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Anders

LEDARE

Efter en lång mörk och blöt vinter med många dystra
nyheter är våren äntligen inne. Vi längtar efter att vända
ansiktet mot solen och ljuset och kanske söker vår själ
efter godhet.
Paulus skriver i Rom 8:28 ”Vi vet att Gud på allt sätt
hjälper dem som älskar honom att nå det goda.”
Att älska Gud kan kosta på. När livet varit motigt eller
tillvaron grå. Ja kanske det varit så grymt så man
knappt begriper hur det kan få vara så.
I januari detta år var det 75 år sedan Auschwitz befriades. Nedkrafsat på en källarvägg i Köln, upptäckt i
ruinerna efter kriget stod det: ’Jag tror på solen även
när den inte skiner. Jag tror på kärleken även när jag
inte känner den. Jag tror på Gud även när han är tyst’
Vårblommorna vänder sig mot solen och människan söker, trots allt, en bundsförvant en makt att söka sin tillit
hos, Gud. Gud hjälper oss ”på allt sätt”. Låt oss ändå
tro det och sedan ta itu med det som ligger framför oss
att lösa. Personliga problem och världens. Det vi nu kan
göra. Både kavla upp ärmarna och överlåta oss till en
makt starkare än oss själva. Som vill oss väl, vill att vi
skall nå eller i alla fall nudda vid det goda.
Låt oss tro att Gud vill också oss väl och söka det
goda, se det goda och ta emot det.
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Det är Marie bebådelsedag, då vi firar att ängeln berättade om att hon skulle föda Guds Son. En ung kvinna
vågade vila i tron att Gud ville gott för henne och genom henne. Ängeln sa till henne: ”Ingenting är omöjligt
för Gud”
Ändå verkade det så. Jesus korsfäst den första långfredagen. Ondskans triumf. Godhetens naiva drömmar instängda i en grav med sten framför. Maria från Magdala
trodde det var omöjligt, att det var hennes herre Jesus
hon mötte den första påskdagens morgon. Hon tog
honom för trädgårdsmästare. Det kanske inte var så
fel. Jesus, en livets och hjärtats trädgårdsmästare som
hjälper oss att nå det goda.
Önskar så alla en kommande Glad Påsk.

Anders Markehed,
kyrkoherde
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KONTAKTA OSS
Expeditionen
Irene Ohlson

0431-41 56 50

vardagar kl 10:00-12:00
E-post

Att vara kyrkopolitiker
JOHANNA BJÖRN OCH
LINDA BERTILSSON IVARSSON

forslovgrevie.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida
www.svenskakyrkan.se/forslovgrevie

i kyrkan. Det har gett mig respekt för
det kyrkan är, man ska lära sina barn
att det är ”en andlig plats”.

Facebook
facebook.com/forslovgrevieforsamling
Instagram
forslovgrevieforsamling

Yrket delar hon mellan arbete som
personlig assistent och deltidssoldat. Knuten till Lv60 i Halmstad har
hon militärt lastbilskörkort och kallas
ibland till militära övningar.
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Om man söker yngre förtroendevalda, vad gör man då? Gärna
som kyrkorådets ordförande, Boel
Petersson, frågar våra barnledare om
det finns några engagerade föräldrar
som inte är rädda att säga vad man
tänker i olika frågor.
Då finner man Linda Bertilsson
Ivarsson och Johanna Björn, båda
nyinvalda sedan förra valet.
Linda läste vi om i FG-bladets julnummer 2018, hennes resa att mista
ett barn och bli förälder igen, nu med
sin tredje minsting i famnen. ”Det
gjorde ju att kyrkan blev viktigare.
Nu finns Vera där, vid Grevie kyrka,
vi tittar ofta till henne.” Arbetet finns
alldeles i närheten, som en av lärarna
på Montessoriskolan. Hon är även
aktiv i kommunpolitiken.
Johanna har bott i stort sett hela
sitt liv i Grevie, utom nio månader i
Förslöv 2007. Förutom Thor, som
hon väntade när hon valdes in i
Kyrkofullmäktige, har hon två barn på
förskolan/skolan i Grevie/Västra Karup. För henne var det också lätt att
tacka ”ja”. ”Barnen och jag har varit
med i barncafé och kyrkans barngrupp hela tiden sen de föddes. Och
så bryr jag mig om traditionen. Jag
döptes, konfirmerades och gifte mig

