 februari (tisdag)
kl. 18 Mässa, Hyllinge kyrka
10 februari - 5:e söndagen efter Trettondedagen
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
kl. 14 Familjegudstjänst, Hyllinge kyrka. Lunch och pyssel från
kl. 12, föranmälan senast 31/1.
kl. 18 Ungdomsmässa, Björnekulla kyrka, Ungdomskören
medverkar
17 februari - Septuagesima
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
24 februari - Sexagesima
kl. 9.30 Mässa, Västra Broby kyrka
Middagsbön varje tisdag kl. 11.45 i Björnekulla kyrka (startar
efter juluppehåll 29 januari), morgonbön/Laudes varje onsdag
kl. 8.00 i Björnekulla kyrka och mässa den sista onsdagen kl.
8.00 varje månad. Barngudstjänst första tisdagen i månaden kl.
10.00 i Björnekulla kyrka för barn i förskoleålder. Mässa i
Hyllinge kyrka den sista tisdagen i månaden kl. 18.00. Se
församlingens hemsida för aktuella tider för alla gudstjänster.

Finns det någon som skulle vilja hjälpa
till på Kyrktuppens Förskola som timvikarie i kök/barngrupp. Vi är en liten
förskola med 21 barn mellan 1-6 år. Vi
håller till i källarplan i församlingshemmet vid Björnekulla kyrka. Det rör sig
om korta dagar – vid sjukdom/ledighet.
Vid intresse hör av er till Jennica
Larsson på telefon 070-783 08 68.

Några av barnen ute på Kyrktuppens stora och fina lekplats.

MASKROSEN har återigen öppnat efter
juluppehållet, helgfria fredagar kl. 10-12 i Björnekulla prästgård. Inlämning av hela och rena (obs!)
kläder sker på måndagar i jämna veckor kl. 15-17
i Björnekulla prästgård.
Välkomna hälsar Ewa, Gerd och Birgitta

