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en jul när jag var tolv år gammal, öpp-
nade jag en av presenterna under granen 
i förväg. Jag tittade på vad det var och 
förseglade paketet igen utan att mina 
föräldrar anade vad jag gjort. Jag var 
nyfiken och ville ta ut glädje i förskott. 
Det är bätt re att inte göra på det sättet, 
eftersom det förstörde en del av över-
raskningen; men är man tolv och hejdlöst 
nyfiken så…

trots det, tänker jag att ta ut glädje i 
förskott är bra. Vi vet inget om framtiden 

men om vi tar ut glädje i förskott betyder 
det att vi kan vara hoppfulla och glada just 
nu oberoende av det som kommer. Jag 
menar inte att vi ska vara själviska utan 
bara ta ut glädje i förskott.

i bibeln, den del i Gamla Testa mentet 
som kallas för Psaltaren, troligen en av 
bibelns äldsta delar och den del som Jesus 
själv läste och betraktade som en bönbok, 
finns en intressant företeelse där den som 
skrivit psaltarp salmerna berättar för Gud 
om sitt elände och ber Gud om hjälp. 

och uppmuntra varandra i hoppet att 
tillvaron blir bättre? Inte bara för oss här 
i Höllviken men för alla på denna planet. 
I svåra tider har människor ofta tröstat 
varandra med att det blir bättre längre 
fram. I svåra stunder då livet inte går att 
rädda har troende människor tröstat och 
tagit ut lite av himmelens glädje redan här 
och nu. Inför våren vill jag ge er en text ur 
Jesaja som brukar läsas på julen men som 
så få av er fick höra. 

Överallt råder nöd och mörker, en 
ångestens natt, töcken utan någon 
ljusning.Men natten skall vika där ångest 
nu råder. 

Det folk som vandrar i mörkret 
ser ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram. 

Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. 
De gläds inför dig som man gläds vid 
skörden, som man jublar när bytet 
fördelas. 

Oket som tyngde dem, stången på 
deras axlar, förtryckarens piska bryter 
du sönder, som den dag då Midjan 
besegrades. 

Stöveln som bars i striden och manteln 
som fläckats av blod, allt detta skall 
brännas, förtäras av eld. 

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta 
är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig 
hjälte, Evig fader, Fredsfurste. 

Väldet skall bli stort, fredens välsignelser 
utan gräns för Davids tron och hans rike.

Det skall befästas och hållas vid makt med 
rätt och rättfärdighet nu och för evigt.
Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

Det blir bättre. Våga ta ut glädje i förskott.

Ta ut glädje i förskott

Jim Tullgren
Kyrkoherde

Ur den 3:e Psaltarpsalmen:  
Herre, mina fiender är många! 
Många säger om mig: Han får ingen hjälp 
av Gud.

Och i slutet av denna psaltarpsalm, troli-
gen långt innan någon hjälp kommit:

Jag lägger mig ner i frid och sover. Du 
Herre, låter mig bo i trygghet.

ett exempel av att ta ut glädje i för-
skott. Om någon planerat och känt glädje 
över att träffa släkt och vänner, men 
sedan blir det inställt av en eller annan 
anledning, har denne ändå fått ut en del 
glädje i förskott. Den som glatt sig åt 
en resa, som sedan inte blir av, har likväl 
upplevt glädje i sina förberedelser. Första 
gången jag hade anmält mig till att cykla 
Vätternrundan tränade jag flitigt under 
hela våren men blev förkyld samma vecka 
och kunde inte åka till Motala. Men all 
glädje och träning under våren fanns kvar 
i mitt sinne och i min kropp.

