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Ända sedan jag var liten så har jag älskat Elsa Beskows 
bok Blomsterfesten i täppan, där alla blommorna kommer 
till liv och gestaltas som människor, med vackra blommor 
och blad. Vi får möta de vackraste pioner och blåklockor 
och många, många fler i denna förtrollade värld. 

Och för första gången i livet så kan jag känna igen mig i 
dessa illustrationer, trots att vintern är runt hörnet, för oj 
vad jag har blomstrat de senaste månaderna! 

26 januari 2020 prästvigdes jag i Lunds domkyrka. Jag 
hann vara präst i ungefär en kvart innan pandemin kom 
och knackade på dörren och ställde allt på ända. Men hur 
mycket jag än önskar att allt var som vanligt så har det 
verkligen varit en intressant tid att starta som präst i. För 
nu har det varit tid för att tänka om och tänka nytt och 
där jag varit med varje steg på vägen med ett fantastiskt 
arbetslag att få bolla och testa idéer med. Jag är otroligt 
stolt över att vara en del av Höllvikens församling som 
inte ställde in utan ställde om, och det har lärt mig otroligt 
mycket på vägen som jag tar med mig. Det blev inte som 
jag hade tänkt mig, men det blev bra ändå.

Som det står i Predikaren 3:1 
”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under 
himlen: en tid för födelse, en tid för död, en tid att plante-
ra, en tid för att rycka upp”.
 
Nu är det snart början på något nytt, ett nytt kyrkoår 
väntar oss, vi får återigen välkomna det lilla Jesusbarnet 
som kommer till oss och sedan går vi över i ett nytt år som 
även innebär en ny tjänst för min del.  

Så jag vill ta tillfället i akt och tacka för att ni alla låtit 
mig växa och blomstra! Tack för alla möten, för alla samtal, 
för alla gudstjänster. 
Tack för både tårar och för skratt. För att vi har fått dela 
bröd, delat tro och delat liv. 
Jag har lärt mig så otroligt mycket om mig själv om att 
vara präst. I varje människa som jag fått möta, och samtala 
med, så har jag också fått lära mig hur Gud verkar just där. 
Det har varit en fantastisk resa som nu går vidare för min 
del. 

Jag kommer alltid 
vara tacksam över att 
Höllviken var den plats 
som jag fick växa på 
och som fick mig att 
blomstra. 

Jag önskar er alla 
en god jul och ett gott 
nytt kyrkoår och år 
fyllt av Guds rika väl-
signelse och frid!

En plats att växa

Anna Blixt
Präst i Höllvikens församling
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Biljettbokning 
men fri entré 

För att kunna fira de stundande hög-
tiderna tillsammans med dig på ett 
säkert sätt, inför vi biljettbokning till 
vissa gudstjänster och evenemang. 
Detta för att säkerställa att vi inte 
blir fler på plats än att vi kan hålla 
det sociala avstånd som rådande 
restriktioner anvisar. 
Det är fri entré till allt vi arrangerar 
bortsett från Caféföredraget den 19 
november. Läs mer om biljettbok-
ning på sid11.
                      Håll utkik efter den här  
                               symbolen. Den betyder     
                               att biljett måste bokas

Nu äntligen!
Efter runt åtta års planering, har 
vi nu äntligen kunnat inviga vår 
kyrkbacke. Vi har genom åren pro-
vat olika placeringar nära kyrkan.  
Kyrkbackens uppgift är att hysa en 
handikapptoalett som alla lätt kan 
nå från kyrkan. Ett rum behövdes 
för bröllopspar, dopfamiljer och 
före och efter begravningar eftersom 
vapenhuset är så litet. Små samtals-
grupper ska kunna vara där och 
kyrkkaffet blir bra i lokalen.

Den 19 september 2021 är det kyr-
koval. Det är tre val – lokalt/kyrko-
fullmäktige, regionalt/stiftsfullmäk-
tige och nationellt/kyrkomötet. Vill 
du veta mer om valen och möjlighe-
ter att kandidera se: 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Kyrkovalet 2021 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

