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Det blir bättre.  
       Suck, hur vet du det? 
Jag vet inte men jag tror. Det är inte mening att förmin-
ska det du går igenom just nu. Men jag tror att du med 
Guds hjälp hittar en väg att gå. 
       Kanske det. 
Det blir bättre. 
       Bättre vet jag inte men annorlunda i alla fall. 
Jag tror du finner den styrka du behöver för att gå ige-
nom allt du har att gå igenom.

TJATIGT? ETT AV mina barn sa en gång att det inte var 
lönt att beklaga sig för mig eftersom jag svarade att det 
blir bättre. Kanske säger jag det för ofta, men jag tror 
verkligen att det blir bättre, eller annorlunda vilket kan 
vara lite bättre. Kanske är ”det blir bättre”, en av de van-
ligaste uppmuntrande hälsningarna människor emellan. 
I bibeln är en av de vanligaste uppmaningarna, ”var inte 
rädd”. Det sa ängeln till Maria innan hon blev med barn. 
”Det blir bättre och var inte rädd är nära varandra”.

DET BLIR BÄT TRE kan innebära lite olika saker: 
Det blir bättre och problemet löses som när Jesus botar 
en sjuk. Sen kanske det finns problem som återstår ifall 
den botade är fattig och utstött eller inte har familj.

DET BLIR BÄT TRE kan innebära att en människa får ork och 
kraft av vänner och Gud att bära sina bördor. Det är långt-
ifrån alltid som problem och sjukdomar går att lösa eller 
bota. Lösningen kan vara att lära sig leva med dessa.

DET BLIR BÄT TRE kan också betyda att livet inte gick att 
rädda och vi säger till varandra att i Guds rike blir det bättre. 
Ibland kommer döden som en befriare från smärta och li-
dande. Vi lägger den vi saknar i Guds händer och får hoppas 
och tro att det blir bättre, nån annan stans, i Guds famn.

DET BLIR BÄT TRE betyder inte att det blir bättre på kort 
sikt. Det kan till och med bli sämre på kort sikt. Det kan 
behöva bli sämre på kort sikt för att bli bättre på lång sikt.

DEN SOM UTSÄT TS för våld i hemmet har att välja mellan 
att bryta sig loss och kanske anmäla förövaren eller stan-
na kvar i våldet. Då kan det bli sämre innan det blir bättre. 
Våldet kan bli värre och utsattheten större vid uppbrottet. 
Men vad är alternativet? Att stanna kvar i en destruktiv och 
kanske våldsam relation och långsamt malas ner. Det kan bli 
bättre med bön och vänners ingripande och stöd.

JAG LJUGER OM jag alltför säkert menar att det alltid blir 
bättre. Det blir inte bättre varje gång. Ibland blir det bara 
annorlunda eller oförändrat. Men ibland kan de yttre för-
utsättningarna vara oförändrade men upplevelsen kan ha 
ändrats ….till det bättre. Allt är annorlunda fastän allt är 
detsamma. Hursomhelst, det vi har kämpat med och mot 
men inte kommit tillrätta med, får vi försöka lägga i Guds 
händer och be med orden ur den nyare psalmen 769.

Gud, i dina händer vilar jag i tro, vilar i din värme och din ro. 
Varje brustet hjärta, varje skadad själ famnar du och gör  
den hel. 
Nära vill jag leva, nära dig min Gud, I din omsorg finner själen 
ro. Nära vill jag leva, nära dig min Gud, i din kärlek kan min 
kärlek gro.

Guds välsignelse över er sommar.

Det blir bättre!
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A N D R U M

På Stora Hammars kyrkogård har  
minneslunden utökats och fått en 
vacker inramning i granit samt en ny 
yttergång av marktegel. 

Minneslunden klar

Snart sista anmälningsdag.

Lättade restriktioner!

