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                                      Adina Wirdemo P R Ä S T

Nära Gud och  
nära varandra  
utan smittorisk 
våra relationer framträder som det vik-

tigaste i skuggan av coronan. Pandemin visar 

oss att det finns kärlek, omtanke och hjälp-

samhet hos människor världen över. Att vi är 

bärare av hopp, en hamn för oro, en röst för 

förbön, och en kompass för moral 

och det praktiska handlandet. 

Denna märkliga tid pekar mot den 

viktigaste frågan i vår värld: Hur vill 

vi leva med varandra?  

det är viktigt att gå till sig själv 

och det som förankrar mig som 

människa för att svara på den 

frågan. Vad får mig att vara nära 

mig själv, nära Gud och nära andra 

människor? Den världsvida kyrkan 

uppmanar troende över hela värl-

den till gemensam bön under coro-

nan.  Bön som hjälper oss att hålla samman 

och visar på hoppet i vår tro i denna svåra tid.  

jag växlade boenden, kultur och språk under 

min barndom, då min mor var svensk och min 

far var ungersk. Under de varmaste sommar-

månaderna varje år tillbringade jag långa dagar 

i den mörka, lilla katolska kyrkan mitt på torget 

i den ungerska byn där vi bodde. Min far hade 

mycket bikt att ta igen när han nu återigen 

var i sitt hemland. Byprästen, tillika biktfadern 

var måttligt road av mig som sjuåring. Min far 

och den gamle prästen försvann in i allvarsam 

bikt som varade i timmar. Jag fick själv fördriva 

tiden på bästa sätt, men var rädd och orolig, och 

tyckte att helgonen stirrade otäckt på mig från 

ikonerna på kyrkväggarna. Men en plats fanns 

för vila, och trygghet. En plats nära Gud och nära 

mig själv i knät hos en av de katolska nunnorna 

som var försjunken i djup bön och satt längst 

med väggen i kyrkan. Hos denna bedjande kvinna 

kunde jag känna mig trygg, omsluten och nära 

den enkla bön hon bad med sitt radband. Bönen 

blev mitt sätt och min start på den andliga för-

djupningen som alltid har varit, och är, centrum 

för min tro och mitt liv. En plats som jag längtar 

efter att dela med många som jag nu möter. 

jag tror att andlig fördjupning kan hjälpa oss 

att skapa trygghet, och reflektera över vår 

tro och våra liv. Höllvikens församling erbjuder 

flera olika vägar och möjligheter för dig som är 

nyfiken på tro och vill fördjupa dig i din andlig-

het. Den andliga fördjupningen är i högsta grad 

individuell. För en del handlar det om att genom 

bibelstudier och öppna samtal öka sin kunskap 

om Gud och Jesus. För andra handlar det om att 

vandra i naturen, gå på konserter eller söka nya 

kristna gemenskaper och upplevelser. Också att 

tillägna sig ett språk för att kunna uttrycka sin 

tro, och dela den med andra. Genom andakt, 

musik, dans, bön, samtal, stilla mässor, pilgrims-

vandring, själavård, retreat, meditation och 

mycket mer kan vi gemensamt skapa utrymme 

för stillheten och det inre lyssnandet. Där kan 

vi höra Guds tilltal och förstå att Gud också 

längtar efter oss. 



                                                               Spirited voices - Tisdag 25 augusti kl 19.
Annakören - Onsdag 2 september kl 19. Apostlakören - Onsdag 2 september kl 17.
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Psalmer som du  
aldrig har hört dem
”O store Gud” som samba, ”Du vet 
väl om att du är värdefull” som gos-
pel eller ”Härlig är jorden” i folkmu-
sikstil. Ungdomskörerna, Annakören 
och Apostlakören genomför ett 
projekt att spela in psalmer i nya ar-
rangemang. Inspelningarna kan man 
lyssna på via församlingens hemsida.
www.svenskakyrkan.se/hollviken/
psalmer-pa-nytt-satt 

Höstens konserter 
med Spirited music
M I N I K O N S E R T E R  Söndag  
20 september i Stora Hammars kyr-
ka kl 18, 18.45 och 19.30. Musik av 
Elvis och Marie Fredriksson fram-
förs av kören Spirited voices, solister 
och kompband. Fri entré, men biljet-
ter ska bokas (begränsat antal enligt 
aktuella restriktioner) fr o m tisdag 
1 september kl 10. Expeditionen: 
040–45 96 60 eller mejl: hollviken.
pastorat@svenskakyrkan.se
 
K O N S E R T  Söndag 15 november 
i Stora Hammars kyrka kl 18. 
Musik av The Beatles och Lisa 
Nilsson framförs av kören Spirited 
voices, solister och kompband. Fri 
entré. Ingen biljettbokning.