Vilka frågor ser ni som viktiga för
kyrkan?
Båda säger egentligen samma sak:
Kyrkans framtid.
Linda: ”Kyrkan betyder kanske olika
saker i olika åldrar, men vi behöver
tänka framåt så att det inte bara är
mest äldre i kyrkan. Hur får vi de
unga att vilja komma?”
Johanna: ”Och det händer mycket
nu. Barnens Hus och bergvärme,
kanske solceller ...”
Känner ni att de som är äldre lyssnar
till er?
Linda: ”Ja, det är ingen motsättning
att vi är yngre. Det ger balans.”
Johanna: ”Varje möte får vi veta hur
glada man är att vi är med.”
Då kan ni tänka er att fortsätta nästa
val?
Johanna: ”Ja, men det beror på hur
valet går.”
Linda: ”Ja, valet avgör.”
Nuvarande uppdrag:
Linda – ledamot i Kyrkorådet och
Kyrkofullmäktige
Johanna – flitig ersättare i Kyrkofullmäktige
Text & bild: Åsa Hagberg
FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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DET GODA
LIVET
Det goda livet har sina sidor.
En är att livet är gott att leva. Då underlättar det om hälsan är god, likaså
ekonomin och karriären. Men innerst
inne brukar det handla mest om andra
saker, som god vänskap och en mening i att finnas. Där ryms nästa sida,
att själv få vara god, med ett hjärta för
andra.
Och så Guds godhet. Vad innebär
den? En som vet mycket om allt detta
är Carl-Johan Anderholm i Förslöv.
Carl-Johan, eller Kalle, som alla säger,
är en av dem som fått flytta in i det nya
hyreshuset på gamla Mejeritomten i
Förslöv. Från sin balkong kan han se
på huset där han har bott förut med
mamma Kristin, nu inte ens en minuts
promenad bort. Att flytta hemifrån har
varit en lång process som väntat på
det rätta tillfället.
Plötsligt fanns det.
”Jag var i Danmark och hälsade på en
kompis” berättar Kalle. ”Vi bad till Gud
om att jag skulle få en egen lägenhet.
Sen ringde min mamma …!”
Kristin hade just då talat med Båstadhem. Jodå, allt blev klart, lägenheten
var hans. Flyttlasset gick under julen, en bit i taget. Eftersom Kalle har
Downs syndrom kan han behöva
stöd med vissa saker som han själv
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har bestämt, som matlagning, städ
och tvätt, men allting annat klarar han
själv. I mobilen finns en app som håller
reda på tider och i fönstret står en liten
dosa. Kalle visar gärna.
”Hej Google. Hur är vädret ute? Vad
är klockan?” Direkt svarar den med
prognosen över Förslöv, tiden, eller
vad nu frågan gäller.
Det är bara en sak med att ha egen lägenhet. Ibland är det faktiskt ensamt.
”Men jag är kompis med mina grannar. Jag har en tjejkompis där nere
och imorgon ska jag bjuda min granne
på kaffe.”
Du har också ett arbete som du trivs
med?
”Jag är på ICA. Och det är ett riktigt
jobb, jag är inte där som PRAO.”
Två dagar i veckan går han upp till ICA
Nära i Förslöv, träffar sin arbetsledare
och ser på en Whiteboard vad han ska
göra. Bäst är att få packa upp varorna
till hyllorna, men även att ”fronta” tycker han om – att göra hyllorna fina för
kunderna.
Du får hjälpa kunder också?
”Ja, de kan fråga `Var finns mjölken´ så
visar jag.”
Det är också Kalle som har hand om
butikens instagramkonto, filmade små
inslag om vad som händer den dagen.
Vi kan se filmsnuttar för flera veckor.
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Skicka in din Änglavakt
Har du någon gång haft änglavakt?
Skicka gärna in din berättelse, då vårt
septembernummer bl.a. handlar om änglar. Du får lov att var anonym, om du vill.
Åsa Hagberg
asa.hagberg@svenskakyrkan.se
0431-415654

Kalles handritade mönster. Hela ateljéns
utställning syns på Båstad bibliotek 4/4 –
6/5, med vernissage 4/4 kl 11-13.
Vill du se ”Ica-Kalle” på instagram är
adressen ica.forslov

