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Vi finns till för dig   
Pastorsexpeditionen samt bokning av  
Församlingsgård, Sockenstugan  

Telefon/besökstider: tis 10-12 och 13-16 ons 10-12 0431-41 51 70 
Övrig tid, Vänligen ring.  

Telefax 0431-45 43 20 

PERSONAL: 

Anders Nilsson Kyrkovaktmästare 0431-41 53 08 

anders.i.nilsson@svenskakyrkan.se   

Anette Boman Diakon 0431-28 40 5 

anette.boman@svenskakyrkan.se   

Ann Lidgren Kyrkoherde, präst 0431-41 51 71 

ann.lidgren@svenskakyrkan.se    

Ann-Marlen Cronholm Kanslist 0431-41 51 70 

ann-marlen.cronholm@svenskakyrkan.se   

Bertil Ericsson, Ekonom 0431-41 51 76 

bertil.ericsson@svenskakyrkan.se 

Cecilia Billqvist, Präst 0431-41 53 12 

cecilia.billqvist@svenskakyrkan.se  

Eva Johansson, Kyrkomusiker, Körledare 0431-41 53 13 

eva.h.johansson@svenskakyrkan.se  

Eva Karlsson Kyrkovaktmästare 0431-41 53 10 

mariaeva.karlsson@svenskakyrkan.se   

Mats Johansson Kyrkovaktmästare, Arbetsledare 0431-41 53 09 

mats.g.johansson@svenskakyrkan.se   

Petra Oddson, Husmor, Diakoniassistent 0431-41 53 11 

petra.oddson@svenskakyrkan.se    

Stefan Klaverdal, Musiker 0431-41 51 73 

stefan.klaverdal@svenskakyrkan.se 

Kyrktaxi 
Har ni svårt att ta er till gudstjänsten eller våra 
 verksamheter? 
Vänligen ring Vejbytaxi på nummer 0431-456000 
Uppge att ni vill beställa kyrktaxi till Hjärnarp-Tåstarps församling. 
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Något blir allt… 

I skrivande stund närmar vi oss Kyndelsmässodagen, en ljusfest till Kristus ära, 

då vi som Maria bär fram sitt barn också bär fram våra små i en dopfest med 

efterföljande dopkalas. Knappt har julens strålglans lämnat oss innan 

fastetiden sedan tar vid och detta kyrkblad du håller i din hand omfattar hela 

mars tom midfastosöndagen då även sommartiden infaller. Just nu ligger det 

kramvåta snötäcket tungt över gräsmattor och åkrar, men undertill väntar 

knoppar och sprittande grönska. En föraning om påskens budskap. Men först 

fastan.Fastetiden på engelska heter Lent. Jag har läst någonstans att det 

kommer av ordet för lins, linser, dvs det man åt under fastan: Soppor, röror av 

olika slag, sparsamt med kött, men fisk en gång i veckan. Hur och vad är 

beroende på vilken kristen tradition man tillhör. Syftet med den kristna fastan 

är en solidaritetshandling med dem som är utsatta och utan välfärd, men också 

ett sätt att komma nära Gud. I dag fastar man av olika anledningar som ofta 

inte har med religion att göra. Någon plast-fastar tex och rensar ut sitt hem på 

plastgrejor och motstår att ersätta dem med nya. Att köpfasta och motstå 

impulsinköp är ett annat sätt. Att återbruka, ytterligare ett.  En fasta som har 

till syfte att hålla dig smal och snygg gör kanske bara dig själv glad, men om 

man äter upp den mat man köper och försöker låta bli att kasta den gagnar det 

inte bara dig själv utan miljön och världen. Det vet vi. Alla kämpar med att 

hålla dessa båda tankar i huvudet: Leva ett bra liv och samtidigt inte göra för 

stor påverkan på miljön. Vi kämpar med att klara av att avstå från vårt 

överflöd. Det är vårt lyxproblem. Vi kan också göra något mera än det: Aktiva 

handlingar för att stödja olika projekt där vi vet att hjälpen når fram. Vi kan 

inte göra allt, men vi kan göra något. Något kan bli allt för någon annan någon 

annanstans. Cecilia Billqvist, präst i församlingen 

Fastekampanjen 2019*: 
Samma himmel.  
Samma rättigheter.  
Men verkligheten ser olika ut.  

