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i somras var jag på en hejdundrande 
50-årsfest. Vännen som jubilerade hade 
på FB satt statusen fifty and feeling 
fine. Att få bli vuxen var sedan barnsben 
en evig längtan; när kvarterets andra 
ungar lekte ryska posten, satt hen hellre 
hos de pensionerade grannarna och 
spelade canasta. Vi diskuterade be-
greppet vara vuxen runt festbordet och 
svaren skiftade; att man numera inte 
behövde bry sig så mycket 
om vad andra tyckte och 
tänkte, att man fått ett mer 
avslappnat förhållande till 
prestation och stress, att 
värna sitt barnasinne. Flera 
undrade ständigt när andra 
skulle avslöja eller syna 
deras vuxenbluff. 

själv har jag alltid haft en 
kluven relation till begreppet 
att vara vuxen. Men vännens 
50-årsfest tillsammans med 
två andra händelser det senaste året har 
varit en väckarklocka för mig och min 
inställning till livet och tiden.

den ena var när en man som passerat 
80 års-strecket sa till mig: Nu har jag 
det mesta av livet bakom mig men du, 
Victoria, har allt det bästa framför dig. 
Jag blev rörd samtidigt som jag skäm-
des, därför att jag mest fokuserar på 
det som är jobbigt och stressar mig, 
som gör att jag längtar bort istället för 
att vara närvarande i nuet. 

Victoria Björck Karlsson
Präst

”
”

den andra var en föreläsning för ton-
årsföräldrar då socionomen Mia Bör-
jesson berättade att de unga människor 
hon möter idag bävar för att bli vuxna. 
Inte främst på grund av att det är en 
okänd och ny tillvaro som väntar utan 
för att vi som är vuxna inte framställer 
livet och tillvaron tillräckligt positivt. 
Det som ungdomarna ser och hör är 
stressade, irriterade vuxna, som inte har 

ork att vara närvarande, inte 
är nöjda med sig själva utan 
pressar sig med träning och 
extremutmaningar, som bara 
arbetar och inte har tid för 
något annat och sänder ut 
tydliga signaler att livet är 
skitjobbigt! Och undersök-
ningar visar att över 50 % av 
dagens tonåringar inte för- 
väntar sig att deras liv kan bli 
bättre än deras föräldrars. 

så när jag i juni såg de 
lövade flaken med sjungandes, förvän-
tansfulla studenter och kom på mig själv 
att mumla ”ja, ja, ni skulle bara veta, tids 
nog kommer livet ikapp er”, som om de 
inget begrep trots att de har levt det 
här i livet i minst 18 år och inte hade 
rätten att vara glada oavsett hur livet 
framöver blir, tänkte jag: Skärpning, 
Victoria! Och jag riktar en tacksamhets-
bön till Gud för att de här klockorna har 
fått klämta in insikter i mitt hjärta och 
väckt mig ur min livsglädjesoförmåga. 

att vara vuxen kommer inte an på 
åren vi har levt. Det innebär snarare 
att utifrån de erfarenheter vi gjort, 
oavsett ålder, våga lyssna till det vi 
behöver för att må bra, våga säga nej 
till det som vi vet kommer att skapa 
irritation och stress och tro på och följa 
vår längtan och våra drömmar. Våga 
spontanitet och plötsliga infall till för-
mån för plikten och förnuftet, skratta 
högt trots att det inte passar sig och ta 
några danssteg på bussen när musiken 
i lurarna är bra. Våga bryta upp från 
den bekvämlighet som vi håller fast vid 
trots att den inte ger oss någon inspi-
ration eller glädje. Våga vara positiva 
moralister som har tid att ge för samtal 
med människor, oavsett åsikter eller 
funderingar. Att, som någon vän skrev i 
flödet, fira fest i ärmlöst och gladeligen 
strunta i gäddhänget. Att hitta för-
mågan att omfamna det här livet och 
försöka hålla taget om det goda och 
vackra, positiva och vilsamma som  
Gud ger i stort och smått. Ja, att våga 
leva så att varje ungdom som äntrar 
ett framtida studentflak ser fram emot 
sin egen vuxenresa, längtar efter att 
lägga ännu en dag till sitt liv och vågar  
tänka att nu jäklars ska jag äntligen  
bli vuxen och rubricera på Face- 
book grown-up and feeling fine.

