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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.  

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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I skrivande stund…. 

…är himlen så intensivt blå som den bara kan vara en krispigt frisk 

vårdag. Ljuset är nästan ansträngande. Vitsipporna trängs om 

utrymmet i backarna för att kunna öppna sina vita kronblad mot 

Skaparens tänkta boning.  

Luften är osedvanligt lätt att andas trots virvlande björkpollen som 

bjudits upp till dans av solens heta strålar.  

Magiskt, det är ordet.  

Uppståndelsen står skriven i varje nerv, glänta, fågelkvitter. 

En sådan här vidunderligt vacker dag är det svårt att ta till sig att 

oron ligger över världen, som en våt tung filt, nästan kvävande. I 

fastetiden talade vår Ärkebiskop om Corona, som betyder, krona, 

och liknade den vid Kristi törnekrans för att illustrera Guds väg 

tillsammans med oss i det svåra. Men trots uppståndelsens ljus och 

glädje tär detta utdragna lidandet på oss, speciellt de allra mest 

utsatta. Oro är också ett ord som innesluts i virusets namn. Det mest 

påtagliga är kanske just oron. Och att allting plötsligt har fått ställas 

in – allt som har med sammanhang att göra och som vi behöver så 

väl. INSTÄLLT, INSTÄLLT, INSTÄLLT… 

…men inte bara inställt, utan Gud tar sig kreativa friheter med oss 

människor, så att vi hittar nya vägar bla att fortsätta att vara kyrka 

på. Mycket händer på sociala medier. En del av er har upptäckt 

Psalmquizz på FaceBook och varje söndag oavsett besökare firas 

gudstjänsten om än på ett enklare sätt ibland och ofta filmar vi och 

delar med er församlingsbor.  

Vi lär oss nya ord: Drakonisk, Håll i - Håll ut, Våra sköra och Äldre-

äldre. Ord bakom vilka det finns människor som måste tillägna sig 

digital teknik för att umgås med nära och kära.  
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Även kyrkan i byn delar med sig av gudstjänsterna via FB till 

äldreboendena och gör ibland fysiska nedslag i form allsång ledd på 

distans från gräsmattan utanför.  

Vem har sagt att man måste sitta i en fåtölj för att samtala? 

Promenadprat är jättetrevligt. Barnvagnspromenader likaså och 

utelek går finfint. Samtala genom ett öppet fönster – hallå! Ja, om 

man inte är för långt bort vill säga. Att ta emot en matkasse i 

farstun, när man själv inte ska gå ut, det känns också bra. 

Vi i församlingen vill berätta att vi finns här för dig – även om det ser 

stängt ut, även om vi inte kan samlas på vanligt vis. När nästa 

församlingsblad kommer i oktober ber vi och hoppas att vi kan se 

fram emot en ny och tryggare tillvaro, men tills dess hör av dig om 

du vill ha någon att prata med eller ha hjälp med inköp eller 

ärenden. Du kan också boka tid för besök på pastorsexpeditionen.  

Varma hälsningar från oss alla med pingstpsalmens ord som bär oss 

över hela sommaren: 

Gud, när du andas över vår jord 

förnyas den, dess ansikte lyser.  

Då gläder sig alla markens djur och källor rinner opp 

bland bergen. 

O Gud du andas över vår jord.  

Djupt i vårt inre skälver ljuset, skapandets Ande.       Sv.ps. 476

     

Cecilia Billqvist, präst i församlingen 

Vi vill även passa på att önska Söndrebalgs 9:or ett stort 

lycka till på livets väg 
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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 flera verksamheter 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 firar ej nattvard/mässa. 
Huvudgudstjänst på söndagar samt dop, vigslar och begravningar 
kommer att hållas med max 50 deltagare i Hjärnarps kyrka.  
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/sommaren. 
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. 

Per Thelander, Tf Kyrkoherde 
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En hälsning från Er 

församling 
i coronatider. 

 
 
I denna oroliga tid påverkas  
vi alla på olika sätt. De flesta 
av oss kommer att se tillbaka 
 på den här tiden och minnas  
det som var svårt, men också glädjas åt all medmänsklig värme och alla 
hjälpsamma krafter som vi kanske inte visste fanns.  
 
