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Välkommen till TRELLEBORGS FÖRSAMLING
Vi arbetar för och med människor i livets alla skeden.
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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På grund av coronapandemin är våra verksamheter pausade.
Vi startar upp igen så fort det är möjligt.

Tack Mari!
Mari Ekdahl har fått en ny tjänst
som diakon i Bjuv. Valborgsmässoafton lämnar hon sin
anställning hos oss i Trelleborg.
Vi vill med dessa rader tacka för
den tid hon har varit en del av vårt
arbetslag. Mari har genom sina samtal och
gruppverksamheter fått betyda mycket för många, inte
minst dem som är i svåra och utsatta situationer. Mari
har också betonat nödvändigheten av stillhet och eftertanke då hon lett meditationer och pilgrimsvandringar.
Vi önskar dig, Mari, lycka till och Guds välsignelse när
du nu byter hamnstaden Trelleborg mot gruvorten Bjuv.
Hoppas också att du får tid över till att koppla av med
handarbeten.
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Gudstjänst/Mässa, S:t Nicolai kyrka
söndagar
tisdagar
torsdagar

6/5

10.00 		
08.30
18.00 (t.o.m. 20/5)

Ungdomsmässa - L.I.F.E.

18.00

13/5 Tornblåsning med gudstjänst

08:00

13/5 Finsk mässa			

13.00

20/5 Himmel och pannkaka		

17.00

30/5 Mässa med små och stora

10.00

26/6 Midsommardag		
15.00
Friluftsgudstjänst på Norra kyrkogården

Gudstjänst/Mässa på radio
Söndagar 10.00
Vi sänder söndagsgudstjänster via Radio Trelleborg.
Lyssna på 92,8 mhz eller på radiotrelleborg.se.

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

Tre kyrkoherdar
Vår kyrkoherde Anna Hult är sjukskriven sedan midsommar i fjol. Första tiden vikarierade Agneta Salomonsson. Sedan mitten av augusti fram till mitten av april har kyrkoherdetjänsten uppehållits av Thor Nilsson, och från den 19 april tjänstgör Bengt Karlgren.
Jag började i Trelleborg den 1 sept. 2018 som komminister på deltid. Jag känner stor tacksamhet för den tid jag har fått vara en del av det kreativa arbetslaget, för alla goda samtal
och kontakter jag haft med församlingsborna och andra, och för alla erfarna och engagerade förtroendevalda jag fått samarbeta med. Jag kommer att sakna er. Det har varit en
prövande tid för oss alla, men vi ser fram emot ljusare tider. Jag hoppas framöver få bättre
tid till resor, gå på teater, se fotboll, sitta i kyrkbänken, och att få umgås med familj och
vänner. Jag önskar er alla Guds nåd och Guds frid!

Thor Nilsson
Jag heter Bengt Karlgren och ska under resten av året vikariera som kyrkoherde. Jag har tidigare varit kyrkoherde i Landskrona fram tills jag gick i pension 2018. Jag bor i Malmö så jag
kommer att pendla till Trelleborg. Det tar ungefär lika lång tid till Trelleborg som det tog till
Landskrona.
Mellan Trelleborg och Landskrona finns flera gemensamma beröringspunkter, t.ex. är båda
betydande industristäder med hamn. Jag ser fram mot att pandemin ska släppa sitt grepp om oss
alla och att kyrkan på nytt ska kunna välkomna människor till både gudstjänster och konserter.
								Bengt
Det är omskakande inte bara för den drabbade som blir
allvarligt sjuk utan för alla som står bredvid: familj, släkt,
vänner, arbetskamrater. Vad händer nu? Kommer NN bli
frisk? När kommer NN bli som vanligt? Kommer NN någonsin bli som innan sjukdomen slog till? Många oroliga
frågor och mycket få svar. Alla är vi drabbade på något
sätt under denna tid. Vi är så vana att ha kontroll, att
kunna planera och genomföra allt från arbetsuppgifter till
semesterplaner och nu är allt på ”paus” och ingen vet för
hur länge. Tiden kan kännas märkligt lång samtidigt som
den svischar förbi. Hur kan vi använda denna märkliga tid
till något positivt?
Thomas Sjödin har bland annat skrivit boken ”Långsamhetens lov”. Där går han in på vad som händer när vi väljer
att göra saker riktigt långsamt och fokusera uppmärksamheten. Det kan vara att gå på en minipilgrimsvandring
längs med floden Cam i Cambridge, gå med myrsteg, full
uppmärksamhet på ljud, doften av vatten, solens värmande strålar, att läsa bibelordet långsamt gärna flera gånger
och plötsligt ”öppnar det sig” och vi hör/ser nya saker som
talar till vårt hjärta. Att ge en annan människa din odelade,
fulla uppmärksamhet.
Det är där Gud möter oss i oändlig kärlek. Gud längtar
efter var och en av oss mer än vi kan ana och Gud söker
oss och möter oss där vi är: i naturens famn i en vacker
soluppgång/solnedgång, i lärkans glada drillande, vårblommornas vackra färger, i det levandegjorda bibelordet
och i relationen med en annan människa.
Jag har alltid gillat att brodera, gärna korsstygn. Jag gillar
de där gamla bonaderna med visdomsord på. Det tar tid,