Är du född 2007 och vill konfirmera 
dig så är det hög tid för anmälan.  
Söndag 27 juni är sista anmälnings- 
dag. Välj mellan sex grupper: Frilufts-
gruppen, Musikgruppen, Lägergrup-
pen, Upp och ut-gruppen, Sommar-

I slutet av sommaren blir det fler 
kluriga kryss med Martin & Erica 
på församlingens Facebooksida.

hemma-gruppen och Lilla gruppen. 
Läs mer om alla lägergrupperna på 
vår hemsida. Där finner du även län-
ken till anmälan, som sker digitalt: 
www.svenskakyrkan.se/hollviken/
konfirmation 

H Å L L  U T K I K  E F T E R :

Måla & meditera med 
Elsa Nilsson Malm

Fler melodikryss

Gospel Glory tar åter ton 
Äntligen kan vi välkomna fler. Information om vad lättnaderna  
innebär vad gäller antal deltagare finns på församlingens hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/hollviken/aktuella-restriktioner 
eller scanna QR-koden här intill.

Med ett lekfullt sinne ska vi  
utforska några av bibelns 
berättelser och låta dem få nytt 
liv med hjälp av fantasi och färg. 
Elsa, församlingspedagog leder 
verksamheten som startar i slutet 
av augusti. Mer om detta senare 
på hemsidan, Facebook och i 
nästa nummer av Kyrkhälsning. 

Har du problem att andas? Du kanske 
har varit sjuk i covid och hittar inte 
tillbaka till din normala andning? Då 
kanske vi kan hjälpa dig? Christina 
Dongas, diakon, och Alexandra Frid 

Söndag 20 juni blir det gospelmässa. 
Det blir två mässor i Håslövs kyrka,  
kl 16.00 och 19.00. Anmälan gäller: 
expeditionen: 040–45 96 60 eller 
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se

Giertz, musikpedagog, är båda 
utbildade operasångerskor med 
stor erfarenhet av andningsteknik. 
Vi hjälper dig att bli medveten om 
din andning och ger dig verktyg 
att påverka din andning. Kontakta 
expeditionen om du vill ha vår 
hjälp, 040–45 96 60. Vi tar emot 
personer som behöver hjälp med 
sin andning fram till midsommar. 
Därefter tar vi sommaruppehåll. 
På återseende i september.
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Din röst behövs!

Kyrkovalet är viktigt. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och förutsätter engagemang 

och deltagande. Genom valet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att påverka. I kyrkovalet 

väljs de personer som ska få förtroendet att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Vad ska vi välja till?

Valet omfattar val till tre olika nivåer: 
- kyrkomötet på den nationella nivån 
- stiftsfullmäktige i Lunds stift 
- kyrkofullmäktige i Höllvikens församling

Vem får rösta?

Den som tillhör Svenska kyrkan, är folkbok-
förd i Sverige och fyller 16 år senast på valda-
gen. I slutet av augusti får alla röstberättigade 
röstkort hem i brevlådan.

Vilka ska vi rösta på?

De grupper som deltar i valet kallas nomine-
ringsgrupper. För valet till kyrkofullmäktige  
i Höllvikens församling är grupperna: 
- Socialdemokraterna 
- Kyrklig Samverkan i Höllvikens församling 
- Skånepartiet i Lunds stift 
- Sverigedemokraterna 

Hur röstar vi?

Det kommer att finnas flera olika sätt: 
- förtidsröstning från och med den 6/9. 
- brev- och budröstning där material kommer    
  att finnas från cirka den 23/8. 
- valdagen den 19 september i vallokalen  
   Kyrkans Hus, Kyrkvägen 7 i Höllviken.

Mer information? Mer information om hur, var och när vi kan rösta kommer  
i det nummer av Kyrkhälsning som distribueras i mitten av augusti.

Kyrkoval
19 SEP 2021
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recept
Från vårens nya verksamhet, Himlagott, 
kommer det här läckra receptet.  
Vid tre träffar lagades det mat med  
inspiration från bibeln och örter från  
Bibliska trädgården.

Lätt linssoppa från Jesu tid 
12 pers

2 kg rotfrukter, t ex morötter, kålrot, 
sötpotatis
2-3 gula lökar i klyftor
6 msk olivolja
2 lagerblad
4 msk tomatpuré
2-3 tsk sambal oelek
2 tsk senapsfrön
4 msk mald spiskummin
16 dl vatten
6 grönsaksbuljongtärningar
2 burkar naturella vita bönor
2 stora burkar matyoghurt
2 stora surdegsbröd

Gröna kryddörter till garnering

Ansa och skär rotfrukterna i bitar. Fräs 
dem och löken i olivoljan i en stor kast-
rull i några minuter. Tillsätt tomatpuré, 
senapskorn, spiskummin och sambal 
oelek och fräs ytterligare någon minut.
Häll i vattnet och smula ner buljongtär-
ningarna och låt grytan puttra under 
lock på svag värme i 10-15 minuter.
Häll av bönorna och spola av dem i kallt 
vatten, häll dem i grytan och låt koka 
ytterligare 5 minuter.
Servera grytan med matyoghurt och 
bröd, gärna osyrat.