* Svenska Kyrkan  är en del av ACT-alliansen, en av världens största 

biståndsallianser.  

ACT står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i 

handling.  

Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu 

effektivare inom  

långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en starkare påverkansröst.  
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Kyndelsmässodagen 
Söndag 3 februari 10:00 Hjärnarps kyrka 

Alla barn som döptes under 2018 och deras familjer är särskilt 
inbjudna till denna familjegudstjänst.  

Dopträdens silveräpplen ska plockas ner och hämtas hem.  
Efteråt är det tårtkalas i Församlingsgården. 

Lightkids medverkar med sång 
Anmäl gärna till tårtan efterråt 0431-415170 eller  

ann-marlen.cronholm@svenskakyrkan.se 
 

 

 

Barnkafé med musiklek  
För barn mellan 0-5år 

Fredagar 8:30-11:30, Församlingsgården Hjärnarp 
Du som är föräldraledig eller hemma med ditt barn är hjärtligt 

välkommen till vår öppna verksamhet i Församlingsgården, 
Hjärnarp. Där leker vi, sjunger, fikar och umgås. Fika 25kr. 
Ledare: Petra Oddson, petra.oddson@svenskakyrkan.se 
Sång: Eva Johansson eva.h.johansson@svenskakyrkan.se 

 
 
 

Babykafé med babysång 
För barn mellan 0-1år 

Torsdagar 9:00-11:30, Sockenstugan Tåstarp 
Du som är föräldraledig eller hemma med ditt barn är hjärtligt 
välkommen till vår öppna verksamhet i Sockenstugan Tåstarp. 

 Där leker vi, sjunger, fikar och umgås. Fika 20kr. 
Ledare: Petra Oddson, petra.oddson@svenskakyrkan.se 
Sång: Eva Johansson eva.h.johansson@svenskakyrkan.se 

Start:  7 februari 
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Februari 
 

Fredag 1 februari 8:30-11:30 Barncafé med Musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 
13:15 Viskören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
14:00 Gudstjänst, Åshaga Vårdboende Hjärnarp 
15:00 Gudstjänst, Bokhöjden vårdboende Hjärnarp 

17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Församlingsgården nere 
Hjärnarp 

Söndag 3 februari 10:00 Familjegudstjänst, Hjärnarps kyrka. Alla dopbarn 2018 
är inbjudna att hämta sitt dopäpple. Tårtkalas i Församlingsgården.  
Tisdag 5 februari 16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Torsdag 7 februari 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan Tåstarp 
18:00-20:00 Samtalscirkel, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 8 februari 8:30-11:30 Barncafé med Musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 
12:00 Vernissage, Pastorsexpeditionen Hjärnarp 
Söndag 10 februari 10:00 Högmässa, Hjärnarps kyrka 
Tisdag 12 februari 16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Onsdag 13 februari 12:00-14:00 Öppet Hus lunch, Församlingsgården Hjärnarp 
Torsdag 14 februari 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan 
Tåstarp 
Fredag 15 februari 8:30-11:30 Barncafé med Musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 

17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Församlingsgården nere 
Hjärnarp 

17:00-21:00 Tacofredag, Församlingsgården Hjärnarp 
 
Söndag 17 februari 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Onsdag 20 februari 18:00 Sinnesrogudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Söndag 24 februari 10:00 Högmässa, Hjärnarps kyrka 
Tisdag 26 februari 16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Torsdag 28 februari 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan 
Tåstarp 

 

 



 Sidan 6 

Sinnesromässa  
 

20 februari 18:00, Hjärnarps kyrka 
En Sinnesromässa är en stilla gudstjänst där vi inbjuds att tända ljus, 
skriva böner, lyssna till en enkel reflektion och vila i tystnaden en stund. 
Vi sjunger psalmer men får också lyssna till musik eller sång och delar 
nattvarden med varandra om man vill. 
Brödet är alltid glutenfritt och i bägaren är det druvjuice. Mässan börjar 
18.00. Möte och samtal är också viktiga därför bjuds det på enkel drop-
in- fika från 17.30 för den som vill komma tidigare och ge sig själv litet 
andrum innan gudstjänsten. 
Detta händer tredje onsdagen i månaden, 18.00 (drop-in från 17.30) 
Datum för våren 2019: 20 mars, 17 april och 22 maj 

Samtalscirkel i Sockenstugan 
 

Tema: Tro och Liv 
Torsdag 7 februari 18.00 -20.00.  

