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Välkommen till TRELLEBORGS FÖRSAMLING
Vi arbetar för och med människor i livets alla skeden. Du är alltid välkommen till oss!
Med anledning av coronaviruset, Covid-19, måste vi reservera oss för att den verksamhet som presenteras här kan
komma att förändras, ställas in eller flyttas fram. Det kan även komma att krävas föranmälan till några evenemang. Vi
uppmanar er därför att även följa oss på vår hemsida och Facebooksida, där vi snabbt kan informera vid eventuella förändringar. I vår verksamhet följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller antal besökare, hygien och avstånd.
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Jaakko Punta, finsk präst,
går i pension
Vi vill tacka Jaakko för hans år i Trelleborgs församling som ansvarig för den
finsktalande gruppen. Det är ett arbete
som betytt mycket för denna grupp, ett
arbete som gett trygghet, skapat glädje
och gemenskap samt styrkt identiteten
för medlemmarna.
Vi vill uttrycka tacksamhet för hans
insats och det goda samarbetet. Vi
önskar honom många sköna mil på
hojen framöver som nybliven pensionär.
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UTSTÄLLNING
i församlingshemmet
Äldre bilder från kyrkans lokaler
med glimtar från olika aktiviteter
Utställare:
Ingemar Krigström
Nicolaisalen,
Församlingshemmet
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Jag har (inte) tid
Ni som var med då, kommer ni ihåg slagdängan
som man sjöng och hörde för många decennier
sedan? ”Det går genom tiden en säregen fläkt, en
sjukdom som allmänt benämnes jäkt. Och bannlyst
är stunden av ro och frid. Man hör bara ständigt:
Jag har inte tid”.
Många kände igen sig i orden. Men nu är det en
annan visa. Tiden är annorlunda och därmed tidsbegreppet. Många har fått mera tid, många har mer
eller mindre varit isolerade. Som någon uttryckte
det när jag frågade hur hon mådde. ”Vi har det bra.
Men nu har vi suttit i över ett halvår, min man och
jag, och tittat på varandra.” Kanske inte så roligt i
längden.
Vi är vana, att åtminstone till en del, planera vår
tid. Men i dessa tider blir det inte som vi har tänkt
oss. När förra församlingsbladet kom ut före advent
var det redan inaktuellt. Gudstjänster och annat
kunde inte genomföras som det var planerat p.g.a.
nya striktare restriktioner. Mycket kreativitet föds
i svåra stunder och skeenden. Vi har inte ställt in
verksamhet, utan vi har ställt om, säger vi. T.ex.
gudstjänster i närradion och andakter och konserter
som kan ses på nätet.
På alla områden försöker man finna nya vägar.
Även på det personliga planet när många har fått
mer tid, så finns det att göra. Sådant som inte blir
gjort annars, intressen man kan odla, t.ex. sitta
hemma och titta på filmer eller läsa. Kontakter med
andra kan vi upprätthålla även om vi inte kan ses.
Tidsfördriv pratar man om ibland. Det är ett förfärligt ord tycker jag. Vi ska inte fördriva tiden, utan vi
ska försöka så gott det går fylla den med innehåll.
Andra har det stressigt och mycket att göra t.ex.
inom vården och många andra områden. För en del
räcker inte tiden till. Vi blir också stressade av att
det inte är ”som vanligt”.
”Vår bästa tid är nu” sjunger vi i en känd sång. Det
stämmer kanske inte riktigt. Det är lite väl tidigt att
sjunga sommarpsalmer, men jag citerar i alla fall en:
”Minns att var sekund är en liten stund av evigheten
hos Gud. Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta
mot var stund ur hans hand”
(Sv ps. 752)
Jag som skriver dessa rader är pensionär, och jag
påminns mer och mer om att ”Tiden försvinner så
snabbt som en dröm, år efter år ilar bort”, som det
står i en gammal sång. Vi har ännu tid att ta vara
på livet som är en Guds gåva.

Låt oss göra det tillsammans!
Thor Nilsson, vik. kyrkoherde, prost

Gudstjänst - Mässa - Högtid
i S:t Nicolai kyrka
söndagar
tisdagar
torsdagar

10.00 		
08.30 		
18.00		

gudstjänst/mässa
gudstjänst/mässa
kvällsgudstjänst

Högtider
17/2

Askonsdagsmässa 18.00

1/4

Skärtorsdagsmässa 18.00

2/4

Långfredagsgudstjänst 10.00

3/4

Påsknattsmässa 23.30

4/4

Påskdagsmässa 10.00

5/4

Pilgrimsmässa 10.00

Mässa med små och stora

Detta är en mässa som riktar sig speciellt till familjer
med barn, men alla är såklart varmt välkomna.
Söndagar 10.00
7/3, 25/4, 30/5

Kvällsgudstjänster
torsdagar 18.00
Kvällgudstjänst
25/2, 25/3, 22/4
Gudstjänst med meditation
4/3, 29/4
L.I.F.E. - ungdom
11/3, 8/4, 6/5
Himmel och pannkaka 17.00
18/2, 18/3, 15/4, 20/5

Radio - Gudstjänst/Mässa

Vi har fått ett mycket fint gensvar på våra radiosändningar i samarbete med Radio Trelleborg. Därför kommer vi att fortsätta sända söndagsgudstjänsterna på
radion tillsvidare. Vi sänder dessa via Radio Trelleborg.
Lyssna på 92,8 mhz eller på deras hemsida
radiotrelleborg.se.

Söndagar 10.00
direkt från S:t Nicolai kyrka.
Önskar du psalmbok så är du välkommen att kontakta
Pastorsexpeditionen.
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Vad gör en....

Präst?

I Trelleborgs församling arbetar idag fem präster, en av dem är Catarina Liljeberg.
Catarina har arbetat som präst i olika församlingar i 17,5 år och varit anställd i
Trelleborgs församling i snart ett år. Där är hon även ansvarig för
församlingens konfirmand- och ungdomsverksamhet.
Många av oss förefaller ha en ganska
tydlig bild av vad en präst gör men
sedan jag började att arbeta inom
Svenska kyrkan har den bilden blivit
mer innehållsrik och betydligt mer
färgstark.
Att präster håller gudstjänster i
kyrkan och döper, viger och begraver
människor är välkänt men i prästernas
tjänster ingår så mycket mer uppgifter
än så, inom flera olika områden.

Bakgrund

Flera av de präster jag mött i kyrkans
värld kommer från en kyrklig bakgrund där det kyrkliga engagemaget
var en del av deras liv sedan barnsben
medan andra har valt att längre fram i
livet välja den vägen. Catarinas väg till
prästvigning är ett mellanting.
Catarina växte upp i en liten by på
landet utanför Staffanstorp, intill
kyrkan vilken hade en central roll i
bygden. Hennes familj var inte aktivt
troende men eftersom hon deltog i aktiviteter i kyrkan som t.ex. barnkören

4

blev kyrkan bekant miljö för henne.
- Min väg till tro började under
gymnasietiden, berättar Catarina. Då
hängde hon med en kompis till Svenska
Kyrkans Unga. Det upplevde hon som
en trygg plats att vara på. Hon engagerade sig där i ett flertal olika uppdrag.
- Det var startskottet till att utveckla
min personliga tro.
Redan som 18-åring lyfte en av
pedagogerna frågan om hon inte hade
funderat på att bli präst. Men Catarina
hade också en annan passion, nämligen
det franska språket.

