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Leva vidareBetraktelse

Allt har sin tid
Så skriver Predikaren så klokt i gamla testamentet. Och visst är det så att allting har sin tid, oavsett om det är kort eller 
långt, detta ögonblick vi delar med varandra.
Det är dags för mig att säga tack och bekräfta Predikarens ord. Allting har sin tid och den 31 maj 2022 avslutar jag min 
tid som kyrkoherde för Perstorps församling. Det har varit en spännande tid. Full fart till tvärnit och sedan två år i en 
pandemi. Det har krävt idérikedom och påhittighet. Det är många jag kommer sakna. Vi har gått en längre eller kor-
tare bit tillsammans. Alla vi möter och framför allt alla vi vågar släppa in gör ju avtryck tänker jag. Det förändrar oss 
på många sätt och präglar oss för resten av våra liv. Kyrkan har en viktig funktion på denna plats. Vi lever nära var-
andra och avstånden är korta så snabba beslut kan fattas och nära samarbeten kan utformas. Fortsätt ta tillvara det. Vi 
människor behöver relationer för att bygga trygga välfungerande samhällen.
Du kanske undrar vad jag ska göra? Jag ska tillbringa sommaren i min kolonistuga, gräva, odla och njuta av gräs mellan tår-
na. Var rädd om dig. Tack för din tid. Den har varit värdefull för mig. Tack för ditt förtroende. Det bär jag nära mitt hjärta. 

Varmaste hälsningar
Pernilla

Stort tack för den här tiden Pernilla, vad mycket roligt vi har gjort tillsammans!

Livet är skört och vi ska alla en dag dö. Denna tanke är 
inte lätt att härbärgera och vi skjuter undan den på olika 
sätt och det är fullt mänskligt. Det mest skrämmande är 
kanske inte att vi själva ska dö utan att vi ska förlora en 
älskad närstående och att vi ska bli lämnade med sorg, 
smärta och saknad.

Likväl händer det ofattbara och 
livet blir sig aldrig likt igen. Vi 
hanterar alla en förlust på olika 
sätt men man kan ändå säga att sorgen är en process med 
igenkänningsbara faser som de flesta går igenom under 
olika lång tid. Av erfarenhet vet vi att sorgen blir lättare 
att hantera när man får dela den med någon, att få berätta 
om och om igen om allt som hände och händer. Men 
kanske man känner att omgivningen och familjen för-
väntar sig att man efter ett tag ska gå vidare och man vill 
därför inte belasta dem med sin sorg. Att då få dela sina 
erfarenheter och känslor med andra människor i samma 
situation och inse att det som man känner och upplever 
är en naturlig del av sorgearbetet kan vara väldigt helande 
och stärkande.

Församlingar i Svenska kyrkan erbjuder ofta sorgegrup-
per eller, som vi väljer att kalla det, Leva vidare-grupper. 
I Perstorp bjuder vi in till sådana två gånger per år genom 
ett personligt brev till Dig som förlorat en livskamrat. 
Naturligtvis kan man ha grupper för de som förlorat t ex 
en förälder, ett syskon eller ett barn, men då Perstorp är 
en liten kommun finns det oftast inte underlag för sådana. 

En Leva vidare-grupp består optimalt av fyra till åtta 
deltagare och syftet är att, under tystnadsplikt, få dela sina 
tankar och känslor om allt som hänt, precis så mycket 
eller lite man vill. Man träffas sex gånger och varje träff 
har ett eget tema och lång erfarenhet från många olika 

håll har visat att det är ett väldigt 
bra upplägg. Första träffen får man 
berätta om sig själv och livet med 
sin livskamrat, hur man träffades, 
vad man tyckte om att göra tillsam-

mans, om barnen och vad man själv väljer att berätta. An-
dra träffen kommer man in på vad som hände tiden före 
dödsfallet, kanske har det varit en lång sjukdomshistoria, 
kanske kom döden plötsligt. Tredje träffen pratar man 
om döden och sina tankar och känslor kring den. Fjärde 
träffen cirklar kring tiden närmast efter dödsfallet, om allt 
det praktiska, om begravningen. Femte träffen pratar man 
om vardagsituationen och framtiden, hur blir det nu? Den 
sjätte och sista gången träffas man vid en god lunch och 
fokus ligger på möjligheterna att gå vidare, det är inget 
avskedsmöte utan just ett gå-vidare-möte.

