församlingsblad Våra kyrkor
nr 3 2018: sommaren 10 juni – 9 september

Magnus Haraldsson och jag har varit präst i
åtta år. Den enda församlingen jag har arbetat i är
Uppåkra församling. Det är jag glad, tacksam och stolt över. Det är en fin
församling som hela tiden utvecklas. Den är både villaidylliskt och lantligt
pastoral. För närvarande är jag vikarierande kyrkoherde då PG Hansson har
gått i pension och Tanja Kamensky börjar som ny kyrkoherde den 1 september.
Jag är väldigt glad för förtroendet jag har fått.
I möten med människor samtalar jag ofta om Gud. Frågor ställs på sin spets
som; Finns Gud? Tror jag på Gud? Hur kan jag i så fall få förnimmelsen att
Gud finns? Många har svårt att ta ordet Gud i sin mun. De säger att de tror på
en kraft. En kraft som är större än vi kan ana. Ofta kan de känna den kraften i
naturen. För mig är kraften Gud och naturen är skapelsen. Det är lite roligt för i
gamla testamentet uttalades inte Gudsnamnet, det var för heligt. Kanske är det så
också idag? Inget förbud, utan vi avstår helt naturligt från att uttala Gudsnamnet.
mitt namn är

en artikel om det sekulära Sverige ur ett annorlunda
perspektiv. Slutsatsen av den artikeln var att Sverige inte alls var sekulärt
utan tvärtom, väldigt religiöst. Det grundades på att vi hade ett fungerande
sjukvårdssystem, skola och socialvård. Människorna i Sverige är väldigt
barmhärtiga. Vi kanske är mer kristna än vi tror.
jag läste häromdagen

en kyrka som är en mötesplats och är öppen för alla. En kyrka
som tar emot alla människor med öppna armar. Det spelar ingen roll vem du
är. Det viktiga är att kyrkan är ärlig, även om den inte kan svara på alla frågor.
Kyrkan ska ge stöd och vara en plats där man kan ställa sina frågor. Självklart
ska kyrkan sprida budskapet om kärlek och att vi ska ta hand om varandra.

jag hoppas på

Ta väl hand om er i sommar. Passa på att bara vara och njuta i naturen.
Jag önskar er en underbar sommar!
magnus haraldsson, präst

kalendarium 8 juni–7 september
alla aktiviteter äger rum i församlingsgården, hjärup, om inget annat anges
tisdag 19 juni

tisdag 26 juni

Frukostkören samt solisterna
Mats och Sylvia Larsson. Det blir
dragspel, fiol, allsång och mycket
annat roligt över en kopp kaffe och
god stämning!

Sofia Winge från Uppåkra
arkeologiska center berättar om
sommarens händelser.

19.00 Sommarsoaré

onsdag 20 juni

14-16 Sommarcafé
Är vädret behagligt sitter vi ute i
vår trädgård och fikar, samtalar och
sjunger, annars har vi möjlighet att
vara inne i vårt café.
torsdag 21 juni

14-16 Sommarcafé med
midsommarfika

19.00 Kvällscafé

onsdag 27 juni

torsdag 9 augusti
tisdag 14 augusti
torsdag 16 augusti
tisdag 21 augusti
torsdag 23 augusti

14-16 Sensommarcafé

14-16 Sommarcafé

tisdag 28 augusti

torsdag 28 juni

Terminsstart

14-16 Sommarcafé
onsdag 1 augusti
torsdag 2 augusti

13-14.30 Kaffe på maten
Kanske har du ätit lunch hemma
och vill ha lite sällskap till kaffet.
Vi dricker en enkel kopp kaffe och
samtalar en stund.

14-16 Stickcafé Rut & Simon
måndag 3 september

17.30 Kristen djupmeditation
tisdag 4 september

14-16 Stickcafé Rut & Simon
torsdag 6 september

12.30 Sopplunch

med efterrätt följt av önskepsalmer
med Ingeborg Johannesson.

Pilgrimsvandring
Uppåkra kyrka till
S:t Johannes kyrka, Malmö
Vi samlas till högmässa söndag
17 juni kl 10.00 i Uppåkra kyrka.
Därefter vandrar vi cirka 22 km
till S:t Johannes kyrka i Malmö.
Vi åker tillbaka med tåg från
Triangeln till Hjärups station och
går till Uppåkra kyrka (3 km). Då
är klockan cirka 18.00. Ta med
matsäck och JoJo-kort.

Välkommen Tanja!
Tanja Kamensky blir ny kyrkoherde i Uppåkra församling från
och med den 1 september. Idag
arbetar hon i Svenska kyrkan i
Paris. I nästa församlingsblad
kommer Tanja att presentera sig,
och söndagen den 21 oktober
välkomnas hon i högmässan i
Uppåkra kyrka.

