
 

 Gravplatsen 
och gravrättsinnehavaren. 

  

Planerad gravstenskontroll 
Den planerade gravstenskontrollen kommer att utföras under augusti till 
och med september 2021 på Eksta och Fröjel kyrkogårdar. 
 
Under våren till och med juni 2021 kommer efterkontroll av gravstenar ske 
på Sanda och Sproge kyrkogårdar. 
 
Gravstenskontroll 
På grund av en tragisk olycka för några år sedan, där ett barn omkom 
när hon fick en gravsten över sig har säkerhetsbestämmelserna setts 
över och nya rekommendationer framtagits.  
 
Det är en standardiserad kontrollanvisning som är enkel och säker för att 
kunna användas på alla kyrkogårdar.  
Kontrollmetoden är objektiv och ger mätbara resultat.  
Klinte pastorat har ett ”rullande schema” där  säkerhetskontroll görs vart 
5:e år på varje gravsten. Vid akuta gravstensproblem kan stenen läggas ned  
omedelbart. Gravrättsinnehavaren blir brevledes informerad om att 
gravanordningen måste åtgärdas och en skylt sätts upp på gravplatsen där 
gravrättsinnehavaren uppmanas att kontakta gravexpeditionen.  
 

För mer information se  
Centrala gravvårdskommittén.  
www.skkf.se/cgk   
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Vi finns kvar! 

Pandemin sätter sina spår. 

Vardagen är sig inte lik, och inte 

helgen heller. Vi har alla fått 

anpassa oss efter restriktionerna 

som minskat vår rörlighet och vår 

möjlighet att mötas på riktigt. 

Men, vi finns kvar! Vi fortsätter att 

fira gudstjänster varje söndag. De 

flesta gudstjänsterna är vi klart 

färre än vad vi får lov att vara, så 

välkommen du med. Vi har hand-

sprit till hands och vi håller stora 

avstånd. 
 

Våra barngrupper har så små 

lokaler att grupperna inte kan vara 

där. Men vi finns kvar! Temapåsar 

och videoklipp med skapande och 

bibelberättelse är ett smittsäkert 

alternativ. Se mer på sidorna 6-7. 
 

Under fastan brukar vi fira våra 

gudstjänster i församlingshem och 

andra lättuppvärmda lokaler, men 

det går inte i år pga att vi minimerar 

smittorisken. Våra medeltida 

kyrkorum har gott om plats och 

Kyrkoherden har ordet!  

luftvolym. Under 

fastan brukar vi 

även ha passions-

andakter i 

hemmen, men 

det går inte i år. 

Istället bjuder vi 

in till inspelade 

alternativ. Se mer på sidan 9! 
 

Under påsken firar vi fler gudstjänster 

så att fler ska kunna få fira påskens 

gudstjänster på plats i kyrkan, som i år 

är Eksta kyrka. 

Våra medeltida kyrkor är allihop 

öppna nu under pandemin. Vi till-

handahåller handsprit och ber er att 

hålla avstånd.  Välkomna in! 

Så, inget är som vanligt, men vi finns 

kvar! Och så småningom blir det bättre 

tider!  

Kent Österdahl, kyrkoherde.  

Tfn: 070-235 14 55    
 

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, 

din trofasthet ända till skyarna. 

   -Psaltarpsalm 36:6 
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Klinte församling     
Klockare Mikael Wänskä, sjukskriven 

Fröjel församling 
Klockare Gunilla Lövgren ………………………….…076-767 64 21 
gunilla.lovgren@svenskakyrkan.se 
Församlingsrådets ordf. Lisbeth Jakobsson…………..  070-594 47 86 
 
Eksta församling 
Klockare Christina Lidquist……………………….…..076-767 64 20 
christina.lidquist@svenskakyrkan.se 
Församlingsrådets ordf. Rolf Fintzer……….……….....070-692 78 95 
 
