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det är nu det händer – livet och 
gemenskapen. Det finns en text i den 
äldre delen av vår bibel som kallas för 
Predikaren. 
Allt har sin tid, det finns en tid för allt 
som sker under himlen: en tid för födel-
se, en tid för död, en tid att plantera, en 
tid att rycka upp. 

vad får då den strävsamme ut av all 
sin möda? Jag har sett vilket arbete Gud 
har lagt på människan. Allt vad Gud har 
gjort är skönt i rätta stunden. Han låter 
människor urskilja ett sammanhang, men 
aldrig kan de fatta Guds verk från början 
till slut. Jag insåg att för människan finns 
ingenting gott utom att glädja sig och 
njuta livets goda. Att äta och dricka och 
finna glädje mitt i all sin möda – det är 
en gåva från Gud.

visst är det gott med all vår strävan 
men glöm inte att njuta av livet.  
Visst är det viktigt med arbete men 
glöm inte relationer. Visst är det viktigt 

Jim Tullgren
Kyrkoherde

med fysik aktivitet men glöm inte att 
utnyttja ditt gymkort även efter de 
första tio gångerna.

jultiden som vi har lämnat, har för 
många varit en tid att umgås, att ta 
igen tid med vänner och anhöriga som  
inte hunnits med under året. Du behö-
ver inte vänta till nästa december för 
att umgås. Det är en gåva från Gud att 
äta tillsammans och dela liv med andra 
människor.

livet är nu, även om det är klokt att 
planera för framtiden så är framtiden 
redan här. Gud finns här nu, följer dig 
genom din livsvandring. Vänta inte med 
den relationen. Du är redan älskad av 
Gud. En av de nyare psalmerna, 766, 
har formulerat det så fint: 
Jag tror på en Gud som bor inom mig 
och som bor i allt utanför. 
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   Visst är det gott med  
     all vår strävan, men glöm    
     inte att njuta av livet
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Kyrkbacken, som byggnaden kommer 
att heta, sätts nu på plats som pricken 
över i intill Stora Hammars kyrka. Ett 
efterlängat utrymme med ett generöst 
samlingsrum och en handikapptoalett. 

Ursäkta röran,  
vi bygger  
en kyrkbacke

Behovet av en  
toalett nära kyrkan  
kan nu tillgodoses

Ett samlingsrum för upp  
till 25 personer med  

ett pentry

En gång med en gjuten ramp skapar en  
öppning mot kyrkporten

2011 engagerades ett antal  
arkitektbyråer för att lämna  
förslag på placering och utse- 
ende. Just placeringen var en  
komplicerad fråga, då mycket fanns 
att ta hänsyn till.  
 Det dröjde fram till 2014 innan allt 
föll på plats. Förslaget, som växte fram 
inom församlingen och som vidareut-
vecklades av en arkitektbyrå, var att 
placera byggnaden väster om kyrkan. 
 För att byggnaderna inte ska ”kon-
kurrera” med varandra utseendemäs-
sigt så kommer Kyrkbackens stil att 
avvika helt i förhållande till kyrkan.  

I huvudsak används underhållsfria, 
slitstarka material, som betong, granit 
och klinker. Det blir putsade väggar 
både på in- och utsidan. Utsidan kom-
mer dessutom att kläs med ett alumi-
niumraster. Bygget beräknas vara klart 
under hösten 2020. 

Följ bygget på: www.svenskakyrkan.se/
hollviken/kyrkbacken
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Nya medarbetare

Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i församlingsarbetet.

Salig röra
Alla vuxna som är hemma med sina 
barn är välkomna till Salig röra, 
tisdagar och torsdagar kl 9.00–12.00 
i Kyrkans hus. Det krävs ingen för-
anmälan. Vi umgås, samtalar, leker 
och fikar. 
 Terminen avslutas i Bibliska träd- 
gården (om vädret tillåter) onsdag  
29 april kl 14.00. Anmälan till av-
slutningen senast fredag 24 april till 
Alexandra Frid Giertz.  
alexandra.f.giertz@svenskakyrkan.se 
 Välkomna!