VAL TILL KYRKOMÖTET

PRESSTOPP•PRESSTOPP•PRESSTOPP

Jim Tullgren, kyrkoherde

Den här utgåvan av Kyrkhälsning låg 
mer eller mindre i tryckpressen då det 
meddelades nya striktare restriktioner 
från Region Skåne och Folkhälsomyn-
digheten. Smittspridningen ökar 
snabbt och kedjan måste brytas.
 Restriktionerna gäller, i ett för-
sta skede, t o m tisdag 17 november. 
Kalendariet i den här utgåvan sträcker 
sig från söndag 15 november fram till 
måndag 15 februari.  
 Vår förhoppning är att den negativa 
trenden bryts och att vi kan genomfö-
ra programmet som det är tänkt  
fr o m 17 november. Vi redovisar 
därför kalendariet i enlighet med den 
förhoppningen. 
    Med det sagt, så ber vi dig att hålla 
utkik på vår facebooksida, hemsida 
och anslagstavlorna i anslutning till 
våra kyrkor och församlingshem för 
senaste uppdatering av vårt program 
över de kommande tre månaderna. 

Våga tro på framtiden. Våga lita på 
Gud. Det blir bättre.
 Glöm inte att be för alla som 
drabbas av pandemin, sjuka och deras 
anhöriga liksom de som blivit arbets-
lösa och ensamma. 

Behöver du någon att prata med?

Jim Tullgren, kyrkoherde  
070-161 96 70

Victoria Björck Karlsson, präst  
070-161 96 72

Charles Hägg, präst  
070-161 96 74

Adina Wirdemo, präst  
070-161 96 73

Anna Blixt, präst  
070-161 96 78

Christina Dongas, diakon   
070-161 96 68

Osäker planering



andrum
möten

Dagsretreat
stillhet

tystnad

Platsen är Stora Hammars kyrka  
kl 19.00 tio måndagar i följd från 
den 11 januari t o m 15 mars, 2021. 
Öppen grupp och ingen anmälan. 
Kontakta Adina Wirdemo, präst,  
om du har frågor:  
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se

Meditations- och  
samtalskvällarna  
fortsätter

Höllvikens församling vill bjuda 
dig på denna retreatdag som är 
kostnadsfri. Att ge sig själv en dag i 
retreat är som att ge en välsignad  
gåva till sig själv! 
 Vi träffas i Rängs kyrka lördagen 
den 6 februari 2021 kl 10.00 och 
börjar dagen med kaffe och en kort 
introduktion av vad retreat innebär 
och vad tystnaden kan skänka 
oss. Därefter följer en gemensam 
meditation där vi tillsammans går 
in i tystnaden. Dagen erbjuder 
sedan möjlighet att be, meditera, 

Att mista någon som står oss nära 
är en omvälvande händelse för  
oss. Döden väcker många käns-
lor och förändrar livet för alltid. 
Smärtan och sorgen kan upplevas 
på olika sätt.  
    Många gånger kan människor 
känna sig hjälpta av att prata med 
andra i en liknande situation.
Församlingen vill bjuda in dig till en 

promenera, vila, eller måla. Du 
bestämmer vad du behöver. Ta gärna 
med dig bibel, något att skriva på 
och kläder efter väder. Vi samlas igen 
kl 12.00 för en lunch då vi bjuds på 
en vegetarisk, varm soppa med bröd 
i anslutande byggnad, Annasalen, 
som också står till vårt förfogande. 
Efter eftermiddagsfikat avslutar vi 
med en stillsam andakt i kyrkan och 
går mjukt ut ur tystnaden. Retreaten 
avslutas kl 16.00. 
 Ledare: Adina Wirdemo, präst  
och Christina Dongas, diakon.

Anmälan och mer information: adina.wirdemo@svenskakyrkan.se
Uppge kontaktuppgifter och eventuella matallergier.

samtalsgrupp. En grupp som delar 
sorgen och smärtan med varandra 
under två timmar vid sex tillfällen.
Inga känslor är förbjudna, och du 
delar med dig så mycket du vill. Allt 
som sägs stannar i gruppen.  
Vi bjuder på fika varje gång. 
Vi ses kl 14–16 varannan onsdag sex 
gånger: 20 januari, 3 och 17 februari, 
3, 17 och 31 mars i Kyrkans hus.  
Ansvariga: Adina Wirdemo, präst, 
Christina Dongas, diakon.

Sorgegrupp

Den 18 januari kl 19 gästas vi av 
Anna Alebo, stiftsansvarig för andlig 
fördjupning. Anna talar om andlig 
fördjupning, Prayers Pack och medi-
tation och leder vår måndagsmedita-
tion i Stora Hammars kyrka. 

