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Christina Dongas 
Diakon

har kyrka och konst något gemensamt? Ställer du  
den frågan får du många svar beroende på vem du 
ställer den till. För mig som nu hunnit arbeta inom 
svenska kyrkan ett litet tag, och som har en bakgrund 
inom scenkonsten framträder svaret ”ja” på denna frå-
ga allt tydligare för varje dag. Jag trodde att jag gjorde 
en kovändning i livet när jag bytte bana från opera-
sångare till diakon, men ju längre tiden går inser jag att 
jag arbetar med exakt samma sak som jag alltid gjort, 
fast i en annan skepnad. 

kent wisti skriver i Kyrkans tidning 21 maj 2015: 
”Per-Erik Persson skriver i efterorden till Att tolka Gud 

idag att trons funktion idag är att hjälpa människan att 
orka leva och att våga dö. Det blir också vårt uppdrag 
som kyrka. Jag menar att det tangerar och samman-
faller även med konstens mission. Att hjälpa människan 
att orka leva och våga dö.”

att hjälpa människan att orka leva och att våga dö! 
När jag ramlade över dessa rader höll jag på att trilla av 
stolen - Att stå på scen och producera konst handlar för 
mig just om detta. Att få människor att minnas att de är 
just människor och att vi är detta tillsammans. Att det 
kan vara svårt ibland, och fantastiskt ibland. Du kommer 
som du är. Du utgår från dig själv. Du är människa. Du 

kan få nya perspektiv på livet som kan hjälpa dig genom 
svåra stunder. Du kan få en känsla av att tiden inte  
existerar, vilket kan ge dig nya relationer till Gud. Scenen 
speglar mänsklighet på ett sätt som stimulerar till  
eftertanke, relation, referens och perspektiv. 

en bra scenkonstupplevelse kan beröra så djupt att 
den kan bli andlig, och den kan väcka mycket hopp såväl 
som mycket ilska. I konstens bubbla kan du få möjlighe-
ten att uppleva och ventilera starka känslor en stund, 
och inga känslor är ovälkomna. Det kan vara eufori, frid, 
hopp, kärlek, sorg, ilska – allt mellan himmel och jord. 
Det får skava, man får gråta, man får skratta, man får 
grubbla. Och man känner att man inte är ensam med alla 
sina känslor, för någon som skrev stycket/målade tav-
lan/koreograferade baletten verkade veta exakt hur du 
kände. Som scenkonstnär tillhandahåller man förhopp-
ningsvis förutsättningar för åtminstone några av dessa 
parametrar.

som diakon i Svenska kyrkan fortsätter jag inom sam-
ma område: Här får vi människor möjlighet att minnas 
att vi är människor, att vi hör samman på ett sätt vi 
kanske inte riktigt förstår helt och hållet. Här kommer 
du som du är, du utgår från dig själv. Det får skava, 
man får gråta, man får skratta. Och stunderna i kyr-
kan/församlingshemmet blir små andrum där man kan 
uppleva Guds närvaro, sammanhang, mening, glädje, 
sorg, lidande, relation, som kan ge kraften att orka vara 
människa, och att så småningom våga dö. Jesus visar 
oss allt detta genom sitt liv. Det är ok att vara trasig, 
det är ok att vara rädd. Det är ok att vara människa, 
och vi är alla just det – människor med alla de känslor 
det kan innebära. Det finns något större i både tro och 
konst som vi kanske inte helt förstår men som vi kan 
vila i, och som ger oss hopp. 

Kyrka och konst – finns ett samband?



WALK ’N TALK
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Behöver du ny luft i lungorna?

