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Vi finns till för dig 
Pastorsexpeditionen samt bokning av  
Församlingsgård, Sockenstugan  

Telefon/besökstider: tis 10-12 och 13-16 ons 10-12 0431-41 51 70 
Övrig tid, Vänligen ring.  

Telefax 0431-45 43 20 

PERSONAL: 

Anders Nilsson, Kyrkovaktmästare 0431-41 53 08 

anders.i.nilsson@svenskakyrkan.se   

Anette Boman, Diakon 0431-28 40 5 

anette.boman@svenskakyrkan.se   

Per Thelander, Tillf. Kyrkoherde, präst 0431-41 51 71 

per.thelander@svenskakyrkan.se    

Ann-Marlen Cronholm, Förvaltningsassistent 0431-41 51 70 

ann-marlen.cronholm@svenskakyrkan.se   

Cecilia Billqvist, Präst 0431-41 53 12 

cecilia.billqvist@svenskakyrkan.se  

Eva Karlsson, Kyrkovaktmästare 0431-41 53 10 

mariaeva.karlsson@svenskakyrkan.se   

Mats Johansson, Kyrkovaktmästare, Arbetsledare 0431-41 53 09 

mats.g.johansson@svenskakyrkan.se   

Petra Oddson, Diakoniassistent, GDPR-ansvarig 0431-41 53 11 

petra.oddson@svenskakyrkan.se    

Stefan Klaverdal, Musiker 0431-41 51 73 

stefan.klaverdal@svenskakyrkan.se 

Richard Wieland, Kyrkomusiker, Körledare 0431-41 53 13 

Richard.wieland@svenskakyrkan.se 

  

 
Kyrktaxi 

Har ni svårt att ta er till gudstjänsten eller våra 
verksamheter? 
Vänligen ring Vejbytaxi på nummer 0431-45 60 00 
Uppge att ni vill beställa kyrktaxi till Hjärnarp-Tåstarps församling.  
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En stund på jorden-jag var nära, jag var där 

(Laleh - En Stund på jorden) 

När jag nu sitter och skriver de här orden som ska avsluta min tid 

i församling är det mycket kring coronaviruset Covid-19 i Sverige 

och världen över.  Det påverkar oss på olika sätt, begränsar våra 

liv men också vårt uppdrag att vara kyrka och församling i 

Hjärnarp-Tåstarp. Det ger oss nya perspektiv och utmaningar. I en 

situation som denna när många känner oro och en viss ängslan 

vill kyrkan vara närvarande och stödjande. Att känna oro är en del 

av livet, ibland känner vi det oavsett hur gamla vi är. Idag delar vi 

samma oro i Sverige och världen över. Delandet med andra är 

viktigt, då bryter vi ofta stigman som kan få oss att känna oss 

ensamma i en situation. Just nu behöver vi varandra mer. 

Mina sju (nästan åtta) år i församlingen har gått otroligt fort. Jag 

kommer att bära med mig tiden som ett mycket kärt minne. Vi 

har uträttat mycket.  Byggt kyrka och församling tillsammans med 

er alla och mina kära medarbetare, som har varit mina kolleger i 

det dagliga arbetet. Vi har tillsammans byggt Guds rike som vi 

brukar säga. Varje dag har varit fylld av engagemang, arbetsglädje 

och ansvar. Tre ledord som präglat vår tid tillsammans. Vi har 

funnit nya vägar där bl. a våra brinnande hjärtan, för kyrkan, för 

församlingen, för Svenska kyrka varit grunden till den fina 

församling, verksamhet och gudstjänstliv som vi idag har. Tusen 

tack för alla er insatser.  

Tiden har även präglats av att renovera våra både kyrkor och det 

arbete kommer att fortgå många år framöver. Vi har idag en 

modern och uppdaterad administration samt telefoni och IT 

system. Vår begravningsverksamhet har uppdaterats med nya 

gravplatser och mycket tid har lagts ner att säkra 

begravningsplatserna.  
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Askgravlunden och askgravplatsen i Hjärnarp är ett vackert 

vilorum som är värt att besöka. Tåstarps kyrkogård ligger 

naturskönt och den nya delen som färdigställdes för några år 

sedan är en fin plats att sitta ner vid.  

Vår skrudkammare har uppdaterats och många kyrkliga 

inventarier har inskaffats ex. dopträden i båda kyrkorna. Allt 

genom våra donationer och fonder som möjliggjort inköpen. 