Och så har du ateljén?
”Där är jag på onsdagar”. Ateljén är
en konstnärlig verksamhet inom den
Dagliga Verksamheten. Med mamma
Kristin som ledare finns det konstnärliga i blodet. Ur en mapp kan han
plocka fram två mönstrade ark, där
han med stort tålamod ritat streck
efter streck. ”Jag skulle kunna sälja
såna.”
Men du hjälper också andra …?
”Jag brukar hjälpa Johannes.” De är
nästan i samma ålder, båda från Förslöv, men Johannes behöver mycket
mer stöd. De sitter alltid tillsammans,
och allra helst när det är dags för fika.
”Då går jag och hämtar det han ska
ha, och sen hjälper jag honom så att
han kan fika.”
Det där med att hjälpa någon annan
… Hela ansiktet skiner upp. Att vara
god, hur ska man annars vara? Baksidan av det är att varma, öppna hjärtan blir ömtåliga, man reagerar väldigt
starkt inför elakhet och hårdhet.
”Det är jobbigt. Jag har ju mitt handikapp, min diagnos. Men jag är JAG,
jag är skapad så. Jag vill inte att nån
är dum. Inte mot mig eller mot mina
hundar.”

minner när det är dags att gå. ”Jag
brukar sjunga när jag går. Jag hör musiken i hörlurar och så sjunger jag. Det
kan bli ganska högt, men jag älskar att
sjunga.”
Vilken musik är det?
”Det är mest lovsånger.”
Gudstron går som en röd tråd genom
hela Kalles liv, ända sedan han var 15
år. Ofta när han berättar glider det in
på att han också bad. Han kan be när
som helst och var som helst. Bakom
honom på väggen finns en bild på ett
lejon. ”Den bilden är som Jesus, han
är så.” Samma bild som lejonet Aslan
i böckerna om Narnia, den starkt beskyddande.
Vet du att Gud är god?
”Ja. Gud skapar ingenting som är ont.
Och så har han en sån röst.”
Inte den sortens röst som pratar i öronen. Den hörs i hjärtat. För Kalle är den
starkt beskyddande, som ett lejon.
Är det någonting mer du drömmer om
i livet?
”Jag skulle gärna träffa en tjej och gifta
mig!”
Text & bild: Åsa Hagberg

Är det dina hundar?
”Ja, de bor hos mig. Jag älskar mina
hundar, de heter Sigge och Fyris. Vi
går varje dag tre rundor.” Mobilen påFÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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Kalender 20 mars - 18 juni
Söndag 22 mars

Onsdag 25 mars

Söndag 29 mars

8:30 Mässa Förslövs kyrka

10:00 Gudstjänst, Grevie kyrka
Anders Markehed

8:30 Mässa Förslövs kyrka

Söndag 12 april

Måndag 13 april

Onsdag 15 april

Torsdag 16 april

Påskdagen

Annandag påsk

Jungfru Marie bebådelsedag

Onsdag 1 april

S

Femte söndagen i fastan

10:00 Högmässa Förslövs kyrka
Blandade röster
Ann Nerborg

P

10

17:00 Mariakonsert Grevie kyrka.
Kyrkokören,
Instrumentalister

10:00 Högmässa Grevie kyrka
Kyrkokören,
Anders Markehed

A

9:00 Emmausvandring
Förslövs kyrka

8:30 Mässa Förslövs kyrka

17:00 Frälsarkransandakt
Förslövs kyrka,
Åsa Hagberg

Onsdag 6 maj

Söndag 10 maj

ca Mässa Grevie kyrka
10:00 Blandade röster,
Anders Markehed

onsdag 29 april

Söndag 3 maj
Fjärde söndagen i påsktiden

8:30 Mässa Förslövs kyrka

10:00 Högmässa Förslövs kyrka
Ann Nerborg

Torsdag 21 maj

Söndag 24 maj

Kristi himmelfärdsdag

Söndagen före pingst

Körer
Förslövs församlingshem
Ledare Sara Carlsson:
Kyrkokören
måndagar
19.00-21.00
Blandade Röster
onsdagar
19.15-21.00
Barnkören Musica
måndagar
15.15-16.00
Koralkören
vissa söndagar, möts 1 tim. före
gudstjänst
Ledare Mia Gyllenör:
Harmoni
onsdagar
10.00-11.45
Se också rutan om Projektkören!

