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Gudstjänst
PÅ DJURENS DAG 4 OK TOBER

husdjur med



 

Visst vill vi ha både pengar och livet, vem vill inte det. 
 Jag slås av hur mycket pengar eller tanken på 
pengar influerar mycket i våra liv. Den som har bra 
med pengar måste förvalta dessa och den som har 
för lite kanske längtar efter tillräckligt med pengar. I 
båda fallen kan pengar förslava. 
 En arbetsvecka har en viss kostnad, om man 
köper någon som ska sätta in ett nytt kök. Blir nå-

gon skadad kan försäkringsbolag 
ersätta skadan med pengar, om 
man är försäkrad. 
    Tid är pengar sägs det. Kost-
nader vid översvämning uppgår 
till ett visst belopp. Den globala 
uppvärmningen har också kostna-
der uträknade i pengar och männ-
iskoliv.Landstinget kan neka ett 
jättedyrt läkemedel eller ingrepp 
om det anser att nyttan inte är 
tillräckligt stor eller kanske för att 
den är jättedyr. 
    En gång i historien uppfanns be-
talningsmedel som ersättning för 
bytesystemet. Det var opraktiskt 
att ta med sig en spädgris för byte 

mot en tunna med utsäde eller nya kläder. Pengar 
kunde se olika ut men utlovade ett visst värde som 
garanterades av en kung eller en kejsare. 
 Visst minns många av oss att vi fått eller gett 
löfteslappar där ett barn skriver: ”jag lovar att  
tvätta bilen och klippa gräset eller dammsuga 
hemmet”, som en present till en förälder. Det är en 
sorts pengar. 
 Pengar är ju egentligen en måttstock som mä-
ter arbetstid, en varas värde, ett biobesök eller ett Jim Tullgren kyrkoherde

läkemedel. Det är en måttstock som knappast är 
rättvis, men dock en sorts måttstock. Alla har inte 
lika mycket tillgång till pengar. 
 Pengar är också en ändlig resurs, eller är det? 
Pengar kan tappa i värde men kan tid tappa i värde? 
 Jag kom i samspråk med en ung man som hade 
bott i ett kloster under ett år. Han sa att en kon-
stig upplevelse var att vänja sig vid att pengar inte 
hade något större värde i klostret. Jovisst sa han; 
eftersom det fanns gäster i klostret kunde man 
köpa glass. Men det var verkligen allt. 
 Tänk en tillvaro utan pengar. Kanske är himme-
len just det. Kanske är det något att sträva efter; 
att delvis frigöra sig från pengars makt och be-
trakta dem som en måttstock som kan användas 
för goda ändamål. Då blir jag friare och mina med-
människor gynnas.

Det står i Matteusevangeliet att Jesus har sagt:

Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och 
dryck att leva av eller för kläder att sätta på krop-
pen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än 
kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar 
inte och samlar inte i lador, men er himmelske fa-
der föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 
Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda 
aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för 
kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar 
inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens 
Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om 
nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som 
i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall 
han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? 
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Kyrkofullmäktige

Kyrkoråd Arbetsutskott

Kyrkoherde

Församlingsvård
Skanör-Falsterbo 

församling

Församlingsråd 
Skanör-Falsterbo 

församling

Församlingsråd 
Höllvikens  
församling

Församlingsvård
Höllvikens 
församling

Administration, 
ekonomi, service Fastigheter Kyrkogårdar

Kapitalplacerings-
beredning

Fastighets- 
beredning

Kyrkogårds- 
beredning

Övergripande organisation i Näsets pastorat

Göran Tindberg är  
tillträdande kanslichef  
i pastoratet 

Vi söker medarbetare 

Jim Tullgren är  
tillträdande kyrkoherde  
i pastoratet 
Jim har varit kyrkoherde i Höllvikens 
församling sedan 2013 och tillträder 
som kyrkoherde i pastoratet den  
1 januari 2023. 

Göran har varit verksam som admi- 
nistrativ chef i Höllvikens församling 
sedan 2000 men axlar vid årsskiftet 
ansvaret för administration, ekonomi 
och service i hela pastoratet.

Församlingsherde 100%  
med placering i Skanör-Falsterbo

Församlingspräst 100%  
med placering i Skanör Falsterbo

Församlingsdiakon 100%  
med placering i Skanör-Falsterbo

Pedagog/kommunikatör 100%  
med placering i Skanör-Falsterbo

Gospelledare 15%  
med placering i Höllviken

Fastighetschef 100%  
med placering i Höllviken 

Kommunikatör 75–100%  
med placering i Höllviken

För mer information  
om ansökan gå in  
på vår hemsidan eller  
scanna QR-koden.

