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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   

Ann Lidgren, Kyrkoherde, präst Slutar 31 mars 0431-41 51 71 

ann.lidgren@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.  

http://www.bing.com/images/search?q=telefon&view=detailv2&qpvt=telefon&id=2AE05B61BA99433C6CA1CC75C1E9668B6912D5E7&selectedIndex=16&ccid=vXBnbOcQ&simid=608016058280316765&thid=OIP.Mbd70676ce710b3b3228a3b1421eb17a4o0
mailto:anders.i.nilsson@svenskakyrkan.se
mailto:anette.boman@svenskakyrkan.se
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mailto:Richard.wieland@svenskakyrkan.se
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Några ord ifrån mig… 

Nu har vi precis startat igång våra verksamheter efter juluppehållet och jag 

tänkte skriva lite om det jag ansvarar för och hälsa nya och gamla deltagare 

varmt välkomna!  

Veckan börjar med Light kids som är en kombination av barnkör och miniorer. 

Jag och musiker Richard Wieland sjunger, leker och pysslar med barnen. Under 

våren ska vi öva in en minimusikal som vi kommer att spela upp på Påskdagens 

familjegudstjänst! Vi kommer också att prata om frälsarkransen och lära oss 

om den. Vii fortsätter även att samla pengar till vårt fadderbarn, Jackson i 

Zambia. 

På torsdagar är babycaféet för småttingar under 1 år igång. Richard sjunger 

med alla små och deras föräldrar och jag fixar fika. På fredagar gör vi 

detsamma på Barncaféet men då är det barn upp till fem år som är där med en 

förälder och ibland med en mor eller farförälder. Då är det lite mer liv, lek och 

pyssel än på torsdagarna. 

Varannan fredagskväll har jag och Marco Eriksson öppet på Ungdomscaféet 

som nu har flyttat till klubbstugan på Idrottsplatsen. Samma lokaler som 

Hjärnarps Fritidsgård. Där finns det lite mer för ungdomarna att göra så det 

känns bra. När det är Tacofredag så kommer vi att vara i Församlingsgården, 

precis som innan. Då blandar vi alla åldrar och äter tacos tillsammans, leker, 

pysslar, sjunger, fikar och fixar inför den avslutande andakten.  

Under terminen har vi också tre Öppet Hus för de som är daglediga. Denna 

termin kommer vi att testa på att ha en frukost där Ingmar Skogar kommer att 

visa vårbilder. 

Jag ser mycket fram emot allt detta men jag vet att -vips så är det sommar 

igen! 

Petra Oddson, diakoniassistent 

Stilla dagen den 8 april i Tåstarp 
8:00 Mässa, Tåstarps kyrka 

Frukost efter mässan i Sockenstugan 

Pilgrimsvandring i Tåstarp eller pyssel i Sockenstugan 

11:30 Sopplunch och kaffe, kaka 

Kostnad 50 kr för dagen 
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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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Kyndelsmässodagen 
Söndag 2 februari 10:00 Tåstarps kyrka 

Alla barn som döptes under 2019 och deras  
familjer är särskilt inbjudna till denna  
familjegudstjänst för små och stora.  

Dopträdens silveräpplen ska plockas ner och hämtas hem.  
Efteråt är det fika i Sockenstugan 

Lightkids medverkar med sång 
 
 

Festhögmässa 
Söndag 2 februari 15:00 Väsby kyrka 

Med anledning av det nya kontraktet som infördes 1/1 2020. 
Bjäre-Kulla kontrakt. Medverkar gör Biskop Johan Tyrberg- 

celebrant, kontraktsprost Gisela Pernrup-predikant, kontraktets 
kyrkoherdar/präster och körer ifrån Kulla pastorat. Eftersits i 

prästgården. 
 
