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tankar i tiden

innehåll

Vägen går vidare
Det är skakigt omkring oss och det är tufft att komma vidare. Vi behöver det vanliga,
det som vi känner igen oss i och är trygga med. Skymd av statistik, rekommendationer,
plasthandskar och munskydd finns en längtan – bara allt blir som vanligt.
Visst kan vi stå ut med avstånd och handtvätt, men när ett barn döps, ett par gifter sig
eller vi tar avsked av en vän då kan vi väl ändå få hålla undan coronatänket. Vi vet att
det inte är så, vet att vi måste ta ansvar, som en kärlekshandling till varandra och till alla
som kämpar i vården. Men känslan att bara för en stund måtte livet få vara som alltid.
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Tankar i tiden
Barn&unga
Det händer
Musik&gudstjänst
Tacksägelsedagen
Mötet
Gudstjänster
Kontakt

Oavsett om vi har planer eller inte vet vad vi ska ta oss för är framtiden okänd och nuet
den tid vi har. Ingen av oss kommer tillbaka. Vi kommer vidare. Detta är både sorgligt
och en möjlighet. Vi får vara så ledsna vi är över det som inte längre är som det har
varit. Sörja färdigt. Då öppnar sig en väg, kanske som en viskning; vägen går vidare. Vi
människor är lekfulla, påhittiga och ansvarstagande.
I Kyrkbladet möter du vår nya präst Nina. Hon vill vara med och bygga kyrka. Det kan vi
bara göra tillsammans.
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barn&unga
i våra

·~
IN·

~

kyrkor

Fyller du 6 år i år?

Fyller du fyra år i år och vill ha en barnVill duEller
ha en
psalmbok?
fyller du sex år och vill
barn?
ha enBibel
Bibelförför
barn? I oktober
bjuder
Eller fyller du 4 år i år
pastoratet till drop in i våra
kyrkor,
och har intedå
fåttdu
en
är välkommen att komma och
hämta
just
barnpsalmbok?
en barnpsalmbok eller en Bibel för barn.
Kattarps kyrka 1 oktober kl 16-18.30
Fleninge kyrka 8 oktober kl 16-18.30
Allerums kyrka 11 oktober kl 13-15
Kom då till någon av
våra kyrkor och hämta!

~
·
IN·
Allhelgonavandring

~

i våra
kyrkor
– en kväll
för alla
åldrar!

Fyller
6 år i år?
Kom
tilldu
Allerums
kyrka och upplev
en finVill
kväll
tillsammans.
du ha en
Vandring
på barn?
kyrkogården och i kyrBibel för
Eller fyller du 4 år i år
kan i små grupper.
har inte fått en
Det kommer att tändas och
massor
av
barnpsalmbok?
marschaller och ljus.
Under vandringen berättas om varför
vi firar Alla Helgons dag, och vad vi
i Svenska kyrkan tänker om mörkret
och ljuset.
Efteråt bjuds på något varmt.
Kom
till någon
av den
Tid
ochdåplats:
torsdagen
våra kyrkor och hämta!

29 okto
ber. Starten är framför församlings
hemmet i Allerum mellan kl 17.30
och 18.30.

Kattarps kyrka Fleninge kyrka Allerums kyrka

Kattarps kyrka Fleninge kyrka Allerums kyrka

1 oktober

8 oktober

11 oktober

1 oktober

8 oktober

11 oktober

16.00-18.30

16.00-18.30

13.00-15.00

16.00-18.30

16.00-18.30

13.00-15.00

kom att vår himmelske Fader av hjärtat lovsjunga.
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det händer
11-kaffet fortsätter

Eftermiddagscafé i församlingshemmen

Sommarens populära 11-kaffe fortsätter varje vecka fram
till 26 november. Kaffeserveringen sker i all enkelhet
utomhus eller inomhus beroende på väder och önskemål.
Det bjuds även på något litet att äta till. Det ges tillfälle
att träffas och prata lite med varandra.
Kontakt: diakonerna, se kontakt sist i bladet.

Klockan 14-16 i höst ges möjlighet att i pastoratets
olika församlingshem ses, prata och fika i all enkelhet.
Ta kontakt med diakonerna för mer information.
Kontaktuppgifter sist i bladet.