ingen av oss vet hur våren blir när 
vaccineringarna tagit fart. Men kan vi 
inte hjälpas åt att ta ut glädje i förskott 
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Vi fortsätter att följa råd och rekom-
mendationer när det gäller pandemin. 
Vi tror att det blir bättre men att 
vaksamheten kommer bestå under 
hela 2021. 
 Vi som leder gudstjänster och 
kyrkans verksamheter kommer att 
fortsätta att noggrant tvätta och  
sprita händer och hålla ett respekt–
fullt avstånd, både för er och vår 
skull. Vi hoppas vi snart får samlas 
i mindre grupper som i höstas innan 
pandemin åter tog fart. När så sker 
kommer vi att fortsätta att erbjuda 
nattvard med särkalkar och enskilda 
samtal/själavård både live och via 
digitala möten/telefon. 
 Vi kommer att fortsätta med korta 
andakter varje söndag. Men vi tror Jag heter Felicia Bunjaku och är 

uppvuxen i Höllviken, som alltid 
har legat mig varmt om hjärtat.
Idag bor jag i Trelleborg med min 
lilla familj. Jag och min man har en 
liten son på 1 år som heter Anton. 
Jag har även en bonusson som heter 
Edmond, som är 11 år.
 På fritiden älskar vi att hitta på 
aktiviteter som att göra utflykter, 
spela spel och gå promenader. Vi 
spenderar mycket tid tillsammans. 
Jag älskar även att spela padel och 
tycker mycket om att baka och 
laga mat. 
 Jag har senast arbetat som 
inköpare i flera år och innan dess 
arbetat inom restaurangbranschen.
Det är med ett stort nöje som jag nu 
har påbörjat mitt arbete som admi-
nistratör på Höllvikens församling.

Ny medarbetare
Felicia Bunjaku har börjat som 
administratör i församlingen. Vi 
hälsar henne varmt välkommen. 
Här berättar hon lite om sig själv.

Det nya året

att de äkta levande möte människor 
emellan när vi firar gudstjänst är 
bäst. Vi tror också att körer och 
konserter blir bäst när ni kommer 
till kyrkorna och njuter och blir 
berörda. 
 Det digitala plattformarna är 
oerhört viktiga redskap som vi med 
tacksamhet omfamnar. Men levande 
stunder där vi möter varandras 
blickar och känner gemenskap i 
rummet är något många av oss har 
saknat under 2020. 
 Vi ser fram emot att ses, på riktigt!

Samma tid som tidigare, kl 19 på 
måndagar, men nu i Bibliska träd-
gården. Om vädret sätter hinder 
flyttar vi in i Stora Hammars kyrka. 
Datumen är: 29 mars, 5, 12, 19 och 
26 april, 10 och 17 maj.  
Adina Wirdemo, präst, leder medi- 
tationerna. Ingen föranmälan.Vill 
du veta mer kontakta:   
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se

Meditationer i det fria

Anna Blixt, präst, som varit hos oss 
under sitt första är efter avslutad 
utbildning, fortsät- 
ter sin gärning i  
Anderslövs försam- 
ling. Tack för dina  
fina insatser i för- 
samlingsarbetet.  

Tack & lycka till Anna!

Adina Wirdemo, präst, leder mäss-
sorna. Söndag 28 februari, 14 mars,  
och 11 april i Stora Hammars kyrka.  
Restriktioner gäller. Välkommen! 
Vill du veta mer kontakta:   
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se

Vårens Stilla mässor  
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Nu planerar vi för fullt inför  
vårens stora körprojekt

VI SPELAR
Lördag 24 april kl 20.00

Söndag 25 april kl 20.00

Lördag 1 maj kl 20.00

Söndag 2 maj kl 20.00

BOKA BILJETT

Korister ska få schema, noter ska 
arrangeras, texter ska repeteras, 
kostymer ska ordnas fram, solister 
kontaktas, rekvisita fixas, kyrkan 
bokas m.m. Det är mycket att tän-
ka på, men det är roligt och många 
är engagerade. 

Kanske har du läst boken när  
du var yngre? Eller kanske har  
du läst den för dina barn? Ni  
har kanske tillsammans förflyttat  
er till den karga heden i Yorkshire  
och följt med Martha och Dickon  
på äventyr, förfärats över den 
stränga Mrs Medloock och den 
principfasta Dr Craven och fått  
rysningar när ni har gått genom  
de dunkla korridorerna på Mis- 
selthwaite Manor? Hittade ni  
den hemliga trädgården?  
Jaså inte? Då hoppas vi  
att ni gör det i vår, tillsammans  
med oss i Håslövs kyrka!

