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fastekampanjen 2018

fastetid till läkedom
psalmförfattare är Anders Frostenson (1906–2006).
I den nuvarande svenska psalmboken är det han som har skrivit flest,
198 psalmer. En av de mest kända alla kategorier är psalmen
Guds kärlek är som stranden (1968). Den psalm jag tänker på nu är
från samma år men mer okänd. Den sjungs ofta i inledningen till Fastetiden,
nr 438 i nuvarande psalmbok.
n av våra främsta

Du som i alltets mitt har ställt det kors där du ger ut dig själv
har gett oss denna fastetid till läkedom och ljus och liv.

en läkedom består i att kunna se andra, att vilja göra livet lättare och
gladare för andra. Fastetidens hälsa är verkligen detta – att se andra i det enkla
vardagliga. Och Fastekampanjen med olika insamlingar och sitt tema
»Att resa sig starkare« är en möjlighet för oss att ge läkedom åt människor
även i andra delar av världen.
läkedom för oss handlar om att ta emot och överlåta till Gud vår fysiska
kropp men också det vi är inuti. Finns där en frid med Gud, en frid med oss
själva, en frid med andra då är det en ovärderlig hälsa.
Fastetiden vill ge oss detta.
		

pg hansson, kyrkoherde

kalendarium 12 februari–24 mars
alla aktiviteter äger rum i församlingsgården, hjärup, om inget annat anges
måndag 12 februari

14.00 Bibelstudier
17.30 Kristen djupmeditation
tisdag 13 februari

14-16 Stickcafé Rut & Simon
lördag 17 februari

10-13 Bakning för män
Anmälan
måndag 19 februari

17.30 Kristen djupmeditation

18.30 Om Jesus
tisdag 20 februari

14-16 Stickcafé Rut & Simon

tisdag 27 februari

14-16 Stickcafé Rut & Simon
måndag 5 mars

Hillevi Jönsson, f.d. sjukhuspastor
och pastor i Equmeniakyrkan
berättar om arbetet som sjukhuspastor och kriminalvårdspastor.

18.30 Om Jesus

17.30 Kristen djupmeditation

tisdag 20 mars

14-16 Stickcafé Rut & Simon

tisdag 6 mars

torsdag 22 mars

14-16 Stickcafé Rut & Simon
fredag 9 mars – lördag 10 mars

Fastekampanjen 2018
Se inforuta

17.30 Kristen djupmeditation

måndag 26 februari

17.30 Kristen djupmeditation

Kristen djupmeditation är inställd

Ärtsoppa och pannkakor, frågesport

10.00 Frukost & allsång

Gentlemännens soppa
måndag 19 mars

måndag 12 mars

fredag 23 februari

12.30 Sopplunch

14.00 Erfarenheter

torsdag 22 februari

12.30 Sopplunch

torsdag 15 mars

14.00 Bibelstudier
tisdag 13 mars

14-16 Stickcafé Rut & Simon

14.00 Öppet café
Japans historia och nutida kultur
Japanexperten Mattias Nowak
berättar om symbiosen mellan
historia och nutid, mellan tradition
och modernitet i dagens Japan. Vi
får följa med på en spännande resa
in i körsbärsblommornas land.
fredag 23 mars

10.00 Frukost & allsång
lördag 24 mars

10-13 Bakning för män
Anmälan

Att resa sig starkare
I fastekampanjen 2018 kommer
det att vara fokus på vad vårt
psykosociala arbete betyder
för människor som drabbats
av katastrof eller konflikt och
tvingats till flykt. Vi vill visa
vad det är som gör att
människor kan gå
från att överleva
SMS:a LIV
till att leva. Från
tilL 72 905
att få tillgång till
och ge 100 kr
det basala, som
mat och vatten,
till att få kraft till
att komma tillbaka till ett
normalt liv.
Stöd svenska kyrkans internationella arbete! Ge en gåva
genom SMS eller Swish.
SMS:a LIV till 72 905 och
ge 100 kr. Swisha din gåva till
9001223. Tack!
Läs mer: svenskakyrkan.se/
internationelltarbete

fastekampanjen 2018

fredag 9 mars

Församlingens nya
kyrkoråd
Mandatperioden 2018–2021
Kyrkorådet är församlingens
styrelse och ska ha omsorg
om församlingslivet och har
gemensamt med kyrkoherden
ansvar för att församlingens
grundläggande uppgift blir utförd.
Ordinarie: Karin Stavne, ordf,
Jan Lindblad, 1:e vice ordf,
Tommy Svenningsson, Ann-Britt
Karlsson, Lennart Andersson,
Gunn Grönberg, Sven-Ingvar
Tuvesson, Ingrid Gyllenbäck,
Anders Wahlin, Torbjörn
Hjort och Per-Göran Hansson,
kyrkoherde
Ersättare: Barbro Linde, Ingrid
Gunnarsson, Lise-Lotte Martins
Löfhaugen, Göran Calitta,
Magnus Lihdén, Britt Liljekvist,
Madelaine Skattum, Inge
Svensson och Andreas Welin.

