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Gudstjänster och musik i kyrkan

Vy över var asklunden skall anläggas, med kyrkan i bakgrunden.

ASKGRAVLUND ÄR PÅ GÅNG I VÄSTRA BROBY
Under 2018 beslutade kyrkorådet att anlägga en asklund i Västra
Broby. Valet blev en asklund liknande den på Björnekulla kyrkogård, med en pelare i granit. Arbetet påbörjades efter sommaren
och beräknas bli klart innan årsskiftet.
Asklunden är en mindre anonym variant av en minneslund för
begravning av bortgångna. Urnsättning sker i de anhörigas
närvaro, om så önskas, till skillnad från i en traditionell
minneslund. Här kommer det att finnas möjlighet att ha två urnor
tillsammans. Platsen för nedsänkning markeras inte ut. Möjlighet
finns också att sätta upp en platta med namn och datum på
pelaren.
Magnus Ahlström, kyrkogårdschef

GRAVSMYCKNINGSÖPPET 2/11
Kom in i värmen, tänd ett ljus, skriv något i gästboken eller
kyrkans bönbok, lyssna till orgelmusik, prata med någon av våra
värdar denna dag och drick en kopp kaffe i samband med ditt
besök på kyrkogården. Välkommen!

2/11 Björnekulla kyrka
kl. 13-16.30
Orgelmusik kl. 15.30
Per Henrik Johansson, organist
Församlingskåren serverar kaffe
och kaka i kyrkan.

2/11 Västra Broby kyrka
kl. 13.30-16

21/10 21:a söndagen efter Trefaldighet
kl. 11 Björnekulla kyrka, Mässa, Lekmannadagen. Gästpredikant: Maria van
Zijl. Sångsolist: Malena Skanne. Eftersits i Björnekulla församlingshem där
Maria van Zijl berättar om organisationen Open doors. Smörgåstårta och
kaffe, som församlingen bjuder på. Ingen föranmälan.
28/10 23:e söndagen efter Trefaldighet
kl. 11 Björnekulla kyrka, Mässa
kl. 18 Björnekulla kyrka, Körkonsert med Cantemus från Halmstad
2/11 Fredag
kl. 14.30 Västra Broby kyrka, orgelmusik i samband med gravsmyckningsöppet
kl. 15.30 Björnekulla kyrka, orgelmusik i samband med gravsmyckningsöppet
3/11 Alla helgons dag - Lördag
kl. 16 Björnekulla kyrka, Minnesgudstjänst för de under året avlidna,
Björnekulla-Västra Broby kyrkokör medverkar
kl. 18 Västra Broby kyrka, Minnesgudstjänst för de under året avlidna,
Björnekulla-Västra Broby kyrkokör medverkar
4/11 Söndag efter Alla helgons dag
kl. 11 Björnekulla kyrka, Mässa
6/11 Tisdag
kl. 18 Hyllinge kyrka, Mässa
11/11 24:e söndagen efter Trefaldighet
kl. 9.30 Västra Broby kyrka, Mässa
18/11 Söndagen före Domssöndagen
kl. 11 Björnekulla kyrka, Mässa
25/11 Domssöndagen
kl. 11 Björnekulla kyrka, Mässa
kl. 18 Björnekulla kyrka, Ungdomsmässa, Ungdomskören medverkar

LUCIA!

Du missar väl inte chansen att vara med i vårt
luciatåg som äger rum den 13 december kl. 19
i Björnekulla kyrka?
Anmäl dig före den 12 november.
Ansökan av fondmedel Luciakören (låg -och mellanstadiet)
från Björnekulla-Västra Tisdagar kl. 16.30-17.15
VOICES! Luciaprojekt (ungdomar och vuxna
Broby församling
upp till 35 år)
Sökande skall vara medlem i
Svenska kyrkan samt skriven i
Tisdagar kl. 17.45-18.45
Björnekulla-Västra Broby förVi övar i Björnekulla församlingshem, Järnvägssamling. Blankett och informgatan 24, Åstorp.
ationsblad finns att hämta på
För mer information, kontakta körledare
pastorsexpeditionen mån-fre kl. Per Henrik Johansson tel. 0707-14 44 42 eller e10-12 eller på tel. 042-569 00.
post: perhenrik.johansson@svenskakyrkan.se
Inkomstuppgift skall bifogas.
Sista ansökningsdag är fredagen den 9 november.
Adress:

Björnekulla-Västra
Broby församling
Järnvägsgatan 24
265 31 ÅSTORP

FÖRSAMLINGSKÅRENS PROGRAM:

Månd. 22 okt. kl. 10.30 Bön i Björnekulla kyrka.
Månd. 12 nov. kl. 9-12 Skaparcafé i Prästgården.
Onsd. 21 nov. kl. 14 i Björnekulla församlingsOrgelmusik kl. 14.30
hem: ADVENTSPROGRAM. Per Henrik Johansson
Eventuella fondmedel betalas
Per Henrik Johansson, organist
ut via angivet bankkonto under sjunger adventspsalmer med oss. Ljuslotteri
vecka 49. Ofullständig eller för och kaffe med lussekatt. Erika Holm Johansson
Kaffe och kaka serveras
sent inkommen ansökan
håller avslutande andakt. Alla hälsas varmt
i kyrkan.
behandlas ej.
välkomna!

Telefon: 042-569 00

www.svenskakyrkan.se/bjornekulla

