PROGRAM
SOMMAREN 2022
JUNI - AUGUSTI

Lördagskonserter!

Jazz, saxofon, orgel och mycket mer!
Mer information på s.6-9

Pilgrimsvandring
Var "här och nu".

Mer information på s.5

Sommar i Borstahusen
Vår populära sommarkyrka är tillbaka!
Mer information på s.10

Foto: Sean Furlonger

EN GÅVA
FÖR VÄRLDEN
I en tid av krig, coronapandemi och klimatförändringar är
behoven av gåvor större än någonsin. Act Svenska kyrkan
arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor,
och agerar snabbt vid katastrofer.

VÄLKOMMEN

"Tron är grunden för det vi
hoppas på"
Sommaren ligger runt hörnet, allting spirar,
och för oss som tycker om att påta i jorden
stundar härliga tider. Vi längtar efter sommarens ljus, värme, tillfällen till återhämtning och
gemenskap. Efter en vinter med pandemi och
krig i vår närhet känns det som om vi behöver
allt detta. Samtidigt så vet vi att vårt hem i
universum, planeten Jorden satt under ett
ännu större hot med klimatkrisen och alla dess
följder. Livet på planeten är hotat av vår egen
framfart. Och det är vi som måste göra något
åt det.
Vi som kyrka har ett särskilt uppdrag i alla
tider och genom alla kriser. Det handlar om
att se möjligheter till förändring och att sprida
ett hopp om att vi tillsammans kan påverka
och förändra mot en mer fredlig, hållbar och
rättvis värld.
Församlingen i Landskrona tar ansvar för
detta på olika sätt. Dels arbetar vi för att bli
en miljödiplomerad församling, dels vill vi vara
ett rum för samtal om livsstil och värden och
ge möjlighet till förundran över livets gåva.
Vi vill vara en plats där vi finner inspiration till
ett hållbarare liv lokalt. I gudstjänst, bön och
gemenskap kan vi inspirera varandra att ta
ansvar och hjälpa varandra att behålla hoppet.
Kyrkorna behöver i alla sammanhang försvara
livet på jorden, delandet och kyrkorna behöver lyfta ödmjukheten inför livets enhet. Vi
behöver vara med och tillsammans formulera
ett hopp om att få lämna den gamla och idag
ohållbara världen för att tillsammans skapa en
ny fredligare, rättvisare och hållbarare värld.
I denna tid måste vi ha modet att vända oss
till alla med de viktiga frågorna, de frågor som
hela världen står inför. Hur ska vi kunna leva
tillsammans, när krig och förödelse hotar, när
människor måste fly och där sjukdomar här-

jar? Hur ska vi tillsammans förändra världen
till en hållbarare värld, en rättvisare värld, till
en plats där Guds mångfald ska kunna leva
tillsammans? Vi vill bidra till lösning och dialog
utifrån vårt eget perspektiv.
Det kan vi inte göra om vi saknar hopp. Hoppet är en av de starkaste krafter som finns för
förändring. Och hoppet är mer än optimism.
Hoppet vill gå hand i hand med saklighet och
en realistisk syn på läget. Hoppet bygger på
vad som ännu är möjligt. Hoppets hjärta slår
i tron och kärleken. ”Tron är grunden för det
vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi
inte kan se” (He-breerbrevet 11:1). För den
kristne bärs hoppet av uppståndelsetron som
bygger på vad som hände under påsken, att
livet är starkare än döden. Det hämtar sin
kraft ur den verklighet – Gud – som sträcker
sig bortom den av oss redan kända. Därför
kan hoppet frimodigt och trotsigt utmana
samtiden i tron på att en annan värld är möjlig
här och nu. En del av styrkan i kris¬ten tro
är att den ger människan hopp och kraft att,
driven av kärlek, lämna vanmakten bakom sig
för att förändra och skapa nytt.
Hoppet brukar associeras till maskrosen, som
kommer upp genom asfalten. Den ger inte
upp, den vill leva och växa. Låt därför
maskrosorna påminna er alla om att vi
tillsammans kan värna
livet och finnas för
varandra i sammar.

