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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   

Ann Lidgren Kyrkoherde, präst 0431-41 51 71 

ann.lidgren@svenskakyrkan.se    

Ann-Marlen Cronholm Kanslist 0431-41 51 70 

ann-marlen.cronholm@svenskakyrkan.se   

Bertil Ericsson, Ekonom 0431-41 51 76 

bertil.ericsson@svenskakyrkan.se 

Cecilia Billqvist, Präst 0431-41 53 12 

cecilia.billqvist@svenskakyrkan.se  

Elin Cato, Kyrkovaktmästare (slutar 30/11) 0431-41 53 07 

Eva Johansson, Kyrkomusiker, Körledare 0431-41 53 13 

eva.h.johansson@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, Husmor, Diakoniassistent 0431-41 53 11 

petra.oddson@svenskakyrkan.se    

Stefan Klaverdal, Musiker 0431-41 51 73 

stefan.klaverdal@svenskakyrkan.se 

Kyrktaxi 
Har ni svårt att ta er till gudstjänsten eller våra 
 verksamheter? 
Vänligen ring Vejbytaxi på nummer 0431-456000 
Uppge att ni vill beställa kyrktaxi till Hjärnarp-Tåstarps församling. 
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Ett barn är oss fött 
”Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon 

födde sin son, sin förstfödde. Hon lindande honom och lade honom i en 

krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärget.” 

(Läses i kyrkan under julnatten ur Lukasevangeliet kapitel 2 verserna 1-

20) 

Julen sägs ju vara barnens högtid – men för många barn är det tvärtom. 

Det är tiden då barn känner sig som mest ensamma. Det handlar om 

olika former av utsatthet som barnet lever i som inte ger den trygga jul 

som alla talar om - att inte ha det som alla andra är svårt för ett barn. Vi 

kan nog känna igen oss i detta – vi har alla varit barn - så låt oss arbete 

för en värld där alla barn kan ha det bra. Vi vuxna är skyldiga att göra 

det då det är vi som skapat en värld där barn inte känner sig trygga och 

älskade. Det är att ta vuxenansvar. I år står en flicka i centrum för 

Svenska kyrkans julinsamling. Flickor far extra illa i världen. Varje dag 

föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det är inte självklart i världen att 

flickor ska gå i skola, äta sig mätta, bestämma över sin kropp. 

Kampanjen vill världen över stärka flickors hälsa, värdighet och makt 

över sitt eget liv. I den kristna tron är barn viktiga – de är störst i 

himmelriket, dvs. det riket som ska komma till vår jord. Gud väljer att 

komma till oss som ett barn på julnatten. Maria föder sin son i ett stall i 

Betlehem med Josef vid sin sida. En fattig familj från Nasaret som 

tvingades på flykt för att undgå barnamord. Nästa år 2019 fyller FNs 

barnkonvention 30 år och det är dags att göra världen till en bättre 

plats för barn att växa upp i. Låt oss tillsammans värna världens barn. 

Låt oss göra julen till barnens högtid- på riktigt. En jul fri från ensamhet 

och utsatthet.  Låt oss inte bara öppna våra hjärtan utan även våra hem 

för de som mest behöver vår kärlek och omsorg och ta emot den 

främling som Gud sänder till oss - som bultar på vår port, som knackar 

på vår dörr.  

Med dessa ord vill jag och mina medarbetare önska er alla en fin 

advents- och jultid.  

Ann D Lidgren, Kyrkoherde 
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Adventsmässa 
Söndag 2 december kl 10:00, Tåstarp kyrka 

Anita Söderberg-trumpet och Cendokören medverkar med sång 
och musik. 

 

Julmarknad på torget i Hjärnarp 
Lördag 8 december kl 10:00-14:00  

Vi bjuder på kaffe, pepparkaka och delar ut information om oss. 

Besök vår julkrubbutställning 
8 dec 10:00-14:00, Församlingsgården, Hjärnarp 

Nu har du möjlighet att komma och se ca 100 stycken julkrubbor 
från alla världens hörn. Vi finns på plats i Församlingsgården på 
Allegårdsvägen 10, och berättar, guidar och svarar på frågor. Vi 

bjuder på kaffe och pepparkakor. 
 

