Våren
2019
Munka Ljungby församling

Varsågod!
Här kommer en hälsning från Svenska kyrkan i Munka Ljungby med information om
vad som händer i våra kyrkor och församlingshem. Håll gärna utkik efter våra annonser
med veckovis information i tidningen Hallå som delas ut av NST på onsdagar.
Mer uppgifter om vår verksamhet finns på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/munka-ljungby
maila gärna synpunkter till:
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen till fika och gemenskap
Café Össjö
Össjö församlingshem, första torsdagen i varje månad
kl. 14.00 – 16.00 den 7 mars, 4 april och 2 maj

Öppen Kyrka
Våffelcafé i Munka Ljungby kyrka, andra tisdagen i varje månad
kl 14.00 – 16.00 den 12 mars, 9 april och 14 maj

Tåssjöträffen
Tåssjö församlingshem, sista torsdagen i varje månad
kl. 14.00 -16.00 den 28 mars och 25 april. Inställt i maj!

Randig tråd i bi-projekt
Just nu genomsyrar bin många av församlingens aktiviteter. Bland annat har det hållits
föreläsningar om biodling, i barngrupperna har pysslandet bi-anknytning, barnen i
Singo sjunger sånger om insekter, på Tåssjöträffen den 25 april ges det möjlighet att
tillverka bihotell mm. Vårfesten i Össjö den 19 maj kl. 14.00 har tema ”Att växa i tro –
med blommor och bin”, där det också blir drönarflygning. En friluftsmässa med lotteri
och tipsrunda planeras vid Tåssjö kyrka den 26 maj kl. 14.00 och under våren kommer
en äng att anläggas i slänten på Munka Ljungby kyrkogård som ska gynna bin och andra
pollinerare.
Varmt välkomna att bi-dra med era kunskaper till oss!
Pengar samlas in till Svenska naturskyddsföreningen och ett av Svenska kyrkans
internationella projekt där bland annat biodling ingår. Bidra gärna med en gåva till
swish 123 561 49 04 eller bankgiro 757-8131
Skriv som meddelande Bi-Natur alt Bi-P 122

Redaktör: Gunilla Carlsson
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10.00 Karnevalsmässa med små och stora
Munka Ljungby kyrka. Körerna Singo och Nikita samt
barn från verksamheten medverkar. Invigning av nytt
dopträd till kyrkan och fika med semlor
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka
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18.30 Askonsdagsmässa i Munka Ljungby kyrka

Hur tänkte du där Gud?
Torsdagen den 7 mars kl. 19.00
Munka Ljungby kyrka. Fri entré!
En delvis dramatiserad livsberättelse med sång av och med skådespelerskan Ingrid Janbell. ”Vad är slump, eget val eller Guds vilja?
Varför kan jag inte känna tillit till Gud, fastän jag så gärna vill? Vi får
inte glömma att vara tacksamma för det vi har, i all vår strävan efter
det vi inte har”.
Musik med text Irma Schultz, Ylva Eggehorn. Regi Olle Ljungberg
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10.00 Gudstjänst i Össjö kyrka
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka
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16.00 Hela kyrkan sjunger i Munka Ljungby
Kom och sjung med i våra välkända psalmer när
Hallavara Stompers spelar
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10.00 Mässa i Munka Ljungby kyrka
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka

Stick-café
Som en bi-effekt av församlingens pågående bi-projekt startar vi nu upp ett återkommande stickcafé. Välkommen att bi-foga en vän, ta med något som sticks, så
gaddar vi ihop oss och surrar en stund i Munka Ljungby församlingshem
onsdagen den 20 mars kl. 18.00 – 20.30

Brödauktion i Tåssjö församlingshem
Söndagen den 24 mars efter mässan i kyrkan.
Syförening serverar våfflor och håller brödauktion till
förmån för Svenska kyrkans fastekampanj:
”Samma himmel. Samma rättigheter. Men
verkligheten ser olika ut”
Skänk gärna gåvor!
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14.00 Mässa i Tåssjö kyrka
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka

27

18.30 Mässa i enkelhet i Munka Ljungby kyrka
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10.00 Mässa i Össjö kyrka
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka
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10.00 Gudstjänst i Munka Ljungby kyrka
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka
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19.00 Vårkväll i Lönnhässle bygdegård
Eva Thorén läser vårdikter, kaffe och andakt
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10.00 Mässa med små och stora
Palmsöndagen firas i Tåssjö kyrka

