Månadsblad för S:ta Birgitta församling sommaren 2019

Det händer en massa i sommar
Plötsligt händer det. Våren som
vi väntat på övergår i sommar
Det händer en hel del i S:ta
Birgitta kyrka denna sommar.
Våra konfirmander har konfirmerats vid
en mässa och fullsatt kyrka. Vi avslutar
våra andra grupper. Syföreningen tar
sommarlov. Bibel och bönegruppen
likaså. Lunchmässan på onsdagar tar
sommarpaus och men efter middagsbönen fortsätter vår soppgemenskap.

Natalja Sachov och bjuder på klassiska
romantiska pärlor. I september är det
sopranen Pernilla Ingvarsdotter tillsammans med Lajos Garlati, violin och
Kerstin Johansson, flygel/ orgel som tar
oss med på en musikalisk resan under
höstmånen.

Sommarkul på torsdagar

Veckomässan på tor sdagar 18.00 for tsätter som vanligt. Efter mässan är det
After Mass med korvgrillning och
gemenskap i parken.

Församlingsresan den 25 augusti går till
Sommarkul för barnen. Det kan bli lite
Rugstorps lantgård. Vi gör ett fikastopp
Nu låter det nästan som om vi ska låsa
allt möjligt som lekar, pyssel, fika och
hemma hos vår församlingsherde Johanna
kyrkan och gå hem. Det är tvärtom. Vi
bibelberättelse 13.00-16.00.
Broselid. Buss avgår direkt efter högmäserbjuder Sommarcafé i kyrkan tisdagar
san. Anmälningslista till resan hänger på
Musik
i
S:ta
Birgitta
tar
inte
heller
och torsdagar från 13.00 - 15.30. På
anslagstavlan i i kyrkans foajé.
semester.
Den
första
söndagen
varje
tisdagar erbjuder vi på kaffe och hembakt
kaka. Torsdagar är det kaffe med våffla. månad blir det konserter i Birgittakyrkan.
Agneta Adeen
Den 4 augusti kommer Konstantin och
Under torsdagarna är det dessutom

Musik i S:ta Birgitta
4 augusti 18.00

”Romantiska pärlor”
Konstantin Sachov, fiol och
Natalja Sachov, flygel spelar
klassiska romantiska stycken

1 september 18.00

"Toner under höstmåne..."
Pernilla Ingvarsdotter, sopran,
Lajos Garlati, violin Kerstin Karlsson, flygel/orgel

Svenska kyrkans internationella
arbete byter namn till Act

Svenska kyrkan är en del av den
globala utvecklingsalliansen, Act, som
betyder Action by Churches Together.
Alliansen innebär att kyrkor över hela
världen agerar tillsammans mot fattigdom, förtryck och hjälp vid
naturkatastrofer.
Samarbetet gör det möjligt för Svenska kyrkan att bli
del av ett effektivare och mer långsiktigt utvecklingssamarbete. Det ger samtidigt Svenska kyrkan möjlighet
att vara en stark påverkansröst

Inskrivning av konfirmander
sker efter högmässan
8 sep september.

Samtal om ondska
Undrar du också över hur det
hänger med ihop med Gud
och ondskan? Under tre
måndagskvällar vrider vi och
vänder på begreppet ondska.
30/9, 7/10 och 14/10
19.00 -20.30
Lina Bengzon leder samtalen.
Begränsat antal
platser och föranmälan

Café Birgitta
Har du:
Tid över någon torsdag då och då?
Kan du tänka dig att osa nygräddade våfflor
efter ett arbetspass?

Då vill vi ha Dig i cafélaget
Hör av dig för mer information
Agneta Adeen, 0480 - 42 14 55

Gudstjänster
Söndagar 10.30 firar vi högmässa i Birgittakyrkan.
Barnen har möjlighet att följa med till söndagsskola.
Efter mässan är det kyrkkaffe i Ulfåsasalen.
4 augusti 10.30 Kristi förklarings dag
11 augusti 10.30 Åttonde söndagen efter trefaldighet
18 augusti 10.30 Nionde söndagen efter trefaldighet
25 augusti 10.30 Tionde söndagen efter trefaldighet
1 september 10.30 Elfte söndagen efter trefaldighet
8 september 10.30 Tolfte söndagen efter trefaldighet
OBS! Inskrivning av årets konfirmander

Veckomässor och bön

Vox Birgttae
Kammarkör övar i höst
J.S Bachs Juloratorium

Söndagskören
Kyrkokör

Bön 12.00 måndag, tisdag, onsdag och torsdag
Veckmässa torsdag 18.00 med After mass i parken

Andakt på äldreboenden
Vasallen, 14.00, 6 augusti, 3 september
Berga Backe, 14.00, 20 augusti, 17 september

Kontakt och information:
Mika Lidén, organist

Församlingsresa
till Rugstorps lantgård

Mötesplatser och grupper
Sommarcafé tisdagar och torsdagar 13-15.30
Sommarkul torsdagar 13-16 lekar, fika och bibelberättelser,
Öppen verksamhet för barn – ingen föranmälan.
Pågår vecka 25-33.

25 augusti efter
högmässan
* Buss till Rugstorps
Lantgård
* Gemensam lunch
* Möjlighet att njuta
av djur och natur
* Fika hemma hos Johanna Broselid
* Åter Birgittakyrkan 17.00
Anmälan på anslagstavlan i kyrkan

Babysång
mer information kommer
Frågor: Lena Haglund/ Agneta Adeen
Lina Bengzon,

Lena Haglund,

Pontus Eriksson,

Victor Ramström,

Johanna Broselid,

präst
0480 - 42 14 52

diakoni /pedagog
0480 - 42 14 56

vaktmästare
0480 - 42 14 54

präst
0480 - 42 14 51

Mika Lidén,

Agneta Adeen,

Angelica Grön,

församlingsrådets ordf
0705 - 45 77 19
mail@victorramstrom.se

organist
0480 - 42 14 57

pedagog
0480 - 42 14 55

assistent
070-810 57 77

KONTAKTA OSS

E-post
fornamn.efternamn@birgittakyrkan.se

Hemsida:
www.birgittakyrkan.se

Instagram:
S:ta Birgittaförsamling

Facebook:
S:ta Birgitta församling