Öppet Hus firar Jul 
Onsdag 12 december kl 11:00-15:00 

”Jul, jul, strålande jul” Julkonsert med musikdirektör Leif Ahlberg 
och kör i Hjärnarps kyrka kl 11:00.  
Kl 12:00 Församlingens Julbord i Församlingsgården.  

Denna gång vill vi ha Din anmälan om deltagande och specialkost. 
Senast den 7 december. Lunch och kaffe 120kr/person.  
Petra 0431-415311 eller petra.oddson@svenskakyrkan.se 
 

Ungdomskaféet firar jul 
Fredag 14 december kl 17:00-21:00 

Nu är det årets sista ungdomskafé i Hjärnarps församlingsgård. 
Vi äter, umgås, ser på film, spelar spel, spelar pingis och slappar! 

Du som går i sjuan eller uppåt är jätte välkommen hit på 
fredagsmys! Vi bjuder på mat, dryck och snacks.  

Datum för våren: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 
10/5, 24/5 

Pris: 0kr 
Ledare: Petra Oddson, Cecilia Billqvist och Marco Eriksson 
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Lucia och Julkonsert i Kyrkan  
Lördag 15 december kl 16:00, Hjärnarps kyrka 

Barnkörerna, Cendokören och konfirmanderna i församlingen 
medverkar tillsammans med Lars Johansson-piano, Jan-Erik 

Johansson-trummor, Anders Engberg-Bas, Daniel Johansson-
Gitarr under ledning av Eva Johansson. Kollekt till julinsamlingen. 

 

Luciacafé och Julmarknad  
Lördag 15 december kl 13:00-16:00, Församlingsgården Hjärnarp 

Försäljning av bla. fika, korv m. bröd, handstöpta ljus och 
blomstergrupper. Insamlade medel går oavkortat till Svenska 
kyrkans Julinsamling. Benkt Åscar underhåller kl. 13:00-15:00. 

Hjärtligt Välkomna önskar församlingens medarbetare. 
 

Gudstjänst ”Bered en väg” 
Söndag 16 december kl 10:00, Hjärnarps kyrka 

Efter gudstjänsten kyrkkaffe 
 

Julbön med Julfrukost 
Onsdag 19 december kl 8:30, Hjärnarps kyrka 

 
 

 
Sång och bön inför julen. Personalkör medverkar. 

Efter julbönen, frukost i församlingsgården. 
Alla hjärtligt välkomna! 

 

Gudstjänst ”Vakna med Maria” 
Söndag 23 december kl 8:00, Tåstarps kyrka 
Kyrkfrukost kl 8:40. Sång av Eva Johansson. 

 

 

 

Skänk gärna in krukor/korgar till vår julgruppstillverkning senast 7/12. 
Vinster tas emot till vårt lotteri till förmån för Svenska kyrkans 

Internationella Julinsamling. Kontakta Petra 070-351 70 03 
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Julen hos oss 

Julkrubba 
Måndag 24 december kl 11:00, Hjärnarps kyrka 
Församlingens barnkörer och konfirmander medverkar med sång 
 

Midnattsmässa 
Måndag 24 december kl 23:30, Hjärnarps kyrka 
 

Julotta 
Tisdag 25 december kl 07:00, Tåstarps kyrka 
 

Annandagsgudstjänst 
Onsdag 26 december kl 14:00, Åshaga vårdboende Hjärnarp 
Församlingen bjuder på kaffe och tårta 
 
 

 

Gemenskapsjul 
 

Julafton 13:00-16:00, Godtemplargården, Ängelholm 
Det serveras ett härligt julbord. Trubadur och julbetraktelse. 

Ni som känner er ensamma eller av annan anledning söker 

gemenskap, kom till oss! S.a Kyrkogatan 9, Ängelholm 

Önskar ni skjuts till oss, inom Ängelholms kommun ring 0431-

20227 eller 070-6824458 senast den 22 dec. 

Allt är gratis! 

