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Känslan av att komma hem
Själva känslan av alla helger och högtider som vi snart går in i är som att komma
hem. Traditioner, dofter, förväntningar – allt som följt oss genom livet och präglat
oss sedan vi var små. Vi bär uppväxtens och familjens vanor vidare till våra egna
barn och yngre släktingar. Ritualerna kring Advents-och Jultid blir viktiga att hålla,
tillfredsställelsen djup när allt är som det ska vara. Vanan blir tradition och traditionen blir till en del av vår identitet.
Hela den månad som löper från Advent över
Jul och nyår fram till Trettonhelgen är den mest
intensiva tiden i vår kyrka över året. Konserter
och skolavslutningar, gudstjänster och mässor,
många, många dop och vigslar som man vill
fira när släkt och vänner ändå är samlade – och
mycket mer som händer och sker. Jag klagar
inte. Tvärtom, det är en underbar tid när fler
människor än vanligt vill delta i allt det som
sker i våra kyrkor och församlingshus. Många
säger till mig att detta att kunna gå till sin välbekanta kyrka och fira de stora högtiderna är
mycket mer än en vana – det är en tradition
man inte vill vara utan.
Det är rätt. Den djupa traditionen, det som bär
oss och har följt oss genom livet är förstås ingen
enkel vana utan det handlar om vår identitet
som människor och individer. Vem är jag, vad
är jag ”gjord av”, vad har format mig till den
person jag blivit.
Nu ska jag berätta något för er. Det är precis de
här tankarna som går genom mig när någon
säger att de funderar på att gå in i kyrkan igen,
att bli medlem igen. Jag tror att det är längtan
efter att komma hem, precis den känslan som
nu inte längre går att låtsas om att den inte
finns.

sättningar och problem. Över 400 aktiva utträden, alltså över 400 enskilda personer lämnade kyrkan på kort tid. Det är oerhört många.
Några har kommit tillbaka.
Jag har en stor önskan inför den här Julen och
inför det nya året 2016: ni som lämnade då,
kom tillbaka!
Det är ordning och reda nu. Jag, mina duktiga
medarbetare, våra förtroendevalda, vi har
samma sak för ögonen, vi drar åt samma håll:
vi vill göra det allra bästa för Skanör och
Falsterbo. Vi stärker och utökar vår verksamhet, tar vår uppgift som kulturbärare på allvar
och är med i alla möjliga bra sammanhang som
skapar nytt liv till vår del av världen.
Men viktigare än allt det: kom tillbaka för din
egen skull. Inte bara av tradition, inte för de
vackra Julgudstjänsternas skull utan för din
identitets skull. Det du är präglad av, det som
bär dig. Känslan av att komma hem.
Välkommen tillbaka.
God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

För några år sedan när det bråkades som mest i
kyrka och församling här i Skanör och Falsterbo,
när man förväntades ta parti för den ene eller
andre, när fraktioner bildades, när alltför många
människor sårades och tog illa vid sig – då var
det också många som lämnade församlingen.
Man ville inte förknippas med en organisation
som så sorgligt tydligt inte kunde lösa sina mot-
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Vänoch
Sopplunchen kulturkretsen
Terminens sista sopplunch blir
den 10 december och då serverar
vi INTE soppa, utan ett enklare
julbord. Anmälan göres till diakon
Carina. Julbordet kostar 50:År 2016 fortsätter vi med våra
goda soppor. Programmet blir
bland annat mera underhållning
av vår duktige organist
		
Robert Bennesh

som tar
med sig skönsjungande vänner
och så blir det frågesport med
fina priser.
Vi träffas följande torsdagar i
Falsterbo församlingshus
kl 12.00 - 14.00
28 januari, 11 och 25 februari
och 10 mars.
Lunchen kostar 40:Varmt välkomna!

Vän- och KulturKretsen är en förening för dig som tycker om sång,
musik och intressanta föredrag. Nya
medlemmar är mycket välkomna!
12 februari
Medlemsmöte i Skanörs församlingshus kl 14.00
11 mars
Årsmöte i Falsterbo församlingshus
kl. 14.00
8 april
Medlemsmöte i Skanörs församlingshus kl 14.00
11 maj
Medlemsmöte i Skanörs församlingshus kl. 14.00
Program för dessa möten beräknas
vara klart till jullunchen 4 december.
För mer information kontakta vår
ordförande Ingrid Nigård
Tel: 040 - 47 28 01, 0709 - 17 28 01

Andrum för
kvinnor
Frukostsamtal som engagerar
och berör. Vi träffas lördagar i
Falsterbo församlingshus
kl 09.30 - 11.30
13 februari och 12 mars
Lördagarnas tema meddelas via
Facebook och på vår hemsida.

Måndagsträffen
Träffpunkt med intressant samtalsämne för dagen. Terminens sista
träff är den 14 december.
2016 träffas vi åter den: 25 januari,
22 februari och 14 mars i Falsterbo
församlingshus kl 14.00 - 15.30

Kyrkans vänner Pilgrimsgruppen
Var 14:e dag kl.18.30 på onsdagar
samlas vi och håller trevliga sammankomster.
25 november
Adventsmusik med Elin Jönsson och
Stefan Laine
13 januari
”Jul- och Nyårsfest”
Anmälan senast den 28 december till
Susanne Bergman
Tel: 0737 – 51 33 26
Ta med en julklapp.
27 januari, 10 och 24 februari och
9 mars (Se mer info på hemsidan).

Avslutar terminen den 15 december
med ”En stund av musikalisk eftertanke i adventstid” med Daniel o
Johan. Denna kväll får ni gärna ta
med er en vän.
Vårterminen startar 19 januari och
följande träffar är 16 februari och
1 mars i Falsterbo församlingshus
kl 18.30 - 20.00

Gerties kaffe
Kaffe med fikabröd serveras i
trevlig gemenskap och med
sång från Armeriakören.
Varje tisdag kl 14.00 - 16.00 i
Falsterbo församlingshus.
För mer information kontakta
Gertie Rydberg
Tel: 040 - 47 17 89

