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Förslöv-Grevie församling

Anders

LEDARE
Anglavakt
Oftast talar man om änglavakt när det som kunde ha
hänt, inte hände. För egen del, hästsparken häromdagen, som missade mitt ben med någon decimeter.
Men jag hoppas och tror att Gud reserverar och
engagerar de starkaste änglarna att hjälpa till när det
otänkbara verkligen händer. Änglar att bära genom
det svåraste, som för de alltför många som insjuknat i
Covid19.
Finns det änglavakt också för tristess och leda? Har
någon sådan ängel dykt upp hos dig? De kanske inte
behöver vara utrustade med så starka muskler eller hjältemod, men med ett leende och en rolig historia kanske
eller bara vänligt småprat.
För det är nog många som skulle behöva uppmuntran i
dessa tider när pandemin inte riktigt tog slut så fort som
vi hade hoppats.
Den här tiden, efter sommar och semester, brukar väl
vara en tid när man både våndas för och längtar efter
rutiner. Så ännu mer nu.

2

FÖRSLÖV-GREVIEBLADET

Men rutinerna, de goda, ser inte ut att komma tillbaka
i höst heller. Det blir inte som vanligt riktigt ännu, inte i
församlingen heller. Så tråkigt! Vi, som arbetar i församlingen, saknar verkligen er som inte kan komma och allt
som inte blir av.
Så mycket viktigare att hålla fast vid de goda rutinerna.
Som att läsa sin bibel och be sin morgon- och aftonbön. Kanske den gamla: ” Det går en ängel kring vårt
hus, hon bär två förgyllda ljus, hon har en bok uti sin
hand, nu somnar vi i Jesu namn.”
En ängel håller vakt även i tider av tristess och isolering.
Gud, sänd trygga och uppmuntrande änglar till oss alla!

Anders Markehed,
kyrkoherde

KONTAKTA OSS

Att vara förtroendevald

Expeditionen
Irene Ohlson

0431-41 56 50

vardagar kl 10:00-12:00
E-post
forslovgrevie.forsamling@svenskakyrkan.se

STÄLL UPP I KYRKOVALET
19 SEPTEMBER 2021!

Hemsida
www.svenskakyrkan.se/forslovgrevie
Facebook
facebook.com/forslovgrevieforsamling
Instagram
forslovgrevieforsamling
Swish
1232885523
Kyrkoherde
Anders Markehed

0431 – 41 56 51

Komminister

Vill du vara med och göra skillnad?

Ann Nerborg

0431 – 41 56 52

Mimmi Erlandsson

0431 – 41 56 55

Diakoniassistent
Åsa Hagberg

0431 – 41 56 54

Vik. kantor
Linn Björklund

0431 – 41 56 57

Kantor
Mia Gyllenör

072 – 244 04 96

Vik. kantor
Sofia Rosengren

0709-17 38 00

Kamrer
Maria Ter-Borch

0431 – 43 75 14

Husmor
Katarina Ekhem

0431 – 41 56 58

Barnledare
Karin Wallin Petrisson 076-831 71 10
Mia Bengtsson

070-316 61 03

Vaktmästare

Då är uppdraget som förtroendevald
i Svenska kyrkan i Förslöv-Grevie
något för dig!
Så har det gått tre år sedan förra
kyrkovalet och vi blickar framåt mot
nästa som inträffar den 19 september 2021.
Inför valet måste församlingen ha nominerat kandidater till kyrkofullmäktige i Förslöv-Grevie församling. Till de
senaste valen har församlingen haft
en lista som varit helt opolitisk, men
med kandidater som varit intresserade av vad som sker inom vår kyrka i
gudstjänstliv, kyrkogårdar, barnverksamhet mm.
Vi bjuder nu in dig som är engagerad
och intresserad av att kunna påverka
vår verksamhet under mandatperioden som börjar 2022 och pågår
under de följande fyra åren.

