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larven lever och äter sig mätt av blad och 
grönska. En dag när den är redo förpuppas den. 
Inuti puppan sker en omvandling, en meta-
morfos. Ett märkligt ord för förvandling. Jag 
känner mig förändrad. Jag som ännu inte  
drabbats känner mig annorlunda. En kris 
medför ofta förändring, ibland till det bättre. 
många människor har gått in i sina 
individuella puppor. Riskgrupper ska hålla sig 
isolerade för att platta ut kurvan och möjlig-
göra att vårdens resurser räcker till. Allt har 
ett pris. Förpuppning innebär förändring. Vilka 
förändringar äger rum under ytan, utan att vi är 
medvetna om dem? 
företag har förpuppats och endast nödvän-
diga fysiska möten sker. Arbete hemifrån är vardag 
för många. Kommer arbetsgivare dra in tjänster 
eftersom så många distansarbetade och kanske 
gjorde sig själva överflödiga? Skolor distansunder-
visar, elever får kunskap och utbildning om de har 
tillräckligt med självdisciplin och stöd i hemmet. 
Hur det blir med de sociala färdigheterna som sko-
lan också fostrar återstår att se. Goda fritidsaktivi-
teter som ger så mycket ställs in och ställs om. 

den som redan innan coronakrisen kände sig 
ensam har kanske blivit ännu mera utsatt. 
Den som lever i ett dysfunktionellt förhållande 
kan uppleva sig oerhört utelämnad. 
Hela länder har förpuppats. Det sker en för- 
puppning i tankens värld.  
men en dag. En vacker dag. När tillräckligt 
många har insjuknat och blivit friska. När något 

potent läkemedel finns. Då bryter ko-
kongen och förpuppningen upphör, men 

hur ser tillvaron ut då? Kommer människor 
att rygga tillbaka när någon 

sträcker fram en hand 
för en hälsning? 

Kommer vi att  
samla släkt och vänner till fest eller är den 
tiden förbi? Kommer vi att återgå till  
”business as usual”? Kommer våra resvanor 
att förändras? 
jag hoppas och ber att vi inte återvänder 
till ”business as usual”. Erfarenheten att livet 
är skört och medmänniskorna beroende  
av varandra står ännu klarare nu. 
vad händer när puppan spruckit och en 
fjäril kryper ut? Hur har du förändrats? 

skriv till mig, så gör vi en utställning av era 
tankar om framtiden. Skriv, fotografera eller 

rita en bild av den fjäril du vill ska krypa ur pup-
pan, av den värld du vill kan finnas när allt detta 
är över. Tänk gärna personligt, ur ditt perspektiv.  
Vi ordnar en utställning och en gudstjänst på 
detta tema nästa vår, om  
det är möjligt då. 
minns; att när lärjungarna  
trodde att allt var kört, då kom  
Jesus tillbaka och gav dem hopp.

                                      Jim Tullgren K Y R K O H E R D E

Vad händer  
när puppan  
spruckit och  
en fjäril  
kryper ut?



Livet efter  
corona 

Gudstjänst och utställning

Handlingskraft 
mot smittspridning

smittspridning. Vi hjälper även till 
med apoteks- och postärenden och 
kan vara ett samtalsstöd.  
 Ingår du i en riskgrupp? Behöver 
du vår hjälp? Tveka inte att höra av 
dig på 040–42 50 00. Ingår du inte i 
riskgrupp och kan tänka dig att vara 
volontär? Hör av dig du också! Gå in  
på www.handlingskraft.nu och läs mer.

Vi lever i märkliga tider i och med 
Covid 19. Vardagen känns upp och 
ner och ramarna vi är vana vid för-
svinner. Våra ramar ger oss trygghet, 
och när de försvinner i form av att 
vi inte kan röra oss som vi brukar så 
känns tillvaron olustig. Man vill gär-
na behålla sin normalitet, men trots 
det behöver vi nu ändra våra ramar. 
 Vi har nu ett gemensamt ansvar 
att hålla smittspridningen nere och 
då måste vi ändra på våra rutiner.  
Vi har alla våra olika uppdrag 
i dessa virustider. Riskgrup-
per har ett viktigt uppdrag 
att hålla sig hemma, både 
för sin egen och samhällets 
skull, och vi som inte ingår 
i en riskgrupp har upp-
draget att göra det möjligt 
för riskgrupper att stanna 
hemma. Därför startade  
vi ”Handlingskraft”. 
 ”Handlingskraft” är 
ett initiativ skapat av 
eldsjälar tillsammans med 
Svenska kyrkan och Röda 
korset. Tillsammans ville 
vi hitta en effektiv och 
trygg modell som gör att 
riskgrupper får hjälp med 
butiksärenden så att de 
inte riskerar smitta och 