Många jag under åren mött i Leva vidare-grupper har 
berättat att, även om man tvekade att anmäla sig, är glada 
att de ändå gjorde det och att det kom att betyda väldigt 
mycket för dem att vara med. Jag har sett människor få 
vänner för livet och ett hopp om en framtid, trots allt. 

Caroline Wiens, präst

Efter nästan tre år som kyrkoherde lämnar Pernilla sin 
tjänst i Perstorps kyrka. Vi önskar dig allt gott och Guds 
rika välsignelse i din nya gärning.  
Söndagen den 24 april kl 11 firar vi högmässa där vi får 
lyssna till musik, sång och till Pernillas avskedspredikan. 
Efter mässan bjuds det på enklare förtäring.
Varmt välkommen!
Ingegärd Lundahl
Kyrkorådets ordförande

Pernilla Håkansdotter Olsson avskeds-
predikar i Perstorps kyrka Tack!

Leva
vidare

”Livet är skört och vi 
ska alla en dag dö.”
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Påsken

Passionsandakter
Under stilla veckan så följer vi Jesus sista vandring 
och de händelser som utspelar sig. För Jesus själv var 
dessa dagar knappast någon stilla vecka. Eftersom 
han nu var i Jerusalem var ett stort intresse riktat mot 
honom, och han höll inte någon låg profil. Vi möter 
tvivlande lärjungar, stark tro, stor förundran och 
händelser som förändrade en hel värld. 

Måndag den 11 april kl. 18.00 i Hoppets kapell 
Tisdag den 12 april kl. 18.00 i Hoppets kapell
Onsdag den 13 april kl. 18.00 i Hoppets kapell

Skärtorsdag
– det nya förbundet
På skärtorsdagskvällen skulle Jesus och lärjungarna 
äta den judiska påskmåltiden. Vid måltiden tog Jesus 
bröd och vin och gav åt sina lärjungar. Så här skulle 
kyrkan göra i fortsättningen, sade han när han räckte 
det till sina vänner. Detta var den första nattvarden. 
Vokalensemblen sjunger. Altaret avklädes.

Torsdag den 14 april kl. 18.00 Skärtorsdagsmässa i 
Perstorps kyrka 

Välkommen att
fira påsk i kyrkan!

Långfredagen
– korset
På långfredagen döms en oskyldig man till döden, 
och det är inte vilken oskyldig som helst utan Gud 
själv. När vi ser hans plåga så vet vi att Gud förstår 
hur människor kan lida. Men detta är inte bara ett 
lidande som vårt lidande. Framför allt är det ett 
lidande för oss. Långfredagen handlar om förlåtelsen, 
och Jesu död är tecknet på att Gud låter sig drabbas 
av det onda utan att slå tillbaka mot oss som gjort ont. 
Fredag den 15 april kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst 
i Perstorps kyrka 

Påskdagen
– Kristus är uppstånden
 Vi lämnar stillheten och eftertanke bakom oss och 
brister ut i jubel med sång och musik: ”Herren lever!” 
Arise och musiker medverkar. Kyrkkaffe på kyrk-
backen.
Söndag den 17 april kl. 11.00 Festmässa i Oder-
ljunga kyrka 

Annandag påsk
– möte med den uppståndne
Måndag den 18 april kl. 16.00 Emmausmässa i 
Hoppets kapell 
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Blommor & gröntBlommor & grönt

I Kyrknytt nr 3 skrev vi om närodlade altarblommor. Då 
hade vi förmånen att kunna plocka och frossa i ljuvliga 
sommarblommor som vi dragit upp från frön. Vi plock-
ade söta små rosa rosenskära i alla de rosa toner man 
kunde tänka sig. Vi satte in pampiga solrosor som liknade 
små glada solar på altaret, och vi fyllde vaserna med härli-
ga ringblommor i knalliga orangea färger. 