Våra kyrkor har

ÖPPET
dagtid alla dagar
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O

10:00 Högmässa Grevie kyrka
Koralkören,
Anders Markehed

Söndag 31 maj

A

10:00 Högmässa Grevie kyrka
Ann Nerborg

Onsdag 17 juni
Se också församlingens
8:30 Mässa Förslövs kyrka

Ny ungdomskör

Projektkör från åk 6 och uppåt.
Övning MÅND 16.15-17.00
JÄMNA veckor mars-april.
10/5 AVSLUTNINGSKONSERT
Alla är välkomna!
Ledare: Sara Carlsson

Trivselträffar
Förslövs församlingshem
Cabaret med Bjäremixen*
16/4
kl. 11.30
Vårfest med Barbro & Lars, Göinge*
14/5
kl. 11.30
Sommarcafé med Glädjespridarna
11/6
kl 14.00
* ANMÄLAN till exp. 2 dagar före,
kostnad lunch 70 kr, vårfest 80 kr

8:

M

Pingstdagen
8:30 Mässa Förslövs kyrka

Första söndagen efter trefaldighet
10:00 Gudstjänst Grevie kyrka
Mimmi Erlandsson

10

Femte söndagen i påsktiden
8:30 Mässa Förslövs kyrka

Onsdag 27 maj

10:00 Friluftsgudstjänst Grevie
10:00 Högmässa Förslövs kyrka
Anders Markehed. Samling
Anders Markehed
vid Vasaltshedens P
(Vid regn - i kyrkan)

Söndag 14 juni

S

ANNONSERING,

nu varje vecka i Bjäre.nu.

Integration & gemenskap
Förslövs församlingshem
Språkcafé
måndagar
15.00-17.00
Frukost i gemenskap
Lördag 13 juni
För närmare info, kontakta:
Anki Nordin 073-057 73 59
Kaffe på kyrkbacken
efter gudstjänsterna, start 29 mars
Behållning till vårt vänstift Lui
Handarbetesgrupp
vissa lördagar, bl.a. 21/3 och 16/5
kontakt K Thornblad 070-386 01 93
Reparation eller ändring av kläder?
Lämna in och betala frivillig avgift som
går till verksamheten.

GUIDE om våra kyrkor via www.kyrkoguiden.se eller
QR-kod i respektive kyrka.

FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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Söndag 5 april

Onsdag 8 april

Torsdag 9 april

Palmsöndagen

Skärtorsdagen

10:00 Högmässa
Förslövs kyrka.
Mimmi Erlandsson,
Åsa Hagberg
Koralkören
Internationella gruppen

Söndag 19 april

8:30 Mässa Förslövs kyrka

Onsdag 22 april

ka

Långfredagen

18:00 Skärtorsdagsmässa
Grevie kyrka, Ann Nerborg

10:00 Långfredagsgudstjänst
Förslövs kyrka, Kyrkokören
Mimmi Erlandsson

Lördag 25 april

Söndag 26 april

Andra söndagen i påsktiden
10:00 Gudstjänst Förslövs kyrka
Instrumentalister,
Ann Nerborg

Tredje söndagen i påsktiden
8:30 Mässa Förslövs kyrka

11:00 Konfirmation
14:00 Förslövs kyrka
Mimmi Erlandsson,
Karin Wallin-Petrisson,
Mia Bengtsson

10:00 Gudstjänst Grevie kyrka
Anders Markehed

Onsdag 13 maj

Torsdag 14 maj

Söndag 17 maj

8:30 Mässa Förslövs kyrka

17:00 Frälsarkransandakt
10:00 Familjegudstjänst
Förslövs kyrka, Åsa Hagberg
Grevie kyrka
Musica,
Mimmi Erlandsson

8:30 Mässa Förslövs kyrka

Måndag 1 juni

Onsdag 3 juni

Söndag 7 juni

Onsdag 10 juni

8:30 Mässa Förslövs kyrka

10:00 Gudstjänst Förslövs kyrka
Koralkören,
Anders Markehed

n

ka

Fredag 10 april

Onsdag 20 maj

Bönsöndagen

Annandag Pingst

Heliga trefaldighets dag

19:00 Gemensam mässa på
Hallands Väderö.
Båt avgår 18.00.
Medtag kaffekorg.
Returresa ca 21.00

