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    Illusionisten Danini
          Farhults kyrka 25 augusti

10.00 gudstjänst med stora och små
12.00 En magisk föreställning med 
            humor och spänning!

            Pizza, kaffe och kaka

                     Välkommen! 

JONSTORP
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

22/8 18.30 Andrum Sockenstugan
T Bjerle, A-L Andersson

28/8 09.00 Föräldra/barngrupp

    Lekmannakåren Väsby - Viken

Uppstart för terminen i Kyrkstugan i Viken 
lördagen den 31 aug kl 15.00.
Allsång med Leif Ahlberg. 

Anmäl till:
Väsby Kjell Green  042-33 15 05
Viken Marie Nederman 0702-69 73 97

HÖGANÄS

23/8 12-15 Kaffe i kyrkogårdens 
orangeriet

25/8 10.00

14.30

Högmässa J Hjelmgren, 
M Nordström, J Ljungström
Söndagsöppet release av 
skriften Höganäs församling 
100 år av Torbjörn Gerward

26/8 16.00 Bönetimme

27/8 08.30
14-16

Morgonmässa
Café Himlagård

BRUNNBY 

24/8 18.00 Helgmålsbön

25/8 10.00 Högmässa L Dahlström, 
A Weber Sjöholm, kyrkkaffe

26/8 19.00 Öppen bokcirkel i Stallet

VIKEN 
25/8 11.00 Gudstjänst E Gullmo, 

K Johansson
27/8 19.00 Sommarmusik 

Helsingborgs motettkör, 
Ilse Stala Stegö, körledare

28/8 13.30 Växtkraft i Prästgårdens 
trädgård

LERBERGET

25/8 10.00 Mässa R Alm, 
M B Wilhelmsson

VÄSBY 
25/8 17.00 Stilla mässa E Gullmo, 

K Johansson

FARHULT

25/8 10.00 Gudstjänst med stora och 
små T Bjerle, A-L Andersson, 
B Clifford, U Johansson. 
Efteråt blir det fest med 
illustionisten Danini kl 12.00 

Söndagens tema: Nådens gåvor - kärlekspresenter
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Från mitten av augusti, varje år, fylls varje 
vrå i Lerbergets kyrka efterhand med fler 
och fler saker och kläder. Det är alltid några 
personer i kyrkan under dagarna som packar 
upp lådor och påsar samtidigt som man 
umgås och har trevligt.  Detta har man gjort 
varje augusti i hela 37 år, sedan 1983 då 
man arrangerade den första loppmarknaden 
i Lerbergets kyrka. Den 31 augusti är det 
dags igen!

Lerbergets loppis har gott renommé, man 
är noga med att sortera, man slänger sådant 
som är trasigt och man testkör all elektronik. 
Under försäljningen är det välorganiserat 
och det är lätt att hitta olika avdelningar. 
Även under veckorna innan då man 
packar upp och sorterar är organisationen 
fulländad och år efter år har man använt 
samma system. Alla vet vad som gäller. Var 
”avdelning” har en ansvarig men man hjälps 
åt att packa upp i de olika rummen.

– När vi började hade vi ingen aning om 
vilka proportioner det skulle ta sig, säger 

Lerbergets loppis
Laila Uddling som varit med från början. 
Då var det social samvaro oss emellan och 
vi fikade tillsammans men det har verkligen 
fyllts på och vuxit genom åren.

Under de 36 åren har man fått in över 3,5 
miljoner kronor som oavkortat gått till att, 
genom EFS mission, hjälpa människor, ofta 
i Afrika. Vanligtvis ligger intäkterna numera 
på runt 130 000 kr per år och det hoppas 
man på även i år. Detta år går behållningen 
till ett projekt som ger utbildning åt unga 
människor som levt sina liv på gatan i 
Etiopien. 

- I år är man välkommen redan kl 12.30 då 
vi har försäljning av prissatta varor, både 
nya och gamla, säger Bodil Eriksson som 
sitter med i planeringsgruppen. Det finns 
också möjlighet att äta hamburgare och 
pepparsås redan då och barnen kan få sina 
ansikten målade. 

Som vanligt släpper man repet kl 13.00 och 
det brukar vara en härlig syn när människor 

går på jakt efter fynd. Det går också bra att 
äta äppelkaka när man vill pausa i jakten.

Det är alltså dags att rensa i förråden 
och fundera på om det är något man kan 
tänka sig att skänka till loppmarknaden. 
Glasgången i kyrkan är öppen måndag till 
lördag mellan kl 9.00-19.00 om man vill 
lämna in något. Annars är man välkommen  
lördagen den 31 augusti för att handla, 
umgås, fika och trivas.  

Lerbergets kyrkas hjärta är stort. Att hjälpa 
andra driver medhjälparna till att år efter år 
ge av tid och kraft. Den glädje de får tillbaka 
smittar av sig, det här är något man gör 
tillsammans! Varmt välkommen! 

                                     Text och foto: Helena Eriksson