För mer
information
kontakta diakon
Carina Hansson
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Olofsmässan
Här kommer en inbjudan till en efterfrågad
veckomässa. Efter samtal med församlingsbor
har vi förstått att det finns en längtan efter
mer kunskap om kristen tro. Undervisning,
helt enkelt.
Vi människor har olika förutsättningar för att
ta till oss ny kunskap och bli berörda. Därför
har vi utformat en mässa, Olofsmässan utifrån Howard Gardners teori om de multipla
intelligenserna. Gardner menar t.ex. att en
predikan kan tilltala fler människor om man
inte bara läser, berättar, föreläser utan att man
tar med bilder, reflektion och olika skapande
aktiviteter.
Vi kommer att fira Olofsmässa en gång i
månaden mellan kl 19.00 - 20.00 i Skanörs
kyrka med start den 18 februari.
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Församlingens nya medarbetare
Komminister

Pastorsadjunkt

Jag är uppväxt i Malmö
i en läkarfamilj, där den
kristna tron alltid haft en
självklar plats. Bibelns berättelser förmedlades
tidigt till mig av min farmor som var kantor.
Redan som ung var jag
mycket aktiv i sjöscouterna, kanske var det redan då som jag blev naturälskare.
Innan jag läste till präst,
läste jag fyra år på gymnasielärarutbildningen,
ämnena bild och engelska. Det är givande att få
använda pedagogik och
estetiska kunskaper också i prästyrket. Jag har varit präst i åtta år och
mestadels jobbat med verksamhet inriktad på
barn och ungdomar. Jag tycker det är ett fantastiskt privilegium att få förmedla budskapet
om tro, hopp och kärlek till nästa generations
medlemmar.
Jag tycker mycket om psalmer där Gud och
naturen kopplas ihop. En favorit är psalm 754
”När dagen fylls av fågelsång”. Naturen är en
kraftkälla för mig, och stränderna i Skanör och
Falsterbo är underbara källor till eftertanke, frid
och inspiration.
Eftersom jag är född i Danmark pratar jag danska flytande. Det har jag haft nytta och glädje av
att kunna använda vid t ex dop och vigslar när
så har önskats. Jag bor i Malmö med min man
och våra tvillingar, och en irländsk setter dam.
Efter att ha jobbat i församlingen två somrar
och under den gångna hösten, kan jag med
glädje säga att jag trivs mycket väl i arbetslaget,
med församlingsborna och i våra två fantastiska
kyrkor. Jag ser framemot att arbeta för Gud i
Skanör-Falsterbo församling.
Mathilde Karlgren

Kära församlingsbor i
Skanör och Falsterbo.
Jag har fått glädjen och
förmånen att få sändas
som pastorsadjunkt till
er under mitt första år
som präst och vill nu
presentera mig kort. Jag
heter Tobias Blomberg,
är 27 år och har min
bakgrund i Lund och
Malmö. Min prästkallelse tog sin början i
Helgeands församling i
Lund där jag var konfirmand och fortsatte flera
år som aktiv i församlingslivet. Det var också
där jag upptäckte vilken
glädje och styrka det
finns i att vara kyrka och få fira gudstjänst tillsammans. Jag
ser därför verkligen framemot att nu få fira min söndagliga
gudstjänst med er.
Efter gymnasietiden i Malmö arbetade jag ett par år som
grafiker på en reklambyrå, vilket var en rolig och spännande
tid. Fortfarande har jag ett intresse för formgivning och ser
också att kyrkan har en viktig roll i att uppmuntra och bidra
till människors kreativa och konstnärliga uttryck.
Under min studietid i Lund har jag älskat att få fördjupa mig
i bibelns berättelser och trons olika uttryck genom historien.
Särskilt har de stora livsfrågorna intresserat mig: Vad är en
människa? Vem är Gud? Vem var Jesus från Nasaret? Vid
sidan av mina akademiska studier har Killans bönegård på
Österlen blivit som ett extra hem för mig. Det är en plats för
tystnad, stillhet, bön och pilgrimsvandringar. Jag är övertygad om att brytpunkten mellan det ärliga och intellektuella
sökandet och bejakandet av våra andliga behov, alltmer
kommer att vara angeläget att återkomma till och samtala om.
Min relation till Skanör och Falsterbo är inte särskilt stark,
det har mest handlat om enstaka sommarbesök på denna
vackra plats. Jag ser därför framemot att få träffa er, höra
era berättelser, lyssna till vilka erfarenheter ni vill dela med
er av och vad ni längtar efter, samt hoppas på i framtiden.
Nåd och frid!
Tobias
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Husmor
Jag heter Susanne Laine och har jobbat som församlingsvärdinna i församlingen sen 2006. De flesta av
er har säkert träffat mig ute i verksamheterna eller
när jag handlar till ett kyrkkaffe, en minnesstund,
sopp- eller kyrklunch. För många är jag synonym
med ”Kyrkan”.
”Vem du än är, var du än är, hur du än har det, så
är du alltid sedd, känd och älskad.” Orden kommer
från Utlandskyrkan, f.d. SKUT, men beskriver också
hur jag vill relatera till mina medmänniskor. Jag har
dessutom ambitionen att alltid bjuda på en kopp
kaffe och en kram när någon behöver det. Sedan
2014 kallas jag husmor, vilket i praktiken bl.a. innebär mer matlagning. Jag är en kreativ person och
tycker det är roligt att prova nya spännande sopprecept, komponera enklare måltider och inte minst
göra vackra dukningar, för då får jag utlopp för
mitt intresse för form och färg.
Ett av våra stora evenemang är ”Födelsedagsfesten”
för de som fyllt 80, 85, 90 och därutöver. Det äger
rum två gånger om året, vår och höst. Jag brukar
säga, att det är det närmaste vi kommer Nobelfesten
och då dukas det till stor fest med en dukning som
alltid är speciell, god mat, tårta och underhållning.
Trevligt och populärt hos både oss och våra gäster.
Som husmor håller jag ett öga på lokalerna, pyntar
inför bl.a. påsk och jul, tar hand om tvätt och städar
undan det där lilla extra som andra ibland missar.
Jag beställer också varor som kaffe, dukar, servetter,
maskindiskmedel, städmaterial m.m.
Jag finns med när vi tillsammans med andra
föreningar firar Nationaldagen. I samband med att vi hyr
ut lokalerna till dopfester, mottagningar
m.m. visar jag lokalerna, var allt finns
och förklarar hur
disk- och kaffemaskinerna fungerar.