Meditativ vandring
El Camino är en upplevelse
utöver det vanliga och svår att
beskriva i ord. Pilgrimsvandringen
i Spanien är ett stort äventyr
med fantastiska möten med olika
människor längs en väg med all
sorts natur med ibland otroligt
vackra vyer.
Vi vandrar drygt tio mil,
från Sarria till Santiago de
Compostela. Några gånger träffas
vi hemma och vandrar. Vi åker
iväg vecka 42. Gör gärna en egen
vandring på över två mil innan
anmälan. Begränsat antal. Allt till
självkostnadspris.
Anmälan senast 16/4:
magnus.haraldsson@
svenskakyrkan.se, 0722-313 888

Musik och bön i
fastetid
Tänk om man kunde få tid för
den där stillheten – få sitta ner,
hämta andan och invänta själen.
Musik och bön i fastetid ger just
den möjligheten i 40 min.
Torsdag 15 februari,
Mölleberga kyrka
Torsdag 1 mars, Särslövs kyrka
Torsdag 8 mars, Görslövs kyrka
Torsdag 15 mars, Tottarps kyrka

Avtackning
Efter nästan 15 år som kyrkoherde i Uppåkra församling går
PG Hansson i pension den 1 april.
Han avtackas i samband med
högmässan den 18 mars kl 11.00 i
Uppåkra kyrka.

Disco för barn

Församlingsgården, Hjärup
17–18.30 Disco för barn 6-8 år
19.30–21 Disco för barn 9-12 år
Entré 50 kr.
Popcorn och Mellotävlingar
lördag 10 mars

10.00 Lutherloppet, 3 km
Start och mål vid Församlingsgården, Hjärup
Gemensam start. Spring
snabbare än kyrkoherden – vi
ger 100 kr extra för var och en
till Fastekampanjen!
Goodiebag till alla.

Anmälan senast 5 mars:
lutherloppet10mars@
uppakraforsamling.se
100 kr vuxna, 50 kr barn.
Avgiften kan
swishas, uppge
ditt namn. Swish
123 226 88 37 eller
läs in QR-koden i din swish-app.

16.00 Festlig soaré

Församlingsgården, Hjärup
Tottarps kyrkokör
I pausen bjuds på bubbel och
snittar och utlottning av priser
på biljetten!
Se baksidan
söndag 11 mars

11.00 Högmässa

Församlingsgården, Hjärup.
Kyrkkaffe, försäljning av bröd
samt hembakat kyrkkaffe.

18.00 Requiem
G. Fauré
Uppåkra kyrka
Uppåkra kyrkokör
Se baksidan

välkommen till gudstjänst och musik
söndag 11 februari
Fastlagssöndagen

söndag 4 mars
3 i fastan

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka
Fastekampanjen inleds.
Kyrkkaffe, Internationella
gruppen säljer fastlagsbullar.

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

18.00 Söndagskväll
tottarps kyrka

onsdag 7 mars

onsdag 21 mars

19.00 Sök ljuset bortom
mörkret
uppåkra kyrka
S:t Petri ungdomskör

18.00 Söndagskväll
knästorps kyrka

torsdag 22 mars

12.15 Dagens mässa
församlingsgården, hjärup

tisdag 13 februari

torsdag 8 mars

17.30 Himmel och pannkaka
församlingsgården, hjärup

18.00 Musik och bön i fastetid
görslövs kyrka

askonsdag 14 februari

lördag 10 mars

12.15 Askonsdagsmässa
församlingsgården, hjärup

16.00 Soaré
församlingsgården, hjärup

torsdag 15 februari

söndag 11 mars
Midfastosöndagen

18.00 Musik och bön i fastetid
mölleberga kyrka

17.30 Värdegrundskonsert
tottarps kyrka
Hur är man en bra kompis?
Församlingens barnkörer
I samarbete med Tottarps skola
söndag 25 mars
Palmsöndagen

11.00 Familjemässa
tottarps kyrka
Barnkörerna
Fastekampanjen avslutas.
Kyrkkaffe och lotterier i
Tottarps skola.

11.00 Högmässa
församlingsgården, hjärup

söndag 18 februari
1 i fastan

mer om musiken

18.00 Requiem
uppåkra kyrka

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

torsdag 15 mars

17.00 Enkelhetens gudstjänst
församlingsgården, hjärup

18.00 Musik och bön i fastetid
tottarps kyrka

söndag 25 februari
2 i fastan

söndag 18 mars
Jungfru Marie Bebådelsedag

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka

11.00 Högmässa
uppåkra kyrka
Församlingens körer
Avtackning av PG Hansson

18.00 Söndagskväll
särslövs kyrka
Tottarps kyrkokör

tisdag 20 mars

torsdag 1 mars

17.30 Himmel och pannkaka
församlingsgården, hjärup

18.00 Musik och bön i fastetid
särslövs kyrka
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

Soaré
Lördag 10 mars kl 16.00
Församlingsgården, Hjärup
Tottarps kyrkokör bjuder på ett
varierat program, både klassiskt
och pop, och lyser med just det
som är deras signum. Biljett 100 kr.
Förköp eller reservation på
pastorsexpeditionen, senast 5/3.
Requiem, G. Fauré
Söndag 11 mars kl 18.00
Uppåkra kyrka
Uppåkra kyrkokör
Kristina Wiman, sopran
David Hornwall, baryton
Musiker
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PG Hansson, kyrkoherde
form sjunde.nu
tryck Ljungbergs, Klippan