Andlig fördjupning 
med Anna Alebo
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M E D I TAT I O N S G Ä S T



Torsdagsklubben planerar  
för ordinarie verksamhet och  
sopplunch varje torsdag! 
Under hösten har vi setts på torsdags-
klubben-fika i Bibliska trädgården, 
och kommer att fortsätta med detta 
till och med 26 november. Sedan gör 
vi uppehåll till nästa termin. Vi vet att 
pandemin gör att framtiden är osäker, 
och att planera verksamhet är svårt. 
Vi vill ändå från och med årsskiftet 
planera torsdagsklubben som vanligt i 
hopp om att coronaläget tillåter detta, 
och naturligtvis följer vi folkhälso- 

myndighetens rekommendationer när 
vi ses. Detta innebär att från och med 
den 7 januari planerar vi att flytta in 
igen, och den stora skillnaden blir 
att vi börjar erbjuda sopplunch varje 
torsdag.  
 Soppan kostar 30 kr. Bröd och 
kaffe ingår. Vill man bara vara med 
på verksamheten går det naturligtvis 
utmärkt, denna har vi kl 12–13, och 
sen avslutar vi med soppa kl 13–14.

En stund i stillhet med gemensam 
sång, meditativ musik och en kort 
betraktelse ofta följd av tystnad. Här 
finns också möjlighet att be och tän-
da ljus. Mässan avslutas alltid med 
stillsam musik. En stilla mässa kan 
också vara något för dig som är ovan 
vid kyrkan. Kom hit, se och lyssna  
och bara vara.

Stilla mässa; ett själens andrum.

Drop-in 
konserter

Vid fyra tillfällen i vinter ger  
kyrkomusiker Pernilla Cederblad små 
korta konserter som varar en halvtim-
ma med start kl 16. Konserter för dig 
som har en stund över på eftermidda-
gen. Konserterna sker i Stora Ham-
mars kyrka som är coronaanpassad 
med glest mellan stolarna.
Datumen är:  
19 november och 17 december 2020.  
14 januari och 11 februari 2021.

Vill du hjälpa till med 
våra altarblommor?

Stora Hammars kyrka i Höllviken:  
Präst: Adina Wirdemo 
Söndag kl 18.00, 31 januari, 28 februari  
och 14 mars. 

 

Vi ses väl i  
Nyckelhålsparken?
Kom förbi på en pratstund, lite 
samvaro eller en kaffe to go. Kom en 
stund eller stanna länge och låt livet 
ta plats. Vi finns på plats på tisdagar 
och torsdagar kl 10–11.30. 
10 december blir det extra mysigt 
med adventsfika. Alla är välkomna; 
äldre, ungdomar, familjer och vuxna! 
Eftersom vi är utomhus ställer vi in 
om det är för kallt, blåser, snöar eller 
regnar för mycket.

Nu är vi för fullt i gång med pla-
nering och plantering av rabatt för 
altarblommor. Vill du vara med och 
göra våra altare riktigt vackra, hör 
av dig då till: Kyrkogårdsansvarige 
Anneli Nickel på 070–161 96 87
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Den senaste månaden har vi suc-
cessivt lagt om vårt arbete i Hand-
lingskraft utifrån MSB:s riktlinjer. 
Detta betyder att vi nu lägger vår 
satsning på att hjälpa riskpersoner 
att hitta mer långsiktiga alternativ, 
såsom mathandling på nätet och 
undervisning i hur man går tillväga 
med detta. Vi finns också tillhands 
för eventuell förmedling och kontakt 
med kommunala insatser. Och vi 
kommer naturligtvis även att finnas 
kvar i telefonen i fortsättningen för 
stödsamtal, tips och råd. 
 Många av våra fantastiska vo-
lontärer har kunnat engagera sig i 
Handlingskraft p g a av att de själva 
varit korrtidspermitterade. Nu är de 
flesta tillbaka på arbetet och det har 
varit svårt att mobilisera volontärer 
den sista tiden. Vi var inte heller den 
långsiktiga lösningen, utan en akut 
insats för att hejda och sakta ner den 
stora smittvågen i våras. 
 Det är också dags att vi ger de 
riskpersoner som har kapacitet 
möjlighet att själva klara sin vardag. 
Men självklart lämnar vi ingen i 
sticket – vi finns här för frågor och 
funderingar! 
 Och skulle det i framtiden uppstå 
ett samhällsbehov liknande det i 
våras finns vi redo att vrida upp vår 
verksamhet igen!