Jan Dellermark

070-652 49 22

Sara Engström

070-645 94 21

Åsa Berndtsson

070-645 82 57

Mats Stefansson

070-690 80 87

Som förtroendevald är du med och
bestämmer framför allt om tre olika
områden:

076-827 06 01

• vad ska kyrkan göra – den strategiska inriktningen
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• budgeten och fördelning av
resurser
• utvärderingen av församlingens
grundläggande uppgift
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka.

Hur gör man och vad krävs för att
kunna bli kandidat på en nomineringslista?
Du som vill ställa upp måste:
• tillhöra Svenska kyrkan
• vara döpt i Svenska kyrkan eller
annat kristet samfund eller tidigare
ha varit förtroendevald i Svenska
kyrkan
• fylla 18 år senast på valdagen
• vara kyrkobokförd i det område
valet gäller
I denna mandatperiod är vi ungefär
lika många kvinnor som män, jämnt
fördelade i Förslöv och Grevie. Ålderssammansättningen spänner från
unga föräldrar till årsrika pensionärer.
Om du funderar på att ställa upp ber
vi dig kontakta någon som redan är
aktiv inom kyrkans verksamheter,
eller lämna namn och adress till expeditionen så kontaktar vi dig för mer
information. Kontaktuppgifter finns
via vår hemsida eller expeditionen.
Lappar för intresseanmälan finns
också i kyrkor och församlingshem.
Vi vill ha din anmälan helst före 1
mars 2021.
Välkommen med din intresseanmälan!
Boel Petersson,
ordförande i kyrkorådet
FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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NÄR
DIAKONIN
SLÅR ROT
Anette Ohlsson, har blivit ett självklart
inslag i församlingen den sista tiden,
både i gudstjänsterna, som medarbetare i diakonin och som administratör
av vår Facebooksida. Till synes alltid
lika strålande och positiv.
Det är så mycket som kan se självklart ut, att det nästan är svårt att
förstå att allt började med en utmattningsdepression några få år tillbaka
i tiden. Arbetet som engagerad
distriktsköterska på Capio i Båstad
hade bränt slut på krafterna. Kyrkan
var en vit fläck på livskartan.
Du fick komma till trädgårdsdiakonin i
Ängelholm, hur kom det sig?
”Det var via Arbetsförmedlingen. Man
såg att arbetet inte krävde för mycket
fysisk förmåga för min värk och att
det fanns ett intresse hos mig. Allt var
lugnt och terapeutiskt och upplagt så
att man fick arbeta efter sin förmåga.
För en del kunde det vara det första
man gjorde efter en total isolering.
Så vi var en brokig skara, men vi blev
väldigt tajta med varann. Alla var välkomnande och Linn, som höll i det,
brann verkligen för detta. Jag hade
tur, för det var ett EU-projekt som
pågick då, och jag hörde till den sista
gruppen som fick chansen.”
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Och så lärde du också känna kyrkan?
”Ja, vi fick vara en del av annat som
hände, som luncher och träffar, så
vi lärde känna alla som arbetade i
kyrkan. När jag såg diakonerna tyckte
jag det verkade vara ett fantastiskt
arbete där man var mån om att varje
människa skulle få komma till sin rätt.
Det gjorde mig nyfiken. Sen hade vi
en samtalsgrupp där vi skulle reflektera över hur livet kan te sig och då var
Anders präst i Ängelholm, så det var
faktiskt han som höll i den.”
Men då hade du själv inte kommit
fram till din tro?
”Nej, det började efter trädgårdsdiakonin. Under det året gick båda
mina svärföräldrar bort. Först dog min
svärfar i juli, då vårdade vi själva min
svärmor för lungcancer tills hon också dog i december. Det var verkligen
en stor prövning. Det var så tungt att
allt bara var slut. För mig blev det en
existentiell kris. Men jag vet precis
stunden när tron kom.”
Vad hände?
”Jag ville ta reda på mer och hade
börjat läsa Bibeln och titta på filmer
på Youtube. Det var när jag såg Fallet
Jesus, av en journalist och hans fru