Det är fri entré men  
biljetter ska bokas.  

Bokning fr o m 6 april kl 10.00.  
Mejla: hollviken.anmalan@
svenskakyrkan.se eller ring  

expeditionen: 040-45 96 60. 
Max 5 biljetter per sällskap.

Vi hoppas och önskar att vi får möjligheten att spela till våren, men om pandemin hindrar oss  
kommer vi att skjuta fram föreställningarna till hösten.
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Torsdag 4 mars kl 18.00 bjuder  
Jim Tullgren in till samtal om:

Vilken är din mentala puckel? 

När du var liten fick du kanske höra 
av dina föräldrar att du var envis? Din 
lärare berättade kanske för dig att 
du inte kunde sjunga? Klingar deras 
röster fortfarande i ditt huvud? Vem 
bestämmer vad du kan? Hur gör 
vi för att mota bort 
osanningar om 
oss själva? 

Colin måste ligga  
till sängs för annars är man rädd  
för att han ska få puckerygg precis  
som sin far. Men har verkligen 
Archibald en puckel?

Torsdag 11 mars kl 18.00 bjuder  
Adina Wirdemo in till samtal om:

Sorg, när har jag sörjt klart? 

Finns det en tidpunkt då jag inte längre 
får sörja? Folk runt omkring mig 
besväras över att jag fortfarande sörjer, 
bör jag ta hänsyn till det? Får man 
prata med de som är döda? När tar 
sorgen slut?

Archibald sörjer sin bortgångna fru. 
Han är uppslukad av sin sorg, ibland 
verkar han trivas med det och ibland 

lämnar han t.o.m. landet för att finna 
en plats där han kan få ro. Hans bror, 
Dr Craven, oroar sig för Archibald.

Torsdag 18 mars kl 18.00 bjuder 
Victoria Björck Karlsson in till 
samtal om:

Psykisk ohälsa; tabu! 
Psykisk ohälsa är en folksjukdom 

och ändå vågar vi inte prata 
om det, dessutom 

ökar den psykiska 
ohälsan bland 

barn och unga. 
Skamkänslor kan göra det svårt 

att prata om psykisk ohälsa. Kan vi 
göra något åt detta? 

Flera karaktärer i musikalen lider av 
psykisk ohälsa; oro, nedstämdhet, 
stress, depression och ångest. De 
försöker ”sköta sitt” och det är en 
ganska hård ton på godset.

Torsdag 1 april kl 19.00 bjuder 
Charles Hägg in till samtal om:

Hur går du vidare? 

Vad gör du när klockan ringer? När 
du vet att något kallar, att det är dags  
att gå vidare. Hur hanterar du omgiv- 
ningens reaktioner? Vad gör du med 
hopprepet du erbjuds att leka med? 

Samtal inför  
Den hemliga trädgården

Vid fyra tillfällen bjuder församlingens präster på samtal där vi tillsammans 
diskuterar olika ämnen som tas upp i musikalen. Svåra ämnen som ibland  
kan vara obekväma att prata om. Samtalen äger rum i Café Oliv i Kyrkans hus  
fötutom samtalet 1 april som sker i St:a Annasalen, Rängs kyrka.

We keep on walkin´

WALK ’N TALK

Samling i Bibliska  
trädgården och 
promenad i cirka  
60 min. Vi hjälps  
åt att välja hur 

långt och var vi ska gå. Tempot 
anpassas efter oss som promenerar. 
Start 8 februari och avslut för våren 
31 maj. Måndagar kl 10–11.

Nu är vi i är igång! Tisdagar och  
torsdagar kl 10-11.

Behöver du  
kläder eller skor?

Boka tid hos diakon Christina,  
070–161 96 68, email: christina.
dongas@svenskakyrkan.se
Kläder och skor är gratis. Jag har 
tystnadsplikt.
 Vill du skänka kläder? Just nu tar vi 
emot vår/sommarkläder! Tack!”