Firandet är drogfritt, politiska och religiösa frågor diskuteras ej. 
För mer information ring Åke Svensson 073-092 14 93 
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December 
Söndag 2 december 10:00 Adventsmässa, Tåstarps kyrka 
Tisdag 4 december 14:30-16:00 Youngvoise, Församlingsgården Hjärnarp 
16:30-18:00 Lightkids, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00 Julkonsert ”Vi kunde visst sjunga kören”, Hjärnarps kyrka. Inträde 150 kr 
Torsdag 6 december 18:00 Samtalsgrupp Bön och Kommunikation, Sockenstugan 
Tåstarp 
Lördag 8 december 10:00-14:00 Julmarknad, Torget Hjärnarp 
10:00-14:00 Krubbvisning, Församlingsgården Hjärnarp 
Söndag 9 december 10:00 Gudstjänst, Tåstarps kyrka 
Sara Klaverdal och Stefan Klaverdal medverkar med sång och musik 
Tisdag 11 december 14:30-16:00 Youngvoise, Församlingsgården Hjärnarp 
16:30-18:00 Lightkids, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören, Församlingsgården Hjärnarp 
Onsdag 12 december Öppet Hus firar jul. 11:00 Julkonsert med Leif Ahlberg och 
kör, Hjärnarps kyrka. 12:00 Jullunch, Församlingsgården Hjärnarp 
Se sida 4. 
Fredag 14 december 13:15 Viskören övar, Församlingsgården Hjärnarp  
14:00 Gudstjänst, Åshaga vårdboende Hjärnarp 
15:00 Gudstjänst, Bokhöjden vårdboende Hjärnarp 
17:00-21:00 Ungdomscaféet firar jul, Församlingsgården nere. Från åk.7 och uppåt. 
Lördag 15 december 11:00-15:30  Luciakafé med micro julmarknad, 
Församlingsgården Hjärnarp 
16:00 Lucia och Julkonsert i Kyrkan, Hjärnarps kyrka 
Söndag 16 december 10:00 Gudstjänst ”Bered en väg”, Hjärnarps kyrka 
Kyrkkaffe 
Måndag 17 december 07:30 Julbön, Tåstarps kyrka 
Tisdag 18 december Pastorsexpeditionen stängd 
Onsdag 19 december 8:30 Julbön och julfrukost, Hjärnarps kyrka och 
församlingsgården 
18:00 Sinnesromässa, Hjärnarps kyrka 
Torsdag 20 december 14:00 Seniorträff med Åke Svensson, Församlingsgården 
Hjärnarp 
Söndag 23 december 8:00  Gudstjänst ”Vakna med Maria”, Tåstarps kyrka 
Måndag 24 december 11:00 Samling kring julkrubban, Hjärnarps kyrka.  
23:30 Midnattsmässa, Hjärnarps kyrka  
Tisdag 25 december 07:00 Julotta, Tåstarps kyrka.  
Onsdag 26 december 14:00 Annandagsgudstjänst, Åshaga Vårdboende Hjärnarp 
Söndag 30 december 10:00 Gudstjänst sammanlyst till Barkåkra kyrka 
Måndag 31 december 16:00 Nyårsbön, Tåstarps kyrka 
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Hjärnarps lilla konstsalong  
Pastorsexpeditionen Hjärnarp 

Under dec-jan  (för tider håll utkik på vår hemsida) 
 

#Engel-utställning 
Under december och januari har vi en utställning på plats på 

Pastorsexpeditionen ”Hjärnarps lilla konstsalong” - #Engel i vår 
samtid.  Några etablerade konstnärer har valt att ställa ut sina 

alster under #Engel. Vi möter även vardagsänglar som bl. a pryder 
vår hemmiljö, ett kärt inslag i inredning men också inom 

arkitektur, konst och design. Änglar förmedlar något till oss - 
oavsett vår tro eller inte på deras existens.  

Välkommen till #Engel!  
 

Öppettider pastorsexpeditionen: 
Tis 10-12, 13-16 och ons 10-12 

Ring och boka övrig tid 0431-415170 

 

En Flicka är Född 
Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara 
för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre 
möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för 
sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst.  
 
Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans.   