Måndag kl 10-12 i Allerums församlingshem
Tisdag kl 10-12 i Ödåkra på Svensgård
Onsdag kl 10-12 i Laröd på Andreasgården
Torsdag kl 11-12 i Kattarps församlingshem

Onsdag: Cafe Allerum/stick & virkcafé i Allerums
församlingshem. Ideell ledare för stick- & virkgruppen:
Alison Dieden, tel 0709-265084
30 september, 14 och 28 oktober samt 11 november

Tisdag: Café Andreas i Andreasgården i Laröd
6 och 20 oktober, samt 3 och 17 november

Torsdag: Café Svensgård i Ödåkra. Fika sker utomhus.
15 oktober

Göta-Petter från
den lilla teskedsgumman
Tisdagen den 10 november kl 18.30
i Kattarps församlingshem ges
möjlighet att ta del av televisionens
historia tillsammans med Anette
Söderlund, frilans inom kultur,
media och pedagogik på Ängelholms
gymnasieskola. Ingen servering. Max
30 personer. Kontakt: diakonerna, se
uppgifter sist i bladet.
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Film- och TV-kryss

Filmvisning

Onsdagen den 25 november kl 19 i
Andreasgården i Laröd.
Ett underhållande film- och TV-kryss
tillsammans med Anette Söderlund på
Andreasgården. Ingen servering. Max
30 personer.
Kontakt: diakonerna, se uppgifter sist
i bladet.

Tisdagen den 8 december kl 18.30
är det filmvisning i Kattarps församlingshem. Filmen är i skrivande stund
inte bestämd.
Max 30 personer. Ingen servering.
Kontakt: diakonerna, se uppgifter sist
i bladet.

Vidga dig, bröst, lyft dig mot himlen, min röst,

eventuella förändringar

Lakritsprovning

Liv och öden i Helsingborg

Lakrits har ätits i mer än 4000 år. Tisdagen den 6 oktober kl 18.30 i Kattarps församlingshem ges tillfälle att
lära sig mera om lakritsens historia, var den växer och
hur den tillverkas. Anmälningstiden har passerat men
än finns några platser kvar.
Kontakt: diakon Carina Olsson, 042-16 70 16,
carina.k.olsson@svenskakyrkan.se
Kostnad: 50 kr för provningen. Ingen kaffeservering.
Max 30 personer.

Skåneguiden Birgitta Jönsson
berättar om liv och öden i Helsingborg.
Tid och plats: Fleninge församlingshem
onsdagen den 28 oktober kl 19.

- se hemsidan

I Allerums pastorat finns flera grupper som leds av ideella medarbetare. Nedan finner du
några av dem samt kontaktpersoner till varje grupp. Frågor om grupperna besvaras också
av pastoratets diakoner. Se kontaktuppgifter på sista sidan.
Bli kreativ

Skaparna

I Svensgård i Ödåkra öppnas ett rum för skapande, inspiration och kreativitet. Tag med det du för närvarande
håller på att ”skapa” och dela med dig av dina erfarenheter. Det kommer också ges möjlighet att prova på olika
hantverk och pysseltekniker med guidning av inbjudna
experter.
Träffarna är varannan måndagkväll kl 18-21 följande
dagar: 5 och 19 oktober samt 2, 16 och 30 november.
Kontakt och anmälan:
Anna Åberg, aberg.anna@gmail.com
(Skriv ”vara kreativ” i ämnesraden)

En grupp som träffas i Annexet i Allerum eller utomhus
och skapar tillsammans. Kontaktpersoner: Marie Thor
0706-472787 eller Eva Andreasson 042-167024.
Datum: 6 och 20 oktober samt 3 och 17 november.
Förhoppningsvis kan terminen avslutas med traditionsenlig julmarknad vid Annexet i Allerum, lördagen den 28
november. Kaffeservering i församlingshemmet. Kyrkan är
öppen för ljuständning.

Loppis
Skaparnas loppis blir det lördagen den 26 september kl
13-15 vid Annexet i Allerum. Kaffeservering i församlingshemmet. Behållningen går till Act Svenska kyrkan.
Kyrkan är öppen för ljuständning.

jubla Guds ära, min tunga!
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eventuella förändringar

- se hemsidan

Livsnära samtal
Torsdagarna den 1, 15 och 29 oktober, samt 12 och 26 november hålls
”Livsnära samtal” i Fleninge kyrka.
Kvällen inleds kl 18.30 med en enkel andakt eller mässa i kyrkan.
Klockan 19 blir det samtal utifrån kommande söndags tema.
Alla samlingar är fristående och man kan välja enbart andakten/mässan,
enbart samtalet eller båda.
Kvällarna leds av Maria Bengtsson och Carina Olsson samt Mats Persson.
En kopp kaffe serveras vid samtalet. Ingen anmälan. Kvällen avslutas senast
20.30. Max 50 personer.