 

Högmässa 
Söndag 23 februari 10:00 Tåstarps kyrka 

Fastlagsbullar efter mässan 
 

 

Askonsdagsmässa 
Onsdag 26 februari 18:00 Tåstarps kyrka 
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Februari 
 

Söndag 2 februari 10:00 Familjegudstjänst för små och stora, Tåstarps 
kyrka. Alla dopbarn 2019 är inbjudna att hämta sitt dopäpple. Fika i 
Sockenstugan efter gudstjänsten. 
Tisdag 4 februari 16:30-17:45 Lightkids träffas, Sockenstugan Tåstarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Sockenstugan Tåstarp 
Torsdag 6 februari 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan 
Tåstarp 
Fredag 7 februari 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Sockenstugan 
Tåstarp 
13:15 Viskören övar, Åshaga Vårdboende 
14:00 Gudstjänst, Åshaga Vårdboende Hjärnarp 
15:00 Gudstjänst, Bokhöjden vårdboende Hjärnarp 
Söndag 9 februari 10:00 Högmässa, Tåstarps kyrka 
Tisdag 11 februari 16:30-17:45 Lightkids träffas, Sockenstugan Tåstarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Sockenstugan Tåstarp 
Onsdag 12 februari 12:00-14:00 Öppet Hus lunch, Sockenstugan Tåstarp 
Torsdag 13 februari 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan 
Tåstarp 
Fredag 14 februari 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Sockenstugan 
Tåstarp 
17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Idrottsplatsen Hjärnarp  
Söndag 16 februari 10:00 Gudstjänst, Tåstarps kyrka 
Tisdag 18 februari 19:00-21:00 Kyrkokören övar, Sockenstugan Tåstarp 
Onsdag 19 februari 18:00 Sinnesromässa, Tåstarps kyrka 
Söndag 23 februari 10:00 Högmässa, Tåstarps kyrka 
Tisdag 25 februari 16:30-17:45 Lightkids träffas, Sockenstugan Tåstarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Sockenstugan Tåstarp 
Onsdag 26 februari 18:00 Askonsdagsmässa, Tåstarps kyrka 
Torsdag 27 februari 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan 
Tåstarp 
14:00-16:00 Gudsprat med Åke Svensson, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 28 februari 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Sockenstugan 
Tåstarp 
17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Idrottsplatsen Hjärnarp  
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Världsböndagen 
Söndag 1 mars 10:00 Tåstarps kyrka 

Temat för denna mässa är "Stig upp, ta din bädd och gå.” Temat 
är utformat av kvinnor från Zimbabwe. 

Församlingen bjuder på skorpor och blåbärssoppa. 
Hjärnarp-Tåstarps kyrkokör medverkar. 

 

Musik i Fastan- meditationskonsert 
Söndag 1 mars 16:00 Tåstarps kyrka 

Konsert med Stefan Klaverdal, piano. Man inbjuds att meditera 
till musik. 

 

Musik i Fastan- Ensemble 1600 
Söndag 8 mars 16:00 Tåstarps kyrka 

Ensemble 1600 ifrån kulturskolan, Ängelholm medverkar. 
 

Högmässa 
Söndag 22 mars 10:00 Tåstarps kyrka 

Hjärnarp Tåstarps kyrkokör medverkar. 
Bröd, våffelförsäljning och lotteri i Sockenstugan efteråt. 

 
 

Musik i Fastan- dikt och konst i musiken 
Söndag 22 mars 16:00 Tåstarps kyrka 

Konsert med dikt, musik och konst i samarbete mellan Cecilia 
Billqvist och Stefan Klaverdal. 
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Mars 
 