som båda var ateister och ville motbevisa att Jesus fanns. Men ju mer
de undersökte, ju mer började peka
på att allt var sant. Vid ett ställe i filmen hittar frun sin tro, och då var det
som ett fysiskt klick i mig. Som om
samma sak hände med mig, och ett
hopp väcktes. Mer och mer ville jag
ta reda på vad allt handlade om och
kände att jag måste gå till kyrkan.”
Och då var Anders där.
”Ja, han hade precis börjat sin tjänst
här. Det var tryggt att träffa nån jag
hade kontakt med sen innan. Han
frågade vad jag gjorde och undrade
om jag ville arbetsträna här. Allt var så
rätt från början. Nu är det inte längre
jag som styr, Gud vet bättre än jag
vad som är bäst för mitt liv. Jag har
ett mycket större lugn än jag haft på
många år. Jag är så tacksam, även till
min svärmor. Trots det svåra när hon
var sjuk, och att hon själv inte var så

Välkommen till Guds familj
aktiv i sin tro, så hade hon en tro som
väckte nåt i mig.”
Vad är det inom diakonin som lockar
dig?
”Man säger att det är kyrkans socialarbetare, och det ligger nära mig.
Man får vara hjälpande och stöttande, men skillnaden är att det existentiella behovet också räknas. Det blir
tillåtet att ta upp sådana frågor som
alla behöver hantera, mycket mer
av en helhet när den urkärnan finns
med.”
Har du nån gång haft änglavakt?
”Två gånger har det varit stor risk för
mitt liv. När jag var 16 år var jag ute
och cyklade med Dan, som jag nu är
gift med. Jag hade bara shorts och
T-shirt för det var sommar. Vi hade
bråttom, så jag såg inte en bil som
kom, utan körde rakt ut i vägen och
märkte bara när bromsarna skrek.

Instinktivt försökte jag själv bromsa,
men det gick inte, utan jag fortsatte
rulla. Tack vara det träffade bilen bara
bakhjulet på cykeln. Jag flög all världens väg och landade med huvudet
1 dm från trottoarkanten. Cykeln blev
bara skrot, men jag fick bara några
skråmor. Dan trodde jag skulle dö när
han såg mig.

Välkommen OLIVER Tomas Anders,
döpt i Förslövs kyrka 13/6, i famnen
på fadder Emma Olsson.
Kontakta någon av våra präster om
du har frågor om dopet, av ditt barn,
eller du som ännu inte är döpt.

Det andra var när jag var 5-6 år. Då
var det också sommar, men jag fick
syn på min tjocka vinteroverall och
ville ta på mig den för den hade ett
fint märke. När vi kom in i badrummet
lutade jag mig mot en vägg, där det
var en dörr till källaren. Den gick upp
så jag föll baklänges ner där det var
både stengolv och stenvägg, men
tack vara den tjocka overallen klarade
jag mig helt oskadd. Inte ens en
skråma!”
Text o bild: Åsa Hagberg
FÖRSLÖV-GREVIEBLADET

5

Kalender 13 september - 22 novemb
Söndag 13 september

Onsdag 16 september

Lördag 19 september

Söndag 20 september

14:e söndagen efter trefaldighet
10:00 Högmässa
Grevie kyrka
Ann Nerborg

15:e söndagen efter trefaldighet
10:00 Mässa
Förslövs kyrka

Konfirmationshögtid
kl. 10,12,14 & 16
Mimmi Erlandsson, Karin WallinPetrisson och Mia Bengtsson

10:00 Högmässa
Förslövs kyrka
Anders Markehed

Endast för inbjudna

Söndag 4 oktober

Onsdag 7 oktober

Söndag 11 oktober

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

10:00 Högmässa
Förslövs kyrka
Kyrkokören
Ann Nerborg

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

Söndag 1 november

Onsdag 4 november

Söndag 8 november

Den helige Mikaels dag
10:00 Familjegudstjänst
Grevie kyrka
Musica, Mimmi Erlandsson