Karlgren

en långsam hobby. När man börjar, börjar man med ett helt
tomt tyg. Man tråcklar ett kors mitt på tyget, härifrån räknas
sedan mönstret ut. Jag tänker ofta att så ser jag livet och
tron, att korset/tron ligger som en grund att tolka hela livet
utifrån. På en bonad står det:
Tro-gör allting möjligt
Hopp-gör att allting fungerar
Kärlek-gör allting vackert.
”Men nu består tro, hopp och
kärlek, dessa tre, och störst av
dem är kärleken”
(1Kor13:13)

Det har jag lärt mig detta år, att det viktigaste inte är att vara
frisk och ha hälsan. Det viktigaste är att känna sig sedd och
älskad. Tillsammans skapar vi hopp genom att finnas där för
varandra.
För mig har psalm 817 betytt oerhört mycket det senaste
året: ”Med hjärtats tillit att Guds goda makter beskyddande och
trofast kring oss står vill vi tillsammans leva dessa dagar och tacksamt ta emot den tid vi får.” och även 1Thess 5:15-18 ”Sträva
alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla andra. Var
alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är
Guds vilja i Kristus Jesus."
Varmt tack för alla goda tankar, förböner, blommor
och kort som nått mig och min familj!
Gud välsigne er alla!
				Anna

Hult, kyrkoherde

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Dags att bli konfirmand
Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation
betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och vad det kan innebära för dig.
Du får möjlighet att utforska din relation till andra människor, till dig själv och till
vad tro kan vara.
Vi kommer att erbjuda

• Sommargrupp
• Helggrupp
• Onsdagsgrupp
• Torsdagsgrupp
Mer information kommer i maj.
Alla grupper utom sommargruppen
har sina träffar under hösten och våren
och konfirmeras i maj 2022. För sommargruppen planeras enstaka träffar
under året med tre intensiva veckor
under sommaren och konfirmation i
juli 2022.

På träffarna funderar vi på olika
teman, fikar och firar andakt, varvat
med aktiviteter och utflykter.

Upptaktsträff

Vi inleder konfirmationsåret med en
upptaktsträff för årets samtliga konfirmander och vårdnadshavare.

Att vara konfirmand handlar om att
Onsdagen den 15 september
vara en del av församlingen och därför
18.00 i S:t Nicolai kyrka
ingår det att gå på ca 10 gudstjänster
Vi startar i kyrkan med en gudstjänst.
under konfirmandtiden.
Därefter går vi över till församlingshemmet för information och fika.
Vi erbjuder även specialanpassad
konfirmationsundervisning för dig
Läger
som har någon typ av funktionsVi erbjuder kostnadsfritt läger med
variation, antingen individuellt eller i eller utan övernattning beroende på
mindre grupper.
vilken grupp du anmäler dig till.

Se hit, du som är f
- snart är det dags för Konfi

Håll utkik i brevlådan i maj månad, då kommer du att få en inbju
Information kommer också att finnas på
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Vad är konfirmation
egentligen?

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska
kyrkan in till konfirmation.
Konfirmation betyder bekräftelse –
bekräftelse av ditt dop och vad det kan
innebära för dig.
Konfirmation handlar om kristen tro.
Och kristen tro handlar om ditt liv och
dina frågor.

