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kyrkhälsning nr 2 Gudstjänster, konserter och evenemang i Höllvikens församling 25/2–31/5 2018



När upplever du glädje?  
Är glädje detsamma som glad?  
Hur känner man glädje?

detta är några frågor som jag 
har funderat på då temat för denna 
Kyrkhälsning är glädje.
 Jag känner glädje inför att umgås med 
andra människor. Jag upplever glädje i 
gemenskap med andra människor. För mig 
leder glädje ofta till att jag känner mig 
glad. Är jag glad så skrattar jag mer och 
när jag känner glädje så känner jag mig 
mer uppfylld av en positiv känsla.

i höstas var jag på en gudstjänst i Växjö 
som skulle avsluta ett stort jubileum 
för VM-brasset i Växjö. Gudstjänsten 
inleddes med att en musikledare fick 
hela församlingen att stå upp och sjunga 
sången ”Det flödar glädje”, med rörelser 
till. Det var första gången som jag hörde 
denna sång men denna enkla sång fick mig 
att tänka till lite extra. Det är en sång som 
det svänger om och som kanske skulle 
kunna uppfattas som klämkäck. Alla i 
brassbandet var lite lätt euforiska efter
en fantastisk helg med kära återseenden,
nostalgitrippar i musiken och fina samtal.
Därför var jag kanske extra öppen
och mottaglig för de tankar och känslor
som drabbade mig. Jag kände ett slags 
lyckorus över att få vara del i ett sådant 
sammanhang. Ett sammanhang där vi 
alla delade sång, musik, gemenskap och 
tron på Gud. Det levande vattnet i texten 
blir för mig den energi från Gud som jag 
kan dela med mig av till dem jag möter 
och i denna stund blev den otroligt stark! 
Jag kände mig glad men rätt beskrivning 

skulle nog snarare vara att jag blev 
uppfylld av en glädje som inte ledde till 
skratt men till en slags påfyllnad för kropp 
och själ. Den stärkte mitt framtidshopp 
på att vi alla är del i ett livspussel, där 
varje del är viktig. Precis som det skrivs 
om i Johannesevangeliet 15 där Jesus är 
vinstocken och vi människor är varsin 
gren av vinstocken. Jesus säger; Bli kvar 
i min kärlek. Om ni håller mina bud blir 
ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit 
min faders bud och är kvar i hans kärlek. 
Detta har jag sagt er för att min glädje 
skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.

i höllvikens församling upplever jag 
att många känner sig som en del av denna 
vinstock och vill vara med och få flera 
att också känna sig som en del av denna. 
Det sker i mötet med Gud, i mötet med 
varandra och en stor del i mötet med 
musiken. Musiken berikar vårt andliga 
djup och berikar därigenom våra liv. Jag 
som kyrkomusiker finner det mycket 
glädjefyllt att spela och genom musiken 
kan jag vara en musikalisk gren på 
vinstocken. Snart får vi en helt ny orgel i 
Stora Hammars kyrka. Orgeln brukar få 
benämningen ”Instrumentens drottning”. 
Min förhoppning är att det under många 
år framöver kommer att komma levande 
vatten, i detta fall musik, från tronen i vår 
fina kyrka så att människor berikas och 
kan gå glädjefyllda ut i livet.

Jag önskar er alla en fin vår och 
möjligheter till glädjefyllda stunder!

pernilla cederblad

kyrkomusiker
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Vad känner du glädje inför? 

Det flödar glädje 
wohoho,  
det flödar glädje 
wohoho
Levande vatten från 
tronen strömmar 
igenom mig

Det flödar glädje  
wohoho,  
det flödar glädje  
wohoho
Jag har mitt namn 
skrivet i Livets bok
Jag har mitt namn 
skrivet i Livets bok
Jag har mitt namn 
skrivet i Livets bok
Halleluja
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Vi behöver  
dina synpunkter 
och tankar
En religionsociologisk under- 
sökning av Svenska kyrkans 
medlemmar i Höllviken kommer 
att äga rum i april i år. Du kan 
vara bland de slumpvis utvalda 
som får en enkät att besvara.

Målet är att bättre lära känna 
våra församlingsbor för att 
därigenom kunna möta era 
behov utifrån kyrkans uppdrag. 
Undersökningen lägger 
grunden för en kommande 
omvärldsanalys till en uppdaterad 
församlingsinstruktion.