Pastoratet tar form  
Många möten har avhandlats och 
många beslut har tagit på kort tid. 
En ny organisation är klubbad, 
riskbedömd och MBL förhandlad, 
utom när det gäller vaktmästeri och 
kyrkogård. Målet har hela tiden varit 
att ta tillvara de resurser / personer 
som finns i församlingsarbetet och 
att det blir så bra som möjligt för 
församlingsborna.
 Efter sommaren ska en kyrko- 
gårdschef utses och en ny organi- 
sation för kyrkogårdar och vaktmäs-
teri ska komma på plats. I augusti 
kommer Näsets pastorat att annon-
sera efter personal så att vi kan täcka 
vakanser. 1/1 2023 saknar vi två 
präster, en diakon, en gospelledare, 

en pedagog/informatör och en fastig-
hetschef.
 Vi vill ha en full bemanning vid 
årsskiftet så att verksamhet, servi-
ce, fastighetsunderhåll och kyrko-
gårdsverksamhet kan fungera väl. 
Till hösten ska också en gemensam 
budget för 2023 tas fram. Försam-
lingarna har olika kyrkoavgifter och 
det måste beslutas om en gemensam 
kyrkoavgift. Det är två olika organi-
sationskulturer som ska samsas och 
smälta samman.  
 Det kommer att ta tid men med 
god vilja och ett fokus på försam-
lingsborna och evangeliet finns det 
goda förutsättningar att resultatet 
blir livskraftigt och dynamiskt.
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Församlingsråden kommer att utöver 
kyrkoherde eller församlingsherde var-
dera bestå av 6 ledamöter och 3 ersät-
tare. Mandatperioden är 2023–2025.

A K T U E L LT  O M  S A M M A N L Ä G G N I N G E N

Söndagen den 16 oktober hålls ett 
nomineringsmöte i Skanör-Falster-
bos församling och söndagen den 
23 oktober hålls ett nominerings-
möte i Höllvikens församling. Där 
kan du nominera någon som du  
vill ska sitta i församlingsrådet.

Vad är ett församlingsråd?
Församlingsrådet fungerar som 
styrelse i församlingen och är en länk 
till församlingens medlemmar. För-
samlingsrådet har, gemensamt med 
kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för 
gudstjänstlivets utformning och ut-
veckling samt beslutar om former för 
församlingens huvudgudstjänst. För-
samlingsrådet deltar i samråd kring 
andra frågor som rör gudstjänstlivet, 
utser kyrkvärdar och inventarie-
ansvarig. Vidare är det församlings-

Nomineringsblankett finns  
tillgänglig på församlingarnas hemsidor  

och i församlingshemmen. 

Vem kan nominera?
Den som har rösträtt i kyr-
kovalet kan nominera kan-
didater till församlingsrådet 
i den församling där man är 
bosatt. Rösträtt har den som är 
medlem i Svenska kyrkan, har 
fyllt 16 år och är folkbokförd i 
församlingen.

Vem kan nomineras? 
Den som nomineras ska vara 
medlem i Svenska kyrkan, 
döpt, ha fyllt 18 år och vara 
folkbokförd i någon av för-
samlingarna i (det blivande) 
Näsets pastorat. Den som 
nomineras som kandidat till 
församlingsrådet bör vara 
aktiv i församlingslivet i den 
aktuella församlingen.

Nominera kandidater  
till församlingsråden i  
Näsets pastorat
I varje församling i ett pastorat 
ska det finnas ett församlings-
råd som fungerar som försam-
lingens styrelse. Nu är det dags 
att nominera kandidater.

rådet som beslutar om församlings-
kollekter och upplåtelse av kyrka 
för andra ändamål än gudstjänst 
samt godkänner förslag om ändring 
av kyrkobyggnad. Kyrkoordningen 
anger församlingsrådets uppgifter.
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Efter gudstjänsten klockan 11  
i Stora Hammars kyrka sön-
dagen den 23 oktober bjuds alla 
till Kyrkans hus för kaffe och 
tårta. Klockan 12.30 startar 
nomineringsmötet där man kan 
nominera kandidat till försam-
lingsrådet i Höllvikens försam-
ling genom att överlämna ifylld 
nomineringsblankett.  
Varmt välkommen!

Efter gudstjänsten klockan 11  
i Falsterbo kyrka söndagen den  
16 oktober bjuds alla till Falster-
bo församlingshem för kyrk-
lunch. Klockan 13.30 startar 
nomineringsmötet där man kan 
nominera kandidat till försam-
lingsrådet i Skanör-Falsterbo 
församling genom att överlämna 
ifylld nomineringsblankett.  
Varmt välkommen!

Nominering till  
Skanör-Falsterbos  

församlingsråd  
söndagen den  

16 oktober

Nominering till  
Höllvikens  

församlingsråd  
söndagen den  

23 oktober

Vad händer sedan?
De nominerade namnen med underlag 
om erfarenheter och specifika intresse-
områden från nomineringsblanketten 
överlämnas sedan till interimsdelege-
rade (blivande kyrkofullmäktige för 
Näsets pastorat) för beslut. De ska 
ta hänsyn till nomineringarna, men 
nomineringarna är inte bindande.