    Nu jäklars ska jag äntligen  
bli vuxen och rubricera på Facebook  
grown-up and feeling fine
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Torsdagsklubben startar upp
Vi fortsätter under hösten 2019. Ett omväxlande program väntar med mycket 
musik, spännande föreläsningar och Gudomlig soppa. Lunchmusiken inleder 
med efterföljande soppa 5 september. Programmet kan hämtas på expeditio-
nen eller läsas på hemsidan. Frågor? Ring Gunnel Kihlgren 070-161 96 71.

Nya infattningshäckar 
på kyrkogården
Under lång tid har infattningshäck-
arna på våra kyrkogårdar bitvis mått 
dåligt och mycket material har dött. 
Under försommaren började vi där-
för att byta ut häckmaterial först  
och främst på Stora Hammars kyrko-
gård. Det blir ett lyft för hela kyrko-
gården.

Susann går i passion
Susann Persson lämnar församlings-
arbetet efter 28 år. Hon går i pension 
men ordet passion passar bättre.  
Nu blir det tid för annat som ligger 
Susann varmt om hjärtat.

Eftersom du älskar att tävla så får du  
en klassisk sportfråga. Hur känns det?  
Det känns jättebra men också en smu-
la vemodigt. Jag har ju glädjen att även 
fortsättningsvis finnas kvar i olika 
sammanhang. Jag har haft fantastiskt 
stimulerande arbetsuppgifter där jag 
har fått vara med och utvecklat inne-
hållet. Genom åren så har de varierat 
väldigt, från fysiskt krävande till djupa 
samtal med både unga och gamla, 
och det har blivit många möten med 
människor, både i glädje och sorg. 
Givetvis kommer det att bli en saknad 
av detta och av arbetsgemenskapen.    

Och planerna för ditt nya friare liv? 

Nu väntar mer tid för att njuta av 
familjen, vänner och avkoppling i vår 
trädgård. Mer tid för fritidsaktiviteter 
skall det också bli. Framförallt den 
kalla årstiden ska det bli skönt att få 
ta det lugnt på morgonen och slippa 
ge sig ut.  

Susann kommer att fortsätta med 
guidningar av Bibliska trädgården 
och att leda Heliga danser. Susann 
avtackas i dansmässan 29 september.

Mot nya utmaningar 
Susanna Ärlelid ska börja arbeta 
som diakon i Malmö St. Andreas,  
efter 10 år hos oss i Höllviken. 
Susanna har arbetat inom barn- och 
familjeverksamheten och det senaste 
året som diakon. Susanna avtackas 
vid mässan söndag 25 augusti.

Niklas Dreisig börjar sin nya präst-  
tjänstgöring i Smedstorps församling 
på Österlen efter fem år i Höllviken. 
Niklas har arbetat med konfirman-
der, dop, vigslar och begravnings-
gudstjänster och annat prästerligt 
arbete.

Ni blir saknade och vi önskar er 
lycka till och Guds välsignelse över 
era kommande uppgifter. 

Tre spännande caféföredrag på gång
Boka 5 september (anmälan fr o m 23 augusti), 17 oktober (anmälan fr o m  
6 september) och 21 november (anmälan fr o m 18 oktober).  
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. 
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Gert Zaar kyrkogårdsarbetare i för-
samlingen har under sommaren gått 
bort. Gert var anställd i församlingen 
sedan 2001. Våra tankar och böner 
går till hans familj.