Lunch
Andra torsdagen kl. 12.00 i varje månad serveras det lunch i Munka Ljungby församlingshem till självkostnadspris, barn äter gratis. Ingen föranmälan krävs. Uppehåll i
juli och augusti. Den 14 mars berättar Carl-Axel Andersson om det nya församlingshemmet. Kontakta husmor vid önskemål om specialkost tel 0431-40 23 15

STILLA DAG INFÖR STILLA VECKAN
13 april kl 10-16 i Munka Ljungby kyrka
En dag av meditation, reflektion och rekreation, till kropp
och själ. Dagen är en helhet, det är bra om du kan vara med
hela tiden. Enkel sopplunch serveras, anmäl om du behöver
specialkost. Allt är kostnadsfritt. Max 20 deltagare.
Anmäl senast torsdag 4 april att du vill delta genom att skicka ett mail till:
lena.skeppstedt@svenskakyrkan.se
Mer information kommer på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/munka-ljungby
”I varje människa finns ett centrum av stillhet omgivet av tystnad” (Dag Hammarskjöld)

Påsken i våra kyrkor
18 Skärtorsdagsmässor

21 Påskdagsmässa

18.00 Tåssjö kyrka
18.30 Munka Ljungby kyrka
19.30 Össjö kyrka

10.00 Munka Ljungby kyrka
Hanna M Westesson och Mikael
Frisk medverkar på fiol

19 Långfredagen

22 Annandag påsk

10.00 Tåssjö kyrka
Musikgudstjänst där kören Nikita
framför ”Jesu sju ord på korset” av
Jerker Leijon
Korsvandring. Ta med kaffekorg!

10.00 Emmausmässa i Össjö kyrka
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka

24

18.30 Mässa i enkelhet i Munka Ljungby kyrka
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10.00 Gudstjänst i Munka Ljungby kyrka
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka
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19.00 Valborgsfirande i Tåssjö
Vårandakt i kyrkan. Kaffe och allsång
i församlingshemmet. Bål vid Kyrksjön
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10.00 ”Vi surrar igen” mässa i Össjö kyrka
Bi-spel med barnkören Singo
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka
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11.00 Mässa med konfirmation
Munka Ljungby kyrka

18.30 Kvällsmässa i Tåssjö kyrka
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka

Detta och mycket mer gör du möjligt som medlem i Svenska kyrkan
Som medlem är du bland annat med och stödjer att gamla, sjuka och sörjande får besök
och mötesplatser med möjlighet att känna samvaro och gemenskap med andra
människor. Vi vet att många är medlemmar i kyrkan bara för att de tycker att vårt
sociala arbete är viktigt.
Du är med och stödjer att barn och ungdomar får en meningsfull fritid och att tonåringar
erbjuds ett tillfälle att få ställa frågor om vem man är och vad man tror på.
Kyrkan finns med vid livets stora händelser, för att välkomna det nya barnet, att bekräfta kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller vän gått bort.
Svenska kyrkan i utlandet finns till för turister, au-pairer, sjömän och utlandssvenskar
på ett flertal ställen runt om i världen med möjlighet att prata sitt eget språk, läsa
svenska tidningar och träffa andra i samma situation när hemlängtan och känsla av
ensamhet långt borta sätter in.
Med erfarenhet av att möta människor i sorg och kris är Svenska kyrkan till stor hjälp
vid större olyckor och katastrofer både i Sverige och utomlands.
Kyrkan arbetar för fred, engagemang för flyktingar, minoriteter och utsatta personer
som saknar röst i vårt samhälle.
Kyrkobyggnader är en länk till tidigare generationer där det finns plats för vila och
meditation. Du vårdar ett kulturarv och hjälper till att bevara och hålla våra kyrkor
öppna och välvårdade.
Kyrkan är en kulturell plats med möjlighet att själv sjunga i kör och njuta av olika
konserter och musikarrangemang. Vi har en stor och uppskattad musikverksamhet.
Tillgång till ett levande gudstjänstliv.
Kontakta pastorsexp. om du vill bli medlem!
0431-40 23 00
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se
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16.00 Vårkonsert med kören Nikita
Håll utkik efter mer info!
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11.00 Mässa med konfirmation
Munka Ljungby kyrka

