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en människa kan tillhöra en gemenskap 
men längta efter en annan.
 Gemenskaper kan vara goda, som 
många familjer eller destruktiva som några 
familjer, eller både och.
Gemenskap är som att sjunga i kör. 
Tillsammans blir kören mer än summan 
av alla individuella röster. Ibland kan 
något magiskt och berörande inträffa när 
en kör sjunger. Det blir ett ”flow” som 
på ett berusande sätt får med sig både 
sångare och lyssnare.

i bibelns första bok står att Gud 
skapade människan. Snart insåg Gud 
att denna ensamma människa behövde 
gemenskap. Det räckte inte med djur 
och natur. Inte ens Gud räckte som 
gemenskap. Människan behövde sällskap 
som var lika henne.
 De flesta av oss är beroende av att 
tillhöra en eller flera gemenskaper. Men 
gemenskaper är komplicerade eftersom 
Gud krånglade till det när varje människa 
utrustades med fri vilja och envishet 
i varierande grad. Gemenskaper är 
underbara men många gånger fyllda av 
spänningar och motstridiga viljor.
 Vi vill olika – underbart säger jag!
 Vi ryker ihop – så är det och ibland 
nödvändigt, tänker jag!
 Alla vill inte som jag – tack och lov, 
utbrister jag!

spänningar och olika viljor kan 
resultera i magont och huvudvärk men 
även i kreativa lösningar. Det går inte 
att lösa konflikter och motstridiga viljor 
genom att en part kuvar andra. Hos 
länder kallar vi detta för diktaturer. Då 

är det bättre att gå skilda vägar om inte 
olikheter kan samexistera i respekt.  
I kyrkans värld har motsättningar i hur 
tron ska förstås och levas ibland resulterat 
i krig och förföljelse.
 Jesus sade: Där två eller tre är 
församlade i mitt namn är jag mitt ibland 
dem. Matteus 18:19
 Istället har det ofta varit: Där två eller 
tre är församlade skall vi bilda fraktioner 
och bekämpa varandra. Det var aldrig det 
Jesus ville men Gud gjorde det inte lätt när 
människorna utrustades med en fri vilja.
 Var inte omedelbart rädd för den som 
vill annat än du. Var inte genast defensiv 
mot den som ser och sjunger andra sånger 
än du och klär sig i andra kläder.
 Lyssna, ta in, och om det behövs, 
argumentera med den andre. Våga öppna 
upp för nya vänner i dina gemenskaper. 
Det som är annorlunda kan vara 
dynamiskt i reaktion och relation med dig.

gud vill ha gemenskap med oss. Det 
finns en röd tråd som löper i hela Bibeln 
och det är hur Gud gång på gång inte ger 
upp om oss. Gud söker människan när 
hon är fallen och vill upprätta henne. Gud 
söker oss för gemenskap eftersom Guds 
kärlek fortfarande brinner även om den 
slocknat hos många människor.

i december är Stora Hammars kyrka 
äntligen färdigrenoverad. Möbleringen 
kan varieras liksom belysning och musik. 
Den har renoverats för att vara flexibel 
och för att ännu bättre vara en plats för 
gemenskapen mellan människor och Gud.

jim tullgren
Kyrkoherde
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”Gud gjorde 
det inte 
lätt när 
människorna 
utrustades 
med en fri 
vilja.”

Vi vill olika – underbart!