Musiken i kyrkan har utvecklats i församlingen och är en omistlig 

del av församlingens liv. Idag har vi fyra körer men också barn- 

och bebisångare, och kring jul en personalkör. Det goda 

musikaliska arbetet har även resulterat i nytänkande och vågade 

projekt, konserter mm.  

Vuxenarbetet har varit i ständig utveckling och den finner hela 

tiden nya former som är tidsenliga och möter de behov som finns 

i vår tid. Att åka på retreat, pilgrimsvandra, vandra, 

sinnesromässan, samtalsgrupper, bibelläsning är bara ett axplock 

av utbudet som församlingen erbjuder som hjälp till andlig 

utveckling och fördjupning.  

Det diakonala arbetet är en av grundpelarna och en bärande kraft 

i församlingen. Den öppna verksamheten där vi möter många 

med också de mindre mötena erbjuder en gemenskap som är 

gränsöverskridande. Att erbjuda professionella samtal i olika 

former tillhör vårt dagliga arbete. Den sociala diakonin har under 

åren ökat och ändrat form. Barncafé, Bebiscafé, Ungdomscafé, 

Leva- vidare -grupper, sommarens Sevärdskyrkan, buljongen på 

kyrkogårdarna i Allhelgonatid, Öppet hus, Tacofredagar,  
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Födelsedagsfester både i församlingen och på våra vårdboenden, 

utfärder, Diakonins dag, fika med församlingen vid ICA Arons, 

stilla dagar är bara en del av det som vi erbjuder och står i 

dagligen. Vi har påbörjat ett arbete kring idealitet och hur vi kan 

involvera och gör fler delaktiga i församlingens liv.  

Arbetet gentemot den världsvida kyrkan ACT Svenska kyrkan och 

SKUT kommer att fortsätta och där behövs det fler ideella krafter. 

Söndagen gudstjänst i församlingen är navet i veckan. Jag har 

alltid trivts med att fira gudstjänst tillsammans med församlingen.  

Att dela liv och tro, bröd och vin skapar en gemenskap med 

varandra och med Gud som bär oss i livet och bortom livet. Vårt 

konfirmandarbete gör mig stolt. Vårt kontrakt är bäst just nu i 

Sverige.  

Vi har lagt ner mycket arbete på att utveckla arbetet men även 

att försöka så långt det går att finna en möjlighet för alla som vill 

konfirmera sig att kunna göra det på sina egna villkor. Mitt 

kyrkvärdskollegium vill jag rikta ett särskilt tack till. Det var er jag 

träffade när jag kom till församlingen den där första söndagen i 

juli 2012 då våra vägar korsades. Ni mötte mig i 

dörren och välkomnade mig till er kyrka. Det 

betydde mycket för mig. Ni är en ovärderlig 

resurs och kraft i församlingen.  

Ja - mycket har hänt, mycket har gjorts, mycket 

blev klart, men mycket blev också oklar, mycket 

står vi mitt i.   
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Hade jag kunnat välja hade jag tagit med er på min nya resa i 

Guds verklighet som inte går så långt bort. På andra sidan 

Hallandsåsen finns min nya församling där jag ska verka som 

kyrkoherde. En församling som jag tillsammans med min familj, 

min man Magnus, våra två söner, katten Electra, bott i som 

sommargäster under många år. Vi har ett litet fritidshus i Malen 

Båstad. Nära till både hav och strand där vi trivs. 

Min stund i Hjärnarp Tåstarps församling är nu till ända, jag har 

varit nära och jag har varit där, hos er och delat livet i både sorg 

och glädje. Många barn har jag döpt, många har jag konfirmerat, 

många har jag vigt, många har jag begravt och mist som nu vilar 

hos Gud.  

Jag tackar för allt fint samarbete med ICA Arons, Hjärnarps 

framtidsbygd, Hjärnarpsbladet, GIF, Ängelholms kommun, alla 

konstnärer som lånat ut sina alster till vår lilla konstsalong, 

Söndrebalgs-skolan, Förskolor, Åshaga- och Bokhöjdens, 

vårdboenden. Vi-skolan, Röda Korset och många flera.  

Jag önskar Er allt gott i framtiden. Tack och på återseende.  

Guds rika välsignelse. 