Handlingskraft  
varvar ner  

och läggs i träda

Med ålderns rätt – och efter 31 1/2 års 
tjänst – slutar jag nu min anställning i 
Höllvikens församling den 31 januari 
2021. 
 Drygt 31 år är en lång tid att 
arbeta för samma arbetsgivare och 
många är de arbetskollegor jag haft 
genom åren. Mina arbetsuppgifter 
har dock skiftat. Jag började den 1 
augusti 1989 på nystartade ”Kyrkans 
fritidshem” som efter några år utöka-
des med först sexårsverksamhet och 
i augusti 1996 med förskola. En del 
av mina arbetsuppgifter ändrades till 
att dels arbeta med den pedagogiska 
verksamheten och dels serva barnen 
och personalen med frukost, lunch 
och mellanmål. Det var omväxlande 
och mycket givande! 
 Från och med sommaren 2003 blev 
det heltid på pastorsexpeditionen. 
Även här har jag arbetat med skiftan-
de uppgifter – kanske inte så mycket 
innehållsmässigt – men med all ny 
teknik som hela tiden utvecklas. Det 
har inte varit helt lätt att hänga med 
alla gånger. En del gråa hår har min 
okunnighet och frustration över tek-
nikens utveckling gett mina kollegor! 
Tack för att ni stått ut med mig! 

 När man, som jag, trivts med 
sitt arbete och sina kolleger har det 
behövts en lång process att ta steget 
och beslutet att sluta. Det har inte 
varit lätt. Nu känner jag mig klar 
för det! Ett beslut som gläder – inte 
minst - min käre man, som vill ha 
mig hemma mer! 
 Att vara kyrkvärd kommer jag att 
fortsätta med och ser fram emot att 
träffa er alla i gudstjänster, kon-
serter och andra sammankomster 
framöver. 
 Tack Höllvikens församling, alla 
jag arbetat med under åren och alla 
församlingsbor jag träffat. Ni har 
gett mig så mycket! Saknaden kom-
mer att bli stor! 

Ewa-Christine går i pension  
efter imponerande  
31 år i församlingens tjänst

Ewa-Christine Hermansson avtackas 
vid mässan i Stora Hammars kyrka  
kl 11 söndag 17 januari.

K Y R K TA X I  För dig som är förhindrad att på egen hand ta dig till  
församlingens aktiviteter och arrangemang finns möjligheten att få 
skjuts med kyrktaxi. Församlingen betalar. Vellinge taxi 040–45 33 00
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Öppna mig för din kärlek. 

Världen behöver mig. 

Världen behöver din kärlek  

strömmande genom mig 
Ps 96:1

Detalj från Stora Hammars gamla kyrka
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Advent och juletid1:a advent

 

Rängs kyrka  

Kl 11.00 och 15.00 
Medverkande: Magnus Wittgren, so-
losång, Kristian Grundberg, trumpet. 
Präster: Charles Hägg, Adina  
Wirdemo, församlingspedagog:  
Erica Lennartsson. 

 

Stora Hammars kyrka  

Kl 11.00 och 14.00 
Medverkande: Kvartettsångare. 
Präst: Jim Tullgren, diakon:  
Christina Dongas, organist:  
Martin Haksten, församlingspeda-
gog: Felix Illi. 

Sex adventsgudstjänster i tre olika kyrkor. 
Biljettbokning vid samtliga tillfälle. Det 
här händer i och vid de olika kyrkorna. 

Håslövs kyrka  

Kl 11.00  
Familjeadvent med Coronanytt 

Medverkande: Ada, Gotte, Soli,  
Fredrik Frid Giertz. 
Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad, 
Präster: Victoria Björk Karlsson,  
Anna Blixt, musikpedagog:  
Alexandra Frid Giertz. 

Kl 16.00 
Vi sjunger in advent 

Medverkande: som ovan samt  
organist: Peter Sjunnesson.  

Luciatåget direktsänds på Facebook

Adventsfika i Nyckelhålsparken

Adventskonsert

Följ vår adventskalender på Facebook

Lucia firas i Håslövs kyrka utan  
besökare, istället blir det en live- 
sändning 13 december kl 16.00 
på församlingens facebooksida. 
Filmen ligger kvar så det finns 
möjlighet att njuta av luciatåget    
                         vid senare tillfälle.  
                          Årets Lucia är  
                           My Eriksson  
                            som sjunger i  
                              Annakören.

                 Firandet blir lite annorlunda i år med begränsat antal deltagare. Här är   några av höjdpunkterna av allt det som händer från första advent till julhelgen. 
                         Till en del gudstjänster och evenemang gäller biljettbokning. Mer  information på sidan 11 om hur biljettbokningen går till.  