Samtalscirkeln är en öppen grupp som träffas under våren och hösten 
och samtalar om livets viktiga frågor. 
Du är välkommen som Du är och när Du vill. Inga förkunskaper krävs. 
Vi börjar med fika för den som vill kl 18 och samtalet börjar 18.30. 
Cecilia Billqvist, präst i församlingen, leder samtalen.  
Hör gärna av dig med dina frågor: cecilia.billqvist@svenskakyrkan.se   
eller 0431-41 53 12, sms: 0706-638 633  
Datum för våren 2019:7/3, 4/4, 9/5  

Seniorträff med Åke Svensson 
 

Vi träffas mellan 14:00-16:00, lyssnar på ett program,  
har andakt och fikar tillsammans. 

25 april Tankar kring Lina Sandells psalmer 
16 maj Kyrkoherde Ann Lidgren gästar med ett program om Britt G 
Hallqvist 
23 maj 11:00-16:00 Utflykt till Stiftsgården Åkersberg. 
Självkostnadspris.  För anmälan: Ann-Marlen Cronholm, 
pastorsexpeditionen 0431-41 51 70  
ann-marlen.cronholm@svenskakyrkan.se 
Vid frågor kontakta Åke Svensson 073-092 14 93 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyhZv5ypnbAhXKHJoKHZZWA9cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kulturskolanla.se/nu-news/news/2-uncategorised/455-mote-fore-motet&psig=AOvVaw15JM10iyzb2A1g4cm4wFhF&ust=1527087569092435
https://www.svenskakyrkan.se/hoganas/cafe-himlagard
mailto:cecilia.billqvist@svenskakyrkan.se
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Fasteinsamlingen 2019   
 

Samma himmel. Samma rättigheter. 
Men verkligheten ser olika ut. 

 

135 miljoner människor i världen är i akut behov av humanitärt stöd. 
En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin 

trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. För de 
drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet. 
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser 
över hela världen. Dina gåvor används där behoven är som störst. 

Tillsammans kan vi rädda liv! 

Var med i kampen för människors rätt att få resa sig starkare ur en 
katastrof. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete för hopp och 
värdighet.  Kampanjen varar mellan  3 mars och 14 april 

 

Swisha din gåva till 9001223 eller använd pg 90 01 22-3 eller 

 bg 900-1223. Tack! 

 

 

 

 

 

 

Ideellt forum?  
Vill du bidra till vår församlings liv och arbete? 

Du är värdefull och du behövs! 
Det finns många olika sätt att som ideell engagera sig i 

församlingsarbetet. Ta kontakt med Petra Oddson 0431-415311, 
eller Cecilia Billqvist 0431-415172, för att hitta en uppgift som 

passar just dig.  
Vill du bli Kyrkvärd? Kontakta Ann Lidgren 0431-415171 
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Mars 
 

Fredag 1 mars 8:30-11:30 Barncafé med Musiklek, Församlingsgården Hjärnarp 
13:15 Viskören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
14:00 Gudstjänst, Åshaga Vårdboende Hjärnarp 
15:00 Gudstjänst, Bokhöjden vårdboende Hjärnarp 

17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Församlingsgården nere 
Hjärnarp 

 
Lördag 2 mars 18:00 Ungdomsmässa, Hjärnarps kyrka 
Söndag 3 mars 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka. Cendokören medverkar 
Tisdag 5 mars 16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Onsdag 6 mars 18:00 Askonsdagsmässa, Hjärnarps kyrka 
Torsdag 7 mars  09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan Tåstarp 
18:00-20:00 Samtalcirkel, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 8 mars 8:30-11:30 Barncafé med Musiklek, Församlingsgården Hjärnarp 
Söndag 10 mars 10:00 Världsböndagen firas. Börjar med högmässa kl 10:00, 
Hjärnarps kyrka 
 