Smaklig spis!

Till hösten finns det tre barnkörer i 
församlingen. Terminen startar  
vecka 36, men redan nu kan anmälan 
göras.

Pojkkör
Som kille kan man ibland känna sig 
lite ensam i en kör bland alla tjejer, då  
tjejerna ofta är mest representerade. 
 Att som kille få sjunga tillsam-
mans med andra killkompisar kan 
skapa en trygghet som gör att man 
vågar fortsätta sjunga. 
 Vi kommer att erbjuda en pojkkör 
på tisdagar kl 15.45–16.15. Du som 
har börjat förskoleklass eller är äldre 
är välkommen. Anmälan görs på 
Höllvikens församlings hemsida.

Första Mosekören
(för barn födda 2015-2012)

Går du på lågstadiet och vill sjunga 
i kör? Då är du välkommen att 
redan nu anmäla dig till Första Mo-
sekören. Be dina föräldrar om hjälp 
att anmäla dig på vår hemsida.  
Vi övar i Linnésalen i Kyrkans hus 
tisdagar kl 17.30–18.15.
 

Andra Mosekören
(för barn födda 2011-2008)

Detta är kören för de som går på 
mellanstadiet och i sjundeklass. An-
mäl dig redan nu om du vill sjunga i 
kör. Anmälan görs på vår hemsida. 
Vi övar i Linnésalen i Kyrkans hus 
tisdagar kl 16.30–17.15.

Öppet för anmälan till  
höstens barnkörer

Njut av fina sommarpsalmer  
Psalmerna spelas av någon av våra musiker, organist  
Martin Haksten eller kyrkomusiker Pernilla Cederblad. 
Scanna QR-koden eller gå in på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/hollviken/sommarpsalmer

 



Hoppas du finner något som passar just dig! 
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Hej!

Vi är en duo bestående av flöjt och cello som har satt ihop ett konsertprogram 
vi hoppas kunna få dela med oss av i sommar! Vi tog kandidatexamen från 
Musikhögskolan i Malmös musikerutbildning våren 2020 och studerar nu på 
masternivå vid samma institution. Vi har musicerat tillsammans sedan vi 
började våra studier i Malmö 2017 och har länge haft intresset att upptäcka 
både känd och okänd repertoar för flöjt och cello. Vårt program går att anpassa 
efter era önskemål gällande tid, publik och sammanhang. Vår repertoar 
innefattar musik av bl.a. J. S. Bach, Mozart och Villa-Lobos samt egna 
arrangemang av folkkära visor och melodier. 

Vi ser fram emot att höra från er!

Kort om oss:

Astrid Hanson Wallgren - Cello 

Astrid började sin musikaliska bana när hon vid nio års ålder för första gången 
rörde vid en cello. Lektioner vid Kulturskolan i Stockholm följdes av vidare 
studier i cello på Södra Latins gymnasium och vid Musikhögskolan i Malmö. 
Astrid har en stark kärlek till kammarmusik och ett intresse att studera in en 
varierande repertoar.

Sofia Ericson - Tvärflöjt

Sofia kommer från Torshälla och började spela flöjt vid Eskilstuna musikskola 
som nioåring. Hon har vidare studerat musik på Lunnevads folkhögskola och 
därefter Musikhögskolan i Malmö. Sofia har alltid tyckt om kombinationen 
flöjt och cello och tycker det är spännande att utforska vad instrumenten kan 
åstadkomma i samklang. 