Tacksägelsedagen

17:00 Frälsarkransmässa
Förslövs kyrka

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag
10:00 Gudstjänst
Förslövs kyrka
Kyrkokören
Ann Nerborg

Söndagen efter Alla helgons dag
16:00 Minnesgudstjänst
Grevie kyrka
Anders Markehed

22:a söndagen efter trefaldighet
8:30 Mässa
Förslövs kyrka

FÖRSAMLINGENS FONDER
Senast 9/11 går det att söka
fondmedel från Brodéns stiftelse
(behövande skolbarn), och Janssons stiftelse (julgåva). Blankett för
ansökan finns på expeditionen.

Körer
Förslövs församlingshem
Ledare Linn Björklund:
Kyrkokören & Blandade röster
PROJEKT inför några helger i
mindre grupper.
Ledare: Sofia Rosengren
Barnkören Musica (från 4/9)
fredagar
14.30-15.15
Ungdomskören (från 4/9)
fredagar
15.30-16.15
Ledare Mia Gyllenör:
Harmoni - uppehåll

Integration & gemenskap
Förslövs församlingshem
Språkcafé/promenader
måndagar
15.00-17.00
Frukost i gemenskap
Uppehåll
För frågor/aktuell info kontakta:
Anki Nordin 073-057 73 59
Handarbetesgrupp pågår nu via
Facebook/messenger
För kontakt och material
Krystyna Thornblad 070-386 01 93

Haga Park

ANNONSERING,
varje vecka i

Bjäre.nu
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10:00 Högmässa
Förslövs kyrka
Ann Nerborg

18:00 Minnesgudstjänst
Förslövs kyrka
Anders Markehed

Våra kyrkor har
ÖPPET
dagtid alla dagar

Se också församlingens

Onsdag 14 oktober

Lördagsandakter och tisdagscaféer
startar när besöksförbudet hävts.

INTRESSERAD av
”Lilla Caféet”
för DAGLEDIGA?
Ett minicafé med avstånd för max 12
personer, torsdagar kl 14-16.
ANMÄL INTRESSE senast 14/9,
för närmare inbjudan.
Ring exp: 0431-41 56 50
eller Åsa Hagberg 0431-41 56 54

Trivselträffar
Förslövs församlingshem
Ersätts tills vidare med ”Lilla Caféet”

Meditation & samtal
Grevie kyrka/församlingshem
Ledare Sam Nordin:
Grevie kyrka
18:30
22/9, 13/10, 3 och 24/11
Samtal/fika förs.hemmet 20.00

ber
Onsdag 23 september

Söndag 27 september

Onsdag 30 september

16:e söndagen efter trefaldighet

Med reservation
för förändringar
utifrån rådande
smittskyddsläge

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

10:00 Gudstjänst
Grevie kyrka
Ann Nerborg

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

Söndag 18 oktober

Onsdag 21 oktober

Söndag 25 oktober

10:00 Högmässa
Förslövs kyrka

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

10:00 Gudstjänst
Grevie kyrka
Mimmi Erlandsson

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

Onsdag 11 november

Söndag 15 november

Onsdag 18 november

Söndag 22 november

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

10:00 Familjemässa
Grevie kyrka
Mimmi Erlandsson

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

10:00 Gudstjänst
Förslövs kyrka
Ann Nerborg

19:e söndagen efter trefaldighet

Onsdag 28 oktober

20:e söndagen efter trefaldighet

Söndagen före domsöndagen

Domsöndagen

Gudstjänst firas med angivet maxtal för deltagande, och hållna avstånd, enligt smittskyddsläge. Var och en tar sin egen psalmbok och agenda, vi hälsar inte i hand.
Då nattvard firas månar vi om noggrann handhygien under hela momentet hos såväl
den som delar ut och den som tar emot. Man kan också enbart ta emot en välsignelse.
Följer, och förändras, utifrån smittskyddsläge. Se hemsidan för aktuell information.

