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när detta skrivs är jag i Italien, 
Toscana. Varmt och skönt och tillsam
mans med kompisar är det behagligt 
med en veckas avbrott i vardagen. Nu, 
precis som på andra resor vi gjort, är det 
samtalen och de gemensamma upple
velserna, som stannar kvar i minnet.

det att i lugn och ro få sitta ner och 
prata, både lära känna nya människor 
och höra deras berättelser, och för
djupa vänskapen med gamla vänner; få 
inblick i andras vardag, med dess glädje 
och bekymmer. Samtalen är många och 
givande, ansikte mot ansikte, och jag 
tycker mycket om att prata, och inte 
minst att lyssna. Alla människor har 
sin berättelse, sin historia, som det är 
spännande att få ta del av. Och tror jag, 
det som skapar samhörighet och ger 
oss en kontinuitet.

tänk så tråkigt livet vore om vi inte 
pratade med varandra. Och ohållbart 
i längden; även om tystnad är bra för 
själen får den inte bli för långvarig. Även 
samtal med människor som inte tycker 
som jag kan ge något, om inte menings
skiljaktigheterna är så stora att vi inte 
ens kan prata och lyssna på varandra. 
Då tänker jag, att det där får Gud ta 
hand om; jag klarar det inte.

skönt att kunna ingå i den gemen
skapen, vara ett Guds barn, inte behöva 

Gunnel Kihlgren
Präst

klara av allting själv. ”Ingen människa är 
en ö, hel i sig själv. Vi är alla en del av 
fastlandet.” skriver John Donne, poet 
och teolog.

jag håller med. Vi behöver alla 
någon som är större än vi själva, som 
tar hand om det vi inte orkar och kan. 
För mig är det Gud. Den som burit mig 
genom 19 år som präst i Höllvikens 
församling. Som gett mig alla möten 
och samtal. I gudstjänster, dop och 
vigslar, på begravningar och konserter; 
ja på alla de mötesplatser en kyrka 
erbjuder.

när jag nu ser tillbaka på min tjänst
göring i Höllvikens församling är det 
det jag minns bäst. Alla de gemenska
per som jag för kortare och längre tid 
varit en del av. En gemenskap som gett 
mig, och förhoppningsvis de jag mött, 
glädje och meningsfullhet. Allt för Guds 
skull. Det gör gott i själ och hjärta. 
Stannar kvar och blir till goda minnen. 
”Där två eller tre eller fler samlas i mitt 
namn, är jag mitt ibland dem” sa Jesus. 
Det känns tryggt.

jag hoppas att det blir många fler 
möten. Både med Gud och människor. 
Kanske du och jag ses någon gång? 
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   Skönt att kunna ingå i den  
gemenskapen, vara ett Guds barn, och 
inte behöva klara av allting själv

”
”
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Caféföredrag som  
tänjer gränser

KORT & GOTT OM KYRKKAFFE

En tradition i kyrkan som tydligt står för  
gemenskap är kyrkkaffet. När blev kyrk- 
kaffet ett begrepp då? Möjligen kom 
kyrkkaffet till Sverige med 
väckelserörelserna. Det kan 
sägas vara en ersättare för 
mötet på kyrkbacken efter 
högmässan. Begreppet kyrk- 
kaffe förekommer i text 
1924 i Svenska Dagbladet. Ett recept 
på passande tilltugg bjuder Anna Braw 
på, som skrivit en bok om kyrkkaffe.

Kladdkaka med havregyn  
Du behöver: 300 g smör, 5 dl socker,  
2 dl havregryn, 4 ägg, 3 dl vetemjöl,  
1,5 dl kakao, 1 msk vaniljsocker

Gör så här:  
1. Smält smöret i en stor gryta. Rör ner 
socker, havregryn och ägg. Sikta ner 
mjöl, kakao och vaniljsocker och rör om.  
2. Häll smeten i en långpanna klädd med 
bakplåtspapper, grädda i 175 grader och 
skär i rutor när den har svalnat.   

Annonseringen i predikoturen upphör
Församlingens annonsering i predikoturen i Sydsvenskan upphör fr o m  
1 januari nästa år. Under december kommer det att meddelas i predikoturen  
var man fortsättningsvis kan läsa veckoprogrammet.