Smaka pepparkakor, lussebullar, kaf-
fe och varm choklad 10 december  
kl 10.00 Musik blir det också med 
vår kyrkomusiker Pernilla Cederblads 
hjälp. För stora och små!

En liten glädjande överraskning varje dag från 29 november till 25 december 
www.facebook.se/hollvikensforsamling 

Sköna adventstoner med Anna-Lena Tideman, sång, Pernilla Cederblad, 
sång, kornett, Åse Lindberg Christensen, flöjt, sång. Inga-Britt Niedemand, 
piano. Söndag 6 december kl 18.00 i Stora hammars kyrka.

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

www.facebook.com/hollvikensforsamling
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Advent och juletid
Lusseafton med  
Första Mosekören

Ljuskonsert med  
Andra Mosekören

Gospel Glorys julkonsert x 4

                 Firandet blir lite annorlunda i år med begränsat antal deltagare. Här är   några av höjdpunkterna av allt det som händer från första advent till julhelgen. 
                         Till en del gudstjänster och evenemang gäller biljettbokning. Mer  information på sidan 11 om hur biljettbokningen går till.  

Fredag 4 december i Rängs kyrka  
blir det två tillfällen att se och höra 
Första Mosekörens traditio- 
nella luciatåg med upptåg.  
Konsert kl 18.00 och 19.00. 

Tisdag 8 december kl 18.30 i Stora 
Hammars kyrka håller Andra Mo-
sekören sin konsert. Körerna leds av 
musikpedagog Alexandra Frid Giertz 
och organist Martin Haksten.

Åsa Otterlund leder kören. Lördag 19 december kl 15.00 och 17.30,  
söndag 20 december kl 15.00 och 17.30, i Håslövs kyrka.  
 
    

Rykande färskt julspel! 
Hur gick det egentligen till när Maria och Josef fick reda 
på att de skulle bli föräldrar? Och vilken roll spelar egent-
ligen ärkeängeln Gabriel i händelsen?  
Musik: Martin Haksten. Manus: Alexandra och Fredrik 
Frid Giertz. Välkommen torsdag 3 december  
kl 17.30 och 19.00 i Kyrkans hus. Fri entré. 

Julafton

Juldagen

Annandag jul

10.30 och 11.30  
Samling  

vid krubban  
Håslövs kyrka 

Sång av medlemmar ur barnkören  
under ledning av Alexandra Frid 

Giertz och Pernilla Cederblad

14.00  
Julbön  

Stora Hammars kyrka 

Sångsolist: Anna Brade ackom-
panjeras av Pernilla Cederblad

22.30 och 24.00  
Julnattsmässa 

i Håslövs kyrka 

David Zhang medverkar

07.00  
Julotta   

Rängs kyrka 
Sångsolist: Minna Standar  

Trumpetsolist: Leif Bengtsson

  

14.00  
Sinnesromässa   

Stora Hammars kyrka   

16.00 och 18.00  
Julkonsert 
Håslövs kyrka 

Näsets kammarkör 
Dirigent: Martin Haksten 

David Zhang, piano 

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

”Du, Josef,  
det är en  
sak du borde  
veta!”



Vi kan nu med glädje berätta att vi 
har bestämt oss för att återigen sätta 
upp en musikal. Efter mycket arbete 
har vi fått rättigheterna till musikalen 
”Den hemliga trädgården”. En spän-
nande musikal skriven av två kvinnor: 
Manus: Marsha Norman och Musik: 
Lucy Simon. Musikalen är baserad 
på romanen ”The Secret Garden” av 
Frances Hodgson Burnett.  
 Vi ser att arbetet med musikalen 
kan berika vårt församlingsarbete 
med flera parallella verksamheter 

eftersom musikalen berör många 
viktiga och aktuella ämnen.  
 Vi kommer att repetera under 
vintern och våren och sedan den 24, 
25 april, 1 och 2 maj är det dags för 
föreställningar i Håslövs kyrka. Håll 
er uppdaterade på vår facebooksida, 
hemsidan och i kommande Kyrkhäls-
ningar.  
 Är du sugen på att vara med och 
sjunga i vår projektkör? Hör av dig 
direkt till Martin Haksten:  
martin.haksten@svenskkyrkan.se

Återigen sätter församlingen  
upp en storslagen musikal 

We keep on walk ’n

Babyrytmik

WALK ’N TALK

Vi samlas i 
Bibliska träd-
gården och 
promenerar 
sedan ca 60 
min. Vi hjälps 
åt att välja 

hur långt och var vi ska gå. Tempot 
anpassas efter oss som promenerar. 
Start 1 februari och avslut för våren 
17 maj. Måndagar kl 10–11.