Ann Lidgren, Kyrkoherde   
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Kyrkoherden i mellanrummet 

Snart kommer Hjärnarp-Tåstarp att få en ny kyrkoherde. Som ni 
vet går Ann Lidgren vidare till kyrkoherdetjänsten i Båstad-Ö 
Karup. Det är en omfattande process att rekrytera och anställa en 
efterträdare. Arbetet pågår nu och mot sommarens slut hoppas vi 
att en ny herde ska finnas på plats. 
Under tiden behövs en vikarie. Det är min roll i församlingen. Er 
kyrkoherde i mellanrummet. 
Per Thelander, 68. Nyligen pensionerad från prästlivet som 
startade vid 25 års ålder. Studentpräst, sjukhuspräst, fältpräst, 
komminister, kyrkoherde i utlandskyrkan och här hemma. Min 
sista tjänst blev 12 år som kyrkoherde i Båstad-Ö Karup. Nu 
kommer jag att pendla till Hjärnarp-Tåstarp några månader. Jag 
hoppas vi får mötas efterhand. Församlingens aktiviteter rymmer 
något för alla. Och alla behöver någon gång kyrkan och det stöd 
och den livstolkning som kristen tro erbjuder. När jag som ung 
präst för mer än 40 år sedan såg samhällsutvecklingen och kyrkan 
framför mig tänkte jag att mina uppgifter alltid skulle vara 
efterfrågade. Hur otidsenlig kyrkan än kan verka så kommer 
människor alltid att komma tillbaka. Vid livets stora skiften, vid 
födelse, vuxenblivande, äktenskap, döden – då märker vi att livet 
är något mer och större än dagarna som kommer och går. Vi 
behöver mellanrummen. Vi hör samman med det eviga, det alltid 
levande och livgivande, Gud. Kyrkobyggnaderna står stadigt 
utspridda i landskapet sedan 1000 år i vårt land. Du kör förbi och 
vet att det finns någon där när du behöver det. Kanske får du 
också en stund över ibland?  Välkommen att titta in! 
Mellanrummet är öppet! 
 

Per Thelander, Kh.em 
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Gällande verksamheter i Hjärnarp-Tåstarps 

församling och det nya coronaviruset 
För att skydda riskgrupper och minska risk för spridning av 

coronaviruset gör Hjärnarp-Tåstarps församling förändringar i 
verksamheten. Det innebär att all verksamhet och aktiviteter 

kommer att ställas in. 
För närvarande sprider sig viruset SarsCov-2 över världen och i 
Sverige vilket skapar oro och utmanar vårt samhälle. Vår 
församling följer nära de rekommendationer och direktiv som 
Folkhälsomyndigheten lämnar. Utöver dessa gör vi egna 
bedömningar om lämpliga åtgärder i våra verksamheter. För 
Hjärnarp-Tåstarps församling är det viktigt att balansera vår 
uppgift att stå för normalitet och trygghet i en tid av oro, och 
samtidigt att värna och skydda inte minst så kallade riskgrupper 
och att minska risken för smittspridning. Utifrån rådande läge 
idag, onsdag den 18 mars, har vi därför valt att göra följande 
förändringar i våra verksamheter: 
All barn och vuxenverksamhet såsom barnkafé, öppet hus, körer 
eller grupper av olika slag ställs in. 
Gudstjänster och körträffar på äldreboenden ställs in. 
Vi ändrar rutinen runt nattvardsfirande i våra mässor. 
Huvudgudstjänst på söndagar samt dop, vigslar och begravningar 
kommer att hållas. 
Förändringarna gäller från och med idag och framöver. Eftersom 
situationen förändras snabbt kan andra beslut fattas längre fram. 
Dessa kommer i så fall kommuniceras ut. Det kan inte uteslutas 
att nuvarande beslut kommer att gälla hela våren. 
Vi omsluter de personer som direkt och indirekt påverkas av 
viruset, och de människor som arbetar med vård, att förhindra 
smitta och andra samhällsbärande funktioner i våra förböner. 

