Nyhetsbrev från Harplinge och Steninge församling - Januari 2022

Fest i Kyndelsmäss
Lördagen den 5 februari klockan 13.00 i
Steninge sockenstuga.
Tomas Tillberg och vänner berättar och
musicerar inspirerade av Steninges historia.
Festlig trerättersmeny från Lundåkra.
Medverkande:
Tomas Tillberg
Micki Djupsjöbacka
Henny Tillberg
Pris 140 kr/person
Anmälan senast den 28 januari till oss på 035150980 eller
harplinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Bild: Tomas Tillberg

Bild: Helena Thornbratt

Barn- och ungdomsverksamheten
Terminsstart för församlingens barn- och ungdomsgrupper i vecka 4 (24-28 januari)
Öppna förskolan, Miniorer i Gullbrandstorp (MIG), PåG, Artstronauts, Pax, Schyst och UG.
Har du frågor så hör av dig till Helena på 035 - 15 09 92 eller via mail: helena.thornbratt@
svenskakyrkan.se

Bild: Pixabay

Studiecirkel om Apostlagärningarna
Boken Apostlagärningarna i Bibeln är en fortsättning på Lukasevangeliet. Den skildrar de
första kristna församlingarna och deras tro. Vi läser, samtalar och undersöker vad vi kan lära oss
av dem. Kanske kan vi tillämpa något av det i vår egen moderna tid och i vårt eget liv? Vi träffas
7 ggr under våren 2022.
Var? Församlingsgården i Gullbrandstorp
När? Torsdagar: 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5
Hur dags? kl 14:00 -15:30
Begränsat antal deltagare, så att vi kan samtala med varandra i gruppen. Anmälan senast tor 3
februari till
jorgen.pettersson@svenskakyrkan.se
eller tfn: 035-150983

Bild: Facebook

Fritids för vuxna
Från och med onsdagen den 2 februari kommer vi att ha öppet i församlingsgården i
Gullbrandstorp varje onsdag mellan 18.00 och 21.00. Verksamheten riktas till dig mellan 18 och
106 år.
Välkommen att pyssla, baka, köpa enkel fika, bara hänga och snacka. Du kan också få hjälp med
din mobiltelefon eller surfplatta. Kanske vill du lära dig lite mer om appar och annat. Vi hjälps åt
att komma vidare. Du kan också ta med din kvällsmat hemifrån och äta ihop med andra. Ta med
ditt sticke eller virka en grytlapp.
Var med och utforma ditt eget fritids!
Välkommen! Per Franzén – 035-150985 / per.franzen@svenskakyrkan.se

Bild: Pixabay

Mellan himmel och hav
Musikgudstjänst söndag 27/2 kl 16 i Harplinge kyrka
Folkton,visor och improvisationer i en salig blandning.
Stefan Petzén -sång,gitarr
Stefan Wikrén -piano,orgel
Anders Wilhelmsson -dragspel
Jan-Olof Larsson -kontrabas
Carl Persson -slagverk

Musikgudstjänst i Steninge kyrka
23 januari kl.16.00
Anna Falkström, sång
Sven Engström, orgel och piano
M

Musikgudstjänst i Harplinge kyrka
13 februari kl.16.00
All you need is love
Charlotte Polson, saxofon
Gibban Cham, slagverk
Sven Engström, piano
Axel Croné, bas

Pilgrimsvandringar
Vandringarna gör en kort vinterpaus och
återupptas fredagen den 25 februari. Därefter
fortsätter vandringarna varannan fredag. Tid
10.00 - 12.00. Information om startpunkt för
vandringen får du genom att kontakta Per på
035-15 09 85 eller via
mail: per.franzen@svenskakyrkan.se

Bild: IKON

Om du vill prata med
någon.....
Kontaktuppgifter till kyrkans personal hittar du här
om du klickar på bilden.

Bild: Pixabay

Tisdagskören i
Gullbrandstorp
Varje tisdag förmiddag möts Tisdagskören i
Gullbrandstorp. Det började som en tanke att
vara en dagledigträff, där det fanns möjlighet
till sång, gemenskap, kaffe och andakt. Med
tiden tyckte körmedlemmarna att det var dags
att sätta ett mera precist namn på kören, och
då kom idén med Tisdagskören.
Vi träffas på tisdagarna och börjar med
uppsjungning, vilket betyder att både kroppen
och rösten får vakna till liv. Sångerna vi
sjunger är allt från bibelvisor ur psalmboken till enklare körsånger, både andligt och profant. Vi
dricker kaffe tillsammans och avslutar med en andakt.
”Kom med och sjung…”
Vi träffas varje tisdag kl. 10.30-12.00
Kontaktperson: kantor Sven Engström, tel.035-150986
sven.engstrom@svenskakyrkan.se

Bild: Ulrika Widepalm

God Jul och ett välsignat nytt 2022 önskar all
personal i Harplinge-Steninge församling!
Länk till kalendern

Länk till hemsidan

Länk till kyrkoårets texter

Harplinge-Steninge pastorat, Harplinge 461, 305 61 Harplinge
035-15 09 80| harplinge.pastorat@svenskakyrkan.se

