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prästens lilla kråka
Kyrkoherde Henric Nilson delar sina tankar

D

et är fantastiskt
att ha en mobiltelefon för att ringa
samtal till andra
sidan jorden, sända meddelanden med, följa
vänners förehavanden, spela
datorspel med, använda för
att lyssna på musik, ha som
väckarklocka eller kamera.
Det är helt otroligt!
Fast tänk om någon kunde
uppfinna en liten apparat
som ger oss tystnad! Det
hade varit underbart med
en liten manick som tar bort

Glimtar
Givande samarbete
Stort TACK till Rädda
Barnen, Röda Korset, Lions
club Vikingen för era bidrag
till diakonins insatser för
barn och familj i ekonomisk
utsatthet. Det blir till stor
glädje för många!
Diakon Elisabeth

Det kom ett brev
Sommarcafé 2017 - jättestor
eloge även i år till Inger med
värdinnor. Tack och kram
Agnete

stress och jäkt, får oss att
koppla av och som skänker
stillhet och vila.
Stillhet, vila och andhämtning kan man dock få utan
att man skaffar sig fler prylar.
Gudstjänsten är ett tankställe
där man kan få kraft att leva.
I kyrkan får vi ladda batterierna. Där upptäcker du
vilka skatter Gud har att ge.
Och att den som missar en
mässa missar en massa…
Öppna sinnet för vad Gud
har att ge!

70 % av 15-åringarna
i församlingen har
anmält sig till våra
konfirmandgrupper.
Följ S:t Staffans församling i sociala medier
Få uppdateringar om senaste nytt och en inblick i våra olika
aktiviteter

fi
www.facebook.com/ststaffan

www.instagram.com/ststaffan
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på kyrkorådets bord
kyrkovalet
Den stora frågan just nu är
det stundande kyrkovalet,
men det förbereds huvudsakligen av varje nomineringsgrupp för sig.
tillgänglighet
För att öka tillgängligheten
funderar kyrkorådet kring
möjligheter till toaletter och
skötrum i nära anslutning till
Brågarps kyrka.
utbyggnad
Under flera år har öppna förskolan funnits i en paviljong
intill församlingsgården, men
nu planerar kyrkorådet för
en permanent utbyggnad med
ändamålsenliga lokaler.
statistik
Kyrkorådet ser med glädje
att gudstjänststatistiken har
höjts under fem år i rad och
vill fortsätta den positiva
trenden.

Det händer

på valdagen

V

allokalen har öppet många timmar under
valdagen, men hållet stängt en timme mellan
kl 11-12, när vi firar gudstjänst. Passa på att
komma till gudstjänsten eller något av det andra
som händer på valdagen, i samband med att du lägger din röst.
08.00
09.00
11.00
12.30
13.00
13.30
15.00
18.00
20.00

Vallokalen öppnar.
Fotoutställning från verksamheterna.
Röstmottagning i prästgården startar.
Högmässa i Brågarps kyrka, kyrkkaffe
Visning av kyrksilver
Presentation av Brågarps kyrkas orgel
Presentation av kyrkotextilierna
Psalmbingo med körsångare
Röstmottagningen i Kyrkheddinge avslutas
Vallokalen stängs.
Rösträkning.

Valresultatet visas på:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kyrkguiden
leder dig rätt
Med appen Kyrkguiden kan
du hitta till Svenska kyrkan
med hjälp av mobiltelefonen.
Du kan se vad som händer i
kyrkan och hitta till kyrkor,
församlingshem och vallokaler. Appen är gratis och finns
för både iPhone och Android.
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Låt ogiltiga sedlar bli hjälp till behövande!
Riksbanken löser in sedlar som blev ogiltiga denna och förra
sommaren, mot en avgift på 100 kr. Om du inte själv vill lösa
in dina sedlar kan du donera dem till församlingen, så löser vi
in en större summa vid årsskiftet och låter pengarna tillfalla
behövande i församlingen.