Tisdag 12 mars 16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Onsdag 13 mars 14:00-16:00 Öppet Hus café, Sockenstugan Tåstarp  
Torsdag 14 mars  09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 15 mars 8:30-11:30 Barncafé med Musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 

17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Församlingsgården nere 
Hjärnarp 

 
Söndag 17 mars 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Tisdag 19 mars 16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Onsdag 20 mars 18:00 Sinnesrogudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Torsdag 21 mars  09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 22 mars 8:30-11:30 Barncafé med Musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 
Söndag 24 mars 10:00 Högmässa, Hjärnarps kyrka, Cendokören medverkar 
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Forts. Mars 
 
Tisdag 26 mars 14:30 Göingeflickorna underhåller på Åshaga Vårdboende, 
Hjärnarp. Församlingen bjuder på kaffe och tårta. 
Vänligen anmäl ditt deltagande till Anette Boman 0431-28405 
16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Torsdag 28 mars  09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 29 mars 8:30-11:30 Barncafé med Musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 

17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Församlingsgården nere 
Hjärnarp 

Söndag 31 mars 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 

 

 

Ungdomsmässa 
Lördag 2 mars 18:00 Hjärnarps kyrka 

Församlingens konfirmander och ungdomar håller mässa ihop 
med Cecilia Billqvist. 

 

 

 

 

Världsböndagen 
Söndag 10 mars 10:00 Hjärnarps kyrka 

Temat för denna mässa är "Kom allt är färdigt! Temat är Utformat 
av kvinnor från Slovenien. 

Församlingen bjuder på skorpor och blåbärssoppa. 
Negar Zarassi-Sång 
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🎶 Av Glädje bygger vi musik🎶 
Välkommen till sång, musik och rytmik i Hjärnarp-Tåstarps 

församling. 
 

 Babysång 0-12 mån "Vagga gunga gå" torsdagar 9:30, 
Sockenstugan Tåstarp (öppen verksamhet 9:00-11:30) 
Start 7 februari 
 

 Musiklek 1-5 år fredagar 9:30, Församlingsgården 
Hjärnarp (öppen verksamhet 8:30-11:30) 
Sång och rytmik i en härlig blandning för stora och små 
Start 1 februari 
 

 Lightkids från förskoleklass och uppåt tisdagar 16:30-
18:00, Församlingsgården Hjärnarp. Vi sjunger, leker och 
pysslar. Start 15 januari 
 

 Cendokören. Blandad vuxenkör fr.15 år. Tisdagar 19:00-
21:00, Församlingsgården Hjärnarp.  Vi sjunger bl.a 
gospel, visor, julsånger med glädjen som en viktig 
ingrediens. Start 22 januari 
 

 Viskören -träffas och övar första fredagen i månaden  
13:15,Församlingsgården Hjärnarp, Vi sjunger enkla 
sånger och visor alla känner igen som 
sedan framförs under gudstjänsterna på Åshaga kl.14 och 
Bokhöjden kl.15  
Start 4 januari 

Frågor och funderingar? 
Kontakta gärna kyrkomusiker Eva Johansson 0730-688784 

 
 
 
 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj77s38wenZAhXMkywKHYwaBh4QjRwIBg&url=http://www.digopaul.com/sv/english-word/noter.html&psig=AOvVaw1ZQ7EclSKQV9jQXKEeum-h&ust=1521037917506747
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Kalla kyrkor 
Kyrkorådet i Hjärnarp-Tåstarps församling har beslutat den 18 oktober 
2017, §67, att under de kalla vintermånaderna stänga en av våra kyrkor 
och sänka värmen. Perioden sträcker sig från andra veckan i januari, 7 
jan till Palmsöndagen den 31 mars. 
Söndagens gudstjänster firas under denna period i en av församlingens 
kyrkor. Detta påverkar inte kyrkliga handlingar såsom dop, vigsel, 
begravning. Under år 2019 stängs Tåstarps kyrka. 
Beslutet ska utvärderas efter två år. Beslutet har tagits av ekonomiska 
skäl och kommer att generera lägre kostnader för ex. uppvärmning. 
Kyrkorna kommer fortfarande att vara öppna för besök. 
Om du har frågor kring beslutet kontakta gärna församlingens kyrkoråd. 
 