Varför finns jag till?
Finns Gud?
Vem är Jesus?
Vad ska jag göra med mitt liv?
Duger jag?

Under konfirmationstiden får du
möjlighet att i ett tryggt sammanhang,
med nya och gamla kompisar, lära
känna andra människor, dig själv och
Gud.
Vi pratar om allt möjligt och utgår
från den kristna trons budskap, bibelns
berättelser tillsammans med dina egna
erfarenheter och frågor.
Du får möjlighet att stanna upp i alla
måsten, krav och prestationer och du
får komma precis som du är.

Vanliga frågor
Jag är inte döpt, kan jag ändå
konfirmeras?
Du behöver inte vara döpt, utan kommer att döpas under konfirmandtiden.
Kostar det något?
Det kostar inget att vara med i våra
konfirmandgrupper.
Jag vill gå i samma grupp som min
kompis, går det?
För det mesta brukar det gå att ordna
så att du hamnar i samma grupp som
dina kompisar. Men det kan vara bra att
anmäla sig tidigt så att grupperna inte
blir fullbokade.
Jag är född 2006, kan jag ändå
konfirmera mig?
Ja, det går jättebra att anmäla sig till
någon av våra grupper.
Jag bor inte i Trelleborgs församling, kan jag ändå anmäla mig hos
er?
Ja, du kan bli konfirmerad i vilken
församling du vill.
Är det kul?
Absolut! Varje år väljer ca 30 000 tonåringar att bli konfirmerade i Svenska
kyrkan och utvärderingar visar att
nästan alla tycker att det var roligt och
överträffade deras förväntningar.

född år 2007
firmation 2021/2022!

udan och information om våra konfirmationsgrupper.
å vår hemsida och på Facebook.

Anmälan
Vi skickar ut mer information och
anmälningsblankett under maj
månad per post.
Anmäl dig genom att fylla i den
och skicka till oss, alternativt lämna
personligen på pastorsexpeditionen eller i vår brevlåda.
Du kan också anmäla dig genom att
fylla i formuläret på vår hemsida.
www.svenskakyrkan.se/
trelleborg/konfirmation
Det är viktigt att du anger mer än ett
alternativ vid anmälan.

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Personligt:
Namn: Jonna Christiansen
Ålder: 16 år
Skola: Pilevallsskolan
Roll i församlingen: Ung ledare
Intresse: Umgås med vänner,
träna och musik
Spelar: gitarr och piano
Favoritmat: Sushi

Möt Jonna Christiansen

konfirmerad och ung ledare

Favoritmusik: Lana del Rey
Vill bli: Neurokirurg eller
forskare

Ung ledare
Jonna hade upplevt kyrkan som en
trygg plats att komma till och ville
gärna fortsätta att verka i församlingens arbete.
- Det är alltid lugnt när man
kommer hit. Här kommer man bort
från allt annat och kan vara sig själv,
Vad var roligast?
konstaterar Jonna insiktsfullt.
- Det var helt klart att åka på läger!
Alla konfirmander blev tillfrågade
Konfirmanderna åkte på två olika läger om att fortsätta efter konfirmationen
till Stiftsgården Åkersberg i Höör. Ett
som unga ledare. Jonna anmälde sitt
på hösten och ett på våren.
intresse och blev kontaktad av CataInnan de åkte på läger hade de träffats rina Liljeberg, ansvarig präst.
en gång i veckan. Under lägervistelSom ung ledare får man en ny roll
serna kom de närmare varandra och
som hjälpledare i de nya konfirmaskapade en god gemenskap.
tionsgrupperna. Vissa har varit unga
De fick se på film, gå på pilgrimsvand- ledare i många år och för andra, som
ring, leka, ta del av kreativa övningar,
Jonna, är det ett nytt uppdrag.
prata, hänga, fika och umgås. Extra
- Våra unga ledare fungerar som en
roligt var att de träffade en annan kon- bro mellan de vuxna ledarna och delfirmandgrupp från en annan församling tagarna, säger Catarina. Alla som vill
som hade läger på Åkersberg samtidigt. är välkomna och de erbjuds utbildGemenskapen är ett återkommande
ning för att växa i sin nya roll.
ord när Jonna beskriver sin konfirmaOrd som gemenskap, tillhörighet
tionstid. I gruppen blev den så stark att och egenvärde är både innehållsrika
deltagarna fortfarande håller kontakten och viktiga. Visst är det fint med en
idag.
plats som kan erbjuda det för våra
- Vi ska ha en återträff, men den har
ungdomar.
blivit uppskjuten på grund av pande		
Jessica Heiderup
min.