G

enom att rösta i
kyrkovalet har
du möjlighet att
påverka hur kyrkoavgiften ska
användas, vilka verksamheter
som ska finnas i församlingen
och i vilka frågor kyrkan ska
ta ställning.
Alla röstberättigade får sitt
röstkort omkring den 30
augusti 2017, till folkbokföringsadressen. På röstkortet
finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka
val du har rätt att rösta till.
För att kunna rösta i kyrkovalet ska du vara medlem i
Svenska kyrkan senast den
18 augusti, när röstlängden
fastställs, och fylla 16 år
senast på valdagen.
använd ditt röstkort
Att rösta i kyrkovalet går till
på ungefär samma sätt som i
de allmänna valen. Du måste
använda ditt röstkort om du
röstar före valdagen och om
du röstar i Kyrkheddinge

prästgård.
Röstar du i din vallokal på
valdagen bör du helst ha röstkortet med dig, annars legitimation. Om du blivit av med
ditt röstkort kan du beställa
ett nytt på svenskakyrkan.se/
kyrkoval, eller vända dig till
församlingsexpeditionen för
att få ett dubblettröstkort.
Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela
landet, 4–17 september 2017.
Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning.
För den som blir förhindrad
att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Rosa valsedlar är för regionalt val till stiftsfullmäktige,
som är stöd till församlingarna i deras verksamhet genom
expertis inom flera områden.
Svenska kyrkan är indelad i
13 stift och vi hör till Lund.
Gula valsedlar är val till kyrkomötet - Svenska kyrkans
högsta beslutande organ med
251 ledamöter. Det beslutar
om kyrkans gemensamma
och övergripande frågor.
Alla kandidater i samtliga
val listas på kandidatvisning.
svenskakyrkan.se

rösta lokalt, regionalt och
nationellt
I kyrkovalet kan du rösta i
tre val. Din röst påverkar hur
Svenska kyrkan styrs lokalt,
regionalt och nationellt.
Vita valsedlar är för ditt
lokala kyrkofullmäkte.
På följande sidor presenteras
de olika nomineringsgrupper som ställer upp i valet till
kyrkofullmäktige.

Förtidsröstning på expeditionen

Öppettider
för röstning

Vardagar den 4-15 september kl 10-12, 13-15,
Lördag den 9 och 16 september kl 10-13,
Kvällsöppet den 5 och 13 september kl 17-20.

Valdagen den 17 september
S:t Staffans församlingsgård:
Prästgården i Kyrkheddinge:

8-11, 12-20
9-11, 16-18
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Hali Liddell, Solveig Olsson, Björn Stigborg, Britt-Marie Ahlin, Walter Johansson, Kerstin Olsson, Axel Stigborg,
Harriet Håkansson, Ann-Christine Klint-Kronkvist, Rickard Severin, Marie Saltarski , Sonja Bengtsson-Trondsen och
Renée Stigborg. Saknas: Sture Nilsson, Jarl Hultén, Stefan Knutsson, Mona Nilsson, Fredrik Olsson, Elna Johansson,
Richard Frid, Laila Olsen, Sven Bonder, Anita Bonder, Bengt Mårtensson, Christer Persson och Ann-Mari Persson.

arbetarepartiet
socialdemokraterna

1. Vilket område inom församlingens verksamhet anser
ni bör prioriteras och varför?
Barnen och ungdomarna är
vår framtid. Församlingen
bör prioritera verksamheten
som vänder sig till kommande
generationer samtidigt som
man värnar om att de äldre
fortfarande känner igen sig.
Barn- och ungdomsverksamheten visar mycket goda
resultat, såväl dopfrekvensen
som konfirmandantalen är
6

bland de högsta i Lunds stift.
Genom de egna förskolorna,
öppna förskolan, barnkörer,
minior-, konfirmand- och
ungdomsgrupper blir präster,
pedagoger och musiker engagerade vuxna som de unga
känner igen och kan vända
sig till med sina bekymmer.
2. Vad skulle ni vilja utveckla
i S:t Staffans församling och
varför?
Vår uppgift är att lämna över