Körstarter i höst: 

Vi samlas i Bibliska trädgården 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 31 augusti och 
avslut för hösten 16 november.

Måndagar kl 10–11.

Ingen anmälan, men  
kontakta gärna  
församlingspedagog  
Erica Lennartsson.  
070 –161 96 65. 

WALK ’N TALK

Familjeträff med föredrag av Maria Dufva

Alla föräldrar är välkomna med sitt 
barn för en spännande föreläsning. Vi 
får besök av Maria Dufva, kriminolog 
och författare. Utsattheten för barn 
förändrades när barnen började leva 
sina liv allt mer uppkopplade mot 
chattar och sociala medier. Därför fo-
kuserar Maria Dufva på att förekom-
ma brotten på nätet genom att utbilda 
barnen i deras liv på nätet. Marias 
föreläsningar riktar sig till barn från 
årskurs tre och uppåt. Barnens egna 
berättelser och erfarenheter från sam-
tal i föreläsningar för hon vidare till 

vuxenvärlden i föreläsningar. Maria 
Dufva har arbetat som kriminolog 
och medlare vid brott i 13 år, samt 
företrätt brottsutsatta barn på ”Stöd-
centrum unga brottsutsatta”. Maria 

är författare till böckerna ”Mitt barn 
på nätet” och ”Värsta bästa nätet” 
och är ofta inbjuden att kommentera 
aktuella händelser som rör barns sä-
kerhet på nätet i olika medier såsom 
TV4 och Sveriges Radio.
Hur kan du som förälder hjälpa barn 
att hantera kränkningar på nätet? 
Hur förebygger vi utsatthet och 
kränkningar på sociala medier?

Tid och plats: Måndag 23 november 
kl 18.30 i Linnésalen, Kyrkans hus. 
Det finns plats för 30 personer
Anmälan: senast onsdag 18 novem-
ber till 040-45 96 60 eller hollviken.
anmalan@svenskakyrkan.se
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Glädjestämman startar så snart restriktionerna upphävts.



Hinn ifatt dig själv  
under en stilla retreat  
i vacker rofylld miljö

Prästerna Eva och Adina i ett församlingssamarbete på Näset

Äspögården 23–25 oktober 2020

I ett samarbete mellan Höllvikens och 
Skanör-Falsterbo församling får du 
möjlighet att delta i en höstretreat på 
Äspögården som ligger ett stenkast 
från Sveriges sydligaste udde, Smyge-
huk. Äspögården byggdes på 1800-ta-
let som prästgård, men är nu i privat 
ägo och flitigt använd till retreater och 
kurser. Som gäst på gården får du ett 
eget rum med egen toalett med dusch. 
 Under retreaten får du möjlighet 
att under en helg leva i avskildhet 
och stillhet tillsammans med andra. 
Det är ett tillfälle för dig att hinna 
ifatt dig själv och reflektera över vad 
som är viktigt i livet. Har du aldrig 
provat retreat kan dessa dagar vara 
en möjlighet till ny erfarenhet. Större 
delen av tiden är du i tystnad. På så 
sätt får du en möjlighet att lyssna på 
dina egna tankar och vara nära andra 
i en tyst gemenskap. I tystnaden får du 
utrymme att möta dig själv på djupet, 
och om du så vill, Gud. 
 Äspö vackra 1100-talskyrka 
kommer att vara öppen under dagar-
na och här kan du vila under valven 
som är smyckade av varsamt bevarade 
målningar av 1400-talets skånska 
kyrkmålare Everöds målaren. Omgiv-
ningen inbjuder till promenader på 
slätten, på kyrkogården eller i präst-
gårdsparken.  
 Retreaten innehåller dagar av 
stillhet och reflektion, vandring i höst-
färger och bönemeditation, möjlighet 
för enskilda samtal och gemensamma 
måltider. Under helgen kommer vi 
att fira mässa i kyrkan. Allt program 
under retreaten är frivilligt och du 
väljer själv vad du vill delta i utifrån 
dina egna behov. Denna tysta gemen-
skap är en speciell upplevelse som är 
svår att beskriva i ord, den behöver 
upplevas.

Adina WirdemoEva H Olsson
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Adina…
…är präst i Höllvikens försam- 
ling med inriktning mot andlig 
fördjupning, som leder medi- 
tations- och samtalskvällar i 
Stora Hammars kyrka om måndagskvällarna 
(terminsstart 31/8). Hon är utbildad i and-
lig fördjupning och retreat för alla åldrar.

Eva…
…är präst i Skanör-Falsterbo församling 

med inriktning mot vuxna och 
andlig fördjupning. Tillsammans 
med församlingen vill Eva hitta 
relevanta mötesplatser för da-
gens människor, bl a i pilgrims-
gruppen (terminsstart 17/9).