Det finns många olika typer av grän-
ser. De som stänger in och de som öpp-
nas upp, de vi måste övervinna och de 
vi måste finna för att värna oss själva. 
Ibland är gränsen nådd. Ibland finns 
det inga gränser och allt är möjligt.  
 I vår rör sig våra föreläsare på olika 
sätt runt temat gränser och inspirerar 
oss både att fundera och tänka vidare, 
men också att våga ifrågasätta och säga 
ifrån. Vilka gränser finns i ditt liv?  

Årets Lucia är utsedd

                          Lottning avgjorde  
att det blir Josefine Vidas i Anna- 
kören som får äran att bära ljus-
kronan i år vid de traditionsenliga 
luciatågen i Håslövs kyrka, fredag  
13 december kl 16.30, 18.15 och 20.

Meditation  
och samtalskvällar
Börjar även du ifrågasätta alla  
möten via sms och sociala medier?  
Längtar du efter samtal med 
människor i samma rum som du?  
 Då kanske vårens meditations- 
och samtalskvällar kring pilgrims-
kransens längtanspärlor är något 
för dig? Relationen mellan tystnad 
och samtal bildar den röda tråden. 
Välkommen till Stora Hammars kyr-
ka sex måndagar i rad kl 19–20.30 
med start 24 februari. Prästen Pelle 
Bengtsson leder samtalet 
tillsammans med journa- 
listen Sofie Rolf. 

Rune Larsson,
ultralöpare och 
äventyrare

Rune Larsson, ultralöpare och äventy-
rare, som bl a rott över Atlanten,  

bestigit Sydamerikas högsta berg,  
talar om mål och motivation, om vilka  
attityder som möjliggör och vilka  
som begränsar och om den svåra men  
efterlängtade konsten att orka.  Datu-
met är den 6 februari (anmälan från  
17 januari). Andra föredraget är den  
12 mars (anmälan från 7 februari) och 
sista den 23 april (anmälan från 13 
mars). Mer om föredragare senare på 
hemsidan och Facebook. Anmälan sker 
hos expeditionen, 040-45 96 60 från kl 
10 på ovanstående datum eller via mejl:  
hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se  
Fika och föredrag 100 kr.

Missa inte årets sista caféföredrag om  
sömnens betydelse. Läs mer på sid 12.
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Nybildad kör 
söker sångare
I januari startar ”Spirited Voices”,  
en nybildad blandad kör med inrikt-
ning mot modernare musik i olika 
genrer. Vi kommer att repetera på 
tisdagskvällar och genomföra två 
konsertprojekt per termin, a cappella 
eller med kompband. Ni körsångare 

är med och formar den kreativa 
processen; vi kommer att skapa 
svängig, subtil, kraftfull, vacker 
och berörande musik med relevanta 
budskap.  
      Ambition, viss vana att sjunga 
i stämmor, viss förtrogenhet med 
noter och ett öppet sinne för nya 
erfarenheter efterfrågas. För frågor 
och anmälan till en helt odramatisk 
testsjungning. Kontakta Martin 
Haksten körledare och organist.  
Tel 070-161 96 75 eller  
martin.haksten@svenskakyrkan.se

Spirited  
Voices

Torsdagsklubbens
uppstart 2020

Sigrid Nikka  
barnboksdebuterar

Sorgegrupp Håslövs kyrka

Föräldraträff med  
föredrag och middag
Välbekanta Lisa och Ulrika föreläser 
och rubriken är ”Förvriden av vrede!” 
En föreläsning om ilska, aggression 
och bråk mellan barn, och mellan 
barn och vuxna. Vi ses i Kyrkans hus 
onsdag 12 februari kl 18. 
Anmälan senast onsdag 5 februari 
till Alexandra Frid Giertz: 
alexandra.f.giertz@svenskakyrkan.se

Ulrika Hult, legitimerad psykolog och psykoterapeut 
Lisa Hallberg, utbildad lärare och dramapedagog. 
www.valan.se

23 januari kl 12 blir nästa års första 
sammankomst. Det blir prat, skratt 
och musik som piggar upp i januari- 
mörkret. Kaffe eller te med smörgås 
serveras till det facila priset av 30 kr. 
Frågor? Ring Gunnel Kihlgren, präst, 
070-161 96 71. Välkommen till en ny 
spännande termin i gemenskapens 
tecken.