”La dolce vita” Ca

baré NÄÄÄSET

Inför en minnesstund planerar jag tillsammans med
de anhöriga ”den sista festen” för en älskad människa. Den ska spegla den dödes liv, så bra som
möjligt och blir mer eller mindre skräddarsydd. Jag
beställer förtäring, dukar borden och servar med
allt som behövs, t.ex. kallar in extrapersonal när
det blir många gäster.
Mitt jobb innebär, förutom allt praktiskt, en mängd
härliga möten med människor och, som de flesta
tjänster inom kyrkan, en stor portion själavård. Det
känns väldigt meningsfullt och ger mycket tillbaka
att få möjlighet att göra någons dag ett snäpp bättre.
Man kan ibland träffa på mig i telefonväxeln, när
jag vikarierar för Karin.
Och så har jag hedersuppdraget att assistera kyrkoherden när vi har speciella projekt på gång. Krönikespelet ”Röster i valven” är ett sådant och där fick
jag förutom att ansvara för kostym och smink göra
rollen som Unionsdrottning Margareta. Ett annorlunda uppdrag i kyrkans tjänst.
				
Text: Susanne Laine
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Lilla katekesen rätt upp och ner

Framtidstro
Martin Luther har sagt:
– Om så jorden skulle gå under i morgon planterar jag ett äppleträd i dag.
Att plantera ett äppleträd är en symbolhandling för
framtidstro. Man vet kanske inte om man lever
och får se trädet växa och bära frukt men man är
med om att starta en process. Det första man måste
göra när man skall plantera är att skapa förutsättningar för äppleträdet att växa. Det innebär att
välja ut en bra plats där trädet skall planteras och
kanske införskaffa anpassad matjord. Sedan skall
man vattna, beskära och vårda.
Just nu i den tid vi befinner oss i är det mycket
oroligt i världen. Människor flyr från sina hem
undan krig och misär. Vi kan lätt känna oss maktlösa och tänka spelar det någon roll vad lilla jag,
bara en enskild människa gör eller inte gör. Även
privat kan vi uppleva att livet kanske inte har blivit som vi tänkt oss och funderar över vad vi skall
göra med våra besvikelser och motgångar. Dessa
negativa känslor leder ofta till passivitet och då
händer ingenting alls. En människa kan inte göra
allt men kan alltid göra något och tillsammans
kan vi göra stor skillnad.
Efter den fruktansvärda Paris-massakern är det lätt
att bli skrämd och rädd, skaffa extra-lås och hålla
sig hemma. Men som många har uttryckt det: då

vinner hatet och hoten. Istället ska vi på olika sätt
visa att liv segrar över död, ljus över mörker, livslust över rädsla. Martin Luther visade dels i sitt
privata liv, dels i sina skrifter att livet är till för att
levas. Att Gud både ger oss frihet att upptäcka våra
resurser och framtidstro att förverkliga vår längtan
och våra drömmar. På Luthers tid fanns många
inskränkningar och regler påbjudna av kyrka och
stat, också av det slag som kringskar hoppet och
tankarna kring framtiden. För flertalet människor
var livet förutbestämt från vaggan till graven.
Luther var radikal när han kritiserade överhetens
låsta system, när han predikade om varje människas möjlighet till förändring i samarbete med
Gud.
Nu ligger det ett nytt år framför oss, år 2016. Ett
nytt år med nya möjligheter att skapa förändringar
som kan betyda mycket både ute i världen och här
hemma.
Gud vill att vi skall vara rädda om varandra och
förvalta hans verk här på jorden. Han ger oss kraft
och nytt hopp när vi själva inte har ork. Vi är inte
ensamma. Gå därför ut och plantera nya äppleträd!
Gör det idag.

Anna Gustafsson
Richard Aspegren
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Körer
Barnkörer
Onsdagar kl.15.30 -16.15
för barn i åldrarna 9-12 år
Onsdagar kl 16.45 -17.30
för barn i åldrarna 6-8 år
Ledare: Anne-May Larsson

S:t Kristofferkören
Måndag kl 19.15 - 21.15
Falsterbo församlingshus
4-stämmig blandad kör för
unga vuxna med fokus på
västerländsk konst musik.
Detta är kören för dig som
är en van körsångare.
Antagning sker efter prov
sjungning.

Margaretakören
Onsdagar kl 18.30 - 20.15
Falsterbo församlingshus
Detta är en kör både för den
erfarne och för dig som inte
läser noter väl, men som är
beredd att arbeta hårt för att
utveckla dina vokala resurser
och kunskaper om musik. Vi
sjunger 3-4 stämmig musik
från världens alla hörn och
olika genrer. Stämplacering
sker i samråd med Robert
efter provsjungning.

Ungdomskören
Måndagar kl 16.45 - 18.15
Falsterbo församlingshus.
Ungdomskören riktar sig till
tjejer och killar på högstadiet
eller gymnasiet. Vi sjunger
musik från olika genrer, med
eller utan ackompanjemang,
från en till flera stämmor.
För information, frågor eller
tid för provsjungning kontakta
organist Robert Bennesh

Vill du stötta musikverksamheten i
Skanör-Falsterbo församling?
Ett levande musikliv är beroende av församlingens intresse och stöd. Det främsta
stödet ger du när du kommer till våra evenemang. Musikproduktioner är ofta
mycket kostsamma och därför tar vi alltid upp kollekter, och ibland inträde, till
stöd för verksamheten. Här hoppas jag på generösa bidrag och deltagande även
när vi tar inträde. Alla medel är välkomna, men vill du stötta ett särskilt projekt
tar vi också emot större donationer.
Drömmer du om att höra ett särskilt verk eller önskar du få höra en särskild solist
på hemmaplan? Önskar du vokalkvartett oftare på söndagens mässor eller är
du intresserad av att stötta församlingens orgelprojekt? Kanske vill också du att
sommarens musikevenemang ska vara så attraktiva att de väcker intresse både
från när och fjärran? Jag lyssnar gärna på idéer och önskemål för att tillfredsställa intresserade donatorer.
I denna process är uppbyggnaden av ett nätverk av konsertvärdar också mycket
viktig. Dessa är verksamhetens ansikte utåt. Konsertvärden har den viktiga
uppgiften att få publiken att känna sig välkommen till våra evenemang. Man tar
emot i kyrkan när publiken anländer och delar ut programblad och information
samt ibland säljer biljetter. Är du intresserad?
Robert Bennesh