Gemensamt…
…för båda präster är att de möter en 
längtan efter fördjupning i församlingarna. 
Det finns en längtan efter möten mellan 
församlingarna, mellan församlingsbor. De 
ser framemot att skapa rum för Gudsmöten 
med lust, stillhet, kreativitet och sinnlighet. 
Tillsammans vill Adina och Eva hitta ett fo-
rum och en plattform för andlig fördjupning.

Datum: 23–25 oktober 2020 

Kostnad: 1680 kr/person, helpension

Ta med: lakan och handduk, antecknings-
material, bibel

Praktisk info: boende i enkelrum med 
toalett med dusch, kläder efter väder
Adress till gården: Äspögården, Äspö kyrko-
väg 18-5, 231 99 Klagstorp

Sista anmälningsdag: 25 september 2020

Kontakt och anmälan:  
Adina Wirdemo (Höllviken)  
040–161 96 73 och  
Eva H Olsson (Skanör-Falsterbo)  
072–214 24 01

Observera: Denna retreat har tagit i beak-
tande de rekommendationer som Folkhäl-
somyndigheten utfärdat gällande covid-19 
och är gällande när detta församlingsblad 
går i tryck. För ändringar se församlingarnas 
hemsidor och Facebook.

Barnkörerna
Till hösten tar vi endast emot 30 
barn i varje kör. Föräldrarna lämnar 
sina barn vid dörren för att förhin-
dra att vi blir för många i Kyrkans 
hus. Vi repeterar i Linnésalen, vår 
stora samlingssal. Vi kommer att 
höra av oss till alla korister inför 
terminsstart om läget förändras. Ni 
anmäler era barn på vår hemsida. 
Körövningarna är på tisdagar med 
start vecka 36. 
Andra Mosekören: 16.30–17.15 
(barn födda 2010–2007)
Första Mosekören: 17.30–18.15
(barn födda 2014–2011)
Vi tar inte emot barn i kören som 
inte har börjat förskoleklass

Pausad babyrytmik Det rådande läget gör den här pausen 
nödvändig. Vi hoppas kunna starta upp igen under 2021.

Ängelhämtning  

Söndag 4 oktober kl 11 är alla väl-
komna till en festlig gudstjänst med 
mycket musik, i Stora Hammars 
kyrka. De barn som döptes under 
det första halvåret 2020 är extra 
välkomna att hämta sin dopängel. 
Det blir en anpassad gudstjänst för 
småbarnsfamiljer. Mer information 
kommer på vår facebooksida och 
hemsida. 

 Vi fortsätter att flytta ut Salig röra 
även i höst! Vi är alltid pratsugna, 
har alltid med kaffe och något 
gott att äta till. Kom förbi Nyck-
elhålsparken 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 
de flesta tisdagar och torsdagar,  
se hemsidan för eventuella för-
ändringar. Tisdagar och torsdagar 
kl 10–11.30. (I november är vi på 
plats kl 10-11). Alla är välkomna, 
äldre, ungdomar, familjer och 
vuxna. Vi ses väl?

Salig röra fortsätter 
utomhus i höst  
 

Bibelhämtning
Söndag 20 september kl 11 i Stora 
Hammars kyrka, blir det en guds-
tjänst anpassad för barnfamiljer. 
De barn som fyllt/fyller sju år under 
2020 är extra välkomna att hämta 
sin alldeles egna bibel. En fin bibel 
anpassad för barn. De barn som är 
födda 2013 kommer att få en inbju-
dan med posten. 
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I höst bjuder våra musiker på fyra 
härliga konserter i Stora Hammars 
kyrka. Konserterna är anpassade för 
småbarn med vuxna. Det finns en 
mjuk matta att ligga på, bubbelma-
skinen är igång och såklart får man 
sjunga med. Konserterna startar kl 9 
och varar en halvtimma. 

Barnvagnsmusik

N Y T T  F Ö R  I  H Ö S T

Stilla mässa

Gud vilket ljud! 
Mötesplats för män i samverkan 
mellan Svenska kyrkan och Ljung-
kyrkan i Höllviken. 
 Vi ses i Kyrkans hus söndag  
18 oktober kl 17 och i Ljungkyrkan 
söndag 15 november kl 17. Vi äter, 
samtalar men framför allt lyssnar till-
sammans. Varje gång får vi del av en 
spännande berättelse med lyssnandet 
i  centrum av en inbjuden gäst. 
Kontaktpersoner: 
Pelle Martinsson 073–636 93 95, 
Charles Hägg 040–602 46 74 