Men så kom det en höst och vinter och vad gör man då 
kan man undra. Jo, kursen vi gick för några år sen tog upp 
just detta. Vi fick lära oss att använda det naturen ger och 
bara komplettera med ett par få snittblommor. Man kan 
ju t ex när man klipper sina fruktträd ta kvistar och sätta i 
vatten och driva fram praktfulla knoppar eller andra kvis-
tar för den delen. Tänk en kvist magnolia som knoppas. 
Vackert i sin enkelhet. Man kan plocka ett fång ginst och 

fylla vaserna med den härliga gröna färgen och som oftast 
sen börjar slå ut med små gröna knoppar. Och nu här i 
tulpantider kan man göra så härliga arrangemang med 
tulpaner och grönt/brunt från naturen. Så häromdagen 
köpte jag ett paket svenskodlade tulpaner, plockade en 
lärkkvist med kottar på och återanvände gamla kvistar jag 
hade i vatten som började att slå ut. Hittade även en bok-
gren med sina torra kopparfärgade löv som satt kvar. Och 
av detta så blev det ett vackert altarblomsarrangemang. 
Ett annan alternativ är att sätta ihop några få tulpaner 
med blåbärsris och lite tallkvistar. Enkelt och vackert.

Gör det själv!
Nu tänkte jag dela med mig av ett litet billigt blomster-
arrangemang, ett tips till er som man kan göra själv av
en bukett tulpaner och grönt och sätta på bordet och 
njuta av.
Ta en låg skål och lägg på en bit hönsnät eller blöt grön 
oasis.
Plocka lite grönt i din närhet. Jag hittade lagerblad, rode-
dendronblad, blåbärsris, tallkvist, grön ormbunke och en 
enbärskvist och kottar från lärkträdet. Man behöver inte 
så mycket av allt.
Jag börjar med att klä sidorna med grönt som jag stick-
er ner i hönsnätet/oasisen så dom sticker ut lite över 
kanterna. Sen tar jag tulpanerna och snittar dom så det är 
ca 2-3 cm stjälk kvar och sticker ner dom i grupper med 
3-4 tulpaner tillsammans på ett snyggt sätt. Sen drar jag 
av tulpanbladen och rullar ihop dessa och sätter ner dem i 
grupper bredvid tulpanerna eller var man nu vill ha dom. 
Fyller på med kottar lite här och där. Och sen sätter man 

ner grönt där man tycker det blir snyggt. Det viktiga är 
att fylla den så att det inte blir tomrum. Enkelt men blir 
så fint när det är klart. Det är bara fantasin som sätter 
gränser. Vad skulle du använda dig av?

Sen skulle vi tycka det var jättekul om ni gör ett arrang-
emang att ta en bild och skicka till oss så vi kan få se era 
härliga blomsterarrangemang.  Skicka bilden till
perstorp.pastorat@svenskakyrkan.se

Nu planerar vi nästa års sommaräng som ska sättas i 
pallkragar i Oderljunga. En planering att njuta av när man 
tittar på alla fröfirmors frösortiment. Vilka ska vi satsa på 
i år och vilka är hållbara i värmen? Sneglar lite på att ock-
så sätta lite Dahliaknölar i år för höstblomningens skull. 
Tänk en flikbladig Dahlia med lila bas som sen strålar ut i 
vitt på kanterna. Det får vi klura på.

Av Pia Hansen

Foto samtliga: Pia Hansen

Den blomstertid
nu kommer!

6 7



Personligt brev Andreas Lundell

Jag heter Hijran Aliyeva och jag kommer från Azerbaijan. Jag kom till Sverige

för tre år sedan är gift och jag har ett barn. Jag jobbade i mitt hemland som

ekonom i många år och sedan jobbade jag som journalist för en nyhetstidning.

Jag bodde tidigare i Blomstermåla och flyttade sedan till Perstorp på sommaren 2011.

