Med ett varmt hjärta
för människor

Hon har en drivkraft som är otrolig.
Ingenting är omöjligt för henne. Hon är
nyfiken, påhittig och har oftast nära till
skratt. Hon älskar människor och vill göra
allt hon kan för var och en hon möter. Hon
har gett hela sitt liv, inte bara yrkeslivet, till
att finnas där för människor.
Monica Ivarsson, präst i Väsby församling,
går nu in i sin sista månad som anställd
medarbetare i Svenska kyrkan. Det är med
blandade känslor men hon ser framemot att
att kunna ge ännu mer tid till sin man, sina
barn och barnbarn.
- Att till stor del få ha sin arbetsplats i
kyrkorummet är en stor gåva, och där få
tjänstgöra vid altaret inför Gud och dela
gudstjänsten med församlingen är en otroligt
stark känsla, säger Monica. Detta kommer
jag så klart att sakna, men samtidigt tänker
jag att pensionerade präster alltid behövts,
och då står kyrkorummet där och väntar.

Monica sätter sig i fåtöljen i sitt arbetsrum
och fortsätter berätta:
- Jag är uppväxt i och har fortsatt leva
i kristna sammanhang. Tidigt utbildade
jag mig till undersköterska och arbetade
främst inom äldrevården. Efterhand kände
jag alltmer att jag ville ha mer tid för
människan, och inte bara det runt omkring
med det praktiska.

- Nu kunde jag följa människor hela vägen,
från vaggan till graven, vilket har varit
en fantastisk förmån. Vid dop, vigsel och
begravning får man dela en bit av livet
tillsammans.
Att få möta människor i samtal har alltid
legat Monica varmt om hjärtat. Hon är
mycket ödmjuk inför förtroendet att kunna
ge tröst, stöd och uppmuntran till människor.

Monica utbildade sig till diakon och
fick möta många människor i livets alla
skeenden och få följa dem i både gläjde
och sorg. Många gånger fick hon frågan om
hon kunde döpa någons barn eller begrava
någons släktning vilken man inte kan som
diakon.

Att undervisa om den kristna tron är något
annat som Monica brinner för.

- När jag kände mig kallad till att läsa till
präst slöts ringen kan man säga.

Vi önskar Monica allt gott i framtiden!

Monica stannar upp i sina tankar, lutar sig
framåt och säger.

- Något av det största man kan uppleva är
att få vara med när en medmänniska får en
”aha-upplevelse” om vem Gud och Jesus är
är. Det är stort!

Med reservation för ändringar
www.svenskakyrkan.se/hoganas 042- 36 21 80
www.svenskakyrkan.se/brunnby 042- 34 65 20
www.kullapastorat.se 042- 36 06 50

.......................................................
MÄSSA - Höganäs
Inga personer utöver tjänstgörande kan
finnas på plats. Mässan sänds live på
Höganäs församlings Facebook-sida. Man
behöver inte ha ett Facebook-konto för
att följa sändningen.

GUDSTJÄNST/KVÄLLSANDAKT - Lerberget
Inga personer utöver tjänstgörande kan finnas
på plats. Gudstjänsten/kvällsandakten sänds
live på Lerbergets kyrkas Facebook-sida.
Inget Facebook-konto behövs för att kunna
följa sändningen.

HÖGANÄS

LERBERGET

6/12 10.00 Högmässa Jo Ljungström
C Andersen, endast Facebook,
se ovan
13/12 10.00 Högmässa ; M Nordström,
C von Mentzer, endast
Facebook, se ovan
16.00 Luciagudstjänst
Jo Ljungström, C von Mentzer,
barnkörerna, endast Facebook.
se ovan

6/12 10.00 Gudstjänst C Kullenberg,
M B Wilhelmsson, Bodil
Hervén sång, endast
Facebook, se ovan
19.30 Tid för bön max 8 pers
13/12 10.00 Gudstjänst J Jarbo,
M B Wilhelmsson, Jenny
Fägerstrand sång,
endast Facebook se ovan
19.30 Tid för bön max 8 pers

ENKEL MÄSSA - Brunnby
Kl 10.00, 10.30, 11.00 firas en enkel mässa. Pga
av restriktionerna får vi vara 8 personer/tillfälle
utöver präst och musiker. Anmälan sker till
Marianne Kronholm på tel 072-512 67 26 fredag
4/12 från kl 9.00. Fr o m 13/12 firas gudstjänst
med endast präst och musiker.

BRUNNBY
6/12 10.00 Enkel mässa M Pernborg,
P Jarring, se ovan
10.30 Enkel mässa M Pernborg,
P Jarring, se ovan
11.00 Enkel mässa M Pernborg,
P Jarring, se ovan
13/12 10.00 Gudstjänst M Kronholm,
M Gustavsson, se ovan

ÖPPEN KYRKA - Jonstorp - Viken och Väsby
På grund av pandemin firar vi från och med första advent inte längre öppna gudstjänster i våra kyrkor. Kyrkan är öppen för ljuständning, musik och möjlighet
till samtal med präst eller diakon. På ordinarie gudstjänsttid, finns präst och musiker på plats för att ringa i klockorna, läsa texterna, sjunga och be.
Var gärna med där du befinner dig. I kyrkorummet får maximalt åtta besökare vara samtidigt. Kyrkorna är även öppna under veckorna

VÄSBY
6/12 16-18 Öppen kyrka
Se ovan
7/12 14-15 Kaffe på kyrkogården
9/12 12.00 Middagsbön
10/12 14-15 Kaffe på kyrkogården
13/12 16-18 Öppen kyrka
Se ovan

VIKEN
6/12 10-12 Öppen kyrka
Se ovan
8/12 10-12 Öppen kyrka
Se ovan
9/12 10-12 Kaffe vid kapellet
13.30 Walk and talk promenadgrupp
10/12 17- Öppen kyrka
18.30 Se ovan
13/12 10-12 Öppen kyrka
Se ovan

JONSTORP
6/12 09-12 Öppen kyrka
Se ovan
8/12 14-15 Kaffe på kyrkogården
9/12 14-15 Kaffe på kyrkogården
13/12 09-12 Öppen kyrka
Se ovan