Vi vill olika – underbart!
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Retreat 
19–20 januari, Äspögården
Ibland kan vi behöva andrum, stilla 
reträttplatser dit vardagens brus 
inte når. Vi behöver tid för möten 
på djupet med oss själva, med andra 
människor, med tystnaden, med 
Gud. Retreaten är en möjlighet att 
under några dagar gå in i tystnaden, 
ge plats för stillheten och få tid 
att samla kraft. Musikmeditation, 
andakt, stilla mässa samt tid för vila 
och eftertanke och möjlighet för 
enskilt samtal.
 Retreaten börjar med kvällsmat 
kl 18.00 på fredagen. Om du har 
möjlighet är du välkommen att 
tillbringa även eftermiddagen på 
gården från kl 16.00. Vi avslutar 
med kvällsmat kl 17.00 på 
lördagen.
 Kostnad 700 kronor, boende 
i enkelrum med dusch samtliga 
måltider och fika (är kostnaden 
ett problem hör av dig till 
pastorsexpeditionen eller Ulla).
Ledare: Ulla Sjöberg präst
Göran Christensen, musiker
Anmälan senast 1 december:  
Kyrkans hus, 040-45 96 60 eller  
Ulla Sjöberg, 070-642 12 26

Sorgegrupp
Det kommer att anordnas en grupp 
för dig som har mist en anhörig. 
Vi samlas i en liten grupp och 
tillsammans pratar vi om det som 
hänt och hjälper varandra att hitta 
strategier för vardagen. Inbjudan 
kommer i februari–mars 2018.
Kontakt: Gunnel Kihlgren, präst

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben fortsätter 
även denna termin, med en salig 
blandning av musik, prat, skratt 
och mycket mer. Vi startar torsdag 
25 januari, med sång och musik 
av f d ”Göingeflickan” Barbro 
och hennes man Lars. Schlager 
och allsång, lite skämt och kanske 
någon låt på magdeburgerspelet. En 
god och glad stund utlovas.
 Den första torsdagen i månaden, 
med början 1 februari, blir det som 
vanligt Lunchmusik och Gudomlig 
soppa, sedan blir det omväxlande 
föreläsningar och musikinslag. 
Det är på torsdagar det händer! 
Varannan vecka serveras rykande 
het soppa och varannan kaffe/te 
med fralla och pålägg till det facila 
priset av 30 kr/gång. Vik torsdagar 
för en trevlig stunds gemenskap i 
Kyrkans hus i Höllviken.
Kontakt: Gunnel Kihlgren, präst 

Barn & familj
Salig röra
Terminen startar vecka 3,  
den 16 januari 2018.
Vi ses tisdagar och torsdagar  
kl 9–12.

Babyrytmik
Terminen startar vecka 3,  
den 16 januari 2018.
Anmälan kan göras redan nu  
på vår hemsida.

Singkids och Joykids
Terminen startar den 9 januari och 
körerna repar tillsammans  
kl 16–16.45.
Anmälan kan göras redan nu  
på vår hemsida.

Fira jul med oss!

Julstämning  
Måndag 27 november kl 18.30–22, 
Kyrkans hus.

Salig Röras och Babyrytmikens 
avslutning 
Fredag 1 december kl 14–16, 
Kyrkans hus

Församlingens julspel  
Torsdag 7 december kl 18.00,  
Stora Hammars kyrka

Barnens lusseafton  
Fredag 8 december  
kl 18.30,  
Rängs kyrka



Buxbomshäckarna
På Rängs kyrkogård har 
konstaterats att häckarna drabbats 
av den smittsamma buxbomsjukan 
Cylindrocladium buxicola. De 
partier som har insjuknat har 
klippts ner hårt och klippet har 
lämnats till förbränning. Även 
ytskiktet av marken skrapas bort 
och bränns. Till våren förväntas de 
komma i växt igen och vi fortsätter 
att kontrollera växtmaterialet. 
Denna svampsjukdom sprids lätt 
så vi önskar att ingen buxbom 
nyplanteras. Tänk på att verktyg 
sprider smittan.

Kyrkogårdsförvaltningen

Körstarter 2018
Glädjestämman: Onsdag 10 januari
Annakören: Onsdag 17 januari
Apostlakören: Onsdag 17 januari
Näsets kammarkör:  
kontakta Martin Haksten

Är du vår nya 
gospelkörsledare?
Gospel Glory söker ny körledare, 
är du intresserad kontakta Martin 
Haksten.
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Dansmässa – Din ljusa skugga
Söndag 3 advent, 17 december  
kl 17.00, Stora Hammars kyrka 
Vår nyrenoverade kyrka som 
nu med sin flexibilitet inbjuder 
till olika sätt att fira gudstjänst. 
Dansmässans musik är i nordisk 
folkton. 
 Inga förkunskaper behövs 
men vill du fördjupa dig är du 
välkommen till workshop kl 15.00 i 
Kyrkans hus.