Bibelstudiegrupp
Välkommen till en ny bibelstudiegrupp våren 2016. Denna gång kommer vi att fördjupa oss i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna
bevarar centrala traditioner och
lämnar oskattbar information. Författaren till denna ’officiella’ redogörelse för början på Kyrkan är
Lukas, periodvis Paulus följeslagare
och reskamrat. Lukas är historiker
och skildrar hur evangeliet genom
kyrkans förkunnelse går segrande

fram i världen, från Jerusalem till
kejsarens Rom, Spännande!
Inte sant?
Vi träffas en gång i månaden på
onsdagar kl 18.30 - 20.00 på församlingsexpeditionen i Skanör. Datum för vårens sammankomster är:
13 januari, 17 februari, 16 mars,
13 april och 18 maj
Du är välkommen att anmäla dig till
komminister Marianne Frid Ferm,
Tel: 0702 - 15 71 24

Världsböndagen
4 mars 2016 -Kuba

Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom på vår jord den första fredagen
i mars. Böner beds på mer än 1000 språk med början i gryningen, i Tonga och
slutar 40 timmar senare i Alaska. I Sverige har vi varit med i 74 år och samlas
denna dag på ca 400 platser. En av de platserna i Sverige är Skanör-Falsterbo!
Vi firar med en ekumenisk gudstjänst som i år hålls i Falsterbo församlingshus
med början kl 18.30. Medverkar gör Höllvikens församling, Ljungkyrkan och
Strandkyrkan. Efter gudstjänsten serveras det lätt förtäring med smaker från Kuba.
Välkomna att delta i det fina program som kvinnor på Kuba har skrivit.
Temat är: ”Ta emot barnen, ta emot mig”.

Konserter hösten 2015 – tidig vår 2016
Förunderligt
och märkligt
12 december kl 16.30
i Falsterbo kyrka
Traditionell julkonsert
med församlingens vuxenkörer, Margaretakören och
S:t Kristofferkören under
ledning av Robert Bennesh.
Amanda Olsson medverkar
som sopransolist.

Med fyra händer på
resa genom Europa
24 januari kl 16.00
i Falsterbo kyrka
Fyrhändig pianomusik med
Izolda Lindberg-Suslak
och Robert Bennesh.

Kärleksmusik på
Alla Hjärtans Dag
14 februari kl 17.00
i Stora Hammars kyrka
Organisterna Robert Bennesh och Martin
Haksten, sång orgel och piano.

Ett
musikaliskt
fyrverkeri

Klanger från
franska katedraler
21 februari kl 16.00 i Skanörs kyrka
Robert Bennesh, orgel.

30 december kl 19.00
i Skanörs kyrka
Festlig nyårskonsert med
den kanadensiska mezzosopranen
Evanna Chiew
Rebecca Serrander
klarinett
Robert Bennesh
piano och orgel

Toner från Amerika
20 mars kl 16.00 i Skanörs kyrka
Robert Bennesh, orgel.

Efterföljande mingel med bubbel
Entré 100 kr
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Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Marianne
Frid Ferm, Mathilde Karlgren,
Robert Bennesh, Margaretakören. Kyrkkaffe i tornrummet.

1:a advent

Söndag 29 NOVEMBER

06

02

Tisdag 8 december

Ungdomsmässa The Gift i
Skanörs kyrka kl 16.00
Mathilde Karlgren, Anna
Gustafsson, Carina Samuelson,
Robert Bennesh, ungdomskören,
Tacobuffé i församlingshuset.

Gudstjänst med små och stora i
Skanörs kyrka kl 11.00
Terminsavslutning barnverksamheten. Mathilde Karlgren,
Robert Bennesh, Anna Gustafsson, Carina Samuelson, Rytmikdax, Kidsdetektiverna, Familjekören. Julfest i Skanörs församlingshus.

2:a advent

Söndag 6 december

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Onsdag 2 december

December

29

November

30

27

26

25

24

”Ett musikaliskt fyrverkeri”
Nyårskonsert i Skanörs kyrka
kl 19.00. Evanna Chiew –
mezzosopran, Rebecca Serrander
– klarinett, Robert Bennesh –
piano- och orgel. Entré 100 kr.
Efterföljande mingel.

Onsdag 30 december

Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Robert
Bennesh, Evanna Chiew – solist.

Söndagen efter Jul

Söndag 27 december

Stefansmässa i Skanörs kyrka
kl 16.00. Marianne Frid Ferm,
Stefan Laine.

Annandag Jul

LÖRdag 26 december

Julotta i Falsterbo kyrka kl 07.00
Mathilde Karlgren, Robert
Bennesh, Evanna Chiew – solist.

Juldagen

FREdag 25 december

Midnattsmässa i Skanörs
kyrka kl 23.30
Richard Aspegren, Robert
Bennesh, Evanna Chiew – solist.

Julbön i Falsterbo kyrka kl 17.00
Richard Aspegren, Robert
Bennesh, Evanna Chiew – solist.

Familjejulbön i Skanörs
kyrka kl 14.00
Marianne Frid Ferm, Robert
Bennesh, Anna Rubarth – solist.

Julafton

TORSdag 24 december

GUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER

Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Robert
Bennesh, S:t Kristofferensemblen.
Kyrklunch i församlingshuset.

Kyndelsmässodagen

Söndag 31 januari

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Onsdag 27 januari

Gudstjänst på Bäckagården
kl 14.00. Kaffe från kl 13.30

Tisdag 26 JANUARI

”Med fyra händer på resa genom
Europa” – konsert i Falsterbo
kyrka kl 16.00.
Fyrhändig pianomusik med
Izolda Lindberg-Suslak och
Robert Bennesh. Fri entré.

Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren, Robert
Bennesh. Kyrkkaffe i tornrummet.

3:e söndagen efter
trettondedagen

Söndag 24 januari

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Onsdag 20 januari

Onsdag 3 februari

FEBRUARI

31

26
27

24
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Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Robert
Bennesh, Margaretakören.
Kyrklunch i församlingshuset.

3:a söndagen i fastan

Söndag 28 februari

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Onsdag 24 februari

Tisdag 23 FEBRUARI

Gudstjänst på Bäckagården
kl 14.00. Kaffe från kl 13.30

”Klanger från franska katedraler”
Konsert i Skanörs kyrka kl 16.00
Robert Bennesh – orgel. Fri entré

Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Marianne Frid Ferm
Kyrkkaffe i tornrummet.

2:a söndagen i fastan

Söndag 21 februari

06

02

Mässa med små och stora i
Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren, Anna

Midfastosöndagen

Söndag 6 mars

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Onsdag 2 mars

MARS

28

24

23

21

NOVEMBER • DECEMBER • JANUARI • FEBRUARI • MARS

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30

Onsdag 23 december

Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Marianne Frid Ferm, Stefan
Laine. Kyrkkaffe i tornrummet.