En kvalificerad religions-
sociolog, Jonas Bromander är 
engagerad i detta angelägna 
arbete.

Vi är tacksamma för era svar och 
engagemang.

Jim Tullgren, kyrkoherde

Välkommen!
Karolina Almgren är ny körledare 
för Gospel Glory. Förutom att 
sjunga så spelar hon även saxofon, 
piano och elbas. 
 Mikael Canneroth, som har sin 
bakgrund i reklambranschen, tar 
vid som ny informatör efter Eva 
Granehall.

Tack!
Ryno Janse Van Rensburg 
för alla gudomliga rätter som 
skapats i köket under sex års tid. 
Lindeborgsskolan i Malmö blir 
hans nya arbetsplats. Lycka till!
 Tack Jessika Fredholm, vår 
förskollärare som går vidare mot 
nya utmaningar i Trelleborgs 
kommun och förskolan Solrosen.
 Tack Maria Pettersson för åren 
i församlingen som vaktmästare. 
Vi önskar henne lycka till med sina 
nya utmaningar.

Salig röra!
Alla föräldralediga se hit!
På tisdagar och torsdagar  
kl 9–12 är ni välkomna till  
Kyrkans hus. Där leker barnen, 
vuxna umgås, vi fikar och  
det hela avslutas med en  
sångstund.
 Avslutning 8 maj kl 14–16.

Dansmässa:  
Din ljusa skugga
Söndag 8 april kl 17.00,   
Stora Hammars kyrka
Mässan i Heliga danser-tradition 
har tillkommit i nära samverkan 
mellan textförfattare, tonsättare 
och koreograf. Mässan innehåller 
nattvardsgudstjänstens alla 
ordinarie delar. 
 Vi firar gudstjänst med hela 
kroppen där ord och kropp, rörelse 
och själ tillsammans används för att 
prisa och lova Gud. 
 Dansen blir, liksom psalmsång 
och bön, gemensam i gudstjänsten. 
Fördansare ger en kort inledande 
instruktion för att alla skall kunna 
vara med. 

Sopraner sökes
Näsets kammarkör söker sopraner  
med viss körvana. 

Vid intresse hör av er till organist  
Martin Haksten, 070-161 96 75  
martin.haksten@svenskakyrkan.se



Ungefär 190.000 barn och unga 
i Sverige lider av någon form av 
psykisk ohälsa. Skrämmade siffror 
som inte tycks minska.
 Därför har vi valt att den här 
våren fokusera på psykisk ohälsa, 
framför allt bland unga. 
 Vårens föreläsare är djupt 
engagerade och drivna i arbetet att
minska tystnaden kring psykisk 
ohälsa. De delar öppet och

4   glädje • 2, 2018 • höllvikens församling

Vårens gripande caféföredrag

Retreat 
Lördag 5 maj 
Ibland behöver vi andrum, en stilla 
plats dit vardagens stress och brus 
inte når. Vi behöver tid för möten 
på djupet, med oss själva, med 
tystnaden och Gud. 
 Vi börjar med att äta en enkel 
frukost tillsammans kl 9.00 i 
Orangeriet. Under dagen som 
går i tystnadens tecken, finns det 
möjlighet att bara vara, promenera, 
läsa, meditera och be. 
Anmälan senast 2 maj: Gunnel 
Kihlgren eller Susann Persson

Torsdagsklubben
Kom till Kyrkans hus mellan 
kl 12 och 14.30. Där finns 
Torsdagsklubben. Vi varvar musik 
och prat, allvarligt och lättsamt, 
kaffe och soppa. Den första 
torsdagen i varje månad är det 
Lunchmusik i Stora Hammars 
kyrka kl 12.00 därefter går vi 
över till Kyrkans hus och njuter av 
Gudomlig soppa.  
 Observera att den 26 april, 
som inte är den första torsdagen 
i månaden, serveras såväl 
Lunchmusik som soppa. Mycket 
musik och en del intressanta 
föreläsningar lovar vi. Se vidare 
separat program. 