Salig röra i  
Nyckelhålsparken

Församlingens danscirkel  
Dansen startar onsdag 17 mars kl 14. 
Vi träffas i Kyrkans hus och följer  
råd om avstånd och försiktighet, för 
allas trygghet. Vid frågor kontakta  
Susann Persson 070–161 96 64. 

Vi hoppas och önskar att vi får möjligheten att spela till våren, men om pandemin hindrar oss  
kommer vi att skjuta fram föreställningarna till hösten.



Nu läggs sista handen  
vid det nya altaret 

Stora Hammars kyrka har under se-
nare år genomgått omfattande reno-
vering, både exteriört och interiört. 

Retreat 7–9 maj, från fredag till 
söndag. Tre rofyllda dagar i en 
gammal prästgård i underbar miljö. 
Dagar av stillhet och reflektion, 
vandring i vårsolen och bönemedi-
tation. Möjlighet finns för enskilda 
samtal. Gemensamma måltider.   
Mässa i Äspö fina 1100-talskyrka. 

Kostnad:1680 kr per person, hel-
pension. Sista anmälningsdag  
16 april.  Anmälan, adress, och 
mer praktisk information om 
Äspöretreaten finns på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/hollvi-
ken/retreat

Välkommen till en dagsretreat i 
Rängs kyrka och St:a Annasalen 
med start kl 10 lördag 20 mars. 
Vi vänder oss både till dig som vill 
prova på för första gången men 
också till dig som är erfaren inom 
retreat. Dagen börjar med en kort 
introduktion av vad retreat inne-
bär. Därefter följer en gemensam 
meditation. Dagen erbjuder sedan 
möjlighet att be, meditera, prome-
nera, vila, eller måla. En vegeta-
risk lunch serveras kl 12 och efter 
fikat på eftermiddagen avslutar vi 

Det mindre mobila altaret ersätts 
nu av ett nytt som är i paritet med 
kyrkan i övrigt efter renoveringen.  

Ett utgångsläge för altaret var att 
det skulle vara mobilt och spegla de 
material som tillförts kyrkan under 
renoveringen. 
 Altaret är utfört i massiv valnöt 
med en altarbordsskiva av jämt-
ländsk kalksten, likadan kalksten 
som finns i kyrkans renoverade 
fasad. Snickeriet är utfört av Möl-
leberga snickeri och stenarbetet av 
Marmor & Granit.   
 För att anspela på samhörighe-
ten mellan församlingens kyrkor så 
finns ett föremål från varje kyrka 
förvarat i altaret.
 

Dagsretreat i Rängs kyrka  Retreathelg på  
Äspögården 
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andrum
möten

stillhet
tystnad

med en stillsam andakt i kyrkan och 
går mjukt ut ur tystnaden. Retreaten 
avslutas kl 16.  
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/
hollviken/retreat  

Retreaten kostar inget. Amälan: adina.wirdemo@svenskakyrkan.se

BILD: ALTARE  
DEKORERAS

Ulla Billqvist, präst och  
konstnär arbetar med  
altarets förgyllda detaljer. 



Vi hoppas så innerligt på att kunna 
komma igång med våra träffar igen! 
Vi planerar som vanligt (se kalendern 
sid 9–11), men med reservation för  
att vi eventuellt behöver ställa in igen  
p.g.a. coronaläget. Håll utkik efter
eventuella förändringar i sociala
medier. Nytt för våren är att vi serve-
rar gudomlig soppa varje torsdag.
Soppa med tillbehör kostar 40 kr.
Föranmälan till expeditionen:
040-49 96 60. Välkommen!
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På tumanhand med Christina,
församlingens diakon 