Under våren kommer vi tyvärr inte 
erbjuda någon babyrytmik men vi 
erbjuder annat roligt som barnvagns- 
konsert och häng i Nyckelhålsparken.

Konserter för småbarn med vuxna. 
Startar kl 9.10 och varar en halvtimma. 

19 november Disneydags 
17 december Lucia, advents- och 
julmusik 

21 februari Vi går på zoo

18 mars Upp till stjärnorna och 
planeterna

22 april Upp&hoppa, rörelsesånger 

20 maj Den blomstertid nu kommer! 

Första och Andra Mosekören
Terminen startar tisdag 19 januari. 
Andra Mosekören kl 16.30. Första Mosekören kl 17.30. Anmälan kan göras 
från och med fredag 11 december på vår hemsida.
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15 november, sönd. f. domsöndagen
11.00  Mässa med  
stora och små
Stora Hammars kyrka

17.00 Gud vilket ljud!
Ljungkyrkan

Mötesplats för män. 

18 november, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

19 november, torsdag

09.10 Barnvagnskonsert
Stora Hammars kyrka  

Kyrkomusiker Pernilla Cederblad 
spelar Disneylåter. 

12.00 Torsdagsklubben 
Bibliska trädgården, Orangeriet  

Diakon: Christina Dongas

16.00 Dropin-konsert
Stora Hammars kyrka  

Musik i höstmörkret med  
kyrkomusiker Pernilla Cederblad

18.30 Caféföredrag
Kyrkans hus, Linnésalen 
Gäst: Anna-Lena Brundin.  
Fika och föredrag 100 kr.

22 november, domsöndagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Sångsolist: Minna Standar.  

18.00 Stilla mässa 
Stora Hammars kyrka

23 november, måndag 

18.30 Föredrag      
Kyrkans hus, Linnésalen 

Maria Dufva föreläser för barn och 
föräldrar. Mer info sid 13

25 november, onsdag

08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

26 november, torsdag

12.00 Torsdagsklubben
Bibliska trädgården, Orangeriet  
Diakon: Christina Dongas

29 november, 1:a sönd. i advent 

11.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka,  
Rängs kyrka, Håslövs kyrka 

OBS! Bokar du biljett till någon av 
gudstjänsterna kl 11.00 uppge även 
vilken kyrka du vill besöka

14.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka

15.00 Gudstjänst
Rängs kyrka

16.00 Gudstjänst
Håslövs kyrka 
 
Läs mer på sidan 8.

Biljettbokning för 
säkert deltagande 

Vid konserter och en del guds- 
tjänster måste biljett bokas.  

Dessa tillfällen är  
märkta så här 

Max fem biljetter per person.  
Tidigast bokningstillfälle är tre 
veckor före tiden för gudstjänst/
evenemang.

Boka så här
Biljetterna bokas via expeditio-
nen: 040–45 96 60 eller mejla: 
hollviken.pastorat@svenskakyrkan.se

Uppge datum och tid för evene-
manget du vill boka.

Du får ett bokningsnummer  
som du uppger vid entrén. 

Fri entré till allt utom  
Caféföredraget 
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Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

 
Nya restriktioner kan komma med kort varsel. 

Se församlingens hemsida för senaste uppdateringar: www.svenskakyrkan.se/hollviken



3 december, torsdag

17.30 och 19.00  
Julspel
Kyrkans hus, Linnésalen

Musikaliskt julspel framfört av  
personalen i församlingen.

4 december, fredag

18.00 och 19.00  
Lusseafton
Räng kyrka

Första Mosekörens lussetåg 
Uppge klockslag vid bokning.

6 december, 2:a sönd. i advent 

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

18.00 Advents- 
konsert
Stora Hammars kyrka  

Anna-Lena Tideman, sång, Pernilla 
Cederblad, sång, kornett, piano, Åse 
Lindberg Christensen, flöjt, sång, 
Inga-Britt Niemand, piano.

8 december, tisdag

18.30 Andra Mosekörens 
ljuskonsert
Stora Hammars kyrka  

Organist: Martin Haksten,
musikpedagog: Alexandra Frid Giertz  

9 december, onsdag

08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  
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10 december, torsdag

12.00 Lunchmusik  
Stora Hammars kyrka  

Bejaka livet!  
Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

13 december, 3:e sönd. i advent

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

16.00 Lucia  

OBS! Livesänds  
utan åhörare på plats. 