Sverige är ett vackert land det är ett kallt land men jag gillar det, jag mår bra här. Jag

studerar svenska språket på Munka Folkhögskola i Perstorp. Vi lär oss språket tillsam-

mans och vi lär oss också något om landet Sverige, dess kultur, samhälle och vägar till 

jobb och arbete.

Jag gillar enheten och jämlikheten här. Sverige är en demokrati, det betyder att med-

borgarna väljer partier eller personer som sina företrädare. Det finns flera politiska 

partier. Riksdagen är Sveriges parlament, de lagar som riksdagen godkänner ska göras 

till verklighet av myndigheterna. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Centrala 

studiestödsnämnden är några myndigheter.

Några viktiga grunder i det svenska samhället är tryck och yttrandefriheten: Alla ska 

kunna föra fram sina tankar, åsikter och känslor i tal och skrift. Föreningsfrihet: Rätten 

att få gå med i eller starta en förening är grundläggande i en demokrati. Religionsfrihet 

eller trosfrihet är rätten att fritt bestämma om man vill praktisera en religion. Rättssä-

kerhet betyder att alla människor ska vara lika inför lagen. Jämställdhet, jämlikhet och 

mångfald betyder att alla ska behandlas rättvist oavsett vem man är. Jämställdhet innebär 

att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter inom alla viktiga områden 

i livet.

Det finns lagar i det här landet och alla är skyldiga att följa dem. Jag är väldigt glad över 

att bo i ett sådant land. Därför vill jag vara del av det här samhället, jag älskar Sverige 

väldigt mycket. Sverige är ett säkert land, min dotter och jag känner oss trygga i det här 

landet. Jag tror att allt kommer bli bra. Jag tackar kyrkans ledning och personal för att de 

har gett mig möjligheten att skriva denna text. 

Jag önskar alla lycka till!

Hijran Aliyeva

Sverige är ett
fritt land

Foto: Pia H
ansen

När jag kom till Perstorp hade jag knappt en aning 
om vilka jag skulle möta och hur församlingen såg 
ut eller vilka utmaningar som fanns. Jag diakonvig-
des in i Perstorps församling och placerades här för 
introduktionstjänstgöring under ett halvårs tid, som 
en slags startsträcka för en nybliven diakon kan man 
säga.

Denna tid är nu förbi och jag börjar snart en ny tjänst 
i en församling i Dalarna. Men jag kommer att bära 
med mig tiden här. Den kunskap, erfarenhet och de 
möten som denna plats har gett mig är något väldigt 
speciellt. En liten kyrka på en liten ort med många 
stora och ibland svåra utmaningar. Det är sällan 
människor utanför Perstorp hör eller läser något 
positivt om byn och när jag skriver detta så har SVT 
precis gjort ett reportage om hur utbredd skuldsätt-
ningen är här. Mycket av det som rapporteras kanske 
är sant men det är också en ganska ytlig berättelse 
som skapas.

När jag talade om för mina vänner att jag skulle börja 
i Perstorp så undrade de direkt varför jag ville hit. 
De hade knappt varit här i Perstorp men hade tagit 
del av en rapportering som oftast bara handlade om 
fattigdom, brott och elände så de ansåg sig veta hur 
det är. Men en sak missar oftast medias berättelse om 
Perstorp och det är den gemenskap som finns i byn. 
Den gemenskap som bärs upp av de som lever sina 
liv här och som jag har fått äran att möta under ett 

halvårs tid. Människor som trots hinder, orättvisor 
och svårigheter ändå inte ger upp, som ställer upp 
och står upp för varandra trots att man själv kanske 
har det tufft. Människor som kommer med idéer och 
drömmar som de gärna delar med andra. 