Vi som anordnar nomineringsmötena 
gör det på uppdrag av interimsstyrel-
sen (blivande kyrkorådet för Näsets 
pastorat). Kontakta oss gärna om det 
är något du undrar över.

Anita Lilliecrantz-Norén  
anita@axeltofta.se  

Ingela Lindholm  
ingela.lindholm@svenskakyrkan.se 

Annika Skörvald  
annika@skorvald.se 

Birgitta Tengqvist  
birgittatengqvist@hotmail.com

Nomineringsblankett finns tillgänglig 
på församlingarnas hemsidor och i 
församlingshemmen. 

svenskakyrkan.se/skanor-falsterbo 

svenskakyrkan.se/hollviken 

Tid och plats för  
nomineringsmöte i  

församlingarna

Församlingsrådet är en 
länk till församlingens medlemmar.

Nominera dina kandidater!

Falsterbo församlingshem  
Skoltorget 4, Falsterbo

Skanörs församlingshem  
Mellangatan 1, Skanör

Kyrkans hus 
Kyrkvägen 7, Höllviken
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Drop-in på Salig röra
Du som är föräldraledig och tycker 
om att sjunga, välkommen till Kyr-
kans hus med ditt barn 10.30-11.00 
med start 6 september. 
När vi sjunger frigörs ”Må bra” - en-
dorfinet Serotonin och det får oss att 
må bättre och ger oss ny energi och 
glädje. Att sjunga tillsammans med 
andra gör ju det hela ännu bättre. 
Visste du att sången utvecklar barnets 
talförmåga och språkutveckling? Att 
sjunga för sitt barn är ett härligt sätt 

Höstpremiär för  
Barnvagnskonsert och 
Familjekonsert
Konserter för barn med vuxna och 
vuxna med barn. Bubbelmaskinen i 
full gång såklart! 

30 augusti: 
Martin som spelar Babblarna.       
09.30 Barnvagnkonsert 
16.30 Familjekonsert 

20 september: Pernilla med Daniel 
tigers sånger.
09.30 Barnvagnkonsert 
16.30 Familjekonsert 

4 oktober: Vi går på zoo med Pernilla.
09.30 Barnvagnkonsert 

8 november: Pappa & jag!  
Martin, Fredrik och Felix  
09.30 Barnvagnkonsert 
16.30 Familjekonsert 

13 december: Adventspsalmer och  
jullåtar med Alexandra.
09.30 Barnvagnkonsert 

Salig röra startar  
upp 30 augusti

att få umgås med barnet de första 
levnadsåren och ger både barnet och 
föräldrarna en god investering för 
framtiden. Vi kommer att sjunga 
blandade hits av gammalt och nytt.
De tisdagar då det är Barnvagns- 
konsert i Stora Hammars kyrka 
uteblir ”Hopp och Pop”. Under 
tiden vi vuxna sjunger loss, kan ditt 
barn ligga och åla på en mjuk matta 
eller hänga i en bärsele på ditt bröst. 
Ingen anmälan behövs eftersom det 
är drop-in. ”Hopp & Pop” leds av 
Alexandra Frid Giertz och Pernilla 
Cederblad och Minna Standar.

Hopp & Pop!

Tisdagar kl 10.30–11.00

Öppet hus i Kyrkans hus med gofrulle, lek och häng för barn och familj. 
Frukosten serveras till självkostnadspris. 

Tisdagar kl 09.30–11.00
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Barnkörerna kör igång
Terminen startar v. 35.
Anmälan till höstens barnkörer är 
öppna. Du hittar den på vår hemsida.  
Första Mosekören
(för barn födda 2016-2013)
Går du på lågstadiet och vill sjunga 
i kör? Be dina föräldrar om hjälp att 
anmäla dig på vår hemsida. Vi övar i 
Kyrkans hus på tisdagar 17.30–18.15. 
Andra Mosekören
(för barn födda 2012-2009)
För dig som går på mellanstadiet och 
i sjundeklass. Anmälan görs på vår 
hemsida. Vi övar i Linnésalen i Kyr-
kans hus på tisdagar 16.30–17.15.
 

Föräldraföreläsningar
Vi erbjuder två föräldraföreläsningar. 
Maria Dufva den 8 september  
kl 18.30 i Kyrkans hus. Nästa är den 
10 november. Mer om den i nästa 
kyrkhälsning.

Maria Dufva, kriminolog  
och författare
Utsattheten för barn förändrades när 
barnen började leva sina liv allt mer 
uppkopplade mot chattar och soci-
ala medier. Maria fokuserar på att 
förekomma brotten på nätet genom 
att utbilda barnen i deras liv på nätet. 
Marias föreläsningar riktar sig till 
både barn och föräldrar. 