Babyrytmik
Anmälan till babyrytmiken hösten 
2020 görs fr o m fredag 8 maj kl 10.00 
på vår hemsida. För mer information 
kontakta Alexandra Frid Giertz 
alexandra.f.giertz@svenskakyrkan.se

Första Mosekören  
och Andra Mosekören
Alla barnkorister kan anmäla sig 
till höstens termin fr o m fredag 15 
maj kl 10.00. Anmälan görs på vår 
hemsida. Vi önskar att alla barn även 
de som redan ingår i kören anmä-
ler sig på nytt, då vet vi att vi har 
aktuella kontaktuppgifter. För mer 
information titta på vår hemsida eller 
kontakta Alexandra Frid Giertz  
alexandra.f.giertz@svenskakyrkan.se 
eller Martin Haksten 
martin.haksten@svenskakyrkan.se

Vad vill du höra för lunchmusik?

Önske- 

lådan

Boka in vårens lunchmusik. Torsdag 5 mars, 9 april 
och 7 maj. Inför den sista lunchmusiken kan du 
önska ditt favoritstycke. Önskelådan finner du vid 
expeditionen efter påsk.

Mikael Karlsson, tillträder 13 maj. 
Mikael är boende  
i Malmö. Han  
har tidigare jobbat 
på Equmeniakyr-
kans huvudkontor 
och i bokhandel. 

Tore Sjölin tillträder 15 april. Tore är 
uppvuxen i Höllvi-
ken men nu boende 
i Vellinge. Han har 
tidigare arbetat som 
butikssäljare. Fritiden 
ägnas bl a åt plantod-
ling, fiske och snickeri.

Erica Lennartsson, tillträder 1 mars. 
Erica kommer närmast från Helsing- 

borgs pastorat.  
I Helsingborg har 
hon främst jobbat 
med vuxna i olika 
samtalsgrupper, 
läger för vuxna och 
pilgrimsvandringar.

FÖRSAMLINGSPEDAGOG

VAK TMÄSTARE

Adina Wirdemo, tillträder 20 febru- 
ari och kommer när-
mast från Lomma 
församling. Adina 
har ett förflutet som 
både skådespelare 
och företagare. En 
livsnjutare som 
ägnar sig åt mat-

lagning, dans, resor och uppskattar 
film, konserter och teater.

Charles Hägg tillträder 1 maj..  
Uppvuxen i Höllviken. Tidigare verk- 
sam inom folkbildningen. Prästvigdes 

2013 med tjänst de 
senaste åren i Bjuv 
och Helsingborg.  
På sin fritid gillar  
han att resa, lyssna 
på musik och köra 
motorcykel.

Anna Blixt tillträdde 31 januari. 
Anna prästvigdes 
den 26 januari.  
Tidigare har hon 
arbetat som kock 
i flottan på HMS 
Gladan.
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Meditation, rörelse  
och härlig musik
Vi dansar heliga danser i Höllvikens 
församling. Kom och prova med oss. 
Några av oss har har dansat i 15 år 
tillsammans. Kanske något för dig 
som tycker om meditation och rörelse 
till härlig musik? Inga förkunskaper 
krävs. Sköna kläder och mjuka skor.  
Vi träffas i Kyrkans hus torsdagar  
kl 17.30 –20.00 med start 19 mars.  
Ett samarbete med Sensus.  
Kostnad 250 kr.  
För mer information kontakta dans- 
ledare Susann Persson. 
susann.persson@svenskakyrkan.se  

Vässa din psalmstämma! 
Under vårens söndagar är alla varmt 
välkomna till den gudstjänstaktuella 
kyrkan redan kl 10.45, då vi kommer 
att ha en genomsjungning av dagens 
psalmer. 