Cirkeldans, Heliga danser
Vi dansar i gemenskap till musik 
från olika traditioner och kulturer i 
Kyrkans hus kl 18 30.
Torsdagar 18 januari,  
1 och 15 februari,  
1 och 22 mars, 12 april och 3 maj
Kostnad 250 kr. Samarbete med 
Sensus

Den stora dansdagen 
Lördag 17 februari 
Mer information kommer senare.

Barnkörläger!
19–21 januari,  
EFS-gården Höllviksstrand
Alla som är 7–13 år är välkomna 
att anmäla sig till körläger med 
övernattning. 
 Vi startar kl 18.00 på fredagen 
och avslutar på söndagen med att 
sjunga under familjemässan  
kl 11.00 i Stora Hammars kyrka. 
Kostnad 400 kr. 
 Vill du bara delta på dagtid är 
du välkommen kl 9.00 på lördagen. 
Kostnaden är då 200 kr. 
Anmälan senast måndag 15/1 
på www.saltsydsverige.nu.
Kontakt: Pernilla Cederblad

Rörelse i gemenskap
Gud vill ha gemenskap med oss, om 
detta skriver Jim på ledarsidan. I 
heliga danser rör vi oss tillsammans 
med andra, i gemenskap med det 
som är större. Liksom i körsång 
händer det något mer när vi i 
dansen rör oss tillsammans. Det blir 
magiskt att känna det flöde som 
bildas i cirkeln.
 Vi rör oss i cirkel, alla 
jämbördiga, alla aktiva, alla både 
givare och mottagare. Vi bildar en 
ordlös gemenskap. I dansen rör 
vi oss kring vårt centrum, såväl 
andligt som rumsligt. Vi öppnar 
upp för Guds närvaro och tilltal.
 Dansen har rötter i många olika 
religioner och kulturer. Människan 
har alltid dansat. Som bön och rit. 
För att tacka, dela glädje och sorg, 
känna samhörighet och för att 
gestalta berättelser.
 Dans är ett immateriellt kultur-
arv som handlar om en levande 
tradition och speglar en kulturell 
mångfald. Olika former av hantverk 
berikar våra liv såsom ritualer, 
traditioner, sånger, berättelser och 
även danser hjälper oss att se och 
tolka vår värld. När vi dansar 
bildar vi tillsammans mönster, 
cirklar, livsträd, måne, sol och 
snirklande girlanger.
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Tack!
– Det här blir min sista Kyrkhälsning 
som redaktör och hädanefter får jag 
läsa den, som alla andra, när den 
kommer i brevlådan.
 Nu har jag, efter många och 
långa överläggningar med mig själv, 
bestämt mig för att gå i pension 
till årsskiftet. Det är med blandade 
känslor och det var inte ett lätt 
beslut att ta. Att jag efter  
ett 50-årigt  
arbetsliv inte  
längre ska ha ett  
jobb att gå till  
kommer säkert  
att kännas  
konstigt,  
åtminstone i början.
 Jag vill passa på att tacka alla 
mina fina kollegor i Höllvikens 
församling och alla andra 
fantastiska människor som jag 
har kommit i kontakt med och 
samarbetat med under de gångna 
åren.
 Det har varit nio lärorika år för 
mig och saknaden kommer att bli 
stor!
 Eva Granehall, informatör

Jesus Christ 
Superstar, JCS
Föreställningar
17, 18, 24 och 25 mars kl 19.30, 
Håslövs kyrka

Biljetter
Måndag 26 februari kl 10.00 
släpps biljetterna för allmänheten. 
Biljetterna kostar inget men för 
att garantera att ni får plats 
bokas biljetter på församlingens 
expedition. Boka biljetter genom 
expeditionen, 040-45 96 60 eller 
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.
se. Skriv ”Biljetter till JCS” i 
ämnesraden.