Kostnad: 150 kr per familj barnet/
barnen bör gå i åk 3 och uppåt.
Anmälan: från onsdag 24 augusti  
t o m onsdagen den 31 augusti till 
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se 
Märk mejlet ”Föräldraföreläsning”

 

Söndagen den 25 september kl 11.00  
i Stora Hammars kyrka är det bibel-
utdelning. Biblar delas ut till de barn 
som fyller sju år under året. Medlem-
mar ur Mosekörerna medverkar. En 
speciell inbjudan kommer med  
posten. Får du ingen inbjudan och  
vill komma? Kontakta:  
hollviken.pastorat@svenskakyrkan.se 

Alla varelser tillhör Gud. Ta med dig 
ditt/dina husdjur, välsignelsen ges till 
människa och djur.   
”Fråga djuren, de kan lära sig, 
himlens fåglar kan ge dig svar. Fråga 
markens kryp, de kan lära dig, havets 
fiskar kan upplysa dig.” Job 12:7

Den 4 oktober är djurens dag, 
en temadag för att belysa djurrätt 
och djurskydd. Det är också den 
Helige Franciskus dag, djurens 
skyddshelgon. Första och Andra Mo-
sekören medverkar vid gudstjänsten.
Från kl. 17.15 är det drop-in med 
grillad korv fram till att gudstjänsten 

Gudstjänst med  
bibelutdelning  

Gudstjänst för stora och små

Friluftsgudstjänst  
med djurvälsignelse

börjar kl 18 i Bibliska trädgården. 
Efter gudstjänsten firar vi Kanelbul-
lens dag med kanelbullar och kaffe.
 
 

Söndagen den 23 oktober kl 11.00 i Stora Hammars kyrka är det gudstjänst 
för stora och små. Medlemmar ur Mosekörerna medverkar. 

Gudstjänst 4 oktober kl 18  
i Bibliska trädgården



Vuxen i Höllvikens  
församling 
Svenska kyrkan vill vara med och skapa utrymme för samtal, för 
gemenskap, för växande, för stillhet och det inre lyssnandet. 
Församlingen vill försöka skapa sammanhang där vi kan höra Guds 
tilltal och förstå att Gud är mitt ibland oss - i vår dag och i vår natt. 
Församlingen erbjuder samtal om kristen tro, retreatdag, medi-
tation, andlig fördjupning, sopplunch med föredrag, bibelsamtal, 
angelägna livsnära samtal, pilgrimsvandring, caféföredrag, stilla 
mässor, samtal och bikt.
 Du är välkommen oavsett om du är ny eller van att gå i försam-
lingens olika gudstjänster och verksamheter.
  

Angeläget 
När samtal kring de stora och små 
livsnära frågorna blir av, är det ange-
läget och förtroendefullt.
Under hösten/våren 2022/2023 erbjud-
er Höllvikens församling 12 tillfällen 
till samtal om livet.
 Samtalen vänder sig till dig som 
är nyfiken på att veta mer om kristen 
tro eller var kristen tro har med vårt 
vardagsliv att göra. Kanske blev det 
aldrig av att du blev döpt eller valde 

att inte konfirmera dig men tänker 
att det är något du är nyfiken på nu. 
Efter samtalen mot vårkanten till, 
finns det möjlighet att bli döpt eller 
konfirmeras. Kanske vill du förnya 
det konfirmationen handlade om .
 Vi träffas på kvällstid och varje 
tillfälle har ett tema – t ex allas lika 
värde, skapelsen och miljön, för-
soning, att leva i och leva med det 
ofullkomliga, hopp och hopplöshet, 
Jesus, vad betyder Bibeln osv. Det 
finns också möjlighet för teman som 
någon i gruppen önskar ta upp. Vi 
träffas på tisdagar varannan vecka 
med början den 13 september  
kl 17.30–19.00 (Max 10 deltagare).
Ledare är Christel Brost och  
Maggie Signäs. 
Intresserad? - hör av dig till präst 
Maggie Signäs,
margaret.signas@svenskakyrkan.se 
eller telefon 070–161 96 74Maggie Signäs och Christel Brost leder träffarna
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Vi träffas i Rängs kyrka lördagen 
den 17 september kl 10.00 och börjar 
dagen med en kort introduktion 
av vad retreat innebär och vad 
tystnaden kan skänka oss. Därefter 
följer en gemensam meditation där 

Dagsretreat  
i Rängs kyrka

vi tillsammans går in i tystnaden. 
Dagen erbjuder sedan möjlighet 
att be, meditera, 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. 
Retreaten avslutas kl 16.00.