Beslutet att bli präst

Efter gymnasiet fick Catarina nys om
något som kallades Diakonala året eller
Volontäråret.
- Jag undrade om arbete i kyrkan
var något för mig, säger Catarina. Därför anmälde hon sig och flyttade
till Skövde, långt hemifrån. Där fick
hon möjlighet att arbeta i församlingen
och upplevde det som en lärorik och
bra tid.

Efter det gick Catarina Svenska kyrkans
grundkurs på Bibellinjen i Helsingborg
som blev ett minnesvärt år där hon
även fann vänner för livet.
Men passionen för det franska språket ”spökade” fortfarande. Därför tog
hon beslut om att hoppa på en termins
fokhögskoleutbildning i Frankrike. Det
var både spännande och lärorikt men
hon insåg att det inte var det hon skulle
syssla med.
Nu var hon redo att ta beslut att
utbilda sig till präst. Hon läste teologi
på Lunds Universitet under 4,5 år.
Därefter genomförde hon ett år på Pastoralinstitutet, vilket är en utbildning i
Svenska kyrkans regi.
Innan man kan vigas till präst genomgår man en antagningskonferens
där man går på olika intervjuer, där det
ska avgöras om man är lämplig som
präst. Det händer att konferensen inte
godkänner några eller beslutar att de
behöver mogna och vänta några år.
- Det är en trygghet både för mig och
de jag möter att jag ansågs lämplig.
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Kyrkliga handlingar

Till kyrkliga handlingar hör dop, konfirmation, vigsel och begravning.
- Kyrkliga handlingar är viktiga för
att de är riter som hjälper oss att få en
början och ett slut, menar Catarina.
Alla är gudstjänster, gudstjänster som
relaterar till viktiga skeenden i livet, där
kyrkan är med från vaggan till
graven och genom glädje och sorg.

Gudstjänstliv

Inom Svenska kyrkan är gudstjänsten
central. Den är viktig för att den går
tillbaka till Jesus som sa att vi skulle samlas, be och dela brödet för att
fortsätta att vara kristna. Det är alltså
en 2000-årig företeelse.
- Gudstjänsten handlar om att vara
ett vi och att dela den kristna tron,
förklarar Catarina.
Traditionen har vuxit, förändrats
Samtal
och utvecklats över tid. Idag erbjuder
Samtliga kyrkliga handlingar föregås av många församlingar gudstjänster på
samtal där man planerar det praktiska
andra dagar än söndagar. Kyrkan har
kring gudstjänsten t.ex. vilka psalmer
anpassat sig efter samhällsutvecklingsom ska spelas.
en.
Samtalen med anhöriga inför begrav- När jag deltar i en gudstjänst blir
ning kallas för sorgesamtal. Dessa samtal jag påfylld, säger hon. Kyrkan är också
inbegriper mer än att planera för det
en unik plats som stänger ute bruset
praktiska. Sorgesamtal kan ske i försam- från omvärlden, samtidigt som jag bär
lingens lokaler eller i hemmet.
med mig kraft ut i vardagen.
I dessa samtal bemöter prästerna
Verksamhet
människor i olika grader av sorg. Det
Många av prästens uppgifter kan anses
kan ibland bli tunga och djupa samtal.
grundläggande för alla präster men
En annan viktig del av samtalet är att
det är ett omväxlande yrke och kan
prästen ska få möjlighet att bilda sig en
utvecklas åt alla möjliga håll. Det finns
uppfattning om den avlidne. Ibland får
präster som har ansvar för barn- eller
de mycket information, ibland mindre.
vuxenverksamhet eller de som tar
Prästen ska författa ett s.k. griftetal,
hand om mötesplatser för äldre. När
vilket belyser personens liv, intressen
verksamheterna är igång sjuder det av
och familjeförhållanden. Detta tal vävs
liv i församlingshemmet.
in i begravningsgudstjänsten. Catarina
Catarina är konfirmand- och ungvill inte använda ordet hyllning om
domspräst, något som hon har lång
griftetalet.
erfarenhet av och trivs mycket bra
- Jag ska inte ljuga men jag ska inte
heller försköna, menar hon. Det är vik- med. Att genomföra konfirmandtig att det blir personligt och inger hopp! undervisningen kräver en kraftsamling där många av de anställda i förSjälavårdssamtal
samlingen är involverade - präster,
Ett sorgesamtal kan ofta leda vidare
diakoner, pedagoger, unga ledare och
till själavårdande samtal. Dessa samtal
musiker.
erbjuds även till dig som av andra anledningar tycker att livet känns tungt. Det
SJUKHUSKYRKAN
kostar ingenting. Du behöver inte vara
vill vara ett stöd när livet gör ont,
troende eller medlem i Svenska kyrkan.
när du behöver dela tankarna om
Präster och diakoner genomför dessa
livets mening, om glädje, sorg och
samtal och de har tystnadsplikt.
smärta i både kropp och själ.
- Den existentiella nöden är vi bra på
Sjukhuskyrkan finns för dig som
i kyrkan, bekräftar Catarina. Dessär patient, anhörig eller personal
utom är vi tillgängliga och kan oftast
på sjukhuset i Trelleborg.
boka ett samtal redan samma vecka eller
veckan efter.
Expeditionstider:
De lyssnar, samtalar och är ett stöd
Onsdagar
utan att ställa några diagnoser.
13.00-14.00
Inom kyrkan finns det även präster
eller enligt
som på del av sin tjänst har en specialöverenskommelse.
inriktning såsom sjukhusprästen,
Kontakta Agneta Salomonsson
häktesprästen och polisprästen där det
för mer information.
själavårdande samtalet är i fokus.

Det är Catarinas jobb att samordna
detta arbete.
- För mig är det ett otroligt viktigt
arbete som jag värnar mycket om.
Detsamma gäller ungdomsverksamheten WWJD (What Would Jesus
Do), som träffas i församlingshemmet
på torsdagskvällar, där andakten är essentiell men där man också kan hänga,
spela, skejta eller bara vara. Det har
blivit en mycket populär mötesplats för
ungdomar i Trelleborg.
- Det är viktigt att visa ungdomarna
att vi vuxna finns där, menar Catarina.

Ett fint minne

Med anledning av pandemin har man
fått tänka om när det gäller undervisningen. Ett exempel på det är en
hemuppgift som konfirmanderna fick.
De skulle välja en bild, kopplad till ett
bibelord ur sina biblar. Sen var uppgiften att filma sig själva medan de helt
fritt fick prata om sina tankar. Det var
endast ledarna som fick titta på filmerna.
- Vilka fina filmer vi har fått, säger en
imponerad Catarina. Så djupa tankar
och i en känslig ålder. Detta hade vi
inte gjort om vi inte varit tvunga men
det är definitivt något att fortsätta med
även framöver.
Att arbeta som präst är sannerligen ett
omväxlande och angeläget yrke som
betyder mycket för många. Jag avslutar
med Catarinas egna ord:
- Att arbeta som präst blir aldrig
tråkigt eller meningslöst.