Foto: Per Helander

Aldrig ensam
Torsdag 8 mars kl 18.30
Med sin egen historia i centrum 
levererar Charlie Eriksson i sin 
föreläsning kunskap, inspiration 
och känslor till åhörarna. Charlies 
mål är att inga fler unga vuxna 
ska behöva utöva sina krig i 
ensamhet på grund av den skam 
och det tabu som än idag råder 
kring ämnet psykisk ohälsa. När 
ha kom på fötter efter sitt sista 
självmordsförsök grundade han 
informationssajten aldrigensam. 
Facebooksidan har över 100 000 
följare och armbandet med pärlor 
som bildar orden ”aldrig ensam” 
har blivit en viktig symbol för 
psykisk ohälsa.
Anmälan: Fr o m fredag 9/2 kl 10.

– Jag är inte pappa till en skitunge, 
jag är pappa till Stålmannen
Torsdag 19 april kl 18.30
”Livet består av ett antal ’life 
defining moments’ och kl 16.24 den 
6 december år 2000 var ett sånt. 
Då föddes Olof Erik Arvid Westin 
(Olle), min son, och jag har älskat 
honom gränslöst sedan dess. Ett 
annat ’life defining moment’ var 
när Olle fick diagnosen Tourettes 
syndrom med drag av ADHD och 
Aspergers.”
 En dag kom ett allvarligt samtal, 
som ändrade allt i Fredrik Westins 
liv. Nu började ett nytt liv. Det 
liv som Fredrik berättar om i sin 
föreläsning. Föreläsningen har ett 
familjeperspektiv som sällan berörs. 
Anmälan: Fr o m fredag 9/3 kl 10.

modigt med sig av sina personliga 
erfarenheter, ger tips och råd om
hur vi kan tänka, förhålla oss och ta 
oss vidare eller våga söka hjälp.
Varmt välkomna till en angelägen 
och viktig föreläsningsvår!
 Fika och föredrag: 100 kr
Plats: Kyrkans hus.  Begränsat  
antal platser. Anmälan:  
040-45 96 60 eller hollviken.
anmalan@svenskakyrkan.se

fredrik westincharlie eriksson
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Det blir en härlig körfest – alla 
församlingens körer sjunger 
tillsammans. I våras blev det 
en stor upplevelse både för 
publiken och de medverkande i 
Jesus Christ Superstar så vi
bestämde oss för att vi ville göra 
denna musikal igen.
 När biljetterna släpptes förra 
våren tog de slut på bara några 
timmar. Av den anledningen 
känns det också viktigt att 
åter igen sätta upp musikalen. 
Nu får körerna alltså återigen 
berätta historien om Jesus sista 
dagar. Den yngsta koristen är 
fem år och den äldsta 80 år. Det 
är en fantastisk kör att arbeta 
med. All personal som arbetar i 
församlingen och ideella krafter 
bidrar på olika sätt i detta 
projekt. 
 I skrivande stund är det åtta 
veckor kvar till premiär.

Pernilla Cederblad,  
Martin Haksten  
Alexandra Frid Giertz

Biljetter
Det är fri entré men eftersom 
det är begränsat antal platser så 
måste förbokning göras. Erhållet 
kontrollnummer ska uppges vid 
entrén.
Bokning fr o m måndagen den  
26 februari kl 10.00 till:
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se
040-45 96 60
Kyrkans hus, Kyrkvägen 7

Samtal inför Jesus Christ Superstar
Undrar du vad som hände under 
Jesus sista dagar? Hur kan Jesus 
och Gud vara samma person? 
Kom till Kyrkans hus  
måndagen den 5 mars  
kl 17.30–19. Då samtalar
vi, lyssnar på delar ur  
musikalen och fikar.
Niklas Dreisig  
leder samtalet  
om ”Jesus  
förhållande 
till Gud”.

medverkande

Församlingens alla körer
jesus Fredrik Frid Giertz 
judas Andreas Eldeen
maria magdalena 
Alexandra Frid Giertz
petrus Christoffer Lomfors
simon Filip Morel
pontus pilatus Stefan Clarin
kajafas Adam Leckius
hannas Martin Haksten
kung herodes Tommy Juth

konstnärligt team

ljus & ljud  
Sara Andersson och  
Rolf Persson
körledare Martin Haksten, 
Pernilla Cederblad och  
Alexandra Frid Giertz
kapellmästare Björn Claeson
regi Alexandra Frid Giertz

bandet

keyboard Hans Delander
kornett och trumpet 
Pernilla Cederblad
gitarr Manne Ahlqvist
bas Jan Karlsson
trummor Bo Håkansson

håslövs kyrka kl 19.30 lördag 17 mars
söndag 18 mars

lördag 24 mars

söndag 25 mars
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Söndag 22 april

11.00 Festmässa  

Glädjestämman, brasskvartett, 

Pernilla Cederblad, Martin Haksten 

och Helena Sköldin.