Eva-Lotta Grantén,
Kyrkoherde
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GUDSTJÄNST
GUDSTJÄNSTER FÖR ALLA
Högmässa

10.00 VARJE SÖN. I SOFIA ALBERTINA KYRKA

Vår traditionella huvudgudstjänst gestaltas
med rymd och musik! Barnens lekhörna
och kyrkkaffe.

Sinnesromässa

18.00 VARJE TORS. I SOFIA ALBERTINA KYRKA

Sinnesromässan är en stilla mässa, vi skriver
böner, njuter av skön musik och ger utrymme för tystnaden. Oavsett var du är i livet,
hur du känner dig, vad du tror på eller inte
tror på, så är du varmt välkommen.
Fika serveras från 17.30
Obs! Sista för terminen 9 juni.
Uppstart för hösten 25 augusti.

Tillsammans

18.30 SÖN. 19 JUN. I KYRKANS HUS

Tillsammans är en kväll med låga trösklar.
På bibelsamtalet läser vi texten på flera språk,
funderar över vad den säger om våra liv och vad
den betyder, efter samtalet skapar vi mässan
tillsammans.

Pilgrimsmässa

15.00 SÖN. 6 JUN. I OTTARPS KYRKA

Sommargudstjänst

18.00 SÖN. 3 JUL. I BORSTAHUSENS KAPELL
18.00 SÖN. 17 JUL. I BORSTAHUSENS KAPELL
18.00 SÖN. 31 JUL. I BORSTAHUSENS KAPELL

GUDSTJÄNSTER FÖR BARN
Skepp O'hoj

11.00 SÖN. 12 JUN. I BORSTAHUSENS KAPELL

Kom och spendera förmiddagen med oss!
Vart vi styr vår skuta är det fantastin som
sätter gränser för! Vi ses där landkrabbor!

DIGITAL ANDAKT
Varje söndag publiceras en kortare digital
andakt på vår Facebooksida
”Svenska kyrkan i Landskrona”
Med reservationer för felskrivningar och förändringar i
datum och tider, se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/
landskrona

Gudstjänst på Ven

11.00 SÖN. 5 JUN. I S:T IBBS KYRKA
11.00 SÖN. 25 JUN. I S:T IBBS KYRKA
11.00 SÖN. 28 AUG. I S:T IBBS KYRKA

En omfamnande gudstjänst där glädje, sorg,
och hopp får ta plats. En gudstjänst om livet
helt enkelt.

Gudstjänst på Landet

19.00 ONS. 1 JUN. I SÄBY KYRKA
19.00 ONS. 8 JUN. I VADENSJÖ KYRKA
16.00 SÖN. 26 JUN. I SÄBY KYRKA
16.00 SÖN. 10 JUL. I HÄRSLÖVS KYRKA
16.00 SÖN. 24 JUL. I VADENSJÖ KYRKA

En gudstjänst om att få vara tillsammans.
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JULGUDSTJÄNSTER

6 JUNI 15.00-18.00 OTTARPS KYRKA - SIREKÖPINGES KYRKA

Pilgrimsvandring

Vandringen startar med pilgrimsmässa i Ottarps kyrka 15.00. Därefter vandrar vi
tillsammans med Svalövsbygdens pastorat till Sireköpinge kyrka. Vi avslutar med
fika och musikgudstjänst i Sireköpinge kyrka 18.00.
Buss kommer avgå från och till Forslidsgården i Svalöv
och Kyrkans hus i Landskrona.
Kostnadsfritt, men anmälan krävs
Info och anmälan, senast 1 juni: carl.eliasson@svenskakyrkan.se
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MUSIK OCH KULTUR
JUNI
SÖN. 5 JUNI. 18.00 SOFIA ALBERTINA KYRKA

My world needs you
Koinonia Gospel
Körledare och dirigent: Bengt Wittje
Piano: Martin Berggren
Elbas: Anders Carlsson
Fri entré, insläpp 17.30
JULI
ONS. 6 JULI 18.30 S:T IBBS KYRKA