4:e advent

Söndag 20 december

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30

Onsdag 16 december

Gudstjänst på Bäckagården
kl 14.00. Kaffe från kl 13.30

Tisdag 15 december

www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

Med reservation för ändringar. Sydsvenskans
predikoturer gäller. För löpande information se
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

23
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20

15

Luciagudstjänst i Falsterbo
kyrka kl 19.00
Richard Aspegren, Robert
Bennesh, Anne-May Larsson,
barn- och ungdomskörerna.

3:e advent

Söndag 13 december

13

”Förunderligt och märkligt”
Traditionsenlig julkonsert i Falsterbo kyrka kl 16.30 med församlingens vuxenkör under ledning
av Robert Bennesh. Fri entré.
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Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Kyrkstund på S:t Knut kl 14.00

Onsdag 9 december

Öppna samtal på Bäckagården
kl 13.30, Carina Hansson.

Lördag 12 december
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Ungdomsmässa New Life i
Skanörs kyrka kl 16.00
Mathilde Karlgren, Anna
Gustafsson, Carina Samuelson.
Taccobuffé i församlingshuset.
In Christ.

Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren.
Kyrklunch i församlingshuset.

2:a söndagen efter
trettondedagen

Söndag 17 januari

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00
Kyrkstund på S:t Knut kl 14.00

Onsdag 13 januari

Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Marianne Frid Ferm, Stefan
Laine. Kyrkkaffe i tornrummet.

1:a söndagen efter
trettondedagen

Söndag 10 januari

Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren, Stefan Laine.

Trettondedag Jul

Onsdag 6 januari

Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren, Robert
Bennesh. Kyrkkaffe i tornrummet.

Söndagen efter Nyår

Söndag 3 januari

Nyårsbön i Falsterbo kyrka
kl 17.00. Richard Aspegren,
Stefan Laine.

Nyårsdagen

Fredag 1 januari

Januari

18
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Olofsmässa i Skanörs
kyrka kl 19.00
Richard Aspegren, Carina
Samuelson, Anna Gustafsson.

TORSdag 18 Februari

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Onsdag 17 februari

Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Robert
Bennesh, S:t Kristofferkören.
Kyrklunch i församlingshuset.

1:a söndagen i fastan

Söndag 14 februari

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00
Kyrkstund på S:t Knut kl 14.00
Askonsdagsmässa i Skanörs
kyrka kl 18.00
Richard Aspegren.

Onsdag 10 februari

Öppna samtal på Bäckagården
kl 13.30, Carina Hansson.

Tisdag 9 FEBRUARI

Karnevalsgudstjänst, start vid
Ica i Skanör kl 12.30 med efterföljande gudstjänst i Skanörs
kyrka kl 13.00. Margaretakören
och ungdomskören.
Festligheter i församlingshuset
(se separat annons).

Fastlagssöndagen

Söndag 7 februari

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

16

13

08
09

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Onsdag 16 mars

Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Robert
Bennesh, ungdomskören.
Kyrkkaffe i tornrummet.

Jungfru Marie
bebådelsedag

Söndag 13 mars

Morgonmässa i Skanörs
kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00
Kyrkstund på S:t Knut kl 14.00

Onsdag 9 mars

Öppna samtal på Bäckagården
kl 13.30, Carina Hansson.

Tisdag 8 MARS

Ungdomsmässa The Mirror i
Skanörs kyrka kl 16.00
Mathilde Karlgren, Anna
Gustafsson, Carina Samuelson.
Tacobuffé i församlingshuset.

Gustafsson, Carina Samuelson,
Rytmikdax, Kidsdetektiverna,
Familjekören. Kyrkfika med
brödauktion i församlingshuset.

Låter ju som att det sprakar av
kraft och nybyggaranda i församlingen och på tal om bygga
– hur mår våra byggnader egentligen?

Halvvägs till himmelen...
Ljuset strålar ut från Falsterbo kyrka i den mörka och kyliga novemberkvällen. Det är dags för ett nytt möte med Kyrkofullmäktige där församlingens budget för 2016 står överst på dagordningen. Kvällens sammanträde börjar med att fullmäktiges ledamöter deltar i en gemensam
mässa under ledning av kyrkoherde Richard Aspegren för att sedan
också, troligen för första gången i modern tid, hålla sammanträdet
innanför kyrkans medeltida murar. Församlingen, som tidigare varit
nära att kollapsa, fick en omstart efter senaste kyrkovalet och nu
närmar det sig halvtid i mandatperioden.
Både kyrkofullmäktiges ordförande
Urban Rosengren och kyrkorådets
ordförande Lars Lindmark uttrycker
sin glädje över att kunna sammanträda under dessa former när de
möter upp vid kyrkporten. Engagemanget som de utstrålar går inte att
ta miste på.
– Våra kyrkor må vara medeltida
och i sten men verksamhet och innehåll sjuder av liv och framtidstro, säger Urban och får medhåll av Lars.

Halva mandatperioden har
gått – Hur känns läget?
– Det har verkligen varit en spännande och givande tid, säger Lars. En
första utmaning har varit att hitta
en bra personaluppställning. Vi har
nu en stark, engagerad och kunnig
personal med en hängiven kyrkoherde
i spetsen och det lovar gott. Jag vill
gärna slå ett extra slag för vikten av
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att fler församlingsbor, potentiella
nya medlemmar och besökande bejakar sina innersta existentiella behov
och kommer till våra gudstjänster
och övriga aktiviteter för att delta,
lyssna och bli berörd av såväl det
kristna budskapet som musiken.

Just musiken måste ju ligga dig
varmt om hjärtat, Urban, utifrån
att du tidigare varit församlingens
organist?
– Ja, och här har vi verkligen gjort ett
lyckokast i anställandet av Robert
Bennesh. Han är en ung och utomordentligt talangfull och mångsidig
musiker som redan har gjort ett avtryck i församlingen med fantastiska
egna insatser på alla kyrkomusikaliska områden. Hans orgelspel är formidabelt och jag vill verkligen uppmana
alla våra församlingsbor att komma
och ta del av vårt nya musikliv.

