församlingsblad Våra kyrkor
nr 2 2018: påsken 25 mars – 10 juni

»levande tillsammans med kristus«
Kolosserbrevet 2:13
försöker förstå vad som hände den första påsken,
där korsfästelsen och den tomma graven var visuella skeenden, känner han
sig indragen i ett drama som har skakat hela kosmos. Han skälver själv
– tänk så mycket stort och starkt och underbart Gud har gjort för oss i det som
hände med Jesus Kristus! Våra synder är begravda och borta; det svarta, onda,
mörka som behärskar våra liv och existens har mist sin yttersta kraft. Vi är
levande tillsammans med Kristus. Detta gäller varje dag och och vi får ta till oss
det varje dag.
är aposteln paulus

– vi gör vår lilla bit och försvinner. Under det här församlingsbladets
informationstid går jag i pension. Den 1 april 2018 slutar jag min tjänst som präst
och kyrkoherde i Uppåkra församling. Jag är en lycklig människa som har fått
träffa er alla: er underbara barn, konfirmander, ungdomar, föräldrar, vuxna, äldre
och pensionärer – den skara jag nu själv snart tillhör.
Gemenskapen och samarbetet med er frivilliga, ideella medarbetare i olika
grupper, med er förtroendevalda, har alltid varit givande – det har varit
uppmuntrande att se hur mycket ni bryr er om församlingen. Tack kära arbetslag
– det har varit skönt att få arbeta tillsammans med ett lojalt och så kompetent
arbetslag. And so I say thank you for the music!
Vi gör vår lilla bit och försvinner. Så enkelt är det. Det är inget tragiskt över det.
Det är stort att ha fått vara med.
Glad Påsk!
		

pg hansson, kyrkoherde

kalendarium 26 mars–7 juni
alla aktiviteter äger rum i församlingsgården, hjärup, om inget annat anges
måndag 26 mars

tisdag 10 april

tisdag 24 april

tisdag 27 mars

måndag 16 april

torsdag 26 april

Kristen djupmeditation inställt
Stickcafé Rut & Simon inställt
tisdag 3 april

14-16 Stickcafé Rut & Simon
måndag 9 april

17.30 Kristen djupmeditation
19.00 Schlagers med historia
Barbro och Lars Svensson
presenterar ett musikprogram
med bland annat schlagers från
1940-60-talet blandat med historier
från Göingebygden.
Arr: Församlingskåren

14-16 Stickcafé Rut & Simon
14.00 Bibelstudier
17.30 Kristen djupmeditation

14-16 Stickcafé Rut & Simon
14.00 Öppet café
Musikcafé med Två Gringos

tisdag 17 april

måndag 30 april

14-16 Stickcafé Rut & Simon

17.30 Kristen djupmeditation

fredag 20 april

måndag 7 maj

10.00 Frukost & allsång

17.30 Kristen djupmeditation

måndag 23 april

tisdag 8 maj

17.30 Kristen djupmeditation

14-16 Stickcafé Rut & Simon

18.30 Om Jesus

måndag 14 maj

14.00 Bibelstudier
17.30 Kristen djupmeditation

långfredag 30 mars

18.00 Musikgudstjänst
Uppåkra kyrkokör
Stråkkvartett
påskdagen 1 april kl 11.00

Församlingsutfärd

Musikalen Skapelsen
Uppåkras barnkörer framför
tillsammans med barnkörer från
Värby församling musikalen
Skapelsen i Uppåkra kyrka söndag
22 april kl 11.00.

Långfredag, konst
och musik
På långfredagens musikgudstjänst
kl 18.00 i Uppåkra kyrka
medverkar Katarina och Ronny
Hård med sina målningar.
Bilderna kommer att samspela
med musiken och kvällens texter.

19.00 Föreläsning

Följ med på församlingsutfärd i
försommartid torsdag 24 maj!
Det blir en heldag i vackra
Roskilde samt i Klampenborg.
Våra utfärder är omtyckta och
bussen blir snabbt full, så anmäl
dig i tid. Kostnad för hela dagen
är 300 kronor och betalas på
bussen med Swish eller kontanter.
Avfärd från Församlingsgården
kl 8.45 torsdagen den 24 maj.
Anmäl dig till pastorsexpeditionen
från och med den 5 april.