Vill du vara med och berika  
söndagens psalmsång lite extra?

Nedanstående söndagar är du väl-
kommen till kyrkan redan kl 9.30.  
Då finns möjlighet att öva på stäm-
mor till dagens psalmer,  
och kanske till och med lära in en  
ny sång som passar till dagens  
tema. Både ungdomar och vuxna  
är välkomna!
1 mars kl 9.30 Stora Hammars kyrka

29 mars kl 9.30 Stora Hammars kyrka

19 april kl 9.30 Stora Hammars kyrka

31 maj kl 9.30 Rängs kyrka

Med önskan om en sjungande vår!  
Vid frågor kontakta: 
pernilla.cederblad@svenskakyrkan.se
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Konfa 2020-21
Informationsträff  
och anmälan

Föräldraföredrag  
Niclas Ottosson om nätmobbing
Tisdag 21 april kl 18.30 i Kyrkans hus,  
är ni välkomna att lyssna till, och sam-
tala med, Niclas Ottosson som förelä-
ser om nätmobbing: en sårande kom-
mentar på Facebook, ett jobbigt SMS 
vid läggdags, kränkande bilder som 
läggs ut på nätet, skvaller som sprids 
via KIK, elaka snap-
chats, bloggar och 
taggningar eller hat-
grupper som skapas. 
Idag är drygt hälften 
av alla treåringar 
vana nätanvändare 
och användningen 
av mobiler, datorer 
och surfplattor är en 

naturlig och mycket viktig del av 
livet när man är ung. Niclas utgår 
från forskning och vad unga själva 
berättar om när det gäller digitala 
kränkningar och mobbing.  
 Han ger kloka tips och konkreta 
verktyg för vad man kan göra för 

att motarbeta dessa 
kränkningar ur ett 
föräldraperspektiv och 
vad unga kan göra 
själv, samt hur vi som 
vuxna kan vara ett stöd 
för dem. Han ger också 
en uppdatering av vad 
lagen säger att man får 
och inte får göra. 

Kom och anmäl dig!
Kom till Kyrkans hus, måndag 11 maj  
kl 18.30 och få full koll på våra kon- 
firmandgrupper, upplägg och datum.  
          Du får även träffa dem som     
           jobbar med konfirmanderna.  
          Om du inte kan närvara, så 
skicka en förälder, ett syskon, mor- 
eller farföräldrar, en vän eller någon 
annan du känner som anmäler dig, 
eller hör av dig till:  
Göran Tindberg, 040–602 46 61.

Föranmälan senast tisdag  
7 april till: hollviken.anmalan@
svenskakyrkan.se 



Världsböndagen 1 mars 2019
Slovenien: ”Välkomna, allt är färdigt”
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Caféföredragen du 
inte vill missa!
Torsdag 12 mars gästar Maria 
Ter-Boch caféföredraget på temat 
”Om suicid, livets gränser och hopp”,  
en föreläsning om den djupa sorgen 
och förtvivlan att förlora sin dotter 
och förmågan att hitta styrka och 
hopp igen att fortsätta leva. Föran-
mälan från fredag 7 februari. 
Torsdag 23 april kommer Anna- 
Lena Brundin och föreläser på temat 
”Kvinnligt, manligt, mänskligt?”. 

Anna-Lena Brundin tar sig an det 
ständigt aktuella ämnet om våra olik-
heter och likheter och det som ändå 
förenar oss i det att vi är människor. 
Föranmälan från fredag 13 mars.  
Tiden är kl 18.30 och platsen Kyrkans 
hus. Fika och föredrag 100 kr. 
Föranmälan hos expeditionen:  
040–45 96 60 från kl 10 på ovan angiv-
na datum eller hollviken.anmalan@
svenskakyrkan.se

 

Fira världsböndagen  
med miljoner andra 
Ekumenisk gudstjänst fredag 6 mars 
kl 19 i Kyrkans hus.Världsböndag-
en firas varje år första fredagen i 
mars. Från solens uppgång till dess 
nedgång firas samma gudstjänst runt 
hela jorden. 
 I år är programmet utformat av 
kvinnor från Zimbabwe, som är ett 
land som upplevt politiskt  
våld i många år. Flickor och  
kvinnor är särskilt utsatta. 
 Varmt välkommen!