Kontaktuppgifter:

Astrid: 
070-5669744
astrid-hw@hotmail.com

Sofia:
073-3011173
sofiajosefinee@hotmail.com

A S T R I D  &  S O F I A

Sommarkonserter  
i Håslövs kyrka
SÖNDAGAR KL 18

4 JULI

Halén och Brandt  
–en lyxkonsert i all  
enkelhet
Häng med på en musikalisk resa 
från hjältemodigt mästerverk  
till en gotländsk sommarnatt med  
Michael Halén, trumpet och  
Gustaf Brandt, piano.

11 JULI 18 JULI 25 JULI

Flöjt och cello under  
valven
Musik av bl.a. J. S. Bach, Mozart 
och Villa-Lobos samt egna arrang-
emang av folkkära visor och melo-
dier med Astrid Hanson Wallgren, 
cello och Sofia Ericson, tvärflöjt.

De stora Wienklassikerna 
–Beethoven 251 år i år
Musik för mandolin och piano av 
Mozart, Haydn och Ludwig van 
Beethoven framförs av Camerata 
Mandolino Classico, bestående av 
Lars Forslund och Angelica Selmo.

Folkvisor på nytt
Personliga vistolkningar av bland 
andra Benny Andersson, Evert  
Taube och Sofia Karlsson, med 
malmötjejerna Angelica Alm och 
Anna Berggrensson, sång, piano, 
fiol och percussion.
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Sommarmusik  
i Stora Hammars 

gamla kyrka
ONSDAGAR KL 19

OBS! FÖR ANMÄL AN
För konserterna i Håslövs kyrka och 
Stora Hammars gamla kyrka gäller 
föranmälan. Restriktionerna har 
lättats men fortfarande begränsas 
antalet deltagare i våra kyrkor, därför 
måste du föranmäla dig så du säkert 
får plats. Mejla föranmälan till:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkguiden  
Med Svenska kyrkans  
app Kyrkguiden  
får du enkelt fram  
information om vad som händer i 
en kyrka nära dig, var du än är  
i Sverige. Har du iPhone så häm- 
tar du appen på App Store.  
För Android gäller Google Play. 

Sånger om himmel, hav  
och kärlek Österlenbasera-
de DuåD, Villemo och Magnus 
Daneling, sång och piano. På re-
pertoaren: egna kompositioner, 
pop, jazz och andlig musik.

Se hur i prydning  
jorden står En lyrisk hyll-
ning till sommarens psalmer 
med skådespelerskan och sång-
aren Catherine Jeppson och 
organisten Martin Haksten.

1 AUGUSTI

I näktergalens fotspår
Minna och Ingela Tägil, sopraner, 
och Nils E. Tägil, piano och orgel, 
är tre generationer musiker som 
i år firar operasångerskan Jenny 
Linds 200-årsjubileum.  Det blir ett 
sprudlande musikprogram i hennes 
kyrkomusikaliska fotspår.

4 AUGUSTI

11 AUGUSTI

SE HUR I PRYDNING JORDEN STÅR framförs av skådespelerskan Catherine Jepps-

son med musiker och innehåller församlingssång, texter och tonsatta dikter. Programmet 

kan bokas med extern musiker, men arrangören kan även välja att tillhandahålla egen 

musiker i samråd med Catherine Jeppsson. 

Programmet är flexibelt utformat särskilt med friluftsgudstjänsten i åtanke och lämpar sig 

för sommarprogrammet, musikgudstjänsten såväl som lunch- och caféprogram,  

och samarbete med församlingens körer.

CATHERINE JEPPSSON är utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Göteborg. Hon 

har varit verksam vid bl a Helsingsborgs stadsteater och spelat i theatron:s Vem är rädd 

för Virginia Woolf? och Private Lives. 2021 ses hon i bl a SVTs Jakten på en mördare och Tun-

na blå linjen. Sedan många år ger hon kurser för Svenska kyrkans textläsare och präster.

Programmet är ca 50 minuter långt.

Arvode för skådespelare och musiker:  5 500 kr. 

Om församlingen tillhandahåller musiker:  3 800 kr. 

Kostnad för sociala avgifter samt för resa och ev logi tillkommer. v

kontakt    

Catherine Jeppsson 

0736 868333 

catherinejeppsson@hotmail.com

o
SE HUR I PRYDNING JORDEN STÅR! 

– en dramatiserad hyllning till sommarpsalmen!

Till slut kommer den och vi får rå om den. Även om det mesta regnar bort.  