Kontraktsmässa
Söndagen den 15 april kl 11.00
firas högmässa för alla församlingar i Bara kontrakt i Berga
kyrka i Bjärred.
Föreläsning med Jesper
Svartvik på temat Nåd. Enkel
lunch serveras, anmäl dig senast
4 april till Uppåkra församlings
pastorsexpedition och meddela
önskemål om specialkost.

tisdag 22 maj

Mats Magnusson, komminister i
Värby församling, berättar om det
internationella arbetet i kontraktet.
Arr: Församlingskåren

14-16 Stickcafé Rut & Simon

tisdag 15 maj

Se notis

14-16 Stickcafé Rut & Simon
torsdag 17 maj

14.00 Öppet café med
födelsedagsfest

Terminsavslutning
torsdag 24 maj

Församlingsutfärd
måndag 28 maj

17.30 Kristen djupmeditation
Terminsavslutning

11.00 Högmässa med
Vivaldis Gloria
Damkör
Ulrikas stråkkvartett

Musik i
Uppåkra
kyrka
lördag 5 maj
kl 18.00
Uppåkra kyrka

Bach i Uppåkra
Hege Waldeland, cello
Tomas Willstedt, orgel

söndag 13 maj kl 18.00
Uppåkra kyrka

torsdag 7 juni

Folkmusikmässa

måndag 21 maj

Församlingskårens utfärd

18.30 Om Jesus

Vi besöker bland annat Dag
Hammarskjölds Backåkra som nu
återöppnas efter att ha varit stängt
för reparation under en längre tid.

Uppåkra kyrkokör
Frukostkören
Musiker, dansare

17.30 Kristen djupmeditation

I välsignan och fröjd
Hambe/Kennemark

välkommen till gudstjänst och musik
palmsöndag 25 mars
11.00 Familjemässa
tottarps kyrka

söndag 15 april
3 i påsktiden

söndag 10 maj
Kristi himmelsfärds dag

11.00 Konstraktsdag
berga kyrka, bjärred

9.00 Ottemässa
församlingsgården, hjärup

söndag 22 april
4 i påsktiden

söndag 13 maj
Söndag före pingst

långfredag 30 mars

11.00 Familjegudstjänst
uppåkra kyrka
Musikalen Skapelsen

18.00 Folkmusikmässa
uppåkra kyrka
I välsignan och fröjd

11.00 Långfredagsgudstjänst
särslövs kyrka

18.00 Söndagskväll med mässa
tottarps kyrka

söndag 20 maj
Pingstdagen

18.00 Musikgudstjänst
uppåkra kyrka

torsdag 26 april

11.00 Familjegudstjänst
uppåkra kyrka
Barnkörerna, avslutning

Kyrkkaffe i skolan, lotterier
skärtorsdag 29 mars

19.00 Skärtorsdagsmässa
knästorps kyrka
Joakim Zetterqvist, violin

påskafton 31 mars

18.00 Möjlighetens mässa
församlingsgården, hjärup

22.00 Påsknattsmässa
församlingsgården, hjärup

söndag 29 april
5 i påsktiden

påskdagen 1 april

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka
Manskören Staffan
Vårsånger till kyrkkaffet

söndag 27 maj
Heliga trefaldighets dag

lördag 5 maj

18.00 Söndagskväll
görslövs kyrka

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka
Damkör
annandag påsk 2 april

18.00 Söndagskväll med mässa
särslövs kyrka

18.00 Bach i Uppåkra
uppåkra kyrka

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

söndag 6 maj
Bönsöndagen

söndag 8 april
2 i påsktiden

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka
Frukostkören

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka
Tottarps kyrkokör
Ulrikas stråkkvartett

18.00 Söndagskväll
görslövs kyrka
Sånggrupp

18.00 Söndagskväll
knästorps kyrka

söndag 10 juni
2 efter Trefaldighet

11.00 Högmässa
tottarps kyrka

17.30 Himmel och pannkaka
församlingsgården, hjärup

18.00 Möjlighetens mässa
församlingsgården, hjärup
uppåkra församling

kyrkogårdsförvaltningen

Pastorsexpeditionen är belägen i
Församlingsgården invid Hjärups centrum.
Stationsstigen 14, 245 63 Hjärup
expeditionstid Måndag-fredag kl 10–12.30
tel 040-46 13 16

expeditionstid :

Måndag-fredag kl 12-13
tel / fax 046-18 48 11
kontaktuppgifter :
www.svenskakyrkan.se/uppakra
uppakra.forsamling@svenskakyrkan.se

facebook www.facebook.com/uppakraforsamling

söndag 3 juni
1 efter Trefaldighet

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

tisdag 8 maj

torsdag 12 april

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

20.00 Musik i sommarkväll
uppåkra kyrka
Uppåkra kyrkör
Söderslätts musikkår
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PG Hansson, kyrkoherde
omslag Möte av Katarina Hård
form sjunde.nu
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