Går ni i giftastankar?
Kom då till vår vigselinformation i 
S:ta Annasalen, Rängs kyrka kl 14, 
annandag påsk 13 april. Då får ni 
svar på frågor ni inte ens visste ni 
hade och inspiration för att göra er 
ceremoni just som ni vill ha den! 

Anna-Lena 
Brundin

Maria 
Ter-Boch

Dopfest med  
ängelhämtning
En gudstjänst med mycket musik och 
glädje. Barn som döptes under andra 
halvan av 2019 är extra välkomna för 
att hämta sin dopängel. 
                      Stora Hammars kyrka  
                               söndag 23 februari    
                               kl 11. Lunch och          
                               tårta efteråt.

Tycker du lokalhistoria  
och sägner är spännande?
Välkomna då till Håslövs kyrka mån-
dag 11 maj kl 19.00 eller söndag 17 
maj kl 15.00.  

Vem var egentligen prosten Bastian?  
Än i dag finns det personer på slätten 
som berättar sägner om denna myt-
omspunne man som levde i Håslöv 
under 1600-talet. Sommaren 1678 
ställs han inför ett obehagligt dilem-
ma. Vad ska hända? Kom så får du 
veta mer!  
 Denna dramatiserade guidning 
passar både modiga vuxna och nyfik-
na barn. Välkomna! 
 Det är fritt inträde men anmälan 
måste göras senast fredagen 8 maj till:
alexandra.f.giertz@svenskakyrkan.se



40 dagar före påsk inleds fastan och 
avslutas på påskafton. Varje söndag 
bryts fastan. Det är fortfarande fas-
tetid, men söndagarna får innehålla 
det man väljer bort under övriga 
fastan. Under fastetiden före påsk 
tänker vi på Jesus som gick genom 
lidandet och döden mot uppståndel-
se och ett nytt liv.

  

Under en fasta avstår  
du från något

Att fasta behöver inte betyda att du 
avstår från att äta. En kristen fasta 
kan lika gärna vara att avstå från 
tv-tittande, godis, alkohol, kött, eller 
något annat. En kristen fasta kan 
också handla om att avstå från något 
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Påsken, som är kyrkans största helg, 
går från djupaste sorg till sprudlande 
glädje. Påskdagen, den dag då jesus 
uppstod och lämnade sin grav, är den 
dag som vi firar rejält med en festmäs-
sa i vår största kyrka. Våra barnkörer, 
Första och Andra Mosekören sjunger. 
Efter mässan får alla barn leta efter 
påskägg på kyrkogården.  
Håslövs kyrka, påskdagen 12 april kl 11.

H E L A  PÅ S K H E LG E N S  P R O G R A M  PÅ  S I DA N  1 0

I samarbete med Malmö pastorat 
erbjuds vår församling retreat på 
Äspögården. Har du aldrig provat att 
åka på retreat kan dessa dagar vara 
en möjlighet. Buss från Malmö till 
Äspögården, med byte i Trelleborg 
där vi kan hämta upp deltagare. 
Ledare: Adina Wirdemo, (vik. präst 
i Höllvikens församling) samt Stefan 
Gummesson, (präst i S:t Andreas 
kyrka i Malmö pastorat.) 

Datum och tid: torsdag 21 maj  
kl 17.00 till söndag 24 maj kl 15.30.  

Pris 2 250 kr.  

Anmälan: stefan.gummesson@
svenskakyrkan.se eller 040-27 90 89.