24 september  
Babblarna & Martin Haksten

22 oktober  
Astrid Lindgren & Alexandra Frid Giertz

19 november  
Disney & Pernilla Cederblad

17 december  
Minilucia, advents- och julmusik med 
Pernilla Cederblad

Någon har sagt: ”Den längsta resan är 
inåt.” Tillsammans vill vi därför bege 
oss ut på en sådan resa under några 
höstkvällar i våra stilla mässor. En 
stilla mässa är en form av meditations-
gudstjänst som ger oss möjlighet att 
lyssna inåt, slappna av, begrunda och 
reflektera. Den ger oss frihet att släppa 
alla tankar för en stund och bara vara. 
Stillheten inramas av gemensam sång, 
meditativ musik och en kort betrak-
telse ofta följd av tystnad. Här finns 
också möjlighet att be och tända 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 mässor är en del av samarbetet 
mellan Höllvikens och Skanör-Fal-
sterbo församling där fokus ligger på 
att ta ett steg till på den resa inåt som 
är din. Att fördjupas i stillhet och i 
gemenskap.
Adina Wirdemo och Eva H Olsson 
leder mässorna, Läs mer om Adina 
och Eva på sid 4. Välkommen!
Stora Hammars kyrka i Höllviken:  
13/9 18/10, 22/11 kl 18.00

Skanörs kyrka: 24/9, 8/10,12/11 kl 18.30
Med reservation för ändringar.
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Bibelsnack

Bibeln  
på höjden 

Vi läser och  
pratar, lyssnar och utmanas  
av bibelberättelserna och varandras 
tolkningar. Tillsammans upptäcker 
vi vad Gud säger till oss i vår läsning 
av Bibelns texter. Sex onsdagar i 
höst med start 30 september t o m 
4 november. Vi inleder med att fira 
mässa kl 18 i Stora Hammars kyrka, 
därefter blir det mackfika. Vi läser 
och pratar mellan kl 19–20. Kontakt-
person: Charles Hägg 040–602 46 74  
charles.hagg@svenskakyrkan.se

På djupet  

Och ytan



Sänd ditt ljus och din sanning.  

Må de leda mig,  

må de föra mig till ditt heliga berg,  

till dina boningar. 
Ps 43:3

Detalj från Rängs kyrka



Vi startar höstterminen onsdag  
19 augusti, kl 13.30–15.00. Vi dan-
sar utomhus i Bibliska trädgården 
när vädret tillåter eller inne i Stora 
Hammars kyrka, som erbjuder stort 
utrymme och möjlighet till att hålla 
stort avstånd. Vi som arbetar med 
församlingens verksamheter kommer 
behöva vara flexibla så eventuella 
förändringar kan ske gällande tid 
och plats under terminen. 
 Cirkeldans är ett sätt att dansa 
som söker sig tillbaka till män- 
niskans uråldriga lust att dansa i 
gemenskap med andra. Enkla steg 

och rörelse lärs ut av en dansledare 
och upprepas i korta sekvenser om 
och om igen. När alla dansare delar 
och deltar i samma rörelser skapas 
en, oftast, ordlös gemenskap som är 
symbolmättad och livgivande. Det 
finns danser för livets olika skift-
ningar, årstidernas växlingar, sorg 
och glädje, död och pånyttfödelse, 
fruktbarhet, fest och högtid. Många 
danser uttrycker en bön eller en lov-
sång till Gud. Vana dansare liksom 
nya hälsas välkomna! 
Information och anmälan till  
Susann Persson  
susann.persson@svenskakyrkan.se 
Ett samarrangemang med Sensus

Dansa in hösten

Vi saknar torsdagsklubben
Torsdagsklubben som är en av våra 
käraste verksamheter har fått stå 
på långpaus i och med covid-19 och 
det tycker vi är tråkigt. Därför vill vi 
gärna bjuda in till torsdagsklubb- 
fika utomhus i bibliska trädgården!  
Vi ses samma tid som vanligt: 

torsdagar kl 12–14, och vi ställer in 
vid dåligt väder. Vi bjuder på kaffe i 
pappmugg, samt inplastad kaka, och 
vi sitter med väl anpassat avstånd. 
Första datumet är 3 september. 
I hopp om att få träffa er igen! 
/Diakon Christina

Trygga möten i  
Bibliska trädgården  
Under sommaren har mötestältet 
stått uppställt, inrett med stolar och 
avskiljande plexiglas. En möjlighet 
för de som tillhör någon av riskgrup-
perna att träffa nära och kära på ett 
säkert sätt. Tältet står kvar i höst så 
länge vädret tillåter.  