Allt har sin tid
En föreläsning om sorg 

Vårens sorgegrupper

Vi hoppas på 
Torsdagsklubben

Pandemiläget har satt många av 
våra gruppgemenskaper och verk-
samheter på paus, men vi slutar 
inte vara kyrka för det. Du vet väl 
att du alltid är välkommen att höra 
av dig om du behöver en vän, ett 
samtal? Vi kan höras på telefon, 
eller så kan vi ses på tumanhand, 
inomhus på avstånd, eller utom-
hus – vad du än känner dig mest 
bekväm med. Du är välkommen 
att boka tid med mig här i Kyrkans 
hus, eller för ett hembesök. Sam-
talen kan handla om allt mellan 
himmel och jord. Här finns plats 
för både lättsammare samvaro och 

samtal av djupare karaktär. Jag har 
tystnadsplikt. 
 Hör av dig! Varma hälsningar,  
Christina Dongas, diakon.  
070–161 96 68 eller mejla mig: 
christina.dongas@svenskakyrkan.se

Hej! Mitt namn är Ida. Jag är 32 år 
och bor i Malmö. Jag utbildar mig 
till diakon och kommer att göra min 
praktik i Höllvikens församling med 
start 1 mars. På min fritid tycker 
jag mycket om att sjunga och har 
tidigare utbildat mig till musiklärare. 
Det jag ser fram  
emot mest under  
min praktik är att  
få se hur er för- 
samling arbetar  
under pandemin. 
En orolig tid för  
oss alla som  
kräver lite uppfinningsrikedom.

Blivande diakon 
på praktik

Soppa, nu alltid på 
Torsdagsklubben

Sorg är en sund reaktion på en verk-
lig förlust. Men vad gör vi när sorgen 
aldrig verkar ta slut, och hur hanterar 
vi vår sorg och finner mening i till- 
varon igen? Välkommen till en före-
läsning med prästen Adina Wirdemo 
och diakon Christina Dongas, som 
berättar vad som händer med oss  när 

vi sörjer, och om hur vi kan hantera 
egen och andras sorg. 
 I samband med föreläsningen får 
du också möjlighet att ställa frågor, 
och göra en anmälan till vårens 
sorgegrupp. Sorgegruppen ger 
möjlighet till sorgebearbetning som 
presenteras under föreläsningen. 
Tid och plats: Café Oliv, torsdag  
8 april kl 18. Max 8 deltagare. 
Anmälan expeditionen:  
040-45 96 60 eller hollviken.pasto-
rat@svenskakyrkan.se

Onsdagar kl 14–16. 3, 17 och 31 
mars, 14 och 28 april, 12 maj.
Anmälan till Adina Wirdemo: 
070–161 96 73 eller adina.wirdemo@
svenskakyrkan.se. Maxantal: 6 st

Adina Wirdemo, präst, föreläser tillsammans 
med diakon Christa Dongas.
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När vi närmar oss påsken kommer det 
att placeras ut bilder på Stora Hammars 
kyrkogård så att det finns möjlighet att 
göra en vandring mellan korsvägsstatio-
nerna, och därigenom återuppleva Jesus 
lidande under vandring, Via Dolorosa, 
från domen inför Pontius Pilatus till 
korsfästelsen på Golgata. 
 Denna andaktsform har anor från 
medeltiden och härrör från pilgrimer, 
som när de kommit hem från Jerusalem, 
önskade återuppleva de heliga platser 
de besökt där. Man skapade därför 
stationer där det fanns bilder vilka asso-
cierades med dessa platser och speciella 
ögonblick i Jesu lidandes vandring. 
Antalet stationer har genom historien 
varierat men har sedan sjuttonhundrata-
let ofta begränsats till 14. 
 Det är vanligt att korsvägsandaktens 

Via Dolorosa 
Smärtans väg från Pontius Pilatus 
palats mot Golgata

Korsvägsstationer på  
Stora Hammars kyrkogård
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Via Dolorosa (korsvägsvandring), som ofta 
illustreras med bilder, är vanligen 14 till 
antalet. Våra stationer är:

