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Tankar om tacksamhetens möjligheter
I stillhet och osynlighet föds och växer mycket av godheten i världen. Det handlar
om allt från vardagens enkla handlingar: ett handtag räcks, någon delar med sig av
den sista kakan, ett vänligt leende från någon okänd, ett litet samtal, en oväntad
klapp på axeln från någon du känner – till det yttersta hjältemodet i katastrofens
tid. Kanske är det godas osynlighet ett av världens problem, för det som inte syns
tror vi ofta inte finns. Tacksamhet behövs för att vi ska kunna se allt gott som sker
runt omkring oss. Godhet är alltid en gåva och genom tacksamhet påminner vi
varandra om detta. Om vi tar det goda för självklart och glömmer bort att se att vi
alla kan bidra med något av oss själva för världen. Då låter vi det goda förbli osynligt och tillåter tacksamheten sjunka ner i glömska. I en hård värld finns det en
skönhet och skörhet i allt gott och i all kärlek.
Tacksamhet är ett sätt att skydda och bevara det som vi nog alla betraktar som
mest värdefullt; kärleken till hela Guds skapelse, goda relationer till våra medmänniskor och oss själva. Vad kan ge en större livsglädje och livsvilja än att få ge och ta
emot? Vad sprider mer glädje och kärlek än den uppriktiga tacksamheten som är
uttalad så att många får se allt gott som människor gör för varandra? I naturen och
skapelsen har Gud lagt in hjälp och inspiration till tacksamhet: solens sken genom
vårens späda blad, höstens mustiga färger i skogen och fåglarnas klara sånger.
Den människa som låter sina sinnen och sitt hjärta vara närvarande i allt som sker
ger inte bara något. Hon får också själv något tillbaka; kärlek, inre ro och glädje
som tacksamhet ger.
Ahnna Forsman Becke, församlingspedagog

Maskrosen - räddningsplanket i 20 år!
Maskrosens hjälpverksamhet har nu öppnat igen efter sommaruppehållet. Efter en enkel start i Västra Broby växte verksamheten
där till en liten ”lanthandel” där behövande kunde hitta både köksredskap, porslin och, viktigast av allt, varma kläder. Åtskilliga
gånger kom folk i sandaler genom snön. Verksamheten behövdes.
En årlig auktion inbringade lite kontanter till inköp av mat för
akuta situationer och till en julfest för ensamma. Vid flytten 2009
till Björnekulla prästgård räckte inte utrymmet, så idag gäller
second hand på kläder och skor. Varannan måndag jämn vecka
mellan kl. 15-17 kan man lämna in överblivna kläder och skor. Då
ringer även behövande som vill komma på fredagar för att hitta
välbehövliga plagg till vuxna, barn och bebisar eller varför inte för
en pratstund och fika. Vi har öppet kl. 10-12 på fredagar. Efterfrågan följer säsongen, men tonårsplagg är väldigt efterfrågade. Att
användbara kläder blir till glädje för någon annan är verksamhetens syfte, men även med tanke på miljö och återanvändning ligger
verksamheten rätt i tiden. Välkommen hälsar Ewa, diakon, Gerd
och Birgitta
MUSIK I KYRKAN

MUSIK I KYRKAN

Björnekulla kyrka
lör 13/10 kl. 16

Björnekulla kyrka
sön 28/10 kl. 18

Helsingborgs kammarkör

Kören Cantemus, Halmstad

FÖRSAMLINGSKÅREN
Alla träffar sker i BJÖRNEKULLA.
Månd. 17 sept. kl. 9-12 Skaparcafé i
prästgården.
Onsd. 19 sept. kl. 14 Kyrkogårdsvandring. Magnus Ahlström och Lars Falkfors berättar om några gravplatser och
dem som vilar där. Kaffe och andakt i
kyrkan.
Månd. 1 okt. kl. 10.30 Bön i kyrkan.
Månd. 15 okt. kl. 9-12 Skaparcafé i
prästgården.
Sönd. 21 okt. kl. 11 LEKMANNADAGEN.
Predikan av Maria van Zijl. Sång av
Malena Skanne. Kyrklunch i församlingshemmet.
Missa inte de stora högtidsgudstjänsterna på Tacksägelsedagen 14/10. Kl. 16 i Björnekulla och kl. 18 i Västra Broby.

Välkommen till kommande GUDSTJÄNSTER
16 september - 16:e söndagen efter Trefaldighet
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
23 september - 17:e söndagen efter Trefaldighet
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka, Åstorps Seniorsångare medverkar. Efter mässan är det födelsedagsfest
för 80-90-100-åringar i församlingshemmet (föranmälan till pastorsexpeditionen).
30 september - den helige Mikaels dag
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
kl. 14 Änglagudstjänst, Björnekulla kyrka, förskolan Kyrktuppen medverkar. 3-årsminnet av dopet tillsammans med inbjudna 3-åringar. Änglatavlan utdelas och det serveras tårta i församlingshemmet
(föranmälan till pastorsexpeditionen).
kl. 18 Ungdomsmässa, Björnekulla kyrka, Ungdomskören medverkar
2 oktober - tisdag
kl. 18 Mässa, Hyllinge kyrka
7 oktober - 19:e söndagen efter Trefaldighet
kl. 11 Familjemässa, Hyllinge kyrka, Barnkören Sånglärkorna och Hyllinge kyrkas barngrupper
medverkar. Utdelning av barnens Bibel till församlingens 6-åringar. Kyrklunch i församlingssalen.
14 oktober - Tacksägelsedagen
kl. 16 Skördemässa i skördesmyckad kyrka, Björnekulla kyrka, Kyrkokören medverkar
kl. 18 Skördevesper i skördesmyckad kyrka, Västra Broby kyrka, Kyrkokören medverkar

Luciakören

Nyhet!

Välkommen att anmäla er till Luciakören
(inför luciafirandet i Björnekulla kyrka 13/12)
För barn åk 1-5
Tisdagar kl. 16.30-17.15 med start 16/10
Kören övar i Björnekulla församlingshem,
körsalen på 2:a våningen.
Ledare: Per Henrik Johansson och Emma
Hollén
Anmälan till: Per Henrik Johansson,
organist och körledare
perhenrik.johansson@svenskakyrkan.se
Tel: 042-569 07, 0707-144442