15.00 Orgelvisning och 

demonstration för alla 

intresserade.

17.00 Invigningskonsert med 

Anders Johnsson, diplomorganist, 

orgelkonsult och organist i 

Slottstadens församling i Malmö.

Måndag 23 april 

12.00 En halvtimmes lunchmusik  

med Adam Olsson, organist i  

Vellinge-Månstorps församling.
Tisdag 24 april 

12.00 En halvtimmes lunchmusik  

med Staffan Plantin, musikkonsulent i  

Lunds stift, tidigare organist i Höllvikens 

församling.



Den 22 april startar festen som 
inviger vår nya orgel. Från söndag 
till söndag blir det massor av musik-
upplevelser i Stora Hammars kyrka. 
Läs hela programmet här intill.

hur köper man en orgel?
Orgelbyggare är ett gammalt 
hantverksyrke och det finns några 
företag i Sverige och en handfull 
i Europa som specialiserar sig på 
kyrkorglar. Att köpa orgel är en 
lång process och mycket måste 
beslutas innan upphandling kan 
starta och kontrakt skrivas.
 I Stora Hammars kyrka byggs 
en fantastisk orgel i amerikansk-
romantisk stil. Den kommer att 
bli ungefär dubbelt så stor som 
den gamla, men av antikvariska 
skäl ha samma fasad som tidigare. 
Tornrummet fylls i denna stund till 
brädden av bälgar, mekanik och 
pipor. 
 Vi i Höllvikens församling har
turen att kontraktera den skicklige
orgelbyggaren Tomaz Mocnik från
Slovenien. Orgeln har byggts i hans 
fabrik, fraktats hit med lastbil och 
monteras nu i Stora Hammars 
kyrka. Piporna är återanvända 
delvis från en Haskell-orgel från 
Philadelphia i USA och från en 
svensk Molander-orgel, men en del 
av dem är nytillverkade. När allt är 
på plats intonerar Tomaz Mocnik 
alla pipor så att de klingar väl 
tillsammans. 

vad är en orgel?
Enligt Nationalencyklopedin är 
orgeln: ”Ett blåsinstrument som 
förses med luft genom ett bälgverk 

och spelas med tangenter.” Det 
påpekas också att ”ljudet alstras 
i pipor.” En teknisk, enkel och 
aningen torr beskrivning på 
instrumentens drottning, för inget 
instrument kan konkurrera i 
klangkraft med en stor kyrkorgel. 
Även när ingen spelar på en orgel 
gör den ett starkt visuellt intryck 
med sin imponerande orgelfasad.
 Orgeln uppfanns omkring 
år 250 f. Kr. i Alexandria av 
en grekisk ingenjör som hette 
Ktesibios, och under antiken 
användes orgeln bland annat under 
gladiatorspel. Under medeltiden och 
renässansen blev den vanligare i de 
västeuropeiska städerna, men det 
var först under slutet av 1800-talet, 
när man ville stödja psalmsången, 
som den blev vanlig i de flesta 
kyrkor.

Är ni nyfikna på att få reda på 
mer om orgeln; titta, lyssna och 
kanske prova den så är ni hjärtligt 
välkomna att höra av er till 
församlingens kyrkomusiker  
Martin Haksten, 070-161 96 75  
Pernilla Cederblad 070-161 96 76

Intrumentens drottning intar läktaren

Lördag 28 april 

17.00 Konsert med Stefan Pöntinen, fiol, 

Anna Tengstrand, tvärflöjt och Pernilla 

Cederblad, orgel.
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Söndag 29 april 

11.00 Mässa med Gospel Glory 

Karolina Almgren, körledning och saxofon, 

Pernilla Cederblad, Martin Haksten och  

Jim Tullgren.

17.00 Finalkonsert:  

Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson 

Näsets kammarkör, Annakören, 

Apostlakören, Skanör-Falsterbo motettkör 

och Skanör-Falsterbo vokalensamble.  