Samtal om
sorg och
saknad
Att sätta ord på sin sorg när
en närstående har gått bort är en
början på en läkning. I höst bjuder
Allerums pastorat in till samtalsgrupp följande tisdagar kl 14-16 i
Allerums församlingshem: 13 och 27
oktober, samt 10 och 24 november.
Tillsammans sätter vi ord på sorgen,
saknaden och vägen vidare.
För anmälan och eventuella frågor
kontakta diakonerna. Se kontaktupp
gifter, sista sidan i kyrkbladet.

Förändringar i pandemitid
Under hösten utgår de tidigare inplanerade sopp
luncherna på Andreasgården och på Svensgård.
Det blir inte heller musik i advent, jullunch eller
kalkonmiddag och mandalamålning. Förhoppningen
är att kunna återuppta dessa nästa år.
Den inplanerade födelsedagsfesten för jubilarer som
fyller 80, 90 och 100 år är dessvärre inställd på grund
av pandemin. En grattishälsning kommer istället till
var och en.
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Under hösten är Kvällskvistens föreläsningar på
Svensgård förlagda till rymligare lokaler i Allerums
kyrka, Fleninge församlingshem och Andreasgården i
Laröd. Serveringen utgår vid dessa tillfällen.
Vi som jobbar i Allerums pastorat bedriver arbetet så
Coronasäkert som möjligt, vilket bland annat innebär
att antal personer i lokalerna inte blir för många, att
bord och stolar placeras med avstånd, att ytor desinficeras och att strikt hygien vidtas vid all servering.

Kom, Guds församling, och gläd dig att Herren är nära.

musik&gudstjänst

”Då tror jag på dig”

”Stad i Ljus”

Den 18 oktober kl 17 hålls en musikgudstjänst i Fleninge kyrka. Temat är
”Då tror jag på dig”. Sångerskan
Annika Fransson och kyrkomusiker
Eva André-Calvén på piano, framför
sånger på temat TRO.
Barnatro, O store Gud och Marie
Fredrikssons Tro är några smakprov.
Anna Waitman leder gudstjänsten.

Den 1 november kl 17 hålls i Fleninge
kyrka en musikgudstjänst på temat
”Stad i ljus”.
Midnattskören framför stämningsfulla sånger i Allhelgonatid.
Eva André-Calvén leder kören och
Kerstin Hesslefors Persson leder
gudstjänsten.

Olle Adolphson i kvällstid

Körsången i våra kyrkor
På grund av rådande coronarestriktioner kommer kyrkokören i Allerum
från och med september att spela
in repetitionerna, och presentera
körsångerna i kyrkans högtalare
och på storskärm i kyrkan. Kören
medverkar för första gången digitalt i gudstjänsten söndagen den 27
september i Allerums kyrka. Körerna Voices of Joy liksom barnkören
Kors och tvärs har för närvarande
uppehåll. Midnattskören medverkar
i några av höstens gudstjänster. Kyrkokören i Välinge-Kattarp delas i två
grupper för att minska antalet deltagare vid medverkan i gudstjänsterna.

Onsdagen den 30 september kl 19
i Allerums kyrka ges ett porträtt av
Olle Adolphson– en av vår tids största vispoeter. Det blir en blandning av
Olles mest omtyckta visor, men även
berättelser om hans liv, musik och
lyrik, personligt berättat av sångerskan Ingela Wahlgren. Vid pianot
Rune Lindqvist. Ingen servering. Max
50 personer. Kontakt: Diakonerna
Carina Olsson eller Maria Bengtsson.
Kontaktuppgifter sist i kyrkbladet.

du vet väl om...
... att det nu finns möjlighet att söka
pengar från Waldemar och Gerda
Henckels stiftelse.
Stiftelsen lämnar bidrag för vård av
behövande åldersstigna, sjuka eller
handikappade.
Ansökningsblankett finns på
http://www.stiftelseansokan.se/Files/
henckels_ansokan.pdf och ansökan
ska vara stiftelsen tillhanda senast 15
oktober.
För ytterligare information eller för
att få hjälp med att ta fram en blankett kontakta någon av diakonerna
i pastoratet. Se kontaktuppgifter på
sista sidan.