-Svenska kyrkans Julinsamling 2018- 

Swisha din gåva till 9001223 eller använd pg 90 01 22-3 eller 

 bg 900-1223 

Läs mer: svenskakyrkan.se/julkampanjen 
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Sinnesromässa i församlingen 
19 december 18:00, Hjärnarps kyrka 

En Sinnesromässa är en stilla mässa där vi inbjuds att tända ljus, skriva 
böner, lyssna till en enkel reflektion och vila i tystnaden en stund. Vi 
sjunger psalmer men får också lyssna till musik eller sång. 
Mässa betyder att vi delar nattvardsmåltiden med varandra om vi vill. 
Brödet är alltid glutenfritt och i bägaren är det druvjuice. Mässan börjar 
18.00. Möte och samtal är också viktiga därför bjuds det på enkel drop-
in- fika från 17.30 för den som vill komma tidigare och ge sig själv litet 
andrum innan gudstjänsten. 
Detta händer tredje onsdagen i månaden, 18.00 (drop-in från 17.30) 
Datum för våren 2019: 20 feb, 20 mars, 17 april och 22 maj 

Samtalscirkel i Sockenstugan 
Tema: Tro och Liv 

Torsdag 6 december  18.00 -20.00.  
Samtalscirkeln är en öppen grupp som träffas året om och samtalar om 
livets viktiga frågor. 
Du är välkommen som Du är och när Du vill. Inga förkunskaper krävs. 
Vi börjar med fika för den som vill kl 18 och samtalet börjar 18.30. 
Cecilia Billqvist, präst i församlingen, leder samtalen.  
Hör gärna av dig med dina frågor: cecilia.billqvist@svenskakyrkan.se   
eller 0431-41 53 12, sms: 0706-638 633  
Datum för våren 2019:10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 9/5  

Seniorträff med Åke Svensson 
Vi träffas mellan 14:00-16:00, lyssnar på ett program,  

har andakt och fikar tillsammans. 
20 december Julens traditioner 
3 januari Franciskus av Assisi 
25 april Tankar kring Lina Sandells psalmer 
16 maj Kyrkoherde Ann Lidgren gästar med ett program om Britt G 
Hallqvist 
Vid frågor kontakta Åke Svensson 073-092 14 93 
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Nyårstid hos oss 

Gudstjänst 
Söndag 30 december kl 10:00, Sammanlyst till Barkåkra kyrka 
 

Nyårsbön 
Måndag 31 december kl 16:00 , Tåstarps kyrka 
Stefan Klaverdal medverkar med musik 
 

Fredsgudstjänst 
Tisdag 1 januari kl 16:00, Tåstarps kyrka 
 

Gudstjänst  
Fredag 4 januari kl 14:00, Åshaga  vårdboende 
Fredag 4 januari kl 15:00, Bokhöjden vårdboende 
 

Musikgudstjänst 
Söndag 6 januari kl 16:00, Tåstarps kyrka 
Ängelholms kvartettsångare medverkar 

 

Ideellt forum?  
Vill du bidra till vår församlings liv och arbete? 

Du är värdefull och du behövs! 
Det finns många olika sätt att som ideell engagera sig i 

församlingsarbetet. Ta kontakt med Petra Oddson 0431-415311, 
eller Cecilia Billqvist 0431-415172, för att hitta en uppgift som 

