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JONSTORP

21/11 18.30

19.00

Andrum T Bjerle, 
A-L Andersson
Bibelsamtal 

26/11 14.00 Drop-in café 
Ställn dörr’n på glänt mot 
advent, sånger och psalmer 
med Anna-Lena Andersson

27/11 09-11 Föräldra/barngrupp 
Sockenstugan

   

HÖGANÄS

21/11 12.00 Lunchmusik Oboe royale 
Malin Klingborg oboe, Cecilia 
Andersen piano mm

22/11 12-15

14.00

19.00

Kaffeservering  
kyrkogårdens orangeri
Allsång med Ahlberg
Café Himlagård
Ungdomsmässa/aXet 

24/11 10.00

14.30

Högmässa M Nordström
J Ljungström
Söndagsöppet Frälsar-
kransen runt Åsa Hagberg

25/11 16.00 Bönetimma

26/11 08.30
14-16

Morgonmässa
Café Himlagård

27/11 09-15 Kaffeservering i 
kyrkogårdens orangeri

BRUNNBY 

23/11 18.00 Helgmålsbön

24/11 10.00 Högmässa M  Pernborg,
A Weber Sjöholm, kyrkkaffe

25/11 19.00 Öppen bokcirkel Stallet

26/11 14-16 Öppet café i 
församlingshemmet

LERBERGET

21/11 13.30 Öppen förskola
24/11 10.00

19.30

Mässa Lennart Uddling, 
M B Wilhelmsson, 
Linnea Andersson cello, 
Youngsters
Tid för bön

26/11 10.00
14.00

Öppen förskola
Tisdagsträffen

27/11 09.30
14.00

Bibelsamtal
Café Lerberget Marie Brandt 
Wilhelmsson sjunger 
julsånger

VÄSBY 
21/11 14.30

18.30
Heliga danser E-K Norberg
Lekmannakåren 
Framtidsfullmakt - vad är det? 
Maria Tufvesson

24/11 17.00 Stilla mässa B Cervin, 
K Johansson, kyrkkaffe

25/11 14.00 Syföreningen E-K Norberg

FARHULT
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

24/11 10.00 Mässa B Eriksson T Bjerle, 
A-L Andersson,konfirmander 
medverkar, kyrkkaffe

VIKEN 
mån 
ons

09-11 Kyrkis Kyrkstugan

21/11 18.00 Stilla mässa i Skeppet
A E Olshov, T Mortensen

24/11 11.00 Mässa T Mortensen, 
K Johansson

26/11 12.30 Lunchmusik Möte i mixturen 
- två instrument, två traditioner 
Pär Moberg saxofon, 
Karin Johansson, orgel

27/11 13.30

18.30

Växtkraft Dörrkransar och bak 
till julmarknaden, kaffe kl 14.45
Lekmannakåren Räddnings-
tjänsten i Höganäs berättar
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För några månaders sedan fick vi höra från 
Emma Svensson som då var på väg till 
Tanzania som volontär genom Lunds stift. 
Här får vi en hälsning från Tanzania där 
Emma är just nu!

Mitt namn är Emma Svensson. Jag är 20 år 
gammal (snart 21) och bor i Höganäs. Jag är 
aktiv i ledarkåren i Höganäs församling och 
just nu är jag i Irente, Lushoto, Tanzania. 
Här har jag nu varit i två månader som 
volontär på en särskola via Lunds stift. 
Jag ska vara här i cirka två månader till. 
Hemresedatumet är satt, men det förblir en 
hemlighet mellan mig och min storasyster!

Skolan jag jobbar på heter Rainbow 
School och riktar sig till barn och unga 
med mentala funktionsvariationer men 
även vissa fysiska. De flesta eleverna 
har någon form av autism, adhd eller 
utvecklingsstörning, både medfödda och 

En hälsning från Tanzania
sjukdomspåverkade. Exempelvis har jag 
en elev som fick malaria som barn vilket 
sedan utvecklades till en försenad mental 
utveckling. Åldern på eleverna varierar 
väldigt. De går ej efter ålder utan efter den 
mentala utvecklingen på denna skola. Den 
yngsta eleven på skolan är 2,5 år och går 
i den integrerade förskoleklassen och den 
äldsta eleven är 33 år gammal och går i en 
klass där de får lära sig bli självständiga. De 
lär sig bland annat att odla råvaror, laga mat 
och boskapshållning. 

I min klass går i nuläget fyra elever. Alla 
fyra kan läsa, skriva och räkna, men på helt 
olika nivåer. Jag har hunnit lära mig en del 
swahili under dessa två månaderna. Absolut 
inte tillräckligt mycket för att hänga med i 
konversationerna men jag kan presentera 
mig, beställa mat på restaurangerna och 
göra mig förstådd på matmarknaden. En 
väldigt vanlig sak som händer här är att 

de säger ett så kallat ”mzungu pris”. Detta 
är ett pris som är det dubbla då de tror att 
alla turister är gjorda av pengar. Mzungu 
betyder just turist eller ”viting”. 

Utöver mig och Albin, som också är 
volontär via Lunds stift, finns det även tre 
väldigt trevliga tyska volontärer. De heter 
Hannah, Willi och Leander. Leander åker 
hem i december och de andra två ska vara 
här i ett helt år. Det hade jag aldrig klarat av, 
kan jag lova.

Jag tänker avsluta detta brev med ett väldigt 
fint ord på swahili som betyder kärlek. 
Upendo.
                                        
                                         Text: Emma Svensson

                                                   
Foto: Privat