Sproge församling  
Klockare Christina Lidquist…………………….……..076-767 64 20 
christina.lidquist@svenskakyrkan.se 
Församlingsrådets ordf. Kjell Olofsson……………..…073-182 57 83 
Bokning av förs.hem: expeditionen…………………….........24 00 05 
 
Sanda, Västergarn och Mästerby församling 
Klockare Sa och Vg: Gunnar Eriksson...……..…….…070-893 12 68 
gunnar.eriksson@svenskakyrkan.se 
Klockare Mästerby: Hans Paulin…………………..….070-787 49 92 
hans.paulin@svenskakyrkan.se 
Församlingsrådets ordf. Thorbjörn Möllerström…….. 072-858 94 49 
Bokning av Mästerby församlingshem:  
expeditionen…………………………….……………...….....24 00 05 
 
Hejde församling 
Klockare Hans Paulin………………………………......070-787 49 92 
hans.paulin@svenskakyrkan.se 
Församlingsrådets ordf. Ingegerd Paulin………….…...0707-42 34 40 
 
Väte församling 
Klockare Hans Paulin……………………………..........070-787 49 92 
hans.paulin@svenskakyrkan.se 
Församlingsrådets ordf. Ingemar Lundqvist………...….070-424 60 34 
 
Klockare Elin Andersson…………………………….... 070-517 13 79 
elin.andersson2@svenskakyrkan.se  
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Kontaktuppgifter för Klinte pastorat    
 

Pastorsexpeditionen ……………………………………tfn. 24 00 05 
Kanslist Suzanne Asklander 
Kyrkskolan 703, 623 76 Klintehamn     
E-post: klinte.pastorat@svenskakyrkan.se  
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/klinte    
 

Kyrkoherde Kent Österdahl………………...…………….….24 01 76 
kent.osterdahl@svenskakyrkan.se……………………..070-235 14 55 
 

Komminister Janne Manni 
janne.manni@svenskakyrkan.se ……………………….070-476 48 35 
 
Diakon, vakant. 
 

Kyrkomusiker Robert Nyström……………….……..….……25 18 65 
robert.nystrom@svenskakyrkan.se………….....……....072-508 58 65 
 

Kyrkomusiker Erik Tibell………………………….………...24 01 79 
erik.tibell@svenskakyrkan.se……………...……….….070-315 75 67 
 

Pedagog Anette Torgnysdotter……………..………….072-508 58 66 
anette.torgnysdotter@svenskakyrkan.se      
 

Pastoratskyrkorådets ordf. Kjell Olofsson……...…..….073-182 57 83 
 

Barnledare Emma Kurki …………...…………….……076-76 76 423  
emma.kurki@svenskakyrkan.se. 
 

Informatör Sophie Malmros…….sophie.malmros@svenskakyrkan.se 
 

Gravexpeditionen Margareta Ahlqvist  mån-tis 8:00-14:30…24 14 10  
klinte.grav@svenskakyrkan.se  

 
 
Om Kyrkfönstret 
Redaktör: Sophie Malmros 
Ansvarig utgivare: Kent Österdahl 
Omslagsbild: Foto: Sophie Malmros 
 

Kyrkfönstret ges ut av Klinte  
pastorat till hushållen i Eksta,  
Fröjel, Hejde, Klinte, Mästerby, 
Sanda, Sproge, Västergarn och 
Väte. 

18 

 

 

3 

Pandemilagen gäller januari-september. 
 

Endast 8 personer får numera delta på sammankomster. Det är 
svårt att sia om och när denna situation kan komma att ändras. 
Vi ber er tålmodigt att se i predikoturerna, på vår Facebooksida 
och på hemsidan för mer aktuell info. 

Våra grupper. 
 

Alla grupper är antingen inställda eller omställda.  
I möjligaste mån försöker vi anordna aktiviteter via vår 
hemsida svenskakyrkan.se/klinte och på sociala medier. 

Dop, vigsel och begravning.  
 