Ann Lidgren, Kyrkoherde 
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Påsken i församlingen 
 

Söndag 5 april 10:00 Högmässa Hjärnarps kyrka 
Måndag 6 april 18:00 Musikmeditation i Passionstid, Hjärnarps 
kyrka. Mats Reuter och Stefan Klaverdal medverkar 
 
Tisdag 7 april 14:00 Afternoon tea och filmvisning av filmen om 
Pär Siegård, Församlingsgården Hjärnarp INSTÄLLT 
 
Onsdag 8 april Stilla dagen INSTÄLLT 
8:00 Morgonmässa, Tåstarps kyrka.  
Därefter frukost i Sockenstugan och sedan pilgrimsvandring kring 
Tåstarp. 
Även möjlighet till stillhet och pyssel i Sockenstugan. 
11:30 Soppunch i Sockenstugan. 50kr 
 
Torsdag 9 april 18:00 Skärtorsdagsmässa, Hjärnarps kyrka 
 
Fredag 10 april 10:00 Långfredagsgudstjänst, Hjärnarps kyrka.  
 
Söndag 12 april 10:00 Familjegudstjänst för små och stora, 
Hjärnarps kyrka. Barnkören Light medverkar med en minimusikal. 
Avtackning av Kyrkoherde Ann Lidgren. LUNCH INSTÄLLD 
Påsklunch i församlingsgården och äggjakt för barnen efteråt. 
Anmälan till lunchen senast den 3 april 
petra.oddson@svenskakyrkan.se eller 0431-415311 
 
Måndag 13 april 14:00 Annandagsgudstjänst, Hjärnarps kyrka 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:petra.oddson@svenskakyrkan.se


 Sidan 10 

April 
 

OBS! Grupper inställda t.o.m. den 13 april pga att minska 

smittspridning av Corona viruset. Sen mer info på vår hemsida 
 

 
Torsdag 2 april 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan 
Tåstarp 
Fredag 3 april 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Sockenstugan 
Tåstarp 
14:00 Gudstjänst, Åshaga vårdboende Hjärnarp INSTÄLLT 
15:00 Gudstjänst, Bokhöjden vårdboende Hjärnarp INSTÄLLT 
Söndag 5 april 10:00 Högmässa, Hjärnarps kyrka 
Måndag 6 april 18:00 Musikmeditation i passionstid, Hjärnarps kyrka 
Onsdag 8 april 8:00 Morgonmässa, Tåstarps kyrka INSTÄLLT 
Torsdag 9 april 18:00 Skärtorsdagsmässa, Hjärnarps kyrka 
Fredag 10 april 10:00 Långfredagsgudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Söndag 12 april 10:00 Familjegudstjänst på påskdagen för små och 
stora, Hjärnarps kyrka 
Måndag 13 april 14:00 Annandagsgudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Tisdag 14 april 16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården 
Hjärnarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Torsdag 16 april 09:00-11:30 Babycafé med babysång, 
Församlingsgården Hjärnarp 
Fredag 17 april 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 

14:00-16:00 Pär Siegårds målningar visas i klockstapeln, 
Hembygdsparken Ängelholm. Rita Aatola Olsson och Ann Lidgren 
guidar. Ta med en mugg, vi bjuder på kaffe 

Söndag 19 april 10:00 Högmässa, Tåstarps kyrka 
Tisdag 21 april 16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården 
Hjärnarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Onsdag 22 april 18:00 Sinnesromässa, Tåstarps kyrka 
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Torsdag 23 april 09:00-11:30 Babycafé med babysång, 
Församlingsgården Hjärnarp 
14:00 Gudsprat, Sockenstugan Tåstarp INSTÄLLT 
Fredag 24 april 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 
17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Hjärnarpsvallen 
Söndag 26 april 10:00 Högmässa, Hjärnarps kyrka 
Tisdag 28 april 16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården 
Hjärnarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Torsdag 30 april 09:00-11:30 Babycafé med babysång, FG Hjärnarp 

 

 

 

Körsång! 
Att sjunga är roligt, både för att det är kul socialt och för att det är roligt 
med musik. Dessutom är det bra för hälsan! I församlingen är vi glada 
över vårt rika musikliv, med flera möjligheter att sjunga, både 
organiserat i kör och mer tillfälligt oberoende av ålder eller 
förkunskaper.  
I kyrkokören som övar på tisdagar sjunger vi allt från pop och gospel till 
klassiska körsånger. Till hösten är vi t.ex. med i en konsert med Tommy 
Nilsson! Men för den som vill sjunga mer tillfälligt, har man möjlighet 
varje söndag i Gudstjänsten eller varannan fredag på Åshaga då vi har 
allsång.  
Är man lite yngre kan man vara med i barnkören Lightkids på tisdagar 
och är man ännu lite yngre är det varje torsdag babysång och varje 
fredag musiklek.  
Så möjligheter finns! Kom och var med du också! 
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ACT-Svenska kyrkan 2020 

-Stå på modets sida   
 

Vi har alla rätten att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från 
våld. Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör 

ihop. Vi lever alla under samma himmel och har samma 
rättigheter men verkligheten ser olika ut. 