Sigrid, en eldsjäl i Fenixflamman,  
förtoendevald i församlingens kyr-
koråd och vinnare av Lilla August- 
priset 2016, debuterar som barnboks- 
författare. Titeln är Hur många 
fiskar finns det i havet? Den handlar 
om djur, människor och ensamhet, 
och är för åldersgruppen 6-9 år. 
Finns i handeln under december. 

Ingen människa ska behöva vara 
ensam med sin sorg. Ring vår präst 
Gunnel Kihlgren 070-161 96 71 om 
du vill veta mer om församlingens 
sorgegrupper.

Renoveringsarbetet av taket fram-
skrider som planerat och i mitten av 
december kommer byggnadsställ-
ningarna att vara borta. Målning
sker under våren från lift. 

Barn och familj
 Salig röra
Terminen startar vecka 3,
den 14 januari 2020
Tisdagar och torsdagar kl 9–12

 Babyrytmik
Terminen startar vecka 3,
den 14 januari 2019
Anmälan kan göras från och med 
fredagen den 6 december kl 10  
på vår hemsida.

 Första och Andra Mosekören
Terminen startar tisdag  
14 januari 2019
Andra Mosekören 16.30
Första Mosekören 17.30
Anmälan kan göras på vår  
hemsida redan nu.

KÖRSTARTER 2020

Gospel Glory måndag 13 januari kl 19 
Sprited Voices: tisdag 14 januari kl 19 
Glädjestämman onsdag 15 januari kl 13.30 
Apostlakören: onsdag 15 januari kl 17 
Annakören: onsdag 15 januari kl 19 
Näsets Kammarkör: kontakta  
Martin Haksten 



     G EM ENSK AP •  1/ 2020 •  H Ö LLV I K ENS FÖ R SA M LI N G  5

Diakoni ur  
en nyvigd 
diakons  
perspektiv

Jag heter Christina och är nyvigd dia-
kon. Tjänsten i Höllvikens församling 
är min första och jag ser mycket fram 
emot att bli en del av denna församling. 
Jag har ett förflutet som operasång-
erska och tänker att det finns många 
gemensamma nämnare mellan diakoni 
och scenkonst. Man jobbar med att 
uppmärksamma samhällsfrågor, man är 
ett kritiskt öga. Men man är också nära 
det som gör oss till människor – relatio-
nerna, känslorna – oavsett hur jobbiga 
de är. Man jobbar för att ge människors 
liv ett sammanhang. Att inge hopp är 
också en central gemensam nämnare. 
Kort och gott så 
jobbar man med 
mänsklighet i 
en mängd olika 
former.  

”det finns många  

gemensamma näm-

nare mellan diakoni 

och scenkonst”

”jag vill också  

knyta kontakter  

och nätverka  

med det sociala  

närsamhället”

”diakoni handlar  

om att man utövar  

kristen tro i hand-

ling mer än i ord”

Att arbeta som diakon är mycket 
mångsidigt och arbetsuppgifterna 
varierar en hel del beroende på vil-
ken församling man arbetar i. Men 
det som knyter alla delar samman 
är att all diakoni handlar om att 
man utövar kristen tro i handling 
mer än i ord.  
 Man brukar säga att diakoni är 
kyrkans hjärta. Diakonin vill utöva 
och sprida kärlek, omsorg och 
medmänsklighet. Man står på den 
svages sida, och hjälper nödställda 

på olika sätt. 
Man odlar 
gemenskap 
och samman-
hang. Och 
framförallt 

jobbar man för att diakonin ska 
genomsyra all verksamhet – det är 
hela församlingens uppgift att ar-
beta diakonalt. Tillsammans upp- 
märksammar vi orättvisor i sam-
hället, och vi stöttar och hjälper. 
 I Höllvikens församling vill 
jag fortsätta stötta de fantastiska 
ideella verksamheterna, men jag 
vill också knyta 
kontakter och 
nätverka med 
det sociala när-
samhället. Till 
mig kan man 
komma för 
enskilda samtal, stöd vid myndig-
hetskontakter, stöd vid olika kriser 
i livet och mycket mer.  En diakon 
kan man prata med om allt. Jag har 
tystnadsplikt.  
Välkomna!

Christina Karlström slutar efter att 
ha arbetat i Höllvikens församling 
sedan 2007. Hon 
har tjänstgjort 
både som barn-
skötare och som 
kyrkogårdsarbetare 
på Stora Hammars 
kyrkogård. Vi öns-
kar henne lycka 
till med framtida 
utmaningar.