Salig röra på  
Nyckelhålsparken

Trädgården förblir  
hemlig ännu ett tag

A N D R U M

Tre konserter i rad. Stora Hammars 
kyrka, torsdag 22 april och 20 maj. 
Anmälan öppnar två veckor före varje 
konsert:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se 
Returmejl bekräftar om plats finns

Har du problem att andas, du har  
kanske haft covid-19 och hittar inte  
tillbaka till din vanliga andnings- 
kapacitet? Att träna djupandning 
från tekniker ur operavärlden kan 
vara välgörande. Alexandra Frid 
Giertz, musikpedagog,  och Christina 
Dongas, diakon, är båda utbildade 

operasångare med flera års erfaren- 
het av röstteknik och scenkonst. 
Församlingen erbjuder dig andnings- 
övningar på tu man hand med någon 
av dem. För mer information och 
tidsbokning kontakta expeditionen; 
040–45 96 60 eller hollviken.
anmalan@svenskakyrkan.se

Vår förhoppning var att kunna 
spela ”Den hemliga trädgården” nu 
i vår men vi skjuter fram föreställ-
ningarna till i oktober. Håll utkik i 
kommande kyrkhälsningar och  
på Facebook för  
mer information.

Anmälan barnkörer

Vi tar emot 30 barn till varje kör. 
De barn som går i Förskoleklass till 
årskurs 3 är välkomna att anmäla 
sig till Första Mosekören och de 
barn som går i åk 4 till årskurs 7 är 
välkomna att anmäla sig till Andra 
Mosekören. Anmälan kan göras 
från och med fredag 28 maj kl 10.00 
på vår hemsida.

Funderingar om livets små och stora 
frågor är viktiga och något som vi tar 
på allvar. Vi är alltid pratsugna, har 
alltid med kaffe och något gott att äta 
till kaffet. Kom förbi på en prat-
stund, lite samvaro eller en kaffe to 
go. Ta med en filt att sitta på, häng 
vid gungorna, sitt i solen vid kaffe-
bordet. Kom en stund eller stanna 
länge och låt livet ta plats. Fram 
till midsommar finns vi på plats på 
Nyckelhålsplatsen på tisdagar och 
torsdagar kl. 10-11.30. 
Alla är välkomna äldre, ungdomar, 
familjer och vuxna. Vi ses väl?

Kom med på promenad

Barnvagnskonsert x 3

Walk’n talk, måndagar kl 10. Samling  
i Bibliska trädgården.  
Promenad i cirka 60 min.  
Avslut för våren 31 maj. 



Fyra kvinnor, som vilar på Stora 
Hammars kyrkogård, får sina livs-
historier gestaltade på plats på Kristi 
himmelsfärds dag. 
 Fyra kvinnor, med vitt skilda livs-
öden, tar dig med på en resa genom 
olika epoker och historiska händelser. 
Färden startar mer än 100 år tillbaka i 
tiden och avslutas i nutid.  
 Kvinnornas historier är samtidigt 
Höllvikens och näsets historia. Hör 
om fiskarhustruns hårda liv eller 
om semesterfirarnas intåg, vid förra 
seklets början, då Höllviken blev ett 
stopp på järnvägslinjen till Skanör.
Om du är intresserad av lokalhis-
toria och levnadsberättelser ska du 
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Fyra kvinnor. Fyra livsöden. 
Möt dem på kyrkogården

Kyrkogårdsvandring
Kvinnorna framför,  

bakom och vid sidan av.

Stora Hammars kyrkogård 
Kristi himmelsfärds dag 

Torsdag 13 maj  
Klockan 13.00 och 15.00. 

Samling vid västra ingången till kyrkogården 

Vandringen kostar  
inget, men biljett måste bokas. 

Bokning: 040–45 96 60. 
eller mejla: hollviken.anmalan 

@svenskakyrkan.se 

inte missa den här kulturhistoriska 
rundvandringen på Stora Hammars 
kyrkogård. Kvinnorna gestaltas av  
Adina Wirdemo, präst och Christina 
Dongas, diakon.

Anneli Nickel, kyrkogårdsansvarig  
leder rundvandringarna och berättar om  

Kristi himmelsfärds dag.

 

k

k
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Torsdagsklubben 
   Retreaten varar 7–9 maj. Tre rofyll-

da dagar i en gammal prästgård i 
underbar miljö, alldeles i närheten 
av Smyge. Dagar av stillhet och 
reflektion, vandring i vårsolen och 
bönemeditation. Möjlighet finns för 
enskilda samtal. Gemensamma mål-
tider. Mässa i Äspö fina 1100-talskyr-
ka. Retreaten är ett samarbete med 
Skanör-Falsterbo församling 

Dags att boka plats på  
retreathelgen på Äspögården 

Kostnad: 1 680 kr per person, 
helpension.  

