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Kommande
musikgudstjänster
i Björnekulla
kyrka

Församlingen har fått en ny organist som heter Per Henrik Johansson. Per
Henrik kommer ursprungligen från Malmö men bor för närvarande i
Halmstad, där han arbetat som organist i S:t Nikolai kyrka i Halmstad i 18 år.
Per Henrik har stor vana att leda körer och är en driven pianist och orgelPalmsöndagen 25 mars
spelare. Församlingen gläds åt att Per Henrik börjar hos oss. Kyrkokören
kl. 18.00
börjar igen måndagen den 26 februari kl. 19.00 med Per Henrik som ledare.
Per Henrik välkomnas i högmässan på Fastlagssöndagen den 11 februari kl. Pergolesis Stabat Mater
På trösken till påsken får
11.00 i Björnekulla kyrka, då också David Lindsö medverkar på trumpet.
vi lyssna till underbar
Björnekulla-Västra Broby kyrkokör startar 26 februari
och gripande körmusik.
Det är en stor glädje varje gång kyrkokören sjunger i vår församling.
Stabat Mater av tonMåndagen den 26 februari kl. 19.00 startar vår nya organist upp Björnekulla sättaren G. B. Pergolesi
Västra Broby kyrkokör igen. Kören kommer träffas varje vecka på måndagar
är ett mäktigt körverk
kl. 19.00-20.30 i Björnekulla församlingshem. Välkommen du som gillar
som beskriver påskens
sångarglädje, både du som kan noter och du som bara tycker om att sjunga
drama ur Jesu mor
utan att kunna noter! För mer information och anmälan till kören, maila
Marias perspektiv.
perhenrik.johansson@svenskakyrkan.se.
Halmstadskören Vocalis
med instrumentalister
gästar oss, och dirigent
är Per Henrik Johansson.

”Den som missar en mässa missar en massa”,
heter det - så välkommen Du,
van eller ovan, gammal eller ung
besökare till kyrkans gemenskap:
14 januari - 2:a söndagen efter Trettondedagen
kl. 9.30 Mässa, Västra Broby kyrka
21 januari - 3:e söndagen efter Trettondedagen
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
28 januari - Septuagesima
kl. 11 Mässa, Björnekulla kyrka
4 februari - Kyndelsmässodagen
kl. 9.30 Mässa, Västra Broby kyrka
kl. 14 Dopfest för alla under året döpta, Björnekulla
kyrka och församlingshem
kl. 18 Ungdomsmässa, Björnekulla kyrka
6 februari kl. 18 Mässa, Hyllinge kyrka
11 februari - Fastlagssöndagen
kl. 11 Högmässa, Björnekulla kyrka, välkomnande av
Per Henrik Johansson, trumpet: David Lindsö.
Kyrklunch och lotterier i församlingshemmet till förmån för Fastekampanjen, som startar denna söndag.
14 februari - Askonsdagen
kl. 18 Askonsdagsmässa, Björnekulla kyrka

Vill du också sjunga i barnkör?
Sånglärkorna (åk f-3) övar
onsdagar i Hyllinge kyrka.

Åk f-2 hämtar vi på Hyllinge skola kl. 13.30
(vi lämnar åter på fritids kl. 14.45)
Åk 3 kommer direkt efter skolslut och övar till kl. 15.15.
Vi äter mellis ihop.
Start vecka 3.
Välkomna med anmälan till
camilla.salomonsson@svenskakyrkan.se
eller telefon 070-091 35 30

Anmälan till barngrupp i
Hyllinge kyrka
Det finns några platser kvar i
barngrupperna. Kontakta barnledare Jennie Sjövall om du önskar
plats till ditt barn, tel. 073-7461212.
Du som redan går i en grupp
behöver inte nyanmäla dig.
Grupperna startar i vecka 3.

Församlingskåren
inbjuder till
årsmöte onsdagen den 7
februari kl. 14.00 i Björnekulla
församlingshem. Vår nya präst
Erika Holm Johansson berättar
om sig själv och håller avslutande andakt. Kaffe och kaka.
Pris: 20 kr.

Familjenytt December 2017
Döpta
Lovisa Ingrid Grynet Friberg
Oscar Juraj Skvorc
Felicia Eva Mari Jensen

Vigda
Sandra Elisabeth Andersen och
Ted Ancizar Linder

Begravda
Inga Karin Persson, 88 år
Bengt Cederström, 89 år
Karin Gertrud Andersson, 85 år
Många sitter och äter hemma i lägenheten
Rune Lennart Christiansson, 90 år
eller huset utan sällskap. Gör inte det. Varje tisdag kl. 12 serveras lunch Siv Lilian Johansson, 86 år
i Björnekulla församlingshem, vällagad husmanskost för 55 kronor. Hit
Ulla Britta Nilsson, 91 år
kommer en glad skara av olika människor som finner stort värde i
Silva Irene Larsson, 86 år
gemenskapen, maten och allsången. Kl 11.45 är det en middagsbön i
Jean Joseph Rathier, 91 år
Björnekulla kyrka. Åk med Kyrktaxin (gratis) om du behöver. Beställ på Egon Nilsson, 56 år
tel. 042-120 200, dagen före. Tisdagsträffen startar 30/1.
Jan Anders Bertil Lindqvist, 69 år

Sitt inte ensam!

Söndagen 22 april
kl. 18.00
Ängelholms Oratoriekör
Ängelholms Oratoriekör
bjuder på en musikalisk
festkväll med en repertoar som kören ska
framföra på sin resa till
Riga. Dirigent är Ingrid
Larsson Hultkvist.
Söndagen 29 april
kl 18.00
Kefas Gospelkör
Gospel betyder glädje
och sista söndagen i
april ser vi fram mot en
härlig och glädjefylld
musikgudstjänst med
Kefas Gospel från
Klippan under ledning av
Mattias Vad Jensen.

Kom och
hämta ditt
barns dopduva
och fira 1 år
efter dopet
Det har blivit dags
för den stora dopfesten för alla barn som
under 2017 och
januari 2018 har blivit döpta i Hyllinge,
Västra Broby och Björnekulla kyrka.
Duvorna hänger i respektive kyrkas dopträd
och väntar på att hämtas hem. Söndagen
den 4 februari kl. 14 är de tre dopträden
samlade i Björnekulla kyrka och duvorna
delas högtidligt ut. Därefter blir det stor
dopfest i församlingshemmet. Anmälan till
bjornekulla.pastorat@svenskakyrkan.se
eller telefon 042-569 00 (mån-fre kl. 10-12),
senast den 25 januari. Välkomna!