en jord med rent vatten och
ren luft till kommande generationer. Församlingen ska
utvecklas till ett föredöme i
arbetet med energieffektiva
och klimatsmarta lösningar.
Kyrkor och andra kulturhistoriskt viktiga byggnader
ska renoveras på ett sätt som
både slår vakt om kulturvärden och minimerar miljöbelastningen.
Vi vill också se en fortsatt
utveckling av församlingens
breda musik- och körverksamhet som betyder mycket
för församlingslivet och är ett
viktigt sätt att sprida evangeliet.
3. Hur vill ni beskriva S:t
Staffans församlings viktigaste uppdrag för människorna i
Staffanstorp?
För oss är det angeläget att

kyrkan finns till för alla som
bor i församlingen, genom
hela livet. S:t Staffans församling ska vara en plats
där människor kan mötas,
växa och utvecklas, såväl
genom ett rikt och varierat
gudstjänstliv som i församlingens många grupper och
mötesplatser för olika åldrar,

stöd för nyanlända och vara
en tydlig röst för medmänsklighet.
Församlingen ska finnas där
när människor har behov av
stöd, och inte väja för det
svåra. Diakonin ska vara en
av hörnstenarna i församlingens arbete.

”en kyrka som står upp för alla
människors lika värde och rätt ”
intressen och behov, och
genom utåtriktad verksamhet
för att nå dem som inte själva
hittat till församlingen.
4. Hur vill ni att S:t Staffans församling ska stå upp
för alla människors lika och
unika värde?
Varje människas värde är
okränkbart och heligt. Församlingen ska stå upp mot
rasism och religionsförtryck,
stå upp för allas rätt till sin
etniska, könsmässiga och
religiösa identitet, och för
rätten till samkönade äktenskap. Att hissa regnbågsflaggan ska vara naturligt i vår
församling som ett uttryck
för mångfald och allas lika
värde.
5. Hur vill ni att S:t Staffans
församling stöttar människor
som finns i svåra situationer?
Församlingen har ett stort
ansvar att värna de utsatta
och svaga. Här gör diakonin
betydande insatser bl.a. genom att aktivt söka upp dem
som har det svårt, dem som
är ensamma och dem som
upplever sorg. Den sociala
verksamheten till stöd för utsatta ska fortsätta att utvecklas, vi vill utveckla arbetet till

6.Varför ska man lägga sin
röst på er nomineringsgrupp?
Vi Socialdemokrater står upp
för ALLA människors lika
och okränkta värde. Vi kommer verka för en öppen och

välkomnande folkkyrka med
en verksamhet som alltid
organiseras och genomförs
på sätt som öppnar dörrar
och inte utestänger någon. Vi
vill att varje församlingsbo
ska känna sig välkommen
och värdefull i S:t Staffans
församling.
Mer information:
Björn Stigborg 0705-253901

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
i S:t Staffans församling
1. Björn Stigborg, f.d polisinspektör
2. Harriet Håkansson, Fru
3. Valter Johansson, f.d arbetsförmedlingschef
4. Ann-Christine Klint Kronkvist, Stödassistent
5. Axel Stigborg, Meteorolog
6. Renée Stigborg, Undersköterska
7. Sture Nilsson, f.d kommunalråd
8. Kerstin Olsson, Kokerska
9. Jarl Hultén, Herr
10. Solveig Olsson, Administratör
11. Stefan Knutsson, Golvläggare
12. Marie Saltarski, Fritidspedagog
13. Hali Liddell, Kulturassistent
14. Mona Nilsson, Fru
15. Fredrik Olson, Vårdbiträde
16. Elna Johansson, Högskoleadjunkt
17. Richard Frid, Företagare
18. Laila Olsen, Kokerska
19. Sven Bonder, f.d med. teknisk chef
20. Anita Bonder, f.d undersköterska
21. Bengt Mårtensson, Restaurangbiträde
22. Christer Persson, Montör
23. Ann-Mari Persson, Skötare
24. Sonja Bengtson Trondsen, Socionom
25. Britt-Marie Ahlin
26. Rickard Severin, Lärare
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Stående: Nils Arvid Persson, Gert-Inge Hanshammar, Berit Lagergren, Maivi Strömberg, Lennart Svensson, Sune
Cederpil, Lena Persson och Anders Olsson.
Sittande: Yvonne Nilsson och Britt-Marie Wretling.
Saknas: Mi Olofsson.