Ett flertal av sammankomsterna
sker i samarbete
med Sensus studieförbund.

Sjung, alla himlar, med jorden den Eviges ära.

Inställda höstträffar
Under rådande omständigheter har
EFS Missionsförening inga träffar
under hösten. Förhoppningsvis kan
nya träffar ske under vintern/våren.
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Hjälp oss i dag, Fader, att dig till behag

foto: britt-marie juhl

TACKSÄGELSEDAGEN
Vi ser dem varje dag på Facebook,
Instagram, Youtube och andra sociala
medier. De lyckliga stunderna, de
vackra semesterbilderna, de coola
inredningarna, de största garagen
eller vad det nu är som dyker upp där
beroende på våra egna intressen. I de
sociala mediernas och jämförelsernas
tid är det lätt att fastna i vad ”alla
andra” har eller vad ”alla andra”
har lyckats med. Då blir det svårare
att komma ihåg vad vi själva faktiskt
har och vad vi själva har lyckats med,
med följden att det blir det svårare att
känna tacksamhet...
Ofta i livet är det kanske ändå ganska
lätt att känna tacksamhet. Vi kan till
exempel känna tacksamhet för vår
hälsa, jobbet, familjen, att vi får möj
lighet att växa och utvecklas eller för
Skördegåvor vid Tacksägelsedag i
Allerums kyrka.

Guds skapelse och naturen! Naturen
som så här års ju bara fullkomligt
exploderar i olika färger!
Under tyngre perioder i livet kan det
vara betydligt svårare att naturligt
hitta tacksamheten. Som när vi är
riktigt trötta, sjuka, stressade eller
när livet inte blir som vi hade tänkt
oss... Men även när livet är svårt
kan vi hitta små saker i vardagen att
vara tacksamma för, och även vid
avskeden och sorg får vi vara tacksamma för tiden vi fick tillsammans.
På Tacksägelsedagen firar vi guds
tjänster fulla av tacksamhet i Alle
rums pastorat! Traditionellt tackar
vi då för årets skörd, och fortfarande
smyckar vi våra kyrkor med till exempel grönsaker och frukt. I Sverige
idag har vi mat och det är lätt för oss
att glömma att det inte alltid varit en
självklarhet, och att många männisheliga tackoffer bära.

kor i världen fortfarande svälter.
Så nog är det bra att det finns en
speciell dag bara för tacksägelse. En
dag när vi får påminna oss lite extra
om vad vi behöver tacka för.
Vad behöver du tacka Gud för?
Av Anna Waitman

Bön på Tacksägelsedagen:
”Gud, du som har skapat världen,
vi tackar dig för arbete och vila,
för dag och natt,
för människor och djur
och för allt det sköna i din värld.
Främst tackar vi dig för din största
gåva,
Jesus Kristus, som omsluter allt med
välsignelse.
Din är äran i evighet.
Amen.”
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foto: eva staxäng

mötet
Med blick för att bygga kyrka
Nina Karemo är prästen med passion för hav, båtar, mat och goda viner. Hon är även hängiven sitt kall att bygga kyrka,
leda team och entusiasmera så att andra blir och känner sig delaktiga.
Nina Karemo tar emot hemma i Råå.
Sommaren hänger krampaktigt kvar
och hon har en vecka kvar av sin
semester innan hon sätter ner sina
pastorala fötter i Allerum.
Engagemanget för ideella organisationer har hon sedan barnsben och
scoutrörelsen var hennes hemvist.
– Jag är mer eller mindre född i ett
gilwell-tält, säger hon och letar fram
en bild på mobilen för att visa en
okunnig i olika slags tälttyper.
Det var också i scouterna hon mötte
sin blivande man Kenneth. Han var
sjöscout, hon själv landscout. Eller
”pinnascout”, som maken kallar
landscouter. Så det här att leva med
en ideell organisation som bärs av en
idé är något hon haft med sig hela
10