Den som blir arbetslös eller permitterad, isolerad och ensam, svårt sjuk 
eller till och med drabbad av en anhörigs bortgång i virusets spår, 
kommer att ha andra erfarenheter som förändrar livet och vänder upp 
och ner på tillvaron. Att ha stöd i en sådan situation kan göra stor skillnad. 
I kristider mobiliseras många krafter och vi som trossamfund i samarbete 
med myndigheter är också kallade till detta på olika sätt. 

Vi i Hjärnarp-Tåstarps församling vill dessutom speciellt stötta företag och 
organisationer i vårt närområde. 
 
I Hjärnarp-Tåstarps församling finns en diakon och två präster som gärna 
är resurser för er på er arbetsplats när ni behöver oss, oavsett om ni är 
arbetsgivare, kollegor, anhöriga eller vänner. Vi kan bland annat stå till 
tjänst med samtalsstöd eller bistå vid kriser om så behövs, i grupp eller 
enskilt.  
 
Om du/ni som arbetsgivare vill ta oss i anspråk, så går det också bra att be 
om råd och stöd i de processer som måste dras igång om något allvarligt 
händer på arbetsplatsen som påverkar alla. Vi präster och diakoner är 
utbildade för krisuppdrag när svåra situationer i samhället uppstår och är 
också genom vår profession tydliga med att skilja på vår och andras tro. 
 
Hälsningar från Hjärnarp-Tåstarps församling 
Gm/ Cecilia Billqvist 
Tel pastorsexpeditionen 0431-41 51 70 

Hjarnarp-tastarps.forsamling@svenskakyrkan.se 
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Juni 
Måndag 1 juni Annandag pingst. Sammanlyst 
gudstjänst Hallands Väderö INSTÄLLT. 
Söndag 7 juni 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Söndag 14 juni 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps 
kyrka.  
Lördag 20 juni 10:00 
Midsommargudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Söndag 21 juni 14:00 Friluftsgudstjänst hos Lennart Engström, 
Tåstarps Ängaväg 96, Munka Ljungby, Kyrkkaffe. 
Vid regn, Hjärnarps kyrka 

Onsdag 25 juni 19:00 Konsert Underlandsorkestern, Hjärnarps 
kyrka. OBS! Endast 40 platser. 
 Kommer sändas via församlingens facebook. 

Lördag 27 juni 11:00 Konfirmationsgudstjänst, Hjärnarps kyrka 
OBS! Ej öppen gudstjänst pga endast 40 anhöriga i kyrkan. 
Söndag 28 juni 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 

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 2020 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. 

Underlandsorkestern 

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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Vi ställer om! 
I församlingen har vi inte ställt in, utan ställt om. Vi försöker 
inkludera så många som möjligt och sänder en stor del av våra 
Gudstjänster på vår sida på Facebook. 
Under sommaren kommer vi att även sända en del förinspelade 
Sinnesro- och Helgsmålsböner.  
Välkommen att ta del av dem!  
 
Vår Facebook-sida hittar du på 
http://www.facebook.com/hjarnarp-tastarp 
 
HELGSMÅLSBÖNER  
Lördagar kl. 18.00  
 

30/5 Pingst, Den heliga Anden 
6/6 Nationaldagen, Gud, Fader, Son och Ande 
13/6 Vårt Dop  
20/6 Midsommardagen, Skapelsen  
27/6 Förlorad och återfunnen 
4/7 Att inte döma 
11/7 Sänd mig  
18/7 Efterföljelse 
25/7 Jesus förhärligad 
1/8 Andlig klarsyn 
 
SINNESROBÖNER  
Onsdagar kl. 18:00 
 

3/6 Tema ORO 
10/6 Tema RO 
17/6 Tema TRO 
 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_N_FIJ47nnMg/S4fW40ww8UI/AAAAAAAACXo/kuWFLG3UsEY/s1600-h/Bibel+nett.gif
http://www.facebook.com/hjarnarp-tastarp
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Juli 

Onsdag 1 juli 13:30-16:00 Sevärdhetskyrkans sommarkafé, 
Sockenstugan Tåstarp INSTÄLLT 
Onsdag 1 juli 19:00 Musik i Sommarkväll, Hjärnarps kyrka.  
Ballanz medverkar 
Söndag 5 juli 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Onsdag 8 juli 13:30-16:00 Sevärdhetskyrkans sommarkafé, 
Sockenstugan Tåstarp INSTÄLLT 
Onsdag 8 juli 19:00 Musik i Sommarkväll, Hjärnarps kyrka 
Medeltidstrion medverkar 
Söndag 12 juli 10:00 Friluftsgudstjänst vid St Stefanos Kapellet 
Onsdag 15 juli 13:30-16:00 Sevärdhetskyrkans sommarkafé, 
Sockenstugan Tåstarp INSTÄLLT 