Jesus blir dömd av Pontus Pilatus
Jesus tar korset på sig 
Jesus faller
Jesus möter sin moder
Simon hjälper Jesus att bära korset
Veronica räcker Jesus svetteduken
Jesus faller på nytt
Jesus möter Jerusalems kvinnor
Jesus faller för tredje gången
Jesus blir avklädd
Jesus korsfästes
Jesus dör på korset
Gravläggningen 
Uppståndelsen

bilder sätts upp inne i kyrkor, men 
också att de finns ute i det fria. 
Att följa Jesus väg till korset på detta 
sätt är en möjlighet att låta sig bli 
en del av detta skeende och uppleva 
stämningarna vid varje station och 
att upptäcka vad det betyder för en 
själv. Att se in i Jesus ögon och att 
låta honom se mig innebär att jag 
får förstå att han gjorde detta för 
mig och för alla andra, det är att i 
andakten förflyttas till själva histori-
ens centrum. 
 Det finns inga komplicerade in-
struktioner för andakten, inga långa 
förklaringar till varje bild utan låt dig 
med fantasins hjälp och i bönens tys-
ta samtal förflyttas till själva händel-
sen och upplev hur det är att finnas 
just där, just då.

Stationerna finner du på Stora Hammars 
kyrkogård och i Bibliska trädgården från 
askonsdagens eftermiddag, 17 febru-
ari. Välkommen att vandra när du vill. 
För dig som vill ha sällskap blir det tre 
vandringar med andakter. Vi startar vid 
ingången till kyrkan.  

Tid kl 14
Datum:
Söndag 7 mars 
Söndag 14 mars
Onsdag 31 mars 

Vandringarna leds av Erica Lennartsson, 
församlingspedagog, som tillika har målat 
de vackra tavlorna och Charles Hägg, präst.

I 
II 
III
IV
V
VI
VII 
VIII
IX
X
XI
XII
XIII 
XIV



17 februari, askonsdagen

08.30. Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka

18.00 Askonsdagsmässa  
Stora Hammars kyrka  

18 februari, torsdag

09.10 Barnvagnskonsert     
Stora Hammars kyrka

Orgelfest med mellos bästa låtar!    

Församlingspedagog: Erica Lennartsson 
Organist: Martin Haksten  

12.00 Torsdagsklubben  
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen

Sköna toner med Pernilla Cederblad 
och Christina Dongas. 
Soppa, bröd och kaffe 40 kr.  
Föranmälan exp. 040–45 96 60.

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

21 februari, 1:a söndagen i fastan

11.00 Mässa* 
Stora Hammars kyrka  

24 februari, onsdag

08.30 Morgonmässa     
Stora Hammars kyrka

25 februari, torsdag

12.00 Torsdagsklubben  
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen

Bibelsamtal före soppan. 
Soppa, bröd och kaffe 40 kr.  
Föranmälan exp. 040–45 96 60.

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

 
28 februari, 2:a sönd. i fastan

11.00 Mässa*
Stora Hammars kyrka  

18.00 Stilla mässa     
Stora Hammars kyrka  

3 mars, onsdag

08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka 

4 mars, torsdag

12.00  Lunchmusik      
Stora Hammars kyrka

Organist: Martin Haksten

12.30  Gudomlig soppa      
Kyrkans hus

Soppa, bröd och kaffe 40 kr.  
Föranmälan exp. 040–45 96 60.

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

18.00 Samtal inför  
Den hemliga trädgården      
Kyrkans hus, Café Oliv 

Läs mer på sid 5.
Präst: Jim Tullgren

5 mars, fredag

19.00  Ekumenisk  
gudstjänst 
Digital

Världsböndagen. Mer information 
senare på Facebook, hemsida och 
anslagstavlor.

7 mars, 3:e söndagen i fastan

11.00 Mässa*
Stora Hammars kyrka 

14.00 Korsvägsandakt
Stora Hammars kyrkogård 

Läs mer på sid 8.   

 
10 mars, onsdag

08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka  
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Programmet som presenteras här görs med reservation för  

att rådande regler och restriktioner kan medföra att vissa programpunkter  
inte kan genomföras. Max åtta deltagare gäller. 

För senaste uppdatering gå in på vår hemsida eller följ oss på Facebook.

*Förinspelad andakt på Facebook vid samma tid.