Vill du vara med i ett 
härligt gospelgäng...
Anmäl dig då till vår kör Gospel  
Glory. Anmälningsformulär hittar du 
på vår hemsida. Du kan även scanna 
QR-koden nedan och komma direkt 
till anmälan. Anmäl dig senast onsdag  
23 augusti. Terminen startar måndag 
26 augusti med en  
enklare uppsjungning  
för nya som vill prova  
på att sjunga i kören.  
Vi ses kl. 19.00.  

Samtal om sorg,  
liv och hopp 
För dig som har mist en anhörig 
ordnar församlingen grupper, som 
träffas dagtid eller kvällstid, för  
att prata och utbyta erfarenheter 
kring sorg. Tillsammans pratar vi 
om minnen, livet och modet att gå 
vidare. Det finns även möjlighet 
till enskilda samtal med präst eller 
diakon om sorg och livet. Har du 
frågor eller är intresserad?
Kontakta Gunnel Kihlgren, präst 
070-161 96 71,  
gunnel.kihlgren@svenskakyrkan.

...eller vill du sjunga 
klassisk musik? 
Varför inte både och? Näsets kam-
markör är en kör med höga ambi-
tioner och förkärlek för klassisk 
musik. Du är en van körsångare 
som letar efter nästa utmaning. 
Notläsning är en stor fördel. Kör- 
sångare i alla stämmor välkomnas. 
Körstart söndag 8 september.  
Kontakta körledare:  
Martin Haksten: 070-161 96 75,  
martin.haksten@svenskakyrkan.se

Dans som bön,  
meditation och motion  
i gemenskap. 
Till medeltida musik, psalmer, tango, 
afrikanska rytmer, klassisk och 
modern musik rör vi oss tillsammans. 
Musik som skapar lugn, ger energi 
och fördjupar kontakten med våra 
känslor.  
 Danserna kan bestå av relativt enk-
la, gemensamma rörelser som hjälper 
oss att vara i vår kropp. Heliga danser 
har uråldriga rötter. Dansstegen lärs ut 
av en dansledare och upprepas i korta 
sekvenser om och om igen.  
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En svensk, en  
dansk och Bastian 
Onsdag 25 september kl 19 är det 
åter dags för Bastian att ta plats i 
Håslövs kyrka. Kom och lyssna när 
Anna-Kajsa och Alexandra berättar 
och gestaltar Bastians liv och öde. 
Alla som har besökt dessa kvällar 
har blivit positivt överraskade och 
flera har valt att återkomma efter-
som Bastians liv är något utöver det 
vanliga. Missa inte chansen. Anmäl 
dig redan nu! Anmälan senast mån-
dag 23 september till: 
alexandra.f.giertz@svenskakyrkan.se

Onsdag 11 september är det höststart för Apostlakören och Annakören 

När vi delar och deltar i samma 
rörelse skapas en, oftast ordlös, 
gemenskap. Många danser uttrycker 
en bön eller lovsång till Gud. Gå in 
på länken nedan och se när vi firade 
dansmässan Din ljusa skugga i 
Stora Hammars kyrka: https://www.
svtplay.se/video/21576238/gudstjanst/
gudstjanst-avsnitt-13-3 

Tid och plats: kl 17.30 – 19.30  
Kyrkans hus i Höllviken. Torsdag  
22 och 29 aug, 12, 19 och 26 sept,  
24 och 31 okt. Kostnad 250 kr.    
I samarbete med Sensus.
Information och anmälan:  
susann.persson@svenskakyrkan.se
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Pingsten kallas 
också för...

Pingstliljan tillhör familjen...
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Barnkörerna
Går du på lågstadiet kan du anmäla 
dig till Första Mosekören, går du på 
mellanstadiet så kan du anmäla dig 
till Andra Mosekören. Anmäl dig på 
vår hemsida. Att sjunga i kör hand-
lar inte bara om att sjunga utan även 
om att få nya kompisar, skratt, skoj 
och gemenskap. Vi ses på tisdagar.

Andra Mosekören: 16.30–17.15 
(barn födda 2009–2007)

Första Mosekören: 17.30–18.15 
(barn födda 2013–2010)

Terminen startar v 37.