Vi följer bestämmelserna om maxantalet på åtta besökare vid 
dop, vigsel och övriga gudstjänster.  
Vid begravning är maxantalet utökat till 20 personer.  
Utöver maxantalet för besökare får personal medverka.  
Det blir alltså 8 st plus personal vid dop, vigsel och gudstjänst.  
Och 20 st plus personal vid begravning. 

Längtar du efter att få fira nattvard?  
 

Det finns alltid möjlighet att ringa efter våra präster, Kent och 
Janne, så att de går med sockenbud, det vill säga, kommer hem 
till er och firar en enkel nattvard hemmavid.  
I dessa tider givetvis med alla säkerhetsaspekter med tanke på 
smittspridningen.  
Kontaktuppgifter finns längst bak i Kyrkfönstret. 

mailto:anette.torgnysdotter@svenskakyrkan.se
https://epost.svenskakyrkan.se/OWA/redir.aspx?SURL=r-d7qAiuMomVQutUYrOMCu97IZgTBKx6WWvX5aXmYjf2jbtJvbnSCG0AYQBpAGwAdABvADoAawBsAGkAbgB0AGUALgBnAHIAYQB2AEAAcwB2AGUAbgBzAGsAYQBrAHkAcgBrAGEAbgAuAHMAZQA.&URL=mailto%3aklinte.grav%40svenskakyrkan.se
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Kan    man    fira     jul   på   avstånd? 

Församlingsbon Elis Nyström från 
Hejde och Elin Andersson stod 
bakom idéerna till och filmningen av 
julkrubbegudstjänsten. I detta projekt 
var det sedan många som bidrog till 
det fina resultatet. 
Ambitionen var att få med alla 
pastoratets kyrkor och bjuda på 
julevangeliet, musik och textläsning 
ifrån alla våra nio socknar. Och så 
psalmsången där församlingsbor på 

Kan man känna julstämning 
framför datorn? Hur kan man 
förmedla julens budskap när man 
inte får vara tillsammans? 
Pandemin satte oss alla på prov år 
2020. Och den moderna tekniken 
var det som stod till hands. Tack 
till alla som hjälpte till och till alla 
som besökte våra digitala 
gudstjänster! 

 

 

Foto: Sophie Malmros 

Vi är tacksamma att han även 

kunde vara med i själva 

restaureringsfasen, se resultatet 

och sedan också medverka vid 

återöppnandet i oktober 2019. 

 

Östen Hejdeståhl dog hastigt och 

oväntat den 12 november.  

Östen var trogen i sitt uppdrag. 

Han var ledamot i Hejde kyrkoråd, 

senare församlingsråd, redan 

2002.  

Länge har Östen fungerat som 

kyrkvärd. Intresserad, kunnig och 

hjälpsam har Östen varit en kugge 

i vårt församlingsarbete. 

 

Vi minns Anders och Östen med 

värme och tacksamhet. 

 

För Hejde församlingsråd 

Ingegerd Paulin 



 

 

Vår ordförande Anders Wahlby 

dog den 11 november till följd 

av en tuff cancersjukdom. 

Anders var ledamot i vårt 

kyrkoråd (det som i dag kallas 

församlingsråd) 2002 då Hejde 

kom att ingå i Klinte pastorat. 

Sedan 2006 var han ordförande. 

Anders hade även uppdrag i 

Klinte pastorat. Sedan 2010 var 

han ledamot i pastoratets 

kyrkoråd samt ingick i dess 

kyrkogårdsutskott. Från 2014 

har Anders också haft en plats i 

pastoratets fullmäktige. 

Vi minns Anders som en trygg 

och engagerad person, som 

tyckte om sitt uppdrag, tänkte 

till och fick mycket att hända.  

Anders hade omsorg om och 

kärlek till församlingen och vår 

kyrka. 