Meditation och samtals- 
kvällarna fortsätter
  Platsen är Stora Hammars kyrka  
kl 19 på följande måndagar: 31/8, 
7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 
19/10, 26/10, 2/11. Öppen grupp 
och ingen anmälan. Kontakta Adina 
Wirdemo, präst, om du har frågor:  
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se

Goda tankar för vår värld. Dina 
personliga tankar hur världen, för 
dig, kan bli bättre efter pandemin. 
Skicka eller mejla in ditt bidrag som 
kan bestå av bild, foto eller text. Vi 
ordnar en utställning och håller en 
gudstjänst omkring detta. Materialet 
till oss senast 1 september 2020. Mejl: 
hollviken.pastorat@svenskakyrkan.se 
eller Höllvikens församling, Kyrkvä-
gen 7, 236 32. Märk kuvertet/mejlet: 
Livet efter corona. 

Gå in på www.handlingskraft.nu 
där hittar du mer information

H O PP & T R ÖS T •  3/ 2020 •  H Ö LLV I K ENS FÖ R SA M LI N G  3



4  H O PP & T R ÖS T •  3/ 2020 •  H Ö LLV I K ENS FÖ R SA M LI N G

Andakter  
på Facebook
En ny möjlighet att delta för dig  
som inte kan besöka våra gudstjänster
Restriktionen som gäller, i nu skriv- 
ande stund, för antalet deltagare vid  
sammankomster samt en oro för 
smittspridning, gör att många inte  
kan ta del av våra gudstjänster.  
   Ett av flera nya initiativ av försam-

lingen är andakter som sänds via 
webben. Så långt våra resuser räcker 
är ambitionen att lägga ut en andakt 
varje söndag på Facebook, till gagn 
för alla som inte har möjlighet att  
delta i den ordinarie gudstjänsten. 

Informationsfilm för blivande konfirmander släpps på Höllvikens  
församlings YouTube den 8 juni. Om du inte kan hitta filmen maila församlings- 
pedagog Felix Illi och präst Victoria Björck Karlsson så hjälper vi dig! Folder om  
vilka konfirmationsgrupper vi erbjuder kommer att skickas hem till dig.
victoria.b.karlsson@svenskakyrkan.se eller felix.illi@svenskakyrkan.se

Salig röra på  
Nyckelhålslekplatsen

Funderingar om livets små och stora 
frågor är viktiga och något som vi 
tar på allvar. Vi är alltid pratsugna, 
har alltid med kaffe och något gott 
att äta till kaffet. Kom förbi på en 
pratstund, lite samvaro eller en 
kaffe to go. Ta med en filt att sitta 
på, häng vid gungorna, sitt i solen 
vid kaffebordet. Kom en stund eller 
stanna länge och låt livet ta plats. 
 Fram till midsommar finns vi 
på plats på Nyckelhålsplatsen på 
tisdagar och torsdagar kl. 10–11.30. 
Vi kommer även att finnas på plats 
senare under sommaren -  se vår 
Facebook eller hemsida vecka för 
vecka för exakta tider. 
 Alla är välkomna, äldre, ungdo-
mar, familjer och vuxna.
Vi ses väl?