Höststart för både  
små och stora

Här är facit till korsordet i förra numret.
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Ängelhämtning  
med dopfest
Söndag 22 september kl 11 i Stora 
Hammars kyrka firar vi en festlig 
gudstjänst med mycket musik och 
glädje. Alla är välkomna, och de 
barn som döpts under första hal- 
van av 2019 är extra välkomna för 
att hämta sin dopängel. Ett minne  
och en symbol för dopet. Efter guds- 
tjänsten fortsätter festen då det  
serveras lunch och tårta i  
Kyrkans hus.

Föräldraträff 

Torsdagen den 3 oktober kl 18 ses  
vi för en föräldraträff. Alla föräld-
rar är välkomna men denna gång 
utan barn. Vi äter middag tillsam-
mans och Mathias Wittgren ger oss 
en informativ föreläsning om HLR. 
Mathias Wittgren är sjuksköterska 
med 8 års yrkeserfarenhet inom 
ambulansen.

Kostnad: 50 kr

Anmälan senast fredag 
27 september till:  
alexandra.f.giertz@svenskakyrkan.se

Babyrytmik
Tisdag och torsdag förmiddagar 
är det babyrytmik i Kyrkans hus. 
Föräldrar kommer med sina bebisar 
och sjunger traditionella barnsång-
er. Forskning visar att föräldrar och  
barn knyter an genom sången och 
hjälper barnet att utveckla sitt tal.

Terminen startar v 37. 
Anmälan görs på vår hemsida. 

Salig röra
Ni som är föräldralediga är väl-
komna med era barn till Kyrkans 
hus tisdagar och torsdagar kl 9–12.  
Då umgås, leker och fikar vi. Det 
serveras fika till självkostnadspris. 

Terminen startar v 37. 
Ingen anmälan krävs. 

En stor succé som 
växer sig ännu större
Fredag 27 september kl 18.30 i  
Håslövs kyrka är det dags för Första 
Mosekören att upprepa succékonser-
ten ”Vi letar skatt”. Denna gång till-
sammans med Andra Mosekören och 
alla andra barnkörer i vårt kontrakt. 
Gå in på hemsidan eller  
scanna QR-koden och  
läs mer om konserten  
och alla medverkande.

Mathias 
Wittgren
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Vad vet du om  
allhelgonahelgen?
Allhelgonahelgen är den helg då vi 
tänder ljus, dekorerar gravar och 
minns våra närstående som gått bort.   
De som har mist någon sedan förra 
allhelgonahelgen välkomnas till en 
minnesgudstjänst. Där läses namnen 
upp på alla som avlidit i försam-
lingen, samt på dem som det hållits 
begravningsgudstjänst för i någon 
av församlingens kyrkor. Vad är då 
allhelgonadagen?

Alla helgons dag  
och allhelgonadagen.  

Vad är skillnaden?

Under den den katolska medeltiden i 
Sverige nämns allehelgonadagen för 
första gången. Det sker i Vallentunaka-
lendariet 1198. Den räknades då till an-
dra klassens helger och kom i betydelse 
närmast efter jul, påsk och pingst. 
Allhelgonadagen  upphörde att vara 
helgdag i almanackan 1772. Skälet till 
att den försvann då var att helgon inte 
sågs som en del i den protestantiska 
lutherska trosuppfattningen. Men den 
gamla allhelgonadags-högtiden levde  
kvar som tradition. Först 1953 återin-
fördes helgdagen i almanackan men  
då som alla helgons dag, som alltid  
ska infalla på en lördag mellan den  
31 oktober och den 6 november. 
Sedan dess lever bägge dagarna kvar. 

Allhelgonadagen infaller alltid för-
sta november. I år är det en fredag, 
men den är ingen helgdag.