passar just dig.  
Vill du bli Kyrkvärd? Kontakta Ann Lidgren 0431-415171  

Vi ses! 
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Januari 
Tisdag 1 januari 16:00 Fredsgudstjänst, Tåstarps kyrka 
Onsdag 2 januari Pastorsexpeditionen stängd 
Torsdag 3 januari 14:00 Seniorträff med Åke Svensson, Församlingsgården 
Hjärnarp 
Fredag 4 januari 13:15 Viskören övar, Församlingsgården Hjärnarp  
14:00 Gudstjänst, Åshaga vårdboende Hjärnarp 
15:00 Gudstjänst, Bokhöjden vårdboende Hjärnarp 
Söndag 6 januari 16:00 Musikgudstjänst, Tåstarps kyrka 
Ängelholms kvartettsångare medverkar 
Torsdag 10 januari 18:00 Samtalscirkel, Sockenstugan Tåstarp 
Söndag 13 januari 10:00 Högmässa, Hjärnarps kyrka 
Tisdag 15 januari 16:30-18:00 Lightkids, Församlingsgården Hjärnarp 
Onsdag 16 januari Pastorsexpeditionen stängd pga utbildning. 
Fredag 18 januari 8:30-11:30 Barncafé med musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 
17:00 Ungdomscafé, Församlingsgården nere Hjärnarp. Från åk. 7 och uppåt. 
Söndag 20 januari 10:00 Gudstjänst, Hjärnarps kyrka 
Tisdag 22 januari 16:30-18:00 Lightkids, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören, Församlingsgården Hjärnarp 
Fredag 24 januari 8:30-11:30 Barncafé med musiklek, Församlingsgården 
Hjärnarp 
Söndag 27 januari 10:00 Högmässa, Hjärnarps kyrka 
Tisdag 29 januari 16:30-18:00 Lightkids, Församlingsgården Hjärnarp 
19:00-21:00 Cendokören, Församlingsgården Hjärnarp 

Kalla kyrkor 
Kyrkorådet i Hjärnarp-Tåstarps församling har beslutat den 18 oktober 2017, 
§67, att under de kalla vintermånaderna stänga en av våra kyrkor och sänka 
värmen. Perioden sträcker sig från andra veckan i januari, 7 jan till 
Palmsöndagen den 31 mars. 
Söndagens gudstjänster firas under denna period i en av församlingens kyrkor. 
Detta påverkar inte kyrkliga handlingar såsom dop, vigsel, begravning. Under 
år 2019 stängs Tåstarps kyrka. 
Beslutet ska utvärderas efter två år. Beslutet har tagits av ekonomiska skäl och 
kommer att generera lägre kostnader för ex. uppvärmning. 
Kyrkorna kommer fortfarande att vara öppna för besök. 
Om du har frågor kring beslutet kontakta gärna församlingens kyrkoråd. 
Lennart Engström ordförande alennart.engstrom@gmail.com 0720-638598 
Christina Hedman v. ordförande christianhedman@telia.com 0703-092233 
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🎶 Av Glädje bygger vi musik🎶 
Välkommen till sång, musik och rytmik i Hjärnarp-Tåstarps 

församling. 
 Babysång 0-1 år "Vagga gunga gå" torsdagar 9:30, 

Sockenstugan Tåstarp (öppen verksamhet 9:00-11:30) 
 

 Musiklek 1-5 år fredagar 9:30, Församlingsgården 
Hjärnarp (öppen verksamhet 8:30-11:30) 
 

 Lightkids 6-8 år tisdagar 16:30-18:00, Församlingsgården 
Hjärnarp. Vi sjunger, leker och pysslar. Uppstart 2019: 
15/1 
 

 Cendokören tisdagar 19:00-21:00, Församlingsgården 
Hjärnarp. Blandad vuxenkör fr.15 år. Vi sjunger bl.a 
gospel, visor, julsånger. Uppstart 2019: 22/1 
 

 Viskören -träffas och övar var tredje fredag 13:15, 
Församlingsgården Hjärnarp, Vi sjunger enkla sånger och visor 
alla känner igen som sedan framförs under gudstjänsterna 
på Åshaga kl.14 och Bokhöjden kl.15 Uppstart 2019: 4/1 

Frågor och funderingar? 
Kontakta gärna kyrkomusiker Eva Johansson 0730-688784 

 

Påminnelse! Nya öppettider. 
Från den 1 september har pastorsexpeditionen och telefonen 

öppet tisdagar mellan 10-12 och 13-16, onsdagar mellan 10-12. 
Övrig tid kan ni gärna maila oss eller ringa. 