Kunnig, praktisk och finurlig 

tänkte han ut lösningar och var 

med och genomförde flera 

saker i kyrkomiljön, bl.a. 

handikappingång, anordnande 

av minneslund (som senare 

ändrades till att bli en 

askgravlund) och en ljusbärare 

inne i kyrkan. Ljusbäraren i 

sten skapade Anders under 

många timmars arbete av en 

kvarnsten från Fardhem och en 

pollare från Ronehamn.  

Anders var med och 

projekterade restaureringen av 

Hejde kyrka som sedan 

genomfördes 2019.  

Till minne 
 

I november förlorade vi två kamrater och trotjänare med 
uppdrag i Hejde församlingsråd. 
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Kan    man    fira     jul   på   avstånd? 
distans möttes på skärmen. Ett digert 
arbete lades ned och filmkameran 
gick varm under december månad. 
Extern hjälp med musiken kom från 
flera håll, bland annat Kulturskolans 
blåsare och Wisbygymnasiets 
luciakör. 
 

Julen 2020 blev alltså en digital jul.  
Men hur gick det då? Rent statistiskt 
gick det över förväntan. Vår digitala 
julkrubbegudstjänst sågs av mer än 
500 personer. Våra andra 
julgudstjänster sågs också av mellan 
150-500 personer. 
Det uppsluppna Luciatåget slog 
rekordet och sågs av över 5000 
personer.  
 

Under våren och påsken hoppas vi 
även att kunna nå de som inte är så 
datorvana än. Har du frågor är du 
varmt välkommen att kontakta våra 
teknikkunniga präster.  
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Kyrkis och Klubben får  
pysselpåsar  
Under våren 2021 har det pga 

pandemin och de restriktioner 

som FHM gått ut med blivit 

begränsat med aktiviteter och 

evenemang för barn och 

ungdomar i Klinte 

församlingshem och Sanda 

prästgård. Men det betyder inte 

att vi inte erbjuder alternativ. 

Det finns Kyrkis- och 

Klubbenaktiviteter, men barnen 

och familjerna får göra dem på 

hemmaplan i stället. 

Efter en dialog med föräldrarna till 

barnen i Kyrkis och Klubben 

beslöt vi att under våren dela ut en 

aktivitetspåse till varje barn var 

fjortonde dag.  Vårens teman 

handlar om Jesus som barn, Jesus 

och hans vänner, Påsken samt 

Jesus i dig, helige ande. I varje 

påse finns det en bibelberättelse 

med funderarfrågor. Svaren på 

frågorna vill vi få skickade till oss 

ledare, antingen som ett filmklipp 

eller skriftligt via sms. 

Dela din kreativitet på Faceboo k 

I påsen finns också material till 

veckans skaparverkstad och en 

beskrivning av vad man kan använda 

materialet till. Familjerna får gärna ta 

en bild av vad de skapat av materialet 

och dessa kan t. ex läggas upp på vår 

Facebooksida för att ge inspiration 

även till andra. 

Det kan också finnas annat pyssel i 

form av korsord, målarboksbilder eller 

kluriga rebusar och lekar i påsen, som 

vi hoppas att familjerna kommer att 

engagera sig i tillsammans. 

Och så sist men inte minst så finns en 

sångtext och en bön. 
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äter fina saker som kött och annat 

lyxigt under fastan. Men idag, när 

många har mat, så kanske man kan 

tänka på lite andra saker? Som att 

kanske inte spela så mycket spel? 

Sitta med mobilen? Inte äta godis 

eller dricka läsk? Det kan man 

fundera på. För istället kanske man 

lägger tid på att prata med sin 

familj. Eller en kompis man inte 

trodde var så trevlig. Eller skicka 

ett vykort till farmor. Eller 

upptäcka något nyttigt som är gott 

att mumsa på? Eller bara gå på en 

promenad utan att lyssna på musik 

eller stirra i mobilen och då 

upptäcka att det finns mysiga djur 

lite här och där. Eller en bäck. 

Eller en vilsen ekorre?  