Lucia direktsänds på  
församlingens Facebook- 
sida: www.facebook.com/ 
hollvikensforsamling

16 december, onsdag

08.30 Morgonmässa 
Stora Hammars kyrka  

17 december, torsdag

09.10 Barnvagnskonsert 
Stora Hammars kyrka 

Läs mer på sid 10 

16.00 Dropin-konsert      
Stora Hammars kyrka  

Musik i höstmörkret med  
kyrkomusiker Pernilla Cederblad.

19 december, lördag

15.00 och 17.30 Konsert  
Håslövs kyrka  

Gospel Glorys julkonsert.  
Åsa Otterlund leder kören.

20 december, 4:e sönd. i advent

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

Sofia och Marcus Lindström, sång 
gitarr, Pernilla Cederblad, sång, piano  

15.00 och 17.30 Konsert  
Håslövs kyrka  

Gospel Glorys julkonsert.  
Åsa Otterlund leder kören.

23 december, onsdag

08.30 Morgonmässa  
Stora Hammars kyrka  

24 december, torsdag

10.30 och 11.30 Samling 
vid krubban 
Håslövs kyrka  

Sång av medlemmar ur barnkören 
under ledning av Alexandra Frid Giertz 
och Martin Haksten.

14.00 Julbön 
Stora Hammars kyrka  

Sångsolist: Anna Brade  
ackompanjeras av kyrkomusiker  
Pernilla Cederblad.

BILJETTBOKNING MEN FRI ENTRÉ
Tidigast bokningstillfälle tre veckor före tiden för gudstjänst/
evenemang. Läs mer om biljettbokning på sid 11

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett



22.30 och 24.00  
Julnattsmässa 
Håslövs kyrka      
David Zhang medverkar

25 december, fredag

07.00 Julotta   
Rängs kyrka
Sångsolist: Minna Standar  
Trumpetsolist: Leif Bengtsson

  
26 december, lördag

14.00 Sinnesromässa   
Stora Hammars kyrka   

16.00 och 18.00  
Julkonsert
Håslövs kyrka  

Älskade julsånger med Näsets kam-
markör och solister. Martin Haksten 
dirigerar. David Zhang, piano. 
Uppge klockslag vid bokning.

27 december, söndagen e. jul

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka 
Gemensam mässa med  
Skanör-Falsterbo församling  

31 december, nyårsafton

16.00 Nyårsbön    
Stora Hammars kyrka  

1 januari, nyårsdagen

11.00 Mässa 
Falsterbo kyrka 
Gemensam mässa med  
Skanör-Falsterbo församling

3 januari, söndagen efter nyår

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka 

6 januari, trettondedag jul

11.00 Mässa 
Rängs kyrka
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7 januari, torsdag

12.00 Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen   
Musikunderhållning före soppan.  
Pernilla och Christina sjunger ut julen!

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

10 januari, 1:a söndagen e.  
trettondedagen

11.00 Gudstjänst med 
stora och små
Stora Hammars kyrka 
Ängelhämtning. Anna Blixt avtackas 

11 januari, måndag

19.00 Meditation & samtal    
Stora Hammars kyrka
Präst: Adina Wirdemo  

13 januari, onsdag

08.30 Morgonmässa     
Stora Hammars kyrka 

 

Maria Dufva, kriminolog och 
författare, fokuserar på att 
förekomma brotten på internet 
genom att utbilda barnen i deras 
liv på nätet. Marias föreläsning-
ar riktar sig till föräldrar och 
barn från årskurs tre och uppåt.  
Maria är författare till böckerna 
”Mitt barn på nätet” och ”Värsta 
bästa nätet”.
 

Fo
to

 P
on

tu
s 

St
ig

be
rg

Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

Familjeträff  
med föredrag av  
Maria Dufva
23 november kl 18.30  
i Kyrkans hus

Boka biljett
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14 januari, torsdag

12.00 Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen

Bibelsamtal. Före soppan samtalar vi 
om något spännande avsnitt ur bibeln.

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

16.00 Dropin-konsert 
Stora Hammars kyrka  

Musik i vintermörkret med  
kyrkomusiker Pernilla Cederblad

17 januari, 2:e söndagen e.  
trettondedagen

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka 
Ewa-Christine Hermansson avtackas.  