Save the date
Möjlighet för retreat 23–25/10, mer  
information i nästa kyrkhälsning.  
Kontakt: Adina Wirdemo  
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se
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Vi har efter flera försök äntligen fått  
möjlighet att göra en intervju med 
Coronanytts nyhetsuppläsare Mari-
Louise och Ernst-Richard och repor-
tern Gerd. De har självklart mycket 
att göra i dessa tider, just nu planerar 
de kommande sändningar. Ernst- 
Richard berättar att han är väldigt 
glad över att de känner att de gör 
nytta, många personer hör av sig och 
tackar för bra inslag. 
 Det har till och med kommit 
samtal från andra sidan Atlanten, be-
rättar MariLouise, människor i USA 
kände äntligen lite hopp i dessa svåra 
tider när de fick se Coronanytt för 

Nyheter som stillar  
oro och inger hopp

första gången. Enligt tittarsiffrorna 
har fler än 100 000 personer nåtts 
av vår första sändning, säger Gerd 
stolt.  
 Många tittare undrar var du, 
Gerd hämtar din inspiration? ”Jag 
är noga med att följa folkhälso- 
myndighetens rekommendationer 
att inte vistas för mycket bland 
andra människor och det gör att jag 
måste vara kreativ för att må bra. 
Jag är glad att jag har närheten till 
kor, för de har gett mig många bra 
tips och råd”. När vi säger hejdå 
säger de alla tre samstämt ”Glöm 
inte att tvätta händerna!”

Babyrytmik
Att gå i rytmik, sjunga, spela och 
dansa tillsammans är ett härligt 
sätt att umgås med barnet under de 
första levnadsåren. Höstens babyryt-
mik startar den 1 september. Fr o m 
fredagen den 29 maj går det bra att 
anmäla sig till höstens rytmik. Ni 
anmäler er på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/hollviken/
babyrytmik
 

Första Mosekören och 
Andra Mosekören
Tisdagen den 1 september startar ter-
minen för körerna. De barn som går 
i förskoleklass-årskurs 3 är välkomna 
att anmäla sig till Första Mosekören. 
De barn som går i årskurs 4-6 är 
välkomna att anmäla sig till Andra 
Mosekören. Anmäl er gärna redan nu 
på vår hemsida: www.svenskakyrkan.
se/hollviken/barnkorer
 

Bibelutdelning till dig 
som fyller sju år
Söndag 20 september, vid gudstjäns-
ten i Stora Hammars kyrka kl 11.00, 
delar vi ut biblar till alla de barn som 
fyller sju år under året. Inbjudan 
kommer med posten. Får du ingen 
inbjudan och vill komma? Kontakta 
hollviken.pastorat@svenskakyrkan.se

  

Andakter  
på Facebook



Ta med egen picknick och filt. 

I  B I B L I S K A  
T R Ä D G Å R D E N

Lyssna och sjung med till kända 
toner. Med Pernilla Cederblad  
och Erica Lennartsson.

Drop in dop eller vigsel i 
Stora Hammars kyrka
Livet står inte på paus! Kärleken står 
inte på paus! Kanske hade ni stora 
planer för dopet eller vigseln som 
grusades, eller så har ni redan tänkt 
ett litet sammanhang. Vi bjuder in till 
drop in- vigsel och drop in-dop. En 
stor dag i all enkelhet, med inga eller 
ett par vänner och sedan fira med fest 
när pandemin är över. Om ni tänker 
gifta er behöver ni vara förberedda 
en godkänd hindersprövning från 
Skatteverket och era legitimationer. 
Sen måste minst en av er vara medlem 
i Svenska kyrkan.

Fredag 21 augusti kl 14 till 16.30 
Lördag 22 augusti kl 11 till 14.30
Söndag 23 augusti kl 14 till 15.30

Ingen föranmälan-Drop in.

2  J U N I

Svensktoppshits

1 6  J U N I

Spirited music
Sommarstämning med Spirited  
voices. Martin Haksten leder kören.

Torsdag 20 augusti kl 18.30 är det  
dags för Bastian att ta plats i  
Håslövs kyrka igen. Kom och lyssna 
till när Anna-Kajsa och Alexandra 
på ett spännande sätt berättar och 
gestaltar Bastian liv och öde. Alla 
som kommit till dessa kvällar har 
blivit positivt överraskade och flera 
har valt att återkomma eftersom 
Bastians liv är något ut över det 
vanliga. Missa inte chansen, anmäl 
dig redan nu!