Projektbarnkör JCS
De barn som vill medverka i 
Jesus Christ Superstar anmäls på 
församlingens hemsida. Kören 
repeterar tisdagar kl 17–17.45,   
första gången den 9 januari i 
Kyrkans hus.

Projektvuxenkör JCS
Jesus Christ Superstar projektkören 
för vuxna repar tisdagar kl 18–20.
Efter jul träffas vi igen den 16 
januari.

Samtal inför JCS kl 17.30–19
Måndag 8 januari
Ilska och besvikelse: Överste-
prästerna, folket och Judas.
Jim Tullgren

Måndag 22 januari
Maria Magdalena och kvinnorna  
kring Jesus.
Victoria Björck Karlsson
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Måndag 5 februari
Nattvard och lärjungar.
Ami Hall

Måndag 19 februari
Petrus förnekar Jesus,  
Judas förråder Jesus och 
lärjungarna överger Jesus.
Gunnel Kihlgren

Måndag 5 mars 
Jesus förhållande till Gud.
Helena Sköldin

Möt David Larsson, 
körsångare
– Vad heter kören du sjunger i?
– Apostlakören
– Hur gick det till när du började 
sjunga i kören?
– Jag hade en kompis inom kyrkan 
som uppmanade mig gång på gång 
att gå med i kören. Sedan gick jag 
en gång och fastnade.
– Vad är det bästa med att sjunga i 
Apostlakören?
– Gemenskapen, de vännerna som 
jag har fått och den roliga och 
avslappnade stämningen!
 Apostlakören är inte bara en 
kör utan även en plats dit man kan 
komma för att släppa vardagen för 
en timme och bara sjunga ut och 
hänga med polarna.

apostlakören 
david är andra från höger
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Äntligen – dags att fira!
Stora Hammars kyrka blir färdig  
till andra advent. Det har varit 
en lång resa. Kyrkorådet och 
personalen har pratat och planerat 
en kyrkorenovering med eventuell 
tillbyggnad i cirka 14 år. Nu är 
kyrkan snart färdigrenoverad och 
tillbyggnaden ligger i startgropen. 
 Projektet ser inte ut som det 
gjorde från början. Mycket vatten 
har runnit under broarna. Men nu 
är vi inte långt ifrån målsnöret. 

Kyrkorådet har tänkt på flexibilitet, 
tillgänglighet och kvalitet när det 
gäller kyrkans inre. 
 Flexibiliteten är viktig med tanke 
på kommande generation som kan 
vilja fira gudstjänst på nya, och för 
oss, oväntade sätt. I stora drag har 
följande skett och kommer att ske i 
anslutning till kyrkan.

·  Den gamla plastfärgen inne i 
kyrkan har tagits bort och ersatts 
av färg som släpper igenom fukt. 
Kyrkans ursprungliga färgsättning 
har återskapats.

·  Kyrkan har fått ett nytt 
sammanhängande stengolv med 
golvvärme.

·  Jordvärme istället för gas.

·  Ny orgel installeras och beräknas 
vara klar i april 2018.



Återinvigning 
av Stora 
Hammars 
kyrka
program
Kyrkan rymmer cirka 190 personer.  
Det finns en möjlighet att det kan 
komma fler, men var inte ledsen för 
detta om du/ni inte kommer in  
denna gång. Det kommer under  
dagen att finnas många fler 
tillfällen att besöka kyrkan. Kyrkan 
är tillgänglig för dig/er många år 
framöver.