Ami Hall går vidare till 
Svenska kyrkan i Oslo

Farväl och lycka till!

Under mina år i Höllviken har jag 
fått förmånen att arbeta med unga 
människor; konfirmander, unga 
ledare och ungdomsgrupper. Jag har 
fått vara med om storslagna rockca-
féer med flera hundra ungdomar till 
små samtalsgrupper med några få 
deltagare och så mycket däremellan. 
Jag har fått vara med om att starta 
församlingens rollspelsgrupp Fenix- 
flamman, fått möta och samtala 
med ungdomar, sett dem växa, ta 
ansvar och gå vidare ut i livet. 
 Nu flyttar jag till Oslo och tar 
mig an en ny utmaning som pedagog 
i Svenska Margaretaförsamlingen. 
 Höllviken har för alltid en stor 
plats i mitt hjärta.

Kontakt: 070-161 96 68 eller 
christina.dongas@svenskakyrkan.se



Sinnesromässan på annandag jul ger 
dig just det. Ett andrum i en hektisk 
helg. Stora Hammars kyrka kl 14.

Unna dig själv lite lugn 
och ro i julstöket  

Advent och  
jul för barn  
och familj
Salig röras och babyrytmikar-
nas terminsavslutning
Onsdag 27 november 14–16 
avslutar vi terminen med en 
sångstund med alla barn och 
deras syskon. Sedan blir det  
adventsfika tillsammans.

Församlingens julspel  
”Vakna upp, Lydia!”
Vi som arbetar i Kyrkans hus 
bjuder på ett trevligt julspel.  
Läs mer om det här intill.

Barnens lusseafton
Fredag 6 december kl 18.30  
i Rängs kyrka.
Första Mosekören bjuder på ett 
klassiskt luciatåg med tvist.

Ljuskonsert
Tisdag 10 december kl 18.30  
i Stora Hammars kyrka.
Andra Mosekören bjuder på en 
stämningsfull julkonsert

Samling vid krubban
På julafton kl 11.00 samlas vi vid 
krubban i Håslöv. Mosekörerna 
sjunger. Gudstjänsten är anpas-
sad för barn och deras familjer.

Ingen riktig jul utan ett riktig julspel
Vakna upp, Lydia!
Gatorna i Betlehem fylls av männi- 
skor som ska skattskrivas. Alla värds-
hus är fullbokade. Värdshusvärdinnan 
Lydia har aldrig haft så många gäster 
och så mycket att göra. Gästernas 
sängar ska bäddas, det ska handlas, 
mat ska tillagas, det ska städas, sen 
knackar det på dörren hela tiden! Nu 
får det snart vara nog!

Är dina föräldrar också stressade 
innan jul? Klagar de på att tiden inte 
räcker till? Ta dem i handen och kom 
till Kyrkans hus torsdag 5 decem-
ber kl 18 eller 19 så kan ni kanske 
skratta åt eländet. Vi som arbetar i 
försmlingen bjuder på ett julspel som 
passar för hela familjen. Välkomna!

FRI ENTRÉ

FRI ENTRÉ

Anmälan senast måndag 2 december: hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se

Anmälan se nedan

Gospel Glorys svängiga 
julkonsert under ledning av 
Karolina Almgren. Söndag 
8 december kl 18 i  
Håslövs kyrka. 
Välkomna!



Du pratar urgermanska. Vad ordet jul 
betyder tvistas det om, men det anses ha 
sitt ursprung i urgermanskan. I Sverige be-
höll vi ordet jul från en tidigare högtid som 
hade hållits i samband med midvintersol-
ståndet. Engelsmännen däremot bytte ut  
sitt ord yule till det betydligt mer religiösa 
christmas (Kristus mässa).

En påve med det passande namnet Julius, 
bestämde år 350 e.Kr. att Jesus var född 
den 25 december. I Norden firar vi den 24 
december. Denna sed har rötter i tiden före 
det mekaniska uret – en ny dag började 
då vid solnedgången, istället som idag vid 
midnatt.

Ho, ho, ho, så låter disneytomten som 
sedan 1960 haft sin givna plats i julhel-
gen. Fast vill vi få koll på tomten måste vi 
gå längre tillbaka i tiden än så. Det ame-
rikanska namnet ”Santa Claus” är baserat 
på det nederländska ”Sinterklaas”, som 
härleds till Sankt Nikolaus som var en bi-
skop på 300-talet i dagens Turkiet. Han 
helgonförklarades för sin kristliga givmild-
het. Förmodligen sade han inte ho, ho, ho. 