borgerligt
alternativ
1. Vilket område inom församlingens verksamhet anser
ni bör prioriteras och varför?
I dagens samhälle, där
de ekonomiska ramarna
kan skapa ökande klyftor,
missmod och ensamhet, är
kyrkans sociala verksamhet
av största vikt. Därför bör
diakonin lyftas fram och
prioriteras.
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2. Vad skulle ni vilja utveckla
i S:t Staffans församling och
varför?
Vi vill arbeta för alla medlemmars lika värden och
möta de olika åldrarna med
lämpliga aktiviteter.

3. Hur vill ni beskriva S:t
Staffans församlings viktigaste uppdrag för människorna i
Staffanstorp?
Kyrkan bör fungera som en
mötesplats för människor,
där det personliga mötet med
medmänniskan är lika viktigt
som mötet med den inre
verkligheten. Många människor känner sig i dag, trots
medlemskap i kyrkan, stå utanför församlingens krets. Ett
mycket viktigt uppdrag för
församlingen är därför att på
olika sätt bjuda in till verklig
gemenskap, till exempel i
kyrkans hjälpverksamhet,
samtalsgrupper eller någon
annan praktisk verksamhet.

4. Hur vill ni att S:t Staffans församling ska stå upp
för alla människors lika och
unika värde?
Det kristna budskapet är i
grunden en kärleksförklaring till Skapare, medmänniska och den värld vi lever
i. Vi vill således ha en öppen
kyrka där människor oavsett
kön, hudfärg, ålder, social/
ekonomisk bakgrund eller
personlighet ska känna sig
hemma och delaktiga.
5. Hur vill ni att S:t Staffans
församling stöttar människor
som finns i svåra situationer?
En utökning av den diakonala verksamheten kan ge
ytterligare stöd till människor
i svårigheter. Möjlighet att få
kontakt per telefon bör alltid
finnas. Kyrkans personal bör
få utbildning i krishantering
och positivt bemötande.

”förnyelse
och
tradition
– en kyrka
i tiden”

6. Varför ska man lägga sin
röst på er nomineringsgrupp?
Vi vill förnya och bevara.
Nödvändiga renoveringar
av kyrkans byggnader skall
göras pietetsfullt och i
samråd med församlingens
medlemmar. Brågarps kyrka
bör bevaras, och församlingssalen omvandlas till ett

mera ändamålsenligt och
vackert kyrkorum. Uppvärmningen av våra kyrkor är i
dag mycket kostsam. Vi vill
undersöka möjligheten att
minska energiförbrukningen
t.ex. med hjälp av den nyaste
tekniken beträffande solceller.

Borgerligt alternativ
i S:t Staffans församling

1. Sune Cederpil, Ingenjör
2. Yvonne Nilsson, Ekonomikonsult
3. Lena Persson, Universitetsadjunkt
4. Berit Lagergren, Banktjänsteman
5. Gert-Inge Hanshammar, Ingenjör
6. Anders Olsson, Lantmästare
7. Mi Olofsson, Leg. psykoterapeut
8. Nils Arvid Persson, Leg. lärare
9. Maivi Strömberg, Lärare
10. Britt Marie Wretling, Försäkringstjänsteman
11. Lennart Svensson, Redovisningskonsult
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Gunnar Lindell, Jakob Källner, Nils-Ove Mårtenson, Marica Källner, Ruben Jarleborn, Lisbeth Bergendorff, Bengt
Wilkens, Marianne Jarleborn, Ingvar Ekdahl, Ingrid Lindberg, Håkan Billing, Emil Sällvik och Nino Vidovic.
Saknas: Annette Sällvik och Anita Östergren.