Innan Jonna anmälde sig till konfirmation hade hon en
sporadisk relation till kyrkan. Hennes familj besökte kyrkan
vid vissa högtider t.ex. till jul. Nu har hennes relation till
kyrkan förändrats. Jonna trivs med att vara delaktig i
församlingens arbete och är idag aktiv som ung ledare.
Jonna är en 16-årig trelleborgstjej som
bor med mamma, pappa, storebror och
lillebror. Hon tycker om att umgås med
vänner, träna och är engagerad i skolarbetet, där favoritämnena är matte och
naturorientering. Som gymnasieval har
hon sökt till Rymdgymnasiet i Kiruna
och Naturprogrammet i Trelleborg.
Varför konfirmation?
- Vi var ett gäng kompisar som tyckte
att det kunde vara en kul grej att göra
tillsammans, berättar Jonna. Hon hade
också fått tips från en äldre vän om att
det var jätteroligt med "konfa".
Förväntningar
- Det var ännu roligare än vad jag
hade trott, säger Jonna med ett leende.
Hon hade hört att de skulle åka på läger
och det hade hon sett fram emot, men
hon hade en bild av att resten av undervisningen skulle vara mer traditionell.
Glatt överaskad upptäckte hon istället
att undervisningen byggde på olika
typer av aktiviteter och andra roliga
övningar, både inne och ute.
- Vi sjöng jättemycket, säger hon,
både psalmer och andra sånger. Favoriten var "Allting nytt", Hillsong worship.
Det blev lite som gruppens låt.
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Sommarkonfirmation 2021

Ett speciellt minne
- Det var konfirmationsdagen. Det
var dagen som alla hade sett fram emot,
säger Jonna utan att tveka. Hon minns
starkt stunden när de alla stod i kyrkan
och sjöng tillsammans.

Är du född 2006 eller 2005 och
har missat att anmäla dig till konfirmation? Då kan vi erbjuda plats i
årets sommargrupp.
För mer information kontakta
Jonas Karlsson

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

TRELLEBORGSKRYSSET

Namn:.................................................................................
Adress:..............................................................................
Telefon:.............................................................................
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Skicka eller lämna in din lösning senast den 17 maj, till
församlingshemmet. Av de rätta lösningarna drar vi 5 vinnare.
Vinnarna kontaktas personligen och presenteras på vår hemsida
senast den 4 juni.
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På grund av coronapandemin är våra verksamheter pausade. Vi startar upp igen så fort det är möjligt.

musikprogram

i S:t Nicolai kyrka - vår och sommar

maj/juni
		
23/5
		

Drömmen om Paris

Paris – ett centrum där konsten
och dess kultur ständigt varit levande, berörande och inspirerande. Många är de poeter, konstnärer och musiker
som sökt sin inspiration i denna mytomspunna stad.
I denna konsert får vi i ord och ton möta några av de
som verkade och satte färg i den parisiska konstnärsmiljön. Från musik av bland andra de nordiska tonsättarna Gösta Nystroem och Viking Dahl, som for till
Paris för att utveckla sitt och det nordiska tonspråket, till
en av de främsta kvinnliga franska tonsättarna, Lili Boulanger. En afton med färger, drömmar och liv!
Medverkande:
Stina Ekblad, skådespelare och recitatör
Richard Lindström, baryton
Martin Arpåker, piano

23 maj 16.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

6/6

Nationaldagskonsert

		
Sveriges nationaldag firar vi med en musikalisk fest där älskade klassiker såsom "Till havs” varvas
med de nordiska folkvisorna. Varmt välkomna att fira
med oss!
Medverkande:
S:t Nicolai Vokalensemble
Stina Backlund, piano
Martin Arpåker, dirigent och sång

6 juni 16.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

18/6

		 After Work - orgelmusik
		
En konsert där orgeln har en central
plats. Genren är varierad: allt från västerländsk konstmusik
till populärmusik och improvisation. I denna konsert sker
ett musikaliskt möte mellan orgeln och musikalmusiken.
Medverkande:
Daniel Bentzen, musikalartist
Martin Arpåker, orgel