Sommaren. 

    Vad är ett starkare uttryck för vad denna tid och dess ankomst gör med oss än  

sommarpsalmen? Den berör på djupet vårt behov av ljus, hopp, glädje och att andas  

lättare – både i fysisk och i själslig mening. I år är behovet möjligen ännu större. 

    Låt oss tillsammans sjunga de älskade sommarpsalmerna och lyssna till kända som 

okända visor och texter om saltsänkta klippor och hallonsnår! När välbekanta psalmer 

reciteras av en erfaren skådespelare får publiken nya perspektiv på välbekant och invant. 

Andra texter och sommarberättelser vävs samman till en härlig sommarlyrisk upplevelse. 

Självklart ingår också det som gör psalmerna så älskade – församlingssången!

Jag vill gå mellan rågen 

Som vaggar för vinden 

Med blytunga ax 

Jag vill ligga i gräset 

Och stirra mot himlen 

Som djupblå sig välver 

Med svalor som glida 

Jag vill luta mitt öra  

Mot solvarma jorden 

Och lyssna till röster  

Som viska ur mullen 

Allt lever allt lever 

elmer diktonius

Se hur i prydning 
jorden står! 

EN HYLLNING  

TILL SOMMARPSALMEN

Visor och pop från 60- 
och 70-tal Clas, Nils  
och Stefan tar dig med på en  
nostalgisk tillbakablick.

18 AUGUSTI

Från torsdag 24 juni till 
tisdag 24 augusti ställer 
lokala konstnärer ut sina 
alster på kyrkogården. 
Temat är Båtar i bibeln. 
Vilka konstnärerna är 
presenteras senare på vår 
hemsida.

Ta en promenad i Bibliska 
trädgården. Se och dofta bibliska 
växter i sin fulla prakt. 
Slå dig ned  
en stund i ro- 
fylld tystnad och  
bara njut av att  
bara vara. 

Botanisera

Konstrunda  
på Stora Hammars 

kyrkogård
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Sommarläsning

Ett brev som handlar om gemenska-
pen och friheten i att tillhöra 
Kristus. I brevet, det kortaste i 
Bibeln, möter vi slaven Onesimus 
som rymt från sin herre Filemon 
och anslutit sig till de kristna. Men 
enligt gällande regler ska en förrymd 
slav sändas tillbaka till sin herre. 
Det Paulus gör, är att skriva ett brev 

till Filemon och uppmana honom 
att ta emot Onesimus, trots att han 
rymt. Välkomna honom med öppna 
armar som om det vore Paulus själv 
han tog emot och betrakta Onesimus 
inte längre som en slav, utan broder. I 
den bästa av världar borde väl Paulus 
aldrig sänt tillbaka Onesimus men 
regler och lagar gäller ju för alla. I den 
trygga vetskapen om att han tillhör 
Gud och att Gud delar hans liv, och 
att Paulus lagt goda ord för honom, 
blev kanske Onesimus liv i slaveriet 
något lättare att uthärda, blev han 
kanske mer jämlikt behandlad. Det 
får vi som läser tyvärr inte veta.  
 Brevet har dock en speciell 
plats i mitt hjärta av en helt annan 
anledning. Under många år brukade 

vi ha en stor konfirmanddag i 
kontraktet, ”På rymmen.” Då fick 
alla konfirmander ikläda sig rollen 
som slaven Filemon och vara på 
rymmen med en skylt runt halsen: 
Slav! Tillhör Filemon! Utrustade med 
karta och biblar skulle de inom viss  
tid försöka finna och få en under- 
skrift av Paulus själv. Det hela komp- 
licerades dock av att de samtidigt var  
jagade av ungdomsledare, utklädda  
till Filemons soldater. Blev de till- 
fångatagna hamnade de i fängelse- 
hålan. Där hade konfirmanderna en 
möjlighet att bli fria: genom att  
sjunga så vackert att de blev utsläpp- 
ta av en ängel. När tiden var slut  
och de förhoppningsvis fått sin 
underskrift av Paulus ringde kyrk- 

Varför inte öppna en bok istället för en app?  
Letar du efter spänning, kärlek och romantik eller något tankeväckande att reflektera över?  