 

Ta fasta på tiden i fastan så låter 

Gud dig upptäcka små men viktiga 

saker. Det tror jag.  

 

Hej banan på er! 

J ö rgen 

F
o

to
: 
J
a
n
n
e
 M

a
n
n
i 

F
o

to
: 
J
a
n
n
e
 M

a
n
n
i 



 

 

14 

Jörgen förklarar fastan!  

Hej alla barnsliga vuxna och 

brådmogna barn. Nu blir det vår 

igen. Det blir det alltid. Och på 

våren skall det firas påsk. Och 

nyss hade vi jul. Men där emellan 

kommer något som heter fastan. 

Att fasta! Vad gör man då? Vad 

menas med det? 

 

Jo, det är att till påsk, då är det fest. 

Vissa är glada bara för att det blir 

vår, att solen värmer igen och att 

djuren och fåglarna får ungar. I 

kyrkan, där firar vi att Jesus visar på 

att efter hösten kommer det en vår, 

att efter mörkret liksom, så blir det 

ljus. Och han gör det genom att dö 

på ett kors (ja, det är hemskt) men 

bara för att tre dagar senare, på 

påskdagen säga ”Hallå eller, jag är 

tillbaka!” Och alla som såg det, som 

Maria och Petrus, de blev ju 

jätteglada. Nu fattade de att Jesus var 

Gud och att Gud alltid segrar över 

det onda.  

Därför kan man förbereda sig inför 

detta. Som en övning att kunna vara 

glad alltså, på riktigt. Då tänker de 

kristna att man kan avstå från saker 

under 40 dagar. Innan påsk alltså. 

Saker som man egentligen inte 

behöver. För då kan man öva sig i det 

som är viktigt, på riktigt.  

Det är vanligt att man kanske inte 
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V å r  e g e n  y o u t u b e k a n a l  

Men eftersom det kan vara svårt att 

läsa en bibelberättelse, eller veta hur 

man kan använda skaparmaterialet, 

eller hur sången ska sjungas- finns 

alltihopa också på vår youtubekanal; 

Klinte pastorat under spellistan 

Kyrkis och Klubben våren 2021.  

För varje aktivitetspåse släpper vi ett 

avsnitt av ”Kyrkis och Klubben”, 

där bibelberättelsen finns åter-

berättad med bildstöd, där det finns 

en tutorial till hur man kan använda 

skaparmaterialet, och ett singalong-

avsnitt där man kan lyssna på och 

sjunga med i veckans sång.  

Så det är inte Kyrkis och Klubben 

som vanligt denna termin, men vi 

finns på Youtube. Och vi ses en 

kort stund på säkert avstånd när 

vi kommer till Klinte och Sanda 

skola en gång varannan vecka 

och delar ut påsarna. Men till 

hösten hoppas vi att vi kan träffas 

igen, fika tillsammans, läsa, leka, 

skapa och sjunga tillsammans. 
 

Hälsningar Anette  och Emma. 
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 Söndagen den 19 september 2021 är 

det val i Svenska kyrkan.  

Alla medlemmar som är 16 år och 

äldre kan rösta om hur de vill att 

Svenska kyrkan ska styras. År 2000 

skildes Svenska kyrkan från svenska 

staten. Sedan dess ansvarar Svenska 

kyrkan själv för kyrkovalet, som äger 

rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar 

väljarna om vilka som ska vara med 

och bestämma i Svenska kyrkan de 

kommande fyra åren.  

I kyrkovalet väljs kandidater för 

kyrkomötet, stiftsfullmäktige och 

kyrkofullmäktige, vilket motsvarar 

nationell, regional och lokal nivå.  
 

Nomineringsgrupper 

De grupper som ställer upp i 

kyrkovalet kallas för 

nomineringsgrupper. De motsvarar 

ungefär partier i de allmänna valen. 

I Klinte pastorat finns i nuläget bara 

en nomineringsgrupp och den är 

opolitisk. Vill man så kan man 

däremot starta en egen 

nomineringsgrupp. 
 