Fredag 17 juli-19 Juli In Between Music Festival, del 1, Hjärnarps 
kyrka 
För tider och information kontakta Stefan Klaverdal 0431-415173 
eller se: www.inbetweenmusicfestival.se 

 
Söndag 19 juli 10:00 Friluftsgudstjänst vid Tåstarps kyrka, Tåstarp 
Peter Knudssen medverkar 
Onsdag 22 juli 19:00 Musik i Sommarkväll, Hjärnarps kyrka  
W trio medverkar med jazz. 
Söndag 26 juli 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Diakonins dag och Sevärdhetskyrkans sommarutflykt.  INSTÄLLT 
 

Augusti 
 

Söndag 2 augusti 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Söndag 9 augusti 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Söndag 16 augusti 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Söndag 23 augusti 10:00 Gudstjänst, Hjärnarp 
Tisdag 25 augusti 19:00 Kyrkokören övar, FG uppe 
Fredag 28 augusti 17:00-21:00 Ungdomscafé, Hjärnarpsvallen 
Söndag 30 augusti 10:00 Gudstjänst Hjärnarps kyrka 
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September 
Tisdag 1 september 16:30-17:45 Lightkids, Församlingsgården Hjärnarp  
Tisdag 1 september 19:00-21:00 Kyrkokören övar, FG uppe 
Fredag 4 september 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, 
Församlingsgården nere Hjärnarp 
Söndag 6 september 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka. Diakoninsdag. 
Tisdag 8 september 16:30-17:45 Lightkids, Församlingsgården Hjärnarp  
Tisdag 8 september 19:00-21:00 Kyrkokören övar, FG uppe 
Onsdag 9 september 19:00 Konsert Tommy Nilsson, Hjärnarps kyrka 
Torsdag 10 september 9:00-11:30 Babycafé med babysång 0-1år, 
Församlingsgården nere Hjärnarp 
Fredag 11 september 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, FG Hjärnarp 

Fredag 11 september 17:00-21:00 Ungdomscafé, Hjärnarpsvallen 

Söndag 13 september 10:00 Gudstjänst Hjärnarps kyrka.  
Tisdag 15 september 16:30-17:45 Lightkids, FG Hjärnarp  
Tisdag 15 september 19:00-21:00 Kyrkokören övar, FG uppe 
Torsdag 17 september 9:00-11:30 Babycafé med babysång 0-1år, 
Församlingsgården nere Hjärnarp 
Fredag 18 september 9:30-11:30 Barncafé med musiklek, FG Hjärnarp 
Lördag-Söndag 19-20 september In Between Music Festival, del 2 
Hjärnarps kyrka. För tider och information kontakta Stefan Klaverdal 0431-
415173 eller se: www.inbetweenmusicfestival.se 

Söndag 20 september 10:00 Välkomnandets gudstjänst, Hjärnarps kyrka. 
Vi välkomnar församlingens konfirmander och de tar emot sin bibel och 
psalmbok. Fika och informationsmöte. 

Tisdag 22 september 16:30-17:45 Lightkids, Församlingsgården Hjärnarp  
Tisdag 22 september 19:00-21:00 Kyrkokören övar, FG uppe 
Torsdag 24 september 9:00-11:30 Babycafé med babysång 0-1år, 
Församlingsgården nere Hjärnarp 

Torsdag 24 september 14:00-16:00 Gudsprat, Sockenstugan Tåstarp 

Fredag 25 september 9:00-11:30 Barncafé med musiklek, 
Församlingsgården nere Hjärnarp 

Fredag 25 september 17:00-21:00 Ungdomscafé, Hjärnarpsvallen 

Söndag 27 september 10:00 Gudstjänst Hjärnarps kyrka 
Tisdag 29 september 16:30-17:45 Lightkids, Församlingsgården Hjärnarp 
Tisdag 29 september 19:00-21:00 Kyrkokören övar, FG uppe 
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Hjärnarps mycket lilla konstsalong  
Pastorsexpeditionen Hjärnarp 

