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HÖGANÄS

11/7 18.00 Musik med mersmak
John Nalan, Simon Danell

14/7 10.00 Högmässa M Nordström, 
L Ahlberg

16/7 14-16 Sommarcafé

17/7 14.30 Sångandakt på Sälgen

BRUNNBY 

13/7 18.00 Helgmålsbön

14/7 10.00 Högmässa Lars Dahlström, 
Anna-Kristin Martinsson, 
kyrkkaffe

15/7 - 
4/8

Vägkyrka Brunnby
mån-fre 10.00-17.00,
sön 13.00-17.00 andakt 13.30,
visning av tornet sön 13.00

JONSTORP
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

11/7 18.30 Andrum B Eriksson, 
Nathalie Nygren

17/7 09.00 Föräldra/barngrupp

VIKEN 
11/7 18.00 Mässa i kapellet E Gullmo,

T Mortensen, H Morath
14/7 11.00 Mässa T Mortensen,

S Hagman, M Nordberg
16/7 19.00 Sommarmusik

Från polska till rigaudon
Jeannette Eriksson violin, 
Karin Johansson orgel

LERBERGET

14/7 10.00 Mässa M Ivarsson, 
Jennifer Olsson

VÄSBY 
14/7 17.00 Stilla mässa M Ivarsson, 

M Nordberg

ARILDS KAPELL 

12/7 19.00 Pilgrimsvandring, kort, start
missionshusets trädgård

20.00 Veckomässa J Cummings

14/7 20.00 Sommarandakt J Cummings

16/7 20.00 Sommarandakt Carl-Axel 
Aurelius, eftersamling i 
missionshuset

MÖLLE KAPELL 

17/7 20.00 Musikandakt
Ancora, Karin Wall-Källming
aftonbön C-A Aurelius

15/7-
28/7

Sevärdhetskyrka Mölle
mån-fre samt sön 13.00-17.00

FARHULT

14/7 10.00 Mässa B Cervin, O Cervin
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”Det här är nog så nära himlen som vi 
kommer nå”. Textraden från Bo Kaspers 
”Semester” har alltid legat mig varmt om 
hjärtat och varje gång jag hör den kan jag 
liksom känna den där känslan som ligger 
bakom orden. Varje gång kan jag även 
konstatera att förutsättningarna för att nå 
känslan har blivit mer komplexa ju äldre 
jag har blivit och jag har successivt börjat 
ställt ett antal frågor till mig; Vad innebär 
det egentligen för mig att vara ledig? Och 
vad krävs det av mig, rent känslomässigt, 
för att nå dit?

För det är klart att det även komplicerar 
när man ska blanda in känslor, de är ju 
emellanåt så oberäkneliga och flyktiga. 
Det går ju dessvärre inte att beställa ett 
gott humör och en känsla av kravlöshet 
samtidigt som man beställer platsbiljett på 
tåget. Jag tror inte heller att du hittat nån 
ruta där man samtidigt som man bokar 

Känslan som stannar kvar länge 
in några dagar i sin hembygd kan kryssa i 
rutan med extravalet tålamod. Fenomenet 
hängmatta och havsbrus är inte alltid per 
automatik synonymt med att vara tillfreds. 
Det är så lätt att tillskriva de här dagarna, 
för många av oss förlagda till sommaren, 
med så otroligt mycket mening och värde 
att de av sig själva liksom dignar av krav 
och måsten. Dessutom ska känslan över 
dem helst räcka alla de där dagarna till det 
är dags för nästa ledighet. Kanske är det så 
att vi begär lite för mycket av oss själva och 
en årstid? 

För vi vet ju alla hur det känns när allting 
stämmer. När man liksom är i sitt varande, 
känner livet i sig, och kommer till sin rätt. 
När man känner att man både kan ta sig 
själv och andra på allvar och kan hitta den 
där balansen som krävs för att man ska 
må bra. När man lägger bort sitt eget till 
förmån för någon annan. Min erfarenhet 

är att detta lika gärna kan hända en regnig 
tisdag i november som en soldränkt ledig 
fredag i juli. Eller vilken annan dag på året 
som helst. Jag tänker att det handlar om att 
öva upp en känslighet gentemot livet, att 
ständigt söka kontakt med sig själv, med 
andra och med det som är på riktigt. Med 
det som känns och det som bränns. Och 
spara alla de dyrbara ögonblicken i hjärtats 
ask. En ask som är öppen årets alla dagar. 

Med önskan om att du har allt det du 
behöver just nu.

Stina Hagman, kyrkoherde Kulla pastorat
                                         
               