Musik i sommarkväll - Trollflöjt och
fiolromantik med Duo Z
Ett uppskattat program som har blivit
något av ett signumprogram för Duo Z.
Här bjuds på bland annat duetter av Mozart
och Telemann och virtuosa solostycken av
Debussy och Ysaÿe, blandat med pärlor från
den svenska folkmusikskatten. Allt inramat
av lättsamma presentationer. Det doftar av
sommar!
Johanna Zetterqvist, flöjt
Joakim Zetterqvist, violin
Eva-Lotta Grantén, präst
Fredrik Albertsson, musiker
Fri entré, insläpp 18.00
LÖR. 9 JULI 19.00 SOFIA ALBERTINA KYRKA

Sånger i svensk sommarbris
Sångerskan Elisabeth Melander och pianisten Bengt Wittje i ett finstämt sommarljuvt
program med svenska texter och sånger
där visan och jazzen sammanflätas.
Fri entré, insläpp 18.30
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ONS. 13 JULI 18.30 S:T IBBS KYRKA

Musik i sommarkväll Mellan himmel och jord
Rasmus Ringborg och Samuel Edvardsson
inledde sitt omfattande och nära samarbete år 2001. Sedan den första konserten i
östgötska Gusum har de med stor glädje och
entusiasm genomfört över 500 konserter i
fler än 350 svenska kyrkor och kapell, från
jämtländska Kyrkås i norr till skånska Hyby
i söder, från bohuslänska Bovallstrand i väst
till uppländska skärgårdsidyllen Sandhamn
i öst.
Programtiteln Mellan himmel och jord har
kommit att bli något av ett kännetecken
på deras koncept; att framföra sånger av
skiftande karaktär i en blandning av profant
och sakralt. Det bjuds på älskade sånger ur
den svenska kyrkorepertoaren samt svenska
romanser och visor tillsammans med klas-

siska virtuosa gitarrsolon. Årets program
innehåller musik av tonsättare och textförfattare som Jerker Leijon, Py Bäckman,
Luigi Legnani och Olle Adolphson.
Rasmus Ringborg, sång
Samuel Edvardsson, gitarr
Malin Pihlgren, präst
Fredrik Albertsson, musiker
Fri entré, insläpp 18.00
LÖR. 16 JULI 19.00 SOFIA ALBERTINA KYRKA

Przemyslaw Kapitula
Organisten Przemyslaw Kapitula, Warszawa, framför musik av polska, italienska,
tyska och engelska tonsättare.
Fri entré, insläpp 18.30

ONS. 20 JULI 18.30 S:T IBBS KYRKA

Musik i sommarkväll Serenade in blue
Klarinettisten Bo Ingemarsson och organisten Per Jarring kastar nytt ljus på musiken
i ett spännande möte över genregränser.
Musik med jazziga förtecken av kompositörer som Gershwin, Ellington, Bernstein
m.fl. och klassiska pärlor i en omväxlande
blandning.
Bo Ingemarsson, klarinett
Per Jarring, orgel
Jimmy Henriksson, präststudent
Fredrik Albertsson, musiker
Fri entré, insläpp 18.00
LÖR. 23 JULI 19.00 SOFIA ALBERTINA KYRKA

Saxofon och orgel
Jackson C. Crawford, saxofon och Fredrik
Albertsson, orgel. Den ovanliga kombinationen av klassisk saxofon och orgel möts här
i musik av bl.a. Borowski, Widor, Gershwin,
Debussy och Vierne.
Fri entré, insläpp 18.30