Jessica Heiderup

POLISPRÄSTEN
på Söderslätt

Arbetet som polis innebär många
gånger både inre och yttre press.
Att möta människors förtvivlan och
rädsla, ilska eller aggression,
ställer stora krav.
Agneta Salomonsson är präst och
gestaltterapeut. Hon erbjuder stödsamtal då man samtalar kring sin situation. Att sätta ord på sina tankar
kan öppna för nya perspektiv.
Kontakta Agneta Salomonsson
för mer information.
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Dop
Dopet är en fest då vi firar att den som
döps blir en del i Guds stora familj
– den världsvida kyrkan.
Dopet är en fest

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting.
Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den
som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och
får ta emot nattvarden.

Dopet hänger inte på föräldrarnas tro

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad
som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från
Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett
barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps
till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den
kristna gemenskapen.

Dopet är en helig handling

Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi
kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner
att de skulle berätta om honom och döpa människor.

”

Dopet hör hemma i ett viktigt
sammanhang av traditioner
som binder ihop släkterna i
nuet och det förgångna.

Vi fogas in i en lång kedja av
föräldrar och barn, barnbarn
och barnbarnsbarn. Helheten vi
fogas in i sträcker sig genom
generationer och når därför
utanför tiden, in i den andliga
verkligheten, den som vi kallar
Guds rike eller Guds familj.
Ur ”Tradition och liv”,
Martin Modéus, 2015

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn – både
små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som
bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara
överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni
tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan
religion.
Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli
döpt. Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du
inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.
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Planera ett dop

Dopmånad

Välj datum och boka in

Under april månad har vi i år en temamånad med dopet i
fokus. Under hela vår dopmånad hittar ni en utställning
kring dopet i församlingshemmet. Dopet kommer även
under denna period att genomsyra innehållet i alla våra
verksamheter.

Visste du att....dopet inte kostar någonting?

Drop-in dop 0-12 år

Dopet kostar ingenting. Präst, musiker, vaktmästare och
kyrka ingår. I Trelleborgs församling är du välkommen
att kontakta Denise Ersson på pastorsexpeditionen för
att boka en doptid.

Prata med prästen

Ni träffar prästen före dopet för att gå igenom vad som
händer under gudstjänsten och hur dopet ska utformas.

Dopkläder

Ni bestämmer själva vilka kläder barnet ska ha på sig när
det döps. Man måste inte ha några särskilda kläder men
det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop.
Det vita symboliserar renheten och storleken på dopklänningen att barnet kan växa i tro.

Visste du att....det finns möjlighet att låna
dopklänning från församlingen?

Välja fadder

En fadders uppgift är att stödja barnet, att vara en viktig
vuxen och att finnas där för barnet under uppväxten.
Dopfadder blir man för resten av livet. Faddern måste
vara döpt i en kristen kyrka. Det finns ingen gräns för
hur många faddrar man får ha och du behöver inte ha
någon fadder alls.

Dopkaffe

När du döper ditt barn i S:t Nicolai kyrka finns det
möjlighet att låna lokal i församlingshemmet för dopkaffe efter ceremonin, i mån av plats. Då står du själv för
förtäring. Vill du boka tid och lokal för dopkaffe så är du
välkommen att kontakta vår församlingsvärdinna Lena
Brindell.

Visste du att....det finns möjlighet att låna lokal till
dopkaffe i församlingshemmet utan kostnad?

I vanliga fall brukar man planera ett dop för sitt barn
kanske flera månader i förväg. Drop-in dop ger dig andra
möjligheter. Det kostar ingenting och du behöver inte
anmäla i förväg.

Hur går det till?

I kyrkan finns dopfunt, präst, musiker, vaktmästare och
administrationspersonal. Före varje dop sker ett dopsamtal
med prästen där ni pratar om hur gudstjänsten går
till, ni får önska musik och psalmer. Det finns inga krav på
att man ska vara klädd på ett speciellt sätt. Det finns dock
möjlighet att låna dopklänning om ni så önskar. Tänk på
att namnen måste vara registrerade hos Skatteverket före
dopet.
Ni behöver ha med er personnummer för den som ska
döpas samt vårdnadshavarnas medgivande.

Efterföljande dopfest

Efter dopet är ni välkomna på dopkaffe i församlingshemmet. Där ställer vi till med fest! Vi bjuder på kaffe, saft och
tårta. Givetvis tar vi hänsyn till rådande restriktioner.
Lördagen den 17 april
12.00-16.00
S:t Nicolai kyrka

!
n
e
m
m
o
k
l
ä
V

Boka dop med Denise Ersson - 0410-597 00
Boka dopkaffe med Lena Brindell - 0410-597 55
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På grund av coronapandemin är våra verksamheter pausade. Vi startar upp igen så fort det är möjligt.

VUXEN - ÄLDRE
MAGDALENAGRUPPEN

Detta är en fin mötesplats för dig som är äldre. Vi träffas i
Magdalenarummet i församlingshemmet.
Nya och gamla deltagare hälsas
välkomna till spännande föredrag och samtal.

Flickorna med
stickorna

Tisdagar, varannan vecka, 14.00-15.30
Församlingshemmet
Kontakta Pastorsexpeditionen för mer information.

Pilgrim
		

Vi går på långa vandringar några
gånger per termin. Under
vandringen pågår även en inre
resa då vi går i en meditativ tystnad. Bra för både kropp och själ!

Inför varje vandring träffas vi och planerar.

Tycker du om att sticka, sy eller virka?
Vi handarbetar för att hjälpa behövande, har en trevlig stund
och fikar.
Måndagar, varannan vecka, 13.00-15.00
Församlingshemmet
Kontakta Britt-Mari Larsson
för mer information.

Kontakta Mari Ekdahl för mer information.

PYSSEL- OCH TOMTEVERKSTAD

NOVA

Vill du vara med och bidra?

En grupp för dig med utmattnings- och/eller utbrändhetssymptom.
I NOVA kommer det ges möjlighet att få träffa och
umgås med andra människor i liknande situation som
den du är i.
Max 8 deltagare.
Måndagar, varannan vecka, 13.00-16.00
Församlingshemmet
Kontakta Mari Ekdahl för mer information.

Vi tillverkar julklappar och annat trevligt till vår adventsmarknad samt vårmarknad. Alla intäkter går till välgörande
ändamål. Församlingen tillhandahåller redskap och material.
Måndagar, varannan vecka, 13.00-15.00
Församlingshemmet
Kontakta Britt-Mari Larsson för mer information.

Skänk en gåva till Tysta nöden!
Hjälp våra diakoner att hjälpa
människor i utsatt situation.
Swisha din gåva till 123 567 25 30

Välkommen till en öppen verksamhet för ALLA!

Mötesplats

Nicolai

Mötesplats Nicolai är öppen för dig som vill ha
gemenskap, underhållning, lyssna på ett föredrag, sysselsättning eller bara vill ta en kopp kaffe.
Onsdagar 13.00-16.00, Församlingshemmet
Fika 20:-/vuxen
Mari Ekdahl, diakon med volontärer
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På grund av coronapandemin är våra verksamheter pausade. Vi startar upp igen så fort det är möjligt.