11.00 Mässa med körer
Biskop Johan Tyrberg predikar.

12.30 Enkel förtäring
Kyrkans hus

14–14.15 En kort berättelse om 
kyrkans renovering
Arkitekt Mats Edström

15–15.15 Mikrokonsert
Pernilla Cederblad

16–16.15 Mikrokonsert
Pernilla Cederblad

17–17.15 Mikrokonsert
Pernilla Cederblad

18–18.30 Prova på cirkeldans,
en meditativ dans 
Susann Persson

Däremellan är kyrkan öppen för  
besök och enskild andakt.  
Kaffe kommer att finnas i kyrkan  
kl 14–18.30.

·  Dold trapphiss i koret.

·  Lösa stolar har ersatt bänkarna, 
vilket möjliggör olika 
möbleringsalternativ.

·  Bättre belysningsalternativ och 
ytterligare två ljuskronor.  
En av ljuskronorna har skänkts 
av Arne och Ann-Britt Larssons 
stiftelse.

·  Stenbytesarbetet på kyrkans 
exteriör är slutfört.

·  Ny och bredare trappa i koret 
som ökar flexibiliteten.

·  Altartavlan är rörlig och kan 
flyttas till annan plats i kyrkan.

·  Ny byggnad med toalett och 
pentry i anslutning till kyrkan. 
Ritning finns och bygglov är 
sökt.

·  Det gamla vaktmästarhuset 
ska rivas och ett nytt är taget i 
bruk.
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7 december, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Historier från Näset
Föreläsning av Christian Kindblad, 
lokalhistoriker med Malmö och 
Falsterbonäset som expertområde. 
Fika.
Präst: Gunnel Kihlgren,  
organist: Martin Haksten

18.00 Julspel
Stora Hammars kyrka 
Personalen i Höllvikens församling 
berättar i ett musikaliskt julspel om 
varför vi firar jul.

8 december, fredag
18.30 Barnens lusseafton
Rängs kyrka
Församlingens barnkörer under ledning 
av Pernilla Cederblad och Alexandra 
Frid Giertz. Musiker är också  
David Andersson, bas och Lovisa 
Stenberg, flöjt.
Präst: Ida Eklund

26 november, domsöndagen
11.00 Mässa
Kyrkans hus, Linnésalen
Präst: Gunnel Kihlgren,  
organist: Martin Haksten

29 november, onsdag
8.30 Morgonmässa
Kyrkans hus, Linnésalen

30 november, torsdag
9.00 Barnmässa
Kyrkans hus, Cikoriasalen
Präst: Ida Eklund

12.00 Lunchmusik
Kyrkans hus, Linnésalen
Operett och bus
Alexandra Frid Giertz och  
Pernilla Cederblad

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen
Soppa, bröd och kaffe 30 kr

3 december, 1 i advent
11.00 Festmässa
Håslövs kyrka
Sångare ur församlingens körer
Församlingens medarbetare
Hans Nordström, trumpet  
Glögg och pepparkaka
Präst: Victoria Björck Karlsson
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

10 december, 2 i advent
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Biskop Johan Tyrberg predikar.  
Näsets kammarkör och brasskvartett.  
Enkel förtäring samt kaffe och tårta i 
Kyrkans hus efteråt.
Präst: Jim Tullgren

13 december, onsdag
8.30 Morgonmässa
Kyrkans hus, Linnésalen

16.30, 18.15 & 20.00 Lucia
Håslövs kyrka
Annakören, Apostlakören och 
sångkonfirmanderna framför sitt 
traditionsenliga luciatåg. 
Familjer med små barn är främst 
välkomna kl 16.30 då luciatåget  
tar lite kortare tid.
Präst: Ida Eklund,  
organist: Martin Haksten

Gudstjänster, konserter och evenemang

7 december: personalen önskar 
god jul med julspel
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13 december: luciatåg
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14 december, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Julavslutning
Nu avsmakar vi julens mat tillsammans.  
Kostnad 150 kr. Anmälan.
Präst: Gunnel Kihlgren

18.30 Julkonsert
Håslövs kyrka
Tankar kring jul
Glädjestämman och saxofongruppen 
SAX-o-FUN under ledning av Pernilla 
Cederblad och Björn Helander.