kyrkans
bästa
1. Vilket område inom församlingens verksamhet anser
ni bör prioriteras och varför?
Kunskapen om Kristus
och kristen tro är i dag en
bristvara. God kunskap om
det kristna budskapet är
viktigt för individen och för
att bygga en stabil grund för
församlingens arbete, gudstjänstliv och gemenskap.
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2. Vad skulle ni vilja utveckla
i S:t Staffans församling och
varför?
Människor lämnar Svenska
kyrkan oftast enbart utifrån
ekonomiska skäl och utan att
veta vad kyrkan egentligen
betyder för dem och kan ge
dem. Vi behöver därför lyfta
fram den betydelse kyrkans
budskap och värderingar har
i utvecklingen av ett respektfullt och välfungerande

samhälle. Församlingens
utmärkta förskoleverksamhet
skall fortsätta att utvecklas
och om möjligt utökas. Den
verksamheten utgör en bas
både för föryngring och inre
mission.
3. Hur vill ni beskriva S:t
Staffans församlings viktigaste uppdrag för människorna i
Staffanstorp?
Alla, tätortsbor och landsbygdsbor, som möter församlingen i alla dess olika
verksamheter skall känna sig
sedda, tagna på allvar och
uppleva att församlingen sätter människan i centrum.
4. Hur vill ni att S:t Staffans församling ska stå upp
för alla människors lika och
unika värde?
Inför Gud är vi alla jäm-

ställda. Alla människor är
välkomna till S:t Staffans
församling för att i gemenskap fira gudstjänst och där
mötas på ett likvärdigt sätt,
oavsett kön, sexuell läggning,
ålder, funktionsvariation eller
etnicitet. Församlingen måste
se det som riskerar att stänga
ute människor och arbeta
bort det.

giskt obundna gruppen som
ställer upp i årets kyrkoval.
Kyrkans Bästa är den naturliga efterföljaren till Kyrkan
2000. Vi är beredda att ta ett
fortsatt ansvar för församlingens framtid. S:t Staffans
församling behöver personer
som tar ansvar för och utvecklar kyrkan utan politiska
förtecken.
Detta var bara
några av Kyrkans Bästas
svar på Dina
frågor inför
kyrkovalet.
Läs hela vårt
program på
www.kyrkansbasta.se

”kyrkans bästa tar ansvar
för församlingens framtid
och utvecklar kyrkan utan
politiska förtecken.”
5. Hur vill ni att S:t Staffans
församling stöttar människor
som finns i svåra situationer?
Diakoni är kyrkans uppdrag
att möta människor i utsatta
livssituationer. Alla möten
ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig
solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala
uppdraget. Att bli sedd och
bekräftad kan hela - att se
och bekräfta kan också hela.
Diakonins uppdrag är att ge
människor i samhällets marginal en plats i församlingens
mitt.
Diakonin skall därför fokusera på att skapa samtalsgrupper, men också aktivt gå
ut i samhället och söka upp
de som har behoven. Behoven
finns inte bara hos de äldre
i hemmet och på äldreboenden, de finns även hos barn
och unga.

Mer information:
Nils-Ove Mårtenson 0708-254960
info@kyrkansbasta.se
www.kyrkansbasta.se
www.facebook.com/kyrkansbasta

Kyrkans Bästa
i S:t Staffans församling

1. Nils-Ove Mårtenson, Miljöteknisk konsult
2. Emil Sällvik, Lantbrukare
3. Marianne Jarleborn, Försäkringstjänsteman
4. Jakob Källner, Automationsingenjör
5. Håkan Billing, Ekonom
6. Lisbeth Bergendorff, Kyrkvärd
7. Nino Vidovic, Företagare
8. Marica Källner, Författare
9. Ingvar Ekdahl, Tekn.lic.
10. Annette Sällvik, Leg. sjukgymnast
11. Anita Östergren, Pensionsutredare
12. Ruben Jarleborn, Kyrkvärd
13. Gunnar Lindell, Försäkringskonsult
14. Bengt Wilkens, Flygtekniker
15. Ingrid Lindberg, Tillskärerska

