
Uppåkra församling
församlingsblad
nr 2 2019: påsk 7 april – 26 maj
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välkommen vår!

onsdag 5 juni (avfärd 8.30 vid församlingsgården)

församlingsutfärd 
Resans första mål är begravningsmuseet i Ljungby där vi får en guidad 
tur med berättelser om begravningskonfekt och klädkoder från förr. 
Lunch på Gästgivargården. Vidare till Klippans yllefabrik. Dagens sista 
mål är Sankt Petri kyrka i Klippan, ett mästerverk av Sigurd Lewerentz. 

Kostnad 250 kr som betalas vid bussen, kontant  
eller swish. Första anmälningsdag 11 april till  
expeditionen: 040-46 13 16.

fredag 17 maj kl 19

förklädd gud
av l-e larsson och h gullberg 

Laine Quist, sopran
Jakob Högström, baryton 
Tanja Kamensky, recitatör 
Uppåkra kyrkokör 
Orkester  
Ingeborg Johannesson, dir

Frukostkören 
Vi sjunger av hjärtans lust under ledning av  
Ingeborg Johannesson. Fredagen den 26/4 startar vi  
med frukost 9.45 innan körövningen. Fredagarna 5/4,  
10/5 och 24/5 startar vi 10.00 med sång och en enkel kopp kaffe.
Några gånger per termin förgyller vi gudstjänsten med sång.

Nya deltagare är välkomna. Kom och prova på – ingen körvana behövs. 

Pilgrimsvandring 
Spanien
Vill du följa med på pilgrims- 
vandring de första 11,2 milen  
på El Camino vecka 40 i höst?
Vi går drygt två mil per dag. 
Börjar med andakt och  
avslutar med middag. 

Anmälan senast 30/4 till  
Magnus 0722-31 38 88 
magnus.haraldsson@svenskakyrkan.se

Meditation
Vill du också vara med och hitta 
friden? Om det är din första gång, 
kom gärna en kvart innan för lite 
instruktion.  
 Vi träffas varje måndag  
kl 17.30 på församlingsgården.

Krokusar, vintergäck och andra små fina blommor i den smutsiga vägkanten. Så vackert det är! 

Det spritter av liv i vårens tid.  
Skapelsen ropar trotsigt ut sin  
pånyttfödelse med allsköns prakt  
i olika färger. Solen värmer och ger 
liv, får ett mörkertungt sinne att 
mjukna. Själens vinter kanske  
smälter en aning och vi tinar upp. 
Men våren är också på ett sätt en 
smärtsam tid.  
 Det nya livet i naturen kan  
provocera den av oss som inte mår 

bra. Som inte  
orkar le 
och ta av 
sig vinter- 

jackan. 
Som inte 

alls känner att livet eller glädjen 
kommer tillbaka med vårsolens 
strålar. 

jesus använde sig av naturen när 
han ville berätta om livet, världen 
och tron. Naturen visar på alltings 
föränderlighet men också förgäng-
lighet. Den speglar på ett sätt en 
människas väg av lycka och smärta, 
skratt och gråt. Känslor och dess 
yttringar som flätas samman och  
är en del av den väg vi går.  
 Skörheten är, i mitt tycke, en  
av de vackra sidorna av livet och 
naturen är en vacker tavla av detta. 

på framsidan ser ni en Mariaikon. 
Skapad av Mats Hermansson, dom-
prost i Visby. Maria, Jesu mamma, 

upplevde också hon livets skönhet 
och fasa. 
 Den här tiden på året, då vi firar 
fasta och påsk, handlar bibeltexterna 
som vi läser på gudstjänsterna om 
prövning, om kamp och om förlåtelse. 
Men också om att dela bröd med 
varandra, om solidaritet och om den 
djupaste glädje och förundran som 
ett besked om att bli mamma kan ge.  
 Välkommen att fira gudstjänst!

Allt gott,
Tanja,  
er kyrkoherde



Öppet café
Vi ses på församlingsgården.

torsdag 11 april kl 14
Madam Marzipan berättar om 
marsipanens historia och vi får 
modellera vår egen påsk- 
marsipan att ta med hem.  
40 kr, inklusive fika.

torsdag 25 april kl 14
Sång och musik av Bröderna 
Far och Son.

torsdag 23 maj kl 14
Födelsedagsfest, Anton Nilsson 
framför sitt musikprogram  
Från klassiska favoriter  
till Ramelska  
lustigheter.

torsdag 9 maj kl 12.30

sopplunch 
med frågesport

Ärtsoppa och pannkakor.
församlingsgården

Samtalsgrupper 
Var får vi prata om existensiella 
frågor idag? Vi pratar om Gud, 
tron och meningen med livet. 
 Två grupper varav en 
träffas på dagtid kl 14 och en 
på kvällstid 18.30 en måndag i 
månaden på församlingsgården. 

Anmälan till Magnus  
0722-31 38 88

Himmel och pannkaka
Musikgudstjänst med stora och 
små. Efteråt äter vi pannkakor!