Klädkällaren öppnar  
för alla som  

behöver hjälp med  
kläder och skor

Är du i behov av kläder? Ring eller 
mejla diakon Christina, och boka en 
privat tid för att få komma ner och 
botanisera bland det som skänkts till 
församlingen. Alla kläder och skor 
är second hand och gratis.  
Kontakt: 070–161 96 68 eller  
christina.dongas@svenskakyrkan.se 
Christina har tystnadsplikt. 
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Så har den dagen kommit när jag 
säger hej och tack för mig i Höllvikens 
församling. I tjugo år har jag arbetat 
här som präst. När jag för 20 år sedan 
kom hit för en anställningsintervju, 
trodde jag inte att det skulle bli en 
livslång kärlek. Men så blev det. För 

Efter 9 1/2 år som kyrkväktare här, 
i församlingen, har det blivit min 
tur att säga farväl. Jag har upplevt 
både skratt och gråt, galna upptåg, 
frustration och stress; ja, allt det som 
man hinner med under en mångårig 
anställning. Men mest av allt så har 

Vi säger tack och farväl till...  

det allra mesta har det varit helt
fantastiskt att ha fått vandra med er
alla en bit på vägen: att få döpa barn, 
viga och begrava, fira jul och påsk och  
mycket annat. Så många möten och 
skratt, och några tårar förstås, livet 
är inte bara glädje och gamman. Så 
mycket jag har lärt mig av er, så många 
erfarenheter rikare än när jag kom, 
och förhoppningsvis har jag gett er nå-
got också. Jag går alltså i pension, har 
min sista predikan 13 september, och 
då hoppas jag att corona dragit bort 
och vi återigen kan samlas i kyrkan för 
mässa och mingel. Stort tack till er alla 
som gjort mitt liv som präst här så rikt. 
Gud välsigne er alla. Sv ps 730.

jag upplevt glädjen; glädjen över 
att få fira gudstjänst tillsammans, 
glädje i alla personliga möten, glädje 
tillsammans med alla härliga kolle-
gor och glädje i att vara en del av en 
församling som betyder så mycket 
för så många. Hösten 2016 började 
jag läsa teologi vid Lunds universi-
tet och om några få veckor börjar 
utbildningens slutår med målet att 
bli prästvigd i juni 2021. Lunds stift 
placerar mig i en av stiftets försam-
lingar. Där kommer jag att göra mitt 
första år, adjunktsåret. Efter det, vem 
vet, kommer jag kanske tillbaka till 
Höllvikens församling igen. Ett stort 
tack till er alla för alla fina möten! 

...Gunnel Kihlgren som går i pension

...och Kristin Knutsson som tar nästa steg  
mot sin prästvigning

Karolina Almgren  
lämnar som körledare  
för Gospel Glory

Åsa Otterlund tar vid

Gospel Glorys körövning 
startar 7 september.
Kl 19 i Kyrkans hus, som tidigare.

Karolina börjar undervisa på Frid-
hems folkhögskola, på jazzlinjen. 

Musiklärare, kantor, körledare. Åsa 
har många strängar på sin lyra och är 
ett välbekant ansikte i församlingen. 
Vi hälsar henne hjärtligt välkommen 
som ny ledare för Gospel Glory.

Kristin avtackas vid mässan söndag 30 augusti kl 11.
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Gunnel avtackas vid mässan söndag 13 september kl 11.



Vandring från Ön
Vad är jag tacksam för? Vad är min 
innersta längtan? Vad vill Gud säga 
mig? Vi går lugnt. En pilgrim vandrar 
för att sänka pulsen, inte höja den. 
Vi går vissa sträckor i tystnad. Vår 
sinnlighet ökar och vi lyssnar inåt.  
 Pilgrimsvandring går från Ön  
på Limhamn till Bunkeflo Strand- 
kyrka, längs Öresund och under  
Öresundsbrons fäste, ca 8-9 km.  
Lördag 19 september, kl 9 till ca 
15. Samling utanför Friskis &  
Svettis på Ön. Vi avslutar med att 

fira mässa i Bunkeflo Strandkyrka. 
 Ta med vädertåliga kläder, något 
att sitta på, bra skor, dryck och 
matsäck. Vandringen är kostnadsfri. 
Transportkostnader står var och en 
själv för. Vi vandrar tillsammans 
med Pilgrim Helsingborg. 
Tema – vad är nödvändigt?
Ingen anmälan men kontakta  
gärna församlingspedagog Erica 
Lennartsson, som även kommer att 
leda vandringen, 070–161 96 65 eller 
erica.lennartsson@svenskakyrkan.se 

Ny plantering för 
altarblommor. 
Vill du hjälpa till? 