Ett väldigt tydligt exempel som gjorde stort intryck 
på mig var när vi strax innan jul gick och frågade 
Perstorpsbor om de hade några barnkläder över som 
kunde delas till andra. Vi var lite sena med insam-
lingen och tänkte att får vi bara in lite grann så är vi 
nöjda. Men den mängden kläder som kom in var helt 
överväldigande! Kasse efter kasse med barnkläder 
kom in och inte bara det utan även leksaker, vuxen-
kläder, böcker, mattor med mera. Det var inte bara 
saker som dök upp utan också människor som hjälpte 
till att sortera och som sen hjälpte varandra att hitta 
rätt storlekar eller en speciell färg. Folk som kom för 
att bidra till en god stämning genom att vara sällskap 
över en kopp kaffe, som gav varandra råd och som 
lyssnade.

Men det här var bara ett exempel på det jag har sett 
som en röd tråd genom min tid här. Det finns en vilja 
till att hjälpa och stötta sin medmänniskor och det 
märks, ibland i det lilla, ibland i det stora. Man ställer 
upp när det gäller, sådana är de i Perstorp.

Tack för alla möten 
Diakon Andreas Lundell 

Perstorp
ur en
diakons
öga
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Soppluncher
Vi börjar med våra populära soppluncher igen! Ett härligt 
sätt att umgås, över en god tallrik soppa som husmor 
Carina har lagat.

Till Perstorps församlingshem är du välkommen kl 
12.00–14.00 följande tisdagar: 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5 
och 24/5.

Till Oderljunga församlingshem är du välkommen kl 
12.00–14.00 följande datum: 24/3, 21/4 och 19/5.

Soppkören
En enkel vardagskör för alla som vill vara med och sjunga!
Vi träffas i samband med soppluncherna i Perstorps för-
samlingshem.
Först soppa - och sen sjunga! Och man kan förstås kom-
ma direkt till kören också.
Vi ses tisdagar udda veckor. Ca kl 13.15 till 14.30.

Våffelcafé
Välkommen på Våffelcafé i Perstorps församlingshem. 
Vi fikar tillsammans och njuter av nygräddade våfflor. 
Följande torsdagar kl 13.30–15.30: 10/3, 7/4 och 5/5.

Prat & Knat
Promenader och samtal om allt mellan himmel och jord. 
Vi promenerar ca 1 timme i lugnt tempo. Sen är det kaffe 
och macka!
Varje torsdag kl 9 samlas vi vid församlingshemmet 
(Oderljungavägen 32 i Perstorp).
Mer info? Kontakta Anders Engberg, tel 0435-344 04, 
e-post: anders.engberg@svenskakyrkan.se

I samarbete med studieförbundet Sensus.

Ta med barnen till kyrkan!
Palmsöndagen 10/4 kl 11.00 i Perstorps kyrka
Barnkören Sångfåglarna medverkar.

Onsdagen 25/5 Grillkväll med musikquiz ”I Astrid 
Lindgrens värld”.
Sångfåglarna medverkar. Mer info kommer.

Vårens Friluftsgudstjänster
Söndagen 1 maj kl 11.00 
Friluftsgudstjänst i Prästaparken. Vårkören sjunger. Se un-
der rubriken ”Körsång”. Korvgrillning efter gudstjänsten.

Kristi himmelfärdsdag 26 maj kl 9.00 
Koralblåsning från klockstapeln, sedan friluftsgudstjänst 
på ceremoniplatsen i Perstorp.

Allsång i Prästaparken
Allsången i sommar är planerad till dessa onsdagar.
Markera i kalendern redan nu! 20/7, 27/7, 3/8, 10/8.

Kyrkliga arbetsgruppen 
Arbetsgruppen träffas på torsdagar kl 14-16 i Perstorps 
församlingshem. 
Kontaktperson: Ulla-Britt Nilsson 070-215 78 81. 

Oderljunga syförening 
Syföreningen träffas första måndagen
i varje månad i Oderljunga
församlingshem. 
Kontaktperson: Astrid Schill,
tel 0435-322 62.
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Körsång

Blir vi friskare av körsång?
Ja, mycket tyder på att det är rena friskvården att sjunga i kör. Glädjande är väl det, då körsång är en av de största folk-
rörelserna i Sverige. Mycket forskning har bedrivits och många studier har gjorts på sambandet mellan körsång och 
hälsa. Men vad händer med oss när vi sjunger i kör och blir vi friskare egentligen?

