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Kyrkoherden har ordet! 
I skrivande stund verkar 

pandemi-restriktionernas max-

antal vid samlingar tas bort, så 

att det blir fritt fram att samlas 

och umgås igen. Vi har hela 

tiden följt bestämmelserna och 

gör självklart det igen, om eller 

när det finns några. Just nu 

gläds vi över att vi verkar kunna 

återvända till ett liv med mera 

gemenskap på nära håll. 

  

Passion har vi mycket av under 

Fastan. Då främst i form av så 

kallade Passionsandakter. Vi 

samlas på vardagar kring 

berättelserna om Jesu lidande och 

dricker sedan kaffe. Som framgår 

av detta Kyrkfönster kan 

Passionsandakter vara i Vallemos 

samlingsrum, i ett församlingshem 

eller – som det alltid var förr i 

världen – hemma hos någon. Det 

brukar vara uppskattade tillfällen 

att få prata kring både högt och 

lågt. Välkomna! (Se annonsen på 

sidan intill.) 

  

Palmsöndag t o m Annandag Påsk 

firar vi gudstjänsterna i år i Väte 

kyrka. Det blir en extra 

upplevelsedimension om man firar 

Palmsöndag, Skärtorsdag, 

Långfredag, Påsknatt, Påskdag och 

Annandag Påsk i samma 

kyrkorum.. 

Om någon har svårt att ta sig till 

årets påskkyrka i Väte går det bra 

att ringa mig. Jag kan då be någon 

att skjutsa, eller köra själv. Ring 

gärna! 

  

Många av våra aktiviteter är öppna 

samlingar som det bara är att slinka 

in på. Andra grupper behövs det 

anmälan till. Välkomna! 

  

Bilden av Uppståndelsekorset får 

påminna om både Fastan och 

Påsken. 

  

Kent Österdahl, er kyrkoherde 

070-235 14 55   

 

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

Klinte församling    
Församlingsrådets ordf. vakant.    
Vid frågor hör av er till kyrkoherde Kent Österdahl…...070-235 14 55 
 
Fröjel församling 
Församlingsrådets ordf. Lisbeth Jakobsson…………..  070-594 47 86 
 
Eksta församling 
Församlingsrådets ordf. Bernt Jakobsson..….……….....070-692 78 95 
 
Sproge församling  
Församlingsrådets ordf. Kjell Olofsson……………...…073-182 57 83 
Bokning av förs.hem: expeditionen……………….……0498-24 00 05 
 
Sanda, Västergarn och Mästerby församling 
Församlingsrådets ordf. Thorbjörn Möllerström…..….. 072-858 94 49 
Bokning av Mästerby församlingshem:  
expeditionen…………………………….………….…...0498-24 00 05 
 
Hejde församling 
Församlingsrådets ordf. Ingegerd Paulin…………..…...0707-42 34 40 
 
Väte församling 
Församlingsrådets ordf. Ingemar Lundqvist………....….070-424 60 34 
 
Klockare 
Klockare Elin Andersson………………………….….... 076-767 64 21 
elin.andersson2@svenskakyrkan.se 
Klockare Gunnar Eriksson...……..……………….…..…070-893 12 68 
gunnar.eriksson@svenskakyrkan.se 
Klockare Christina Lidquist…………………….…...…..076-767 64 20 
christina.lidquist@svenskakyrkan.se 
Klockare Emil Lindgren……………………………..…..076-767 64 22  
emil.lindgren@svenskakyrkan.se 
Klockare Tina Calmerås Müller……………...…...…......076-767 64 23 
tina.mueller@svenskakyrkan.se 

mailto:christina.lidquist@svenskakyrkan.se


 

 

Kontaktuppgifter för Klinte pastorat     
 

Pastorsexpeditionen …………………………...…tfn. 0498-24 00 05 
Kanslist Suzanne Asklander  
Kyrkskolan 703, 623 76 Klintehamn    
E-post: klinte.pastorat@svenskakyrkan.se  
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/klinte     
Expeditionens besökstider är mån-tor kl. 10:00-12:00 och 13:00-15:00.  
Övrig kontorstid nås expeditionen per mejl eller telefon. 
 

