Påskens gudstjänster i kapellet och Brunnby
Skärtorsdag 9 april
Långfredag 10 april
Påskdagen 12 april
12 april
12 april
Annandagen 13 april
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19.00
10.00
07.50
08.00
10.00
14.00

mässa i Brunnby kyrka
gudstjänst i Brunnby kyrka
trumpet från tornet i kapellet
påskotta i Mölle kapell
högmässa i Brunnby kyrka
gudstjänst i Mölle kapell

MÖLLE
KAPELLFÖRENING
Våren 2020

Söndagen den 15 mars kl 14.30 2020 håller Mölle Kapellförening

Årsmöte i stationshuset.
Stadgeenliga ärenden. Handlingarna finns tillgängliga på biblioteket i
stationen under öppettiden 16 – 18 på torsdagar fr.o.m. den 27 februari. De
ligger också på hemsidan Molle.se under länk till Mölle Kapellförening
Föreningen bjuder på kaffe

Ett stort tack till alla, som hjälper till med insatser eller
bidrag. Allt är lika välkommet.
Frågor kan besvaras av
Birgitta Hansson ordf.
Ingmar Hesslefors sekr.
Claes Gudmundson kassör
Cecilia Müntzing ledamot
Birgit Lundberg
ledamot

birgitta.g.e.hansson@gmail.com
Ingmar.hesslefors@gmail.com
claesgu@gmail.com
cecilia.muntzing@gmail.com
birgit.lundberg@me.com

I all enkelhet något till stor glädje för alla.
Mölleborna ville ha nära till kyrkan, nära till ett rum för andakt, enskilt
och i gemenskap. Därför byggdes Mölle kapell, inspirerat och
förverkligat med hjälp av frivilliga insatser, några stora och många,
många små.
Mölle kapellförening vill i denna anda hålla kapellet levande.
Föreningen bygger på frivilliga insatser och på samarbete med Brunnby
församling.
Nya medlemmar är alltid välkomna att stötta vår verksamhet.
Medlemsavgiften är 75 kr och kan sättas in på Bankgiro 576-9468.
Vill du stödja Kapellföreningens verksamhet ytterligare
tar vi tacksamt emot din gåva

Mölle Kapellförening
Brunnby församling

MÖLLE KAPELL

Konsertprogram våren 2020
OBS! Alla konserter börjar kl 16 00. OBS!
Entré 100 kr

Söndagen den 23 februari
Duo Karpatski

Duon Karpatski har existerat
i 10 år och består av Filip
Runesson (violin) och Johan
Ohlsson (dragspel). Den
förstärks denna dag med
Emma Lundbeck på
kontrabas. Gruppen spelar
en angenäm blandning av
klezmer, bulgarisk, ungersk
och romsk musik.

Söndagen den 29 mars
Romans- och opera

Söndagen den 26 januari
Jazztrio

Daniel Cederskär (saxofon),
John Venkiah (Klaviatur och
sång) och Simon Petersson
(bas) har spelat tillsammans i
över 10 år.
Trion spelar egenkomponerad
musik och utvalda standards.
Soundet är jazzigt med inslag
av pop och världsmusik.
Musiken är rolig men inte på
skoj.

Amelia Jakobsson och John
Löfgren är båda utbildade
sångare och cellister vid
Musikhögskolan i Malmö.
Amelia är frilansare inom båda
områdena medan John har en
fast anställning i Malmö
Operaorkester som cellist och
frilansar inom sången.
Vid pianot sitter Joachim
Olsson, som också är utbildad
vid Malmö Musikhögskola.
Vi kommer att få höra valda
favoriter ur både opera-,
romans- och cellorepertoaren