VUXEN - ÄLDRE

SiCKEN SOPPA
Välkommen på sopplunch i
församlingshemmet!
Luncherna arrangeras av våra
diakoner och sopporna lagas från grunden av
vår duktiga kökspersonal.

BIBELSTUDIER
Är du intresserad av att lära dig mer om Bibeln och
dess historia samt tolka texterna och diskutera vad de
kan ha för betydelse för ditt liv? Då är detta gruppen
för dig! Vi träffas 1 gång/månad för läsning, undervisning och samtal.

Gott, nyttigt och näringsrikt!
Måndagar 11.30
Soppa med bröd 40:Kaffe och kaka 10:-

Torsdagar 18.00-19.30
Församlingshemmet
Kontakta Jonas Karlsson för mer information.

KRISTEN DJUPMEDITATION
BOKCIRKEL
Gillar du att läsa och samtala om böcker?
Vi träffas 1 gång/månad för att samtala om boken
som vi läser. Spana in samtiden och bottna i klassikerna!

Ett sätt att be, vila och lyssna till Gud!
Själen hinner inte alltid med. Vi fattas oss själva och Gud.
I vilan och tystnaden övar vi oss i konsten att inte göra
någonting, att vara fullständigt avslappnade i Gud.

Torsdagar 18.30-20.00
Församlingshemmet

Vi träffas ca 1 gång/månad
Måndagar 18.00
Församlingshemmet/S:t Nicolai kyrka

Kontakta Jonas Karlsson för mer information.

Kontakta Mari Ekdahl för mer information.

UNGDOM
UNGDOMSKVÄLLAR

Du som är 14-19 år är välkommen till vår verksamhet
precis som du är. WWJD står för What Would Jesus Do.
Det är vårt viktigaste
motto och det vi vill
att vår gemenskap
ska präglas av.
Varje torsdag kan du räkna
med god gemenskap, samtal, fika,
biopopcorn, biljard, skateboard i vår
miniramp, tv-spel, en andakt och häng i världsklass.
Torsdagar 19.00-21.00
Församlingshemmet, Kryptan
Det är drop-in under hela öppettiden.
Kontakta Karl-Johan Eklund för mer information.

L.I.F.E – ungdomsmässa

En mässa som är anpassad för ungdomar, men samtidigt
passar alla som uppskattar en enklare och lite annorlunda
gudstjänst.
I samband med nattvarden finns möjlighet att, under sång
och musik, gå runt på olika stationer i kyrkorummet.
Dessa stationer är anpassade efter kvällens tema.
L.I.F.E betyder liv men står också för
Love, Inspiration, Forgiveness, Energy.
Vi träffas 1 gång/månad
Torsdagar 18.00-19.00
S:t Nicolai kyrka
Exempel på tema:
Störst av allt är kärleken
Vad är viktigt i livet?
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På grund av coronapandemin är våra verksamheter pausade. Vi startar upp igen så fort det är möjligt.

BARN & FAMILJ
S:T NICOLAI FAMILY

S:T NICOLAI KIDS

Kyrkans öppna förskola

Miniorer/juniorer

För barn 0-6 år med vuxen

Vi pysslar, leker och har dramalek. De som är med i
barnkören följer med Stina Backlund och övar i musikrummet 15.30-16.00 (se sidan 13, S:t Nicolai barnkör).

En mötesplats för föräldrar med små eller stora barn.
Även mor/farföräldrar är välkomna. Vi träffas för en
stunds samvaro med lek, fika och pyssel.
Fika till självkostnadspris.
Onsdagar
09.30-12.00, Sångstund 10.30
Torsdagar
14.00-16.00, Sångstund 14.30
Församlingshemmet
Uppehåll på loven!

All vår verksamhet är kostnadsfri!
Kontakta Matilda Salomonsson för mer information.

Några söndagar ses vi allihop i kyrkan på gudstjänst, då
både barn och vuxna hjälper till.
Onsdagar 14.00-17.00 - Drop-in!
Miniorer (åk F-2)
Juniorer (åk 3-6)
med gemensam samling 15.00
Församlingshemmet
Uppehåll på loven!

All vår verksamhet är kostnadsfri!
Kontakta Matilda Salomonsson för mer information.

HIMMEL OCH PANNKAKA
En plats för barnfamiljer att
mötas mitt i vardagen för att äta
pannkakor och fira mässa ihop.
Torsdagar ca 1 gång/månad
(för datum se sid. 3)

16.00 möjlighet till pyssel i
församlingshemmet
17.00 mässa i kyrkan
17.30 pannkakor till
självkostnadspris

Vill du
lära dig
spela orgel?

MÄSSA med små och stora

Detta är en mässa som riktar sig speciellt till familjer
med barn, men alla är så klart välkomna. Ofta medverkar S:t Nicolai kids och barnkören med ett litet
drama och körsång.

ORGELUNDERVISNING

Söndagar ca 1 gång/månad (för datum se sid. 3)
10.00 i S:t Nicolai kyrka

Orgeln har oändliga möjligheter att låta både högt
och lågt, starkt och svagt. I orgeln gömmer sig flöjter, oboer, trumpeter, fagotter; ja, en hel orkester!
För att kunna använda alla dessa instrument spelar
man med både händer och fötter.

Barnkonsekvensanalys

I Svenska kyrkan vill vi verka för barnets bästa. Barnet har
en särställning i kristen tro. I kyrkans verksamheter gör vi
barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut.
För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva
eller negativa för barnet används FN:s deklaration om
barnets rättigheter – barnkonventionen.
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Trelleborgs församling erbjuder gratis
orgelundervisning till barn och ungdomar.

Förkunskap:
Grundläggande kunskaper i pianospel krävs.

Kontakta Martin Arpåker för mer information
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CORONAPANDEMIN

SÅ ARBETAR VI MOT SKUGGPANDEMIN

Rapporter vittnar löpande om ett ökat våld riktat mot kvinnor och barn samt hur restriktioner
förvärrar en redan svår situation för människor som lever i utsatthet. Vi får aldrig glömma
bort problemen i skuggan av pandemin. Samtidigt som insatser för att motverka spridningen av
covid-19 görs måste vi arbeta för att stoppa den växande skuggpandemin.
VÅLDET MOT KVINNOR OCH BARN ÖKAR I
SKUGGAN AV CORONA

HUMANITÄRA KATASTROFER STÄLLS INTE IN

Många länder har genomfört nedstängningar, restriktioner
och utegångsförbud. Eftersom en majoritet av det könsrelaterade våldet sker i hemmet eller i nära relationer innebär
den här situationen en mycket svår risk för i synnerhet
kvinnor och flickor, som tvingas tillbringa tiden hemma
med sina förövare. Pandemin har också skapat en pressad
situation för många utsatta hushåll i utvecklingsländerna.

DITT STÖD NÅR LÄNGRE

Coronapandemin är en allvarlig global kris, men naturkatastrofer och de problemsituationer som fanns innan utbrottet
Könsrelaterat våld är inget nytt, men har förvärrats under
av covid-19 är fortfarande här. När länder drabbas av humacoronapandemin. Vi får löpande rapporter om ett kraftigt
ökat våld riktat mot kvinnor och barn. Det är ett strukturellt nitära katastrofer är ditt stöd viktigare än någonsin.
och komplicerat problem som behöver både långsiktiga och
Vid varje katastrof behövs omedelbara åtgärder för att ge
snabba åtgärder. Kvinnor och flickor behöver kunna söka
mat, skydd och förnödenheter samtidigt som vi tillsammans
hjälp och få skydd, men de skadliga traditioner och normer
måste begränsa spridningen av coronaviruset.
som skapar utsattheten måste också ifrågasättas.