6. Varför ska man lägga sin
röst på er nomineringsgrupp?
Kyrkans Bästa är den enda
partipolitiskt och partiideolo11

Kulturfesten

R
Pilgrimsvandring
- så att själen kan få ro

P

ilgrimsvandring är ett sätt att under den yttre
resan även göra en inre resa. Dagens rastlösa
människa har ofta en längtan att komma ifrån den
stressiga vardagen och få uppleva en inre ro och
stillhet. På pilgrimsvandring låter vi själen hinna
ikapp medan vi vandrar pilgrimsleden fram.
Under hösten har vi två olika vandringar:

edan 29 september blir
det Kulturfest i år och i
församlingsgården och
Brågarps kyrka är det som
vanligt ett fullmatat och varierat program. Bland annat
blir det Astrid Lindgren-singalong, Pipeline-kvartetten,
gospelkonsert, folkmusik,
frälsarkranslyrik, orgelkonsert, Alfa Six, mässa, reflexionsrunda, utställningar och
enkel mat. Programmet med
tider publiceras i Spegeln.
fototävling
Med reformationsjubileet i
åtanke har årets fototävling
temat ”Förnya till det bättre”. Ta bilder på sådant som
är förnyat på ett bra sätt, eller som behöver förnyas, och
skicka till
tina.linde@svenskakyrkan.se.
Fotoutställning och röstning
i församlingsgården under
Kulturfesten.

lördag 9 september

Pilgrimsvandring längs Staffansleden, 13 km.

Vi samlas i församlingsgården kl. 12.00 för fika och information innan vi ger oss iväg. Vår vandring går till Bjällerups
kyrka där det bjuds på frukt, sedan vidare till Kyrkheddinge
kyrka där vi njuter av kycklingbagels och bubbelvatten.
Slutligen vandrar vi till Brågarps kyrka intill församlingsgården, där vi avslutar ca kl. 17.00. Kostnad: 50 kr. Anmälan senast 5 sep. till hali.liddell@svenskakyrkan.se eller
0708-23 79 86.

måndag 2 oktober

Pilgrimsvandring för barn och familj.

Vi går en kortare vandring från Öppna förskolan vid församlingsgården kl 10.00 i barnens takt. Vandringen avslutas
med korv med bröd och en kort andakt.
Kostnad: 20 kr för vuxna och 10 kr för barn. Anmälan
senast 28 sept. till barbro.linde@svenskakyrkan.se
eller 046-274 25 40.
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Inte bara röster

U

ngdomskören har kal�lats Just Voices, men
välkomnar nu både
sångare och musiker över 13
år. Arrangemangen anpassas efter gruppens sammansättning. Övning varannan
onsdag kl 17-18, med start
den 30 augusti.

Starttider för höstens
för
verksamheter
körsång
alla
Barnkörerna, ungdomskören och
Melodikören startar vecka 35.
Alla övriga körer börjar vecka 36.
öppet hus
Från 6 september ses vi onsdagar jämna
veckor kl 13.30 i Aspvägens samlingslokal
och torsdagar udda veckor kl 13.30 i källaren
på Bråhögsplatsen 4. Varje vecka blir det ett
nytt program.
onsdagsträffen
Den 30 augusti börjar våra kvällsträffar
efter mässan. Varannan onsdagskväll har vi
program.
sopplunch
Torsdagarnas soppluncher börjar igen den
14 september. Andakt kl 11.45, servering kl
12.00-13.30. Priset är 50 kronor för soppa,
bröd, dryck och pannkakor.

Aktuellt i EFS Betania
Betaniavägen 9

lördag 28 oktober 18.00

Gemenskapskväll med Eva-Lotta Kjellberg
”Från partypingla till präst”

lördag 11 november
Betanias 110-årsfirande

09.30-11.00 Öppet hus, utställning med
Betaniabilder
17.00 Konsert med Österlen Gospel
19.30 Gudstjänst. Håkan Lindberg, Hörby

kyrkliga arbetskretsen
Syföreningen startar för terminen den 28
augusti kl 13.30.

söndag 12 november 18.00

livsnära samtal
Om hur personer i Bibeln relaterar till oss.
Onsdagar jämna veckor kl 19-21 från 6 sept.