Retreat i  
Kristi himmelsfärdstid

för att spara pengar. Pengarna kan 
sedan gå till någon som behöver dem 
bättre än du gör. Fastan inleds alltid 
på en onsdag, men inte på samma 
datum varje år. Det är när påskdagen 
infaller som styr när fastan inleds. 
Och påskdagen firas den första 
söndagen efter den första fullmånen 
efter vårdagjämningen.

Askonsdagen inleder fastan

Fastan börjar på askonsdagen och i 
många kyrkor firas askonsdagsmässa 
som är en gudstjänst med nattvard. 

Fastan avslutas med  
stilla veckan

Den sista veckan i fastan kallas för 
stilla veckan, eller passionsveckan. 
På söndagen har vi palmsöndagen 
och i slutet av veckan är det skärtors-
dag och långfredag.

FÖRST FASTAN

SEDAN FESTEN

Knock out för ondskan
Söndagen  15 mars är temat ”Kam-
pen mot ondskan”. Ondskan finns i 
många former; hat, ensamhet, ohäl-
sa och är en reell del av livet. Men 
tillsammans med Boxningsklubbens 
seniorer, ”Länge Leve Livet”, och 
Glädjestämman kämpar vi istället 
för livet och firar en mässa med 
fokus på gemenskap, hälsa, boxning, 
körsång och Guds kärlek. Varmt väl-
kommen till Stora Hammars kyrka, 
söndag 15 mars kl 11. 
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16 februari, sexagesima
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

19 februari, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

20 februari, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Präst på nätet
Maria Alm, präst i Burlövs församling, 
berättar om hur det är att arbeta som 
jourhavande präst på nätet.
Präst: Gunnel Kihlgren  

23 februari, fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst 
Stora Hammars kyrka

Ängelhämtning med dopfest.  
Läs mer på sidan 6. Kyrklunch och 
tårta efteråt i Kyrkans hus.  

18.00 Spirited music
Stora Hammars kyrka

Spirited voices med musik av Sting 
och Dolly Parton
Premiär för församlingens nya kör. 
Körledare: Martin Haksten. Fri entré. 

24 februari, måndag
19.00 Meditation och 
samtalskväll 
Stora Hammars kyrka

Med Pelle Bengtsson, präst och  
Sofie Rolf, journalist.

 

26 februari, askonsdagen
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

18.30 Ekumenisk mässa
Stora Hammars kyrka 

27 februari, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Samtal om bibelns kvinnor
Präst: Gunnel Kihlgren,  
diakon: Christina Dongas

1 mars, 1:a söndag i fastan
11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka

2 mars, måndag
19.00 Meditation  
och samtalskväll 
Stora Hammars kyrka

Med Pelle Bengtsson, präst och  
Sofie Rolf, journalist.

  
4 mars, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

18.15 Missa brevis
Stora Hammars kyrka  

5 mars, torsdag
12.00 Lunchmusik 
Stora Hammars kyrka

Till dig  
Med Pernilla Cederblad

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen

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

6 mars, fredag
19.00 Ekumenisk gudstjänst
Kyrkans hus

Världsböndagen  

8 mars, 2:a söndag i fastan
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka

Ro för själen
Musikstund för ro och eftertanke. 
Fri entré. Åse Lindberg-Christensen, 
tvärflöjt, piano, orgel, sång,  
Pernilla Cederblad, piano, orgel,  
kornett, sång, Christina Dongas, text.

9 mars, måndag
19.00 Meditation  
och samtalskväll 
Stora Hammars kyrka

Med Pelle Bengtsson, präst och  
Sofie Rolf, journalist.

11 mars, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

Präst och musiker vid mässor och gudstjänster meddelas på hemsidan
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12 mars, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Glädjespridarna sjunger för oss

Präst: Gunnel Kihlgren,  
diakon: Christina Dongas

18.30 Caféföredrag
Kyrkans hus, Linnésalen

Om suicid, livets gränser och hopp
Föreläsning av Maria Ter-Boch.  
Föranmälan. Läs mer på sidan 6.