Recitatör: biskop emerita   

Christina Odenberg. 

Musiker: Alexandra Frid Giertz, sopran,  

Per Engström, orgel och dirigent,  

Martin Haksten, baryton och dirigent.  

Konserten ges även i Skanörs kyrka  

6 maj kl 18.00, då med Peter  

Sjunnesson som barytonsolist.

Onsdag 25 april 

12.00 En halvtimmes lunchmusik med  

Robert Bennesh, domkyrkoorganist i Lund.

Torsdag 26 april 

12.00 En halvtimmes lunchmusik med  

Per Engström, organist i Skanör-Falsterbo 

församling. Sopplunch i Kyrkans hus, 30 kr.

Fredag 27 april 

12.00 En halvtimmes fyrhändig och  

fyrfotad orgelmusik med Peter  

Sjunnesson, programchef för kyrkomusik  

i Svenska kyrkan, tidigare organist i  

Höllvikens församling och Olle Cervin,  

tidigare organist i S:t Petri församling 

i Malmö.
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7 mars, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

8 mars, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Mitt Pakistan
Emma och Allen Suleiman berättar.
Präst: Gunnel Kihlgren

18.30 Caféföredrag
Kyrkans hus, Linnésalen
Aldrig ensam: Charlie Eriksson
Mer info se sid 4

11 mars, midfastosöndagen
11.00 Mässa med stora  
och små
Stora Hammars kyrka
Präst: Ida Eklund, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

14 mars, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

15 mars, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Cikoriasalen
Andakt, soppa och en bok
Präst: Gunnel Kihlgren

18 mars, jungfru marie 
bebådelsedag
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Näsets kammarkör framför Mariamusik
Präst: Gunnel Kihlgren,  
organist: Martin Haksten

25 februari, 2 i fastan
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Niklas Dreisig,
musiker: Hampus Pettersson 

28 februari, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora  Hammars kyrka

1 mars, torsdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka
Toner av Duke Ellington
Anna Brade, sång och  
Pernilla Cederblad, flygel
Präst: Gunnel Kihlgren

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen
Soppa, bröd & kaffe 30 kr.

2 mars, fredag världsböndagen
19.00 Ekumenisk 
gudstjänst
Ljungkyrkan
Präst: Helena Sköldin,  
pastor: Pelle Martinsson

4 mars, 3 i fastan
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Jim Tullgren,  
organist: Martin Haksten

5 mars, måndag
17.30 Samtal inför JCS
Kyrkans hus, Café Oliv
Mer info se sid 5

21 mars, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

22 mars torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Påsklunch, anmälan
Präst: Gunnel Kihlgren

25 mars, palmsöndagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Helena Sköldin,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

27 mars, tisdag
18.30 Passionsandakt
Stora Hammars kyrka
Din ljusa skugga
En rörelseburen passionsandakt med 
text och musik hämtad ur dansmässan.
Präst: Gunnel Kihlgren,  
ledare: Susann Persson

28 mars, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

skärtorsdagen 29 mars
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Om påskharen och annat
Präst: Gunnel Kihlgren

18.00 Skärtorsdagsmässa
Rängs kyrka
Sångkvartett
Präst: Helena Sköldin,  
organist: Martin Haksten

Gudstjänster, konserter och evenemang
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20.00 Skärtorsdagsmässa
Stora Hammars kyrka
Apostlakören
Präst: Niklas Dreisig,  
organist: Martin Haksten

långfredagen 30 mars
9.00 Vandring
Kyrkans hus
Stilla vandring, med start från 
Ljungkyrkan kl 8.30 och från Kyrkans 
hus kl 9.00 till Rängs kyrka och 
gudstjänsten kl 11.00
Präst: Gunnel Kihlgren, ledare:  
Susann Persson och Pelle Martinsson

11.00 Långfredags-
gudstjänst
Rängs kyrka
Ekumenisk gudstjänst
Präst: Jim Tullgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

12.15 Vandring
Rängs kyrka
Efter Långfredagsgudstjänsten, stilla 
vandring från Rängs kyrka tillbaka till 
Höllviken.
Präst: Gunnel Khilgren, 
ledare: Susann Persson