Lördagarnas gemenskapskvällar börjar
med kvällsmat kl 18.00, innan programmet
startar. Efter en fikapaus avslutas kvällen
med en andakt.

helamej självhjälpsgruppen
För dig som är långtidssjukskriven. Varannan onsdag kl. 13.30-15.30, med start den 13
september. Mer information: Inger Nilsson
046-25 25 06.
öppen förskola
Öppen förskola och babycafé i paviljongen
vid församlingsgården.
Babycafé: torsd. kl 9-11.30.
Öppen förskola: månd, tisd, fred. kl 9-12 och
torsd. kl 13-15.
För mer information om våra grupper och
aktiviteter besök svenskakyrkan.se/ststaffan
eller ring 046-274 25 00.

Mässa tillsammans med S:t Staffans församling i Betania.

lördag 14 oktober 11.00-14.00
Församlingsgården

Klädinsamling till Stadsmissionen
Tillsammans med Stadsmissionen Skåne
samlar vi in varma kläder till hemlösa.
Allt tas emot med tacksamhet och enda
önskemålet är att det är helt och rent.
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Gudstjänster och musik
27 augusti 11 efter trefaldighet

17 september 14 e trefaldighet

11.00 Högmässa
Brågarps kyrka

Kyrkoval - ta med röstkortet!
Vallokalen är öppen kl 8-20.

18.00 Sommarkvällsmusik

11.00 Högmässa

Brågarps kyrka
Organist Lars Vahlén.

30 november onsdag

18.30 Mässa

24 september 15 e trefaldighet

11.00 Högmässa
Brågarps kyrka

Brågarps kyrka
S:t Staffanskören

27 september onsdag

15.00 Psalmbingo

Brågarps kyrka

Brågarps kyrka
Körsångare

18.30 Mässa
29 september fredag

20.00 Orgelkonsert

Brågarps kyrka

Brågarps kyrka
Annie Hultstein.

3 september 12 e trefaldighet

11.00 Högmässa

21.00 Gospelkonsert

Brågarps kyrka
Delar av Sommarkören

Staffanssalen
Österlen Gospel & Wings of Joy.

22.00 Kulturfestmässa

6 september onsdag

Brågarps kyrka

08.30 Morgonmässa
Brågarps kyrka

1 oktober helige Mikaels dag

18.30 Mässa

11.00 Gudstjänst med små
och stora

Brågarps kyrka

Brågarps kyrka

10 september 13 e trefaldighet

18.00 Musikgudstjänst

11.00 Högmässa

Nevishögs kyrka
KEB-kören och Häljarpskören

Brågarps kyrka

18.00 Gudstjänst
Kyrkheddinge kyrka
Dragspel och saxofon

13 september onsdag

18.30 Mässa
Brågarps kyrka

19 september tisdag

17.00 Spaghettigudstjänst
Brågarps kyrka

20 september onsdag

18.30 Mässa
Brågarps kyrka

Lunchmusik
En liten stunds orgelmusik
varje torsdag i samband
med sopplunchen 13.00 i
Brågarps kyrka med start
den 14 september.
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söndag 17 september 15.00

Brågarps kyrka

Psalmbingo
Sjung och pricka för
psalmer tillsammans med
några av våra körsångare.

fredag 29 september 16-23

Förs.gården & Brågarp

Kulturfesten
16 Barn-singalong
17.30 Dragspelsklubben
18 Frälsarkranslyrik
19 Pipeline-kvartetten
20 Orgelkonsert
21 Gospelkonsert
22 Mässa
...och mycket mer!

