Tygelsjö
och Västra
Klagstorps
kyrkor

Äntligen
Bereden en väg för Herran står vi upp och sjunger
om några dagar på första advent i kyrkan. Vi tänder
det första adventsljuset och jublar över att Gud kommer till oss. Första advent är dagen då Gud kommer
till oss som den kung vi har väntat på, den kung som
ska ställa allt till rätta. Ändå blir vi fundersamma
när Gud inte kommer till oss på en skinande vacker
vit häst utan på en åsna, ett arbetsdjur. Gud kommer
till oss som Jesus för att berätta något särskilt. Gud
är inte här för att lösa alla världens problem genom
en magisk handviftning; Gud är här för att dela våra
liv och ta hjälp av oss i kampen för en bättre värld.
Gud har inga andra händer och fötter än våra och
det är de som behövs.
Julens berättelser berättar om hur Gud kommer till
oss som ett litet barn. Ett barn som behöver sina föräldrar, som behöver hjälp. Gud har bruk för dig och
mig.
Var med och fira Julens händelser i Tygelsjö och
V Klagstorps kyrkor. Under Jultiden händer det
mycket, allt ifrån festlig första advent med orgelinvigning till mysiga och stilla kvällsmässor. Från
vacker stämningsfull sång på Luciadagen och trettondagen till vardagliga möten kring soppan i församlingshemmet och i öppen barnverksamhet.
I Tygelsjö och V Klagstorps kyrkor får hela livet
plats.
Välkommen i Jul och Guds välsignelse
Anders Friberg
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Barnens lucia

Fira Lucia med Barnens luciagudtjänst i Tygelsjö kyrka
den 13 december kl 19. Barnkören, Ungdomskören
och församlingens orgelelever medverkar.
Biljetter finns hämta på exp 3 och 10 dec, öppet till 19
och i samband med Gudstjänst i våra kyrkor från 1:a
advent.

Förunderligt och
märkligt

Musik

Musikgudstjänst på trettondagen kl 17 i Tygelsjö
kyrka. Vi sjunger sånger och psalmer från
advents och jultid.
Medverkande:
Katrin Hansson Flink, flöjt och
Tygelsjö kyrkokör under ledning
av Åse Lindberg Christensen.
Anders Friberg präst.

Vår musikverksamhet
Barnkör årskurs 1-3
Torsdagar kl 15.00 – 16.30
Ungdomskör årskurs 7-9
Tisdagar kl 16.00 – 16.45
Tygelsjö kyrkokör
Tisdagar kl 19.00 – 20.30
Kyrkorgelundervisning för barn
och vuxna.
Kontaktperson: Åse Lindberg
Christensen

Orgelinvigning
Fira första advent 2 december kl 11 i Tygelsjö kyrka
och var med och invig vår nya orgel.
Festmässa med extra allt.
Tomas Wallin, orgel, Mats Olofsson, trumpet,
Bo Hammarström, orgel och Tygelsjö kyrkokör
under ledning av Åse Lindberg Christensen.
Anders Friberg präst.
Efter gudstjänsten kyrkkaffe.

Detta händer i
December

1:a Advent 2 december
11 Högmässa med Orgelinvigning
i Tygelsjö. Kyrkokören och Mats

Olofsson, trumpet medverkar

Anders Friberg präst. Kyrkkaffe
Onsdagen 5 december
Ingen morgonmässa
18.30 Kvällsmässa Tygelsjö
2:a Advent 9 december
11 Högmässa V Klagstorp
Adam Illi präst

Torsdagen Luciadagen 13 dec
19 Barnens luciagudtjänst Tygelsjö
Barnkören, Ungdomskören och

orgeleleverna medverkar. Biljetter

Juldagen 25 december
7 Julotta V Klagstorp
Magnus Wahlberg, sång
Anders Friberg präst

3:e advent 16 december
11 Högmässa Tygelsjö
Anders Friberg präst

Annandagjul 26 december
14 Gudstjänst Tygelsjögården
Adam Illi präst

15 Händels Messias, del 1.
Limhamns kyrka
Kyrkokörer från Tygelsjö, Limhamn
och Bunkeflo med orkester under
ledning av Margareta Haksten och
Per Grundberg.
Onsdagen 19 december
8.30 Morgonmässa Tygelsjö

Julafton 24 december
16 Gudstjänst Rotundan Klagshamn 11 Samling vid krubban Tygelsjö
Barnkören medverkar. Adam Illi
Barn- och ungdomskör medverkar.
präst Kyrkkaffe från kl 15
Adam Illi präst
Onsdagen 12 december
8.30 Morgonmässa Tygelsjö