Prästerna Adina Wirdemo och 
Maggie Signäs och diakon 
Christina Dongas leder retreaten. 
Anmälan till:  
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se

Stillhet  
Tystnad  
Möten



Under året förbereder vi oss med 
bibelsamtal inför vår studieresa till 
Israel och Palestina. Vi samtalar och 
funderar över Bibelns berättelser och 
ord, varje träff har vi ett nytt tema.
  Med på studieresan har vi en 
svensk guide, vi kommer bland annat 
att åka till Betlehem, vandra Via 
Dolorosa i Jerusalem, be vid Västra 
muren, minnas våra dop vid Jordan-
floden och leta efter sykomoren i Je-
riko som Sackaois klättrade i. Såklart 
kommer vi även bada i Döda havet, 
och hinna med myllrande marknader 
i Jerusalem och Betlehem.  
 Du kommer att få en bibel inför 
våra bibelsamtal och vid varje träff 
fikar vi mackefika under den senare 

delen av samtalet. Maggie Signäs och 
Erica Wittgren leder bibelsamtalsträf-
farna och resan. Anmälan läggs ut på 
vår hemsida i slutet av augusti.

Vi träffas följande måndagar  
kl 18–20 i Kyrkans hus. 

Hösten 2022:
7 november, 21 november och  
5 december

Våren 2023:
30 januari, 13 februari, 27 februari,  
13 mars, 27 mars, 24 april, 8 maj  
och 28 maj

Hösten 2023:
28 augusti, 11 september, 25 septem-
ber och 22 oktober

Resa till Israel och Palestina sker 
preliminärt 4–11 oktober.
Vi upplever Jerusalem och Betlehem 
till fots, varje dag har ett program och 
några av kvällarna är fria för egna 
aktiviteter. Mer information om resan, 
flygtider och program kommer du att 
få vid någon av träffarna på våren 
2023. Resan är till självkostnadspris. 
Resan till Israel och Palestina är en 
del av bibelsamtalsgruppen, för att 
åka med på resan ska du också delta i 
förträffarna. 

Kontakta oss gärna om du har frågor:
Maggie Signäs, präst
margaret.signas@svenskakyrkan.se
Erica Wittgren, församlingspedagog
erica.wittgren@svenskakyrkan.se
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Bibelsamtal och studieresa till  
Israels och Palestinas heliga platser
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Dansa in i gemenskapen 
– kom till Heliga danser 

Dans i cirkel innebär gemenskap, när-
het, beröring, möten och skapar en 
bro mellan kropp och själ. Att dansa 
tillsammans främjar en god hälsa på 
många sätt. Både fysiskt och mentalt 
ökar vårt välbefinnande. 
 Vi träffas onsdagar kl 15.15-17.00 
i Kyrkans hus med start 31 aug till 26 
oktober för att dansa cirkeldanser, 
i kyrkliga sammanhang kallas det 
Heliga danser. Kom och prova på. 
 Mer information: Susann Persson  
susann.persson@svenskakyrkan.se 

11 september 2022 kl 18 Broder Sol,  
Syster Måne  - en danscykel till 
Skapelsens sång (Franciskus Solsång). 
Till denna lovsång skapade Judy 
King, dansledare från England, dans-

cykeln koreograferad till musik av 
många olika människor.
 Söndag 11 september kl 14.00 
övar vi i Kyrkans Hus i Höllviken 
och avslutar med att dansa hela 
cykeln kl 18.00 i Stora Hammars 
kyrka som ligger direkt intill. 
Dansledare är Susann Persson och 
Birgit Wahl. Recitatör Kerstin Jo-
hannesson. Läs mer om danscykeln 
på vår hemsida. 

Musiker: Martin Haksten. 
Präst: Maggie Signäs

Möjlighet att öva danserna finns 
även 31 augusti och 7 september i 
Kyrkans hus kl 15.15–17.00

Alla är hjärtligt välkomna att delta. 
För mer information kontakta    
susann.persson@svenskakyrkan.se

Dansmässa i  
Stora Hammars kyrka 

Meditation   
– nu på torsdagar
Alla är välkomna på meditation un-
der hösten i Stora Hammars kyrka. 
Observera att meditationerna är nu 
på torsdagar istället för måndagar. 
Tiden är densamma 18.00. Start i 
september. Ingen föranmälan.
Datum: 1, 8, 15 ,22 och 29 septem-
ber. 6, 13 och 27 oktober, 3 och 10 
november.
Ansvariga: Adina Wirdemo, präst 
och Maggie Signäs, präst.

Stilla Mässor  
i höst  
Stora Hammars kyrka kl 18. 

18 september. Tema: Godhet  
Präst: Adina Wirdemo

23 oktober. Tema: Försoning  
Präst: Jim Tullgren

20 november. Tema: Att leva  
Präst: Maggie Signäs

Vi övar onsdagar kl 13.30-14.30  
med start vecka 35.  
Välkommen att prova på!   
Vid mässan i Stora Hammars  
kyrka den 9 oktober kl 11  
sjunger Glädjestämman.  
Kom och lyssna!