16 december, lördag
17.00 Julkonsert
Håslövs kyrka
Gospel Glorys svängiga julkonsert med 
solister och kompband under ledning 
av Adriano Gaglianello.

17 december, 3 i advent
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Gunnel Kihlgren,  
organist: Martin Haksten

17.00 Ekumenisk gudstjänst
Kyrkans hus, Linnésalen
Dansmässa ”Din ljusa skugga”
Workshop kl 15.00.
Präst: Gunnel Kihlgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 
Susann Persson och  
Kerstin Johannesson, dansledare

20 december, onsdag
8.30 Morgonmässa
Kyrkans hus, Linnésalen

24 december, 4 i advent
11.00 Samling vid krubban
Stora Hammars kyrka
Barn ur församlingens barnkörer.
Präst: Ida Eklund,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

14.00 Julbön
Rängs kyrka
Solist på denna julbön är 
mezzosopranen Ethel Schelin som 
bjuder på stämningsfull musik 
tillsammans med kyrkomusiker 
Pernilla Cederblad
Präst: Helena Sköldin

23.30 Julnattsmässa
Håslövs kyrka
Annakören och Apostlakören.
Präst: Gunnel Kihlgren,  
organist: Martin Haksten

25 december, juldagen
7.00 Julotta
Rängs kyrka
Sång och musik med Åsa Otterlund  
och Pernilla Cederblad.
Präst: Jim Tullgren

26 december, annandag jul
14.00 Sinnesromässa
Rängs kyrka
Präst: Gunnel Kihlgren,  
organist: Martin Haksten

17.00 Julkonsert
Stora Hammars kyrka
Näsets kammarkör och brassmusiker 
framför engelska carols och andra 
julsånger under ledning av Martin 
Haksten.
Präst: Gunnel Kihlgren

27 december, onsdag
8.30 Morgonmässa
Kyrkans hus, Linnésalen

31 december,  
söndagen efter jul
16.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka
Präst: Jim Tullgren,  
organist: Martin Haksten

14 december: sax-o-fun 25 december: åsa otterlund
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24 december: ethel schelin
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1 januari, nyårsdagen
17.00 Mässa
Rängs kyrka
Präst: Niklas Dreisig,  
organist: Martin Haksten

3 januari, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

6 januari, trettondedag jul
11.00 Mässa
Rängs kyrka
Sånggrupp: Carina Johansson och 
Marianne Odéen med vänner.  
Vid pianot Pernilla Cederblad
Präst: Jim Tullgren

7 januari, 1 efter trettondedagen
17.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Sång och musik med Agneta Strandsjö, 
Margareta Månsson och Pernilla 
Cederblad
Präst: Gunnel Kihlgren

8 januari, måndag
17.30 Samtal inför JCS
Kyrkans hus, Café Oliv
Mer info se sidan 5

10 januari, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

14 januari, 2 ef trettondedagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Ida Eklund,  
organist: Martin Haksten

17 januari, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

19-20 januari
18.00 Retreat
Äspögården nära Simrishamn 
Mer info se sid 3

21 januari, 3 e trettondedagen
11.00 Mässa med stora  
och små
Stora Hammars kyrka
Sång av barnkörerna. Kyrklunch.
Präst: Ida Eklund,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

22 januari, måndag
17.30 Samtal inför JCS
Kyrkans hus, Café Oliv
Mer info se sidan 5

24 januari, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

25 januari, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Präst: Gunnel Kihlgren

Gudstjänster, konserter och evenemang
28 januari, septuagesima
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Niklas Dreisig,  
organist: Martin Haksten

31 januari, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

1 februari, torsdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka
Organist: Martin Haksten

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen
Soppa, bröd o kaffe 30 kr.
Präst: Gunnel Kihlgren

3 februari, lördag
9.00 Föräldrafrukost
Kyrkans hus, Café Oliv
Frukostbuffé och föredrag, 50 kr 
Anmälan
Präst: Ida Eklund