Sista anmälningsdag: 23 april   

Kontakt och anmälan:
Adina Wirdemo, 040–161 96 73 
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se 

För adress och annan praktisk infor-
mation: www.svenskakyrkan.se/
hollviken/retreat

Måndag 19 och 26 april samt  
10 och 17 maj håller vi Meditation 
och samtal ute i Bibliska trädgår-
den kl 19.00. Om vädret inte är 
det bästa så ses vi i Stora Ham-
mars kyrka. Den 17 maj får vi 
besök av Anna Alebo, präst.  
Adina Wirdemo, präst leder verk-
samheten. Varmt välkommen! 

Meditation  
i det fria  

Från den 15 april är vi igång med 
både program och soppa. Pro-
grammet finner du i kalendern på 
sidorna 9–11. Vi håller oss till ak-
tuella restriktioner, vilket innebär 
att vi kanske måste begränsa antal 
personer som kommer. Soppa med 
tillbehör serveras varje torsdag 
och den kostar 40:- . Föranmäl dig 
till expeditionen för att säkra din 
plats: 040–45 96 60. Välkommen!

Nomineringsgrupper  
i Kyrkhälsning   

Den 19 september är det kyrkoval. 
Val kommer att ske till kyrkofull- 
mäktige, stiftsfullmäktige och kyrko-
möte. Utförlig information om valet 
kommer i Kyrkhälsning i augusti. De 
nomineringsgrupper som ställer upp 
i kyrkofullmäktigevalet i Höllvikens 

församling inbjuds att i Kyrkhäls-
ning (utdelning augusti) informera 
om sin grupp. Vi avser också att ha 
en offentlig utfrågning med de olika 
grupperna i början av september. 
Tag kontakt med undertecknad se-
nast den 15 maj för mer information. 

Behöver du  
kläder eller skor?

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

För Valnämnden i Höllvikens församling, Mats Bucht, ordförande
mats.bucht@telia.com



Under året som har gått har 
vi inte kunnat ses som vi bru-
kar på grund av pandemin. 
Vi har istället blivit uppfin-
ningsrika och träffats på 
andra sätt. Många har valt 
att samlas ute vid grillar och 
öppna eldar för att umgås 
och äta tillsammans. 
 Bibeln berättar om hur Je-
sus åt tillsammans med olika 
människor och sina lärjung-
ar. Senare samlades de första 
kristna till måltidsgemenskap 
där de kom ihåg lärjungar-
nas sista måltid tillsammans 
med Jesus. Måltiden blev också 
ett heligt skeende och inte bara en 
minnesmåltid. Man försökte tolka 
betydelsen av att Jesus hade dött 
och uppstått. Nattvarden utgör idag 
ett kristet sakrament i 
kyrkan. Det är en he-
lig handling, och kan 
ses som en gåva från 
Gud, där vi får möta 
Gud genom bröd och 
vin. 
 När vi äter tillsammans öppnas  
möjligheter för samtal som fördju-
par, förändrar, utvecklar, inspirerar 
och skapar intimitet och närva-

ro. Genom maten minns vi också 
människor, platser och upplevelser 
eftersom maten ofta kopplar ihop 
våra sinnen och minnen. Vi kommer 
ihåg dofter, smaker och färgupplevel-

ser. Känslan av det varma 
brödet i handen, doften 
av det nybryggda kaffet, 
smaken som överväldigar 
oss. Mat knyts till det som 
är viktigt att komma ihåg. 

Maten inkluderar, då alla kan vara 
med och laga, smaka och prata om mat 
oavsett vilka vi är och var vi kommer 
ifrån. Maten vi väljer, råvarorna som 
används står alltid i samspel med natu-

ren och helheten. Genom maten 
blir vi en del av helheten, av hela 
skapelsen i det enkla, naturliga, 
äkta och ursprungliga. 
 Himlagott välkomnar 
dig som älskar att njuta 
av naturens råvaror, 
mat och gemen-
skap. Tillsammans 
träffas vi vid tre tillfällen vid 
Orangeriet i Bibliska trädgår-
den. Vid varje tillfälle är en 
ört i fokus och kring denna ört 
lagar vi en tre rätters meny som 
är inspirerade av måltiderna i 
Bibeln. Örterna och råvarorna 

vi använder finns representerade i de 
odlingar som församlingen sköter och 
när det finns möjlighet så skördar vi av 
dem till vår måltid. När maten sedan 
står på borden får vi tillsammans njuta 
av olika läckerheter och samtidigt lyss-
na på inspirerande föredrag om mat. 