Har du växt- eller trädgårsintresse 
eller bara känner för att göra något 
praktiskt ute? Vi söker dig som på 
ideell basis har lust att vara med att 
planera och plantera en ny rabatt, 
med fokus på växter som kan pryda 
våra kyrkors altare. Ni kommer  
att handledas av Susann Persson  
(f d kyrkogårdsansvarig) och Anneli 
Nickel (arbetsledare kyrkogård). 
Planeringsarbetet startar i augusti/
september 2020.  
För mer information och intresse-
anmälan kontakta: Anneli Nickel 
070–161 96 87 eller  
anneli.nickel@svenskakyrkan.se

Tröstande sorgegrupper 
Gå inte ensam med din sorg.  
Ring vår präst Adina Wirdemo 
070–161 96 73 eller vår diakon 
Christina Dongas 070–161 96 68, 
om du vill veta mer om församling-
ens sorgegrupper. Vi ses onsdagar 
kl 14–16 den 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 
28/10. Sista gången onsdag 11/11  
kl 15-17. Anmälan till:  
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se
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Erica Lennartsson,
församlingspedagog



Allhelgonahelgen består av två 
kyrkliga helgdagar: alla helgons dag 
och alla själars dag. Historiskt har vi 
skilt mellan att minnas helgonens liv 
och att minnas våra närståendes liv.
 Helgen präglas av att ljusen lyser 
på våra kyrkogårdar. De lyser upp 
mörkret och påminner oss om Guds 

ljus, som räddar oss från döden, som 
visar oss på förlåtelsens väg och som 
ger oss ett himmelskt hopp.
 Alla helgons dag är en helgdag 
som alltid firas den lördag som infal-
ler mellan 31 oktober och 6 novem-
ber. Alla själars dag firas dagen efter 
alla helgons dag, på söndagen. 

Allhelgonahelgen i Höllvikens församling

30 oktober, fredag
09.30 Öppen kyrka
Stora Hammars kyrka, Orangeriet,  
Rängs kyrka (öppna till kl 17.00)

Håslövs kyrka (öppen till kl 16.00) 

Personal finns tillgänglig för samtal. 
Kaffe serveras.

17.30 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka

31 oktober, alla helgons dag
09.30  Öppen kyrka
Stora Hammars kyrka, Orangeriet,  
Rängs kyrka (öppna till kl 17.00)

Håslövs kyrka (öppen till kl 16.00) 

Personal finns tillgänglig för samtal. 
Kaffe serveras.

14.00 Andakt
Vid minneslunden  
Stora Hammars kyrkogård

18.00 Minnesgudstjänst
Stora Hammars kyrka

Vi minns och tänder ljus för försam-
lingsmedlemmar som avlidit sedan 
förra allhelgonahelgen samt för dem 
vilka begravningsgudstjänst hållits i 
våra kyrkor. 
Musik med Anna Thorstensson, cello 
och Pernilla Cederblad, piano, orgel.

1 november, söndagen   
e alla helgons dag
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka 

Ro för själen 
Musikstund för ro och eftertanke med 
Gunilla Höst, sång, Christina Höst, 
sång, piano, Pernilla Cederblad, piano, 
sång, kornett, Christina Dongas. 
Fri entré.

Hedra miljövänligt
Köp ett Svanenmärkt ljus. Då 
vet du att det ställts krav på var 
råvaran kommer ifrån och att 
den inte får vara besprutad med 
bekämpningsmedel. Palmolja eller 
sojaolja är inte tillåten och minst 
90 procent av ljuset ska vara 
gjort av förnybar råvara.

DÖKUL!

Vad är det som gäller egentligen? 
Halloween? Día de Muertos? Eller 
Allhelgona? Måste man välja? 
Nej! Vi slår ihop allt! Fredag  
30 oktober, fredagen under 
höstlovet, samarbetar Höllvikens 
församling med Höllvikens bib-
liotek. Mer information kommer 
under oktober månad. Håll er 
uppdaterade på vår facebooksida 
och på vår hemsida.

Allhelgona för lite yngre

Allhelgonahelgen 2020 
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16 augusti, 10:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Ekumenisk  
gudstjänst 
Ljungkyrkan  

19 augusti, onsdag
08.30  Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

20 augusti, torsdag
12.00 Torsdagsklubben  
Bibliska trädgården  

Diakon: Christina Dongas

18.30 En svensk,  
en dansk och Bastian  
Håslövs kyrka  

Anmälan senast 19 augusti till: 
alexandra.f.giertz@svenskakyrkan.se

23 augusti, 11:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

26 augusti, onsdag
08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka  

30 augusti, 12:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka

Kristin Knutsson avtackas  

31 augusti, måndag
19.00 Meditation och  
samtalskväll
Stora Hammars kyrka 

 
2 september, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

3 september, torsdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka

För tema se hemsida och Facebook 
Organist: Martin Haksten

12.30 Torsdagsklubben      
Bibliska trädgården

Diakon: Christina Dongas

6 september, 13:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

7 september, måndag
19.00 Meditation och  
samtalskväll
Stora Hammars kyrka  

  
9 september, onsdag
08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka  

10 september, torsdag
12.00 Torsdagsklubben      
Bibliska trädgården  

Diakon: Christina Dongas 

13 september, 14:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Gunnel Kihlgren avtackas