4 februari, kyndelsmässodagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Victoria Björck Karlsson, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

5 februari, måndag
17.30 Samtal inför JCS
Kyrkans hus, Café Oliv
Mer info se sidan 5
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7 februari, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

8 februari, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Präst: Gunnel Kihlgren

18.30 Caféföredrag
Kyrkans hus, Linnésalen

10 februari, lördag
18.00 Konsert
Håslövs kyrka
Luther-reformationen 500 år
Malmö kammarkör framför motetter 
och bearbetningar av Lutherkoraler av 
bland annat J S Bach. 
Dan-Olof Stenlund, dirigent 
Martin Haksten, orgel

11 februari, fastlagssöndagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Jim Tullgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

14 februari, askonsdagen
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.30 Ekumenisk mässa
Stora Hammars kyrka
Askonsdagsmässa
Präst: Gunnel Kihlgren,  
pastor: Pelle Martinsson, Ljungkyrkan, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

15 februari, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Andakt och soppa
Präst: Gunnel Kihlgren

18 februari, 1 i fastan
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Gunnel Kihlgren,  
organist: Martin Haksten

19 februari, måndag
17.30 Samtal inför JCS
Kyrkans hus, Café Oliv
Mer info se sidan 5

21 februari, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

kyrkans hus
Kyrkvägen 7, 236 32 Höllviken 
Tel: 040-45 96 60 
www.svenskakyrkan.se/hollviken 
www.facebook.com/Hollvikensforsamling 
Swish: 123 682 84 04 

kyrkhälsning: gemenskap. årgång 20, nr 1, 2018 
Ansvarig utgivare: Jim Tullgren 
Redaktion: Eva Granehall 
Form: sjunde.nu  
Tryck: Exakta.se, 2017

svenska kyrkan höllvikens församling

kyrkans hus Kyrkvägen 7, Höllviken
bibliska trädgården Stora Hammars 
kyrkogård, Kyrkvägen 8, Höllviken 
håslövs kyrka  
Köpmannavägen 17-4, Vellinge
rängs kyrka och s:ta annasalen 
Rängs byväg 213, Räng, Vellinge 
stora hammars gamla kyrka  
Stora Hammars bygata 38, Höllviken 
stora hammars kyrka Kyrkv. 8, Höllviken 
kämpinge kyrkplats Vitsippev., Höllviken

våra olika mötesplatser

22 februari, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Präst: Gunnel Kihlgren

25 februari, 2 i fastan
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präst: Niklas Dreisig

28 februari, onsdag
8.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, 
våld och övergrepp. Tillsammans ger 
vi kraft till en bättre framtid.

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. 
Min önskan är enkel.

Jag är 
ett liv
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SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223

Ge en gåva 
& förändra 

liv!



torsdag 14 december kl 18.30
håslövs kyrka

Tankar kring jul
Glädjestämman och saxofongruppen 
SAX-o-FUN under ledning av  
Pernilla Cederblad och Björn Helander.

1 i advent 
3 december kl 11.00
håslövs kyrka

Festmässa

annandag jul 26 december kl 17.00
stora hammars kyrka

Carols
Näsets kammarkör och brass- 
musiker framför engelska carols och 
andra julsånger under ledning av  
Martin Haksten.

lördag 16 december kl 17.00
håslövs kyrka

Gospel
Gospel Glorys svängiga julkonsert 
med solister och kompband under 
ledning av Adriano Gaglianello.

fredag 8 december kl 18.30
rängs kyrka

Barnens  
lusseafton

Julkonserter

17, 18, 24, 25 mars 2018 kl 19.30 

Jesus 
Christ  
Superstar
Vill du vara med och sjunga i kören? 
Läs mer på sid 5.

onsdag 13 december 
kl 16.30, 18.15 0ch 20.00
håslövs kyrka

Lucia

torsdag 7 december kl 18.00
stora hammars kyrka

Julspel


