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Bokcafé och författarsamtal i Kiviks kapell
Under hela juli 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 
i bokcaféet. 5 juli Lina Wolf, 13 juli Anna Fredriksson, 27 juli Patricia Tudor-Sandahl.

Musik i Äppelriket – en natur- och musikfestival 2–10 juli
I år blir det fyra kvällskonserter och två matinékonserter i S Mellby kyrka. Mer information och 
biljettförsäljning hittar du på www.musikiappelriket.se. Varje konsert kräver förköpt biljett, inga 
köp genomförs i dörren.

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

Föredrag i Kiviks kapell
Sommarens föredrag i Kiviks kapell inleds söndagen den 11 juli kl. 18 då kyrkoherde 
Mattias Andersson talar om ”Gud och det onda”. Följande söndag den 18 juli kl. 18 talar 
komminister Natasja Jackson Wallin utifrån frågeställningen ”Vad kan hunden lära oss om 
andlighet?”.

Psalmmaraton sommarspecial
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 496 
psalmer (i 47 etapper). Denna månad sjunger vi etapp 48 onsdag den 7 juli kl. 16.30–18 i 
Vitaby kyrka och etapp 49 onsdag den 21 juli 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!

Pilgrimsvandra i sommar
25–29 juli är det dags för årets upplaga av Stora pilgrimsveckan på Österlen. Läs mer om detta 
arrangemang på församlingens webbplats https://www.svenskakyrkan.se/kivik/pilgrim.

Visning av kyrkobyggnaderna i Vitaby och Ravlunda
Ravlunda kyrka visas 5–30 juli måndag–fredag kl. 11–15, och Vitaby kyrka visas 5 juli–6 augusti 
måndag–fredag kl. 10–16. Med koppling till församlingens kyrkobyggnader pågår också ett 
digitalt projekt under rubriken ” Fönster mot det gudomliga”. På församlingens 
webbplats https://www.svenskakyrkan.se/kivik/fonster-mot-det-gudomliga kan du bland annat 
möta Kristoffer och epitafiet i Ravlunda, Mose i S Mellby, den synliga handen i Vitaby och 
meditationsplatsen utanför Kiviks kapell. 
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