Söndag 1 mars 10:00 Världsböndagen firas. Börjar med gudstjänst kl 10:00, 
Tåstarps kyrka 
16:00 Musik i fastan-meditationskonsert, Tåstarps kyrka 
Tisdag 3 mars 16:30-17:45 Lightkids träffas, Sockenstugan Tåstarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Sockenstugan Tåstarp 
Torsdag 5 mars 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 6 mars 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Sockenstugan Tåstarp 
13:15 Viskören övar, Åshaga Vårdboende 
14:00 Gudstjänst, Åshaga Vårdboende Hjärnarp 
15:00 Gudstjänst, Bokhöjden vårdboende Hjärnarp 
Söndag 8 mars 10:00 Högmässa, Tåstarps kyrka 
16:00 Musik i fastan med Ensemble 1600, Tåstarps kyrka 
Tisdag 10 mars 16:30-17:45 Lightkids träffas, Sockenstugan Tåstarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Sockenstugan Tåstarp 
Onsdag 11 mars 09:30 Öppet Hus frukost, Sockenstugan Tåstarp 
Torsdag 12 mars 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 13 mars 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Sockenstugan Tåstarp 
17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Idrottsplatsen Hjärnarp  
Söndag 15 mars 10:00 Gudstjänst, Tåstarps kyrka 
Tisdag 17 mars 16:30-17:45 Lightkids träffas, Sockenstugan Tåstarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Sockenstugan Tåstarp 
Onsdag 18 mars Pastorsexpeditionen stängd 
18:00 Sinnesromässa, Tåstarps kyrka 
Torsdag 19 mars 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 20 mars 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Sockenstugan Tåstarp 
Söndag 22 mars 10:00 Högmässa, Tåstarps kyrka 
16:00 Musik i fastan- dikt och konst i musiken, Tåstarps kyrka 
Tisdag 24 mars 16:30-17:45 Lightkids träffas, Sockenstugan Tåstarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Sockenstugan Tåstarp 
Torsdag 26 mars 09:00-11:30 Babycafé med babysång, Sockenstugan Tåstarp 
14:00-16:00 Gudsprat med Åke Svensson, Sockenstugan Tåstarp 
Fredag 27 mars 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, Sockenstugan Tåstarp 
17:00 Tacofredag, Församlingsgården Hjärnarp 
17:00-21:00 Ungdomscafé för dig i åk 7 och uppåt, Församlingsgården 
Hjärnarp  
Söndag 29 mars 10:00 Gudstjänst, Tåstarps kyrka 
Tisdag 31 mars 16:30-17:45 Lightkids träffas, Sockenstugan Tåstarp 
19:00-21:00 Kyrkokören övar, Sockenstugan Tåstarp 
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Babycafé & Barncafé 
Du som är föräldraledig eller hemma med ditt barn är hjärtligt 
välkommen till vår öppna verksamhet i Sockenstugan Tåstarp. 

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, Sockenstugan Tåstarp 

Uppstart: 23 januari Avslut: 14 maj 
Barncafé med Musiklek 9.30, för barn 0-5år 
Fredagar 9:00-11:30, Sockenstugan Tåstarp  

Uppstart 17 januari Avslut 29 maj 
 

Lightkids 

För barn från Förskoleklass och uppåt! 
Tisdagar 16:30-17:45, Sockenstugan Tåstarp  

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: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 24/4, 8/5 

27/3 och 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. 
Fredagar den 27 mars och 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 

 12 februari lunch kl. 12:00-14:00, Sockenstugan Tåstarp  
Quizz och klurigheter med Ann Lidgren och Petra Oddson 

 11 mars frukost kl. 09:30-11:30, Sockenstugan Tåstarp 
Ingmar Skogar gästar med ”Svensk vår när naturen är som 
vackrast” 

 6 maj lunch 12:00-14:00, Församlingsgården Hjärnarp 
 Vårbuffé och underhållning. 
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. 

30 januari Per Gyllenör berättar om svenska kyrkan i utlandet. 
27 februari  Åke Svensson ”Kyrkoårets skönhet” 
26 mars Gunilla Åkesson berättar och visar bilder från Israel. 
 Lars Åkesson andakt 
23 april Musikunderhållning 
Vid frågor kontakta Åke Svensson 073-092 14 93. 

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

19 februari 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: 18/3, 22/4, 20/5 
 

 

Hjärnarps mycket lilla konstsalong  
Pastorsexpeditionen Hjärnarp 

”Per Siegård” 
13 Februari-15 Maj. Vernissage 13 feb kl. 14:00 

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. 
Utställningens konstnärliga ledare är Elena Ganzert, textilkonstnär. 