– En utmärkt fråga, säger Lars. Lite
kortfattat kan man säga att vi arbetar
för fullt, i samråd med ingenjörer
från Stiftet, med att lösa fuktproblemen i Falsterbo kyrka. Det kommer
att ta lite tid innan alla åtgärder
kommit på plats men det ser ut som
om vi äntligen har rätt lösningar inom räckhåll. Jag hoppas att ingen
missat att en del av Skanörs kyrkogårdsmur är renoverad och mer av
den varan är på gång. För övrigt så
riktas nu ett särskilt fokus på en mer
genomgripande renovering av Skanörs
församlingshus. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att vi tittar
på vårt fastighetsbestånd utifrån ett
helhetsperspektiv, fyller Urban i.

Finns det någon särskild framtidsfråga som ni vill lyfta fram?
– Som ordförande i Kyrkorådet,
säger Lars, så upplever jag att vi har
en god gemenskap med bra diskussioner och stort engagemang. Jag
skulle gärna vilja involvera fler församlingsbor i gemenskapen och skulle
därför kunna tänka mig att inbjuda
alla till något slags öppet forum. En
ökad delaktighet i församlingens liv
på alla plan tror jag är en av hörnstenarna när vi bygger kyrka. En
levande verksamhet som sker i samklang med personal, förtroendevalda
och församlingsbor.
– Vi måste också komma bort
från barriärer och våga se bortom de
gränser som lätt uppkommer mellan
människor i den formalia som präglar våra kyrkoval, säger Urban. Tänk
så skönt om man på sikt kunde lägga
bort nomineringsgruppsstämpeln. I
praktiken har detta till stora delar
redan skett i nuvarande kyrkorådets
samarbeten vilket borgar för en framtid där allas goda idéer på ett fortsatt
konstruktivt sätt kan vinna gehör.

Något mer?
– Besök gärna din kyrka i Adventstid. Utbudet är stort och budskapet
fantastiskt säger Urban och Lars i en
mun. Vi önskar oss alla i församlingen ett härligt Advent, en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År 2016!
Text: Rolf Nilsson

SKANÖR-FALSTERBO FÖRSAMLING VÄLKOMNAR ER TILL 2016 ÅRS

KARNEVAL

Söndag 7 februari
samling vid
ICA Supermarket
kl 12.30

Karnevalståget går kompade av Malmö Brass Band upp via
Mellangatan till Skanörs kyrka där karnevalsgudstjänsten börjar kl 13.00.
Karnevalsyran fortsätter sedan i Skanörs församlingshus där det bjuds på
Fastlagsbullar, Piñata och härlig karnevalsmusik.
Kom gärna utklädda och gör karnevalen till en folkfest i Skanör-Falsterbo!
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Profilen
Det kreativa syskonparet Rolf Axel Nordström och Marianne Palm
växte upp i Malmö. När de var barn tyckte de mycket om att leka i
Slotts- och Kungsparken.
– Hela området var som en stor lekplats. När vi stod uppe på Himlabacken kändes det som vi var mycket högt upp, nästan i himlen. Flera
år senare förstod vi att backen inte är speciellt hög. Perspektiven har
flyttats och kreativiteten har tagit nya vändningar.
Rolf Axel har sedan barnsben haft ett stort djurintresse. Han har
byggt upp och driver gården Ängavallen i norra Håslöv där han föder
upp djur på deras egna villkor. Efter 27 år som egen företagare i Tyskland utvecklade Marianne sitt stora intresse för färg, form och design.
Hon blev gallerist och driver gallerierna Palm i Falsterbo och Ängavallen i Håslöv. Både Rolf Axel och Marianne har fått möjlighet att leva
sina drömmar och känner stor tacksamhet för det.
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Hur har er uppfostran präglat era personligheter?
Rolf Axel:
– Vår farfar Axel var grundare till Nordsjö färg och det
var redan från början bestämt att jag som var pojke
skulle skolas in i familjeföretaget för att sedan kunna ta
över. I denna inskolning ingick det att lära sig att ta hand
om sig själv. Vår pappa Olle satte mig som 12-åring på
ett lastfartyg till England där jag skulle gå i internatskolan över sommaren. Jag fick inte klemas bort! Därefter blev jag under alla somrar utskickad både till
Tyskland och England på olika sommararbeten inom
färgbranschen. När det var dags att börja gymnasiet
blev jag sänd till internatskola i Sigtuna.
Våra föräldrar var inte några aktiva kyrkobesökare
men jag fick som liten gå i söndagskola och när jag var
omkring åtta år upptäckte jag min tro. Den var en stor
tröst för mig, speciellt när jag var ensam och långt borta
från min familj.
Vår pappa var mycket intresserad av modern konst
och arkitektur och mamma Gullan tyckte mycket om
musik. Våra föräldrar tog ofta med oss till Louisana och
operettföreställningar på Malmö Stadsteater.
När jag var 22 år hade jag samlat tillräckligt mod och
uttryckte att jag inte ville ta över familjeföretaget utan
istället ville arbeta med djur. Vår mamma stöttade mig
men vår pappa hade mycket svårt för att förstå mitt beslut. Under 16 år hade pappa och jag nästan ingen kontakt men under pappas sista år blev vi de bästa vänner.
Marianne:
– Även jag fick möjlighet att som 15-åring gå på internatskola i England. Sedan som 16-åring kom jag till USA
och det var under 60-talet när det fortfarande var stor
skillnad mellan svarta och vitas rättigheter. En gång hade
jag bestämt träff med en kamrat som var svart men
värd-familjen som jag bodde hos tillät oss inte att träffas för det passade sig inte att svarta och vita umgicks.
Erfarenheter som denna fick mig att ännu mer uppskatta friheten som finns i Sverige och värnandet om
allas lika värde.

Vilka är era hjärtefrågor?
Marianne:
– Just nu är det mycket oroligt i världen, många människor är på flykt. Vi behöver verkligen fundera över hur
vi bäst skall hjälpa de som kommer hit. Jag skulle önska
att vi kunde ha en öppnare dialog kring integrationen.
Rolf Axel:
– Att se sin medmänniska och att vilja hjälpa till med
det man kan är mycket viktigt för mig. När det gäller
flyktingfrågan måste alla Sveriges kommuner hjälpa till
och ta sitt ansvar. Jag säger som Fredrik Reinfeldt vi
måste öppna våra hjärtan. Vi måste arbeta aktivt med
att förklara för våra svenska ungdomar hur viktigt det
är att de bemöter de ensamkommande flyktingbarnen
på ett välkomnande sätt. För att undvika motsättningar
är det också viktigt att man försöker se likheterna mel-

lan judendomen, islam och kristendomen. Det finns en
stor glädje i att få hjälpa till. Om man tycker det är svårt
att veta vad man kan göra finns det många organisationer man kan engagera sig i, t.ex. Nätverket: sträck
ut din hand i Vellinge som Sara Thenfors Linderoth
är initiativtagare till, Röda korset, Rädda barnen eller
varför inte Svenska kyrkan. Själv är jag genom Falsterbo-Vellinge Rotary mentor för en 19-årig pojke som
studerar på Cybergymnasiet i Malmö. Han kom hit
som ensamkommande flykting när han var 15 år. Min
roll är att vara lite som en extra pappa som man kan
får råd och hjälp av.