Känsla av meningsfullhet
En ganska självklar orsak till välmående som körsångare är naturligtvis den gemenskap och samhörighet man vanligt-
vis känner i en kör. Att gå med i en kör innebär att lära känna nya människor och det ger tillfälle till berikande möten. 
Detta ger en känsla av meningsfullhet och känslomässig tillfredställelse.

Fysiskt gör körsången också oss gott genom att vi blir mer avspända, vår blodcirkulation ökar samt att vi får en djupa-
re andning Stresshormonet kortisol minskar och hormonet som ger en känsla av lugn och ro ökar när vi sjunger i kör.  
Det finns också studier som påvisar att vårt immunförsvar förstärks av att sjunga i kör.

Maria Jönsson, kyrkomusiker i Perstorps församling

Körsång
Barnkören Sångfåglarna
För barn födda 2014 och 2015 som tycker att det är 
roligt att sjunga! Musiklek och sång. Några gånger per 
termin sjunger vi tillsammans i kyrkan. 
För mer information och anmälan, kontakta Maria 
Jönsson, körledare. Maria.jonsson3@svenskakyrkan.se, 
0435-186 58. 

Perstorps kyrkokör 
Damkör som medverkar på gudstjänster
samt ger egna konserter. Kören övar på 
torsdagar kl 19 i Prästgården i Perstorp. 

Arise gospelkör 
Kören har funnits i drygt 25 år och sjunger som namnet 
antyder gospel. Kören är blandad med ca 25 medlemmar 

och övar på söndagskvällar 19-21.30. Vill man vara med 
behövs en viss körvana (dock ej notläsning, vi lär oss på 
gehör) eftersom vi har ett ganska högt arbetstempo. 

Vårkören
Vill du vara med och sjunga de traditionella vårsång-
erna 1 maj på en friluftsgudstjänst i Perstorp så uppstår 
”Vårkören” för dig som gillar ”Sköna maj” och ”Vintern 
rasat ut”. Vi träffas två gånger (6/4 och 20/4 kl 18.30) 
och övar ihop, för övrigt förbereder du dig där hemma 
med texter, noter (om du vill) och ljudfiler med din 
stämma. 
Så sopraner, altar, tenorer och basar: NU KÖR VI!
Anmäl ditt intresse till Aase Ericsson.

För mer information om vuxenkörerna, kontakta Aase 
Ericsson, körledare. 
aase.ericsson@svenskakyrkan.se, tel 0435-349 64.

Thank God It’s Tuesday
är en öppen mötesplats för små barn och vuxna 0-3 år.  
Här krävs det ingen föranmälan , Det är bara att komma. 
Här kan man dela glädje, sjunga barnsånger, leka, umgås, 
fika dela erfarenheter. Du väljer själv hur länge du vill 
stannar och när du vill komma. Vi träffas på tisdagar
10-12 vid prästgården ingång på gaveln ifrån tjäderstigen.
Frågor och funderingar ring eller maila
Valeska.holmgren@svenskakyrkan.se

Sommarkyrkan
I år blir det sommarkyrka v 25 – midsommarveckan. Mer 
information delas ut i skolorna under våren.

Ungdomsverksamhet våren 
2022
En trygg, kreativ och dynamisk mötesplats där man får 
vara den man är. För dig som går på högstadiet eller är 
äldre ungdom. Ingen anmälan behövs, det är bara att 
hänga på! Vi bjuder alltid på gratis fika. Här kan man träf-
fa sina kompisar och få nya kompisar. Pyssla, spela musik, 
spela biljard eller bara vara.
Vi som är ledare här är Micke,Valeska, Anders och Caroline

Ungdomsgrupp yngre, högstadieålder åk 7-åk 9
Måndagar med start 30 augusti
Kl.14.30-16.30 Församlingshemmet

Ungdomsgrupp äldre, gymnasieålder
Onsdagar med start den 1 september.
Kl.18.00-20.30 Församlingshemmet

