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Högmässa varje söndag kl. 11 i S Mellby kyrka
I år rymmer augusti månad inte mindre än fem söndagar i trefaldighetstiden (9:e–13:e söndagen 
efter trefaldighet). Kyrkoårets långa trefaldighetstid från Heliga trefaldighets dag (30 maj 2021) till 
Domssöndagen (21 nov 2021) har fokus på växande, och söndagarna har rubriker som till 
exempel ”Goda förvaltare”, ”Friheten i Kristus” och ”Medmänniskan”.

Friluftsgudstjänst
Onsdag 4 augusti kl 19 är det dags för årets friluftsgudstjänst vid Krubbemölla.

Bokcafé och författarsamtal i Kiviks kapell
Under hela augusti håller bokcaféet öppet måndag–fredag kl 16–18, dagens novell läses kl 17.
Vid några tillfällen utgår dagens novell och i stället blir det ett författarsamtal kl 17. 
3 aug Patricia Tudor Sandahl, 9 aug Boel Westerberg (i samtal med Per Frostensson), 
16 aug Lina Wolff, 18 aug Tommy Gustafsson, 24 aug Per-Ingvar Rosenberg (talar om 
Inge Gärsgård). Samtalen äger rum i bokcaféet eller kyrksalen beroende på antal besökare.

Knypplade spetsar 
Vecka 31, 2–7 augusti, visas utställningen ”Knypplade spetsar” i S Mellby kyrka. Varje dag 
klockan 11–15 kan den som vill prova på knyppling och även passa på att ta en titt på S Mellby 
kyrka. Arrangemanget är ett samarbete mellan Kiviks församling och Albo härads 
hembygdsförening. 

Morgonbön och mässa i Kiviks kapell
Varje vecka under augusti månad firar vi mässa kl. 18 på torsdagar och morgonbön kl. 8.30 på 
fredagar i Kiviks kapell. Ta gärna med egen frukost och njut denna i kapellets trädgård efter (eller 
före) morgonbönen.

Fotoutställning i Kiviks kapell
Utställningen ”Vilken underbar värld” visas 2–15 augusti i bokcaféet, Kiviks kapell. Söndagen 
den 8 augusti klockan 18 håller konstnären Nicole Morgny ett föredrag i kyrksalen, Kiviks kapell.

Psalmmaraton sommarspecial med 50-etappsjubileum!
I församlingens psalmmaratonprojekt har vi som mål att i nummerordning sjunga oss igenom 
den svenska psalmboken (641 psalmer). Vi har sedan starten den 9 februari 2018 sjungit 516 
psalmer (i 49 etapper). Denna månad sjunger vi etapp 50 onsdag den 4 augusti kl. 16.30–18 i 
Vitaby kyrka och etapp 51 onsdag den 18 augusti kl. 16.30–18 i S Mellby kyrka. Projektet är 
öppet för alla som vill lära sig mer om våra fantastiska psalmer. Musik, lyrik, teologi och mycket 
mer ryms mellan pärmarna i den svenska psalmboken. Välkommen att vara med!

”Kivik kikar på .....”
Ett projekt i Kiviks församling i spåren av en pandemi. Mer information kommer inom kort.

Nyhetsbrev Kiviks församlingNyhetsbrev Kiviks församling
augusti 2021augusti 2021