Alla helgons dag

Inom den kristna kyrkan på 700-ta-
let började helgon och martyrer att 
firas. Det blev så klart många dagar. 
För cirka 1000 år sedan beslutade

den tyskromerske kejsaren Ludvig 
den fromme, som tydligen inte bara 
var from utan också rationell, att 
införa en gemensam dag i för alla 
helgon och martyrer. Det var så alla 
helgons dag kom till.

Gravljusen tänds

Under slutet av 1800-talet började 
man att tända gravljus här i Sverige. 
En tidigare tradition var att tända 
gravljus på julafton. Så gjorde man 
ända in på 1940-talet. 

Vad är det som gäller egentligen? 
Halloween, Día de los muertos el-
ler allhelgona? Måste man välja? 
Nej! Vi slår ihop allt! 
 Kom till biblioteket måndag  
28 oktober kl 15. Då arrangerar 
vi en temadag inför allhelgona-
helgen för våra små, tillsammans 
med biblioteket i Höllviken.  
 Det blir högläsning ur barn-
böcker som handlar om döden 
och begravning. Efter högläsning-

A L L H E G O N A S P E C I A L

Dökul!  
Allhelgona för de små

Ludvig  
den fromme

en är det frågestund med vår 
präst Ida Eklund. Vi gör ljuslyk-
tor och det blir ansiktsmålning.  
 Kl 17 går vi i ett ljuståg upp 
till Stora Hammars kyrka för en 
kort andakt. Första och Andra 
Mosekören sjunger för oss. 
Efteråt bjuder vi på korv med 
bröd. Dagen avslutas med filmen 
Coco i Kyrkans hus kl 19.

Ingen anmälan krävs. 
Lämpligt för barn över 5 år
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1 november, fredag
9.30 Öppen kyrka
Stora Hammars kyrka, Orangeriet,  
Rängs kyrka (öppna till kl 17.00)

Håslövs kyrka (öppen till kl 16.00)
 
2 november, alla helgons dag
9.30  Öppen kyrka
Stora Hammars kyrka, Orangeriet,  
(öppna till kl 16) Kaffe serveras. 
Präst finns på plats från kl 12 för samtal.

12.00 Öppen kyrka
Rängs kyrka, Håslövs kyrka  
(öppna till kl 16) Kaffe serveras

Kyrkorna är öppna för ljuständning  
och en stilla stund.

14.00 Andakt i allhelgonatid
Vid minneslunden  
Stora Hammars kyrkogård
Präst: Gunnel Kihlgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 
musiker: Andreas Wetterlund, eufonium

18.00 Minnesgudstjänst
Stora Hammars kyrka

Vi minns och tänder ljus för församlings- 
medlemmar som avlidit sedan förra allhel- 
gonahelgen samt för dem vilka begrav- 
ningsgudstjänst hållits i våra kyrkor.
Präst: Gunnel Kihlgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad, 
musiker: Andreas Wetterlund, eufonium

3 november, söndagen   
e alla helgons dag
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Präster: Cecilia Billkvist, Jim Tullgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 

18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka

Ro för själen. Läs mer på sista sidan.

Många besöker sina nära och käras 
gravplatser för att tända ljus och 
plantera höstblommor eller lägga 
andra dekorationer. Ljung och cyk-
lamen är klassiska gravblommor. 
Den vita färgen på krysantemum 
och nejlikekvistar lyser upp i höst-
mörkret. Många andra krukväxter, 
kanske i den avlidnes favoritfärger, 
skapar värme och stämning på 
gravarna. En liten grön växt, som 
heter Hebe, finns i olika sorter 
och nyanser och de små kuddarna 
tillsammans med t ex silverek och 
ljung klarar även av lättare frost.

Konst i allhelgonatid

Gör graven allhelgonafin

Använd gärna ljus med miljömärkning. Det är ett extra  
fint sätt att hedra bortgångna och vår miljö.