Enskilda samtal
Vi erbjuder enskilda samtal och stöd: prata med oss ledare 
så berättar vi mer.
Undrar du över något så hör av dig till: Mikael Andersson
församlingspedagog
mikael.andersson3@svenskakyrkan.se
0435-311 65 eller 072-735 56 03

Vårens program
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Har du sett att vi finns på Facebook nu? Följ oss så hänger du med i allt som 
händer i vår församling.
Svenska kyrkan Perstorps församling

Begravningar
 
Set Rune Arnold Eriksson 84 år
Bo Erik Hallberg 67 år
Terje Nedkvitne 66 år
Engelinus Jan den Braver 87 år
Keith Folke Rutger Ogemark 77 år
Dan Anders Mikael Lundell 61 år
Nils Bertil Bengtsson 74 år
Sven Oskar Bertil Bladh 94 år
Maj Lisa Gunnel Andersson 89 år
Brita Teresia Jönsson 89 år
Karin Margareta Persson 79 år
John Erik Rosengren 97 år
Maj Gertrud Ingegärd Nelson 86 år
Vera Ingegärd Bladh 92 år
Anders Lennart Johansson 76 år
Kerstin Birgit Eleonora Johansson 81 år
Enar Tyko Jonsson 81 år
Anna Ella-Britt Ingegärd Nilsson 88 år
Ylva Kristina Lundell 90 år
Bengt Thure Karlsson 86 år

Vigslar
 
Emma Bengtsson och Eric Doxhag

Dop
Rafael Assalea Daniel Petrov
Alva Jessica Inger Djureklint
Truls Olof Peter Eriksson

Ur kyrkböckerna

HÅLL UTKIK!
Vi lever i en föränderlig värld där
rekommendationer och restriktioner 
kan komma att ändras med kort varsel.
Det innebär att även vår verksamhet 
uppdateras beroende på vad som sker i 
vår kommun och församling.
För att få helt dagsfärska uppdatering-
ar så följ oss på FACEBOOK: Svenska 
kyrkan Perstorps församling. Där sker 
det både veckouppdateringar samt 
dagligt flöde.

Kontakt

KONTAKTA OSS
Expeditionen
Måndag till fredag 08.30-12.00
Besöksadress: Oderljungavägen 36,
Perstorp
Tel 349 60
Postadress: Box 42, 284 21 Perstorp
perstorp.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Pernilla Håkansdotter Olsson
Tel 349 61, sms 070-565 67 91
pernilla.hakansdottter-olsson@
svenskakyrkan.se

Komministrar
Anders O Engberg
Tel 344 04, sms 070-238 65 14
anders.engberg@svenskakyrkan.se

Caroline Wiens
Tel 186 53, sms 0730-88 61 36
caroline.wiens@svenskakyrkan.se

Organist
Aase Ericsson
Tel 349 64, sms 072-735 56 01
aase.ericsson@svenskakyrkan.se

Kantor
Maria Jönsson
Tel 186 58, sms 072-2314015
maria.jonsson3@svenskakyrkan.se

Diakonalt ansvar
Församlingspedagog 
Mikael Andersson
Tel 311 65, sms 072-73 55 603
mikael.andersson3@svenskakyrkan.se
Diakon
Andreas Lundell
Tel 348 26, sms 072-73 55 602
andreas.lundell@svenskakyrkan.se

Barn & ungdomsledare
Valeska Holmgren
Tel 348 12 sms: 0702-29 41 91
valeska.holmgren@svenskakyrkan.se

Husmor
Carina Persson
Tel 186 52, sms: 072-721 86 52
carina.persson@svenskakyrkan.se

Administrativ assistent
Pia Hansen
Tel 349 60
pia.hansen@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdschef
Peter Åhlén
Tel 348 06, sms 070-536 23 35
peter.ahlen@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande
Ingegärd Lundahl 
Tel 070-543 21 86

Begravningsombud
Peter Nilsson, tel 073-812 12 50.

