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hur vågar han födas?
Det är adventstid och snart jul. En tid med mörka kvällar där ljusslingor  
och ljusstakar gör sitt bästa för att lysa upp mörkret. Vi tänder ljus inomhus. 
Ljuset skapar lugn och värme, vittnar om hopp. Det är adventstid. En tid då 
vi får stilla oss vid ljuspunkter i världen och livet för att kunna hoppas  
i mörkret. Hjalmar Gullberg diktade:

Det slungas från skyarna bomber mot taken, när modern  
lindar en barnakropp. Hur vågar han födas så värnlös och  
naken, tre konungars konung och världens hopp?

Miljontals barn lever på flykt idag, precis som Jesus gjorde sina första år.  
På sin flyktväg mötte de människor som både ville gott och ont och några 
gjorde skillnad och satte avtryck i historien.

Jag är tacksam över att Gud vågade komma så värnlös och sårbar eftersom 
det speglar det liv som vi själva lever samtidigt som det ger en livshållning.  
Vi vet nu att Gud är en Gud som förstår oss människor och våra liv. Gud 
klev rätt in i mänsklighetens livsvillkor och berättar om hoppet om liv, trots 
död och mörker. Det manar till eftertanke men också till handling.

Hur vågar han födas, frågar Hjalmar Gullberg? Hade Gud något val, tänker 
jag? Den modiga Gud som tar plats på jorden under fattiga förhållanden 
och lever som flykting visar oss inte bara vem Gud är utan hur Gud är. Vi 
påminns om allas vår uppgift att försöka vara ljus för varandra och för den 
andre, den person som vi ännu inte känner. 
 Tanja Kamensky, kyrkoherde

tisdag 25 december kl 15

Julfika
välkommen till oss!

Vi bjuder på hembakat, musik  
och trevligt sällskap. 
Ingen anmälan krävs.
församlingsgården, 
hjärup

söndag 16 december kl 16

lucia och 
julspel
uppåkra kyrka

lördag 8 december kl 10

Familjelördag
Barnläkaren och författaren  
Lars H Gustafsson medverkar.  
Vi samtalar kring hans bok  
”Växa - inte lyda”. 
 Lek och sång står också på  
programmet. Vi avslutar med 
gemensam fika.
församlings- 
gården, hjärup

måndagar 17.30

Meditation
Obs! vi har juluppehåll 18/12–6/1.
församlingsgården, 
hjärup

tisdagar kl 14
Stickcafé Rut & Simon
Obs! vi har juluppehåll 19/12–14/1.
församlingsgården, 
hjärup

torsdag 13 december kl 14
Öppet café
Terminens sista café avslutas  
med Luciafirande. 
församlingsgården, 
hjärup

fredag 7 december kl 10–12
Öppet Hus
Terminens sista, vi ses igen v 3.
församlingsgården, 
hjärup



jultid i församlingen
måndag 24 december
11.00 Samling vid krubban
församlingsgården, hjärup

17.00 Julbön
uppåkra kyrka

23.00 Julnattsmässa
Sångare från Uppåkra kyrkokör
uppåkra kyrka

tisdag 25 december
07.00 Julotta
Tottarps kyrkokör
tottarps kyrka

onsdag 26 december
16.00 Julpsalmsgudstjänst
Vi sjunger julens psalmer och sånger 
tillsammans med körsångare från 
Uppåkra kyrkokör och musiker
mölleberga kyrka

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.
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Meditation
En övning att stilla sina tankar 
och närma sig sitt inre djup.

plats Församlingsgården, Hjärup
tid 17.30
när Varje måndag (start 7/1)
Är det första gången? Kom en 
kvart tidigare för instruktion.
anmälan Magnus Haraldsson,  
0722-31 38 88 eller 
magnus.haraldsson@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandring
Vandring ger upplevelse av yttre 
och inre frihet från vardagslivet.  
 Vi kommer anordna pilgrims-
vandringar under 2019. Kanske 
El Camino eller i vårt närområde. 
Håll utkik i församlingsbladet.
information Magnus Haraldsson  

söndag 3 februari kl 15 

Dopfest
Ung, gammal, liten och stor. 
Alla är välkomna till vår 
familjegudstjänst med tema 
dop. Vi uppmärksammar de 
som har döpts under 2018 
samt delar ut Biblar till alla 
3–4-åringar. 
 Barnkörerna sjunger  
och efteråt blir det fika!
församlingsgården,  
hjärup