När hungern ökar, ökar även antalet barnäktenskap. Det är
svårt att sätta sig in i situationen där du i desperation känner
dig tvungen att gifta bort din dotter för att få mat. Det är tyvärr en verklighet för många som nu tvingas till att via hemgiften för sin dotter få en viss trygghet i form av boskapsdjur
som kan förse resten av familjen med mat.
Hälsa och jämställdhet är mänskliga rättigheter som du och
jag delar med resten av världen. I en tid när coronaviruset
även ökar orättvisor och fattigdom är det extra viktigt att
stödja dem som är mest utsatta.

På många platser har stora internationella aktörer dragit tillbaka sin personal och begränsat sina aktiviteter. Act Svenska
kyrkans partner är en del av lokalsamhället och kan genom
volontärer och lokalanställda snabbt avgöra vad som behövs
och nå dem som annars inte får hjälp eller information.
Som kyrka har vi kontakter och nätverk av lokala krafter
som finns i annars svårtillgängliga områden och som är en
naturlig del av samhället före, under och efter krisen.
Act Svenska kyrkan fortsätter att arbeta för att stoppa
denna skuggpandemi. Din gåva bidrar till att fler kvinnor
kan skydda sina familjer mot covid-19 och skuggpandemins
effekter.
Vi lever alla under samma himmel!
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musikprogram

i S:t Nicolai kyrka - vår

Kära musikälskare!

Det blev ett märkligt 2020. Coronapandemin slog sina klor om vår värld med enorma konsekvenser som följd. I svåra tider som denna kan musiken vara en källa till både tröst och glädje, inte minst när vi får dela musikupplevelser
tillsammans med andra, i samma rum. Därför känns det smärtsamt att vi inte kan bjuda in er till vår vackra kyrka, nu
när vi skulle behöva det som allra mest!
Vi är ändå glada att kunna sprida musik tack vare den digitala tekniken. På så vis når vi ut till många lyssnare, ja,
långt fler än kyrkan rymmer. En fantastisk möjlighet i väntan på att läget blir sådant att vi kan bjuda in till kyrkan
igen. Konserterna i december spelades in i förväg och spreds sedan till lyssnare runtom i vårt land.
Eftersom smittspridningen i skrivande stund fortsätter att öka i vår del av landet, tror vi inte att det blir möjligt att
genomföra de konserter vi hade planerat att framföra i början av 2021. Vi vet ju ingenting om när restriktionerna kommer att lätta. Vi hoppas åtminstone att kunna genomföra den framflyttade konserten ”Fyrhändig spelglädje” söndagen
den 18 april och sedan de vår- och sommarkonserter som är inbokade sedan länge.
Vi längtar efter att få möta er igen! I väntan på det vill vi sända små ”musikaliska vykort” digitalt. En och annan konsert spelas också in under våren. Information kommer fortlöpande att läggas ut på vår hemsida och i sociala medier. Så
håll utkik efter vad som händer!
Med önskan om Guds välsignelse och ett ljusare 2021!

Martin Arpåker 					Stina Backlund
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CHORALKÖREN

Våra körer

är en flerstämmig kör som sjunger
vid de stora högtiderna under
kyrkoåret.
Kören medverkar också vid juloch vårkonserter.
Vår repertoar har stor variation
med musik i många olika genrer.
Provsjungning.
Tisdagar 19.00–21.00
Församlingshemmet
Kontakta Stina Backlund
för mer information.

TONIKAKÖREN

- en kör för dig som är
60 år och uppåt
Kören sjunger en blandad
repertoar och medverkar i olika
musikarrangemang, konserter och
gudstjänster.
Tisdagar 16.00–17.00
Församlingshemmet
Kontakta Simon Böös för mer
information, 0768-891433.

S:T NICOLAI
VOKALENSEMBLE

S:T NICOLAI UNGDOMSKÖR
13+
Tycker du om att sjunga tillsammans med andra? Vill du
sjunga på gudstjänst och medverka
i konserter?
Då kanske S:t Nicolai ungdomskör
är något för dig. Vi sjunger olika
musikstilar – sånger om glädje och
sorg, tro och tvivel, tacksamhet
och längtan.
Onsdagar 17.00-18.00
Församlingshemmet
Kontakta Stina Backlund
för mer information.

S:T NICOLAI BARNKÖR
9-12 år
Barn som är sugna på att sjunga
tillsammans med andra är välkomna att upptäcka sångglädjen i
vår nystartade barnkör.
Vi medverkar även med sång
under familjegudstjänster några
gånger per år.

Detta är en nystartad blandad kör
i det mindre formatet med hög
ambitionsnivå. A cappella-musik
är körens genre med fokus på den
västerländska konstmusiken, men
ensemblen framför även verk för
kör och orkester.
God körvana och notläsning krävs.
Provsjungning.

Församlingshemmet

Repetitioner några onsdagar
under våren.
18.40–21.15
Församlingshemmet

Kontakta Stina Backlund
för mer information.

Kontakta Martin Arpåker
för mer information.

Onsdagar 15.30-16.00
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Från vilande frö till spirande grodd....
I höstas köpte jag en nyutkommen bok om Albert
Bonnier (1820-1900), hans liv och verk. Per T Ohlson,
tongivande politisk journalist på SDS, med stor kännedom om USA:s politiska liv har skrivit boken, som på
ett trevligt och belysande sätt beskriver hur Bonniers
förlagsverksamhet utvecklades och hur familjens liv
gestaltade sig under denna tid.
Två stora författare kom att spela en stor roll för förlagets utveckling genom sin popularitet, nämligen Viktor
Rydberg och den finlandssvenske Zacharias Topelius.
Rydberg kunde jag en hel del om innan, men Topelius
var mer ett blankt blad, så desto roligare då att lära sig
något nytt. Den äldre generationen kanske känner till
Fältskärns berättelser, som handlar om en fiktiv adelsfamiljs öden från 1600- till 1700-talet, men Topelius skrev
även för sin tid populära berättelser för barn.
Vi har även några fina psalmer av honom i vår psalmbok. Den mest berömda är kanske julpsalmen 645 Giv
mig ej glans, ej guld, ej prakt med melodi av den finske
tonsättaren Jean Sibelius, men jag tänkte lyfta fram en
annan som ligger mer rätt i årstiden vi befinner oss i nu
och vart vi är på väg. Den psalm jag tänker på är psalm
518, Hur härligt vittna land och sjö, måhända mindre
känd, men med ett
tema som
passar bra.
Den handlar
om hur jorden,
naturen nu gått
i vila och bidar
sin tid, och fastän
allt verkar dött och
förött, så vilar fröet i
den mörka jorden och
allt väntar på att födas på
nytt. I tredje versen står det
så här om Gud:

”Ty du, barmhärtig år från år, bevarar
för en nyfödd vår det frö som drivan täcker.
Det lever i sin mörka grav; du lyfter
snart dess täcke av, din sol det återväcker.”
Årstidsmässigt är vi i denna väntan och vi kan se hur naturen själv genomgår förvandlingen från död till liv, från
mörker till ljus, från vilande frö till spirande grodd.
Det är ju samma rörelse som vi finner i kyrkoåret, från fastan
till påsken. Det stillsamma dramat i naturen, som långsamt
uppväcks, förtätas i evangeliernas drama om hur Jesus Kristus går vägen upp till Jerusalem under fastan, på väg mot sin
död, avslöjande ondskans makter, men segrande i kärleken,
uppväckt till det eviga livet.
Topelius ”läser” liksom naturen på ett sätt som vi har förlorat
för längesedan. Den natur han beskriver finns förvisso
inte mer, vår tids natur bär mycket mer människans hårda
avtryck, men växlingarna finns ju så klart kvar, rörelsen,
själva dramat. Att läsa sitt liv i ljuset av naturens drama och
det förtätade drama som evangelierna ger oss, erbjuder oss
ett annat sätt att vara till på, som inte bara är präglat av nytta
och ekonomisk vinning, statusjakt och prylfixering.
Man kunde kalla det för ett mer poetiskt, existentiellt eller
religiöst sätt att finnas till på. En annan läsning av livet. En
läsning som uppfostrar till tålamod och tröstar till livsmod,
en läsning som ger uthållighet i väntans och prövningens
tider, men också förtröstan och hopp, eller med Zacharias
Topelius egna ord i fjärde versen:

”Ljus är din klädnad, Herre Gud: i norrskensprakt och stjärneskrud din himmel
skådar neder. Dig bliver intet mörker
när, du våra fötters lykta är,
som oss i natten leder”.
Jonas Karlsson
Komminister - präst
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Begravningsverksamheten
Vem ansvarar för begravningsverksamheten?

En församling i Svenska kyrkan är ansvarig (huvudman) för
begravningsverksamheten. Det är huvudmannens skyldighet
att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för de som
är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde.
Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet.
Huvudmannen ska dessutom kunna erbjuda särskilda gravplatser
för de som inte tillhör något kristet trossamfund. En särskild gravplats är en gravplats vars läge och utformning är motiverad utifrån
livsåskådning, religion eller begravningsseder. Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som
inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är
länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Begravningsombud

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att
de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna
från begravningsavgiften på rätt sätt.
Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med
förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

Vad gör begravningsombudet?
• Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
• Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör
Svenska kyrkan.
• Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
• Informerar om verksamheten till dem som inte tillhör Svenska
kyrkan.
• Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Begravningsombud i Trelleborgs kommun:
Ben Benrabah - 0704-40 22 45, benrabah@msn.com

JOURHAVANDE PRÄST
Jourhavande präst lyssnar och det som sägs stannar mellan er. Alla präster har tystnadsplikt.
Du kontaktar Jourhavande präst via telefon eller chatt.
Ring 112
och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.
Tjänsten är öppen alla dagar 21.00-06.00. Samtalet är gratis.
Chatta på www.svenskakyrkan.se.
Chatten är öppen söndag-torsdag 20.00-24.00. Säkerheten är lika bra som när du ringer. Du får vara anonym och det
är enbart du och prästen som chattar med varandra. Ingenting sparas. Innehållet i chatten krypteras och försvinner
när chatten stängs ner eller chattiden gått ut.
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Svenska kyrkan som kulturbärare
Svenska kyrkan är en av vårt samhälles största kulturaktörer. Den förvaltar ett mångfacetterat, tusenårigt
arv av miljöer och byggnader inklusive inventarier. Samtidigt bedriver Svenska kyrkan kulturverksamhet på
en mängd arenor och inom de flesta genrer, som musik, konst, litteratur, scenkonst och film.
I Sverige finns ungefär 3 400 kyrkor som förvaltas av
Svenska kyrkan. Det kyrkliga kulturarvet är ett kulturarv
som handlar om identitet på många plan, såväl religiöst,
historiskt som kulturellt. Varje kyrka berör frågor om
tro, gudstjänst och arkitektur, traktens historia och de
människor som levt och lever där.
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Går Svenska kyrkans bidrag till kulturen att
värdera?

Under Bokmässan 2020 presenterades rapporten Svenska
kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv.
Analysföretaget Ramboll har tagit fram rapporten där man
analyserat alla aktiviteter som är konstnärliga eller bevarar kulturarvet. Rapporten behandlar inte den konst som
I kyrkans lokaler gestaltas ofta moderna konstnärliga
uttryck genom exempelvis installationer, musik, scenkonst gestaltas i gudstjänsten, utan fokus ligger på annan kulturell
och konstutställningar. För Svenska kyrkan är det angelä- verksamhet.
get att det kyrkliga kulturarvet betraktas som mångfaldigt, Enligt de beräkningar som finns i rapporten är det samhällsföränderligt och betydelsebärande.
ekonomiska värdet av Svenska kyrkans kulturverksamhet
2,3 miljarder kronor om året. Utöver detta tillkommer också
Kultur och Kulturarv
ekonomiska spridningseffekter på ytterligare 2,7 miljarder
Det är viktigt att betona beröringspunkterna mellan kulkronor samt 6 300 arbetstillfällen.
turarvet och kulturen. Kulturarvet är materiella uttryck,
Då kulturminister Amanda Lind och ärkebiskop Antje
som byggnader, objekt och miljöer. Det immateriella
Jackelén samtalade om det samhällsekonomiska
tar sitt uttryck i en mängd olika
värdet av Svenska kyrkans bidrag till kultur
kulturaktiviteter.
”Svenska kyrkan
och kulturarv, lyftes kyrkan som kulturbäskapar en livfullhet
Detta kan exemplifieras av musikverkrare upp, som en unik aktör. Inte minst poängsamheten. Musiken i Svenska kyrkan är
och ett sammanhang i terade kulturministern kyrkans roll för kultur i
ett levande exempel på ett både immatglesbygd.
ett lokalt samhälle
eriellt (musicerandet) och materiellt
som är viktigt”
En annan viktig aspekt som diskuterades var det
(orglar och andra instrument) kulturarv
krympande
medlemsantalet i Svenska kyrkan
i landets många kyrkorum.
Kulturminister
eftersom kulturverksamhet finansieras till största
Amanda Lind
Svenska kyrkan är en aktiv medarrangör
delen av medlemsavgifter. Därför finns risk att
till stora kulturevenemang. Varje år tar dessSvenska kyrkan i framtiden inte kommer att kunna
utom hundratusentals svenskar del av kyrkans eget
erbjuda samma utbud som hittills på kulturens område.
kulturutbud genom allt från konserter till hantverksDitt medlemskap är viktigt!
Jessica Heiderup
träffar och körer i församlingarna.
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

TRELLEBORGSKRYSSET

Namn:.................................................................................
Adress:..............................................................................
Telefon:.............................................................................