Enskilda samtal
I Perstorps församling erbjuder vi enskilda samtal. Det finns möjlighet att boka in sig för att 
träffa någon av oss anställda för ett samtal. Kanske behöver man bara ”prata av sig” kanske 
brottas man med något svårt. Någon väljer att komma regelbundet i samtal under en längre 
tid för en annan är det ett samtal som önskas. Det finns inga bestämda mallar för hur ett 
samtal kan se ut. Vi finns här och vi lyssnar. Vi har tystnadsplikt och sekretess och vi för inga 
journaler eller dokumentation. 
Vi finns på telefon, digitalt eller i ett personligt möte. 

– ”Jag möter många olika människor i samtal varje vecka och har de senaste två åren i min 
tjänst fått möjlighet att vidareutbilda mig. Jag har läst till terapeut med psykodynamiskinrikt-
ning. Det är viktigt att vi som församling kan erbjuda enskilda samtal och själavård till er.” 

/Mikael Andersson 

Vår kyrkvaktmästare Emma och hennes Eric när de 
gifte sig i höstas. Visst är de fina!

Kyrkvärd/gudstjänstvärd är ett fint uppdrag där Du som 
lekman bistår i gudstjänstens olika moment. Man får 
hjälpa till med sådant som att läsa text, tända ett ljus, hälsa 
välkommen eller dela ut nattvarden tillsammans med 
prästen.
Vill du anmäla ditt intresse eller veta mer? 
Kontakta Anders Engberg, tel 0435-344 04,
e-post: anders.engberg@svenskakyrkan.se

till våra gudstjänster

VOLONTÄRER
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Vårens
gudstjänster

DATUM DAG TID OCH PLATS DAGENS TEMA

6 mars 1:a söndagen i fastan 11.00 Mässa Perstorps kyrka Prövningens stund

13 mars 2:a söndagen i fastan 11.00 Mässa i Oderljunga kyrka Den kämpande tron

20 mars 3:e söndagen i fastan 11.00 Mässa i Perstorps kyrka Kampen mot ondskan

27 mars Jungfru Maria bebådelsedag 11.00 Mässa i Perstorps kyrka Guds mäktiga verk

3 april 5:e söndagen i fastan 11.00 Mässa i Perstorps kyrka Försonaren

10 april Palmsöndagen 11.00 Mässa i Perstorps kyrka Vägen till korset

11-13 april 18.00 Passionsandakter i Hoppets kapell Stilla veckan

14 april Skärtorsdagen 18.00 Skärtorsdagsmässa i Perstorps kyrka Det nya förbundet

15 april Långfredag 11.00 Långfredagsgudstjänst i Perstorps kyrka Korset

17 april Påskdagen 11.00 Påskdagsmässa i Oderljunga kyrka Kristus är uppstånden

18 april Annandag påsk 16.00 Gudstjänst i Hoppets kapell Möte med den uppståndne

24 april 2:a sönd. i påsktiden 11.00 Högmässa i Perstorps kyrka Påskens vittnen

1 maj 3:e sönd. i påsktiden 11.00 Högmässa i Perstorps kyrka Den gode herden

8 maj 4:e sönd. i påsktiden 11.00 Högmässa i Oderljunga kyrka Vägen till livet

15 maj 5:e sönd. Påsktiden 11.00 Högmässa i Perstorps kyrka Att växa i tro

22 maj Bönsöndagen 11.00 Högmässa i Perstorps kyrka Bönen

26 maj Kristi himmelsfärds dag 9.00 Gudstjänst på ceremoniplatsen, Perstorp Herre över allting

29 maj Söndagen f. pingst 11.00 Högmässa i Perstorps kyrka Hjälparen kommer

5 juni Pingstdagen 11.00 Högmässa i Perstorps kyrka Den heliga Anden

Varje onsdag kl 17.30 firar vi mässa i Hoppets kapell. 
Håll utkik på vår Facebook-sida och hemsida. Vi kan komma att behöva göra ändringar med kort

varsel, beroende på råd och restriktioner från regering och Folkhälsomyndigheten.
Mer information hittar du på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/perstorp

Med reservation för ändringar.