15 mars, 3:e söndag i fastan
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Boxningsklubbens seniorer  
och Glädjestämman medverkar.  

16 mars, måndag
19.00 Meditation  
och samtalskväll 
Stora Hammars kyrka

Med Pelle Bengtsson, präst och  
Sofie Rolf, journalist.

18 mars, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

18.15 Missa brevis
Stora Hammars kyrka  

19 mars, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

På utflykt till Afrika
Om resor till Afrika genom berättelse 
och musik. Eva Kunda Neidek, musiker 
och diakon och Björn Helander, musiker.   
Präst: Gunnel Kihlgren,  
diakon: Christina Dongas 

22 mars, jungfru marie  
bebådelsedag
11.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka  

Mässa med stora och små. Biblar 
delas ut till församlingens sexåring-
ar. Barnkören medverkar. Kyrklunch 
efteråt.

18.00 Gospelmässa
Stora Hammars kyrka  

Gospel Glory under Karolina Almgrens 
ledning.

23 mars, måndag
19.00 Meditation  
och samtalskväll 
Stora Hammars kyrka

Med Pelle Bengtsson, präst och  
Sofie Rolf, journalist.

25 mars, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

26 mars, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Samtal om bibelns kvinnor
Präst: Gunnel Kihlgren,  
diakon: Christina Dongas

29 mars, 5:e söndag i fastan
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

18.00 Konsert
Håslövs kyrka

Malmö Brass Band under ledning av 
Jan Winborg. 

30 mars, måndag
19.00 Meditation  
och samtalskväll 
Stora Hammars kyrka

Samtal kring pilgrimspärlorna 
Ledare: Pelle Bengtsson & Sofie Rolf.

1 april, onsdag
18.15 Missa brevis
Stora Hammars kyrka  

5 april, palmsöndagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka 

Apostlakören och Annakören.

8 april, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

9 april, skärtorsdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka  

I Stillhetens tecken
Felix Illi och Pernilla Cederblad

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen

Soppa, bröd och kaffe 30 kr

Präst: Gunnel Kihlgren  

Missa inte gospelmässan 
       Söndag 22 mars kl 18   
Stora Hammars kyrka
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9 april, skärtorsdag 
18.00 Skärtorsdagsmässa 
Rängs kyrka  

20.00 Upplevelsemässa 
Stora Hammars kyrka

  
10 april, långfredag
11.00 Gudstjänst
Rängs kyrka

20.00 Upplevelse- 
gudstjänst
Stora Hammars kyrka  

11 april, påskafton
23.45 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

Sångsolist: Fredrik Frid Giertz

12 april, påskdagen
11.00 Festmässa
Håslövs kyrka  

Barnkör medverkar.  
Påskäggsletning efter mässan.

13 april, annandag påsk
14.00 Vigselinformation
Rängs kyrka, S:ta Annasalen  

Präst: Gunnel Kihlgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

18.00 Upplevelsemässa 
Stora Hammars kyrka

15 april, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

16 april, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Samtal om bibelns kvinnor
Präst: Gunnel Kihlgren,   
diakon: Christina Dongas

18 april, lördag
11.00 Konfirmationsmässa
Håslövs kyrka

19 april, 2:a söndagen i påsktiden
11.00 Gudstjänst 
Stora Hammars kyrka  

Glädjestämman medverkar. 
Födelsedagsfest för inbjudna jubilarer 
efteråt.

21 april, tisdag
18.30 Föräldraföredrag 
Kyrkans hus

Niclas Ottosson föreläser om  
nätmobbing. Läs mer på sidan 5.

22 april, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

23 april, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Gustaf Centervall, präst, kommer och 
kåserar om livet med mera.
Präst: Gunnel Kihlgren,  
diakon: Christina Dongas

18.30 Caféföredrag
Kyrkans hus, Linnésalen  

”Kvinnligt, manligt, mänskligt?”
Föreläsning med komikern  
Anna-Lena Brundin. Föranmälan.  
Läs mer på sidan 6.