18.00 Stilla mässa     
Stora Hammars kyrka  

14 september, måndag
19.00 Meditation och  
samtalskväll
Stora Hammars kyrka  

16 september, onsdag
08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka  

17 september, torsdag
12.00 Torsdagsklubben  
Bibliska trädgården  

Diakon: Christina Dongas

19 september, lördag

09.00 Pilgrimsvandring      
Samling och vandring från Ön på  
Limhamn till Bunkeflo strandkyrka. 
Läs mer på sid 10

20 september, 15:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst med  
Bibelutdelning      
Stora Hammars kyrka  

18.00, 18.45, 19.30  
Minikonserter     
Stora Hammars kyrka  

Spirited Music 
Biljettbokning. Läs mer på sidan 3
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21 september, måndag
19.00 Meditation och  
samtalskväll
Stora Hammars kyrka 

23 september, onsdag
08.30 Morgonmässa     
Stora Hammars kyrka  

24 september, torsdag
09.00 Barnvagnskonsert      
Stora Hammars kyrka  

Läs mer på sid 6 

12.00 Torsdagsklubben      
Bibliska trädgården  

Diakon: Christina Dongas

18.30 Stilla mässa
Skanörs kyrka   

27 september, 16:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

18.00 Konsert   
Stora Hammars kyrka  

Nordiska vindar 
CHORUS-kören sjunger.  
Läs mer på sid 16 

28 september, måndag
19.00 Meditation och  
samtalskväll
Stora Hammars kyrka

30 september, onsdag
08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka 

18.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka 
Mässan följs av Bibelsnack kl 19.  
Läs mer på sid 6

1 oktober, torsdag
12.00 Lunchmusik     
Stora Hammars kyrka

För tema se hemsida och Facebook 
Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

12.30 Torsdagsklubben    
Bibliska trädgården  

Diakon: Christina Dongas 

4 oktober, den helige  
mikaels dag
11.00 Gudstjänst med  
stora och små      
Stora Hammars kyrka   
Med änglautdelning. Läs mer på sid 5      

5 oktober, måndag

18.30 En svensk, en dansk 
och Bastian  
Håslövs kyrka  

Anmälan senast 1 oktober till: 
alexandra.f.giertz@svenskakyrkan.se

19.00 Meditation och  
samtalskväll
Stora Hammars kyrka 

7 oktober, onsdag
08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka 

18.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka 
Mässan följs av Bibelsnack kl 19.  
Läs mer på sid 6  

8 oktober, torsdag
12.00 Torsdagsklubben   
Bibliska trädgården  

Diakon: Christina Dongas 

18.30 Stilla mässa
Skanörs kyrka

11 oktober, tacksägelsedagen
11.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka  

18.00 Skördevesper  
Rängs kyrka 

Kyrkkaffe efteråt 

12 oktober, måndag
19.00 Meditation och  
samtalskväll
Stora Hammars kyrka

14 oktober, onsdag
08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka 

18.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka 
Mässan följs av Bibelsnack kl 19.  
Läs mer på sid 6  
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Vi följer de rekommendationer, råd och förbud som är aktuella för att minska spridning av covid-19.  
För senaste uppdatering se församlingens hemsida.



15 oktober, torsdag
12.00 Torsdagsklubben      
Bibliska trädgården  
Diakon: Christina Dongas

18 oktober, 19:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Mässa     
Stora Hammars kyrka 

18.00 Stilla mässa     
Stora Hammars kyrka 

19 oktober, måndag
19.00 Meditation och  
samtalskväll
Stora Hammars kyrka

21 oktober, onsdag
08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka 

18.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka 
Mässan följs av Bibelsnack kl 19.  
Läs mer på sid 6  

22 oktober, torsdag
09.00 Barnvagnskonsert      
Stora Hammars kyrka  
Läs mer på sid 12

12.00 Torsdagsklubben      
Bibliska trädgården  

Diakon: Christina Dongas  

25 oktober, 20:e söndagen  
efter trefaldighet

11.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka  

26 oktober, måndag
19.00 Meditation och  
samtalskväll
Stora Hammars kyrka

28 oktober, onsdag
08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka 

18.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka 
Mässan följs av Bibelsnack kl 19.  
Läs mer på sid 6  

29 oktober, torsdag
12.00 Torsdagsklubben      
Bibliska trädgården  
Diakon: Christina Dongas 

30 oktober, fredag
09.30 Öppen kyrka
Stora Hammars kyrka, Orangeriet,  
Rängs kyrka (öppna till kl 17.00)

Håslövs kyrka (öppen till kl 16.00) 
Personal finns tillgänglig för samtal. 
Kaffe serveras.