Vi säger tack till Robin
Robin Sahlin, som varit varit verk-
sam som vaktmästare i församlingen 
sedan 2018, har slutat hos oss och 
jobbar nu inom Svenska kyrkan i 
Malmö. Lycka till Robin!  

En svensk, en dansk och Bastian

Håll utkik efter...

Anmälan: senast måndag 17 augusti till 
Alexandra Frid Giertz, alexandra.f.giertz@
svenskakyrkan.se

 Picknick- 
konserter 
Tisdagar kl 18.30
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Ericas bönetips - bön är ett samtal 
med Gud. Du kan be hur som helst 
och om vad som helst, med ord eller 
tyst i hjärtat. I dessa oroliga tider 
kan din bön ge hjälp och kraft från 
Gud. Vi kan hjälpas åt att be, var vi 
än är.  Erica tycker det är lättare att 
be medan hon gör någonting prak-
tiskt och därför är det till varje bö-

netips ett tips på ett kreativt bygge, 
något enkelt att göra hemma, med 
eller utan barn. Ericas bönetips de-
las på vår facebooksida. Där delas 
också Bibelns hjäl-
tar, små korta 
bibelberättelser 
och Tänk om, 
grubblerier 
att tänka om 
bibeltexter.
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Håslövs kyrka är församling-

ens rymligaste och har plats 

för 500 personer. I enlighet 

med de regler som gäller,  

för att hålla fysisk distans, 

begränsas antalet deltagare 

till 50 personer. 

I  H Å S L Ö V S  K Y R K A  K L  1 9 .0 0

S  mmartoner 

Viggo&Molly

Galendansaren

En dag i taget
ONSDAG 8 JULI  

Kärt återbesök av  
Åsa Otterlund,  
sång och piano.

PIAF och JAG
SÖNDAG 12 JULI  
Karin Grönberg tolkar Piaf tillsammans 
med Mats Nilsson, piano, Simon  
Petersson, bas, Maria Wernberg, fiol.

SÖNDAG 5 JULI  

Birger Sjöbergs efterlämnade sång- 
texter och fragment i tonsättning 
och gestaltning av Sven Kristersson.

ONSDAG 15 JULI 

En spännande blandning musik med 
Alma Aronsson på violin och sång och 
David Strömberg på trombon och sång.

SÖNDAG 2 AUGUSTI 
Brahms, Mozart och Verdi.  
Ett program som tilltalar många!  
Anna Svensson, Cecilia Weissenrieder,  
Kate Eriksson och Fredrika Persson.

Jernberg Åhrman duo
ONSDAG 22 JULI  

På åttasträngade gitarrer framför duon 
egna arrangemang av pianomusik kom- 
ponerade av bl a Grieg och Debussy.

Minervakvartetten

Se hemsidan för senaste  
uppdateringar

Duo Alda Vitro

ONSDAG 1 JULI  

Viggo och Molly Johansson 
bjuder på allt från Beatles  
till Stevie Wonder.
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Tröstande sorgegrupper 
Gå inte ensam med din sorg.  
Ring vår präst Adina Wirdemo 
070-161 96 73 eller vår diakon 
Christina Dongas 070-161 96 68, 
om du vill veta mer om församling-
ens sorgegrupper. Vi ses onsdagar 
kl 14–16 den 2/9, 16/9, 30/9, 14/10. 
Sista gången onsdag den 11/11 kl 
15-17. Anmälan till:  
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se
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Öppna visningar i  
Bibliska trädgården
I Bibliska trädgården på Stora Ham-
mars kyrkogård har växterna blivit 
levande historia. De är religiösa 
bilder, myter och en påminnelse om 
våra förfäders värld. På bibelns tid 
levde människorna nära naturen och 
i bl a liknelserna omnämns många 
växter. I trädgården trängs dessa 
med kyrkliga och folkliga blomsym-
boler för jungfru Maria och med 
väldoftande örter. 

Vill ni komma Bibelns växter nära 
är ni välkomna ut i det fria för att 
höra Susan Persson berätta. Ingen 
föranmälan. Datum och tid, se 
kalendern på nästa sida.