26 april, 3:e söndagen i påsktiden
11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

18.00 Spirited music
Stora Hammars kyrka

Spirited voices med musik av Elvis 
och Marie Fredriksson
Körledare: Martin Haksten. Fri entré.  

29 april, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

P Å S K H E L G E N

Präst och musiker vid mässor och gudstjänster meddelas på hemsidan

Håll dig uppdaterad, kom med tips 
och tyck till. Facebook är platsen.

www.facebook.com/hollvikensforsamling

 KYRKTAXI
Är du förhindrad att på egen hand ta dig 
till församlingens gudstjänster och  
aktiviteter kan du få skjuts med kyrktaxi. 
Ring Vellinge Taxi, tel 040–45 33 00.



svenska kyrkan  
höllvikens församling

kyrkans hus Kyrkvägen 7, 236 32 Höllviken

Tel: 040-45 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 

E-post: hollviken.pastorat@svenskakyrkan.se

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

kyrkhälsning: lev & njut, nr 2, 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 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
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30 april, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Optimistkören från Limhamn, under 
ledning av Margareta Haksten.
Präst: Gunnel Kihlgren,  
diakon: Christina Dongas

3 maj, 4:e söndagen i påsktiden
11.00 Mässa 
Stora Hammars kyrka  

18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka  

Vårkonsert
Glädjestämman under ledning av 
Pernilla Cederblad. Fika efteråt.  
Fri entré.

6 maj, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

7 maj, torsdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka

Önska dig ditt favoritstycke 
Önskelåda vid expeditionen efter 
påskhelgen. Martin Haksten uppfyller 
din önskan.  

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen

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

10 maj, 5:e söndagen i påsktiden
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

Musik av Mikael Wiehe
Kyrkans dansgrupp medverkar under 
ledning av Susann Persson. Övning 
inför mässan kl 10 i Kyrkans hus. 

11 maj, måndag
18.30 Informationsmöte  
för konfirmander 
Kyrkans hus

Läs mer på sidan 5                       

19.00 En svensk, en dansk 
och Bastian 
Håslövs kyrka

Läs mer på sidan 6.                       

13 maj, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka  

14 maj, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Åsa Gustavsson, diakon i Lunds  
Allhelgonaförsamling berättar om 
uppväxten som missionärsbarn.
Präst: Gunnel Kihlgren,  
diakon: Christina Dongas

17 maj, bönsöndagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

15.00 En svensk, en dansk 
och Bastian 
Håslövs kyrka

Läs mer på sidan 6.                       
   
 



 

Malmö  
Brass Band

Håslövs kyrka kl 18   
söndag 29 mars 

Under ledning av  
Jan Winborg

Spirited  
 voices

Stora Hammars kyrka  
Söndag 23 februari kl 18  
Premiärkonsert med 
musik av Dolly Parton och Sting 

Stora Hammars kyrka 
Söndag 26 april kl 18 
Musik av Marie Fredriksson och Elvis 

Körledare: Martin Haksten

Ro för själen
Musikstund för ro och  

eftertanke med 
Åse Lindberg-Christensen,  

Pernilla Cederblad 
Christina Dongas  

Stora Hammars kyrka  
söndag 8 mars kl 18

ALLTID FRI ENTRÉ OM  

       
  INGET ANNAT ANGES

       
       

   

Glädjestämmans
vårkonsert

Stora Hammars kyrka söndag 3 maj kl 18

 
Pernilla Cederblad leder 

  

Sex måndagar i rad med  
start 24 februari 

i Stora Hammars kyrka kl 19

Meditation och 
samtalskvällar
med Pelle Bengtsson, präst och  

Sofie Rolf, journalist

S P I R I T E D  M U S I C
P R E S E N T E R A R  N Y S TA R TA D E  KÖ R E N