Kyrkoherde Kent Österdahl………………...………..…0498-24 01 76 
kent.oesterdahl@svenskakyrkan.se………………….…..070-235 14 55 
 

Komminister Janne Manni 
janne.manni@svenskakyrkan.se ………….…………….070-476 48 35 
 
Diakon Kim Felixdotter……...………………………….070-205 71 59 
kim.felixdotter@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkomusiker Robert Nyström……………….……..….0498-25 18 65 
robert.nystroem@svenskakyrkan.se………….....…..…....072-508 58 65 
 

Kyrkomusiker Erik Tibell………………………...….…0498-24 01 79 
erik.tibell@svenskakyrkan.se……………...………..…..070-315 75 67 
 

Vikarierande pedagog Clara Andermo 
clara-maria.andermo@svenskakyrkan.se 
 
Pedagog Anette Torgnysdotter (sjukskriven) 
anette.torgnysdotter@svenskakyrkan.se 
 
Kyrkorådets ordf. Kjell Olofsson……...…..…….……...073-182 57 83 
 

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

 
 Om Kyrkfönstret 
Redaktör: Sophie Malmros 
Ansvarig utgivare: Kent Österdahl 
Omslagsbild: Foto: Sophie Malmros 
”Jag kommer af ett brusand’ haaf…” 
Magnus Gabriel De la Gardie. Psalm 621. 

Kyrkfönstret ges ut av Klinte  
pastorat till hushållen i Eksta,  
Fröjel, Hejde, Klinte, Mästerby, 
Sanda, Sproge, Västergarn 
och Väte.  
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Varje fredag kl 14:00  

är det andakt på Åvallegården 

eller Vallemo.   

               

Man måste inte vara i ett stort 
kyrkorum för att ha andakt.  
 

Passionsandakter brukar gå till så att 
man först sjunger någon psalm i 
Fastan och tittar närmare på några 
bibelord om Jesu Kristi lidande, för 
att sedan dricka kaffe tillsammans.   
Tider och platser kommer att stå i  
predikoturerna.         
Välkommen! 

Passionsandakter 

Foto: Sophie Malmros 

För er som vill anordna dopkalas eller kaffe efter dop. 
 

Nu finns våra fyra församlingshem att boka gratis. 
Det enda som behövs är att någon skall döpas och att 
ni bor i Klinte pastorat. 
 

De fyra lokalerna finns i Mästerby, Klinte, Väte och 
Sproge. 
 

Bokning sker via expeditionen. För mer detaljer, ring 
expeditionen på telefon 0498-24 00 05 

mailto:clara-maria.andermo@svenskakyrkan.se


 

 

Klinte pastorat har en nystartad verksamhet för dig som går i årskurs 6-9 
och vill hitta på nåt efter plugget.  
Vi träffas varje fredag efter skolan, klockan 15:00-18:00, Hamnkyrkan i 
Klintehamn (Norra Kustvägen 28). 
 
Vi fikar, snackar, umgås och hittar på grejer tillsammans! Det är upp till oss 
som kommer; vad vill vi göra? I Hamnkyrkan kommer det finnas möjlighet 
att spela spel, kolla på film, spela pingis, fika eller bara snacka lite. Det finns 
också möjlighet att spela musik: vi har trumset, elgitarr, elbas, piano, 
sånganläggning och en del annan utrustning för musikskapande. Självklart 
kan man inte göra allt samtidigt, men vi som är där bestämmer tillsammans 
vad vi vill göra. Verksamheten leds av Janne Manni som är präst, och av Erik 
Tibell som är musiker.  
Välkommen till Hamnkyrkan på fredagar efter skolan, du också! 

Janne  & Erik  

after school 
H A M N K Y R K A N  
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*Jörgen menar i tur och 

ordning:  

Stola, antipendium, fastan, 

liturgiska färger.  

 

/Billy  

Sen kan man ha vitt, det är glädjens färg. 

Säkert nåt med snöbollar att göra? Rött, 

säger Billy, är den helige andens färg, 

och kärlekens, och tomtens. 

Lila och blått hör ihop med en faster*. 

Vilken faster säger inte Billy, han bara 

suckade när jag frågade. 

Det är ju fint med alla dessa färger, 

luiguriska* färger, eller vad de heter, för 

de visar på att olika tider har olika 

känsla. Olika texter och innehåll. 