18 juni 17.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!
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Pianofestival
Trelleborg Piano Festival startade 2005. I S:t Nicolai kyrka med sin fina akustik står en av landets finaste
konsertflyglar och under de tidigare festivalerna har ett 70-tal pianister från 17 länder framträtt.
Ett antal internationellt och nationellt framstående konsertpianister har förts samman med några av de mest lovande
yngre pianisterna. Det har gett konserter med stor variation och spännande programsättning.
2020 var vi tvungna att ställa in p.g.a. pandemin men nu hoppas vi i stället på att kunna genomföra årets festival och åter samlas några sommardagar för att njuta av pianospel på högsta nivå.

Musik av bl a Beethoven, Chopin, Liszt, Stenhammar, Skrjabin,
Boulanger, Debussy, Ravel, Ruth Seeger, Andrea Tarrodi, Brahms.

måndag-torsdag
28 juni-1 juli, 19.00
S:t Nicolai kyrka

!
é
r
t
n
e
Fri

Artister
Klara Andersson • Albert Dahllöf • Tuija Hakkila • Love Herrdahl • Sebastian Iivonen • Maja Korp •
Carl Adam Landström • Olof Wallner • Mats Widlund
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

På grund av coronapandemin är våra verksamheter pausade. Vi startar upp igen så fort det är möjligt.

juli

8/7

Väderstreck

Lundström & jag spelar folkmusik, mestadels från Sveriges sydligaste delar. Traditionella spelmanslåtar varvas med egen
musik i ett varierat program. Allt från sjudande slängpolskor till stämningsfulla visor framförda med spelglädje och närvaro.
Medverkande:
Sara Tufvesson – fiol, sång
Elin Lundström – tvärflöjt, spelpipor, sång
Henrik Lundström – gitarr, cittern

8 juli kl. 19.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

15/7
		

		Akvareller
		
Kvällens musiker har spelat tillsammans
sedan 2006 och framför gärna musik från sina respektive
hemländer, Sverige och Rumänien.
Programmet inleds med en av Mozarts många sonater
för violin och piano, KV 379. Sedan följer svensk musik,
Tor Aulins Akvareller och därefter sonat nr 3 av den rumänske tonsättaren George Enescu, som brukar räknas
som landets ”nationaltonsättare”. Detta verk bygger på
element från den mycket rika rumänska folkmusiken.
Medverkande:
Ramona Jannert-Telcian – violin
Gustav Jannert-Telcian – piano

		
15 juli 19.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!
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På grund av coronapandemin är våra verksamheter pausade. Vi startar upp igen så fort det är möjligt.

juli

Fantasias de la guitarra

22/7

		

Dou Nord är en norsk-svensk gitarrduo som bjuder på
ett stämningsfullt, spännande och varierat program med
folkligt influerad konstmusik på klassisk gitarr.
Den brasilianska och spanska repertoar vi får njuta av denna kväll är komponerad på 1800- och 1900-talen.
Medverkande:
Fredrik Seines - gitarr
Anton Ericsson - gitarr

22 juli 19.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

		
29/7
		

En sommarafton med 			
svenska romanser

Vi bjuds på svenska sånger från romantikens era, med särskilt fokus på
Wilhelm Stenhammar, som vi hyllar då det är 150 år sedan han föddes.
Stenhammars sång- och kammarmusikskatt innehåller fantastisk musik
med en nordisk touch av vemod, längtan och melankoli. Vidare bjuder
aftonen även på inslag av andra svenska tonsättare som verkade under
samma period.
Medverkande:
Johan Tötterström – tenor
Stina Backlund – piano
29 juli 19.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

Sommartider
i rd och t n

o

o

I denna musikgudstjänst vävs det
kristna budskapet samman med
musik från olika genrer.
Medverkande:
Anton Nilsson - orgel och piano
Tjänstgörande präst

Lördagar
24/7 - 31/7 - 7/8 - 14/8
11.00, Norra Kapellet

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Håll dig uppdaterad på
vårt musikprogram!
Här får du information om kommande
evenemang och vår övriga verksamhet.
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Vad är vad i kyrkan?
En långhuskyrka är den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige.
Av Svenska kyrkans runt 3380 kyrkobyggnader har majoriteten ungefär den här formen,
men det finns också andra kyrkotyper. Kyrkobyggnaden är en plats för gudstjänst, men rymmer
genom arkitektur, utsmyckning och formspråk samtidigt en del av församlingens och landets historia.