Grönt, rött och guld, färgerna som 
traditionellt står för julen har sina symbol-
iska betydelser. Grön har länge stått för liv 
och pånyttfödelse, rött ska symbolisera 
Kristi blod och guld representerar ljus lik-
som rikedom och kungligheter.

VISSTE DU  
 DET HÄR?

Julinsamling på Toppengallerian

Njut av älskade julsånger, carols och julpsalmer.  
Välkommen till den traditionsenliga julkonserten.
Näsets kammarkör, brassmusiker och solister, under ledning av  
Martin Haksten, står för julhelgens final. Välkommen på annandag jul  
26 december till Stora Hammars kyrka kl 18. 

Låt barnen komma till mig och hindra 
dem inte, säger Jesus. En rad som 
läses vid varje barndop som förrättas i 
kyrkan. Ge barnen en synlig plats, låt 
barnens röster höras, lyssna till vad de 
vill berätta, se vad de kan och förmår, 
uppmuntra dem, ta hand om dem, 
skydda och älska dem. Så naturligt för 
de flesta av oss. Ändå far så många 
barn illa; i alla de krig och konflikter 
som pågår runt om i vår värld, i de 
överfulla flyktinglägren, i männis-
kohandeln, i gränslandet, bakom de 
stängda dörrarna i radhusområdet. 
Att barn far illa berör oss starkt och 
det är lätt att känna hopplöshet och 
vanmakt, men vi kan alla göra något 
som spelar roll. 
 För femte året i rad samarbetar 

Höllvikens församling och Toppen- 
gallerian runt en julklappsinsam- 
ling till kvinnojourerna i Malmö 
och Trelleborg och till de kvinnor 
som flytt för sitt och sina barns liv 
till en plats som kan erbjuda trygg-
het och vila.  
 Tack vare insamlingen har vi 
kunnat, till deras julfest, vara med 
och sprida lite julstämning och gläd-
je med julklappar för både stora och 
små. Julklappar som på ett sätt kan 
verka trivialt och ytligt men som 
också betyder jättemycket. 
 Insamlingen startar 26 november  
och varar fram till 9 december. 
Märk din julklapp med kvinna, poj-
ke eller flicka samt ålder och lämna 
in på Biotorget i Toppengallerian.

LÄS OM ALLA JULENS  
HÄNDELSER I  

K ALENDARIET SID 9–10

Anmälan se nedan
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17 november, söndagen före 
domssöndagen 
11.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka

Med efterföljande födelsedagsfest i 
Kyrkans hus för inbjudna jubilarer. 
Präst: Gunnel Kihlgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 
diakon: Christina Dongas 

20 november, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.15 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

21 november, torsdag 
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Föredrag
Ingmar Skogar berättar om Indien 
Präst: Gunnel Kihlgren 
diakon: Christina Dongas
 
18.30 Caféföredrag
Kyrkans hus, Linnésalen

Christian Benedict 
Föreläsning om sömnens betydelse.  
Föranmälan. Läs mer på sidan 12.
Präst: Victoria Björck Karlsson, 
musikpedagog: Alexandra Frid Giertz, 
diakon: Christina Dongas

 
24 november, domssöndagen 
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präst: Victoria Björck Karlsson, 
organist: Martin Haksten 

18.00 Musik och lyrik
Stora Hammars kyrka

Präst: Jim Tullgren, 
organist: Martin Haksten  

27 november, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.15 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

1 december, 1 i advent
11.00 Festgudstjänst
Håslövs kyrka

Alla församlingens körer sjunger in 
advent. Efteråt bjuds det på glögg 
och pepparkakor
Präst: Jim Tullgren, 
organist: Martin Haksten, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 
diakon: Christina Dongas

18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka

In a Christmas mood
Jazzsångerska Elisabeth Melander 
och pianisten Martin Berggren

 
4 december, onsdag
18.15 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

5 december, torsdag 
18.00 och 19.00 Julspel
Kyrkans hus, Linnésalen

Vakna upp, Lydia!
Det traditionella julspelet som fram
förs av medarbetarna i Kyrkans hus. 
Föranmälan. Läs mer på sid 6.

