
Läs mer om: 

* Kulturafton 

* Musik i sommarkväll 

* Sommarens gudstjänster  

för Vårfruberga-Härads församling juni  - september 2018 

Samhällsinformation 



 

 
KULTURAFTON 

SÖNDAGEN DEN 10 JUNI hålls kultura�on i miniformat i församlingen som börjar 

kl. 18.00 i Vansö kyrka  med a� Liljankören håller konsert. Lite senare på kvällen,  

kl. 20.00 i Härads kyrka, spelar folkmusikgruppen ”Skillingen” e� program som de 

kallar "Folkmusik genom fem sekler”. 

MUSIK I SOMMARKVÄLL 

TISDAGEN DEN 7 AUGUSTI 

19.00 Vansö kyrka 

"Stor musik i litet format" - Duo A & O - Agnes & Olle Lindberg.  

Arrangemanget är e� samarbete med "Kulturveckan på Fogdö" och Fogdöns Hembygdsförening.  

SÖNDAGEN DEN 19 AUGUSTI 

18.00 Härads kyrka  

"En tango i sommarkväll" - Patrik Jansson, flöjt och Jonas Burman, gitarr. 

INFORMATION OM KYRKOGÅRDARNA 

Nu när sommarsäsongen är här kommer svaren på två av de vanligaste frågorna 

om skötseln av våra kyrkogårdar.  

Varför trimmar ni inte runt alla gravar? 

- Begravningslagen �llåter inte a� begravningsavgi�en (som betalas av alla som 

är folkbokförda i Sverige och som betalar inkomstska�) används för a� sköta 

enskilda gravar, utan den får bara användas �ll skötseln av ”allmänna ytor” på en 

kyrkogård. Ansvaret för a� ta hand om ytan kring respek�ve grav ligger på den 

som är gravrä�sinnehavare (vilket vanligtvis är en privatperson).   

Församlingen erbjuder, mot en avgi�, olika typer av tjänster 

�ll den som inte kan eller vill sköta sin grav själv. 

Varför har ni höjt avgi�erna för a� sköta om en grav? 

- Avgi�erna har höjts för a� verksamheten inte ska gå med 

förlust. De skötselavtal som församlingen erbjuder är en 

frivillig service som måste bära sina egna kostnader.  

Avgi�en för e� skötselavtal ska inte bara täcka kostnaderna 

för den personal som arbetar på kyrkogården, utan även 

utgi�erna för t.ex. material och administra�on.  



Datum Tid Typ av gudstjänst Plats 

JUNI    

3 11.00 Högmässa Vansö kyrka 

6 17.00 Na�onaldagsfirande Fogdö kyrka 

7 08.30 Mässa Vansö kyrka 

10 11.00 Högmässa Härads kyrka 

10 18.00 Konsert med Liljankören Vansö kyrka 

10 20.00 Musik i sommarkväll  Härads kyrka 

17 11.00 Högmässa Fogdö kyrka 

23 11.00 Ekumenisk frilu�sgudstjänst Helgarö 

23 18.00 Mässa Vansö kyrka 

24 11.00 Högmässa Härads kyrka 

    

JULI    

1 11.00 Högmässa Fogdö kyrka 

8 11.00 Högmässa Härads kyrka 

15 11.00 Högmässa Vansö kyrka 

22 11.00 Högmässa Härads kyrka 

29 11.00 Högmässa Fogdö kyrka 

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 

HELGARÖ KYRKA STÄNGD FÖR RENOVERING 

Den 21 maj påbörjades en renovering av orgeln i Helgarö. Arbetet 

beräknas vara klart i slutet av september 2018. Under �den som 

orgeln renoveras går det tyvärr inte a� använda kyrkan. Därför 

hänvisas dop, vigslar och begravningar under denna period �ll  

någon annan av församlingens kyrkor. 



Datum Tid Typ av gudstjänst Plats 

AUGUSTI    

5 11.00 Högmässa Härads kyrka 

7 19.00 Musik i sommarkväll Vansö kyrka 

12 11.00 Högmässa Vansö kyrka 

19 11.00 Högmässa Härads kyrka 

19 18.00 Musik i sommarkväll Härads kyrka 

26 11.00 Högmässa Fogdö kyrka 

    

SEPTEMBER    

2 11.00 Högmässa Härads kyrka 

9 11.00 Högmässa Vansö kyrka 

16 11.00 Högmässa Härads kyrka 

23 11.00 Högmässa Fogdö kyrka 

23 18.00 Församlingsa�on Vansö kyrka 

30 11.00 Högmässa Härads kyrka 

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 

Kontaktuppgifter  

Expedition (tis-tor 10-12): 0152-200 14  

E-post: varfruberga-harad@svenskakyrkan.se 

Hemsida: svenskakyrkan.se/varfruberga-harad 

Facebook: Vårfruberga-Härads församling 

 

 