17 Julbön V Klagstorp
Annika och Lena Påhlsson, sång.
Klas Ohlsson präst
23.30 Midnattsmässa Tygelsjö
Sandra och Magnus Lundgren sång
Adam Illi präst

Söndag 30 december
11 Högmässa V Klagstorp
Adam Illi präst
Nyårsafton 31 december
17 Nyårsbön.
Elisabeth Andersson, sång
Anders Friberg präst

svenskakyrkan.se/malmo

dina kyrkor
Januari

Onsdagen 2 januari
8.30 Morgonmässa Tygelsjö
Trettondagen 6 januari
17 Musikgudstjänst på
trettondagen. Tygelsjö
Katrin Hansson Flink, flöjt
och Tygelsjö kyrkokör
Anders Friberg präst
Onsdagen 9 januari
8.30 Morgonmässa Tygelsjö
Söndagen 13 januari
11 Högmässa V Klagstorp
Adam Illi präst
Onsdagen 16 januari
8.30 Morgonmässa Tygelsjö
Söndagen 20 januari
11 Högmässa Tygelsjö
Anders Friberg präst

Söndagen 27 januari
11 Högmässa V Klagstorp
Adam Illi präst
Onsdagen 30 januari
8.30 Morgonmässa Tygelsjö

Onsdagen 13 februari
8.30 Morgonmässa Tygelsjö

Februari

Söndagen 17 februari
11 Högmässa Tygelsjö
Anders Friberg präst

Barnkör medverkar.

Onsdagen 20 februari
8.30 Morgonmässa Tygelsjö
18.30 Kvällsmässa Tygelsjö

Söndagen 3 Februari
11 Högmässa med utdelande av
Dopfåglar Tygelsjö
Kyrkoherde Per Svensson och
Anders Friberg präst
Onsdagen 6 februari
8.30 Morgonmässa Tygelsjö
18.30 Kvällsmässa Tygelsjö

Söndagen 24 februari
11 Högmässa V Klagstorp
Adam Illi präst
Onsdagen 27 februari
8.30 Morgonmässa Tygelsjö

Söndagen 10 februari
11 Högmässa V Klagstorp
Adam Illi präst

Onsdagen 23 januari
8.30 Morgonmässa Tygelsjö
18.30 Kvällsmässa Tygelsjö

Kvällsmässa
Varannan onsdag (jämna veckor) kl 18.30 i Tygelsjö kyrka.
Taizésång, tystnad, korta läsningar och ljuständning präglar gudstjänsten.
Unga ledare och konfirmander medverkar alltid, och alla är välkomna!

Gudstjänst
Klagshamn
9 december kl 16 Gudstjänst med
luciatåg. Vi inleder kl 15 med
Kyrkkaffé och gemenskap.
Anmälan till kyrkfikat till
Lena Cleasson.

Miniorer
För dig som går i åk 1-3.
Torsdagar kl. 15–16.30 i Tygelsjö
församlingshem
Information och anmälan:
Margareta Berggren

Här är vi
Församlingsexpeditionen

Lena Claesson Tel: 040-27 94 34,
tygelsjo.malmo@svenskakyrkan.se

Församlingsherde

Jonas Persson 040-27 91 51
jonas.persson@svenskakyrkan.se

Präster

Sång och lek
För dig som går i förskoleklass.
Torsdagar kl. 12.30-13.30 i Tygelsjö
församlingshem.
Information och anmälan:
Margareta Berggren

Terminstart

Barn

Alla grupper startar under vecka 3 2019

Öppet hus
Öppet Hus för små och stora med fika.
Här träffar barnen varandra och vuxna
får möjlighet att prata om vardagens
bekymmer och glädjeämnen.
Tygelsjö församlingshem,
måndagar kl 9-11.30
med uppehåll lovveckor.
Klagshamns Rotunda,
tisdagar kl 9-11.30
med uppehåll lovveckor.