Sjung med  
Glädjestämman
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Pilgrimsvandring  
längs Öresund
17 september kl 9.30 till 16.00.  
Vi vandrar denna numera traditionel-
la höstvandring längs Öresund, runt 
brofästet och avslutar med mässa i 
Bunkeflo Strandkyrka. Tillsammans  
med Pilgrim Helsingborg och Pilgrim  
Malmö. Ta med mackepacke och 
dryck. Kläder efter väder. Samling kl 
9.30 vid Friskis & Svettis, vid hamn-
bassängen. Du ansvarar själv för att ta 
dig till Ön och från Strandkyrkan. 
 Vandringsledare från Höllvikens 
församling är Erica Wittgren och 
Susann Persson. Ingen anmälan, men 
kontakta gärna församlingspedagog 
Erica Wittgren. 
erica.wittgren@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandring till 
skördevesper
9 oktober 15.50 till 18.00.  
Pilgrimsvandring med tema tacksam- 
het! Vi vandrar i stilla takt från Kyr- 
kans hus kl. 15.50, för att vara fram-
me i Rängs kyrka strax innan kl 18. 
 Vädertåliga kläder och bra skor. 
Ta med dricka och liten matsäck.
Vi avslutar med att fira skördevesper 
och fika på äppelkaka. Ingen anmä-
lan, men kontakta gärna församlings-
pedagog Erica Wittgren. 
erica.wittgren@svenskakyrkan.se

Numera hittar du våra träffar under  
”Torsdagar i Höllviken”, vilka inne-
fattar lunch, lunchmusik, föredrag, 
underhållning eller samtal om livet. 
Vi ses varje torsdag 12–14 i Linnésa-
len i Kyrkans hus (OBS. Lunchmu-
siken är i Stora Hammars kyrka). Vi 
serverar lunch med kaffe och kaka 
(40 kr) på våra ”samtal om livet” 
-träffar. Övriga träffar serverar vi 
sopplunch med kaffe och kaka (40kr).

Samtal om livet är en program- 
punkt ett par torsdagar i månaden, 
där vi samtalar om ämnen som man 

Torsdagsklubben blir 
”Torsdagar i Höllviken” 

kanske inte talar om när man fikar 
med vänner. Vi pratar en i taget och 
alla som vill får komma till tals. 
 Man måste inte prata om man inte 
vill, man kan också sitta och lyssna. 
Det som sägs i rummet stannar där. 
Vi tar upp teman som glädje, sorg, 
ålderdom, mening och liknande. Vi 
bestämmer tillsammans vad nästa 
träffs tema ska vara och alla som vill 
vara med är välkomna. Inte anmäla 
längre, bara kom!  
 Diakon Christina Dongas håller i 
träffarna. 
 

Caféföredrag 
Gäst: Bianca Kronlöf  
Bianca, som tyvärr fick ställa in i 
våras, håller sitt föredrag torsdag 22 
september. Platsen är Linnesalen i 
Kyrkans hus kl 18.30. 

Fika och föredrag: 100 kr. 
Anmälan: från 8 september kl 10.00. 
Begränsat antal platser. Anmälan till 
Expeditionen: 040–45 96 60 eller  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se 
 Det blir ytterligare två Caféföredrag 
under under hösten, torsdag 20 okto-
ber och 17 november. Mer information 
om de två föreläsningarna kommer i 
nästa nummer av Kyrkhälsning och i 
våra sociala medier. Boka upp datu-
men och håll utkik.

Bianca Kronlöf är skådespelare, 
författare och komiker med en rad 

produktioner bakom sig



.
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21 augusti, 10:e söndagen  
efter trefaldighet

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

24 augusti, onsdag 

08.30 Morgonmässa   
Stora Hammars kyrka  

28 augusti, 11:e söndagen  
efter trefaldighet 

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

30 augusti, tisdag 

09.30 Barnvagnskonsert      
Stora Hammars kyrka  

Martin spelar Babblarna på orgel! En 
konsert för barn med vuxna och vux-
na med barn! Mjuka mattor att sitta, 
ligga, dansa och röra sig på, såpbubb-
lemaskinen är igång! 
Församlingspedagog: Erica Wittgren
Organist: Martin Haksten

16.30 Familjekonsert     
Stora Hammars kyrka  

Program och medverkande enligt 
Barnvagnskonsert. Efteråt serveras 
korv med bröd.

31 augusti, onsdag 

08.30 Morgonmässa    
Stora Hammars kyrka  

1 september, torsdag 

12.00 Torsdagar i Höllviken 
med Lunchmusik     
Stora Hammars kyrka

Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad  

12.40 Gudomlig soppa   
Kyrkans hus, Linnésalen  

Soppa, bröd, kaffe, kaka 40 kr

18.00 Meditation    
Stora Hammars kyrka

Tema: Att vara  
Präst: Adina Wirdemo

4 september, 12:e söndagen  
efter trefaldighet 

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

18.00 Konsert      
Stora Hammars kyrka  

Musikens frihet 
Gustaf Brandt och Pernilla Cederblad 
visar på en musikalisk mångfald i både 
musik och instrument. 

7 september, 0nsdag 

08.30 Morgonmässa  
Stora Hammars kyrka  

8 september, torsdag 

12.00 Torsdagar i Höllviken 
(fd. Torsdagsklubben)      
Kyrkans hus, Linnésalen

Samtal om livet! 