Det tycker jag är lite trevligt. Men jag är 

upprörd över en sak. Det är att det inte 

finns någon gul färg? Det är ju skandal 

egentligen. Gult som är så fint. Som 

banan. 

Som kycklingen. Som mango, apelsin 

eller citron. Men kanske främst bananen 

då. 

Ska sätta Billy på ett litet jobb, att skriva 

till det högsta generalprästbiskopen så att 

det blir en ändring. 

Har man med vitt och rött och blått och 

grönt och svart så borde ju gult vara 

med? Eller vad säger ni? 

Ha nu en fin vår och 

mysig påsk! J ö rgen 
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Jörgen och kyrkfärgerna. 

 Idag tänkte jag berätta lite om 

färger i kyrkan. Billy, min 

pastoriserade sajdkikk, har tagit 

fram lite saker. 
 

Det är ju så att om ni tittar noga i 

kyrkan, så kan ni se att några saker 

där brukar ha samma färg! Tex den 

långa saken som Billy har på bilden, 

den kallas för en stulen*. 

Sen uppe eller vid en predikstol. 

Eller det som hänger längst fram, på 

altaret. Just det, den kallas för Antti 

Pendium*. Säkert något finskt? 

Som ni ser så finns det olika färger. 

Det gröna tex, det ska påminna oss 

om att växa, precis som gräset, eller 

bananträdens löv! 

Sen kan man ha andra färger. När det 

är svart, så är det ju liksom sorg och 

sånt. Så på begravning eller den långa 

fredagen då Jesus dödde. 
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Hej alla kloka barn och undrande vuxna! 
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Vår vikarierande pedagog Clara. 
 

Jag heter Clara Andermo och jag bor i Mästerby sedan 

snart 8 år. Jag har tre barn, två katter och höns. Jag har 

tidigare arbetat som musiklärare i grundskolan men 

under vårterminen kommer jag att vara ledare för 

Kyrkis i Klinte och Sanda samt i Sandas barnkörer.  

Jag ser mycket fram emot detta! Om ni har några frågor 

angående Kyrkis eller barnkörerna så hör av er till 

mig: clara-maria.andermo@svenskakyrkan.se.  

Vi ses! 

Kyrkis (åk F-3) i Sanda prästgård  

torsdagar kl. 13:30-15:45.  

Ansvarig ledare är Clara Andermo.  

clara-maria.andermo@svenskakyrkan.se 

 

Kyrkis (åk F-3)  i Klinte förs.hem  

tisdagar kl. 14:00-16:00  

Ansvarig ledare är Clara Andermo.  

clara-maria.andermo@svenskakyrkan.se 

 

Kottarnas Musiklekis i Klinte förs.hem  

fredagar  kl.09:30-11:30 

Sångstund för barn från 0 år och deras vuxna. 

Fika tillsammans efteråt. 

Ansvarig ledare är Sophie Malmros. 

sophie.malmros@svenskakyrkan.se 

 Barnkörerna i Sanda 

 Sanda prästgård på onsdagar. 

 

Den yngre kören (åk F-1)  

sjunger kl. 13:00-13:45 

 

Den äldre kören (åk 2-3)  

sjunger kl. 14:00-15:15. 

 

Ansvariga körledare är 

Clara Andermo och Erik Tibell. 

clara-maria.andermo@svenskakyrkan.se 

erik.tibell@svenskakyrkan.se 

Välkomna till Barnverksamheten 2022  

  Vi tar emot i mån av plats! Hör av dig till respektive ledare om du vill delta! 

Foto: Erik Tibell 

mailto:clara-maria.andermo@svenskakyrkan.se
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Otendag/
eftermiddagsfika 
 

i Väte Församlingshem 

Torsdagar kl.14:30-16:00  

Start den 3 mars 
 

Välkommen! 

Kim Felixdotter,  

diakon i Klinte 

pastorat. 

Gudstjänstgruppen  

Vi startar en ny grupp i Klinte där vi skapar fram 

gudstjänsterna tillsammans. Beroende på hur många 

som anmäler sig bestämmer vi tid och plats för 

skapande tillsammans. Anmäl dig till diakonen Kim 

på telefon: 070-205 71 59  

Kristen meditation i Hamnkyrkan 

Lördagar kl.18:00-19:00 Start den 12 mars 
 

Inga förkunskaper behövs. 
 