 

Våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla 
oss till eller lära oss hantera. Människans flykt undan våld, förföljelse 

och förtryck är ständigt pågående. Tillsammans har vi makten, 
modet och styrkan att agera. Rättvis fred kräver av oss att vi 

utmanar traditionella sätt att lösa konflikter och normer kopplade 
till makt, våld och manlighet. Därför vill vi synliggöra kvinnor och 

ungdomar som aktörer för fred och säkerhet. Vi vill också synliggöra 
män som aktörer för jämställdhet och mot våld som ett led i arbetet 

för mänsklig säkerhet.   

TACK för att du är med och bidrar i årets fasteaktion. 

Tillsammans kan vi göra skillnad! 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kampanjen varar mellan 23 feb och 5 april 
 

Swisha din gåva till 9001223 eller använd pg 90 01 22-3 eller 

bg 900-1223. Tack! 
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Familjemässa för små och stora  

10 maj 10:00, Tåstarps kyrka 
Barnkören Lightkids medverkar 

Fika på kyrkbacken, vid regn i Sockenstugan 

Musikgudstjänst 
17 maj 10:00, Hjärnarps kyrka 

Kyrkokören medverkar 

Gökotta 
21 maj 08:00, Prästängen Tåstarp 

Kyrkokören medverkar 
Medtag sittunderlag och kaffekorg. 

Adress: Platsen ligger 400 meter väster om Tåstarps kyrka och är 
utmärkt med vägskylt ”sevärdhet”,parkeringsficka finns. 

Vid dåligt väder Sockenstugan, Tåstarp 

Hallands Väderö- Konfirmand 20/21 
 

Vi ses några heldagar under hösten och våren. 
Konfirmanderna välkomnas den 20 september i söndagens högmässa, 
Hjärnarps kyrka. Efter har vi ett informationsmöte. Vi åker till Hallands 
Väderö på läger 11/6-15/6 -21 och konfirmationsmässan sker 20:e juni -
21.  
 
Du som är vuxen eller är ungdom med särskilda behov kan 
konfirmationsläsa enskilt eller i mindre grupp. 
 

Varmt välkomna till en rolig tid tillsammans önskar kyrkans 
medarbetare! 

Anmälan görs senast 31 maj 2019 till: Ann-Marlen Cronholm, 
konfirmandsamordnare. 
ann-marlen.cronholm@svenskakyrkan.se tel: 0703-94 57 65 
Ange namn, personnr, adress, telefon, vårdnadshavares 
namn och telefon, allergier och om det önskas specialkost. 
Skriv även ner era förväntningar på konfirmandtiden. 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz0IeP0f_ZAhVUyqYKHboVALcQjRx6BAgAEAU&url=https://nyamusik.se/forsamlingsmaterial/konfirmationsmaterial/konfirmandbiblar/gummiband-till-bibel-konfirmand/category-551/product-9943&psig=AOvVaw2zTVBSP8VA3M5ToI4hojK6&ust=1521797881400996
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Maj 
OBS! Se uppdaterad kalender på hemsidan 

Söndag 3 maj 10:00 Gudstjänst sammanlyst till Östra Karups kyrka 
Tisdag 5 maj 16:30-18:00 Lightkids träffas, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Onsdag 6 maj 12:00 Öppet Hus lunch, Församlingsgården Hjärnarp 
Torsdag 7 maj  09:00-11:30 Babycafé med babysång, Församlingsgården 
Hjärnarp 
18:00 Kyrkofullmäktige, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 8 maj 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 
13:15 Viskören övar, Åshaga vårdboende Hjärnarp 
14:00 Gudstjänst, Åshaga vårdboende Hjärnarp 
15:00 Gudstjänst, Bokhöjden vårdboende Hjärnarp 

17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Församlingsgården 
Hjärnarp 