ALLHELGONAHELGEN I  
HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

Cecilia Billkvist, präst i Hjärnarp-  
Tåstarps församling, ställer ut sina 
ikonmålningar i Stora Hammars 
kyrka från tisdag 29 oktober  
till söndag 3 november (se hemsi-
dan för öppettider). Cecilia har en 
bakgrund som bildkonstpedagog 
och grafisk formgivare. Tisdag 29 
oktober kl 18, i Kyrkans hus, kan 
du höra Cecilia berätta om hur 
ikonmåleriet blev en viktig del 
av hennes liv. Cecilia gästar även 
Torsdagsklubben 31 oktober kl 12 
och medverkar vid mässan söndag  
3 november kl 11.  



18 augusti, 9 e trefaldighet 
10.00 Pilgrimsvandring 
Från EFS Höllviksstrand till mässan i 
Ljungkyrkan.
Vandringsledare: Pelle Martinsson

11.00 Ekumenisk  
gudstjänst
Ljungkyrkan 

Pastor: Pelle Martinsson,  
präst: Victoria Björck Karlsson,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 

21 augusti, onsdag 
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

25 augusti, 10 e trefaldighet 
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka 

Diakon Susanna Ärlelid avtackas 
Präst: Jim Tullgren,  
organist: Martin Haksten 

28 augusti, onsdag 
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

1 september, 11 e trefaldighet 
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka
Glädjestämman medverkar
Präst: Victoria Björck Karlsson,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 

5 september, torsdag 
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka
Musik av Benny Andersson med 
Martin Haksten. 

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

18.30 Caféföredrag
Kyrkans hus, Linnésalen

Föredragshållare meddelas senare på 
hemsidan och Facebook 
Läs mer om anmälan på sid 3.

Präst: Victoria Björck Karlsson

8 september, 12 e trefaldighet 
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präst: Jim Tullgren,  
organist: Martin Haksten 

11 september, onsdag 
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

12 september, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen
Gamla och nya sånger  
med Pernilla Cederblad
Präst: Gunnel Kihlgren
 

15 september, 13 e trefaldighet
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präst: Gunnel Khilgren,  
organist: Martin Haksten 

18.00 Konsert
Spirited Music
Stora Hammars kyrka

Musik av Simon & Garfunkel och 
David Bowie framförs av Martin  
Haksten med kompband. Fri entré.

18 september, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka 

18.00 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

19 september, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Vad vet du om Systerbilen  
på Näset?  
Kerstin Nilsson, leg sjuksköterska  
berättar om sin verksamhet

Präst: Gunnel Kihlgren

22 september, 14 e trefaldighet 
11.00 Gudstjänst med 
ängelhämtning
Stora Hammars kyrka 

Solister ur Första och Andra mose-
kören. Kyrklunch och tårta efteråt. 
Präst: Jim Tullgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 
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Lunchmusik kl 12 torsdag 5 september,  
3 oktober och 7 november i Stora Hammars kyrka. 
Efteråt serveras Gudomlig soppa i Kyrkans hus. 



18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka

Ro för själen
Our Father. Konsert med Eva Kunda 
Neidek och gitarristen Peter Bohlin. 
En klingande resa genom Fader vår, 
denna tvåtusenåriga bön. Fri entré.

25 september, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.00 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

19.00 Guidad tur
Håslövs kyrka

En svensk, en dansk och Bastian
Läs mer på sid 4.

26 september, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Om bibelns kvinnor  
Kvinnan med blödning.

Präst: Gunnel Kihlgren

27 september, fredag 
18.30 Konsert
Håslövs kyrka

Vi letar skatt 
Första Mosekören och Andra Mo-
sekören tillsammans med alla andra 
barnkörer i vårt kontrakt.  