Barn & familj
Barnens hus, Grevie
Ledare Karin Wallin-Petrisson
& Mia Bengtsson:
Öppet barncafé
9.00-11.30
24/3, 28/4
Ungdomsgrupp från åk 7
Mixengrupper från åk F-6
(anmälan krävs)
Mer info finns på vår hemsida, eller
kontakta:
forslovgrevie.barnungdom@svenskakyrkan.se

Hyra församlingshemmen

Det går att hyra våra församlingshem till fest och högtid. För mer
information och offert, kontakta:
Katarina Ekhem
0431-41 56 58 (Förslöv)
Karin Wallin Petrisson
076-831 71 10 (Grevie)

8:30 Mässa Förslövs kyrka

18:00 Sommarkonsert
Förslövs kyrka Kyrkokören,
Blandade röster

Samtalsgrupper

Ängahällan

Lilla salen, Förslövs församlingshem
Ledare Ann Nerborg:
Bibelstudiegrupp
13.30-15.30
24/3, 14/4, 5/5
Nyfiken på kyrkans tro och liv
14.00-15.30
31/3, 28/4
Fördjupningsgrupp
15.00-16.30
26/3, 23/4, 7/5
(för mer information, se vår hemsida)

FÖRSAMLINGENS FONDER

Senast 11/5 går det att söka fondmedel från Brodéns stiftelse (behövande
skolbarn), och Perssons stiftelse
(välgörande ändamål). Blankett för
ansökan finns på expeditionen.

Andakt lördagar
14.00
28/3, 2/5, 30/5
Tisdagscafé
14.00
7/4, 12/5, 16/6
ev Haga Park from. maj

Lekmannakåren
Torsdagar 19.00
Lars Påhlsson, bilder fr Egypten
26/3
Förslöv församlingshem
John Liljeblad, 30 år i Bjäres kyrkor
23/4
Båstads församlingsgård
Visor o allsång med Anders Engberg
28/5
V Karup församlingshem

Meditation & samtal
Grevie kyrka/församlingshem
Ledare Sam Nordin:
Grevie kyrka
18.30
7/4, 28/4, 19/5 och 9/6
Samtal/fika förs.hemmet 20.00

Arbetskretsarna
onsdagar
Förslöv
Grevie

14.00-16.00
ojämn vecka
jämn vecka

FÖRSLÖV-GREVIEBLADET

tidning 2020-01.indd 7

7
2020-02-27 12:39

Godhet
– finns den?

Maria, Maria, salig din tro		
som vågar vad aldrig har skett.
En ängel i rummet, tänkte du då
omöjligt är aldrig lätt?
En ängel i rummet, du sa inte nej,
Den Gud som har skapat
blir skapad i dig.
Det kanske inte märks över hela vårt
samhälle, men just nu har kyrkan sin
fastetid. Det är då vi tänker mer på hur vi
kan fördjupas i tron, vara beredda att ge
upp sådant vi tror att vi måste ha, men
som mest gör oss beroende, kunna offra
något för andra. Vara lite mer goda, helt
enkelt.
Men varför märks det så lite?
Verkar inte istället det onda bli större och
större?
Det är en sak med godheten. Den kan
aldrig skryta. Den kan aldrig blåsa upp
sig själv för att alla ska se hur god den
är. Den skulle aldrig kunna utplåna det
som är ont, utan att i samma slag krossa
mycket gott.

BÖN:
Gud, med Maria ber vi;
uppfyll oss med din närvaro
och gör oss stilla nog att höra en ängels
tilltal.
Ge oss modet att säga ”ja” utan förbehåll
till vad du anförtror oss i våra liv.
Amen
(Ur Bönboken, Verbum)
Åsa Hagberg/Mimmi Erlandsson

När vår UNGDOMSGRUPP funderade
på både godhet och ondska var det
väldigt lätt att beskriva ondska; det är
mobbing, elakhet … mord. Att ta någon
annans liv.
Men godhet …? Det är ju när allting är
bra. Allt det roliga, underbara. Att vara
snäll och hjälpsam. Framförallt; fler behöver vara goda!
Ulf Lundell skriver i en sång: ”Låt oss ta
himlen till jorden …”
Det är vad vi firar på söndag, när Maria
tar emot himlen, det vi kallar ”inkarnation”, det Gudomliga Ordet blir kropp.
Himlen kommer till jorden, lågmält, utan
baktankar och beredd att offra allt. Det
ger hopp.
Godhet finns, starkare än döden.
Gud är god.
Därför kan vi också vara det. Vi är skapade till det.