Ledare: Adina Wirdemo, präst och 
Susann Persson, trädgårdsmästare

Tid och plats: Torsdag 20, 27 maj och 
3 juni, kl 17.00–19.00 i Kyrkans Hus.

Anmälan:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se  
Begränsat antal, först till kvarn.

Pris: 100:- per tillfälle.

Var med och laga mat med en  
nypa bibel i receptet 
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20 maj. Ört: Mynta
Förrätt: Smårätter: Surdegsbröd och 
skålar med olivolja, salt, hummus, myn-
tayoghurt, torkade frukter, nötter och 
mandlar.
Soppa och sallad: Bouillabaisse på grön-
saker med Rouille. 
Vårsallad med vindruvor och fikon.
Dessert: Färskt Myntate eller kaffe och 
honungskaka med mandel och kanel.

27 maj. Ört: Kummin
Förrätt: Varma smördegsstickor med 
kummin, en fetaostkräm, och en klick 
äpplechutney.
Soppa och sallad: Solig morotssoppa 
med kokos och ingefära 
Vårsallad med granatäpple.
Dessert: Kaffe och färskostkaka i glas 
med bär och örter

 3 juni. Ört: Dill
Förrätt: Fyllda grönsaker med ris och 
örter.
Soppa och sallad: Lätt linssoppa från 
Jesu tid med ett brytbröd i surdeg 
Biblisk melonsallad.
Dessert: Kaffe och Blåbärsflan med 
vaniljcreme.

En himlagod 
aptitretare och 
förrätt att  
laga redan nu 
Smördegsstickor med kummin  
med en fetaostcreme.
Ingredienser: Paket med smördeg, ägg-
gulor, kummin och salt.
Tillagning: Sätt ugnen på 225 grader. 
Skär sönder smördegsarken och knåda 
ihop dem till en deg. Dela degen i två och 
kavla ut till milimetertjocka degkakor. 
Pensla med äggulorna och strö över salt 
och kummin. Skär degkakorna i ca 1 cm 
breda stavar och sära på dem. Baka i ugn 
på bakplåtspapper i 10 minuter. Servera  
genast med fetaost-cremen som du kan  
doppa smördegsstickorna i.

Fetaostcreme 
Ingredienser: Fetaost, yoghurt,  
finrivet skal av lime, finrivet skal  
av 1 citron, plockade färska  
örter (t ex rosmarin, timjan  
och salvia), salt, peppar.
Tillagning:  Blanda och  
låt stå kallt och dra.

Fyra konserter i Bibliska trädgår-
den. Tisdagar kl 18.30. Pernilla 
Cederblad håller i konserterna  
25 maj och 8 juni och Martin 
Haksten 1 och 15 juni. Detaljerat 
program senare på hemsidan och 
Facebook. Antal deltagare enligt 
rådande restriktioner. Plats bo-
kas: 040–45 96 60 eller hollviken.
anmalan@svenskakyrkan.se 

M Ö T  VÅ R E N  I  
B I B L I S K A  

T R Ä D G Å R D E N   

 Picknick- 
konserter 

Öppna  
visningar

Kom bibelns växter nära. Kom 
och hör Anneli Nickel och Susan 
Persson berätta om allt som 
frodas i Bibliska trädgården. 
Ingen föranmälan. Fyra guidade 
visningar. Onsdagar kl 19.00.  
19 och 26 maj samt 2 och 9 juni. 
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Smördegsstickor med kummin med en fetaostcreme.
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Entusiastiska odlare  
förskönar kyrkorummet

Äntligen är det minneslundens tur att 
få ett ansiktslyft på Stora Hammars 
kyrkogård. Arbetet beräknas gå i 
gång under april 2021. Det kommer 
att läggas ny yttergång av marktegel  
och hela minneslunden får en ny 