 

 

 

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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Gruppstarter 2019 
Barnkafé med musiklek 

Fredagar 8:30-11:30, Församlingsgården Hjärnarp 
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 25kr. 
Ledare: Petra Oddson, petra.oddson@svenskakyrkan.se 
Sång: Eva Johansson eva.h.johansson@svenskakyrkan.se 

Avslut 30 nov, Uppstart 2019: 18 januari 
 

Babykafé med babysång 
För bebisar mellan 0-1år 

Torsdagar 9:00-11:30, Sockenstugan Tåstarp 
Du som är föräldraledig eller hemma med ditt barn är hjärtligt 
välkommen till vår öppna verksamhet i Sockenstugan Tåstarp. 

 Där leker vi, sjunger, fikar och umgås. Fika 20kr. 
Ledare: Petra Oddson, petra.oddson@svenskakyrkan.se 
Sång: Eva Johansson eva.h.johansson@svenskakyrkan.se 

Avslut 29 nov, Uppstart 2019: 7 februari 
 
 

 

Tacofredag 
En mötesplats för alla. 

Fredagar den 15 februari och 10 maj kl 17:00, 
Församlingsgården Hjärnarp 

 
Vi äter mat tillsammans och delar gemenskapen kring matbordet, 

pyssel, musik, andakt, olika tema. 
Pris 40kr/vuxen, 20 kr/barn eller 80kr/familj 

En mötesplats för alla! 
Anmäl specialkost till Petra Oddson 0431-415311 eller 

Petra.oddson@svenskakyrkan.se senast fredagen innan.  

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
mailto:eva.h.johansson@svenskakyrkan.se
mailto:eva.h.johansson@svenskakyrkan.se


 

 Sidan 14 

Forts. Gruppstarter 2019 

Öppet Hus 

 13 februari lunch kl. 12:00, Församlingsgården Hjärnarp  
Program kommer 

 13 mars café kl. 14:00, Sockenstugan Tåstarp 
Program kommer 

 8 maj lunch 12:00-15:00, Församlingsgården Hjärnarp 
Vårbuffé, program kommer 

Anmälan till Petra Oddson denna gång! 
 
Öppet Hus Café: Kl. 14:00 -16.00 50kr/person. Lunch 100kr, Vårbuffé 
120kr/person 
Ingen anmälan behövs!  Önskar Du specialkost  ring då Petra Oddson 
0431-415311 eller mail petra.oddson.svenskakyrkan.se senast fredagen 
före. 

Åshaga, Bokhöjden vårdboende 
 

4 januari -2019 Gudstjänst 
14:00 Åshaga 
15:00 Bokhöjden 
1 februari-2019 Gudstjänst 
14:00 Åshaga 
15:00 Bokhöjden 
1 mars -2019 Gudstjänst 
14:00 Åshaga 
15:00 Bokhöjden 
5 april-2019 Gudstjänst 
14:00 Åshaga 
15:00 Bokhöjden 
22 april -2019 Annandagsgudstjänst 
14:00 Åshaga 
 
 

http://brfprisma.se/wp-content/uploads/2013/09/hus.gif
http://1.bp.blogspot.com/_N_FIJ47nnMg/S4fW40ww8UI/AAAAAAAACXo/kuWFLG3UsEY/s1600-h/Bibel+nett.gif
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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. 
Kontakta Ann-Marlen Cronholm 0431-415170 för tidsbokning. Du 
kan också ta kontakt direkt med: 
 

Cecilia Billqvist präst 0431-41 5172 
Ann Lidgren präst 0431-41 51 1 
Anette Boman diakon 0431-28 405 
Kväll, natt och helgdagar jourhavande präst tfn 112. 

 

Glasögon och frimärke önskas 
Glasögoninsamling 
Vi samlar in glasögon för Vision For All, det är en organisation 
som samlar in, rengör och slipar till 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.   
 
Frimärksinsamlig  
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 församlingens diakon Anette Boman 0431-28405 eller 
anette.boman@svenskakyrkan.se 

 

 

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
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Ta gärna med dig nyhetsbrevet hem! 
Vill du ha Nyhetsbrevet hemskickat? Ge oss din epostadress 

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  

OBS! Ny faktureringsadress: Hjärnarp-Tåstarps församling 

Fack 77800993, Box 15018 

750 15 Uppsala eller 77800993@faktura.svenskakyrkan.se 

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:alennart.engstrom@gmail.com
mailto:krassow@live.se

