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Levande möten 
Ett rum för de existentiella frågorna
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JONSTORP

19/9 18.30 Andrum Sockenstugan
T Bjerle, A-L Andersson, 
projektkören

23/9 15.00 Café S:t Olof Tea för two, 
Ann-Sofi Härstedt, Magnus 
Lindén

25/9 09-11 Föräldra/barngrupp 
Sockenstugan

HÖGANÄS

19/9 12.00
13.00

Sopplunch med bön
Återvändan - träffpunkt

20/9 12-15

14-16
17.00

Kaffeservering  
kyrkogårdens orangeri
Café Himlagård
aXet 67 ungdomskväll

21/9
16-20
16.00
17.00
18.00

20.30

Kulturnatten
Våffelservering
Eric Ruuths orkester
Eric Ruuths solister
Vackra toner från då och nu 
Höganäs musikkår
Movie night - tagning 3 
Voce Celeste, Viktor Bergen-
dal, Mattias Forsvall, Cecilia 
Andersen, Julia Ljungström

22/9 10.00 Högmässa J Hjelmgren, 
L Ahlberg

23/9 16.00 Bönetimma

24/9 14-16 Café Himlagård

25/9 9-15

14.00

Kaffeservering  
kyrkogårdens orangeri
Invigning av kyrkogårdens 
retreatled

BRUNNBY 

19/9 19.00 Kyrkofullmäktige samman-
träder, församlingshemmet

21/9 18.00 Helgmålsbön

22/9 10.00 Högmässa M Pernborg, 
O Cervin, kyrkkaffe

25/9 10.00 Bibelstudium i Stallet Vårt 
ansvar för skapelsen

LERBERGET

19/9 13.30 Öppen förskola

22/9 10.00

19.30

Gudstjänst B Eriksson, 
J Engström, fika
Tid för bön

24/9 10.00
18.30

Öppen förskola
Kvällsmässa R Alm, 
M B Wilhelmsson

25/9 09.30 Bibelsamtal

VÄSBY 
22/9 14.00 Vuxenläsning startar, några 

platser kvar, anmäl till 
M Ivarsson 070-333 30 13

17.00 Gudstjänst M Ivarsson,  
K Johansson, kyrkkaffe

MÖLLE KAPELL

22/9 16.00 Konsert Van der Pals 
quartet, entré 100 kr

FARHULT
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

22/9 10.00 Mässa B Cervin, 
A-L Andersson kyrkkaffe

VIKEN 
mån 
ons

09-11 Kyrkis Kyrkstugan

19/9 18.00 Stilla mässa i Skeppet, 
E Gullmo, A E Olshov

22/9 11.00 Mässa S Hagman, 
K Johansson

25/9 13.30

18.30

Växtkraft i Prästgårdens 
trädgård, kaffe kl 14.45
Lekmannakåren Kvinnor i 
psalmboken Göran Elnegård

Söndagens tema:  Enheten i Kristus - hur är vi ett utan att vara likadana?

Med reservation för ändringar
www.svenskakyrkan.se/hoganas
042- 36 21 80
www.brunnbykyrka.se
042- 34 65 20
www.kullapastorat.se
042- 36 06 50

Den 29 september är det premiär för den 
sjunde säsongen av Levande möten – ett rum 
för de existentiella frågorna. Levande möten 
startade i ett behov. Vad är mer utmanande, 
stimulerande och underhållande än riktiga 
samtal mellan människor? Samtal där man 
inte behöver tycka lika men där man lyssnar 
på varandra och där ens inre får möjlighet 
att vidgas? 

Med förundran konstaterar vi att 
säsongens startfält är mycket starkt. Flera 
namnkunniga journalister, teologer och 
författare kommer att ta plats i våra fåtöljer. 
Gästerna har själva valt rubrik och den blir 
kvällens utgångpunkt.  Vår erfarenhet är 
att samtalet kan vindla och bölja åt nästan 
vilket håll som helst, vilken gör varje samtal 
unikt och spännande. Man vet aldrig vad 
man ska få vara med om. 

Vad är det som gör just samtalet så speciellt? 

Vi tänker att det finns en inneboende kraft 
i delandet. Att mötas kring det som angår 
oss alla är det mest värdefulla man kan få 
vara med om. Våra gäster har för det mesta 
varit mycket generösa med sin kompetens 
och med sig själva och då sker det någonting 
i rummet. Vi som sitter i bänkarna får 
tillsammans med gästerna slutas in i en 
bubbla som man inte vill lämna. En bubbla 
där man kan få lov att känna sig lite mindre 
ensam. 

Levande möten sker i Vikens kyrka på 
söndagskvällar kl. 18.30. Dörrarna öppnas 
kl. 17.30. Att det är fri entré till Levande 
möten är viktigt och för det är vi så 
tacksamma mot Stiftelsen Sjökapten Albert 
Petersson och hans hustru Ida Peterssons 
familjefond och församlingsrådet i Viken 
som stöttade och stöttar vår idé och gör det 
möjligt för oss att bjuda in härliga gäster 
från när och fjärran. 

29/9 David Thurfjell möter Eric Schüldt, OBS kl. 19.00
”Andliga äventyr i världens mest sekulariserade land”

17/11 Kristina Lindquist möter Joel Halldorf
”Anden är villig, köttet är svagt”

26/1 2020 Camilla Lif möter Johar Bendjelloul
”Hur hittar man en tro?”

9/2 2020 Patricia Tudor Sandahl möter Rebecka Tudor
”Den livsviktiga döden- ett samtal mellan mor och 
dotter om liv, död och tro”

19/4 2020 Stina Wirsén möter Kent Wisti
”teckning, tvivel och tröst”

                   
      
     

Text: Stina Hagman,  Helena Morath 
Foto: privat
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