11 mars, torsdag

12.00 Torsdagsklubben  
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen

Hemlig gäst. Soppa, bröd och kaffe 40 kr. 
Föranmälan exp. 040–45 96 60.  

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Häggg

16.00 Drop in-konsert      
Stora Hammars kyrka

Musik i vårljuset 
Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

18.00 Samtal inför  
Den hemliga trädgården      
Kyrkans hus, Café Oliv

Läs mer på sid 5.

Präst: Adina Wirdemo

14 mars, midfastosöndagen

11.00 Mässa*     
Stora Hammars kyrka

14.00 Korsvägsandakt
Stora Hammars kyrkogård 

Läs mer på sid 8.

18.00 Stilla mässa     
Stora Hammars kyrka  

18 mars, torsdag

09.10 Barnvagnskonsert     
Stora Hammars kyrka

Med Pernilla Cederblad in  
i Disneys värld.    
Församlingspedagog: Erica Lennartsson  
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12.00 Torsdagsklubben  
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen

Bibelsamtal innan soppan. 
Soppa, bröd och kaffe 40 kr. 
Föranmälan exp. 040–45 96 60. 

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

18.00 Samtal inför  
Den hemliga trädgården      
Kyrkans hus, Café Oliv

Läs mer på sid 5.
Präst: Victoria Björck Karlsson

20 mars, lördag

10.00 Dagsretreat   
Rängs kyrka och S:ta: Annasalen

Läs mer på sid 6.

21 mars, jungfru marie  
bebådelsedag

11.00 Mässa* 
Stora Hammars kyrka

18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka  

Spirited Music
Martin Haksten, kör och kompband

25 mars, torsdag

12.00 Torsdagsklubben  
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen

Gustav Centerwall kåserar. 
Soppa, bröd och kaffe 40 kr.  
Föranmälan exp. 040–45 96 60.  
Präst: Charles Hägg 
Diakon: Christina Dongas

28 mars, palmsöndagen 

11.00 Mässa*     
Stora Hammars kyrka 

29 mars, onsdag

19.00 Meditation & samtal      
Bibliska trädgården  

Präst: Adina Wirdemo 

31 mars, onsdag

08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka

14.00 Korsvägsandakt
Stora Hammars kyrkogård 

Läs mer på sid 8.

1 april, skärtorsdag

12.00 Lunchmusik     
Stora Hammars kyrka

Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

12.30 Gudomlig soppa     
Kyrkans hus

Soppa, bröd och kaffe 40 kr.  
Föranmälan exp. 040–45 96 60.

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Häggg

18.00 Gudstjänst     
Rängs kyrka

19.00 Samtal inför  
Den hemliga trädgården      
Rängs kyrka, St:a Annasalen

Läs mer på sid 5.
Präst: Charles Hägg

20.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka  

*Förinspelad andakt på Facebook vid samma tid.
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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 2, 2021
Ansvarig utgivare: Jim Tullgren
Redaktör: Mikael Canneroth
Tryck: Exakta.se, 2021

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

2 april, långfredagen

08.30 Pilgrimsvandring
Kyrkans hus

Tillsammans med Ljungkyrkan. Start 
kl 8.30 från Kyrkans hus. Vandring till 
gudstjänsten i Rängs kyrka. 
Vandringsledare: Erica Lennartsson

11.00 Gudstjänst      
Rängs kyrka

20.00 Gudstjänst     
Stora Hammars kyrka 

3 april, påskafton

23.45 Gudstjänst   
Stora Hammars kyrka  

4 april, påskdagen

11.00 Festgudstjänst  
med stora och små     
Håslövs kyrka

Påskäggsletning efter gudstjänsten. 

5 april, annandag påsk

11.00 och 14.00  
Vigselinformation
Rängs kyrka, S:ta Annasalen

Föranmälan exp. 040–45 96 60.    

