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 Kulturhistorisk     
 söndag i Viken
     Kyrkans program 28 juli: 

11.00 gudstjänst i Prästgårdens 
            trädgård
13.00 samt 13.45
            guidning av kyrkan med 
            Stig  Ewaldson
15.00 samt 16.00
            guidning på gamla 
            kyrkogården 

HÖGANÄS

25/7 14.00 Sångandakt på Ljunghaga

28/7 10.00 Högmässa K Barklund, 
L Ahlberg

30/7 14-16 Sommarcafé

BRUNNBY 

27/7 18.00 Helgmålsbön

28/7 10.00 Högmässa M Pernborg, 
C-A Aurelius, O Cervin,
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

31/7 09.00 Föräldra/barngrupp

VIKEN 
25/7 18.00 Mässa i kapellet M Ivarsson, 

E Stoll
28/7 11.00 Gudstjänst E Gullmo, 

Nathalie Nygren, 
gudstjänsten äger rum i 
Prästgårdens trädgård, vid 
regn i kyrkan

13.00 
13.45

Guidning av kyrkan och den 
gamla nattvardskalken, 
Stig Ewaldson
Del av kulturhistorisk söndag

15.00 
16.00

Guidning på gamla 
kyrkogården
Del av kulturhistorisk söndag

LERBERGET

28/7 10.00 Mässa M Ivarsson, 
M B Wilhelmsson

VÄSBY 
28/7 17.00 Mässa M Ivarsson, 

M B Wihelmsson

ARILDS KAPELL 

26/7 19.00 Pilgrimsvandring, kort, start
missionshusets trädgård

20.00 Veckomässa C-A Aurelius

28/7 20.00 Sommarandakt C-A Aurelius

30/7 20.00 Sommarandakt C-A Aurelius, 
eftersamling i missionshuset

MÖLLE KAPELL 

31/7 20.00 Musikandakt
Nordisk kärlekssaga 
Josefine Andersson sång, 
Daniel Beskow piano,
aftonbön C-A Aurelius

15/7-
28/7

Sevärdhetskyrka Mölle
mån-fre samt sön 13.00-17.00

FARHULT

25/7 18.30 Sommarmusik 
Gud i schlagern Marie Brandt 
Wilhelmsson sång, 
Lennart Palm orgel

28/7 10.00 Mässa B Eriksson, 
A-L Andersson

Söndagens tema: Efterföljelse - ja, jag vill följa med och se
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Den lilla byn Arild hänger som en juvel på 
klipporna ner mot Skäldervikens vatten 
alldeles vid foten av Kullaberg. Gatorna i 
byn slingrar sig mellan de charmiga husen 
och byn, som tidigt utvecklades till en 
turistort tack vare sitt vackra läge, ger sken 
av att ligga långt från vardagens brus och 
måsten. På sommaren är Arild en mycket 
populär liten by. 

På sommaren lever kapellet i byn upp 
med ett gediget program. I det vackra lilla 
kapellet erbjuder Brunnby församling 
andakt tre gånger i veckan under sommartid. 
På söndagskvällen är det sommarandakt 
och på tisdagarna samlas man återigen till 
en andakt men med en eftersamling i EFS 
missionsförenings regi. På dessa samlingar 
kan man lyssna till spännande föredrag 
kring olika ämnen.  Tisdagskvällarna är 
välbesökta, det brukar komma någonstans 
kring 20-60 personer. 

Unikt och vackert 
Man samlas också varje fredagskväll till en 
kort pilgrimsvandring, arrangerad av EFS 
(se kalendariet), på väg till Arilds kapell 
där man avslutar med mässa i Brunnby 
församlings regi. 

För att allt detta ska fungera hyr 
församlingen in så kallade badpräster under 
sommaren. De kommer från hela landet och 
de stannar tre veckor var. I år bor de i Mölle 
och  som vanligt ansvarar de för andakterna 
i Arilds och Mölles kapell. Att vara badpräst 
är populärt och man kommer gärna tillbaka 
flera somrar. 

I år är det ännu fler än vanligt som önskar 
att döpas eller vigas i det lilla kapellet. 

- Det är någon högtidsgudstjänst under varje 
helg, hela sommaren, säger Gunnel Paulsson 
förvaltningsassistent i Brunnby församling. 
Det är verkligen roligt att så många hittar 
till kapellet. 

Man kan tro att man behöver vara ute i 
väldigt god tid för att boka kapellet till dop 
eller vigsel men så är inte fallet. 

- Det behöver inte vara ett helt år innan, säger 
Gunnel. Oftast kan vi få det att fungera. 

Det finns anledning till att det är en populär 
plats för de speciella högtiderna men även 
för andakter i vardagen. Det lilla kapellet 
är en väldigt vacker och unik byggnad som 
fascinerar men som även inger ro och vila. 
Ta gärna tillfället i akt och besök den lilla 
byn och det lilla kapellet under sommaren! 
Varmt välkommen!
                                                Text: Helena Eriksson

                   Foto: Bo Agard