Öppna då bibeln, där finner du allt. Victoria, Jim och Charles,  
präster i församlingen och Erica, församlingspedagog bjuder på lästips.  

        Jag vädjar för 
Onesimos, mitt  
barn som jag fött i  
min fångenskap

Filemonbrevet
VIC TORIA S TI PS
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Apostlagärningarna är en spännande 
fortsättning på evangelierna, som du 
självklart kan läsa utan att ha läst 
något av evangelierna först – men 
det är bra att ha koll på att Jesus är 
upptagen till himmelen, att lärjungen 
Judas är borta ur historien efter hans 
stora svek. Tron på Jesus och Helig 
Andes närvaro är det som driver 
Apostlagärningarnas berättelse 
framåt, hur människor kommer till  
tro, och hur kristendomen sprids 
över världen. I kapitel nio möter vi  
Saul som hatar de kristna lärjung-
arna och vill döda dem, han möter 
ett stort ljussken på sin väg till 
Damaskus, en röst som säger: ”Saul, 

Predikaren säger ”Tomhet idel 
tomhet”. Det kan låta deprimerande 
men är i själva verket en skarpsynt 
filosofisk iakttagelse av våra 
mänskliga villkor. Vi har inte tillgång 
till vad saker och företeelser är i sig 
själva utan vi kommer till dessa och 
fyller dem med innehåll baserat på 
våra erfarenheter och förutfattade 
meningar. ”Allt har sin tid; en tid för 
födelse och en tid för död, en tid att 
plantera och en tid att rycka upp.” 
Predikaren skriver om livets fullhet 
eller tomhet och våra olika möjligheter 
och ansvar i detta. Läs och begrunda 
din egen plats och påverkan på livet i 
dess detaljer och fullhet.

klockorna till mässa och väl i 
kyrkan fick alla konfirmander 
lägga av sin slavskylt, då de inte 
längre tillhörde Filemon utan Jesus 
Kristus. Jag är inte säker på att alla 
hundratals konfirmander som varit 
med på den här dagen egentligen 
minns vad den handlade om. Men 
jag vet att många av dem minns 
dagen i sig, minns känslan av hur 
många konfirmander som faktiskt 
finns i vårt kontrakt, minns känslan 
av att vara många som delar tro och 
får fira mässa tillsammans. Och det 
får mig att le varje gång jag ögnar 
igenom Brevet till Filemon och 
känna friheten i att tillhöra Kristus, 
känna glädjen i att tillhöra en kyrka 
som prioriterar konfirmander 
och ungdomar, känna kraften 
och tryggheten i att få tillhöra en 
gemenskap där unga och vuxna 
tillsammans får fira mässa, sjunga 
och genom bröd och vin ta emot 
Gud och Guds kärlek i våra hjärtan. 

drabbats helt orättvist. Jobs vänner 
menar att han måste gjort något 
som retat Gud och att det är därför 
Job råkat ut för allt elände. I slutet 
av berättelsen ger sig Gud till 
känna och meddelar att Job har 
rätt och vännerna fel. Det var inte 
på grund av något Job gjort som 
han drabbats. Job blir upprättad 
och får en ny chans i livet och tycks 
nöjd. Men Job får aldrig reda på 
varför han hade råkat ut för alla 
motgångar. Job tycks nöjd att möta 
Gud och bli upprättad men utan att 
få svar på sina frågor.

Saul, varför förföljer du mig?” 
och spänningen fortsätter med att 
Saul blir blind, byter namn och… 
Petrus blir fängslad i några kapitel 
fram, ännu lite längre fram blir 
Paulus som var Saul förut fängslad 
och vid midnatt ber och sjunger 
de lovsånger till Gud. Det blir ett 
jordskalv och bojorna faller av dem. 
I ett rasande tempo ställs lärjungar 
och människor inför svåra val, 
omöjliga uppgifter och helt galna 
strapatser – medan tron vacklar och 
ändå bär. Och det är ju så att Alla 
vägar bär till Rom – även denna.

Jag vill slå ett slag för bibelboken 
om Job som finns i den delen av 
bibeln vi kallar Gamla Testamentet. 
Det är en bok om en from man 
som Gud låter allehanda olyckor 
drabba. Job är verkligen arg på 
Gud eftersom han menar att han 

        Kaldeerna anföll 
med tre horder, de 
tog kamelerna och 
högg ner folket.