Under hösten 2020 träffades en grupp 
entusiastiska ideella för att planera 
och påbörja skapandet av en altar-
bloms plantering. 
 Syftet är att odla blommor och 
buskar som ska spegla kyrkoåret. De 
närodlade växterna skall bidra till 
miljömässig hållbarhet för försam-
lingens altarblommor. Gruppen blir 
en mötesplats där deltagarna, för-
utom praktiska arbetsuppgifter, får 
fördjupa sig i kyrkans tradition och 
symbolspråk 
 Blommorna på altaret är alltid 
snittblommor och/eller kvistar. 
Altarblommorna förskönar kyrko- 
rummet, uttrycker högaktning för 
altaret och påminner oss om Guds  

skaparverk. De anknyter och förstär- 
ker kyrkoårets symbolspråk. Snitt-
blommorna som är klippta från sina 
rötter ”ger sitt liv” på altaret. De på- 
minner oss om livets skörhet och offer. 
 Under våren 2021 fortsätter grup-
pen att planera och plantera. Det 
kommer att vara ideella som därefter 
tar hand om skötseln under ledning 
av kyrkogårdsföreståndare Anneli 
Nickel. Har du intresse av att vara 
med välkommen att kontakta Anneli 
på  070–161 96 87.

granitkant. Därtill kommer nya bän-
kar och planteringar. Minneslunden 
kommer även att utökas med en ny 
del mot öster. Vi ser mycket fram 
emot detta. Vid frågor kontakta  
Anneli Nickel, kyrkogårdsföreståndare.

Minneslunden renoveras

Flexibilitet
Vi försöker vara flexibla när det 
gäller vigslar och dop. Om någon 
hör av sig till expeditionen och vill 
boka en vigsel eller dop med kort 
varsel brukar vi försöka lösa det. 
 Det är om det ska övas i kyrkan 
innan, eller om det finns särskilda 
musikönskemål, som det behövs 
framförhållning. 
 Men om ett par ska gifta sig 
eller ett barn ska döpas med en 
liten skara gäster som samlas (idag 
8 personer enligt myndigheters 
beslut) kan vi ofta ordna en vigsel 
eller doptid med kort varsel. 
 Tänk på att ni vid vigsel måste 
ha en giltig hinderprövning som tar 
några veckor att få fram.

Boka in sommar- 
konserterna  
i almanackan
4, 11, 18, 25 juli och  
1 augusti. Håslövs kyrka kl 18.
Mer detajer om programmet i  
nästa Kyrkhälsning.



15 april, torsdag 

12.00 Torsdagsklubben  
med Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen  

Pernilla och Christina bjuder på musik-
underhållning. Soppa, bröd och kaffe 40 kr.  
Föranmälan till exp. 040–45 96 60.
Diakon: Christina Dongas,  
präst: Charles Hägg

18 april, 3:e söndagen i påsktiden 

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

19 april, måndag 

19.00 Meditation & samtal
Bibliska trädgården*

Präst: Adina Wirdemo

21 april, onsdag

08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

22 april, torsdag 

09.10, 10.00, 10.50  
Barnvagnskonsert
Stora Hammars kyrka  

Upp & hoppa. Rörelsesånger med Pernilla. 
Anmälan från 8 april. Läs mer på sid 3.
Församlingspedagog: Erica Lennartsson

12.00, Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen  

Bibelsamtal. Soppa, bröd och kaffe 40 kr.  
Föranmälan till exp. 040–45 96 60.
Diakon: Christina Dongas,  
präst: Charles Hägg

25 april, 4:e söndagen i påsktiden 

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

26 april, måndag 

19.00 Meditation & samtal
Bibliska trädgården*

Präst: Adina Wirdemo

28 april, onsdag 

08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

29 april, torsdag 

12.00 Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen    

På utflykt till Afrika! Björn Helander 
och Eva Kunda Neidek musicerar och 
berättar om sina anknytningar till 
Afrika. Soppa, bröd och kaffe 40 kr. 
Föranmälan till exp. 040–45 96 60.
Diakon: Christina Dongas,  
präst: Charles Hägg

2 maj, 5:e söndagen i påsktiden

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

5 maj, onsdag

08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

6 maj, torsdag

12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka

Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen  

Soppa, bröd och kaffe 40 kr.  
Föranmälan till exp. 040–45 96 60.
Diakon: Christina Dongas,  
präst: Charles Hägg

7 maj, fredag 

Retreat
Äspögården    

7–9 maj. Anmälan. Läs mer på sid 5. 