livet. Men steget därifrån till ett liv i
kyrkan lockade föga.
– Som ung var jag inte aktivt kyrko
kristen, säger hon och värjer sig i
samma ögonblick för begreppet då
det inte är särskilt tydligt förklarar
vad det egentligen innebär.
Kyrkan intresserade henne helt enkelt
inte. Den verkade till och med tråkig.
Men när det skulle hållas konfirmationsläger på Kjesäter, Svenska scoutförbundets folkhögskola i Södermanland, med kombinationen scouting,
hästar och konfirmation lät hon sig
övertalas. Det var också där hennes
relation till Gud blev tydlig.
Konfirmationsprästen var samma
som hennes pappa haft och de två utvecklade en fin relation där tiden efter

konfirmationen fortsatte med brevväxling dem emellan kring tro och liv.
Den relationen blev mer eller mindre
avgörande för hennes fortsatta liv och
yrkesval.
Hon säger att scoutrörelsen har
många likheter med kyrkan. I en
scoutpatrull har alla en uppgift för att
gruppen ska fungera. Teamkänsla och
samarbete är viktigt.
– Vi är ”ett”, och har en gemensam
uppgift att bygga kyrka. Då behövs
alla. Vissa har en teologisk och peda

Vatten i alla dess former är Nina Karemos passion.
Här ombord på båten Caroline, som om somrarna
tar henne runt den bohuslänska skärgården.
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gogisk funktion, andra är mer av
stödfunktioner. Men alla är viktiga
för att vi ska nå målet tillsammans,
säger hon.
Hon är besjälad av att bygga kyrka så
att den uppfattas som allas.
– Mitt kall är att få berätta om den
Gud som älskar oss. Vem du än är,
hur du än har det, så är du sedd,
känd och älskad. Vi är alla skapade
till Guds avbild och det är vårt
uppdrag att visa på och samlas kring
hoppet. Visa att vi bottnar i nåd och
lever mer av det vi får än det vi gör.

foto: eva staxäng

Då och då talas det om kyrkans alltför höga trösklar som gör det svårt

för människor att känna sig välkomna, engagerade och delaktiga.
– Det är Bibelns kärna och stjärna att
leva med Kristus. Det får inte vara så
att staketen eller tröskeln blir viktigare än innehållet. Jag vill tillgängliggöra nattvard, de kyrkliga handlingarna och vara generös med tider för
dop. Jag vill ha ett öppet sätt och
underlätta för människor att samlas.
Nina Karemo konstaterar att Allerums pastorat har en mångfacet
terad mylla med en spännande bygd
där många olika historiska traditioner
lever kvar. I denna mylla kan hennes
tidigare erfarenheter och tjänster

komma väl till pass. Här vill hon
bygga team.
– Vi ska tillsammans möjliggöra kyrkan för dem som är bärare av henne.
Som komminister i Allerums pastorat
möter hon tre församlingar. Hon
plirar med ögonen och funderar högt
hur man ska få ihop dessa tre så att
de blir en känsla av ”ett”.
– Församlingarna har ju olika karaktär och så ska det ju få vara, men
hur ska vårt gemensamma mål nås?
Vilket är det? Vad vill vi? Även om
målet är detsamma kan vägarna dit ta
sig olika uttryck.
Vilka förväntningar har du i det nya
du kommer till?
– Jag hoppas få vara i ett sammanhang. Jag triggas av orden
”Skörstarka tillsammans”
(anm: visionen för Allerums
pastorat). Att också kunna
visa sin sårbarhet. Att få vara
stark och sårbar på samma
gång. Jag tror att folk uppfattar mig som stark, men jag
är ju också sårbar. Och vågar
vara det.
Hon medger att hon ställer