4 oktober onsdag

29 oktober 20 e trefaldighet

16 november torsdag

08.30 Morgonmässa

11.00 Högmässa

17.00 Spaghettigudstjänst

18.00 Mässa

19 november sönd f domssönd

Brågarps kyrka

18.30 Mässa
Brågarps kyrka

8 oktober tacksägelsedagen

11.00 Högmässa
Kyrkheddinge kyrka
KEB-kören

18.00 Ekumenisk Lovsångsgudstjänst
Kyrkheddinge kyrka
Med Centrumkyrkan och EFS

11 oktober onsdag

18.30 Mässa
Brågarps kyrka

15 oktober 18 e trefaldighet

Brågarps kyrka
Delar av Wings of Joy
Kyrkheddinge kyrka
Wings of Joy

11.00 Högmässa

1 november onsdag

22 november onsdag

08.30 Morgonmässa

18.30 Mässa

Brågarps kyrka

18.30 Mässa

18 oktober onsdag

18.30 Mässa
Brågarps kyrka

19 oktober torsdag

17.00 Spaghettigudstjänst
Brågarps kyrka

22 oktober 19 e trefaldighet

11.00 Högmässa

4 november alla helgons dag

Brågarps kyrka
Manskören Staffan

11.00 Gudstjänst
Brågarps kyrka

16.00 Minnesgudstjänst
Staffanssalen
S:t Staffanskören

5 november sön e alla helgon

11.00 Högmässa
Brågarps kyrka

8 november onsdag

18.30 Mässa
Brågarps kyrka

Nevishögs kyrka

15 november onsdag

18.30 Mässa

Lovsångsgudstjänst på
Tacksägelsedagen tillsammans med Centrumkyrkan och EFS. Fika efteråt
i Prästgården.

Kyrkheddinge kyrka
Ungdomskören

29 november onsdag

18.30 Mässa
Brågarps kyrka

3 december 1 i advent

11.00 Högmässa
Nevishögs kyrka

18.00 Adventsmusik

11.00 Mässa med små och
stora

18.30 Mässa

Lovsång

18.00 Mässa i mörker

Kyrkheddinge kyrka

25 oktober onsdag

Kyrkheddinge kyrka

11.00 Högmässa

12 november 22 e trefaldighet

18.00 Mässa hos EFS

söndag 8 oktober 18.00

Brågarps kyrka

26 november domssöndagen

Brågarps kyrka
Manskören Staffan

Brågarps kyrka

Brågarps kyrka

Brågarps kyrka

11.00 Högmässa

Brågarps kyrka
Delar av Wings of Joy

Brågarps kyrka

Betaniavägen 9

Med reservation för ändringar.
Gudstjänsterna annonseras också
på anslagstavlor vid kyrkorna, på
vår webbplats, på Facebook, i appen
Kyrkguiden, i Spegeln och i lördagens
Sydsvenskan.

Brågarps kyrka

söndag 26 november 18.00

Kyrkheddinge kyrka

Mässa i mörker
När ögonbindlar tar bort
synintrycken upplever
vi orden och musiken
starkare.

kyrkskjuts

Till våra gudstjänster och konserter kan den som behöver beställa
kyrkskjuts.
Ring 046-330 330 och ange att det
gäller kyrkskjuts i S:t Staffans församling, kundnummer 150 75.
Det går bra att beställa samma dag.

Nästa Kyrkfönstret kommer till advent, den 24/11.
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Var du där?
Sommarlägret för
10-åringar är en del av
vår dopuppföljning. Det
har blivit så populärt
att vi även i år har haft
två lägergrupper. En
av dagarna innehöll en
pilgrimsutflykt till Lund.
Två av församlingens aktiva
grupper åkte på
hemlig utfärd där
vi bland annat
besökte Kullabygdens Keramik i
Höganäs.

Sommarcaféerna är trevliga tillfällen att träffa nya och gamla vänner, fika och lyssna på musik. Vid
årets caféer har vi kunnat njuta av
toner från Gunnar Wiklund, Arne
Lambert, jazz och wienermusik i en
fullsatt Staffanssal.

Öppettider för röstning
Förtidsröstning på expeditionen

Vardagar den 4-15 september kl 10-12, 13-15,
Lördag den 9 och 16 september kl 10-13,
Kvällsöppet den 5 och 13 september kl 17-20.

Valdagen den 17 september
S:t Staffans församlingsgård:
Prästgården i Kyrkheddinge:

8-11, 12-20
9-11, 16-18