I Höllvikens församling har vi fyra 
vackra kyrkogårdar men det finns 
alltid utrymme för ytterligare för-
bättringar. När vi skapar nya ytor är 
det mycket som ska på plats och för 
större förändringar krävs, efter be-
slut från kyrkorådet, även tillstånd 
från Länsstyrelsen. Detta betyder att 
det kan ta lång tid mellan planer och 
utförande. Så snart tillstånd finns så 
ska minneslunden i Stora Hammars 
kyrkogård fräschas upp med ny 
stödmur och plattgång. Bänkar byts 
ut och nya planteringar anläggs.
 Vidare har länsstyrelsen ställt 
krav till församlingar runt om i 
landet att särskilda gravplatser ska 
planeras och skapas efter de kriteri-
er och behov som föreligger andra 
trosuppfattningar.  I dagsläget finns 
planer att anlägga ett muslimskt 
gravkvarter på Stora Hammars 
kyrkogård. Inte alla förändring är 

Kära vänner, Torsdagsklubben fick 
avsluta sin termin tidigare än plane-
rat. Vi saknar er alla och ser fram 
emot och hoppas på att möjligheten 
ges att få ses till hösten. Tills dess 
finns vi, fem präster och en diakon 
som ni mer än gärna får höra av er 
till. Vi kan samtala i telefon eller 
gå en liten promenad tillsammans 

ju lika stora och omfattande. En 
yta som fått ett nytt utseende är 
”cypresslunden” på Stora Hammars 
kyrkogård. Här har de fyra cypres-
serna stammats upp ytterligare och 
under har ytor anlagts med corten-
stålskanter och plantering av sedum 
och torktåliga perenner.

och prata om allt mellan himmel 
och jord. Behöver du praktisk hjälp 
i virustider? Hör av er till HAND-
LINGSKRAFT via Vellingedirekt 
040–42 50 00, måndag-fredag 10–14. 
Handlingskraft är ett samarbete  
mellan Svenska kyrkan och Röda 
korset.  
På återseende!

Torsdagklubben  
hoppas på hösten

Nytt på kyrkogårdarna
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17 maj, bönsöndagen
11.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka
  
20 maj, onsdag
19.00 Öppen visning
Bibliska trädgården, Orangeriet

Ingen föranmälan
Guide: Susann Persson

 
21 maj, kristi himmelsfärds dag
08.00 Gökottevandring
Samling på Kämpinge kyrkplats.

Ekumenisk gudstjänst tillsammans 
med Ljungkyrkan.  

Åter Kämpinge kyrkplats kl 10.00.
Vandringsledare: Pelle Martinsson, 
pastor, Gunnel Kihlgren, präst, Erica 
Lennartsson, församlingspedagog.

24 maj, söndagen före pingst
11.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka

27 maj, onsdag
08.30 Morgongudstjänst
Stora Hammars kyrka

10 juni, onsdag
08.30 Morgongudstjänst
Stora Hammars kyrka  

19.00 Öppen visning
Bibliska trädgården, Orangeriet

Ingen föranmälan.
Guide: Susann Persson

14 juni, 1:a söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Rängs kyrka

16 juni, tisdag
18.30 Picknickkonsert
Bibliska trädgården, Orangeriet

Läs mer på sid 6

 
19.00, Öppen visning
Bibliska trädgården, Orangeriet

Ingen föranmälan.
Guide: Susann Persson 

31 maj, pingstdagen
11.00 Gudstjänst
Bibliska trädgården

Charles Hägg välkomnas som ny 
präst i församlingen.

1 juni, annandag pingst
18.00 Gudstjänst
Bibliska trädgården
 
19.00 Friluftsgudstjänst
Lilla Beddinge

Gemensam för kontraktet

2 juni, tisdag
18.30 Picknickkonsert
Bibliska trädgården, Orangeriet

Läs mer på sid 6

3 juni, onsdag
08.30 Morgongudstjänst
Stora Hammars kyrka  

19.00 Öppen visning
Bibliska trädgården, Orangeriet

Ingen föranmälan
Guide: Susann Persson

7 juni, heliga 
trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst
Rängs kyrka

    

Alla mässor är omställda till 
gudstjänster. Med omtanke 
om dig, som tillhör någon av 
riskgrupperna och vården i 
denna extraordinära tid,  
så ber dig att stanna hemma 
och om möjligt se våra an-
dakter på vår facebooksida.