Antal deltagare 8 personer – först till kvarn. 
 

Anmälan på telefon: 070-205 71 59  till 

Kim Felixdotter, diakon i Klinte pastorat. 
 

Välkommen! 
Foto: Sophie Malmros 

Bönedag i Hamnkyrkan 

Lördag 2 april kl.10:00-16:00 
 

Kyrkan är öppen. Kom in för en 

stund i stillhet, be en bön, få 

förbön, tänd ett ljus.  
 

Det finns personal från 

Klinte pastorat på plats. 
 

Välkommen! 

Foto: Sophie Malmros 

Klucku Tei på måndagar 
kl.10:00-11:30 i Hamnkyrkan 

Hjärtligt välkommen!  
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Här är klockarlaget i Klinte pastorat:  

Emil Lindgren, Christina Lidquist, Gunnar Eriksson,  

Tina Calmerås Müller och Elin Andersson. 

Torsdag 26 maj Kristi Himmelsfärds dag  
Sanda kl.09:00 Musikgudstjänst.  
Fröjel  kl.09:00 Musikgudstjänst med Alla-kan-sjunga-kören.  
Hamnkyrkan kl.18:00 Lovsångsmässa.  
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika.  
 

Söndag 29 maj Söndagen före pingst  
Klinte kl.10:00 Gudstjänst.  
Väte kl.13:00 Mässa.  
Sproge kl.19:00 Gudstjänst.   
 

Mån 30/5 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
 
Tis 31/5 
Klinte förs.hem 17:00 Messy Church. Anm. senast 29/5 till expeditionen. 
 

Lör 4/6  
Sanda kl.14:00 Konfirmation.  
 

Söndag   5 juni Pingstdagen  
Västergarn kl.10:00 Gudstjänst.  
Hejde kl.13:00 Gudstjänst.  
Fröjel kl.19:00 Mässa.  
 

Söndag 12 juni Heliga Trefaldighets dag  
Eksta kl.10:00 Gudstjänst.  
Sanda kl.13:00 Spelmansmässa. Sedan spelmansstämma.  
Eksta kl.19:00 Gudstjänst. 
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Torsdag 26 maj Kristi Himmelsfärds dag  
Sanda kl.09:00 Musikgudstjänst.  
Fröjel  kl.09:00 Musikgudstjänst med Alla-kan-sjunga-kören.  
Hamnkyrkan kl.18:00 Lovsångsmässa.  
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika.  
 

Söndag 29 maj Söndagen före pingst  
Klinte kl.10:00 Gudstjänst.  
Väte kl.13:00 Mässa.  
Sproge kl.19:00 Gudstjänst.   
 

Mån 30/5 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
 
Tis 31/5 
Klinte förs.hem 17:00 Messy Church. Anm. senast 29/5 till expeditionen. 
 

Lör 4/6  
Sanda kl.14:00 Konfirmation.  
 

Söndag   5 juni Pingstdagen  
Västergarn kl.10:00 Gudstjänst.  
Hejde kl.13:00 Gudstjänst.  
Fröjel kl.19:00 Mässa.  
 

Söndag 12 juni Heliga Trefaldighets dag  
Eksta kl.10:00 Gudstjänst.  
Sanda kl.13:00 Spelmansmässa. Sedan spelmansstämma.  
Eksta kl.19:00 Gudstjänst. 

 

Spelmansstämma i prästgårdsparken i Sanda sön 12 juni. 
 

Musik i parken och kyrkan. Försäljning av kaffe, och grillat. 
 

Kl. 13.00 startar stämman med en spelmansmässa i Sanda kyrka.  
 

Arrangörer: Folkmusikgruppen Spelfolki, Sanda hembygdsförening,  
Svenska kyrkan, Klinte pastorat,  
Sensus studieförbund.  
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Skärtorsdagsmässa 
14/4  kl. 19:00 
 
Långfredagsgudstjänst 
med Johanneskvartetten 
15/4  kl. 15:00 
 
Påsknattsmässa 
16/4  kl. 23:00 
 
Påskdagens högmässa 
17/4  kl. 13:00 
 
Annandag Emmausmässa 
18/4  kl. 10:00 

Påsk i Väte kyrka 

Foto: Sophie Malmros 
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Frågor till en 

förtroendevald 

 

Natalia Svensson kände att hon ville 

engagera sig i sin hemsocken Hejde 

och gick därför med i det lokala 

församlingsrådet. Nästa steg blev 

att ställa upp i kyrkovalet. Idag är 

hon ersättare i kyrkofullmäktige, 

vice ordförande i kyrkorådet och 

ledamot i fastighetsutskottet, samt 

ordinarie ledamot i 

församlingsrådet. 
 

