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ATT VARA UNG LEDARE
Nu när vi skriver detta är vi inne på andra dagen i en fördjupningsutbildning för
unga konfirmandledare. Detta är en andra utbildning av fyra. Vi är fyra ledare som
gör denna utbildning, men vi har även två till unga ledare i vår församling plus tre
som blir klara med sin utbildning lördagen den 10 februari.
Helgens utbildning har namnet ”Live Love” och syftet med utbildningen är att
stärka unga i att vilja och våga vara ambassadörer för Svenska kyrkan. Här har vi
fått träffa andra ungdomar från församlingar runt om i Skåne. Vi har berättat om
varandras historier om hur vi kom in i kyrkans värld och varför vi stannade. Vi
pratade även om hur andra tycker och tänker om oss vid första ögonkastet.
Vi unga ledare är en bro mellan konfirmanderna och de vuxna ledarna, då de kan
ofta tycka att vi är enklare att ha kontakt med än de vuxna eftersom vi är nära i
deras ålder. Vi är även där som ett stöd till de vuxna och oftast de som håller i
lekarna när vi leker lekar, vi hjälper till och fixar med fikat och andra saker som
behövs göras under en konfirmationsträff. Förutom konfirmationsträffarna
hjälper vi till på gudstjänster och ungdomsmässor med bland annat att ta upp
kollekten, dela ut psalmböcker, läsa texter eller duka fram till nattvarden. En del
av oss är även med och sjunger i kyrkans kör och framför då olika låtar i temat för
dagens mässa. Vi har även konfirmandcaféer där vi samlar alla konfirmander från
de olika grupperna i vår församling och de får göra olika aktiviteter som vi håller i.
Att vara en ung konfirmandledare är för oss att få växa som person och lära sig ta
ansvar. Det är även en trygghet och en gemenskap jämte de andra ledarna och
konfirmanderna.
Hälsning från Cassandra, Izabell, Pontus & Sanna

Familjenytt

januari 2018

Döpta
My Elly Vanessa Fredriksson
Kyrkokören framför här Händels Messias på
2:a advent i Björnekulla kyrka.

Missa inte att Kyrkokören har vårstart måndag
26/2 kl. 19 med nya organisten Per Henrik. Gamla
och nya körmedlemmar
hälsas välkomna. Även du
som saknar notkunskap.

Begravda
Harri Emil Gustav Siggelow, 87 år
Aivy Lillian Johnsson, 76 år
Per-Inge Henriksson, 71 år
Ulla Brita Jakobsen, 62 år
Annie Sigbritt Fridell, 85 år
Ulla-Britt Else Marie Nilsson, 70 år
Karin Margareta Nordqvist, 80 år
Ruth Ingrid Jönsson, 78 år

Här tillverkar de unga ledarna ett ”tittskåp” som blir ett heligt rum där de tre
stora världsreligionerna kristendomen, islam och judendomen representeras.
Utbildningen gavs på stiftsgården Åkersberg i Höör.

Fastekampanjen 2018
I Sydsudan pågår världens snabbast växande flyktingkris. Svenska
kyrkans internationella arbete stöttar projekt i flyktinglägren för att
människor ska kunna bygga upp ett fungerande liv igen. Tillsammans
kan vi ge människor kraft att resa sig och bli starkare. Din gåva
behövs för att stötta människor i utsatthet. Årets Fastekampanj
pågår från 11 februari till 25 mars 2018. Detta år kommer fokus att
vara på vad det psykosociala arbetet betyder för människor som
drabbats av katastrof eller konflikt och tvingats till flykt. Du kan i
Björnekulla-Västra Broby församling bidra till kampanjen på olika
sätt. Du kan köpa lotter på Tisdagsträffen, vid våffelcaféet på Jungfru
Marie bebådelsedag, baka bröd eller köpa bröd och kakor på Midfastosöndagen i Västra Broby kyrka, spara pengar i den lilla fastesparbössan som finns att hämta i våra kyrkor, swisha en valfri summa
eller lägga pengar i Palmsöndagens kollekt då kampanjen avslutas
med offergång i gudstjänsten. Varje liten krona är värd mycket när
allt räknas samman och skickas iväg till de olika platserna i världen.
Om du vill skänka ett bidrag genom Swish är numret 123 668 62 32.
Tack för din värdefulla och viktiga gåva!

18 februari - 1:a söndagen i fastan
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
kl. 14 Familjegudstjänst, V Broby kyrka, barngrupperna
och barnkören Sånglärkorna medverkar, tipsrunda efter
gudstjänsten om vädret tillåter.
25 februari - 2:a söndagen i fastan
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
Familjegudstjänst med
4 mars - 3:e söndagen i fastan
Superhjältar
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
Söndagen den 18/2 kl. 14 firar vi
11 mars - Midfastosöndagen
familjegudstjänst i Västra Broby
kl. 9.30 Mässa, V Broby kyrka, Annika Fransson, solist.
kyrka med alla grupper från barn- Sedvanlig brödförsäljning i vapenhuset till förmån för
”Att resa sig starkare”. En sudansk kvinna som är skräddare i flyktinglägret.
verksamheten i Hyllinge kyrka.
Fastekampanjen.
I gudstjänsten hyllas vardags18 mars - Jungfru Marie bebådelsedag
superhjältarna från våra härliga
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka, våffelservering i Björnebarngrupper och Barnkören
kulla församlingshem, ljuslotteri till förmån för
medverkar med fin sång. Vid bra Fastekampanjen. Arr: Församlingskåren.
väder kommer det att finnas en
kl. 18 Ungdomsmässa, Björnekulla kyrka, Ungdomskören
tipspromenad att gå direkt efter
25 mars - Palmsöndagen
gudstjänsten. Anmälan till Jennie kl. 11 Högmässa, Björnekulla kyrka. Offergång till Fastepå 0737-46 12 12 (sms går bra)
kampanjen.
om du vill äta korv och bröd. Glöm kl. 14 Familjegudstjänst, Hyllinge kyrka, Barngrupperna
ej meddela eventuella allergier.
och Barnkören medverkar. Konfirmanderna och barnen
Pengarna för korv och bröd går till lämnar sina fastesparbössor.
”Tag emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull”. Barnen
Fastekampanjen. Varmt
bar fram sina fastesparbössor vid familjemässan 2017 på
kl. 18 Musik i kyrkan, Björnekulla kyrka, Pergolesis
välkomna!
Palmsöndagen i Hyllinge småkyrka.
Stabat Mater med kören Vocalis från Halmstad.