Präst och musiker vid gudstjänsterna meddelas på hemsidan
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17 juni, onsdag
08.30 Morgongudstjänst
Stora Hammars kyrka  

20 juni, midsommardagen
14.00 Ekumenisk gudstjänst
Bibliska trädgården,  
Stora Hammars kyrkogård

21 juni den helige  
johannes döparens dag
11.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka

24 juni, onsdag
09.00 Pilgrimsvandring
Samling Västra Klagstorp för vandring 
till Stora Hammars kyrka

Läs mer på hemsidan och Facebook.

Vandringsledare: Pelle Martinsson, 
pastor, Anna Blixt, präst och Erica 
Lennartsson, församlingspedagog.

28 juni, 3:e söndagen   
efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka

1 juli, onsdag
19.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka  
Wiggo & Molly. Läs mer på sid 7

5 juli, 4:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Ekumenisk gudstjänst
Höllviksstrand EFS
 
19.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka  
Galendansaren. Läs mer på sid 7 

Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek 
är utgjuten i våra hjärtan genom  
den helige Ande som han har gett oss.

R O M A R B R E V E T  5 : 5

Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den.Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den.
Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare.Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare.
Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen.Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen.
Jag kommer till dig, såsom den sårade kommer till läkaren.Jag kommer till dig, såsom den sårade kommer till läkaren.
Giv, o Herre, mitt hjärta ro. Amen.Giv, o Herre, mitt hjärta ro. Amen.

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig? 



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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8 juli, onsdag
19.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka 

En dag i taget. Läs mer på sid 7 

12 juli, apostladagen
11.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka  
 
19.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka  

PIAF och JAG. Läs mer på sid 7 

15 juli, onsdag
19.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka  

Duo Alda Vitro. Läs mer på sid 7 

19 juli, 6:e söndagen   
efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst 
Stora Hammars kyrka  

22 juli, onsdag
19.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka  

Jernberg Åhrman duo. Läs mer på sid 7

26 juli, kristi förklarings dag
11.00 Gudstjänst 
Stora Hammars kyrka  

2 augusti, 8:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka  

19.00 Sommarkonsert
Håslövs kyrka  

Minervakvartetten. Läs mer på sid 7 

9 augusti, 9:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Stora Hammars kyrka  

12 augusti, onsdag
08.30 Morgongudstjänst
Stora Hammars kyrka

16 augusti, 10:e söndagen  
efter trefaldighet
11.00 Ekumenisk  
gudstjänst
Ljungkyrkan  

19 augusti, onsdag
08.30 Morgongudstjänst
Stora Hammars kyrka

20 augusti, torsdag
18.30 En svensk, en dansk 
och Bastian
Håslövs kyrka 

Anmälan. Läs mer på sid 6

Håll dig uppdaterad, kom med tips 
och tyck till. Facebook är platsen.
www.facebook.com/hollvikensforsamling

Har du gröna  
fingrar? 

 Vi söker dig som på  
frivilligbasis vill vara med att 

planera och plantera en ny  
rabatt för växter som kan  
pryda våra kyrkors altare.  

Läs mer  
på hemsidan.



Vi kan inte hjälpa dig  
med smittskyddsråd men vi  

kan lyssna på din oro.

Victoria Björck Karlsson, präst, 070–161 96 72 
victoria.b.karlsson@svenskakyrkan.se    

Adina Wirdemo, präst, 070–161 96 73 
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se 

Jim Tullgren, kyrkoherde, 070–161 96 70 
jim.tullgren@svenskakyrkan.se 

Anna Blixt, präst, 070–161 96 78 
anna.blixt2@svenskakyrkan.se 

Gunnel Kihlgren, präst, 070–161 96 71 
gunnel.kihlgren@svenskakyrkan.se 

Charles Hägg, präst, 070–161 96 74 
charles.hagg@svenskakyrkan.se 

Christina Dongas, diakon, 070–161 96 68 
christina.dongas@svenskakyrkan.se

Ring, sms:a eller mejla så hittar vi en tid,  
antingen för ett möte eller via telefon.