Både sårbar och stark. Nina Karemo uppskattar pastoratets vision:
Skörstarka tillsammans.
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så oväntat eftersom hav och båtar,
bredvid intresset för mat och goda
viner, är stort.
– Vatten över huvud taget är viktigt
för mig. Då mår jag som bäst, säger
hon och berättar om motorseglaren
Caroline som varje sommar i närmare
30 års tid har tagit familjen runt
Hon känner inte pastoratet sedan
Bohusläns kobbar och skär.
tidigare, men hoppas få upptäcka en
Ett annat intresse är läsning, vilket
nyfikenhet, öppenhet och generositet
också kan anas då det finns böcker i
hos de människor
närmare varje vrå.
hon möter.
Hon säger att hon
– Att komma hem
uppfattas som lojal.
till Lunds stift känns
Det är viktigt att bli tagen
– En vän är en
jättebra. Det hänger
på allvar i de stora livsvän, säger hon
ihop med en känsla
ögonblicken.
med eftertryck och
av att här har mänpoängterar att hon
niskor en öppnare
tycker om sociala
hållning till mycket
sammanhang och
i kyrkan.
gärna samlar människor runt sig.
Vilken sorts präst vill du att försam- Hon säger att som präst är hon alltid
präst. Det är att ständigt leva som
lingsborna ska få möta?
det. På sitt Instagramkonto heter hon
– Jag vill att de möter en medmänsklig präst som tar människor på allvar. också ”ninapriest”.
– Jag gillar det. Människan Nina
Och jag tycker att de kyrkliga hand
först, präst sedan, säger hon och ler.
lingarna är väldigt roliga: att döpa,
viga, konfirmera och begrava. De här
Av Eva Staxäng
riterna är viktiga. Det är viktigt att
bli tagen på allvar i de stora livsögonblicken.
krav och förväntar sig att människor
inte slarvar i de uppdrag man är satt
att utföra.
– Jag kan nog verka tuff på ytan, men
jag är också känslig inuti. Kanske är
jag känsligare än vad många tror.

”

Det har gått åtta år sedan familjen
lämnade lägenheten i Helsingborg för
en flytt till huset på Råå. Bokstavligen
ett stenkast från hamnen. Kanske inte

den 1 september började nina
karemo sin tjänst i pastoratet.
den 13 september togs hon
emot av församlingen.

psalm för årstiden
Paul Nilsson (1866-1951) upplevde
den rika skörden i Gudhem 1907 och
kom några dagar senare till Hötorget
i Stockholm, där han överväldigades
av utbudet av naturens gåvor i frukt-,
grönsaks- och blomsterstånden. Då
tillkom texten
till svenska
psalmen 168,
som något
reviderats vid
ett par tillfällen. Melodin
är den tyska,
mäktiga hymnen ”Lobe den
Herren”, känd
från Stralsund
Paul Nilsson. Bilden är
1695.
hämtad från Karlsborgs
Den används
Fästningsmuseum.
ofta vid Skördevesprar och skördegudstjänster,
som firas speciellt på landsbygden,
även idag. Då smyckas kyrkorna med
produkter från årets skörd.
Jan Olof Rydström, vik kyrkomusiker i Allerum

Verserna 1 och 5 till psalm 168 kan du läsa i
nederkant på sidorna 2-9.
På www.svenskakyrkan.se/allerum finns en
länk där du kan höra hur psalmen låter.
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foto: maria bengtsson

öppet
i allhelgonatid

Pastoratets kyrkor
håller öppet för besök
och ljuständning, fredagen den 30 oktober.
Kaffe serveras.
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foto: maria bengtsson

gudstjänster
4 okt Den helige Mikaels dag
10.00 Gudstjänst, Allerums kyrka (AW/
EAC)

14.00 Familjegudstjänst, Kattarps kyrka
(AW/EAC)

11 okt Tacksägelsedagen
14.00 Gudstjänst, Fleninge kyrka (KHP/AWS)
16.00 Gudstjänst, Allerums kyrka (KHP/AWS,

JOR)

17.00 Skördegudstjänst, Välinge kyrka (MP/
EAC), Välinge-Kattarps kyrkokör
18 okt 19 sön e trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Kattarps kyrka (AW/EAC)
17.00 Musikgudstjänst, Fleninge kyrka (AW/
EAC), Annika Fransson, sång
25 okt 20 sön e trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Fleninge kyrka (NK/JOR)
17.00 Gudstjänst, Allerums kyrka (NK/JOR),
Orgeljubileum, Annika Byström, orgel
31 okt Alla helgons dag
16.00 Minnesgudstjänst, Allerums kyrka
(MP/JOR)
16.00 Minnesgudstjänst, Kattarps kyrka (AW/
EAC), Välinge-Kattarps kyrkokör
18.00 Minnesgudstjänst, Fleninge kyrka (MP/
JOR)