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

29 september,  
den helige mikaels dag 
18.00 Dansmässa
Stora Hammars kyrka 

Din ljusa skugga 
Hans Nordström, sång och trumpet, 
Pelle Martinsson, sång,  
Julia-Caroline Witte, fiol och sång, 
David Andersson, bas,   
Pernilla Cederblad, piano och sång. 
Missionsassistent Susann Persson 
avtackas.  
Enklare förtäring i Kyrkans hus efteråt. 
Präst: Gunnel Kihlgren,  
missionsassistent: Susann Persson

2 oktober, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.00 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

3 oktober, torsdag
12.00 Lunchmusik
Stora Hammars kyrka 
Läkande kraft

Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen

Soppa, bröd och kaffe 30 kr.
Präst Gunnel Kihlgren

18.00 Föräldraträff 
Kyrkans hus, Café Oliv

Föreläsning av Mathias Wittgren 
om HLR med middag 
Anmälan. Läs mer på sid 5.

6 oktober, 16 e trefaldighet 
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präst: Jim Tullgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad

9 oktober, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka 

18.00 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

10 oktober, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Anhörigstöd på nätet  
Susann Lindmark, koordinator på  
Omtankens hus berättar

Präst: Gustaf Centervall

13 oktober, tacksägelsedagen
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präst: Ida Eklund,  
musikpedagog: Alexandra Frid Giertz, 
organist: Martin Haksten

18.00 Skördevesper
Rängs kyrka

Annakören och Apostlakören under 
ledning av Martin Haksten.  
Kyrkkaffe och äpplekaksbuffé efteråt 
i S:ta Annasalen.
Präst: Jim Tullgren
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16 oktober, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.00 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

17 oktober, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Präst i utlandskyrkan 
Tania Kamensky, kyrkoherde i Uppåkra 
församling berättar.

Präst: Gunnel Kihlgren 

18.30 Caféföredrag
Kyrkans hus Linnésalen

Föredragshållare meddelas senare på 
hemsidan och Facebook 
Läs mer om anmälan på sid 3.

Präst: Victoria Björck Karlsson

20 oktober, 18 e trefaldighet
10.00 Mässa
Vellinge kyrka

Sammanlyst mässa i Skytts kontrakt 
i samband med Biskopsvisitationen. 
Medverkande meddelas senare på 
hemsidan.

18.00 Gospelmässa
Stora Hammars kyrka

Gospel Glory, under ledning av  
Karolina Almgren, bjuder på en  
härlig kväll. 

Präst: Victoria Björck Karlsson

23 oktober, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.00 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

24 oktober, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Hemlig gäst

Präst: Gunnel Kihlgren

27 oktober, 19 e trefaldighet
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präst: Ida Eklund  
organist: Martin Haksten

18.00 Spirited Music
Stora Hammars kyrka

Musik av George Michael och Ulf 
Lundell framförs av Martin Haksten 
med kompband. Fri entré.

28 oktober, måndag
15.00 Dökul!
Höllvikens bibliotek

Temadag inför allhelgonahelgen 
Samarbete med biblioteket i  
Höllviken. Läs mer på sid 6.
Präst: Ida Eklund, musikpedagog: 
Alexandra Frid Giertz,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad
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29 oktober, tisdag
18.00 Föredrag
Kyrkans hus, Linnésalen

Samtal med Cecilia Billkvist  
Präst i Hjärnarp-Tåstarp församling 
berättar om sitt ikonmåleri.

30 oktober, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

31 oktober, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Samtal med Cecilia Billkvist  
Präst i Hjärnarp-Tåstarp församling 
berättar om sitt ikonmåleri.
Präst: Gunnel Kihlgren

1 november, fredag
09.30 Öppen kyrka
Stora Hammars kyrka, Orangeriet, 
Rängs kyrka (öppna till kl 17.00) 
Håslövs kyrka (öppen till kl 16.00)

 
2 november, alla helgons dag
09.30  Öppen kyrka
Stora Hammars kyrka, Orangeriet, 
(öppna till kl 16) Kaffe serveras. 
Präst finns på plats från kl 12 för samtal.

12.00 Öppen kyrka
Rängs kyrka, Håslövs kyrka  
(öppna till kl 16) Kaffe serveras.

Kyrkorna är öppna för ljuständning  
och en stilla stund.