26 MAJ - 28 AUGUSTI I SOFIA ALBERTINA KYRKA

Utställning med
Gunnar Tryggmo

Skogens mångfald med djur och fåglar fångade tidigt Gunnar Tryggmos intresse och blev
en naturlig inspirationskälla. Motiv och inspiration hämtar han från naturupplevelser med
djur och fåglar i dess rätta miljöer. Det svenska landskapet från kust till skogslandskap
tillhör också den genre där Tryggmo är verksam.
2007 åkte Tryggmo på en safariresa till Tanzania och fick uppleva Afrikas djurliv på nära
håll. Det var en storslagen naturupplevelse som sedan dess varit en stor inspirationskälla
i hans konstnärskap.
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ONS. 27 JULI 18.30 S:T IBBS KYRKA

Musik i sommarkväll ARKIV- 100 år av musikal
Vi tar avstamp i Björn & Bennys Kristina från Duvemåla, och likt Kristina och
Karl-Oskar beger vi oss också västerut till
Amerika där musikteatern fick sin början
för snart 100 år sedan. Vi får ta del av väl
valda nedslag i denna breda och rika genre,
en blandning av kända hits och bortglömda
skatter innan vi tar oss åter hem till Sverige
och avslutar, likt vi började, med Kristinas
vackra och mångbottnade sång om tro,
tillhörighet och hopp.
Jonathan Böiers och Amelie Böiers, sång
Bernt-Ove Kroon, piano
Per Johansson, präst
Bengt Wittje, musiker
Fri entré, insläpp 18.00

6 juli Duo Z

13 juli Mellan himmel och jord

LÖR. 30 JULI 19.00 SOFIA ALBERTINA KYRKA

Orgelafton
Organisten Benjamin Åberg bjuder på
en spännande blandning av musik från
barocken och 1900-talsmodernism.
Fri entré, insläpp 18.30
AUGUSTI

LÖR. 6 AUG 18.30 SOFIA ALBERTINA KYRKA

Music for a while - engelsk barock
från dess gyllene år!
Sommarens finalkonsert inleds och avslutas
med klockspelsmusik från Sofia Albertinas
kyrktorn. Den kanadensiske carillonisten
Gerald Martindale bjuder på kända klassiker från opera, film och svenska psalmer.

23 juli Jackson C. Crawford

Dag Videke, sång
Lena Tove, violin
Ezequiél Cortabarrìa, traversflöjt
Björn Blöndal, violone
16 juli Przemyslaw Kapitul
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7, 14 OCH 21 AUGUSTI

SOMMARSCENEN
I OTTARPS KYRKA 18.00

Läs mer om sommarens artister på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/landskrona
Fri entré, insläpp 17.30

BARN OCH FAMILJ

SOMMAR I
BORSTAHUSEN
"Allt mellan himmel och jord"

Vår populära sommarkyrka för barnfamiljer!
ÖPPET 13 JUNI - 8 JULI
Måndagar 9.00-12.00
Onsdagar 13.00-16.00
Fredagar 10.00-13.00
(Stängt Midsommarafton)

Midsommarfest 22 juni
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DIAKONI
Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan,
gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för
rättvisa.
Matkassen

Leva vidare

Har du det tufft ekonomiskt och är i behov
av mat? På Matkassen arbetar volontärer
som delar ut matkassar med varor som har
kort datum. Maten som delas ut kommer
från butiker i Landskrona.

För dig som nyligen har mist
en anhörig eller livskamrat bjuder vi in
till en samtalsgrupp, där vi med våra olika
erfarenheter av sorgen och förlusten hjälps
åt att bearbeta och komma en bit på vägen.

För att få en kasse donerar man 20kr.
Donationerna går sedan till att betala
lokalens hyra, allt överskott går till lokala
välgörenhetsinsatser.

Varje människas sorg är unik och ingen kan
egentligen förstå den, men det kan vara en
hjälp i sorgeprocessen att få utrycka sina
tankar, känslor och erfarenheter med andra
som är i samma situation. I andras ord och
känslor känner man igen sig själv.

Utdelning tis och tors 13.00-14.00
på Regeringsgatan 53, Landskrona.