Ett samtal mellan himmel och jord. Här 
vidrör vi det som berör i våra liv. Efter 
samtalet äter vi lunch med kaffe och 
kaka till en kostnad av 40:-
Diakon: Christina Dongas 
Präst: Maggie Signäs

18.00 Meditation      
Stora Hammars kyrka

Tema: Lyssna  
Präst: Adina Wirdemo 

11 september, 13:e söndagen  
efter trefaldighet 

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

18.00 Dansmässa      
Stora Hammars kyrka

Läs mer på sid 10.  
Dansledare: Susann Persson
Präst: Maggie Signäs

14 september, onsdag 

08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka  

Följ oss på Instagram:
www.instagram/hollvikensforsamling
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22 september, torsdag

12.00 Torsdagar i Höllviken 
(fd. Torsdagsklubben)      
Kyrkans hus, Linnésalen  

Samtal om livet! 
Ett samtal mellan himmel och jord. Här 
vidrör vi det som berör i våra liv. Efter 
samtalet äter vi lunch med kaffe och 
kaka till en kostnad av 40 kr
Diakon: Christina Dongas 
Präst: Maggie Signäs

18.00 Meditation
Stora Hammars kyrka

Tema: Kärlek  
Präst: Maggie Signäs

18.30 Caféföredrag     
Kyrkans hus, Linnésalen  

Gäst: Bianca Kronlöf 
Läs mer på sid 11.

25 september, 15:e söndagen  
efter trefaldighet 

11.00 Familjegudstjänst 
Stora Hammars kyrka  

Gudstjänst med bibelutdelning. Med-
verkar gör medlemmar ur Första och 
Andra Mosekören 

18.00 Konsert      
Stora Hammars kyrka  

Musikalisk värme med Nordströmz 
Ingmar Nordström, Arne Nordström 
och Hans Nordström bjuder på väl-
klingande musik tillsammans med 
Pernilla Cederblad.

15 september, torsdag 

12.00 Torsdagar i Höllviken 
(fd. Torsdagsklubben)      
Kyrkans hus, Linnésalen  

Vad är sötare än honung? 
Enar Tolstav, biodlare bjuder oss på en 
guidad honungsprovning. Maggie  
Signäs reflekterar över honung i bibeln. 
Det finns också möjlighet att köpa 
honung av Enar.  
 Soppa, bröd, kaffe, kaka 40 kr
Diakon: Christina Dongas 
Präst: Maggie Signäs

18.00 Meditation
Stora Hammars kyrka

Tema: Godhet  
Präst: Adina Wirdemo 

17 september, lördag 

09.30 Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring från Ön på Limhamn 
Läs mer på sid 11.
Guide: Susann Persson 
Församlingspedagog: Erica Wittgren  

10.00 Retreat      
Rängs kyrka / S:ta Annasalen 

Läs mer på sid 8. 
Präster: Adina Wirdemo,  
Maggie Signäs 
Diakon: Christina Dongas

18 september, 14:e söndagen  
efter trefaldighet 

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

15.00 Psalmworkshop      
Kyrkans hus, Cikoriasalen

Skriv en psalm med oss som kan bli ett 
bidrag till den nya psalmboken som är 
under produktion.  
Läs mer på hemsidan.
Organist: Martin Haksten 
Präst: Victoria Björck Karlsson

18.00 Stilla mässa 
Stora Hammars kyrka

Tema: Godhet
Präst: Adina Wirdemo  

20 september, tisdag 

09.30 Barnvagnskonsert      
Stora Hammars kyrka  

Pernilla och Daniel Tiger! 
En konsert för barn med vuxna och 
vuxna med barn! Mjuka mattor att 
sitta, ligga, dansa och röra sig på, 
såpbubblemaskinen är igång! 
Församlingspedagog: Erica Wittgren 
Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

16.30 Familjekonsert      
Stora Hammars kyrka  
Program och medverkande enligt 
Barnvagnskonsert. Efteråt serveras 
korv med bröd.

21 september, onsdag 

08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka  



28 september, onsdag 

08.30 Morgonmässa    
Stora Hammars kyrka  

29 september, torsdag 

12.00 Torsdagar i Höllviken  
med Gudomlig soppa 
(fd. Torsdagsklubben)      
Kyrkans hus, Linnésalen  

Föredrag om Per Albin-linjen
Bertil Björck från föreningen Callu-
na berättar om hur Skåne och Näset 
rustade sitt försvar för Andra världs-
kriget. Roy Larsson visar bilder.  
Soppa, bröd kaffe, kaka 40 kr
Diakon: Christina Dongas 
Präst: Maggie Signäs

18.00 Meditation 
Stora Hammars kyrka

Tema: Tystnad  
Präst: Adina Wirdemo
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2 oktober, den helige mikaels dag