Vad är andlighet för er?
Marianne:
– För mig är andlighet att befinna sig i ett andligt rum,
ett rum som ger möjlighet till reflektion. Det kan vara
kyrkorummet men det kan lika gärna vara en plats i
naturen.
Rolf Axel:
– Jag tror att alla människor har behov av andlighet
för att människan i grunden är en andlig varelse som
under påverkan av sina innersta tankar och känslor
skapar ett meningsfullt och utvecklande liv. Själv är
jag en ganska intensiv person och mår mycket bra av
att ibland dra mig undan och bli stilla. Det kan vara i
kyrkorummet men det kan lika gärna vara hemma på
Ängavallen. En skomakare frågade Martin Luther:
– Vad skall jag göra för att bli en bättre kristen? Då
svarade Luther:
– Det är bättre att du tänker på Gud när du håller
på att sy skor än att du sitter i kyrkan och tänker på
att sy skor. Han menade att andlighet finns i vardagen.

Hur fyller ni ert andliga behov?
Marianne:
– Jag åker t.ex. till Konstbiennalen i Venedig och upplever modern konst. Bilder och skulpturer talar till mitt
inre. Min favoritskulptör är Jaume Plensa som kommer
från Katalonien i Spanien. Han tycker om att gjuta i
glas eftersom glas har en fantastisk förmåga att samla
ljus, samtidigt som det är väldigt bräckligt. Plensa har
sagt ”glas är ett vackert material som kan representera
mänskligheten”. Vi människor är också väldigt bräckliga men har även en otrolig kapacitet att lysa upp livet.
Rolf Axel:
– Deltar i gudstjänster, strövar i naturen eller lyssnar
på musik. En konstnär och ekologisk livsfilosof som
jag hämtar mycket inspiration ifrån är Friedensreich
Hundertwasser. Han menade att konsten, formgivningen och arkitekturen skulle utvecklas i samverkan med
naturen, dess mjuka rundade former, färger, mångfald
och människans strävan efter skönhet.

Text: Anna Gustafsson
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Vi finns
när du behöver oss
Med personligt engagemang hjälper vi dig med allt för en
stilfull och värdig begravning.
Du får också hjälp att fylla i Vita Arkivet, välja gravsten och
teckna begravningsförsäkring.
Vi gör hembesök om du önskar och har jour dygnet runt.

Garantin för rätt hjälp
Garantin för rätt hjälp

Varmt välkommen till våra kontor!
Östergatan 8, Vellinge • Tel. 040-42 29 90
Valldammsgatan 4, Trelleborg • Tel. 0410-163 95

Hansagatan 7, Trelleborg Marknadstorget 8, Svedala
Hansagatan
7, Trelleborg
Marknadstorget
8, 45
Svedala
Tel. 0410-109
53
Tel. 040-40
09
Tel. 0410-109 53
Tel. 040-40 45 09

Jour dygnet runt
Jour
dygnet runt
www.larssons-begravningsbyra.se
fonus.se

www.larssons-begravningsbyra.se

Inflyttning
hösten
2016

Unika hyresrätter i modern skånegård
Vackra, ljusa hyresbostäder på sköna Skanörs
Vångar, i kvarteret vars gatunamn för tankarna
till ljuv musik – Symfoniallén, Tamburin- och
Bjällergatan. Alla med olika ljusinsläpp, vilket
ger unika lägenheter. På golvet ligger ekparkett.
I hall och i det helkaklade badrummet bekväm
klinker. Köksinredningens släta vita luckor
kompletteras med mörka bänkskivor. Snyggt,
sobert och praktiskt!

12 stycken 2 rok, lika många 3 rok samt sex etagelägenheter på 4 rok med två sovrum på ovanvåningen. Under våren kommer lägenheterna att publiceras
på Vellingebostäders hemsida. För att anmäla ditt
intresse för dessa underbara lägenheter på fantastiskt läge, måste du vara registrerad i vår bostadskö.
Välkommen med din anmälan redan idag!

www.veboa.se
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Cabaré NÄÄÄSET var en utsåld succé!
Vår kyrkoherde framför
”Vad skönt att man int
e är

sar ”Wilkommen”

Kyrkoherde Richard häl

Tomas Holmgren bjöd på ett vackert komp
till Elvis klassikern ”In the Ghetto”

Anna Gustafsson framför
”I know him so well”

Final fö

r Cabar

Mariannes uppskattade
tolkning av Charlie
Chaplin.

...på väg till
Maxi Trelleborg!

LayoutXPress • 040- 45 01 70

60-talet återupplivades för denna kvällen.

ung”

é NÄÄÄ

SET!

Livet består av stunder

Stunder blir till minnen
Tillsammans skapar vi ett personligt avsked.
Östergatan 2,
211 25 Malmö
040 - 600 18 32

Tel. 0410-598 00

Grattis!

-du landar i en Svanenmärkt butik.

www.svanen.se

öppet alla dagar
mellan 08 - 22!

Falsterbovägen 50
236 51 Höllviken
040 - 45 10 26
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Ungdomsmä ssa
och tacobuffé!

msmässor i Skanörs kyrka.
Kom gärna till våra ungdo
sik och fin gemenskap.
Varierat program, mycket mu
Vi firar också nattvard.
					
Efteråt bju ds det på härlig
t.
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Ungdomskväll
samlingshus. Tisdagar kl 18.00 -21.00
, spela pingis och spel,
med matten, käka pannkakor
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Här kan du träffa
loss på våra instrument.
Nytt för i höst – Filmkvällar. Vi avslutar
kvällen med W.W.J.D!
Kefas är för dig som
går på högstadiet och
gymnasiet.
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Lussevaka!