20.00 Upplevelse-
gudstjänst
Stora Hammars kyrka
Solist: Anna Forsvall Lundmark, cello
Präst: Ida Eklund,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

lördag 31 mars
23.45 Upplevelsemässa
Stora Hammars kyrka
Annakören
Präst: Victoria Björck Karlsson, 
organist: Martin Haksten

påskdagen 1 april
11.00 Festmässa
Håslövs kyrka
Leif Bengtsson, trumpet
Präst: Gunnel Kihlgren m fl,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

annandag påsk 2 april
14.00 Vigselinformation
Rängs kyrka, S:ta Annasalen
Präst: Gunnel Kihlgren,  
organist: Martin Haksten

17.00 Sinnesromässa
Rängs kyrka
Präst: Gunnel Kihlgren,  
organist: Martin Haksten

4 april, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

5 april, torsdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka
Präst: Gunnel Khilgren,  
organist: Martin Haksten

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen
Soppa, bröd & kaffe, 30 kr.

8 april, 2 i påsktiden
11.00 Fenixmässa
Stora Hammars kyrka
Fenixflammans 10-års jubileum
Präst: Victoria Björck Karlsson, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad, 
församlinsgpedagog: Ami Hall

17.00 Dansmässa
Stora Hammars kyrka
Julia-Caroline Witte, fiol och sång, 
Anna Thorstensson, cello och sång, 
Hans Nordström, sång,  
Pelle Martinsson, sång
Präst: Gunnel Kihlgren, kyrkomusiker: 
Pernilla Cederblad, dansledare: Susann 
Persson och Kerstin Johannesson

11 april onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

12 april torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Allt om nya orgeln
Präst: Gunnel Khilgren

14 april, lördag
11.00 och 14.00 
Konfirmationsmässa
Håslövs kyrka
Präst: Victoria Björck Karlsson, 
organist: Martin Haksten
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Gudstjänster, konserter och evenemang

28 april, lördag
17.00 Konsert
Stora Hammars kyrka
Konsert med Stefan Pöntinen, fiol, 
Anna Tengstrand, tvärflöjt och  
Pernilla Cederblad, orgel.

29 april, 5 i påsktiden
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Jim Tullgren,  
organist: Martin Haksten

17.00 Konsert
Stora Hammars kyrka
Förklädd Gud

2 maj, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

5 maj, lördag
9.00 Retreat
Stora Hammars kyrka 
Orangeriet, Bibliska trädgården
Mer info se sid 4

6 maj, bönsöndagen
11.00 Konfirmationsmässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Victoria Björck Karlsson, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

9 maj, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka
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15 april, 3 i påsktiden
11.00 Gudstjänst med  
stora och små
Stora Hammars kyrka
Dopfest
Mer info se baksidan

17.00 Konsert 
Håslövs kyrka
Polisens musikkår  

18 april, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

19 april, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Andakt, soppa och en bok
Präst: Gunnel Khilgren

18.30 Caféföredrag
Kyrkans hus, Linnésalen
Jag är pappa till Stålmannen
Mer info se sid 4

orgelvecka 22/4–29/4, se sid 7

22 april, 4 i påsktiden
11.00 Festmässa 
Stora Hammars kyrka
Präst: Helena Sköldin,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad, 
organist: Martin Haksten

15.00 Orgelvisning och 
demonstration 
För alla intresserade.
Organist : Martin Haksten

17.00 Invigningskonsert 
Stora Hammars kyrka
Anders Johnsson, diplomorganist i 
Slottstadens församling  

23 april, måndag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka

24 april, tisdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka

25 april, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka

26 april torsdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkan hus, Linnésalen 
Soppa, bröd och kaffe, 30 kr
Präst: Gunnel Khilgren

27 april fredag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka
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10 maj, kristi himmelsfärdsdag
8.00 Gökottevandring
Kämpinge kyrkplats
Ekumenisk gudstjänst tillsammans med 
Ljungkyrkan, Pelle Martinsson. Ta med 
liten matsäck och sittunderlag. Åter 
Kämpinge kyrkplats ca kl 10.00.
Präst: Gunnel Kihlgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

13 maj, söndagen f pingst
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Helena Sköldin,  
organist: Martin Haksten

16 maj, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

17 maj, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Förr i tiden
Präst: Gunnel Kihlgren