|⤵
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studieförbund i
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ta
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man
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I Trelleborg kan man
ta ett dopp här
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vatten
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staden
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har den
man blir
kär i

batterityp
förmodar

Lars
Kepler

skvalade

spannmålsmagasin

speja

innehållslös

hovslagaren
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motorcykelkillar

spelar i
TFF

varje slags

ska frön
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lyxig
bil
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är en kniv
jämfört
med en
sked

håller ihop
återskall

|
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fil
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bankträd
ledning

kan göras
med ring

yttrade

oförstörd

kvist

skopas

kort
nummer

⤵

⤵

inträffar

Skicka eller lämna in din lösning senast den 5 mars till
församlingshemmet. Av de rätta lösningarna drar vi 5 vinnare.
Vinnarna kontaktas personligen och presenteras på vår hemsida
senast den 26 mars.

naturorientering

p
i
g
g
e
n

atoll

lövträd

roddbåt

igång

fattig

har ICA
Maxi en
välfylld

spismärke

förutse

avfyrade

norpa

alfa

jycklaren
Tommy
Salo

fel

titan

bestämd
artikel

okokta

den första
kvinnan

3,14
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årstiden

visar
tiden

partikeln

soppans
och
grytans
näringsrika
avkok

tidig

stämning

bidrar med
mjölk

grym

är alla
goda ting

Lars
Andersson

1:a pris
Strand- och
picnicväska

2-3:e pris
Frysväska

Jess
4-5:e pris
Kyrkans
tygkasse
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RIKTLINJER FÖR SIGNALELEMENT KYRKOVAL

Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, cirka 21 600 anställda och tusentals och åter tusentals
frivilligarbetare. Vart fjärde år hålls det val då drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas.
För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För att kunna kalla sig folkkyrka måste ju
folket vara med och styra. Det gör man på tre olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt.
Kandidater och nomineringsgrupper

Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. De representerar olika nomineringsgrupper.
Nomineringsgrupperna driver de frågor som de tycker är
viktiga för Svenska kyrkan och i kyrkovalet röstar man
på de nomineringsgrupper och kandidater som man tycker bäst representerar ens egna åsikter.
Signalelement Kyrkoval 2021

Det
lokala valet
Tryck = filformat EPS

På
den =
lokala
nivån
det kyrkofullmäktige
som man
Färger
CMYK,
heltärsvart,
negativ
väljer.
Kyrkofullmäktige
utser
sedan
ett
kyrkoråd,
som
Totalt: 3 filer
är som församlingens eller pastoratets styrelse. Där
sitter
också kyrkoherden
med, som
leder församlingens
Webb/officepaketet
= filformat
PNG
arbete.
Kyrkofullmäktige
de beslut som påverkar
Färger =
RGB, helt svart, fattar
negativ
medlemmarna
Totalt: 3 filer mest. Det handlar till exempel om vad
församlingen ska arbeta mer med, om det är nya inriktningar
storaärsatsningar
som ska
göras, eller om det
Den lilaoch
färgen
en av Svenska
kyrkans
profilfärger
och har
är
verksamheter
somCMYK-blandningen
ska läggas ned eller 40/100/0/0,
slås ihop. Ska
RGB 167/22/128
eller med
PMSdet
2352U.
församlingen
samarbeta
lokala flyktingboendet?
Ska det göras en stor satsning på barn som lever i fattigSignalelementet
finns påanställa
svenska,
engelskaen diakon för
dom?
Ska församlingen
ytterligare
och
finska.
att utöka hembesöksverksamheten hos äldre och sjuka?
Det är sådana frågor som beslutas om på lokal nivå.
Signalelement är inte logotyper
Signalelementet ska inte placeras så att det
Det
regionala
uppfattas
som envalet
avsändare. Signalelementet
På
regional
man ledamöter till stiftsfullmäkersätter intenivå
vårväljer
logotyp.
tige. Det finns 13 stift och deras uppgift är att stötta
församlingarnas
arbete och
se till att församlingarna
Läs mer om användning
avatt
signalelement
i
följer
lagar
och
regler
som
finns
om
deras
verksamhet.
manualen för Svenska kyrkans grafiska profil, s 26.
Ska en kyrka renoveras kan stiftet hjälpa till med expertiskunskap. Finns stora behov som till exempel många
hemlösa, kan stiftet samordna hjälpinsatser. Stiften utser
också församlingar som bedriver verksamhet på finska,
samiska och teckenspråk till exempel.
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Vilka riktlinjer ska finnas för Svenska kyrkans arbete för
klimatet? Det är exempel på frågor som kyrkomötet har
hand om.
Kyrkostyrelsen ansvarar för kyrkovalet
När kyrkomötet inte sammanträder är det kyrkostyrelsen
som leder det nationella arbetet. Det är kyrkomötet som utSignalelement
vit platta är dess ordförande.
ser de
14 ledamöternamed
och ärkebiskopen
Tryck = filformat
EPSför att kyrkovalet genomförs. De
Kyrkostyrelsen
ansvarar
Färger = CMYK
ser till att det finns ett valkansli som arbetar med valet. ValTotalt: 1 fil
kansliet börjar arbeta flera år innan valet ska genomföras.
Det krävs mycket arbete för att hålla ihop alla inblandade.
Webb/officepaketet = filformat PNG
DetFärger
är över=fem
RGBmiljoner personer som har rätt att rösta.
I förra
kyrkovalet,
2017, ställde 33 000 kandidater upp. I
Totalt: 1 fil
år har 761 nomineringsgrupper registrerat sig. Det finns
612Signalelementet
valnämnder, sommed
ansvarar
för valen
påfast
lokallutning
nivå, 13
vit platta
har en
och
stiftplaceras
som ansvarar
för
valen
på
regional
nivå
och
tusentals
alltid utfallande, se exempel ovan.
frivilligarbetare.
Bilden
visar hur signalelemetet med vit platta
Text:
Jiangnedan
Millington
inte ska placeras.

Det nationella valet
Högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan är Kyrkomötet med 251 ledamöter. Det har möten två gånger om
året och kan jämföras med riksdagen. Här tas principiella
beslut som är viktiga. Vilka psalmer ska finnas i psalmboken? Hur ska gudstjänsterna genomföras?
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

Påsken

Påsken är kristendomens största helg och står i centrum i den kristna tron.
Vi firar att Jesus besegrar döden. Det som börjar så hemskt – med sveket, pryglandet och döden – slutar
med kärlekens triumf. Döden kan inte hålla kvar Jesus, han uppstår och banar vägen
för oss alla att uppstå. När Jesus uppstår vinner det goda över det onda.
Den kristna påsken är kopplad till den judiska, som bygger
på berättelser om judarnas uttåg ur Egypten efter år av slaveri. Det var under den judiska Pesach-högtiden som Jesus från
Nasaret red in i Jerusalem.

Palmsöndagen

Söndagen före påsk är ägnad minnet av Jesu intåg i Jerusalem, då han red in i staden på en åsna och hyllades av folket,
som hälsade honom med palmkvistar i händerna.

Långfredagen

Efter att Jesus har gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus. Denne fattar
beslutet att Jesus ska dömas till döden. Anledningen är att
Jesus har gjort anspråk på att kalla sig judarnas kung. Jesus
får själv bära sitt kors till Golgata, en kulle utanför staden,
där han korsfästs. När han har dött tas kroppen ner, lindas med linne och läggs i en grav i närheten.