14.00 Vårfest i Össjö med Onsdax
20

9.30 Vardagsgudstjänst i Munka Ljungby kyrka
Barn och föräldrar från babyrytmik medverkar

19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka
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9.30 Vardagsgudstjänst i Tåssjö kyrka
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14.00 Bönsöndagsmässa/friluftsmässa i Tåssjö
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19.00 Meditation i Munka Ljungby kyrka

29

18.30 Mässa i enkelhet i Munka Ljungby kyrka
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Kristi Himmelsfärdsdag
8.30 Hornmusik från kyrktornet i Munka Ljungby
9.00 Gudstjänst i kyrkan

Svenska kyrkans internationella arbete blir act Svenska kyrkan
Svenska kyrkan är en del av den globala ACT-alliansen som består av organisationer runt om i världen, engagerade i utvecklings-, katastrof-, påverkansarbete.
ACT står för Action by Churches Together som betyder kyrkor tillsammans i
handling. För att tydligare visa att Svenska kyrkan är en del av denna sammanslutning ändras
namnet under våren. Act är det engelska ordet för agera och visar på att vi är en handlingskraftig organisation som försvarar människors rättigheter och värdighet runt om i världen. I
Munka Ljungby församling har vi en grupp intresserade personer som jobbar med internationella frågor och fairtrade. Hör av er till Nina Jansson eller Anna-Lisa Osberg om ni undrar
något eller vill engagera er.

Barnledarna meddelar…
Vårterminen slutar vecka 21 för alla
grupper och Öppen verksamhet.

Kontaktuppgifter:
Församlingsexpedition: 0431-40 23 00
Telefontid säkrast måndag, tisdag, torsdag
och fredag 9-12

Besök oss gärna: Rönnebergsgatan 5
Postadress: Box 75
266 21 Munka Ljungby
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/munka-ljungby

Kyrkomusiker
Iréne Jönsson
40 23 01, 070-310 91 15
irene.jonsson@svenskakyrkan.se

Eva-Lis Carlsson
40 23 05, 070-644 63 19
eva-lis.carlsson@svenskakyrkan.se

Husvärdinnor
Munka Ljungby
Åsa Johansson
40 23 15, 070-644 63 56
asa.m.johansson2@svenskakyrkan.se

Präster
Staffan Ohlsson, kyrkoherde
40 23 04, 070-600 34 68
staffan.ohlsson@svenskakyrkan.se

Lena Skeppstedt, komminister
40 23 02, 070-735 15 95
lena.skeppstedt@svenskakyrkan.se

Diakon
Fredrik Johansson
40 23 03, 070-207 90 19
fredrik.b.johansson@svenskakyrkan.se

Kamrer
Karin Rantzow
40 23 11, 070-601 99 33
karin.rantzow@svenskakyrkan.se

Kanslist
Gunilla Carlsson
40 23 06, 070-601 85 33
Gunilla.Carlsson@svenskakyrkan.se

Gravskötsel, administration
Cecilia Åkesson
40 23 16, 072-232 60 11
cecilia.akesson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Nina Jansson
40 23 26, 072-716 18 26
nina.jansson@svenskakyrkan.se

Barnledare
Jenny Huléen Andersson
40 23 14, 072-210 38 30

Össjö och Tåssjö
Anna-Lisa Osberg
40 23 27, 073-047 61 21
annalisa.osberg@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Munka Ljungby
Emelie Johansson
40 23 25, 072-246 11 34
emelie.johansson@svenskakyrkan.se

Karlo Helgesson
40 23 28, 073-085 09 34
karlo.helgesson@svenskakyrkan.se

Per Palm
40 23 07, 070-644 63 29
per.palm@svenskakyrkan.se

Tåssjö
Mie Pålsson
40 23 08, 070-600 31 86
mie.palsson@svenskakyrkan.se

Össjö
Henrik Nilsson
40 23 09, 070-600 98 83
henrik.k.nilsson@svenskakyrkan.se

Församlingshem
Munka Ljungby förs.hem (kök) 0431-43 06 63
barnlokal 0431-43 00 76
Tåssjö församlingshem 0431-44 12 05
Össjö församlingshem 0431-43 30 98

jenny.h.andersson@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande
Lilian Johansson 070-383 48 26
lilianGB@telia.com