19 maj, lördag
11.00 Konfirmationsmässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Helena Sköldin

20 maj, pingstdagen
11.00 Mässa i det fria
Orangeriet, Bibliska trädgården
Präst: Jim Tullgren,  
organist: Martin Haksten

17.00 Konsert
Håslövs kyrka
Gospel Glory med kompband
Körledare: Karolina Almgren

21 maj, annandag pingst
19.00 Kontraktsgudstjänst
Gamla kyrkogården, Lilla Beddinge 
Friluftsgudstjänst 

23 maj, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

24 maj torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Andakt, soppa och en bok
Präst: Gunnel Khilgren

kyrkans hus
Kyrkvägen 7, 236 32 Höllviken 
Tel: 040-45 96 60 
www.svenskakyrkan.se/hollviken 
www.facebook.com/Hollvikensforsamling 
Swish: 123 682 84 04 

kyrkhälsning: glädje 
årgång 20, nr 2, 2018 
Ansvarig utgivare: Jim Tullgren 
Redaktör: Mikael Canneroth 
Tryck: Exakta.se, 2018

svenska kyrkan höllvikens församling

kyrkans hus Kyrkvägen 7, Höllviken
bibliska trädgården Stora Hammars 
kyrkogård, Kyrkvägen 8, Höllviken 
håslövs kyrka  
Köpmannavägen 17-4, Vellinge
rängs kyrka och s:ta annasalen 
Rängs byväg 213, Räng, Vellinge 
stora hammars gamla kyrka  
Stora Hammars bygata 38, Höllviken 
stora hammars kyrka Kyrkv. 8, Höllviken 
kämpinge kyrkplats Vitsippev., Höllviken

våra olika mötesplatser

27 maj, heliga trefaldighets dag
11.00 Mässa med stora  
och små
Stora Hammars kyrka
Präst: Ida Eklund,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

18.00 Konsert
Håslövs kyrka 
Stora Hammars kyrka
Mer info se baksidan

29 maj, tisdag
19.00 Öppen visning
Bibliska trädgården
Ingen föranmälan 
Missionsassistent: Susann Persson

30 maj, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

31 maj torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Avslutning
Präst: Gunnel Khilgren

18.30 Musikcafé
Bibliska trädgården
Mer info se baksidan



söndag 15 april kl 11.00 
stora hammars kyrka

Gudstjänst 
med stora  
och små
dopfest
Alla barn som döpts från juli–december 
2017 är alldeles extra välkomna för 
att hämta sin dopängel, ett minne och 
en symbol för dopet. Församlingens 
barnkörer medverkar. Kyrklunch och 
dopfest med tårta efteråt. 

söndag 27 maj kl 17.00 
håslövs kyrka

 Konsert
glädjestämman 
kören carpe diem, svedala 

Elinor Fryklund, sopran 
Nils Olsson, tenor  
Musiker

Musikcafé 
Ta med fikakorg eller  
köp en kopp kaffe med kaka.

torsdag 31 maj kl 18.30
Pernilla Cederblad med vänner

torsdag 7 juni kl 18.30
Med Taube i våra hjärtan
Göran Christensen 

torsdag 14 juni kl 18.30
Martin Haksten med vänner

Upplev påsken i våra kyrkor
skärtorsdagen 29 mars

18.00 Skärtorsdagsmässa
Rängs kyrka

20.00 Skärtorsdagsmässa
Stora Hammars kyrka

långfredagen 30 mars

11.00 Ekumenisk gudstjänst
Rängs kyrka

20.00 Upplevelsegudstjänst
Stora Hammars kyrka

lördag 31 mars

23.45 Upplevelsemässa
Stora Hammars kyrka

vi hoppas att du ska hittanågot som berör dig och ger
dig en djupare förståelse av påskens budskap.
du kan hitta både traditionella påskgudstjänster och
upplevelsegudstjänster med fokus i drama, bilder och musik.
en upplevelserik och fin påsk önskar vi er!

påskdagen 1 april

11.00 Festmässa
Håslövs kyrka

annandag påsk 2 april

17.00 Sinnesromässa
Rängs kyrka

pingstdagen 20 maj kl 11.00 
bibliska trädgården

Mässa 
i det fria 
Servering av bibliska frukter