Påskdagen

Stilla veckan

Alla dagar från skärtorsdagen fram till annandag påsk kallas i
folkmun för ”påsken”. Men det är egentligen påskdagen, den
dag då Jesus uppstod, som inleder påskveckan. Veckan före
påsk kallas stilla veckan eller passionsveckan. Det är den sista
veckan i fastan och dagarna innan Jesus korsfästs. Stilla veckan börjar på palmsöndagen och fortsätter fram till påskafton.
På påsknattsmässan gestaltas övergången från stilla veckans
sorg till påskens glädje.

Skärtorsdagen

			
Jesus äter den sista måltiden tillsammans med sina tolv lärjungar. Medan de äter säger Jesus till dem att de ska fortsätta
att bryta bröd och dricka vin tillsammans, även när han inte
finns ibland dem. Gör det till minne av mig, säger Jesus. Det
är den första nattvarden – sedan grips Jesus efter att ha blivit
förrådd av en av sina lärjungar, Judas.

ÄGGET

Ägget symboliserar Jesu uppståndelse. Genom det hårda
skalet, symbol för graven, bryter
Kristi nya liv fram. Att äta ägg vid
påsk är en internationell sed.
Detta hänger ihop med att
hönsen hade uppehåll i äggproduktionen under vintern men
kom igång igen lagom till fastan.
Eftersom man inte åt ägg under
fastan skapades ett äggöverskott till påsken.
Att måla äggen är en europeisk
sed som även blivit något av en
konstform i vissa länder.

När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är stenen
bortrullad och hans kropp är borta. Jesus har uppstått från
döden. Det innebär att vi människor inte behöver vara
rädda för döden eller ondskan. På påskdagen firar vi att
livet har segrat över döden och att godheten har segrat
över ondskan. 		

Annandag påsk

Jesus visar sig för alla lärjungar på olika sätt. Deras reaktioner är också olika, vissa tvivlar eller vill ha bevis till att
börja med. Annandagens budskap är att den uppståndne
Kristus går vid vår sida och delar vår vardag. Den uppståndne Kristus visar att Gud är en levande Gud, inte
alltid igenkännbar.

PÅSKKÄRRING

De är kvarlevor från gammaldags häxtro. De var ondskefulla
varelser som åkte till Blåkulla
på sina kvastar och festade, för
att sedan återvända på påskdagen. Häxtron var ett sätt att
belysa kampen mellan det onda
och det goda. Påskens tema är
kampen mellan ljus och mörker,
liv och död.
Det är osäkert när påsktraditionen att klä ut sig till påskkärringar tog sin början i Sverige,
men seden var spridd i västsvenska städer vid mitten av
1800-talet.

FIRA PÅSKEN MED OSS!
Mässa/Gudstjänst
i S:t Nicolai kyrka

1/4
18.00 Skärtorsdagsmässa
2/4
10.00 Långfredagsgudstjänst
3/4
23.30 Påsknattsmässa
4/4
10.00 Påskdagsmässa
5/4
10.00 Pilgrimsmässa
13.00 Emmausvandring utgår
från församlingshemmet till Fru Alstad.
Korvgrillning och fika vid ankomst.
18.00 Mässa i Fru Alstads kyrka
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Kontakta oss!
Trelleborgs församling
Valldammsgatan 5
231 43 Trelleborg

Kyrkogårdsförvaltningen
Fredsgatan 24
231 51 Trelleborg

Diakoniexpeditionen
Valldammsgatan 5
231 43 Trelleborg

Besök
vardagar
torsdag

Besök
vardagar

09:30-12:30

Telefontid
vardagar
onsdag		

09:30-12:30
12.30-16:00

Besök
måndag		
onsdag		
torsdag		
fredag		

Telefon

0410-108 35

FAKTA

10:00-12:00
14:00-17:00

Telefontid
vardagar
10:00-12:00
		13:00-15:00
torsdag		
14.00-17:00
fredag		
10.00-13.00
Telefon

0410-597 00

08.30-09.30
08.30-09.30
16.30-18.00
08.30-09.30

Telefon
Mari Ekdahl
0410-597 07
Britt-Mari Larsson 0410-597 08

trelleborg.kyrkogardsforvaltning
@svenskakyrkan.se

mari.ekdahl@svenskakyrkan.se
britt-mari.larsson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Anna Hult
0410-597 05, 0709-64 30 05
anna.hult@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetschef
Linnea Widing
0410-597 59, 0761-30 40 84
linnea.widing@svenskakyrkan.se

Pedagoger
Karl-Johan Eklund
0410-597 13, 0730-91 60 29
karl-johan.eklund@svenskakyrkan.se

Komministrar/Präster
Mikael Bedrup
0410-597 09, 0733-86 10 17
mikael.bedrup@svenskakyrkan.se

Kanslichef
Emma Lindstrii
0410-597 03, 0733-12 58 79
emma.lindstrii@svenskakyrkan.se

Zandra Hagman - föräldraledig
0410-597 14, 0730-89 25 18
zandra.hagman@svenskakyrkan.se

Jonas Karlsson
0410-597 11, 0702-79 01 09
jonas.b.karlsson@svenskakyrkan.se

Församlingsexpedition
Denise Ersson
0410-597 02, 0702-95 27 02
denise.ersson@svenskakyrkan.se

trelleborgs.forsamling
@svenskakyrkan.se

FAKTA

Catarina Liljeberg
0410-597 04, 0730-57 41 67
catarina.liljeberg@svenskakyrkan.se
Thor Nilsson - vikarierande kyrkoherde
0410-597 10, 0721-22 44 88
thor.nilsson@svenskakyrkan.se
Agneta Salomonsson
0410-597 06, 0703-54 61 75
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se
Diakoner
Mari Ekdahl
0410-597 07, 0703-77 66 50
mari.ekdahl@svenskakyrkan.se
Britt-Mari Larsson
0410-597 08, 0709-14 30 08
britt-mari.larsson@svenskakyrkan.se
Lokalvårdare
Helene Niebuhr
helene.niebuhr@svenskakyrkan.se
0410-597 54

Kommunikatör/Administratör
Jessica Heiderup
0410-597 01, 0702-93 57 01
jessica.heiderup@svenskakyrkan.se
Vaktmästeri
0410-597 40
Lars-Göran Persson
lars-goran.persson@svenskakyrkan.se
Robert Zetterqvist
robert.zetterqvist@svenskakyrkan.se
Husmor/Köket
0410-597 50
Församlingsvärdinna
Lena Brindell
0410-597 55, 0706-18 19 89
lena.brindell@svenskakyrkan.se

Matilda Salomonsson
0410-597 12, 0702-98 47 12
matilda.salomonsson@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker/körledare
Martin Arpåker
0410-597 34, 0709-45 32 50
martin.arpaker@svenskakyrkan.se
Stina Backlund
0410-597 21, 0709-45 45 77
stina.backlund@svenskakyrkan.se
Begravningsombud
Ben Benrabah
0704-40 22 45
benrabah@msn.com
Ordförande i Kyrkofullmäktige
Margreth Mårtensson
privat: 0733-90 05 25
palmhalsan@outlook.com
Ordförande i Kyrkorådet
Leif Malmstein
privat: 0705-53 81 82
l.malmstein43@gmail.com

www.svenskakyrkan.se/trelleborg
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