8
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ÅRETS KONFIRMANDER

Här ser vi dem, redo att förbereda sig för
KONFIRMATIONEN i Förslövs kyrka 25/4
kl. 11.00 och 14.00.
Under året har man träffats på onsdagseftermiddagar, förutom att vara med på
gudstjänster, två dygnsläger och utfärder
ex. till Lunds domkyrka. Ett bra år, helt
enkelt.
Vill du bli KONFIRMAND i höst?
Vi konfirmandledare i Förslöv Grevie församling och Västra Bjäre pastorat kommer 6 maj att besöka Förslövs skola. Då
informerar vi om konfirmandtiden och vilka alternativ som finns. Alla intresserade
är välkomna! Till alla som är födda 2006
och kyrkotillhöriga kommer vi också att
skicka en personlig inbjudan till att vara
konfirmand under 2020/2021. Berätta
gärna för oss om särskilda behov, så ser
vi vilka möjligheter som finns.
Konfirmandernas egna böner:
Tack för att ditt ljus lyser varje dag.
Det ger tro och hopp.
Rädda mig från natten.
Förlåt för mina synder.
Tack och hej!
Amen.
Tack för att jag finns.
Hjälp mig för en bra framtid.
Amen.
Mimmi Erlandsson

Intervju med Gisela Pernrup, kyrkoherde
i Strövelstorps församling och kontraktsprost i Bjäre-Kulla kontrakt.
Vad är ett kontrakt?
Kontrakten är biskopens indelning av
stiftet i mindre geografiska enheter, som
en hjälp att kunna främja och ha tillsyn
över församlingarna.
Är kontraktsprosten den hjälpen?

Vårt nya
kontrakt

Ja, vi fungerar som biskopens förlängda
arm. Biskopen visiterar själv kontrakten
ungefär vart 6:e år, men har regelbundna
träffar med prostarna.
Vad kan det handla om mer konkret?
Prosten ska se till att kontraktets präster
och diakoner möts, att det finns ett
teologiskt samtal och att det man gör är
i enlighet med Svenska kyrkans tro och
uppdrag. När en församling söker en ny

kyrkoherde hjälper prosten också till, eftersom en kyrkoherde inte själv kan välja
sin efterträdare. I vårt kontrakt blev det ju
en särskild händelse när en kyrkoherde
omkom i en bilolycka, där fick jag som
prost inledningsvis stödja församlingen
praktiskt.
Vad är det som är nytt med kontraktet?
Förut var vi Bjäre kontrakt med 8 församlingar, nu ingår även församlingarna på
Kullahalvön så att vi blivit 12 församlingar
i kontraktet.
Hur trivs du att vara prost?
Det är roligt! Jag lär mig så mycket av
att vara ute i församlingarna och alla de
människor jag möter. Och så hoppas jag
kunna bidra med något.
Text: Åsa Hagberg
Bild: Lunds stift
FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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Barnens Hus

Invigningen
En lång resa går i mål! Det har funnits
hinder längs vägen, men nu är portarna öppna och barnverksamheten har
äntligen flyttat in. Invigningen hölls den
16/2 med ballongtåg från kyrkan efter
gudstjänsten, tårtkalas, inbjudna gäster
och medverkan av Mixenbarnen. Nu ser
vi fram emot att fylla detta hus med liv
och lust.

Första spadtaget

FASTEAKTIONEN 23/2-5/4 2020 - STÅ PÅ MODETS SIDA
Årets fasteaktion handlar om att alla har rätten att leva i trygghet, i
frihet från våld. Vi lever alla under samma himmel men för många
människor är flykt undan våld, förföljelse och förtryck något som tillhör
vardagen. Under 6 veckors tid pågår Act Svenska kyrkans rikstäckande fasteaktion med målet att samla in 35 miljoner kronor. Pengarna används i samarbete med lokala partners i arbetet för fred och
försoning.