För mer info: Magnus Haraldsson,
072-231 38 88

Barnverksamhet
Öppet hus och Babycafé gör nu
sommaruppehåll. Välkomna
tillbaka vecka 35.
Eftermiddagsgrupper (Kyrkis)
startar återigen vecka 35.
För mer info: Christian Backe,
073-980 76 08

Utställning av
presenningsikoner
Presenningsikoner skapade av
Mats Hermansson finns utställda
i Uppåkra kyrka fram till den
27 juni. Förutom vid gudstjänster
så hålls kyrkan öppen tisdagar
kl 10–12 och fredagar
kl 12–14, med undantag för
midsommarafton.
Vill du se utställningen en
annan tid? Hör av dig till
Johanna Öhman, 070-606 62 72,
johanna.ohman@svenskakyrkan.se

Musik i sommarkväll
söndag 10 juni kl 20.00
Uppåkra kyrka

Här är den sköna
sommar
Vi får njuta av underbara
toner och texter om sommar,
kärlek, hav, sol, sommarnätter,
blomdoft… och givetvis blir det
även allsång!
Söderslätts musikkår
Uppåkra kyrkokör
Michael Nordberg, dirigent
Ingeborg Johannesson, dirigent
Magnus Rosengren, piano

fredag 22 juli kl 20.00
Tottarps kyrka

Beethoven och Mozart
Cellisterna Kim Kristiansson och
Leo Yngvesson kommer under
denna kväll spela kända stycken och
arrangemang för två cellor av stora
kompositörer som Beethoven och
Mozart!
fredag 29 juli kl 20.00
Görslövs kyrka

Det doftar av sommar!
Trollflöjt och fiolromantik
I det som blivit ett signumprogram
för Duo Z bjuder de på duetter av
Mozart och Telemann, virtuosa
solostycken av Bach och Debussy,
blandat med pärlor från den svenska
folkmusikskatten.
Johanna Zetterqvist, flöjt
Joakim Zetterqvist, violin

Insläpp en halvtimme före varje konsert.

söndag 12 augusti kl 20.00
Uppåkra kyrka

Två kvartetter
möter varandra
Emma Turesson, sopran
Christina Willstedt, alt
Martin Güll, tenor
Christian Backe, bas
Anna Grane, violin 1
Åsa Wallin Pinhao, violin 2
Allan Jonasson, altviolin
Ulrika Lorentzi, cello
En blandning av klassisk,
romantisk och svängig musik.

välkommen till gudstjänst och musik
söndag 10 juni
2 efter Trefaldighet

söndag 1 juli
Apostladagen

söndag 5 augusti
10 efter Trefaldighet

11.00 Högmässa
tottarps kyrka

10.00 Högmässa
särslövs kyrka

10.00 Högmässa
görslövs kyrka

20.00 Musik i sommarkväll
uppåkra kyrka

söndag 8 juli
6 efter Trefaldighet

söndag 12 augusti
11 efter Trefaldighet

söndag 17 juni
3 efter Trefaldighet

10.00 Högmässa med
konfirmation
uppåkra kyrka

10.00 Högmässa
särslövs kyrka

10.00 Högmässa
uppåkra kyrka
Obs! Tiden
Pilgrimsvandring, se notis.

söndag 15 juli
Kristi Förklaringsdag

söndag 19 augusti
12 efter Trefaldighet

10.00 Högmässa
tottarps kyrka

lördag 23 juni
Midsommardagen

10.00 Högmässa
uppåkra kyrka

söndag 22 juli
8 efter Trefaldighet

14.00 Friluftsgudstjänst
flackarps klockstapel
Kyrkkaffe i det gröna.

söndag 26 augusti
13 efter Trefaldighet

10.00 Högmässa
uppåkra kyrka
20.00 Musik i Sommarkväll
tottarps kyrka

söndag 24 juni
Johannes Döparens dag

10.00 Högmässa
knästorps kyrka

11.00 Tidernas mässa
uppåkra kyrka
söndag 2 september
14 efter Trefaldighet

söndag 29 juli
9 efter Trefaldighet

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

10.00 Högmässa
knästorps kyrka
20.00 Musik i Sommarkväll
görslövs kyrka

Sommarcafé

20.00 Musik i Sommarkväll
uppåkra kyrka

söndag 9 september
15 efter Trefaldighet

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

I sommar har vi café i
både juni och augusti på
Församlingsgården, kl 14-16.
Är vädret behagligt sitter vi i
trädgården och fikar, samtalar
och sjunger, annars har vi
möjlighet att vara inne i vårt
café. Se kalendariet för datum.

söndag 16 september
16 efter Trefaldighet

11.00 Högmässa
mölleberga kyrka
Kyrkan återöppnas efter
renovering. Mingel efteråt.

Alla är välkomna!

uppåkra församling

kyrkogårdsförvaltningen

våra kyrkor #3 2018

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 :

ansvarig utgivare

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

Magnus Haraldsson
Presenningsikon av
Mats Hermansson
form sjunde.nu
tryck Ljungbergs, Klippan
omslag