Lennart Engström ordförande alennart.engstrom@gmail.com 0720-
638598 

 

Kyrkornas öppettider 
 

Hjärnarps kyrka 1 april- 31 augusti 8:00-20:00 
Tåstarps kyrka 1 april- 31 augusti 8:00-20:00 

 
Hjärnarps kyrka 1 september- 31 mars 8:00-16:00 
Tåstarps kyrka 1 september- 31 mars 8:00-16:00 

 

 

 

Vill du…. 
 

Döpas eller konfirmeras som vuxen? Vänligen kontakta 
pastorsexpeditionen 0431-415170 

 
 

mailto:alennart.engstrom@gmail.com
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Tacofredag 
En mötesplats för alla. 

Fredagar den 15 februari och 10 maj kl 17:00, 
Församlingsgården Hjärnarp 

 
Vi äter mat tillsammans och delar gemenskapen kring matbordet, 

pyssel, musik, andakt, olika tema. 
Pris 40kr/vuxen, 20 kr/barn eller 80kr/familj 

En mötesplats för alla! 
Anmäl specialkost till Petra Oddson 0431-415311 eller 

Petra.oddson@svenskakyrkan.se senast fredagen innan.  
 
 
 
 

Öppet Hus 

 13 februari lunch kl. 12:00, Församlingsgården Hjärnarp  
”Alla hjärtans dag och den heliga Valentin -  
en berättelse om tro hopp och kärlek” 
Kyrkoherden Ann Lidgren berättar i ord och bild om den 
helige Valentin som gett upphov till Alla hjärtans dag. 

 13 mars café kl. 14:00, Sockenstugan Tåstarp 
”Minnenas melodi” 
Allsång och musikkryss med Hasse & Lasse 

 8 maj lunch 12:00-15:00, Församlingsgården Hjärnarp 
Vårbuffé, ”På resa med Franciskus och Klara” 
Cecilia Billqvist och Monica Larsson berättar och visar 
bilder. Anmälan till Petra Oddson denna gång. 

Öppet Hus Café: Kl. 14:00 -16.00 50kr/person. Lunch 100kr, Vårbuffé 
120kr/person. 
Ingen anmälan behövs!  Önskar Du specialkost  ring då Petra Oddson 
0431-415311 eller mail petra.oddson.svenskakyrkan.se senast fredagen 
före. 

http://brfprisma.se/wp-content/uploads/2013/09/hus.gif
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Åshaga, Bokhöjden vårdboende 
Vi har gudstjänst första fredagen varje månad.  

Viskören medverkar. Hjärtligt välkomna! 

1 februari-2019 Gudstjänst 
14:00 Åshaga 
15:00 Bokhöjden 
1 mars -2019 Gudstjänst 
14:00 Åshaga 
15:00 Bokhöjden 
5 april-2019 Gudstjänst 
14:00 Åshaga 
15:00 Bokhöjden 
22 april -2019 Annandagsgudstjänst 
14:00 Åshaga 

 
 

Håll utkik! 
Inbjudan till konfirmation 
kommer i din 
brevlåda i vår! 
 

 
 
 
 
 

#Hallands Väderö 
Konfirmand 19/20 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_N_FIJ47nnMg/S4fW40ww8UI/AAAAAAAACXo/kuWFLG3UsEY/s1600-h/Bibel+nett.gif
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Hjärnarps lilla konstsalong  
Pastorsexpeditionen Hjärnarp 

 

”I begynnelsen fanns Ordet, Ordet var liv” 
Från 8 februari-29 mars 

Vernissage 8 februari kl. 12:00 
Vi bjuder på kaffe och kaka 

En utställning om pennor, papper och böcker 
 - om skrivandets lust och samlandets passion.  

Bertil Leonardsson, välkänd Hjärnarpsbo ställer ut sin 
pennsamling. 

 
 
 

”Kärlekens väg”  
Från 12 april- 24 maj 

Vernissage 12 april kl. 12:00  
Keramiker Maria Lindström, verksam i Halland ställer ut sina 

Stengods. Hon arbetar gärna i lera och använder olika tekniker. 
 

