
Torsdagsklubben
höllvikens församling våren 2020

torsdagsklubben startar 23 januari i kyrkans hus



23 januari

Terminsupptakt
Vi fikar, har det trevligt och pratar 
om den gångna terminen – vilka 
var höjdpunkterna?

30 januari

Piaf & Jag
Karin Grönberg, kyrkomusiker och 
sångerska kommer och berättar  
om Edith Piaf, samt framför några  
av hennes sånger med sin pianist  
Mats Nilsson.

6 februari

Lunchmusik och 
Gudomlig soppa
Temat är ”I nåd och tjänst”.  
Pernilla Cederblad sitter vid pianot.

13 februari

Symboler och inre bilder
Monica Hedlund, symbolpedagog och präst. Berättar om symboler och inre 
bilder, och om att uttrycka dessa som en väg till att hitta sin kreativitet och sitt 
eget sanna jag. 

20 februari

Präst på nätet
Maria Alm, präst i Burlövs församling, kommer och berättar om hur det är att 
arbeta som jourhavande präst på nätet.

Välkommen till oss!
Välkommen till Torsdagklubben. Vi träffas varje torsdag i Linnésalen, Kyrkans 
hus mellan 12.00 och 14.00. Vi dricker kaffe eller te och äter en smörgås 
eller två tillsammans. Fikan kostar 30 kr. Ingen föranmälan behövs. Kom när 
du kan, du är alltid välkommen i vårt lilla gäng. Har du några frågor? Ring 
Gunnel Kihlgren, präst 070–161 96 71.



27 februari

Samtal om bibelns kvinnor 

5 mars

Lunchmusik och Gudomlig soppa 
Pernilla Cederblad står åter igen för musiken under temat ”Till dig”.

12 mars

Glädjespridarna
Den alltid lika skönsjungande kören förgyller denna träff.

19 mars

På utflykt till Afrika
Om resor till Afrika genom berättelse och musik med Eva Kunda Neidek - 
musiker och diakon, och Björn Helander, musiker.

26 mars

Samtal om bibelns kvinnor 

2 april

Inställt 
Torsdagsklubben utgår pga påskspel

9 april

Lunchmusik och Gudomlig soppa
”I stillhetens tecken” är temat denna gång med Pernilla Cederblad. 

16 april

Samtal om bibelns kvinnor

23 april

Om livet
Gustaf Centervall - präst, kommer och kåserar om livet med mera.



vuxenverksamhet i höllvikens församling
gunnel kihlgren, präst, 040-602 46 71, 070-161 96 71 
gunnel.kihlgren@svenskakyrkan.se

christina dongas, diakon 040-602 46 68, 070-161 96 68 
christina.dongas@svenskakyrkan.se

höllvikens församling
kyrkans hus, kyrkvägen 7, 236 32 höllviken, 040-45 96 60
hollviken.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/hollviken
www.facebook.com/hollvikensforsamling

30 april

Körsång 
Optimistkören från Limhamn, under ledning av Margareta Haksten

7 maj

Lunchmusik och Gudomlig soppa
Önska ditt favoritstycke. Låt, sång eller bit. Martin Haksten framför din 
önskan. Önskelåda finns på expeditionen i Kyrkans hus efter påskhelgen.. 

14 maj

Missionärsbarn
Åsa Gustavsson, diakon i Lunds Allhelgonaförsamling berättar bland annat 
om uppväxten som missionärsbarn.

21 maj

Inställt
Kristi himmelsfärdsdag och ingen Torsdagsklubb

28 maj

Terminsavslutning
Då blir det tårta