FASTEAKTIONEN 2020

För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

svenskakyrkan.se/act
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Ska vi lyckas?
Om varje person skänker 20 kr i veckan under insamlingsperioden kan
vi i vår församling bidra med 396 000 kr. Med kyrkans ca 5,9 miljoner
medlemmar skulle det bli 720 miljoner! Så kanske det inte är så svårt
ändå att få ihop de 35 miljonerna. Tillsammans skapar vi hopp, möjligheter och en hållbar framtid. Fasteupptakten sker i samband med
Fastlagssöndagens Högmässa och avslutas på Palmsöndagen med
Högmässa och efterföljande Palmsöndagsfest. Vi vill undvika pappersbössorna, och istället föreslå ett vanligt kuvert som man lämnar in i
samband med Palmsöndagens offergång.
Foto: Deborah Rossouw / Ikon

STÅ PÅ
MODETS
SIDA

Takresning

ACT Svenska kyrkan tar tacksamt emot Din gåva via kollekter eller via
Swish 9001223, Plusgiro 90 01 22-3 eller Bankgiro 900 1223
TACK FÖR ATT DU HJÄLPER!
Mimmi Erlandsson, Internationella gruppen
Internationella gruppen blir gärna FLER!
Vill du också vara med?
Kontakta Mimmi Erlandsson 0431-415655

FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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”Foto: BIRGER SVENSSON
Konstruktör: BIRGER SVENSSON”

Vinnare Korsord Nr 4 2019:
Anders Engdahl, Margareta Persson, Susanne Albinsson
Ordet blev KLAPPEN
Kors&Tvärs
De gröna rutorna bildar ett ord. Sänd/lämna/maila in denna som lösning senast
30/4. Tre vinnare lottas ut, som kan välja mellan Munkljus, bok eller presentkort.
God chans att vinna!
FRAS:
Namn:
Adress:
Telefon:
Förslöv-Grevie församling
Margretetorpsv. 4
269 73 Förslöv
forslovgrevie.forsamling@svenskakyrkan.se
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Musikprogram
22/3 MARIAKONSERT

10/5 “THANK YOU FOR THE MUSIC”

17.00 Grevie kyrka
Kyrkokören sjunger sånger om Maria och avslutar konserten med mässan ”Bliv min ro” för kör,
sopransolist och trumpet. Sopransolist: Ulrica
Oscarsson, Trumpet: David Lindsö

17.00 Förslövs kyrka
Debutkonsert för den nystartade projektkören som
består av ungdomar från årskurs 6 och uppåt. Det
bjuds på ett blandat program.

5/4 ”SÅNT É LIVET”

17/5 BARNKÖREN MUSICA

11.30 Förslövs församlingshem

10.00 Grevie kyrka.

Palmsöndagsfest i församlingshemmet. Med glädje
och glimten i ögat framför Blandade Röster och
barnkören Musica en konsert med melodifestivallåtar och svensktopp tillsammans med altsaxofonisten Charlotte Polson och sångerskan Monica
Christofferson.

Barnkören Musica har avslutar terminen med
att sjunga härliga och sprudlande vår & sommarsånger!

26/4 ”DVORAKS MÄSSA”

7/6 ”NU ÄR DET HÄRLIGT ATT LEVA”

17.00 Förslövs kyrka
Kören Felicitas från Helsingborg besöker kyrkan med
ett vackert sångprogram där bland annat Dvoraks
mässa framförs med orgel

18.00 Förslövs kyrka
Våra körer Blandade Röster och Kyrkokören sjunger
in sommaren med en sommarkonsert, både klassiska och nya sånger framförs. Medverkar gör också
instrumentalister!

Emmausvandring Annandag Påsk 13/4

”Följ med på en vandring i sällskap till fots och i tanken med de två Emmausvandrarna. Vi går från Förslövs
kyrka kl 9 och slutar med en kort mässa ca kl 10 i Grevie kyrka. Kören Blandade röster vandrar med. Ca 4
km att gå. Vill du ansluta direkt i Grevie kyrka, så kom kl 10, slå dig ner i kyrkan och vänta tills vi som vandrat
kommer fram.” Anders Markehed
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