18.00 Mässa     
Stora Hammars kyrka

19.00 Meditation & samtal      
Bibliska trädgården 

Präst: Adina Wirdemo 

7 april, onsdag 

08.30 Morgonmässa  
Stora Hammars kyrka

8 april, torsdag

12.00 Torsdagsklubben  
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen

Bibelsamtal innan soppan.  
Föranmälan exp. 040–45 96 60.  
Soppa, bröd och kaffe 40 kr. 

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Hägg

16.00 Drop in-konsert     
Stora Hammars kyrka  

Musik i vårljuset
Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

18.00 Föreläsning   
Kyrkans hus, Café Oliv

Allt har sin tid
Prästen Adina Wirdemo, och diakon  
Christina Dongas föreläser om sorg. 
Läs mer på sid 7. 

11 april, 2:a söndagen i påsktiden

11.00 Mässa*     
Stora Hammars kyrka

18.00 Stilla mässa     
Stora Hammars kyrka  

12 april, måndag

19.00 Meditation & samtal      
Bibliska trädgården 

Präst: Adina Wirdemo

14 april, onsdag

08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka  

15 april, torsdag

12.00 Torsdagsklubben  
med Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen

Åsa Gustavsson, diakon, berättar om 
uppväxten som missionärsbarn. 
Soppa, bröd och kaffe 40 kr.  
Föranmälan exp. 040–45 96 60.

Diakon: Christina Dongas
Präst: Charles Häggg



Vill du vara med 
och påverka som 
förtroendevald?
Genom att ställa upp som kandidat 
(förtroendevald) så kan du få stor möj-
lighet att påverka. Du kan bilda en egen 
nomineringsgrupp eller komma med i 

någon redan befintlig. Läs mer på: 
www.svenskakyrkan.-se/kyrkoval/
kandidera-i-kyrkovalet. När det gäller 
kyrkofullmäktigevalet i Höllvikens 
församling är du också välkommen 
att kontakta någon av de tre redan 
befintliga nomineringsgrupperna - 
Kristdemokraterna i Svenska kyrkan, 
Kyrklig Samverkan i Höllvikens för- 
samling och Sverigedemokraterna.

Kyrkovalet är viktigt. Svenska 
kyrkan är demokratiskt uppbyggd 
och förutsätter engagemang 
och deltagande. Genom valet har 
Svenska kyrkans medlemmar möj-
lighet att påverka. I kyrkovalet 
väljs de personer som ska få för-
troendet att styra Svenska kyrkan 
de kommande fyra åren.

Vad gäller valet? Det är tre val - ett för varje nivå inom Svenska kyrkan
- nationellt, stiftet och församlingen. Valen här hos oss sker till:

Scanna QR-koden 
och läs mer 

om att kandidera

Nationell nivå för hela landet
Kyrkomötet Stiftsfullmäktige

i Lunds stift
Kyrkofullmäktige
i Höllvikens församling

Kyrkomötet fattar beslut om gemen-
samma och övergripande frågor för 
Svenska kyrkan. Det är bl.a. Kyrko-
ordningen (regelsystemet för kyrkan), 
nya psalmböcker, arbete med klimat-
frågor m.m.

Stiftets uppgift är att stödja och ha 
tillsyn över församlingslivet. Stiftsfull-
mäktige beslutar i principiella ärenden 
samt om mål och riktlinjer för stiftets 
verksamhet.

Kyrkofullmäktige är församlingens 
högsta beslutande organ och beslutar 
bl.a. om mål och riktlinjer för för-
samlingens verksamhet, budget och 
kyrkoavgift. Kyrkofullmäktige väljer 
också kyrkorådet – församlingens 
styrelse. Församlingens grundläg-
gande uppgift är att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt att utöva 
diakoni och mission.

Röstkort? 
I slutet av augusti får alla  
röstberättigade röstkort 
hem i brevlådan.

  

Vem får rösta? Tre kriterier avgör.

Den som tillhör 
Svenska kyrkan

Den som är  
folkbokförd i Sverige

Den som fyller 16 år 
senast på valdagen

För mer information kontakta Mats Bucht, ordf. Valnämnden i Höllvikens församling: mats.bucht@telia.com

Du behövs!
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