6 december, fredag 
18.30 Barnens lusseafton
Rängs kyrka

Första Mosekörens luciatåg med 
twist. Medverkande musiker är David 
Andersson, kontrabas, Andreas Baw, 
slagverk och Lovisa Stenberg, flöjt

Präst: Ida Eklund,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad, 
musikpedagog: Alexandra Frid Giertz 

28 november, torsdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka

Hjärtats glädje i adventstid
AnnaLena Tideman, sång,  
Pernilla Cederblad, sång, kornett, 
IngaBritt Niemand, piano

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen

Soppa, bröd och kaffe 30 kr
Präst: Gunnel Kihlgren, 
diakon: Christina Dongas

Håll dig uppdaterad. 
Kom med tips. Tyck till. 
Facebook är platsen
  ochwww.facebook.com/hollvikensforsamling
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8 december, 2 i advent 
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präst: Victoria Björck Karlsson, 
organist: Martin Haksten 

18.00 Konsert
Håslövs kyrka

Gospel Glorys julkonsert under  
ledning av Karolina Almgren

10 december, tisdag 
18.30 Ljuskonsert
Stora Hammars kyrka

Andra Mosekören bjuder på en  
finstämd konsert med levande ljus

Präst: Ida Eklund,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad, 
musikpedagog: Alexandra Frid Giertz

11 december, onsdag 
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.15 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

12 december, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Vi sjunger välkända julsånger och  
äter en välsmakande jultallrik. 
Obs! Föranmälan expeditionen:  
04045 96 60. 
Präst: Gunnel Kihlgren,  
diakon: Christina Dongas

13 december, fredag
16.30, 18.15, 20.00 Lucia
Håslövs kyrka

Annakören, Apostlakören och sång
konfirmanderna framför sitt  
traditionella luciatåg. Familjer med 
små barn är främst välkomna kl 16.30, 
då luciatåget tar lite kortare tid
Präst: Ida Eklund,  
organist Martin Haksten 

15 december, 3 i advent
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präst: Gunnel Kihlgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka

Ett glädjens budskap 
Glädjestämman bjuder på julkonsert 
under ledning av Pernilla Cederblad.  
Medverkar gör  
Jörgen Tånnander, flöjt,  
Kenneth Bratthall, kontrabas

18 december, onsdag 
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

22 december, 4 i advent
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präst: Jim Tullgren,  
organist: Martin Haksten 

24 december, tisdag
11.00 Samling vid krubban
Håslövs kyrka

Sång av medlemmar ur Första och 
Andra Mosekören
Präst: Ida Eklund, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 

14.00 Julbön
Stora Hammars kyrka

Solist: Fanny Paulsson
Präst: Gunnel Kihlgren, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 

23.30 Julnattsmässa
Håslövs kyrka

Annakören och Apostlakören  
David Zhang, piano
Präst: Victoria Björck Karlsson, 
organist: Martin Haksten
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25 december, juldagen
07.00 Julotta
Rängs kyrka

Anna Winborg, sång, piano
Präst: Jim Tullgren, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 

26 december, annandag jul 
14.00 Sinnesromässa
Stora Hammars kyrka

Kyrkkaffe efteråt
Präst: Gunnel Kihlgren, 
organist: Martin Haksten 

18.00 Julkonsert
Stora Hammars kyrka

Älskade julsånger, carols och jul 
psalmer med Näsets kammarkör, 
brassmusiker och solister
Dirigent: Martin Haksten 

29 december, söndagen e jul 
11.00 Mässa
Rängs kyrka

Präst: Gustav Centerwall,  
organist: Martin Haksten

31 december, tisdag 
16.00 Nyårsbön
Stora Hammars kyrka

Präst: Gunnel Kihlgren, 
organist: Martin Haksten 

1 januari, nyårsdagen 
18.00 Mässa
Rängs kyrka

Präst: Victoria Björck Karlsson,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 

5 januari, söndagen e nyår 
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Vid mässan avtackas Ami Hall.
Efteråt serveras kyrklunch
Präst: Victoria Björck Karlsson  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 

6 januari, trettondedag jul 
11.00 Mässa
Rängs kyrka

8 januari, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

12 januari, 1 e trettondedagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

15 januari, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

19 januari, 2 e trettondedagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka

Stjärnorna i himmeln 
Nytt besök av Nordströmsläkten 
som framför älskad musik av  
tonsättare som nu är i himlen.  
Ingmar Nordström, saxofon,  
Hans Nordström, sång,  
Arne Nordström, eufonium, 
Pernilla Cederblad, piano, orgel

