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Åstorp ⚫ Hyllinge ⚫ Nyvång ⚫ Västra Broby
”En flicka är född”
Julkampanjen startar
1:a advent

Välkommen till gudstjänst i
välsignad adventstid
25/11 - Domssöndagen
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
kl. 18 Ungdomsmässa, Björnekulla
kyrka, Ungdomskören medverkar

Lägg gärna en peng till årets julkampanj
”En flicka är född” när du gör besök i
kyrkan eller swisha ett valfritt belopp till
900 12 23. I år är fokus på flickor runt
om i världen som inte får samma chans
att leva ett lika bra liv som pojkar. Vi kan
aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor bara för att de är
flickor. Att fattigdom och normer gör att
flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de
utsätts för sexuellt våld eller könsstympning eller att flickor får äta sist och
minst. Det är en ständig kamp om liv
och död, som vi behöver ta tillsammans.
I årets julkampanj har vi möjlighet att
tillsammans kämpa för att ingen flicka
ska hotas, utnyttjas eller kränkas. Varje
barn är skapad till Guds avbild och har
samma värde – oavsett kön. I våra
kyrkor finns information om julkampanjen, adventskalendrar, reflexer,
tändstickor och pyssel för barn. En
del delas ut i samband med gudstjänsterna i advent och jul och en del
kampanjmaterial finns att ta själv i
kyrkornas vapenhus. Tack för din gåva
till julkampanjen "En flicka är född"!

2/12 - 1:a söndagen i advent
kl. 9.30 Adventsgudstjänst, Västra
Broby kyrka, Kyrkokören, David Lindsö,
trumpet. Glögg serveras efter gudstjänsten och konfirmanderna bjuder på
mjuk pepparkaka samt medverkar i
gudstjänsten.
kl. 11 Adventsgudstjänst, Björnekulla
kyrka, Kyrkokören, David Lindsö, trumpet. Glögg serveras efter gudstjänsten.
kl. 18 Musikgudstjänst, Björnekulla
kyrka, kören S:t Nikolai Vocalis
Så här vackert såg det ut vid minneslunden på Björnekulla kyrkogård i
medverkar under ledning av AnnAllhelgonahelgen. På kvällarna var det som ett hav av tända ljus på
kyrkogården både i Björnekulla och Västra Broby. Tack alla ni, som kom Catrin Björnberg.
och deltog i högtiden hälsar Louise. FOTO: LMP
4/12 - tisdag
kl. 18 Mässa, Hyllinge kyrka
9/12 - 2:a söndagen i advent
FÖRSAMLINGSKÅREN
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka,
Måndagen den 26 november
Åstorps Seniorsångare medverkar
kl. 10.30 samlas vi till bön i
Björnekulla kyrka. Välkommen under ledning av Gunnel Nilsson.
kl. 18 Ungdomsmässa, Björnekulla
in i kyrkan för att lägga en
MUSIK I KYRKAN
kyrka, Ungdomskören medverkar.
bönelapp i bönelapplådan i
13/12 Luciadagen kl. 19
vapenhuset i Björnekulla kyrka. 11/12 - tisdag
Lucia
kl. 18 Ljusgudstjänst med Luciatåg,
Församlingskåren ber regelBjörnekulla kyrka
Hyllinge kyrkas julavslutning. Julbundet för de böner som har
Barnkören Luciakören
blivit skrivna. Välkommen, häl- smörgåstårta och gottebord serveras
och vokalgruppen Voices!
sar Församlingskåren, att delta efter gudstjänsten. Anmäl dig senast
Andakt
måndag 3/12 till barnledare Jennie på
i denna bönestund.
tel. 073-746 12 12, om du vill äta.
50 kr/vuxen och 20 kr/barn.
”När ni åkallar och ber, tacka då Gud
och låt honom få veta alla era önsk16/12 - 3:e söndagen i advent
ningar. Då skall Guds frid, som är
Tack, Inger!
kl. 9.30 Mässa, Västra Broby kyrka
mera värd än allt vi tänker, ge era
Vi avtackade kyrkvaktmästare Inger
kl. 15 Luciagudstjänst, Björnekulla
hjärtan och era tankar skydd i Kristus
Utzon på Tacksägelsedagen i Björne- Jesus.” Filipperbrevet 4:6-7
kyrka, förskolan Kyrktuppen och
kulla kyrka. Inger har arbetat hos oss
Ungdomskören medverkar. Traditionell
i två år och går nu vidare till annan
MÖT OSS PÅ JULMARK- julfest efteråt i Björnekulla församtjänst inom trädgårdsarbete.
lingshem med luciafika och dans kring
NADEN I PERSLUND
granen. 40 kr/vuxen och 20 kr/barn för
Björnekulla-Västra Broby församluciafika.
Välkommen, Niklas!
ling finns med vid skyltsöndagens
19/12 - onsdag
Församlingen hälsar Niklas Persson
julmarknad 1:a advent kl. 13.30kl. 18 Musikgudstjänst, Björnekulla
välkommen som ny kyrkvaktmästare 17.30 även detta år. Vi delar ut
i Björnekulla, Västra Broby och Hyll- pennor, reflexer, adventskalendrar kyrka, ”Sjung in julen”, Kyrkokören och
Åstorps musikkår medverkar.
till barnen, tändstickor,
inge kyrkor med särskilt ansvar för
information
om
vår
verksamhet
23/12 - 4:e söndagen i advent
vaktmästeri inne och ute i Hyllinge
och bjuder på pepparkakor. Vi ser kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
kyrka.

PERSONALNYTT

Hyllinge-

MASKROSEN
Vi stänger inför juluppehållet
den 14/12 och öppnar igen
den 18/1. Sista inlämning av
kläder är den 26/11. Inlämning av kläder efter uppehållet kan göras från och med
den 21/1 hälsar Ewa, diakon

fram emot att möta er där!

Telefon: 042-569 00

www.svenskakyrkan.se/bjornekulla