17:00-21:00 Tacofredag, Församlingsgården Hjärnarp 
 
Söndag 10 maj 10:00 Familjemässa för stora och små, Tåstarps kyrka 
Tisdag 12 maj 19:00-21:00 Kyrkokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Torsdag 14 maj  09:00-11:30 Babycafé med babysång, Församlingsgården 
Hjärnarp 
Fredag 15 maj 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 
Söndag 17 maj 10:00 Musikgudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Tisdag 19 maj 19:00-21:00 Kyrkokören övar, Församlingsgården Hjärnarp 
Onsdag 20 maj 18:00 Sinnesromässa, Tåstarps kyrka 
Torsdag 21 maj 8:00 Gökotta, Prästängen Tåstarp 
Söndag 24 maj 10:00 Gudstjänst, Tåstarps kyrka 

Fredag 29 maj 9:00-11:30 Barncafé med Vardagsgudstjänst, 
Församlingsgården Hjärnarp 

Söndag 31 maj 10:00 Högmässa på Pingstdagen, Hjärnarps kyrka 
Måndag 1 juni Gudstjänst på Annandag Pingst sammanlyst till Hallands 
Väderö 
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Babycafé & Barncafé 
Du som är föräldraledig eller hemma med ditt barn är hjärtligt 

välkommen till vår öppna verksamhet i Församlingsgården 
Hjärnarp. 

Där leker vi, sjunger, fikar och umgås. Fika till självkostnadspris. 
Ledare: Petra Oddson, petra.oddson@svenskakyrkan.se och sång: 

Richard Wieland, richard.wieland@svenskakyrkan.se 
Babycafé med Babysång 9.30 för barn 0-1år 

Torsdagar 9:00-11:30, FG Hjärnarp 
Uppstart: 23 januari, Avslut: 14 maj 

Barncafé med Musiklek 9.30, för barn 0-5år 
Fredagar 9:00-11:30, FG Hjärnarp  

Uppstart: 17 januari , Avslut: 29 maj 
 

Lightkids 

För barn från Förskoleklass och uppåt! 
Tisdagar 16:30-17:45, FG Hjärnarp  

Vi sjunger, pysslar, dramatiserar, leker och bakar m.m. 
Ledare: Petra Oddson, petra.oddson@svenskakyrkan.se och 

Richard Wieland, richard.wieland@svenskakyrkan.se 
Uppstart: 14 januari, Avslut: 10 maj 

 

Ungdomscafé 
Varannan fredag kl. 17-21, Hjärnarpsvallen i Hjärnarp 

Vi äter, umgås, ser på film, spelar spel, spelar pingis och slappar! 
Du som går i sjuan eller uppåt är jättevälkommen hit! 

Kommande träffar: 24/4, 8/5 
8/5 är vi i Församlingsgården då det är Tacofredag. 

För mer info håll koll på Hjärnarp-Tåstarps Församlingshemsida 
och facebook. Pris: 0kr (Ta med en kompis!) 

Ledare:  
Petra Oddson 0431-41 53 11 och Marco Eriksson 

  

http://www.bing.com/images/search?q=ungdomar&view=detailv2&&id=932D09382A6DBBFC349408938EEBB5C9F33AFE0E&selectedIndex=9&ccid=B0y/ei7S&simid=608025064835187160&thid=OIP.M074cbf7a2ed2d74d07e0780daf19b38ao0
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb8bTYyZnbAhXmPZoKHYIKBeIQjRx6BAgBEAU&url=https://se.clipart.me/free-vector/baby-cartoon&psig=AOvVaw3kJvoCkmy9NDPbmr4mZtzX&ust=1527087181452556
mailto:petra.oddson@svenskakyrkan.se
mailto:richard.wieland@svenskakyrkan.se
mailto:petra.oddson@svenskakyrkan.se
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Tacofredag 

En mötesplats för alla. 
Fredagen den 8 maj kl 17:00, Församlingsgården Hjärnarp 

Vi äter mat tillsammans och delar gemenskapen kring matbordet, 
pyssel, musik, andakt, olika tema. 

Pris 50kr/vuxen, 30 kr/barn eller 100kr/familj 
 

Anmäl specialkost till Petra Oddson 0431-41 53 11 eller 
Petra.oddson@svenskakyrkan.se senast fredagen innan.  