Torn
Många kyrkor, både äldre
och yngre, har torn. Tornet gör kyrkan synlig på långt håll samt bär upp
klockorna. Det finns kyrkor som har
mer än ett torn, andra har klockstapel
eller fristående klocktorn, men det
vanligaste är att kyrkan har ett enda
torn i väster.

1

Vapenhus
Vapenhuset är förrummet i
en kyrkas västra del. Tidigare trodde
man att männen lade ifrån sig sina
vapen här innan de gick in i kyrkan.
Idag ifrågasätter forskare den gamla
föreställningen och tror istället att
ordet vapenhus kommer ifrån medeltidstyskans ord för vapenförråd:
”Waffenhaus” eller ”Wappenhaus”.

2

Långhus
Långhuset är den del av
kyrkan där församlingen sitter.
Riktningen i långhuset går oftast
från väster mot öster där solen
går upp. I de tidiga kyrkorna stod
större delen av församlingen upp
under gudstjänsterna. Först under
1500-talet började kyrkorna förses
med ordentliga bänkar.

3

Koret
Koret finns oftast i den
östligaste delen av kyrkan, framför
långhuset. Här finns altaret och
härifrån leds gudstjänsten. Koret var
förr avsett specifikt för prästerna.

4

Absid
Absiden är den välvda, halvrunda eller mångkantiga avslutningen av
östra sidan på ett kor. I Sverige började
man bygga absider i kyrkorna redan
under tidig medeltid.

5

Sakristia
En sakristia är prästens omklädningsrum. Här förvaras de kläder, dräkter och andra föremål som används vid
gudstjänster och mässor. Ordet sakristia
kommer av latinets sacer som betyder
”sakral, helig”.

6

Kyrkklockor
Kyrkklockor har använts i
århundraden för att meddela församlingsborna både glädje, sorg, samlingar
och fara. Förr i tiden fanns det alltid en
person som hade till uppgift att ringa
i klockorna, en klockare. I slutet av
1940-talet började man automatisera
klockringningen.

7

Orgel
Orgeln är det största av alla
musikinstrument och har stor betydelse
både för gudstjänstmusiken och som
bärare av en kristen musiktradition. I
början användes kyrkorglarna troligtvis
bara under mässornas ceremonier, men
efter reformationen fick de stödja församlingssången. Idag finns drygt 3000
orglar i våra svenska kyrkor.

8

Församlingen
Medlem i en församling är den
som bor inom församlingens geografiska gränser och samtidigt är medlem
i Svenska kyrkan. Från 1000-talet då
Sverige kristnades växte församlingar
gradvis fram och spreds över landet.
Idag har Svenska kyrkan 1329 församlingar i landet.

9
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Kulturarv
S:t Nicolai kyrka i Trelleborg bär på många
kulturhistoriska ”skatter”. Kyrkan och dess
sevärdheter är väl värda ett besök i sommar.
Predikstolen
Predikstolen är en högt placerad talarstol. Den började användas
under 1500-talet och reformationen
när predikan blev viktigare i gudstjänsten.

10

Prästen
Prästen undervisar i kristen
tro och livsfrågor samt leder gudstjänster. Att döpa, konfirmera, viga
och begrava hör till prästens unika
uppgifter. En annan uppgift att samtala med människor enskilt i förtroende, vilket kallas själavård.

11

Kyrkan har anor tillbaka till medeltiden och dess inventarier speglar
flera århundraden av konst, kulturhistoria och kyrkligt liv.
I kyrkan finner du dopfunten från 1300-talet, de medeltida korstolarna, predikstolen och altartavlan från 1600-talet, kyrkskeppet från
1800-talet. Missa inte minnestavlorna, Lutherstatyn, Erhenbuschska
gravkortet, glasmålningarna!

Sommar i kyrkan

Kören
Musiken har sedan kyrkans
första tid använts för att uttrycka församlingens bön och lovsång till Gud.

Välkommen till S:t Nicolai kyrka i sommar, ett välbesökt
utflyktsmål som ger dig som "hemestrar" en intressant upplevelse,
möjlighet till att ta del av historiens vingslag eller en
stunds frid där du kan tända ett ljus eller bara sitta och vara dig själv.