Den 23 april och 7 maj kl 17.30.
församlingsgården 

Församlingskåren
måndag 1 april kl 19
Visor vid vindens ängar
Gudrun Rooth, sjunger till  
gitarr, kåserar och läser dikter 
av bland annat Nils Ferlin,  
Dan Andersson och Alf Hambe.

församlingsgården

måndag 13 maj kl 18
Lantbruksmuseet
Här i Alnarp blir vi guidade 
bland lantbruksmaskiner  
och hushållsföremål. 
Samling kl 18 vid församlings-
gården för samåkning. 
Anmälan till församlingsexp. 
040-46 13 16

torsdag 16 maj 
Bussutfärd
Vi besöker Fredriksdals frilufts-
museum i Helsingborg  
och Wallåkra  
Stenkärlsfabrik. 
Mer information  
kommer senare.

välkommen till gudstjänst och musik
söndag 7 april
Femte söndagen i fastan 

11.00 Högmässa
Frukostkören

uppåkra kyrka

påskens gudstjänster,  
se baksidan

tisdag 23 april
17.30 Himmel och pannkaka
Musikgudstjänst med stora och små.

församlingsgården

söndag 28 april
Andra söndagen i påsktiden 

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

söndag 5 maj
Tredje söndagen i påsktiden 

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

tisdag 7 maj
17.30 Himmel och pannkaka
Musikgudstjänst med stora och små.

församlingsgården

lördag 11 maj
11.00 och 14.00 Konfirmation
uppåkra kyrka

söndag 12 maj
Fjärde söndagen i påsktiden 

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

fredag 17 maj
19.00 Konsert: Förklädd gud
uppåkra kyrka

söndag 19 maj
Femte söndagen i påsktiden 

15.00 Mässa och avslutning
Barnkörerna. Efteråt blir det korv 
och glass.

församlingsgården

söndag 26 maj
Bönsöndagen 

11.00 Högmässa
Frukostkören

uppåkra kyrka

Öppet hus och Babycafé har påsklov v 15 och 16. Café Rut och Simon håller stängt den 16 april och 21 maj.



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

stilla veckan och påsken i uppåkra församling
I kyrkan kallas veckan innan påsk 
stilla veckan. Veckan inleds på 
Palmsöndagen när vi får följa Jesus 
och lärjungarna in i Jerusalem och 
vägen leder osvikligen mot våld och 
död.

Välkommen till palmsöndagsmässa  
i Tottarps kyrka 14 april kl 11, 
Fastekampanjen avslutas.  
Fika och lotterier i Tottarps skola 
med internationella gruppen efter 
mässan. Tottarps kyrkokör.
 Senare på kvällen firar vi enkel- 
hetens gudstjänst kl 17 i försam-
lingsgården.

skärtorsdag. Jesus och lärjungarna 
samlas till fest. Mitt i sorlet bryter 
han brödet och lyfter bägaren. Han 
säger att de ska äta av brödet och 
dricka av vinet, hans kropp och 
blod, som ges till var och en av oss. 
 Vi är varandras tjänare, med-
människor som möter medmänniskor 
och Jesus är alltid med oss.

Välkommen till skärtorsdagsmässa  
i Uppåkra kyrka den 18 april kl 19.  
Tillsammans firar vi att vi fått 
nattvarden som påminnelse om 
Guds närvaro i världen och våra 
liv. I slutet av gudstjänsten klär vi 
av altaret och släcker ljusen för att 
tillsammans förbereda oss själva 
och kyrkan inför långfredagen. 
Joakim Zetterqvist, violin 

långfredagen är den stora sorgens 
dag. Vi följer Jesus när han blir 
dömd, slagen och slutligen korsfäst. 
En avrättning vars genklang ljuder 
in i vår tid. 
 När Gud blir människa finns 
ingen aspekt av det mänskliga livet 
som Gud inte gått in i. I ditt allra 
mörkaste mörker finns Gud med dig. 

Välkommen till långfredagsguds-
tjänst i Uppåkra kyrka den 19 april 
kl 11. Kyrkklockorna och orgeln 
är tysta, vi lyssnar till texterna om 
Jesu sista timmar samt läsningar ur 
Bo Setterlinds Via dolorosa och blir 
stilla inför korset. 

påskafton är kyrkan tom och tyst. 
Vi låter rummet vila i spänningsfältet 
mellan liv och död. 

påskdagen. Jesus lever! Runtom-
kring oss ser vi vårens grönska, 
den som dog när mörkret föll – nu 
spirar frön och blad slår ut. Döden 
kan aldrig få sista ordet, livet vann! 

Välkommen till påskdagsmässa i 
Uppåkra kyrka 21 april kl 11.  
Tillsammans firar vi en festlig 
gudstjänst med kör och trumpet. 
Efteråt ställer vi till med påskkalas. 
Vi äter ägg och sill, letar efter påsk-
ägg och önskar varandra GLAD 
PÅSK! Sångare från Uppåkra kyr-
kokör sjunger och Thomas Hegardt 
spelar trumpet. 

annandag påsk är ett möte med 
Jesus som uppstånden. Det är inte 
alltid så lätt att känna igen Gud, 
men Gud finns överallt. Mitt i det 
vardagliga döljer sig det heliga.

Välkommen till Knästorps kyrka  
22 april kl 17. Vi låter påskens  
drama sjunka in och reflekterar 
över var i världen vi kan kan  
känna igen Gud.

I stilla veckan möts vi måndag  
15 april, tisdag 16 april och  
onsdag 17 april till kortare  
passionsandakter i församlings- 
gården. Följ med i passionstidens  
texter, från början eller i brotts- 
stycken, så som det passar dig. 
 Vi börjar i kyrksalen kl 12  
och avslutar med en enkel  
smörgås i caféet. 