22 januari, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.15 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

23 januari, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Programmet för första terminen 
2020 presenteras senare på hemsidan 
och Facebook. Mycket musik och 
spännande föreläsningar utlovas.
Präst: Gunnel Kihlgren, 
diakon: Christina Dongas

Präst och musiker  
vid mässor  

och gudstjänster  
fr o m 6 januari  

meddelas senare  
på hemsidan



svenska kyrkan  
höllvikens församling

kyrkans hus Kyrkvägen 7, 236 32 Höllviken

Tel: 04045 96 60. Växeln öppen: 
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10–14 
onsdag 11–14. Lunchstängt 12–12.30

www.svenskakyrkan.se/hollviken

www.facebook.com/hollvikensforsamling 

Epost: hollviken.pastorat@svenskakyrkan.se

Swish: kollekt, 123 682 84 04,  
            övrigt, 123 271 71 30

kyrkhälsning: gemenskap, nr 1, 2020
Ansvarig utgivare: Jim Tullgren
Redaktör: Mikael Canneroth
Tryck: Exakta.se, 2020

Reservation för ändringar. Se hemsidan och Facebook för senaste uppdatering.

kyrkans hus Kyrkvägen 7, Höllviken

bibliska trädgården Stora Hammars
kyrkogård, Kyrkvägen 8, Höllviken

håslövs kyrka
Köpmannavägen 174, 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
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26 januari, 3 e trettondedagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

27 januari, måndag
18.30 Högtidlighållande av 
Förintelsens minnesdag
Stora Hammars kyrka

Gospel Glory medverkar

29 januari, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

30 januari, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Programmet för första terminen 
2020 presenteras senare på hemsidan 
och Facebook. Mycket musik och 
spännande föreläsningar utlovas.
Präst: Gunnel Kihlgren, 
diakon: Christina Dongas

2 februari, kyndelsmässodagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Glädjestämman medverkar under 
ledning av Pernilla Cederblad

5 februari, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.15 Missa brevis
Stora Hammars kyrka  

6 februari, torsdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen

Soppa, bröd och kaffe 30 kr
Präst: Gunnel Kihlgren 
diakon: Christina Dongas

18.30 Caféföredrag
Kyrkans hus, Linnésalen

Rune Larsson, ultralöpare och 
äventyrare
Läs mer på sidan 3. Obs! Föranmälan
Präst: Victoria Björck Karlsson, 
musikpedagog: Alexandra Frid Giertz, 
diakon: Christina Dongas

9 februari, septuagesima
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

12 februari, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.00 Föräldraträff
Kyrkans hus

Föreläsning av Ulrika Hult och  
Lisa Hallberg med middag 
Läs mer på sidan 4.
Musikpedagog: Alexandra Frid Giertz

13 februari, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Programmet för första terminen 
2020 presenteras senare på hemsidan 
och Facebook. Mycket musik och 
spännande föreläsningar utlovas.
Präst: Gunnel Kihlgren, 
diakon: Christina Dongas



Glädjestämmans  
julkonsertett glädjens budskap 

Stora Hammars kyrka 
söndag 15 december kl 18

Caféföredrag
christian  
benedict 

Kyrkans hus 
Torsdag  
21 november  
kl 18.30

Årets sista föredrag med Christian  
som forskar om sömnens betydelse 
för hälsa och prestation och har  
skrivit boken Sömn, sömn, sömn. 

Fika och föredrag 100 kr. Föranmälan 040-45 96 60 
eller hollviken.anmalan@svenskakyrkan.se 

 

I sin föreläsning talar han på ett kunnigt 
och underhållande sätt om sömnens 
betydelse för hälsa och prestation.

Lucia
Håslövs kyrka 
Fredag 13 december  
Kl 16.30, 18.15, 20

Apostlakören 
och Annakören   
medverkar

Familjer med små barn är främst välkomna kl 16.30,  
då luciatåget tar lite kortare tid

Fo
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n 
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FRI ENTRÉ

In a Christmas mood

K O N S E R T  
Med jazzsångerskan  
Elisabeth Melander och  
pianisten Martin Berggren

Stora Hammars kyrka 
Första advent,  
1 december kl 18

FRI ENTRÉ

Jörgen Tånnander, flöjt och Kenneth Bratthall, kontrabas