Kandidater  

Personerna i nomineringsgruppen 

som väljarna kan personrösta 

på kallas kandidater. Du kan 

kandidera inom en nomineringsgrupp 

under våren 9 mars-15 april 2021.   

 

Att bilda en ny nomineringsgrupp 

Ansökan behöver då komma in senast 

15 april 2021. För lokala val behövs 

minst 10 stödpersoner för att bilda en 

ny nomineringsgrupp. 
 

Stiftsstyrelsen fastställer grupp och 

kandidatförteckningar för varje 

valkrets inom stiftet senast 1 juni 

2021.  
 

Är du nyfiken på att kandidera men 

vill veta mer? Margareta Ahlqvist 

och Göran Olofsson svarar gärna på 

alla dina frågor. 
 

Margareta Ahlqvist 070-693 51 92 

margaretaahlqvist@telia.com 
 

Göran Olofsson 070-277 79 82 

goran.olofsson53@gmail.com 
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Är du över 70 år eller tillhör du en riskgrupp? 

Behöver du hjälp med matinköp och upphämtning av mediciner? 

Ring 070-610 59 16 på mån och tis 10-12.  

Numret går till Röda Korset på Gotland och därifrån dirigeras 

hjälparbetet som bl.a. utförs av Svenska kyrkan och flera andra 

föreningar och organisationer på Gotland. 

Vi samarbetar med Region Gotland på uppdrag av MSB Myndigheten 

för Samhällskydd och Beredskap.  

Tveka inte att höra av dig! 

Jourhavande präst nås på telefon 112. 
 

 

Känner du dig orolig eller nedstämd? Att få dela sina tankar 

med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och 

det som sägs stannar mellan er. Alla präster har tystnadsplikt 

och du får vara anonym. Du behöver heller inte vara troende 

eller medlem i Svenska kyrkan för att ringa. 

 

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.  

Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.  

Telefonjouren är öppen nattetid mellan 17.00 och 06.00.  

 

Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning.  

Väntetiden brukar vara ungefär fem minuter.  



 

 

 Vår  studieverksamhet och våra 
kultur- och musikaktiviteter  
genomförs i samarrangemang med  

12 

Söndag 2 maj Femte söndagen i påsktiden  
Väte 10 Mässa.  
Sproge 13 Gudstjänst.  
Hamnk:an 18 Lovsångsmässa.  
 

Söndag 9 maj Bönsöndagen 
Hejde 10 Mässa.  
Sanda  13 Gudstjänst.  
Fröjel 19 Gudstjänst.  
 

Söndag 16 maj Söndagen före Pingst 
Västergarn 10 Mässa.  
Klinte 13 Gudstjänst.  
Eksta 19 Gudstjänst.  
 

Söndag 23 maj Pingstdagen  
Sproge 10 Högmässa.  
Väte 13 Gudstjänst.  
Klinte 18 Gudstjänst.  
 

Söndag 30 maj Heliga Trefaldighets dag  
Hejde 10 Gudstjänst.  
Fröjel 13 Gudstjänst.  
Mästerby 19 Mässa.  
 

 

Söndag 6 juni Första söndagen efter Trefaldighet 
Klinte 10 Gudstjänst.  
Sanda 13 Gudstjänst.  
Eksta 19 Mässa.  
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Istället för Passionsandakterna  

kommer vi att sända en kort passionsmeditation på Facebook,  

varje onsdag kl 19, med start på Askonsdagen, 17 februari.  

Det blir sex veckors läsning, betraktelse, bön och ”frågor på vägen”.  

I år följer vi Markus evangelium. Vi ser fram emot kommentarer, frågor 

eller andra bidrag på respektive meditationsavsnitt.  

Kent Österdahl, Janne Manni 

Väte kyrka kommer att restaureras. 
 