Dopfunt
En dopfunt är gjord av sten,
trä eller metall och fylls med vatten
när den används vid dopet. Ordet
funt kommer från latinets fons,
”källa”.

Guide

12

13

Altare
Altaret är det bord av sten
eller trä som står i kyrkans kor. Det
första kristna altaret var ett matbord.
Människor samlades i hemmen för att
sjunga, be och dela bröd och vin med
varandra.

14

Utsmyckning
Genom kyrkobyggnadernas arkitektur och utsmyckning har
människor uttryckt sin tro och sin
bild av Gud.
Ofta har de allra skickligaste arkitekterna, konstnärerna och hantverkarna anlitats för att smycka kyrkor.
Genom historien har utsmyckningen
förändrats med de skiftande idealen. I
många kyrkor representeras dessa.

15

måndag-söndag
14/6-15/8
mån-fre
lör
sön

09.00-16.00
09.00-12.00
12.00-16.00

Under sommaren finns det tillgång till en kunnig guide
i kyrkan som kan svara på dina frågor.
Ordinarie öppettider i kyrkan är helgfri vardag 09.00-16.00

Välkommen!

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Foto: Martin Runeborg/Ikon

RÖSTA I
KYRKOVALET
6 –19 SEP

Vad vill du att
Svenska kyrkan ska göra?
svenskakyrkan.se/kyrkoval
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På grund av coronapandemin är våra verksamheter pausade. Vi startar upp igen så fort det är möjligt.

Mot sommarlovet!
Sommarlovskyrkan

- frukost med ”Sommarlovsmorgon”
- aktiviteter både inne och ute
- utflykter
OBS! Föranmälan krävs, begränsat antal
platser. Kontakta Matilda Salomonsson,
pedagog

21 juni - 1 juli
helgfria vardagar
6-10 år: 09.00-13.00
11-14 år: 12.00-15.00
gemensam lunch 12.00
Församlingshemmet
Ingen avgift!

Barnens dag

SOMMARCAFÉ
☼ sång ☼ musik ☼ fika ☼ umgänge ☼
Välkommen till vårt Sommarcafé!

Drop

Torsdagar 13.00-15.00
v. 26-29
1/7, 8/7, 15/7, 22/7

Fred
in mel agen 2 juli
lan 10
.00 oc
h 14.

Församlingshemmet
00

Kontakta Britt-Mari Larsson
för mer information.

Vi bjuder in alla barn till en dag med roliga aktiviteter.

Hoppborg ♥ ansiktsmålning ♥ grillning ♥ lekar
Välkommen till Kyrkparken,
bakom församlingshemmet.
Ingen avgift!
Mat och dryck är gratis för barn
och till självkostnadspris för övriga.
För mer information kontakta Matilda Salomonsson
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Kontakta oss!

Sommartider, pastorsexpeditionen:
Besök och telefon 10.00-12.00

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

09:30-12:30

Besök
måndag
onsdag		
torsdag		
fredag		

Telefon

0410-108 35

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

trelleborg.kyrkogardsforvaltning
@svenskakyrkan.se

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

Telefon
Britt-Mari Larsson 0410-597 08
Aurora Smith
0410-597 07
aurora.smith@svenskakyrkan.se
britt-mari.larsson@svenskakyrkan.se

trelleborgs.forsamling
@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde (sjukskriven)
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

Bengt Karlgren - vikarierande kyrkoherde
0410-597 10, 0721-22 44 88
bengt.karlgren@svenskakyrkan.se
Jonas Karlsson
0410-597 11, 0702-79 01 09
jonas.b.karlsson@svenskakyrkan.se
Catarina Liljeberg
0410-597 04, 0730-57 41 67
catarina.liljeberg@svenskakyrkan.se
Agneta Salomonsson
0410-597 06, 0703-54 61 75
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se
Diakoner
Britt-Mari Larsson
0410-597 08, 0709-14 30 08
britt-mari.larsson@svenskakyrkan.se
Aurora Smith fr.o.m. 2/6
0410-597 07, 0703-77 66 50
aurora.smith@svenskakyrkan.se
Lokalvårdare
Helene Niebuhr
helene.niebuhr@svenskakyrkan.se
0410-597 54

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