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka   

15.00 Psalmworkshop      
Kyrkans hus, Cikoriasalen

Skriv en psalm med oss som kan bli 
ett bidrag till den nya psalmboken 
som är under produktion.  
Läs mer på hemsidan.
Organist: Martin Haksten 
Präst: Victoria Björck Karlsson

  
4 oktober, tisdag 

09.30 Barnvagnskonsert
Stora Hammars kyrka  

Vi går på Zoo med Pernilla! 
Rörelsesånger och djursånger! En 
konsert för barn med vuxna och vux-
na med barn! Mjuka mattor att sitta, 
ligga, dansa och röra sig på, såpbubb-
lemaskinen är igång!
Församlingspedagog: Erica Wittgren 
Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

18.00 Friluftsgudstjänst 
för djur och människor 
Bibliska trädgården  

Välkommen till Friluftsgudstjänst med 
djurvälsignelse. Läs mer på sid 7 

5 oktober, onsdag 

08.30 Morgonmässa      
Stora Hammars kyrka 

 

6 oktober, torsdag 

12.00 Torsdagar i Höllviken 
med Lunchmusik    
Stora Hammars kyrka

Organist: Martin Haksten  

12.40 Gudomlig soppa    
Kyrkans hus, Linnésalen  

Soppa, bröd, kaffe och kaka 40 kr
Diakon: Christina Dongas 
Präst: Maggie Signäs

18.00 Meditation
Stora Hammars kyrka

Tema: Sorg  
Präst: Maggie Signäs

9 oktober, tacksägelsedagen 

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

Kören Glädjestämman medverkar  
med sång under ledning av  
Pernilla Cederblad

15.50 Pilgrimsvandring       
Kyrkans hus till Rängs kyrka  

Pilgrimsvandring med tema tacksam-
het! Läs mer på sid 11.
Församlingspedagog: Erica Wittgren

18.00 Skördevesper      
Rängs kyrka  

Solist: Anna-Lena Tideman, sång.   

12 oktober, onsdag 

08.30 Morgonmässa     
Stora Hammars kyrka  

Gud är kärlek,  
och den som  

förblir i kärleken  
förblir i Gud  

och Gud i honom
Första Johannesbrevet 4:16



svenska kyrkan  
höllvikens församling
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onsdag 11–14. Lunchstängt 12–12.30

www.svenskakyrkan.se/hollviken
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E-post: hollviken.pastorat@svenskakyrkan.se
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            övrigt, 123 271 71 30
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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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13 oktober, torsdag 

12.00 Torsdagar i Höllviken 
(fd. Torsdagsklubben)      
Kyrkans hus, Linnésalen  

Samtal om livet! 
Ett samtal mellan himmel och jord. Här 
vidrör vi det som berör i våra liv. Efter 
samtalet äter vi lunch med kaffe och 
kaka till en kostnad av 40 kr
Diakon: Christina Dongas 
Präst: Maggie Signäs

18.00 Meditation
Stora Hammars kyrka

Tema: Oro  
Präst: Adina Wirdemo

Lösningen till  
sommarkrysset i  
förra numret  
av Kyrkhälsning

16 oktober, 18:e söndagen  
efter trefaldighet 

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

18.00 Konsert     
Stora Hammars kyrka 

Mer information om konserten 
kommer senare på vår hemsida och 
Facebook.  



Samling kl 9.30 vid Friskis & Svettis.  
Vi vandrar till Bunkeflo  
Strandkyrka. Läs mer på sid 11.

Barnvagnskonsert Familjekonsert 
Kl 09.30 tisdag: 30 augusti,  
20 september, 4 oktober,  
8 november och 13 december. 
Stora Hammars kyrka. Se sid 4. 
 

 
Kl 16.30 tisdag: 30 augusti,  
20 september, och 8 november.
Efteråt korv med bröd. 
Stora Hammars kyrka. Se sid 4. 

Pilgrimsvandra  
längs Öresund

17 Se
pt

em
be

r

 
Gustaf Brandt och Pernilla Cederblad visar på en 
musikalisk mångfald i både musik och instrument. 
Stora Hammars kyrka kl 18. 

Torsdagar i  

Höllviken  

bjuder på  

lunchmusik

1 september 
med Martin Haksten

6 oktober 
med Pernilla Cederblad

Stora Hammars 
kyrka kl 12

Efteråt Gudomlig soppa  
i Kyrkans hus kl 12.40

Musikens frihet

4 Se
pt

em
be

r

 
Gustaf Brandt och Pernilla Cederblad visar på en 
musikalisk mångfald i både musik och instrument. 
Stora Hammars kyrka kl 18. 

KONSERT

Musikalisk värme  
med Nordströmz

KONSERT

25 Se
pt

em
be

r

 
Välklingande musik med Ingmar Nordström,  
Arne Nordström och Hans Nordström och  
Pernilla Cederblad. Stora Hammars kyrka kl 18. 
 