18 januari, måndag

19.00 Meditation & samtal    
Stora Hammars kyrka

Gäst Anna Alebo, stiftsansvarig för 
andlig fördjupning. Läs mer på sid 4. 
Präst: Adina Wirdemo  

20 januari, onsdag

08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

21 januari, torsdag

09.10 Barnvagnskonsert 
Stora Hammars kyrka 

Läs mer på sid 10 

12.00 Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen    
Åsa Gustavsson, diakon i All- 
helgonakyrkan i Lund, berättar  
bland annat om hur det är att växa upp  
som missionärsbarn.

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

24 januari, 3:e söndagen e.  
trettondedagen

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka 

25 januari, måndag

19.00 Meditation & samtal
Stora Hammars kyrka 

Präst: Adina Wirdemo 

27 januari, onsdag

08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

28 januari, torsdag

12.00 Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen  

Hemlig gäst!

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

31 januari, septuagesima

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka 

18.00 Stilla mässa
Stora Hammars kyrka

1 februari, måndag

19.00 Meditation & samtal    
Stora Hammars kyrka

Präst: Adina Wirdemo

3 februari, onsdag

08.30 Morgonmässa 
Stora Hammars kyrka  

4 februari, torsdag

12.00 Lunchmusik 
Stora Hammars kyrka
Pernilla Cederblad spelar

12.30 Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

6 februari, lördag

10.00 Dagsretreat  
Rängs kyrka, och S:ta Annasalen  

Präst Adina Wirdemo och diakon 
Christina Dongas leder retreaten.  
Läs mer på sid 4.

Boka biljett Boka biljett

Boka biljett

Boka biljett

BILJETTBOKNING MEN FRI ENTRÉ
Tidigast bokningstillfälle tre veckor före tiden för gudstjänst/
evenemang. Läs mer om biljettbokning på sid 11



svenska kyrkan  
höllvikens församling

kyrkans hus Kyrkvägen 7, 236 32 Höllviken

Tel: 040-45 96 60. Växeln öppen: 
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10–14 
onsdag 11–14. Lunchstängt 12–12.30

www.svenskakyrkan.se/hollviken

www.facebook.com/hollvikensforsamling 

E-post: hollviken.pastorat@svenskakyrkan.se

Swish: kollekt, 123 682 84 04,  
            övrigt, 123 271 71 30

kyrkhälsning: nr 1, 2021
Ansvarig utgivare: Jim Tullgren
Redaktör: Mikael Canneroth
Tryck: Exakta.se, 2020

Reservation för ändringar. 
Se hemsidan och Facebook för  

senaste uppdatering.

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
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7 februari, kyndelsmässodagen

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka  

Vi firar kyrkomusikens dag tillsammans 
med Pernilla Cederblad med vänner.

8 februari, måndag

19.00 Meditation & samtal    
Stora Hammars kyrka

Präst: Adina Wirdemo

10 februari, onsdag

08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka  

11 februari, torsdag

12.00 Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen

Bibelsamtal. Före soppan  
samtalar vi om något  
spännande avsnitt ur bibeln. 

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

16.00 Dropin-konsert
Stora Hammars kyrka  

Musik i vintermörkret med  
kyrkomusiker Pernilla Cederblad.

14 februari, fastlagssöndagen 
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

15.00 till 18.00  
Dropin-vigsel
Stora Hammars kyrka

15 februari, måndag

19.00 Meditation & samtal    
Stora Hammars kyrka
Präst: Adina Wirdemo

Alla hjärtans dag 
14 februari  
kl 15–18 i 

Stora Hammars kyrka
Glöm inte  

hindersprövningen!

Boka biljettBoka biljett



En julklappsinsamling till kvinnojourerna i Malmö och Trelleborg och till de kvinnor som flytt för 

sitt och sina barns liv till en plats som kan erbjuda trygghet och vila. Tack vare insamlingen har vi 

kunnat, till deras julfest, vara med och sprida lite julstämning och glädje med julklappar för både 

stora och små. Julklappar som på ett sätt kan verka trivialt och ytligt men som också betyder 

jättemycket. Insamlingen startar den 24 november och varar fram till den 13 december. Märk din 

julklapp med kvinna, pojke eller flicka och ålder. Paketen samlas in på Biotorget i Toppengallerian.

E T T S A M A R B E T E M E LL A N TO PPE N G A LLE R I A N O C H H Ö LLV I K E N S F Ö R S A M LI N G