Film, mat, turneringar, W.W.J.D m.m. Samarbete med ungdomarna från Strandkyrkan.
Datum: 12-13 december Tid: 20-02
Plats: Skanörs församlingshus.

Vid frågor
om ungdomoch konfirmandverksamheten
kontakta
församlingspedagog
Carina
Samuelson

Välkomna till gudstjänst med

Babycafé

För föräldrar med bebisar upp till 18 månader.
Torsdagar kl 10.00 - 12.00

Babyrytmik

SMÅ&stora
Söndag 6 december
Skanörs kyrka kl 11.00

med Julfest i församlingshuset

För föräldrar med bebisar mellan 1-12 månader.
Tisdagar kl 09.30 - 10.30 och kl 11.00 - 12.00
Föranmälan.

Öppet-hus

För föräldrar med barn som är över 18 månader
samt syskon.
Torsdagar kl 14.00 - 16.00

Rytmikdax

Musik, rörelse och dans för barn mellan 4-5 år.
Tisdagar kl 15.00 - 16.00
Föranmälan.

KidsDetektiver

Kyrkan är en spännande plats. Som detektiv får man
möjligh
lan 9-12 år.
Måndagar kl 15.00 - 17.00
För mer information och anmälan kontakta
församlingspedagog Anna Gustafsson.

Tack för
termin.
en härlig
i
Vi startar
vecka 2
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Legalt nytt
Döpta
SEPTEMBER
Marcel Alexander Herslow Lind
Hugo Leif Folke Herrlin
Leonore Seidi Maria Roik Åkerman
Elias Jerker Tobias Nordgren
Oscar Masinga Arfidsson

OKTOBER
Malva Fanny Elisabeth Wilander Jönsson
Gabriel Shawn Arvblom
Elias John Arvblom
Wanda Alicia Lehmann

VIGDA/VÄLSIGNADE
Hanna Nordgren och Tobias Kjellberg
Amanda och Daniel Arvblom
Frida Lindhe och Fredrik Lovén

Avlidna
SEPTEMBER
Marie-Louise Andersson, 71 år
Karin Boije, 92 år
Claes Svensson, 70 år

OKTOBER
Åke Bergkvist, 90 år
Kerstin Hansson Edeklev, 74 år
Birgit Ericsson, 96 år
Alice Feldt, 95 år
Lennart Reinholtz, 90 år

NOVEMBER
Bodil Berg, 70 år

Här når du oss!
Församlingsexpeditionen, Kyrkogatan 5 B, 239 30 Skanör
Expeditionstid: må, ti, to, fr kl 10.00 - 12.00
I mån av tid tar vi gärna emot telefonsamtal och besök under kontorstid.
Telefonväxel: 040 - 47 97 00. Fax: 040 - 47 55 89
e-mail: skanor-falsterbo.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
Bokningar

HimlaLiv

Karin Grip
Tel: 040 - 47 97 03
karin.grip@svenskakyrkan.se

Kyrkogatan 6
Tel: 040 - 47 97 11

HUSMOR

Anna Gustafsson, barn och familj
Tel: 040 - 47 97 12
Mobil: 0733 - 24 96 53
anna.e.gustafsson@svenskakyrkan.se

Susanne Laine
Mobil: 0761 - 16 27 43
susanne.laine@svenskakyrkan.se

FörsamlingshusEN
Skanör, tel: 040 - 47 97 15
Falsterbo, tel: 040 - 47 97 18

kyrkoherde
Richard Aspegren
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99
richard.aspegren@svenskakyrkan.se

komminister
Marianne Frid Ferm
Tel: 040 - 47 97 07
Mobil: 0702 - 15 71 24
marianne.frid.ferm@svenskakyrkan.se

komminister

Du är välkommen att ta kyrktaxi
till gudstjänster och aktiviteter!
Säg ”kyrktaxi” när
Du/Ni beställer.

Carina Samuelson, konfirmand, ungdom
Tel: 040 - 47 97 14
Mobil: 0708 - 34 57 97
carina.samuelson@svenskakyrkan.se

Kyrkväktarna I SKANÖR
Kl 09.00 - 09.30
Tel: 040 - 47 97 09
Sven-Ingvar Nilsson, platsansvarig
Mobil: 0708 - 34 13 11
sven-ingvar.nilsson@svenskakyrkan.se
Björn Rosencrantz
Tel: 040 - 47 97 09
Mobil: 0725 - 53 65 01
bjorn.rosencrantz@svenskakyrkan.se

Mathilde Karlgren
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se

Kyrkväktarna I FALSTERBO

Diakon

Tomas Holmgren, kyrkogårdsföreståndare
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se

Carina Hansson
Mobil: 0708 - 83 16 62
Tel: och besökstid: må - ti kl 10.00 -12.00
Telefontid: to kl 17.00 - 19.00
carina.diakoni@hotmail.com

ORGANIST
Robert Bennesh
Tel: 040 - 47 97 10
Mobil: 0722 - 14 24 01
robert.bennesh@svenskakyrkan.se

Kantor

Kyrktaxi

Församlingspedagoger

Stefan Laine
Mobil: 0707 - 30 27 52
s.laine@telia.com

EKONOMI

Kl 09.00 - 09.30
Tel: och fax: 040 - 47 97 17

Mats Andersson
Mobil: 0708 - 34 13 19

kyrkogårdsadministratör
Johan T. Sandelius
Tel.tid: Må, 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Tel: 040 - 47 97 06
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se

kommunikatör
Johan T. Sandelius
Mobil: 0708 - 17 05 88
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se

Kyrkvärdar

Tel: 040 - 45 33 00

Göran Brändemar
Tel: 040 - 47 97 02
Mobil: 0705 - 24 02 02
goran.brandemar@svenskakyrkan.se

Aina Andersson, Susanne Bergman, Guje
Fahlström Dahlberg, Karin Gustafsson,
Catharina Gustafsson, Birgit Guth, Gertie
Hansson, Sara Lindström, Sonia Löfkvist,
Jan Nyberg, Susanne Ohlsson, Hans Palenius

OBS ej färdtjänst!

Kyrkorådets ordförande

Kyrkofullmäktiges OrdFörande

Läs mer om vad som händer i
Skanör-Falsterbo församling på:

Lars Lindmark
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com

www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.com/skanorfalsterboforsamling

Urban Rosengren
Mobil: 0760 - 24 01 70
urban.rosengren@usa.net