Anders Friberg 040-27 93 63
anders.friberg@svenskakyrkan.se
Adam Illi 040 - 27 94 43
adam.illi@svenskakyrkan.se

Musiker

Åse Lindberg Christensen 040-27 94 46
ase.lindberg.christensen@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog

Margareta Berggren 040-27 94 33
margareta.berggren@svenskakyrkan.se

Musikpedagog

Åsa Otterlund 040-27 94 41
asa.otterlund@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent vintern 18-19
Karin Åkesson 040-27 94 35
Karin Åkesson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare
Niklas Mellgren 040-27 94 32
niklas.mellgren@svenskakyrkan.se

Tygelsjö prästgård och församlingshem
Tygelsjö skolväg 18-20

Tygelsjö kyrka
Fredlundsväg

V Klagstorp kyrka
Gamla Borrebackevägen 2

Rotundan i Klagshamn
Borrebackevägen 217

Mötesplats

Kaffebönerna
Stickcafé
Välkommen på stickcafé måndagar
kl 18-20 i församlingshemmet.
Kom med och sticka, virka, sy och
handarbeta tillsammans.
Alla är välkomna, både nybörjare
och erfarna stickare.
Info: Karin Åkesson

Inleder med andakt, därefter fika och
livsnära samtal i berättelser från vardag
och fest. En onsdag i månaden i församlingshemmet kl 14-16.
5 dec, 16 jan, 13 feb, 13 mars, 10 april
och 8 maj

Kyrkans ABC
Sopplunch
Inleder med middagsbön kl 12
Soppa, bröd, smör, kaffe och kaka
för 30 kronor i församlingshemmet.
23 jan, 20 feb och 20 mars.
Info: Karin Åkesson

Bibliska figurer
Vi är en grupp som arbetar med bibliska
figurer och ställer upp bibliska scener i
kyrkan. Vi samtalar och ställer scener
utifrån bibelberättelser.
Info: Karin Åkesson

Samtal om trons insida en onsdag eftermiddag per månad i församlingshemmet
direkt efter sopplunchen.
23 jan, 20 feb och 20 mars
Info: Adam Illi

Café
Klagshamn

Vi inleder med andakt och fikar
sedan tillsammans. kl 14-16.
12, dec, 30 jan, 27 feb, 27 mars
och 24 april

Ingen
Finns det någon nytta med att vara kär? Finns det överhuvudtaget någon nytta med att älska någon. Är det
inte något som bara stoppar upp och förstör mer än
det gör nytta? På det objektiva planet är svaret nej. Det
finns ingen nytta, tvärtom ställer det till problem, fråga
den som har varit olyckligt kär någon gång; ställ frågan
till en tonåring vars hjärta just har krossats efter första
förälskelsen. De kommer att svara det finns ingen nytta.
Det finns ingen samhällsnytta med att människor går
runt och är kära i varandra hela tiden. Det hade varit
betydligt nyttigare om de hade använt den energin till
något produktivt i stället. Mera nytta vore om vi alltid
hade varit rationella och logiska.

I Julens budskap blir onyttigheten tydlig, hur Gud kommer till oss som ett litet barn. Den största kärleksgåva
som någon givits oss. Gud blir människa inte för att
vara nyttig utan för kärlekens skull. Gud kommer till
oss för att tydliggöra hur mycket Gud älskar oss. Gud
skulle kunna proklamera till oss genom dekret och änglaskaror i skyn på det mest filmiska sätt hur mycket Gud
tycker om oss. Det gör inte Gud, utan Gud berättat om
sin kärlek till var och en av oss genom det lilla barnet
som föds. När Gud föds i stall i Betlehem blir inbjudan
till oss tydlig. Jag älskar dig som du är och jag behöver
dig. Gud är inte rationell och nyttig, Gud är kär i oss
och vill vara med oss.

Sådana är vi inte, vi är inte rationella logiska maskiner
som styrs av programmerade algoritmer utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nej, vi är kännande och
älskande varelser. Vi handlar inte alltid rationellt, vi blir
överväldigade när någon ler mot oss, när vi ser ett nyfött barn eller en söt kattunge. Frågar vi den hjärtekrossade tonåringen kommer hen att svara att det var värt
varje sekund bara att få känna känslan. Livet är inte en
rationell och nyttig process utan en högst irrationellt
och känsloladdat och det är som det skall.

När Gud blir människa i Julnattens berättelse blir det
tydligt att Gud är annorlunda, vi är båda i behov av varandra. Jag som människa behöver Guds kärlek som den
jag är och Gud behöver mig för att sprida den. I en av
mina favoritpsalmer under advents och jultiden sjunger
vi ”ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten
ljus, Ett litet barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland
oss ska det bo.” gör det som är svårt att förstå hur Gud
kommer till oss tydligt.

Nytta

Gud är inte här för att vara nyttig Gud är här för att
Gud älskar oss. Kristen tro blir aldrig nyttig det är en
kärleksgärning.
					Anders Friberg