Spik och hammare Lars Mark, Hjärnarpsprofil. 
Invigningstalare Rita Aatola Olsson fd Turistchef vid Ängelholm 

Näringsliv AB / Turistbyrå. 
Vi bjuder på kaffe och tårta. Välkomna!  Ann D Lidgren 

Ps. Årets Sommarutställningen 2020 heter ”Det allra bästa” 
Margareta Arvidsson, keramiker, textilkonstnär, redaktör 

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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Ny medarbetare-Församlingsmusiker 
 

Richard Wieland, ny kyrkomusiker i församlingen, det är jag det. Jag 
kommer närmast från ett vikariat i Klippans pastorat, som också är min 

hemförsamling eftersom jag bor i Ljungbyhed. Jag är utbildad 
musiklärare och sångpedagog (men även lärare i svenska och svenska 

som andraspråk) och har jobbat flera år på grundskola, gymnasium och 
kulturskola. För ungefär två år sedan bestämde jag mig dock för att 

prova något nytt. Eftersom jag redan spelade och sjöng mycket i kyrkan 
tänkte jag försöka utbilda mig till kyrkomusiker och har nu klarat av 

ungefär hälften av studierna på Oskarshamns folkhögskola. 
    Förutom musiken i kyrkan spelar jag en del valthorn och trumpet i 

olika sammanhang. På somrarna sjunger jag ofta opera i Höörs 
sommaropera. Nu senast hade jag rollen som spöket i Spöket på 

Canterville. Jag skriver också mycket egen musik. Att beskriva genren är 
inte så lätt men jag har två album på Spotify, för den som är intresserad 

av att lyssna.  
    Jag bor som sagt i Ljungbyhed med min fru Annsofie och vår 

trettonåriga dotter. Vi har dessutom två vuxna pojkar varav den ena 
också läser kyrkomusik och den andra studerar till präst. Det som tar 

upp störst del av min fritid efter musiken och familjen är judoklubben i 
Ljungbyhed. Där har jag hand om allt från lekisjudo till barn-, tävlings- 

och vuxengruppen. 
   Jag ser fram emot att få lära känna församlingen bättre. De möten jag 
har haft med församlingsmedlemmar på gudstjänster och i barngrupper 
hittills har varit mycket trevliga. Mina kopplingar till Hjärnarp tidigare är 

att min lillebror med familj bor på orten. 
 

RICHARD WIELAND 
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🎶 Av Glädje bygger vi musik🎶 
Välkommen till sång, musik och rytmik i Hjärnarp-Tåstarps 

församling. 
Babysång 0-1 år torsdagar 9:30, Sockenstugan Tåstarp (öppen 
verksamhet 9:00-11:30) 
Musiklek 0-5 år fredagar 9:30, Sockenstugan Tåstarp 
 (öppen verksamhet 9:00-11:30) 
Lightkids från 6 år och uppåt tisdagar 16:30-17:45, Sockenstugan 
Tåstarp. Vi sjunger, leker och pysslar. Uppstart 2020: 14/1 Avslut: 
5/5 
Hjärnarp-Tåstarps kyrkokör tisdagar 19:00-21:00, Sockenstugan 
Tåstarp. Blandad vuxenkör fr.15 år. Vi sjunger bl.a gospel, visor, 
julsånger. Uppstart 2020: 21/1 Avslut: 19/5 
Viskören -träffas och övar var tredje fredag 13:15 på 
Åshaga Vårdboende. Vi sjunger enkla sånger och visor alla känner 
igen som sedan framförs under gudstjänsterna på Åshaga kl.14 
och Bokhöjden kl.15. Uppstart 2020: 7/2 

 
 

        Håll utkik! 
        Inbjudan till konfirmation 
        kommer i din 
        brevlåda i vår! 

 

 

 

 

#Hallands Väderö 
Konfirmand 20/21 
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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 Ann Lidgren 0431-41 51 71 

 

 

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 Ann 
Lidgren 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 
Ann Lidgren 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. 
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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 

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 
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