15.00 Dökul      
Allhelgona för lite yngre.  
Mer information kommer under  
oktober. Se hemsida och facebook.

17.30 Gudstjänst  
Stora Hammars kyrka

31 oktober, alla helgons dag
09.30  Öppen kyrka
Stora Hammars kyrka, Orangeriet,  
Rängs kyrka (öppna till kl 17.00)

Håslövs kyrka (öppen till kl 16.00) 
Personal finns tillgänglig för samtal. 
Kaffe serveras.

14.00 Andakt      
Stora Hammars kyrkogård,  
Minneslunden 

18.00 Minnesgudstjänst      
Stora Hammars kyrka  

Musik med Anna Thorstensson, cello 
och Pernilla Cederblad, piano, orgel.

1 november, söndagen efter 
alla helgons dag
11.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka  
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Nästa gång du besöker Stora Hammars kyrka, 
ta då en extra titt upp på orgelläktaren.  
Orgelfasaden har återfått sin glans med hjälp 
av konservator Pia Lendemar, som varsamt 
och skickligt renoverat den.
   

Vi följer de rekommendationer, råd och förbud som är aktuella för att minska spridning av covid-19.  
För senaste uppdatering se församlingens hemsida.



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 4, 2020
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

18.00 Konsert      
Stora Hammars kyrka      
Ro för själen. Läs mer på sid 11

  
2 november, måndag
19.00 Meditation och  
samtalskväll
Stora Hammars kyrka

4 november, onsdag
08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka 

18.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka 
Mässan följs av Bibelsnack kl 19.  
Läs mer på sid 6

torsdag 5 november
12.00 Lunchmusik      
Stora Hammars kyrka

För tema se hemsida och Facebook   
Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad  

12.30 Torsdagsklubben    
Bibliska trädgården  

Diakon: Christina Dongas 

8 november, 22:a söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Mässa      
Stora Hammars kyrka  

11 november, onsdag
08.30 Morgonmässa   
Stora Hammars kyrka  

12 november, torsdag
12.00 Torsdagsklubben      
Bibliska trädgården  

Diakon: Christina Dongas

18.30 Stilla mässa
Skanörs kyrka

15 november, sönd  
före domsöndagen 
11.00 Mässa med stora 
och små     
Stora Hammars kyrka

Andra Mosekören medverkar  

18.00 Konsert  
Stora Hammars kyrka  

Spirited voices. Läs mer på sid 3

18 november, onsdag
08.30 Morgonmässa   
Stora Hammars kyrka 
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Präst och musiker vid mässor och gudstjänster meddelas på hemsidan.

Caféföredrag 
Anna-Lena Brundin

1 9  N OV E M B E R  1 8 . 3 0
K Y R K A N S  H U S 

Anmälan fr o m fredag 23 oktober  
kl 10 till expeditionen 040–45 96 60 
eller hollviken.anmalan@ 
svenskakyrkan.se 



 

Spirited  
 voices

Minikonserter i Stora Hammars kyrka

Söndag 20 september  
kl 18, 18.45 och 19.30 

Musik av Elvis och Marie Fredriksson
Fri entré men begränsat antal biljetter, se sid 3  

Konsert i Stora Hammars kyrka 
Söndag 15 november kl 18 

Musik av Beatles och Lisa Nilsson 
Fri entré. Ingen biljettbokning

Körledare: Martin Haksten

  

  CHORUS- 
KÖREN

Från Asarum Noora Karhuluoma.  
Lyssna till kända svenska  

och nordiska melodier samt  
kyrkomusik. Sopran och körledare  

Maria Lindegren.
Fri entré  

Stora Hammars kyrka  
söndag 27 september kl 18

Barnvagnsmusik
Stora Hammars kyrka  

torsdagar kl 9

24 september  
Babblarna & Martin Haksten

22 oktober  
Astrid Lindgren &  

Alexandra Frid Giertz

19 november  
Disney & Pernilla Cederblad

17 december  
Minilucia, advents- och julmusik  

med Pernilla Cederblad

Fri entré

Bastian
En svensk, en dansk och 

Upplev dramatiseringen av  
häradsprostens äventyrliga liv. 
Torsdag 20 augusti kl 18.30  
Anmälan senast onsdag 19 augusti

Måndag 5 oktober kl 18.30  
Anmälan senast torsdag 1 oktober

Fri entré. Anmälan till:
alexandra.f.giertz@svenskakyrkan.se

Måndagar från 31 augusti till  
och med 2 november. Ingen anmälan. 

Stora Hammars kyrka kl 19

Meditation och 
samtalskvällar

Präst Adina Wirdemo leder kvällarna