 
 
 
 
 

 

Öppet Hus 

 6 maj lunch 12:00-14:00, Församlingsgården Hjärnarp 
 Vårbuffé och musikunderhållning. 
Anmälan till Petra Oddson denna gång! 

Öppet Hus frukost: 50kr/person. Lunch 100kr, Vårbuffé 120kr/person 
Ingen anmälan behövs men önskar du specialkost ring då: 
Petra Oddson 0431-41 53 11 eller mail petra.oddson.svenskakyrkan.se 
senast fredagen före. 

 

Gudsprat  
 

Vi träffas mellan 14:00-16:00 i Sockenstugan Tåstarp, lyssnar på ett 
program, har andakt och fikar tillsammans. Fika 25 kr. 

 
23 april Musikunderhållning INSTÄLLT 
Vid frågor kontakta Åke Svensson 073-092 14 93. 

Höstuppstart24 september 
 

 

http://brfprisma.se/wp-content/uploads/2013/09/hus.gif


 Sidan 17 

Sinnesromässa  
 

22 april 18:00, Tåstarps kyrka 
En Sinnesromässa är en stilla gudstjänst där vi inbjuds att tända ljus, 
skriva böner, lyssna till en enkel reflektion och vila i tystnaden en stund. 
Vi sjunger psalmer men får också lyssna till musik eller sång och delar 
nattvarden med varandra om man vill. 
Brödet är alltid glutenfritt och i bägaren är det druvjuice. Mässan börjar 
18.00. Möte och samtal är också viktiga därför bjuds det på enkel drop-
in- fika från 17.30 för den som vill komma tidigare och ge sig själv litet 
andrum innan gudstjänsten. 
Detta händer tredje onsdagen i månaden, 18.00 (drop-in från 17.30) 
Datum för våren: 20/5. Uppstart i september igen. 
 

 

Hjärnarps mycket lilla konstsalong  
Pastorsexpeditionen Hjärnarp 

”Pär Siegård” 
13 februari-april   

Vi är några Siegårds fantaster som bestämde oss för att göra en liten 
utställning med Per Siegårds konst. Det är en salig blandning av alster 

som på olika sätt speglar Siegårds breda konstnärskap. Naturligtvis kan 
man även besöka Hjärnarps kyrka och se den stora fresken vid 

korväggen ”Jesu lidandevecka” som invigdes 1959. 

Under maj månad Fotoutställning av Ulf Bergren. ”Tre kyrkor-tre 
kyrkomålningar” av Pär Siegård. 

 

Årets Sommarutställningen heter ”Det allra bästa” 
Juni-sep Håll utkik efter vernissage på vår hemsida 

Margareta Arvidsson, keramiker, textilkonstnär, redaktör på 
Hjärnarpsbladet, Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp, ställer bl a  ut 

några av de keramikföremål som hon skapat under ett långt liv. 
Konstnärlig ledare är Franciska Uggla. 

 

Öppettider pastorsexpeditionen: 
Tis 10-12, 13-16 och ons 10-12 

Ring och boka övrig tid 0431-415170 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://pixabay.com/sv/illustrations/palett-f%C3%A4rg-penslar-f%C3%A4rger-pensel-1512871/%26psig%3DAOvVaw3HFt0mPlaFzZq1c5KodePE%26ust%3D1573561082644571&psig=AOvVaw3HFt0mPlaFzZq1c5KodePE&ust=1573561082644571
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                Du är värdefull och du behövs!  
Vill du bidra till vår församlings liv och arbete? 

Det finns många olika sätt att som ideell engagera sig i 
församlingsarbetet. Ta kontakt med Petra Oddson 0431-41 53 11, 

för att hitta en uppgift som passar just dig.  
Vill du bli Kyrkvärd? Kontakta Cecilia Billqvist 0431-41 53 12 

 

 

Hembesök? 
Vill du att vi kommer och besöker dig? Kanske behöver du någon 
att tala med eller vill du ta emot nattvarden och har svårt att ta 

dig till kyrkan? Vänligen kontakta församlingens präster Per 
Thelander eller Cecilia Billqvist. 