9 maj, bönsöndagen

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

10 maj, måndag

19.00 Meditation & samtal
Bibliska trädgården*

Präst: Adina Wirdemo
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Rådande restriktioner kan påverka programmet. Vid tryck  
av detta nummer gäller max åtta deltagare vid samman- 
komster. För senaste uppdatering gå in på vår hemsida.

*Vid dåligt väder flyttar vi in i Stora Hammars kyrka



12 maj, onsdag

08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

13 maj, kristi himmelsfärds dag

08.00 Gökottevandring
Kämpinge kyrkplats  

Friluftsmässa med vandring. Ekumenisk 
gudstjänst tillsammans med Ljungkyr-
kan. Samling Kämpinge kyrkplats.  
Ta med en liten matsäck.
Vandringsledare: Adina Wirdemo,  
Martin Haksten, Susann Persson 

13.00 och 15.00  
Kyrkogårdsvandring
Stora Hammars kyrkogård  

Kvinnorna framför, bakom och vid sidan 
av. Två guidade turer. Anmälan.  
Läs mer på sid 4.
Präst: Adina Wirdemo,  
diakon: Christina Dongas,  
kyrkogårdsansvarige: Anneli Nickel 

16 maj, söndagen före pingst

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

17 maj, måndag

19.00 Meditation & samtal
Bibliska trädgården*

Gäst Anna Alebo.
Präst: Adina Wirdemo

19 maj, onsdag

08.30 Morgonmässa
Bibliska trädgården*
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19.00 Öppen visning
Bibliska trädgården

Guide: Susann Persson

20 maj, torsdag

09.10, 10.00, 10.50  
Barnvagnskonsert
Stora Hammars kyrka  

Sommarsånger och psalmer med  
Martin Haksten. 
Anmälan från 6 maj. Läs mer på sid 3. 
Församlingspedagog: Erica Lennartsson

12.00 Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen  

Åsa Gustavsson, berättar om uppväx-
ten som missionärsbarn. Soppa, bröd 
och kaffe 40 kr.  
Föranmälan till exp. 040–45 96 60.
Diakon: Christina Dongas,  
präst: Charles Hägg

17.00 Himlagott
Kyrkans hus

Var med och laga mat med inspiration 
från bibeln. Anmälan. Läs mer på sid 6.
Präst: Adina Wirdemo,  
Susann Persson

23 maj, pingstdagen

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

18.00 Stilla mässa
Stora Hammars kyrka  
Tema: Kärlek.  

24 maj, måndag

18.00 Gudstjänst
Bibliska trädgården*

19.00 Friluftsgudstjänst
Lilla Beddinge

Gemensam gudstjänst i  
Skytts-Vemmenhögs kontrakt

 
25 maj, tisdag

18.30 Picknickkonsert 
Bibliska trädgården

Pernilla Cederblad m.fl. 
Boka plats. Läs mer på sid 7. 

26 maj, onsdag

08.30 Morgonmässa
Bibliska trädgården* 

19.00 Öppen visning
Bibliska trädgården

Guide: Susann Persson 

27 maj, torsdag

12.00 Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen  

Bibelsamtal. Soppa, bröd och kaffe 40kr. 
Föranmälan till exp. 040–45 96 60.
Diakon: Christina Dongas,  
präst: Charles Hägg

16.00 Drop-in-konsert
Stora Hammars kyrka  

Musik i sommarljuset med  
Pernilla Cederblad.

*Vid dåligt väder flyttar vi in i Stora Hammars kyrka
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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 3, 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

17.00 Himlagott
Kyrkans hus

Var med och laga mat med inspiration 
från bibeln. Anmälan. Läs mer på sid 6.
Präst: Adina Wirdemo,  
Susann Persson

30 maj, heliga trefaldighets dag

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

1 juni, tisdag

18.30 Picknickkonsert
Bibliska trädgården

Martin Haksten m .fl. 
Boka plats. Läs mer på sid 7.

