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HÖGANÄS

13/6 19.00 Höganäs musikdagar 
Per Tengstrand möter Skån-
ska Kammarorkestern, 
inträde

14/6 19.00
19.00

aXet ungdomskväll
Höganäs musikdagar 
Peter & Viktor möter Adams 
äpplen, inträde

15/6 11.00

16.00

Konfirmation med mässa 
Elidagruppen
Höganäs musikdagar 
Peter & Viktor möter Joachim 
Olsson, inträde

16/6 10.00 Högmässa 
E Jernqvist, J Ljungström

18/6 14-16 Sommarcafé

BRUNNBY 

15/6 18.00 Helgmålsbön

16/6 10.00 Högmässa M Pernborg, 
A Weber Sjöholm, kyrkkaffe

JONSTORP
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

13/6 18.30 Sommarmusik 
Chorus Amici, Per Nyrén

18/6 14.00 Drop-in café

19/6 09.00 Föräldra/barngrupp

VIKEN 
16/6 11.00 Mässa E Gullmo, 

K Johansson,

19/6 13.30 Växtkraft i Prästgården

LERBERGET

13/6 14.00 Öppen förskola sommarträff

16/6 10.00 Mässa B Eriksson, 
J Engström, fika

VÄSBY 
16/6 17.00 Stilla mässa E Gullmo, 

K Johansson

FARHULT

16/6 10.00 Mässa L Åkesson, 
A-L Andersson

Söndagens tema: Gud - Fader, Son och Ande - 3 i 1
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I Farhult-Jonstorps församling 
välkomnar man till Andrum varje 
torsdag i stort sett året om. Andrum 
är en enklare och stillsammare form 
av gudstjänst än den som firas på 
söndagarna.  

Det är alltså ingen nattvard och man sitter 
mer samlat i en cirkel kring dopfunten.  
Man läser texter tillsammans, prästen 
har en liten betraktelse och detta varvas 
med musik. Man avslutar varje gång 
med en aftonbön.

- Det är ett tillfälle för stillhet och en 
möjlighet att varva ner, säger Björn 
Eriksson, präst i Farhult-Jonstorps 
församling. Vi växelläser texter och det 
ger en meditativ känsla. Detta har sin 

Att ta ett djupt andetag
grund i tidegärden vilket är en gammal 
form av bön där växelläsningen är 
viktig. 

Innan man kommer igång sitter 
människor och småpratar men så fort 
musiken börjar spelas lägger sig ett lugn 
i kyrkorummet. Musiken är viktig och 
får ta stor plats. Musiken och lugnet gör 
att trösklarna in i kyrkan känns lägre.
På en söndagsmässa är det mer rörelse 
i kyrkan i och med nattvard och andra 
inslag. På Andrum är det stillheten som 
får råda. 

Elisabeth Lindman är värd i kyrkan 
varje gång det är Andrum. Hon tycker 
att det är en skön stillhet som råder 
under gudstjänsten. 

- Det är en andlig påfyllning, säger hon.  
Här ser man varandra i ögonen, man ber 
tillsammans och om man vill kan man 
tända ljus.  Jag tycker om att man har 
tid till egen reflektion och kan fundera 
kring texterna som läses. 

Andrum är ett fint komplemet till 
söndagens gudstjänst. Som Elisabeth 
säger: det är opretentiöst. Välkommen 
att ta ett djupt andetag på Andrum. 
                                  
                                    Text: Helena Eriksson