Barn & familj

Samtalsgrupper

Barnens hus, Grevie

Stora salen, Förslövs församlingshem

Ledare Karin Wallin-Petrisson
& Mia Bengtsson:
Öppet barncafé
9.00-11.00
Månd. udda veckor
från 7/9
UTE (inställt vid regn)
Ungdomsgrupp från åk 7
17-19
från 18/8
Mixengrupper från åk F-6
(anmälan krävs)

Ledare Ann Nerborg:
Bibelstudiegrupp
13.30-15.30
22/9, 13/10,
3/11, 24/11
Nyfiken på kyrkans tro och liv
14.00-15.30
15/9, 6/10, 10/11
Fördjupningsgrupp
10.00-11.30
24/9, 8/10,
22/10, 5/11,
19/11
(för mer information, se vår hemsida)

För intresseanmälan eller frågor:
forslovgrevie.barnungdom@svenskakyrkan.se

Aktuell info på församlingens hemsida.

Lekmannakåren
uppehåll

Bön med frälsarkransen

Hyra församlingshemmen
Ledare: Åsa Hagberg
4/10 FRÄLSARKRANSMÄSSA

onsdagar
14.00-16.00
(grupper om max 12 pers.)
Förslöv
ojämn vecka
Grevie
jämn vecka

Så sent som Förslöv-Grevie-bladet
nr 2, 2019 kunde vi skriva om hur
Linn Björklund planerade för en
pilgrimsled genom Bjäres alla församlingar. Denna finns nu färdig,
med anhalt bland annat vid Grevie
kyrka. Läs mer via länken ”Sankta
Thoras pilgrimsled” på vår hemsida, eller broschyr i våra kyrkor.

Förslövs kyrka
Vi ber varje vecka för er – lämna
gärna in böner.

Arbetskretsarna

St Thoras pilgrimsled

Kl 17.00 Förslövs kyrka

Det går att hyra våra församlingshem till fest och högtid. För mer
information och offert, kontakta:
Katarina Ekhem
0431-41 56 58 (Förslöv)
Karin Wallin Petrisson
076-831 71 10 (Grevie)

FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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Vårt vänstift

LUI
i Sydsudan

VILL DU GE EN GÅVA TILL LUI?
Andra år har pengar skänkts via
kyrkkaffet. Den som i år vill stödja
stiftet kan ge en gåva via församlingens Swish 1232885523, eller
bankgiro 985-8028. Märk din gåva
”Lui-stiftet”.

Förslöv-Grevie församling är en del av den vänrelation Lunds stift har med
LUI-stiftet i Sydsudan. Biskopsparet har besökt vår församling vid flera tillfällen, liksom vi har besökt dem både i Sydsudan och i deras exil i Uganda.
LUI firar i år, i juletid, 100 år som kristna. Det var planerat att biskopsparet
skulle kommit till Sverige i oktober för att delta i vårt firande av deras jubileum.
De skulle då också besökt vår församling. Tyvärr har detta fått ställas in och vi
hoppas nu på besök av dem hösten 2021. Eventuellt kommer Sosthen och
hans hustru Veronica, som båda förestår den exilförsamling som bildats på
flyktinglägret Kiryandongo i Sydsudan där många av våra vänner befinner sig,
också att komma hit under hösten 2021.
Vår församling har i många år stöttat LUI med insamlade medel. Vi åtog oss
att årligen stötta med 6000:- när vi gick in i vänrelationen. Vissa år har vi
glädjande nog kunnat skicka en större summa. Dessa pengar har bland annat
stöttat skolan i LUI så att barnen kunnat få utbildning. Även utbildningsprojekt
riktat till vuxna har fått stöd. Sedan inbördeskriget bröt ut har vi också varit
med och stöttat uppbyggnaden av en skola i flyktinglägret. Dessutom har vi
stöttat ett nutritionsprojekt i LUI. Genom det har gravida kvinnor och undernärda barn i LUI fått livsviktigt näringstillskott.
Text: Anki Nordin
2016 och 2018 har Anki Nordin besökt
Uganda – vad var ditt starkaste intryck?
”Det var mötet med människorna och
det engagemang man visade i flyktinglägret. En kvinna kunde inte alls någon
engelska, men redan andra gången
vi möttes syntes i ögonen att vi hade
kontakt. Barnen gjorde också ett starkt
intryck, och tankarna om vilken framtid
de går till mötes.”

