En upplevelse för livet!

KYRKTAXIN

I konfirmationsundervisningen pratar vi om Gud, våra liv, omvärlden, glädje, sorg, kärlek, vänskap, kyrkans tro och
dess traditioner. Vi lär känna oss själva, träffar andra, får nya kompisar och gör roliga saker tillsammans. Anmälan
pågår just nu inför hösten och det finns fortfarande platser kvar i sommargruppen, Äventyrsgruppen,
onsdagsgruppen ”Jag är värdefull - Du också!” och torsdagsgruppen ”Jag är värdefull - Du också!”. Ladda ned
anmälningsblanketten på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/bjornekulla. På hemsidan finner du
kontaktuppgifter och mer information om de olika konfirmandgrupperna. Välkommen med din anmälan!

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER OCH MUSIKPROGRAM
7 juli - lördag
kl. 14.00 Konfirmation med mässa, Västra Broby kyrka (sommargruppen)
8 juli - 6:e söndagen efter Trefaldighet
kl. 11.00 Mässa, Björnekulla kyrka
11 juli - onsdag
kl. 19.00 Musik i sommarkväll, Björnekulla kyrka, Ungdomskören Viva Voices från Hamburg under ledning
av Britta Irler och Christian Hanschke.
15 juli - Kristi förklarings dag
kl. 11.00 Mässa, Björnekulla kyrka
18 juli - onsdag
kl. 19.00 Musik i sommarkväll, Västra Broby kyrka, ”Så skön som solen i sin glans” med Gunillas kvartett.
Stefan Knutsson, Gunilla Naumann-Sandström, Ewa Ludwigsson och Jimmy Ludwigsson.
22 juli - 8:e söndagen efter Trefaldighet
kl. 09.30 Friluftsgudstjänst vid brunnen, Västra Broby kyrka, Charlotte Polsson, saxofon. Medtag kaffekorg.
24 juli - tisdag
kl. 14.00 Sommarcafé i Björnekulla prästgårds trädgård. Vi sjunger med kantor Mona-Lis Strandh och fikar
tillsammans. Arrangeras av Församlingskåren och SENSUS.
29 juli - 9:e söndagen efter Trefaldighet
kl. 11.00 Mässa, Björnekulla kyrka
1 augusti - onsdag
kl. 19.00 Musik i sommarkväll, Björnekulla kyrka, Internationellt gästspel -”Flammende Rose”,
Björn Kleiman, Lily Cooper, Jenavieve Moore, Lea Lööf och Josef Steiner.
5 augusti och 12 augusti - 10:e-11:e söndagen efter Trefaldighet
kl. 11.00 Mässa, Björnekulla kyrka
15 augusti - onsdag
kl. 19.00 Musik i sommarkväll, Västra Broby kyrka,
Maskrosen
Sakral jazz med Per Thornberg, Max Thornberg
har sommarstängt
och Stefan Wikrén.
från och med fredag

Kyrkan och GDPR
Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter
i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Våra medlemmarnas personliga integritet är viktig
för oss. Därför har vi, i likhet med många andra stora
organisationer och myndigheter, gjort en del
förändringar i enlighet med den nya lagstiftningen
som trädde i kraft 25 maj 2018. Det innebär att vi inte
längre publicerar ”Familjenytt”, som vi länge har gjort
i vårt Kyrkblad och här i Lokaltidningen, med uppgifter
om döpta och avlidna. Du är alltid välkommen att höra
av dig till oss om du har frågor.

20/7 och öppnar igen
fredag 17/8.

Du vet väl om att du kan åka
Kyrktaxi till våra gudstjänster och
samlingar, om du har svårt att ta
dig till kyrkan? Det kostar inget
för dig som är församlingsbo att
använda denna tjänst. Beställ
Kyrktaxin hos Taxitjänst på tel.
042-120 200, senast dagen före.

Utfärden går till...
2018 års församlingsutfärd blir
onsdagen den 12 september.
Klockan 10 åker vi från Björnekulla
kyrka, parkeringen vid scoutgården,
mot Barkåkra kyrka där vi blir
guidade och har en andakt. Vi dricker
lite ”busskaffe” i det gröna, innan vi
sätter kurs mot Hovs hallar, där vi
äter lunch klockan 13. Efter en
stärkande måltid, (kalvfärsbiffar med
tillbehör), åker vi mot Markaryd och
Gräddhyllans Lantcafé. Vi avslutar
dagen med deras specialitet… gott!
Mätta och belåtna åker vi sedan mot
Åstorp, där vi beräknar att vara
klockan 17. Pris för resan är som
vanligt 300 kronor per person. Det
går att anmäla sig till församlingsexpeditionen från och med den 13
augusti. Sista anmälningsdag är
måndagen den 27 augusti. Anmäl om
du/ni har någon matallergi. Det går
bra att ta Kyrktaxi tel. 042-120 200
till och från Björnekulla kyrka, ring
dagen före. Varmt välkommen att
följa med! Ewa Wennerholm,
diakon, tel. 070-32 80 681 eller
församlingsexpeditionen tel. 042569 00 (mån-fre kl. 10-12) efter 13/8.

Sommarens välbesökta friluftsgudstjänster vid brunnen i Västra
Broby fortsätter. Nästa är söndag 22 juli kl. 9.30. Charlotte
Polsson spelar saxofon. Varmt välkommen till den vackra
brunnen på Västra Broby kyrkogård. Medtag kaffekorg.
Barkåkra kyrka