Jobs bok
J IMS TI PS

        De såg hur tungor 
som av eld fördelade 
sig och stannade på 
var och en av dem.

Apostlagärningarna
E RIC A S TI PS

        Nåväl, då vill jag 
pröva på glädjen och 
njuta livets goda.

Predikaren
CHARLES TI PS



15 juni, tisdag 

18.30 Picknickkonsert
Bibliska trädgården    

Sommar och kärlek
Visor och musikalstycken med 
Aida Davidsson och Minna Standar, 
sång och Martin Haksten, piano. 
Föranmälan:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se
Diakon: Christina Dongas

17 juni, torsdag 

12.00 Torsdagsklubben  
med Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen

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

20 juni, 3:e söndagen  
efter trefaldighet

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka

16.00 och 19.00  
Gospelmässa       
Håslövs kyrka

Gospel Glory medverkar. Vid pianot 
sitter Anna Weister Andersson 
Föranmälan exp. 040–45 96 60 eller 
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se 
Körledare: Åsa Otterlund
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24 juni, torsdag 

12.00 Torsdagsklubben  
med smörgåstårta     
Kyrkans hus, Linnésalen

Avslutning med hemlig gäst och mu-
sikunderhållning. Denna gången firar 
vi lite extra och ersätter soppan med 
smörgåstårta! 40 kr.  
Föranmälan exp. 040–45 96 60. 
Präst: Charles Hägg,  
diakon: Christina Dongas

26 juni, midsommardagen 

11.00 Gudstjänst  
Bibliska trädgården

Friluftsgudstjänst

27 juni, den helige  
johannes döparens dag

11.00 Mässa 
Rängs kyrka

 

 

4 juli, apostladagen

11.00 Mässa
Rängs kyrka 

18.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka  

En lyxkonsert i all enkelhet 
Läs mer på sid 6-7.  
Föranmälan:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se

11 juli, 6:e söndagen  
efter trefaldighet 

11.00 Mässa
Rängs kyrka

18.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka  

Flöjt och cello under valven 
Läs mer på sid 6-7.  
Föranmälan:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se

18 juli, kristi förklarings dag 

11.00 Mässa 
Rängs kyrka  

18.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka  

De stora Wienerklassikerna 
Läs mer på sid 6-7.  
Föranmälan:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se

Lättade restriktioner!
Information om vad lättnaderna innebär vad gäller antal deltagare finns på församlingens hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/hollviken/aktuella-restriktioner eller scanna QR-koden här intill.
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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 4, 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

25 juli, 8:e söndagen  
efter trefaldighet 

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

18.00 Sommarmusik
Håslövs kyrka   

Folkvisor på nytt 
Läs mer på sid 6-7.  
Föranmälan:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se

1 augusti, 9:e söndagen  
efter trefaldighet

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

18.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka  

I nektergalens fotspår 
Läs mer på sid 6-7.  
Föranmälan:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se

4 augusti, onsdag  

19.00 Sommarmusik  
Stora Hammars gamla kyrka

Sånger om himmel, hav och kärlek
Läs mer på sid 7.  
Föranmälan:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se  

8 augusti, 10:e söndagen  
efter trefaldighet  

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

11 augusti, onsdag 

19.00 Sommarmusik  
Stora Hammars gamla kyrka

Se hur i prydning jorden står
Läs mer på sid 7.  
Föranmälan:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se

15 augusti, 11:e söndagen  
efter trefaldighet  

11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka

18 augusti, onsdag 

08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

19.00 Sommarmusik  
Stora Hammars gamla kyrka 

Visor och pop från 60- och 70-tal. 
Läs mer på sid 7. Föranmälan:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se
  

Kyrktaxi
För er som är förhindrade, att 
på egen hand ta er till och från 
församlingens aktiviteter och 
arrangemang, finns det möjlighet 
att få skjuts med kyrktaxi. Skjutsen 
betalas av församlingen. Ring 
Vellinge Taxi, tel 040-45 33 00



Sommarkryss
Lösningen presenteras i nästa nummer av Kyrkhälsning som utkommer          i mitten på augusti. Lycka till! 
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