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HÖGANÄS

18/7 18.00 Musik med mersmak
Anna o Andreas Weister 
Andersson

21/7 10.00 Högmässa K Barklund, 
J Ljungström

23/7 14-16 Sommarcafé

BRUNNBY 

20/7 18.00 Helgmålsbön

21/7 10.00 Högmässa M Kronholm, 
Håkan Ulfgard, 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

18/7 18.30 Sommarmusik 
Matilda Nordberg sång, 
Lukas Gustafsson sång, 
Karin Johansson piano/orgel

21/7 10.00 Mässa B Cervin, 
A-L Andersson

23/7 14.00 Drop-in café I sommarens 
soliga dagar, visor och 
psalmer med Anna-Lena 
Andersson

24/7 09.00 Föräldra/barngrupp

VIKEN 
18/7 18.00 Mässa i kapellet M Ivarsson, 

H Morath
21/7 11.00 Gudstjänst Lars Åkesson,

M Nordberg

LERBERGET

21/7 10.00 Gudstjänst B Eriksson,
Nathalie Nygren

VÄSBY 
21/7 17.00 Gudstjänst B Cervin, 

A-L Andersson

23/7 19.00 Sommarmusik Sommarjazz 
med Hallavara stompers, 
servering från kl 18.00

ARILDS KAPELL 

19/7 19.00 Pilgrimsvandring, kort, start
missionshusets trädgård

20.00 Veckomässa C-A Aurelius

21/7 20.00 Sommarandakt C-A Aurelius

23/7 20.00 Sommarandakt
C-A Aurelius, eftersamling i 
missionshuset

MÖLLE KAPELL 

24/7 20.00 Musikandakt
Valv bakom valv, Anna 
Thorstensson cello sång, 
Paul Thorstensson orgel/
piano,
aftonbön C-A Aurelius

15/7-
28/7

Sevärdhetskyrka Mölle
mån-fre samt sön 13.00-17.00

Söndagens tema: Sänd mig - använd mig
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De svarta grindarna står öppna, allén med 
lummiga träd leder fram till kapellet och 
där framme, med blicken åt höger skymtar 
ett växthus längre bort. Där står Höganäs 
kyrkogårds orangeri - en plats för vila, en 
plats att samlas vid.

Tanken på att bygga ett orangeri på 
kyrkogården hade funnits under flera år 
och föddes ur ett sakta växande behov av 
en samlingsplats. Många väljer idag att 
inte fortsätta en begravningsgudstjänst med 
begravningskaffe efteråt och förhoppningen 
är att orangeriet ska kunna användas för lite 
enklare men betydelsefulla samlingar.

- Vi ser att många dröjer sig kvar efter 
begravningar och vi kände att det var synd 
att vi inte hade någonstans de kunde gå. Då 
tänkte vi att vi bygger ett växthus, berättar 
Peter Andersson, arbetsledare på Höganäs 
kyrkogård.

Idéen förverkligades och på Alla helgons 

En plats för vila 
dag 2018 invigdes orangeriet. Sedan dess 
har det använts på flera sätt, precis som 
kyrkogårdspersonalen hoppats på. Kapellet 
på kyrkogården är ett begravningskapell, 
men bland personalen finns också en 
ambition att kapellet ska kunna användas 
för till exempel dop och vigslar, med 
orangeriet som en naturlig samlingsplats 
efteråt. Några är redan inbokade och man 
hoppas att det ska bli en växande tradition.

- Många tänker att vigsel och dop kan man 
väl inte ha på en kyrkogård? Men många 
kyrkor ligger ju på en kyrkogård, säger Peter 
Andersson, arbetsledare på kyrkogården.

Att Höganäs kyrkogård är en fantastisk miljö 
är det många som vittnar om. Ingela Linde, 
en av kyrkogårdens stolta medarbetare, 
säger själv att hon gärna spenderar tid på 
kyrkogården även utanför arbetstid.

- När jag är ute och promenerar hamnar jag 
ofta på kyrkogården. Man tänker inte på att 

det är en kyrkogård. Det är så skönt att lyfta 
blicken och lyssna på fåglarnas kvitter. 

Orangeriet, som ligger lite i utkanten av 
kyrkogården, är tänkt att användas så 
mycket som möjligt och vara en naturlig 
del av ett besök på kyrkogården. Under 
kontorstid på vardagar står det öppet 
och på fredagseftermiddagar serveras 
lite kaffe. Orangeriet tittas till av 
kyrkogårdspersonalen, men det är inte 
främst för personalen det är byggt. 

- Det är byggt för församlingsborna. Det 
kan användas till allt möjligt och bygger på 
att ha sin egen idé. Ta med lite kaffe eller en 
matsäck och sitt ner en stund, ta skydd från 
vädret, säger Peter.
                Text: Josefina Klang                              