Anki Nordin
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Allhelgona
Välkomna till våra kyrkor och kyrkogårdar, en helg då vi
minns dem vi mist och tänker på helgonen. Vaktmästarnas vädjan är att MINNESLUND och ASKGRAVLUND endast smyckas med snittblommor och ljus, då
kransar och krukor inte ryms.
FREDAG 30/10
9.30-16.00 Båda församlingshemmen står öppna, med
kaffe och te.
16.00 Grevie kyrka, allhelgonamusik, Mia Gyllenör.

Sosthen, föreståndare för den kristna församling i flyktinglägret
Kiryandongo där
många av våra vänner
från LUI i Sydsudan
befinner sig i flykt undan inbördeskriget.

Barn i Kiryandongo.

LÖRDAG 31/10 Alla helgons dag
Vi firar helgonen, som förebilder och vittnen om vårt
eviga hopp.
10.00 Förslövs kyrka, Gudstjänst ledd av Ann Nerborg,
körsång.
SÖNDAG 1/11 Alla själars dag
Minnesstunder med Anders Markehed och musikmedverkan. Ett ljus tänds för var och en som gått bort
sedan förra årets Allhelgonahelg. Vi följer rådande smittskyddsläge, och finner den lösning som är möjlig.
16.00 Grevie kyrka
18.00 Förslövs kyrka
Leva vidare grupp
Efter helgen, när det går, inbjuds du som mist en nära
anhörig till samtal och gemenskap med andra i samma
situation. Även enskilt samtal är möjligt.
Kontakta gärna Ann Nerborg, 0431-415652.

Biskop Stephen från
LUI-stiftet i Sydsudan,
hans hustru Lilian och
deras yngste son.
FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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En morgon när jag skulle gå låg det
jättehöga drivor och jag gick alldeles
ensam. Jag måste pulsa för att komma fram, men flera gånger fastnade
jag i drivorna. Jag frös och trodde
aldrig jag skulle klara det. Men varje
gång fick jag kraft, på nåt sätt kom
jag vidare och ut till vägen. Jag var
helt slut när jag var framme i skolan.
Efter det fick jag bo hos min mammas kusin en tid, han hade ett hus
närmare skolan.”
Men det var en gång till?
”Ja, då var jag nog 10 år. Vi bodde
i Hässlehult nära Jämshög, och jag
brukade cykla 2 mil för att hälsa på
mormor och morfar i Kyrkhult. Jag
hade en gammal, begagnad cykel
och bromsen var dålig. Då fanns det
en lång backe på vägen, vi kallade
den Kärrabolslid. Jag måste gå för
att orka upp, det gick bara upp och
upp en lång sträcka. När jag skulle
cykla hem ner för backen var det en
hästskjuts framför mig som var så
bred att den tog upp hela vägen. Jag
kom fort och kunde inte bromsa. Till
sist måste jag hoppa av cykeln ut i
diket. Både jag och cykeln klarade
sig. Det kunde ha gått riktigt illa, den
gången.”