Samtalsgrupper
Vi samtalar om allt mellan himmel och jord. Vad innebär det att  
vara människa idag? Vi diskuterar inte utan samtalar. Det innebär  
att allas röst får höras. Vi är alla olika och vi får acceptera varandras 
olikheter. Det leder oss framåt… Välkommen!

bokgrupp
Vi samtalar utifrån boken  
Kristendomens hjärta av  
Marcus J. Borg.
plats Församlingsgården, Hjärup
tid 18.30
när En måndag i månaden,  
start 21/1.
anmälan Magnus Haraldsson,  
0722-31 38 88 eller 
magnus.haraldsson@svenskakyrkan.se

bibelgrupp
Vi samtalar utifrån kommande 
söndagens texter.
plats Församlingsgården, Hjärup
tid 14.00
när En måndag i månaden,  
start 14/1.
anmälan Magnus Haraldsson,  
0722-31 38 88 eller 
magnus.haraldsson@svenskakyrkan.se

lö 15 december  
kl 15.30 och 18.00 

Vi sjunger in 
julen
Söderslätts musikkår  
Uppåkra kyrkokör
Insläpp 30 min före

uppåkra kyrka



välkommen till gudstjänst och musik
söndag 9 december
Andra söndagen i advent

11.00 Mässa
Sånggrupp

uppåkra kyrka

lördag 15 december
15.30 Vi sjunger in julen
uppåkra kyrka

18.00 Vi sjunger in julen
uppåkra kyrka

söndag 16 december
Tredje söndagen i advent

11.00 Mässa
uppåkra kyrka

16.00 Lucia och julspel
uppåkra kyrka

måndag 17 december
19.00 Julens sånger
Kom och sjung julsånger tillsam-
mans med Tottarps kyrkokör

tottarps kyrka

söndag 23 december
Fjärde söndagen i advent

11.00 Mässa
Ulrikas stråkkvartett

uppåkra kyrka

måndag 24 december
Julafton

11.00 Samling vid krubban
församlingsgården, hjärup

17.00 Julbön
uppåkra kyrka

23.00 Julnattsmässa
Sångare från Uppåkra kyrkokör 
Blåsare

uppåkra kyrka

tisdag 25 december
Juldagen

07.00 Julotta
Tottarps kyrkokör

tottarps kyrka

onsdag 26 december
Annandag jul

16.00 Julpsalmsgudstjänst
Vi sjunger julens psalmer och sånger 
tillsammans med körsångare från 
Uppåkra kyrkokör och musiker.

mölleberga kyrka

söndag 30 december
Söndagen efter jul

11.00 Mässa
Anna-Kajsa Holmberg, sång

uppåkra kyrka

måndag 31 december
16.00 Önskepsalmsgudstjänst
Vi sjunger in det nya året med  
önskepsalmer i nyårsbönen.

församlingsgården, hjärup

tisdag 1 januari
Nyårsdagen

16.00 Musikmässa
Viktor Johannesson, cello

särslövs kyrka

söndag 6 januari
Trettondedag jul

17.00 Mässa
Solosång

knästorps kyrka

söndag 13 januari
Första söndagen efter  
trettondedagen

11.00 Mässa
uppåkra kyrka

17.00 Enkelhetens gudstjänst
Stillhet, ljuständning, sång och 
tystnad. Efteråt inbjuds de som vill 
till kaffe med samtal om ett särskilt 
ämne.

församlingsgården, hjärup

söndag 20 januari
Andra söndagen efter  
trettondedagen 

11.00 Mässa
uppåkra kyrka

söndag 27 januari
Tredje söndagen efter  
trettondedagen 

11.00 Mässa
uppåkra kyrka

söndag 3 februari
Kyndelsmässodagen 

15.00 Familjegudstjänst  
med dopfest
Barnkörerna

församlingsgården, hjärup

uppåkra församling
adress Stationsstigen 14, 245 63 Hjärup

tel 040-46 13 16 

e-post uppakra.forsamling@svenskakyrkan.se

hemsida www.svenskakyrkan.se/uppakra

facebook www.facebook.com/uppakraforsamling