Vad innebär det att vara 

förtroendevald?  

Det innebär att vara engagerad i 

samhällsfrågor, skulle jag säga. 

Svenska kyrkan är en stor del av vårt 

samhälle och bidrar på många sätt 

med gemenskap, utbud av aktiviteter 

och för många är det en trygg punkt 

i vardagen.  
 

Vad gör man som 

förtroendevald?  

Försöker lyssna in de behov som 

verksamheten i pastoratet har för att 

se till att nytta görs både i det lilla 

och det stora. 
 

Känner du att du kan förändra 

något?  

Jo, det tycker jag. Det finns en vilja 

till att utvecklas och nå ut till fler. 

Beslutsprocesser kan såklart ta tid, 

men när alla kvarnarna har fått mala 

så uppfattar jag helt klart att 

förändringsmöjligheten finns. 

Hur ser du på kyrkan och din 

hemsocken, hör det ihop eller inte?   

Absolut! Det var därför jag engagerade 

mig i första hand. Kyrkan har varit en 

stor del av vårt samhälle och kämpar 

lite numera med detta. Jag tror att 

verksamheten behöver större bredd 

och lite mer relevans för att fånga upp 

fler som engagerar sig. Jag har också 

märkt att fler av mina bekanta tänker 

likadant och engagerar sig på olika sätt 

inom sin respektive församling. 
 

Kan du ge ett exempel på något du 

är med och beslutar om? 

Det planeras för en ny laddstolpe i 

Klinte. Sedan finns det fastighetsfrågor 

som rör verksamheternas lokalbehov. 

Det finns också en grupp inom 

kyrkorådet som tar hand om 

kyrkogårdsfrågor som t ex att 

gravstenarna står säkert. 
 

Finns det något särskilt som ligger 

dig extra varmt om hjärtat?  

Hållbarhetsfrågor, tveklöst! Och att 

bevara våra kyrkor och vårt 

kulturhistoriska arv. 

 
Text: Sophie Malmros 
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Tor 28/4 
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Söndag   1 maj Tredje söndagen i påsktiden  
Eksta kl.10:00 Gudstjänst.  
Västergarn kl.13:00 Gudstjänst.  
Hamnkyrkan kl.18:00 Lovsångsmässa.  
 

Mån 2/5 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
 

Tor 5/5 
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Söndag   8 maj Fjärde söndagen i påsktiden  
Sproge kl.10:00 Mässa.  
Klinte kl.13:00 Gudstjänst.  
Väte kl.19:00 Gudstjänst.  
 

Mån 9/5 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
 

Tor 12/5 
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Söndag 15 maj Femte söndagen i påsktiden  
Fröjel kl.10:00 Gudstjänst.  
Mästerby kl.13:00 Gudstjänst.  
Hejde kl.19:00 Mässa.  
 

Mån 16/5 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
 

Tor 19/5 
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Söndag 22 maj Bönsöndagen  
Klinte kl.10:00 Gudstjänst.  
Eksta kl.13:00 Mässa.  
Sanda kl.19:00 Gudstjänst.  
 
Mån 23/5 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 



 

 

Mån 4/4 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
 

Tor 7/4  
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Söndag 10 april Palmsöndagen  
Väte kl.11:00 Familjegudstjänst.  
Eksta kl.19:00 Mässa.  
 

Mån 11/4 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
 

Tor 14/4  
Väte kl.19:00 Skärtorsdagsmässa.  
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Fredag 15 april Långfredagen  
Väte kl.15:00 Långfredagsgudstjänst med Johanneskvartetten.  
 

Lör 16/4  
Väte kl.23:00 Påsknattsmässa.  
 

Söndag 17 april Påskdagen  
Fröjel kl.09:00 Gudstjänst. Påskfrukost.  
Väte kl.13:00 Högmässa.  
 