”Det allra bästa” 
Mitten på september- 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 från september: 
Tis 10-12, 13-16 och ons 10-12 

Ring och boka övrig tid 0431-415170 

                 

 
Musik i sommar 

I sommar kan man ta del av musik i våra kyrkor och omgivning. Vi 
ställer inte in, men med rådande lagar så får vi inte vara mer än 50 

personer i Hjärnarps kyrka och då är det först till kvarn. Vissa av 
konserterna kommer att sändas live på vår facebooksida.  
Under sommaren kan man glädjas åt allt från sånger med 

Ängelholmsgruppen Ballanz till medeltida musik med vår musiker 
Richard Wieland medsångare, vi får höra jazz och filmmusik och så har 
vi ett stort samarbete med den nya In Between Music Festival som gör 

flera konserter i juli med fokus på musik som befinner sig mellan 
genrerna. Toppmusiker från såväl folk- jazz och klassisk musik träffas 

och spelar tillsammans på helt nya sätt. Missa inte det! 
Musik i sommarkväll är helt gratis, men festivalen säljer biljetter via sin 

hemsida.  
Följ oss på Facebook eller se vår hemsida för senaste nytt!  

 

 

 
 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj77s38wenZAhXMkywKHYwaBh4QjRwIBg&url=http://www.digopaul.com/sv/english-word/noter.html&psig=AOvVaw1ZQ7EclSKQV9jQXKEeum-h&ust=1521037917506747
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj77s38wenZAhXMkywKHYwaBh4QjRwIBg&url=http://www.digopaul.com/sv/english-word/noter.html&psig=AOvVaw1ZQ7EclSKQV9jQXKEeum-h&ust=1521037917506747
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj77s38wenZAhXMkywKHYwaBh4QjRwIBg&url=http://www.digopaul.com/sv/english-word/noter.html&psig=AOvVaw1ZQ7EclSKQV9jQXKEeum-h&ust=1521037917506747
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj77s38wenZAhXMkywKHYwaBh4QjRwIBg&url=http://www.digopaul.com/sv/english-word/noter.html&psig=AOvVaw1ZQ7EclSKQV9jQXKEeum-h&ust=1521037917506747
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj77s38wenZAhXMkywKHYwaBh4QjRwIBg&url=http://www.digopaul.com/sv/english-word/noter.html&psig=AOvVaw1ZQ7EclSKQV9jQXKEeum-h&ust=1521037917506747
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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: 10 september Avslut: 3 december 
Barncafé med Musiklek 9.30, för barn 0-5år 

Fredagar 9:00-11:30, FG Hjärnarp  
Uppstart: 4 september , Avslut: 11 december 

 

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: 1 september, Avslut: 8 december 

 

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: 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 
4/12 OBS! 20/11 i Församlingsgården pga Tacokväll 

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 

 

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
http://www.bing.com/images/search?q=ungdomar&view=detailv2&&id=932D09382A6DBBFC349408938EEBB5C9F33AFE0E&selectedIndex=9&ccid=B0y/ei7S&simid=608025064835187160&thid=OIP.M074cbf7a2ed2d74d07e0780daf19b38ao0
mailto:petra.oddson@svenskakyrkan.se
mailto:richard.wieland@svenskakyrkan.se
mailto:petra.oddson@svenskakyrkan.se
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Öppet Hus 
 7 oktober lunch 12:00-14:00, Församlingsgården 

Hjärnarp 
Program kommer 
 

 4 november Café 14:00-16:00, Församlingsgården 
Hjärnarp 

Program kommer 
 

 2 december 11:00-14:00, Församlingsgården Hjärnarp 
11.00 Julkonsert, Hjärnarps kyrka 
12.00-14.00 Jullunch, Församlingsgården 
Anmälan till Petra Oddson denna gång! Jullunch 150 kr/person 
 

Öppet Hus lunch: Vi börjar med lunch kl 12:00. Lunch och kaffe 
100 kr/person. Öppet Hus Café: Kl. 14:00 -16.00 50 kr/person  
Ingen anmälan behövs!  Önskar Du specialkost  ring då Petra 
Oddson 0431-415311 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. 

 
24-sep Program kommer senare 
22-okt Program kommer senare 
26-nov Program kommer senare 
 
Vid frågor kontakta Lennart Engström 072-0638598 
 

 

 

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