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visa mig vägen
Att ha ett nytt år framför sig för med sig blandade känslor;  
förväntan och nyfikenhet är säkert vanliga men också en oro  
inför det okända och oplanerade eller en tristess inför att allt  
bara lunkar på och inget nytt händer. 

Heliga Birgitta, som levde på 1300-talet, ber i sin bön ”Visa mig  
Herre din väg och gör mig villig att vandra den”. 
 Ibland tänker vi att allt vilar på våra axlar och att ingenting blir 
gjort om vi inte själva gör det. Om framtiden får vi ofta höra att vi 
är vår egen lyckas smed. Och visst kräver livet hårt arbete och stort 
ansvar. Tidvis känns det tungt. 
 Av Heliga Birgitta lär vi oss att lyssna efter vad Gud vill med  
våra liv och att försöka leva efter det. Hon hjälper oss att se att livet 
innebär och är så mycket mer än det vi kan se på och ta på och att  
vi befinner oss i ett större sammanhang. Vi får vila i att Gud både 
önskade livet och vandrar med oss i livet. 
 Med Heliga Birgittas ord får vi ta oss an året vi har framför oss 
”Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den”.
 Tanja Kamensky, kyrkoherde

sö 3 februari kl 15 

Dopfest
Ung, gammal, liten och stor. 
Alla är välkomna till vår 
familjegudstjänst med tema 
dop. Vi uppmärksammar de 
som har döpts under 2018 
samt delar ut Biblar till alla 
3–4-åringar. 
 Barnkörerna sjunger  
och efteråt blir det fika!
församlingsgården,  
hjärup

Öppna grupper där du kan komma med ditt barn eller barnbarn.
Ingen anmälan behövs, kom de gånger du vill och kan!  
Vi träffas på församlingsgården.

Öppet Hus 
varje måndag och fredag  
kl 10–12
För barn mellan 0–6 år tillsam-
mans med vuxen. Vi leker,  
sjunger och fikar tillsammans. 
Lov vecka 8 (sportlov) och  
vecka 16 (påsklov).

Himmel och pannkaka
ti 12 februari kl 17.30
Musikgudstjänst med stora och små. 
Efteråt äter vi pannkakor.

Babycafé  
med babyrytmik
varje tisdag kl 10–12
För barn mellan 0 –12 månader 
tillsammans med vuxen.
Här får ni tillfälle att träffa  
andra föräldrar med små barn,  
och samtala om föräldraskapets 
glädjeämnen och svårigheter.  
Babyrytmik och fika är stående 
inslag. 
Lov vecka 8 (sportlov) och  
vecka 16 (påsklov).

för barn  
och familj

to 14 mars kl 14–16 
Pyssla inför fastan
med internationella gruppen 
Vi skapar alster som säljs till 
förmån för Fastekampanjen.  
Alla är välkomna, anmälan 
till förs.exp. senast 11/3.

för unga
Ungdomsgruppen
För dig som är 14 år och uppåt. Vi träffas på torsdagar och vissa  
söndagar med drop-in från 17 på församlingsgården i Hjärup.  
Följ kontot @ungiuppakra på Instagram för löpande information.



Några av de tillfällen som du kan delta i utan anmälan. Vi träffas på församlingsgården.

Café Rut och Simon – 
Stickcafé
varje tisdag kl 14–16 
Vi träffas för en stunds gemen-
skap, samtal och fika. Vi stickar 
babyfiltar och koftor till projekt 
vi stödjer i olika länder i Afrika.
Välkommen med eller utan  
handarbete!

Meditation
varje måndag kl 17.30
Alla vill väl ha frid!? Sluta leta. 
Jesus sa ”Guds rike är inom er” 
och det är där vi tror lugnet och 
friden ligger. Vill du också vara 
med och hitta friden? Om det är 
din första gång, kom gärna en 
kvart innan för lite instruktion.

Bibelstudiegrupp
en måndag i månaden  
kl 14–16 
Vi samtalar utifrån kommande 
söndagens texter. I gruppen sker 
ett öppet samtal där alla som vill 
får komma till tals. 

Bokgrupp
en måndag i månaden  
kl 18.30–20 
Vi samtalar utifrån boken  
Kristendomens hjärta av  
Marcus J. Borg.

Sopplunch
to 7 februari kl 12.30
Angelica Grön, stipendiat för 
Ung i den världsvida kyrkan, 
berättar och visar bilder från sin 
resa till Brasilien i höstas.

Öppet café
to 21 februari kl 14–16
Öden och äventyr  
– några levnadsteckningar ur 
gastronomihistorien med diakon 
Lars Malmgren

Församlingskåren
to 7 mars kl 18–20
SKUT – Svenska kyrkan i utlandet 
Tanja Kamensky som har varit 
kyrkoherde på Teneriffa och i 
Paris berättar om kyrkans arbete 
där.

Församlingskåren
må 1 april kl 19–21 
Visor vid vindens ängar
Gudrun Rooth sjunger till gitarr, 
kåserar och läser dikter. 

för alla

Messias
ur del i och ii

Uppåkra kyrkokör 
Solister 
Orkester

söndag 10 mars kl 18
uppåkra kyrka

g f händel

Läs mer om alla våra verksamheter på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/uppakra

vinter- 
pilgrims-
vandring
lö 2 mars kl. 14 
Samling i Uppåkra kyrka  
för vandring till Helgeands- 
kyrkan, Lund.

Vi gör en paus vid Sankt 
Lars begravningsplats och 
avslutar med kvällsmusik  
kl. 17 i Helgeandskyrkan.



välkommen till gudstjänst och musik
söndag 3 februari
Kyndelsmässodagen 

15.00 Familjegudstjänst  
med dopfest
Barnkörerna

församlingsgården, hjärup

söndag 10 februari
Femte söndagen efter  
trettondedagen

11.00 Högmässa
Sångare ur Uppåkra kyrkokör

uppåkra kyrka

17.00 Söndagskväll
görslövs kyrka

tisdag 12 februari
17.30 Himmel och pannkaka
Musikgudstjänst med stora och 
små. Efteråt äter vi pannkakor.

församlingsgården, hjärup

söndag 17 februari
Septuagesima

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

söndag 24 februari
Sexagesima 

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

17.00 Söndagskväll
särslövs kyrka

söndag 3 mars
Fastlagssöndagen 

11.00 Högmässa
Försäljning av fastlagsbullar  
efter mässan

uppåkra kyrka

onsdag 6 mars
Askonsdagen 

9.20 Askonsdagsmässa
församlingsgården, hjärup

söndag 10 mars
Första söndagen i fastan

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

18.00 Konsert – Messias
uppåkra kyrka

söndag 17 mars
Andra söndagen i fastan 

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

söndag 24 mars
Jungfru Marie bebådelsedag

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

17.00 Söndagskväll
mölleberga kyrka

söndag 31 mars
Midfastosöndagen 

15.00 Familjemässa
Barnkörerna framför minimusikalen 
Noomi & Rut. 

församlingsgården, hjärup

söndag 7 april
Femte söndagen i fastan 

11.00 Högmässa
Frukostkören

uppåkra kyrka

uppåkra församling
adress Stationsstigen 14, 245 63 Hjärup

tel 040-46 13 16 

e-post uppakra.forsamling@svenskakyrkan.se

hemsida www.svenskakyrkan.se/uppakra

facebook www.facebook.com/uppakraforsamling

Samma himmel.  
Samma rättigheter.  
Men verkligheten ser olika ut.
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