Mån 18/4 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
 

Måndag 18 april Annandag Påsk  
Väte kl.10:00 Emmausmässa.  
 

Tor 21/4 
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Söndag 24 april Andra söndagen i påsktiden  
Hejde kl.10:00 Gudstjänst.  
Fröjel kl.13:00 Gudstjänst.  
Sanda kl.19:00 Mässa.  
 

Mån 25/4 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
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Detta är sinnesrobönen - en tröstande insikt vi ofta behöver 

påminna oss om.  

 

Sinnesrogudstjänsten utgör ett möte mellan kyrkan och 

tolvstegsandligheten.   

 

I varje gudstjänst medverkar oftast någon som berättar om 

sina personliga erfarenheter, kanske någon som beskriver 

sin väg i befrielsen från ett missbruk.  

 

Det finns tid för eftertanke, ljuständning, bön, musik och 

sång. 

 

Vi firar sinnesrogudstjänst den tredje torsdagen i 

varje månad kl.19:00. Välkommen!  

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det 

jag inte kan förändra,  

mod att förändra det jag kan,  

och förstånd att inse skillnaden!" 

Foto: Sophie Malmros Foto: Sophie Malmros 



 

 

Pastoratets almanacka 2022 mars-juni 
Ändringar kan bli nödvändiga. Kontrollera därför alltid uppgifterna i 
fredagstidningens predikoturer eller på vår Facebooksida.  
 

Ons 2/3 
Väte kl.19:00 Askonsdagsmässa. 
 

Tor 3/3 
Västergarn kl.19:00 Passionsandakt för Sanda, Västergarn och 

Mästerby. 
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Fre 4/3 
Vallemo kl.14:00 Passionsandakt för Klinte.  
 

Söndag 6 mars Första söndagen i Fastan  
Klinte kl.10:00 Mässa.  
Väte kl.13:00 Gudstjänst.  
Sproge kl.19:00 Gudstjänst.  
 

Mån 7/3 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei.  
 

Tis 8/3 
Fröjel kl.19:00 Passionsandakt för Fröjel, Eksta och Sproge.  
 

Tor 10/3 
Mästerby kl.19:00 Passionsandakt för Sanda, Västergarn och 

Mästerby.  
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Söndag 13 mars Andra söndagen i Fastan 
Fröjel kl.10:00 Mässa. 
Västergarn kl.13:00 Gudstjänst.  
Hejde kl.19:00 Gudstjänst.  
 

Mån 14/3 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei.  
 

Tis 15/3  
Väte kl.19:00 Passionsandakt för Hejde och Väte.  
 

 

 

Tor 17/3 
Sanda kl.19:00 Passionsandakt för Sanda, Västergarn och 

Mästerby.  
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Fre 18/3 
Vallemo kl.14:00 Passionsandakt för Klinte.  
 

Söndag 20 mars Tredje söndagen i Fastan  
Mästerby kl.10:00 Mässa.  
Eksta kl.13:00 Gudstjänst.  
Hamnkyrkan kl.18:00 Förbönsgudstjänst.  
 

Mån 21/3 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
 

Ons 23/3 
Eksta kl.19:00 Passionsandakt för Fröjel, Eksta och Sproge.  
 

Tor 24/3  
Hejde kl.19:00 Passionsandakt för Hejde och Väte.  
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Söndag 27 mars Jungfru Marie Bebådelsedag  
Väte kl.10:00 Gudstjänst.  
Sproge kl.13:00 Gudstjänst.  
Hamnkyrkan  kl.18:00 Lovsångsmässa.  
 

Mån 28/3 
Hamnkyrkan kl.10:00-11:30 Klucku tei. 
 

Tor 31/3  
Sproge  kl.19:00 Passionsandakt för Fröjel, Eksta och Sproge.  
Väte förs.hem kl.14:30-16:00 Otendag/eftermiddagsfika. 
 

Lör 2/4  
Hamnkyrkan kl.10:00-16:00 Bönedag.  
 

Söndag  3 april Femte söndagen i Fastan 
Sanda kl.10:00 Gudstjänst.  
Hejde kl.13:00 Mässa.  
Fröjel kl.19:00 Gudstjänst.  