29 oktober–31 oktober ställer Cecilia Billkvist ut sina  
ikonmålningar i Stora Hammars kyrka. L Ä S  M E R  PÅ  S I D  7.



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: mognad, nr 4, 2019
Ansvarig utgivare: Jim Tullgren
Redaktör: Mikael Canneroth
Tryck: Exakta.se, 2019

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

14.00 Andakt i allhelgonatid
Vid minneslunden 
Stora Hammars kyrkogård

Präst: Gunnel Kihlgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad, 
musiker: Andreas Wetterlund, eufonium 

18.00 Minnesgudstjänst
Stora Hammars kyrka

Vi minns och tänder ljus för försam-
lingsmedlemmar som avlidit sedan 
förra allhegonahelgen samt för dem 
vilka begravningsgudstjänst hållits i 
någon av våra kyrkor.
Präst: Gunnel Kihlgren,  
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad,  
musiker, Andreas Wetterlund, eufonium

3 november, söndagen e  
alla helgons dag
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präster: Cecilia Billkvist, Jim Tullgren, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 

18.00 Konsert
Stora Hammars kyrka

Ro för själen
Musikstund för ro och eftertanke. 
Musiker är Anna Torstensson, cello 
och sång och Pernilla Cederblad, 
piano och sång. Fri entré.

6 november, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.00 Missa brevis
Stora Hammars kyrka
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7 november, torsdag
12.00 Lunchmusik
Violin och piano 
Martin Haksten med violinist.

12.30 Gudomlig soppa
Kyrkans hus, Linnésalen

Soppa, bröd och kaffe 30 kr.
Präst: Gunnel Kihlgren

10 november, 21 e trefaldighet 
11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka

Präst: Ida Eklund  
organist: Martin Haksten

17.00 Konsert
Lilla Slågarps kyrka 

Vivaldis Gloria
Körsångare från hela Söderslätt, 
Alexandra Frid Giertz, sopran,  
Anna-Kajsa Holmberg, mezzo, 
Cappella Lundensis under ledning av 
Martin Haksten och  
Adam Hesselbom. Fri entré.

13 november, onsdag
08.30 Morgonmässa
Stora Hammars kyrka

18.00 Missa brevis
Stora Hammars kyrka

14 november, torsdag
12.00 Torsdagsklubben
Kyrkans hus, Linnésalen

Om bibelns kvinnor 
Marta och Maria

Präst: Gunnel Kihlgren

17 november, 22 e trefaldighet 
11.00 Gudstjänst
Med efterföljande födelsedagsfest i 
Kyrkans hus för inbjudna jubilarer. 
Präst: Gunnel Kihlgren, 
kyrkomusiker: Pernilla Cederblad 
 



        Stora Hammars kyrka  
söndag 20 oktober kl 18 

Körledare: Karolina Almgren

Gospelmässa med

Vivaldis 
Gloria Körsångare från hela Söderslätt, Alexandra Frid Giertz, sopran,  

Anna-Kajsa Holmberg, mezzo samt Cappella Lundensis  
under ledning av Martin Haksten och Adam Hesselbom.

Lilla Slågarps kyrka, söndag 10 november kl 17

Ro för själen
”Our Father” med Eva Kunda Neidek och Peter Bohlin

Musikstund för ro och eftertanke med Anna Thorstensson 
       och Pernilla Cederblad

Söndag 22 september kl 18

Alla helgons dag 3 november kl 18

Din ljusa  
     skugga

  Dansmässa

Stora Hammars kyrka 
    Den helige Mikaels dag 
29 september kl 18

ALLTID FRI ENTRÉ OM  

       
  INGET ANNAT ANGES

       
       

   

Stora Hammars kyrka
          

Söndag 15 september kl 18 
       Musik av Simon  & Garfunkel  
    och David Bowie

Söndag 27 oktober kl 18 
       Musik av George Michael  
och Ulf Lundell 

       Martin Haksten med vänner 

Spirited 
     Music
      Stora Hammars kyrka