Anglavakt
Gud, jag tackar Dig
för de väldiga änglarna,
de vita och lysande,
med vingar och strålande hy.
Så mäktiga
att de kan få jorden att darra.
Men Gud, har Du också änglar
som liknar oss?
Änglar i långbyxor och
gummistövlar,
änglar i trasor och tovigt hår?
(Ur ”Mitt namn är här”, Å Hagberg)
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4/10 firar vi St Mikaelsdagen, Änglarnas dag. Få har sett dem, då oftast
ett barn, eller den som nuddat evigheten. Men långt fler har upplevt vad
vi kallar ”änglavakt”. På sid 5 berättar
Anette Ohlsson om en så osannolik
räddning att det nästan går att se en
ängels hand. Även Elsa Bjerninger i
Förslöv kan berätta om änglavakt.
”Den första jag minns, var jag nog
8 år. Det var vintrarna 1940-41
som det var så kallt och jag skulle
gå 4 kilometer till skolan, men den
första kilometern var det inte plogat
för det gjorde bönderna senare på
dagen. Jag hade bara kjol och långa
raggsockor och nån sorts pjäxor.

Har du som läsare själv haft änglavakt någon gång? Sänd den gärna
till oss – eller ring och berätta, så
kanske den kan vara med i ett
kommande blad.
Åsa Hagberg
asa.hagberg@svenskakyrkan.se
0431-415654
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Vinnare Korsord Nr 2 2020:
Tommy Axelsson, Susanne Albinsson och Kate Hedberg
Rätt svar: 202 (De blomster som i marken bor)

”Foto: BIRGER SVENSSON
Konstruktör: BIRGER SVENSSON”

Kors&Tvärs
I de gula fälten till höger bildas en sångtitel. Vilken? Sänd/lämna/maila in denna
som lösning senast 12 oktober. Tre vinnare lottas ut, som kan välja något från vårt
bokbord eller presentkort (Sjöholms/Heberleins/ICA). Vi har ett gäng trogna lösare,
men skicka också du – GOD CHANS ATT VINNA!
SVAR:
Namn:
Adress:
Telefon:
Förslöv-Grevie församling
Margretetorpsv. 4
269 73 Förslöv
forslovgrevie.forsamling@svenskakyrkan.se
FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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Musikhösten
kommer att ge oss sång i projektform, våra körer längtar att få sjunga
igen, i gudstjänster och konserter. Med Sara Carlsson på barnledighet
kommer våra tre nygamla musiker, Linn Björklund, Mia Gyllenör och
Sofia Rosengren att hålla i trådarna. Körer finns för alla åldrar, välkommen med i sången!
Barnkören Musica, för barn från årskurs 1 och uppåt i 1-2 stämmor
Ungdomskören, från åk 6 och uppåt, 2-3-stämmig sång för unga
röster
Kyrkokören 4-stämmig kör för dem med god körvana i en
varierad repertoar (i projektform under hösten)
Blandade Röster, en ”alla-kan-sjunga-kör” med 4 stämmor
i god gemenskap (i projektform under hösten)
Harmoni, 2-stämmig dagledig-kör (uppehåll)

Mia Gyllenör

Linn Björklund

24/10 FREDSKONSERT

14:00 Förslövs kyrka
Körsång under ledning av Linn Björklund.
Även LIVE-sänt med möjlighet att se hemifrån.

8/11 HÖSTKONSERT
Sofia Rosengren

15:00 Grevie kyrka
Barnkören Musica & Ungdomskören

15/11 KYRKOMUSIKENS DAG
Församlingens körer medverkar under dagen.
Håll utkik efter tider och detaljer

Verksamhet i Corona-tid – med rätt att förändras
VI BÖRJAR IGEN, barnverksamhet, körsång, arbetskretsarna och samtalsgrupper – i mindre format och med större
säkerhet. Trivselträffar ersätts med ”Lilla caféet”. Läs mer på sidan 6-7 och vår hemsida.
Församlingens FACEBOOKSIDA utvecklas under hösten med vissa LIVE-SÄNDNINGAR av körframträdanden, andakter
och annat. https://www.facebook.com/forslovgrevieforsamling/

VÄLKOMMEN ÅTER!