Projekteringen har startat, dvs man har inlett möten för att gå igenom vad 
som behöver lagas, restaureras eller ändras i Väte kyrka. 
Nästa steg blir att söka pengar för en framtida restaurering av Väte kyrka.  
Restaureringen kommer sannolikt att påbörjas om tidigast två år. 
Detta är ett exempel på vad du som förtroendevald kan få vara med och 
besluta om. 

P 

Å 

S 

K 

I år firar vi påsken i Eksta kyrka. Håll dessutom utkik på hemsidan och 

Facebook efter våra inspelade gudstjänster. 

1/4 Skärtorsdagen Eksta kl. 18 och 20 Skärtorsdagsmässa. 

2/4 Långfredagen Eksta kl. 09 och 12 Lekmannaledd andakt. 

        kl. 15 och 18 Långfredagsgudstjänst. 

3/4 Påskafton Eksta kl. 22 och 24 Påsknattsmässa. 

4/4 Påskdagen Obs!iFröjel kl. 09 Gudstjänst och Eksta kl. 13 Högmässa. 

5/4 Annandag Påsk Eksta kl. 11 och 13 Emmausvandring. 
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Klinte pastorats almanacka våren 2021  (feb-juni) 
Ändringar kan bli nödvändiga. Kontrollera därför alltid 
uppgifterna i fredagstidningens predikoturer eller på vår 
Facebooksida.  
 

Söndag 14 februari Fastlagssöndagen  
Västergarn 10 Gudstjänst.  
Fröjel 13 Mässa.  
Hejde 19 Gudstjänst.  
 

Söndag 21 februari Första söndagen i Fastan  
Mästerby 10 Mässa.  
Eksta 13 Gudstjänst.  
Hamnk:an 18 Gudstjänst.  
 

Söndag 28 februari Andra söndagen i Fastan 
Sproge  10 Mässa. 
Hamnk:an  13 Gudstjänst.  
Väte 19 Gudstjänst.  
 

Söndag 7 mars Tredje söndagen i Fastan  
Fröjel 10 Gudstjänst.  
Hejde 13 Mässa.  
Sanda 19 Gudstjänst.  
 

Söndag 14 mars Midfastosöndagen  
Eksta 10 Mässa.  
Västergarn 13 Gudstjänst.  
Hamnk:an 18 Gudstjänst.  
 

Söndag 21 mars Jungfru Marie Bebådelsedag  
Hamnk:an  10 Gudstjänst.  
Sproge 13 Gudstjänst.  
Väte 19 Mässa.  
 

Söndag 28 mars Palmsöndagen  
Eksta 14 Gudstjänst.  
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Tors 1/4  
Eksta 18 Skärtorsdagsmässa.  
Eksta 20 Skärtorsdagsmässa.  
 

Fredag 2 april Långfredagen 
Eksta 09 Andakt, lekmannaledd.  
Eksta 12 Andakt, lekmannaledd.  
Eksta 15 Långfredagsgudstjänst.  
Eksta 18 Långfredagsgudstjänst.  
 

Lör 3/4 
Eksta 22 Påsknattsmässa.  
Eksta 24 Påsknattsmässa.  
 

Söndag 4 april Påskdagen 
Fröjel 09 Gudstjänst.  
Eksta 13 Högmässa.  
 

Måndag 5 april Annandag Påsk 
Eksta  11 Emmausvandring. 
Eksta 13 Emmausvandring.  
 

Söndag 11 april Andra söndagen i påsktiden 
Sproge 10 Mässa. 
Väte  13 Gudstjänst.  
Klinte  18 Gudstjänst.  
 

Söndag 18 april Tredje söndagen i påsktiden 
Västergarn 10 Mässa.  
Fröjel 13 Gudstjänst.  
Hejde 19 Gudstjänst.  
 

Söndag 25 april Fjärde söndagen i påsktiden 
Eksta 10 Gudstjänst.  
Klinte  13 Mässa.  
Mästerby 19 Gudstjänst.  
 