18.00 Minnesgudstjänst, Välinge kyrka (AW/
EAC), Välinge-Kattarps kyrkokör

Interiör från Allerums kyrka

1 nov sön e Alla helgons dag
17.00 Musikgudstjänst, Fleninge kyrka
(KHP/EAC), Midnattskören
8 nov 22 sön e trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Välinge kyrka (NK/AWS)
17.00 Gudstjänst, Allerums kyrka (NK/AWS)
15 nov sön f domssöndagen
10.00 Gudstjänst, Allerums kyrka (MP/JOR)
17.00 Musikgudstjänst, Fleninge kyrka (MP/
AWS, JOR)

22 nov Domssöndagen
10.00 Gudstjänst, Fleninge kyrka (KHP/AWS)
17.00 Gudstjänst, Kattarps kyrka (KHP/AWS)
29 nov Första sönd i advent
10.00 Gudstjänst, Allerums kyrka (NK/JOR)
10.00 Gudstjänst, Fleninge kyrka (KHP/AWS)
10.00 Gudstjänst, Välinge kyrka (MP/EAC),
Midnattskören

(AW)
(BR)
(KHP)
(MP)
(NK)
(AWS)
(EAC)
(JOR)

Anna Waitman
Bertil Rubin
Kerstin Hesslefors Persson
Mats Persson
Nina Karemo
Agneta Weber Sjöholm
Eva André-Calvén
Jan Olof Rydström

ev. förändringar meddelas på hemsidan
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Kyrkoherde
Kerstin Hesslefors Persson
042–16 70 20
kerstin.hesslefors@svenskakyrkan.se

Komministrar
Nina Karemo 042-16 70 12
nina.karemo@svenskakyrkan.se

Mats Persson 0735-08 46 48
Anna Waitman 042-16 70 13
EXPEDITIONENS
TELEFON- OCH ÖPPETTIDER
mån, tis, ons & fre kl 10-12,
tors kl 13-15
Allerums pastorat, Klockaregården,
Allerums Kyrkväg 3, 254 76 Allerum
Tel 042-16 70 00
allerums.pastorat@svenskakyrkan.se
KYRKORNAS ÖPPETTIDER
Allerums kyrka: vardagar kl 7-15.30
samt helger vid gudstjänst och kyrklig
handling.
Fleninge, Kattarps och Välinge kyrka:
vardagar när vaktmästare är i tjänst
samt helger vid gudstjänst och kyrklig
handling.
FÖLJ OSS
www.svenskakyrkan.se/allerum
facebook.com/allerum
SWISH: 123 272 1637
VILL DU SAMTALA MED NÅGON?
Diakoner och präster finns för samtal
och har tystnadsplikt. Se kontakter här
intill. Du kan också kontakta jourhavande präst via 112.
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anna.waitman@svenskakyrkan.se

Diakoner
Maria Bengtsson 042-16 70 15
miamaria.bengtsson@svenskakyrkan.se

Carina Olsson 042-16 70 16
carina.k.olsson@svenskakyrkan.se

Musiker
Eva André-Calvén 042-16 70 29
eva.andre-calven@svenskakyrkan.se

Jan Olof Rydström 0709-24 33 60
jan-olof.rydstrom@outlook.com

Agneta Weber Sjöholm 0722-39 40 79
Kyrkogårdsföreståndare
Pär Bengtsson 042-16 70 14
par.bengtsson@svenskakyrkan.se

Värdinnor
Kerstin Adler 0736-56 05 91
Karin Karlsson 0708-64 64 49
Lena Scott 0737-02 62 17
Andreasgården, Laröd 042-16 70 44
Svensgård, Ödåkra 042-16 70 23
Förs.hem Allerum 042-16 70 08
Förs.hem Fleninge 042-16 70 10
Förs.hem Kattarp 042-16 70 03
Änglagårdens förskola
Cornelia Tyrberg 042-16 70 07
cornelia.tyrberg@svenskakyrkan.se

Kontakt vid kyrkogårdsärende
Allerum-Välinge
Eva Andreasson 042-16 70 24
eva.andreasson@svenskakyrkan.se

Fleninge-Kattarp
Britt-Marie Juhl 042-16 70 18
britt-marie.juhl@svenskakyrkan.se

Kommunikatör
Eva Staxäng 0702-66 39 80
eva.staxang@svenskakyrkan.se

Begravningsombud
Sivert Friberg 0725-50 25 99
sivert.friberg@hotmail.se