Församlingens klädförråd
Kläderna delas ut kostnadsfritt till behövande efter kontakt med våra diakoner.
Vill du donera kläder?
Vi tar emot hela och rena kläder samt skor
till barn och vuxna. Du kan lämna dem
direkt till klädförrådet under öppettiderna.
Utdelning/inlämning
Måndagar 13.00-15.00
Kyrkans hus, ingång mot rondellen
vid Eriksgatan.
Endast inlämning
Måndag- torsdag 10.00-12.00 & 13.00-15.00
Fredag 10.00-12.00
Kyrkans hus, församlingsexpeditionen

Information och anmälan:
marie.branting@svenskakyrkan.se

Diakonimottagningen/Help center
Öppen mottagning utan tidsbokning för
samtal om livet, råd, stöd och samhällsinformation.
Helgfria måndagar 13.00-15.00 i Kyrkans hus
Vill du kontakta våra diakoner?
Cheryl French, 0418- 574 07
cheryl.french@svenskakyrkan.se
Marie Branting, 0418-574 21
marie.branting@svenskakyrkan.se

Sommarstängt 4 -29 juli

Vi öppnar igen:
Diakonimottagningen 1 augusti
Klädförrådet 1 augusti
Matkassen 2 augusti
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Följ oss!

Besök oss

facebook.com/landskronaförsamling
Följ oss på Facebook och få koll på vad
som händer i Landskrona församling.

Borstahusens kapell

instagram.com/svk_landskrona
Följ med i vår vardag!
instagram.com/landskronakyrkogårdar
Håll koll på vad som händer på våra
vackra kyrkogårdar.

ÖVRE GATAN 104

Kapellet är öppen att besöka i samband
med gudstjänster och andra event.
Härslövs kyrka

ASPAVÄGEN 22, HÄRSLÖV

Måndagar v.31-33 13.00-16.00
Ottarps kyrka

instagram.com/heavenlandskrona
Se vad vår ungdomsgrupp Heaven gör!

OTTARPSVÄGEN 312, TÅGARP

svenskakyrkan.se/landskrona
Här hittar du allt som händer hos oss i
Landskrona församling.

S:t Johannes kyrka

Är du medlem än?

Ansvarig utgivare: Eva-Lotta Grantén, Landskrona verksamheter nr 3 2022

I Svenska kyrkan finns det en plats för
dig som har frågor om tro, livet eller
tankar kring dig själv. Du är
välkommen oavsett vem du är. Kanske
vill du engagera dig för rättvisa och en
bättre värld, sjunga i kör, gå på kyrkans
öppna verksamhet med ditt barn eller
hitta stillhet och ro i en stressig vardag.
Besök vår hemsida för att bli medlem!
svenskakyrkan.se/landskrona/medlem

Tisdagar v.31-33 13.00-16.00
KAPELLVÄGEN 22, LANDSKRONA

Kyrkan är öppen att besöka i samband
med gudstjänster.
S:t Ibbs kyrka
KYRKVÄGEN 74

1 maj - 30 juni 13.00-16.00
1- 31 juli 11.00-16.00
1 augusti - 31 augusti 13.00-16.00
Sofia Albertina kyrka

KUNGSGATAN 9, LANDSKRONA

Öppettider: mån-lör 12-16, sön 9.30-16
Säby kyrka

SÄBY KYRKVÄG 195, LANDSKRONA

Onsdagar v.31-33 13.00-16.00
Vadensjö kyrka

VADENSJÖVÄGEN 237, LANDSKRONA

Torsdagar v.31-33 13.00-16.00

Kontakt
Kyrkans hus och Landskrona församlingsexpedition

ARTILLERIGATAN 2, 261 23 LANDSKRONA
0418- 574 00, måndag - torsdag 10-12 och 13-15, fredag 10-12
landskrona.expeditionen@svenskakyrkan.se
Sommaröppet v.26-32, måndag- fredag 10.00-13.00

Kyrkogårdsförvaltningen

KAPELLVÄGEN 26, 261 39 LANDSKRONA
0418-574 50, helgfria vardagar 10–12 och 13–15
landskrona.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
Sommaröppet v.26-32, måndag- fredag 10.00-13.00