 
 

”Sol, vind och vatten”- En sommarutställning 
Under juni-juli-augusti 

 Vernissage (datum kommer) 
Mer information kommer i nästa nyhetsblad. 

 
 
 

Öppettider pastorsexpeditionen: 
Tis 10-12, 13-16 och ons 10-12 

Ring och boka övrig tid 0431-415170 
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Samtalsstöd 
Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du vill prata med en 
präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i 
Svenska kyrkan och det kostar ingenting. Du kan självklart vara 
anonym i samtalet och både diakon och präst har tystnadsplikt. 
Kontakta Ann-Marlen Cronholm 0431-415170 för tidsbokning. Du 
kan också ta kontakt direkt med: 

Cecilia Billqvist präst 0431-41 5172 
Ann Lidgren präst 0431-41 51 1 
Anette Boman diakon 0431-28 405 
Kväll, natt och helgdagar jourhavande präst tfn 112. 

 

Sjukkommunion 
Vill du ta emot nattvarden i hemmet? Vänligen kontakta 
församlingens präster Ann Lidgren eller Cecilia Billqvist 

 

Glasögon och frimärke önskas 
Glasögoninsamling 
Vi samlar in glasögon för Vision For All, det är en organisation 
som samlar in, rengör och slipar till begagnade glasögon till de 
allra fattigaste människorna på vår jord. Vision For All är en non-
profit organisation, de har utbildade optiker och assistenter som 
åker ut i världen för att dela ut glasögon till de människor som 
inte har råd att skaffa egna. Glasögonen leder till att människor 
både kan börja studera och arbeta.   
Frimärksinsamlig  
Vi samlar in använda frimärken till IM. IM säljer våra insamlade 
frimärken och dessa pengar går till ett barnhem för handikappade 
barn i Jordanien. 
Ta kontakt med församlingens diakon Anette Boman 0431-28405 
eller anette.boman@svenskakyrkan.se för mer information. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDw-CEmJ7bAhWTxaYKHcz0C3MQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/sv/glas%C3%B6gon-tecknade-serier-svart-glas-30168/&psig=AOvVaw0zNm3oVKTZrx4uPTJlXdZ5&ust=1527245745120363
mailto:anette.boman@svenskakyrkan.se
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Ta gärna med dig nyhetsbrevet hem! 
Vill du ha Nyhetsbrevet hemskickat? Ge oss din epostadress 

genom att skicka ett mejl till:  

hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se 
Information på nätet:  

www.svenskakyrkan.se/hjarnarp-tastarp  
www.facebook.com/hjarnarptastarp/ 
www.instagram.com/hjarnarptastarp/ 
 

Adress: 

Pastorsexpeditionen, Allegårdsvägen 10, 266 75 Hjärnarp 

Sockenstugan i Tåstarp, Gånarpsvägen 196, 266 92 Munka Ljungby 

Telefonnr och besökstid till pastorsexp: 0431 - 41 51 70 tis: 10-12, 

13-16 och ons: 10-12 

Fax 0431 - 45 43 20 

Epost: hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se  

OBS! Ny faktureringsadress: Hjärnarp-Tåstarps församling 

Fack 77800993, Box 15018 

750 15 Uppsala eller 77800993@faktura.svenskakyrkan.se 

Swisha Oss! 
Nu kan du enkelt betala direkt med mobilen

-Enkelt, snabbt och säkert. 

Kollekt  123 389 83 50 

Barnverksamhet  123 232 66 68 

Vuxenverksamhet  123 161 26 47 

Getswish.se 

 

FÖRTROENDEVALDA: 

Lennart Engström, Ordförande kyrkorådet 

alennart.engstrom@gmail.com 072-063 85 98  

Mikael Von Krassow, Ordförande kyrkofullmäktige  

krassow@live.se 070-557 69 12 

mailto:hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/hjarnarp-tastarp
http://www.facebook.com/hjarnarptastarp/
http://www.instagram.com/hjarnarptastarp/
mailto:hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:alennart.engstrom@gmail.com
mailto:krassow@live.se

