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Kivik kikar på ... tre stora T
Nu har Kiviks församlings nya spännande satsning kommit igång. På söndag 22 aug kl 18 
i Kiviks kapell kikar vi på tre stora T – Tro, Tvivel och Tillit. Skådespelaren, dramatikern och 
föreläsaren Carina Molander funderar tillsammans med sitt dragspel.  

Gudstjänstmusik serie B – vad är nu detta?
I söndagens högmässa finns, förutom psalmerna, ett antal moment som är sjungna. 
Till exempel Kristusrop, Lovsången, Hallelujarop, Lovsägelsen, Helig och O Guds Lamm. I vår 
nuvarande kyrkohandbok (2018) finns fem olika musikserier (A–E) med melodier till alla dessa 
sjungna moment. Vi har nu i Kiviks församling under en längre tid använt musikserie A, men 
med start den 3 oktober kommer vi att i vår högmässa använda musikserie B, och planen är att 
göra så fram till 1:a söndagen i advent då vi byter till musikserie C.

Sångövning – gudstjänstmusik serie B
För alla som vill öva lite extra på denna, för oss, nya musikserie B finns några olika möjligheter. 
Varje söndag under september kommer vi att direkt efter högmässan i S Mellby kyrka sjunga 
igenom ett eller möjligen två moment ur musikserie B. Lite mer omfattande sångövning blir det 
två måndagar (20 och 27 september) kl 18.30–19.30 i församlingshemmet, S Mellby. Då finns 
Annika Ivarsson och kyrkokören på plats och vi övar på samtliga moment i musikserie B.

Mässa och morgonbön i Kiviks kapell
Varje vecka under september 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.

Kyrkoval 2021
Söndagen den 19 september är det dags att rösta i kyrkovalet. Det finns tre nivåer; församlingen 
(kyrkofullmäktige), stiftet (stiftsfullmäktige) samt nationell nivå (kyrkomötet). Mer information 
om dessa tre val hittar du i Kiviks församlingsblad nr 4 2021 som även finns att läsa på 
församlingens webbplats https://www.svenskakyrkan.se/kivik/forsamlingsblad--nyhetsbrev

Babyfiket fortsätter
Vi träffas varje onsdag under september månad i Kiviks kapell. Vi startar med promenad kl 10.30 
och därefter är det bland annat kaffe, sång och samtal. Planen är att från och med oktober flyttar 
vi till församlingshemmet i S Mellby.
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