 

 

Vill du… 
 

Döpas eller konfirmeras som vuxen? Vänligen kontakta 
pastorsexpeditionen 0431-41 51 70 

 
 

Kyrkornas öppettider  
Hjärnarps kyrka 1 april- 31 augusti 8:00-20:00 
Tåstarps kyrka 1 april- 31 augusti 8:00-20:00 

 
Hjärnarps kyrka 1 september- 31 mars 8:00-16:00 
Tåstarps kyrka 1 september- 31 mars 8:00-16:00 

S:t Stefanos Kapell öppet mån-fre 8:00-16:00 
 (OBS! S:t Stefanos är stängt på helgen.) 
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Samtalsstöd 
Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du vill prata med en 
präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i 
Svenska kyrkan och det kostar ingenting. Du kan självklart vara 
anonym i samtalet och både diakon och präst har tystnadsplikt.  
Vi har även leva vidare grupper.  
Kontakta Ann-Marlen Cronholm 0431-41 51 70 för att boka tid. 
Du kan också ta kontakt direkt med: 

Anette Boman diakon  0431-28 405 
Cecilia Billqvist präst  0431-41 51 72 
Per Thelander präst  0431-41 51 71 
Kväll, natt och helgdagar jourhavande präst tfn 112. 

 

Fonder 
Församlingen har två fonder att söka stöd till glasögon, tandvård 

och sociala ändamål. För mer information kontakta diakon 
Anette.Boman@svenskakyrkan.se 

Glasögon och frimärke önskas 
Glasögoninsamling 
Vi samlar in glasögon för Vision For All. Det är en organisation 
som samlar in, rengör och slipar begagnade glasögon till de allra 
fattigaste människorna på vår jord. Vision For All är en non-profit 
organisation. De har utbildade optiker och assistenter som åker 
ut i världen för att dela ut glasögon till de människor som inte har 
råd att skaffa egna. Glasögonen leder till att människor både kan 
börja studera och arbeta.   
Frimärksinsamlig – Individuell Människohjälp 
Vi samlar in använda frimärken till IM. IM säljer våra insamlade 
frimärken och dessa pengar går till ett barnhem för handikappade 
barn i Jordanien. 
Ta kontakt med församlingens diakon Anette Boman 0431-28 405 
eller anette.boman@svenskakyrkan.se för mer information. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDw-CEmJ7bAhWTxaYKHcz0C3MQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/sv/glas%C3%B6gon-tecknade-serier-svart-glas-30168/&psig=AOvVaw0zNm3oVKTZrx4uPTJlXdZ5&ust=1527245745120363
mailto:Anette.Boman@svenskakyrkan.se
mailto:anette.boman@svenskakyrkan.se
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Ta gärna med dig nyhetsbrevet hem! 
Vill du ha Nyhetsbrevet hemskickat? Ge oss din e-postadress 

genom att skicka ett mejl till:  

hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se 
Information på nätet:  

www.svenskakyrkan.se/hjarnarp-tastarp  
www.facebook.com/hjarnarptastarp/ 
www.instagram.com/hjarnarptastarp/ 
 

Adress: 

Pastorsexpeditionen, Allegårdsvägen 10, 266 75 Hjärnarp 

Sockenstugan i Tåstarp, Gånarpsvägen 196, 266 92 Munka Ljungby 

Telefonnr och besökstid till pastorsexp: 0431 - 41 51 70  

tis: 10-12, 13-16 och ons: 10-12 

Fax 0431 - 45 43 20 

Epost: hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se 

Faktureringsadress: Hjärnarp-Tåstarps församling 

Fack 77800993, Box 15018, 750 15 Uppsala eller 

77800993@faktura.svenskakyrkan.se 

Org. Nr 252002-7752 

Swisha Oss! 
Nu kan du enkelt betala direkt med mobilen

-Enkelt, snabbt och säkert. 

Kollekt  123 389 83 50 

Barnverksamhet  123 232 66 68 

Vuxenverksamhet  123 161 26 47 

Getswish.se 

 

FÖRTROENDEVALDA: 

Lennart Engström, ordförande kyrkorådet 

alennart.engstrom@gmail.com 072-063 85 98  

Mikael Von Krassow, ordförande kyrkofullmäktige  

krassow@live.se 070-557 69 12 
 

mailto:hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/hjarnarp-tastarp
http://www.facebook.com/hjarnarptastarp/
http://www.instagram.com/hjarnarptastarp/
mailto:hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:77800993@faktura.svenskakyrkan.se
mailto:alennart.engstrom@gmail.com
mailto:krassow@live.se