2 juni, onsdag

08.30 Morgonmässa
Bibliska trädgården* 

19.00 Öppen visning
Bibliska trädgården

Guide: Susann Persson 

3 juni, torsdag, 

12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka

Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen  

Soppa, bröd och kaffe 40 kr.  
Föranmälan till exp. 040–45 96 60
Diakon: Christina Dongas,  
präst: Charles Hägg

17.00 Himlagott
Kyrkans hus

Var med och laga mat med inspiration 
från bibeln. Anmälan. Läs mer på sid 6.
Präst: Adina Wirdemo,  
Susann Persson

6 juni, 1:a sönd. i trefaldighet

11.00 Gudstjänst  
med små och stora
Håslövs kyrka  

8 juni, tisdag 

18.30 Picknickkonsert
Bibliska trädgården*

Pernilla Cederblad m.fl. 
Boka plats. Läs mer på sid 7. 

 
9 juni, onsdag

08.30 Morgonmässa
Bibliska trädgården* 

19.00 Öppen visning
Bibliska trädgården

Guide: Susann Persson 

10 juni, torsdag

12.00 Torsdagsklubben 
med Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen  

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

13 juni, 2:a sönd. i trefaldighet

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

15 juni, tisdag

18.30 Picknickkonsert
Bibliska trädgården

Martin Haksten m .fl. 
Boka plats. Läs mer på sid 7.



Funderar du på att konfirmera dig? 
Välkommen att möta oss som jobbar med konfirmander i Höllvikens församling. Måndagen 
den 3 maj kl 16.30–19.00 finns vi i Bibliska trädgården för att bland annat berätta om hur 
vi tänker kring konfirmandarbetet, vilka grupper det finns att välja ibland och hur det går till 
att anmäla sig. En inbjudan till denna kväll kommer i din brevlåda!

Hoppas vi ses! Hälsningar, Konfirmandteamet i Höllvikens församling

2021

2022
Det finns flera olika konfirmandgrupper att välja bland:

Tycker man om att åka iväg på läger så har vi tre 
stycken 10-dagars Sommarläger att välja mellan:

Friluftsgruppen – för dig som tycker om att fjäll-
vandra i Sälen (dagsturer från lägergård).  
Lägertid den 20 juni–29 juni. Konfirmation den 2 juli. 

Musikgruppen – för dig som tycker om att sjunga 
och spela och vill få extra mycket av just detta  
under sin konfirmandtid. Lägertid den 26 juni–6 juli.   
                          Konfirmation den 9 juli.

Lägergruppen – för dig som tycker det är kul med 
läger helt enkelt. Läger den 30 juli–9 augusti.  
Konfirmation den 13 aug. 
 

Är man intresserad av att spela rollspel så finns  
Rollspelsgruppen som träffas varje vecka och varvar 
rollspel med konfirmationsläsning, men som också 
åker iväg på två lajv. Gruppen ses på torsdagar kl. 
16.30–19.15 i Kyrkans hus. Konfirmation den 22 maj. 

Om man inte alls är intresserad av att åka iväg  
och sova borta erbjuder vi två grupper:
Upp och Ut-gruppen, som träffas utom- 
hus en söndag i månaden och upptäcker  
och utforskar det som finns inom behörigt  
avstånd från Höllviken. Konfirmation den 26 maj. 

Sommar hemma-gruppen, som träffas på dagtid 
de första veckorna på sommarlovet hemma i 
Höllviken. Gruppen ses tre helger under året för 
att sen ha dagläger 20 juni–28 juni på Kyrkans hus. 
Konfirmation den 3 juli. 

Lilla gruppen – om man har särskilda behov, eller 
trivs i en mindre grupp, så finns det här alternati-
vet. Gruppen träffas en kortare period under  
veckorna och erbjuder konfirmation den 22 januari. 

Datum för läger och konfirmationer är under 2022.  

Mer information om varje grupp och exakta datum 
för alla träffar finns i den Konfirmationsfolder som 
vi delar ut på Informationsmötet 3 maj.  
Anmälan i år sker vi nätet. 


