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”Vi vill att männis
kor
kommer hit och kä
nner att de
får en god service”
Möt vår försam
lingsvärdinna,
Lena Brindell
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Välkommen till TRELLEBORGS FÖRSAMLING
Vi arbetar för och med människor i livets alla skeden. Du är alltid välkommen till oss!
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Med anledning av coronaviruset, Covid 19, måste vi reservera oss för att den verksamhet som presenteras i detta
församlingsblad kan komma att förändras, ställas in eller flyttas fram. Vi uppmanar er därför att även följa oss på vår
hemsida och Facebooksida, där vi snabbt kan få ut information vid förändringar. I vår verksamhet följer vi
Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller antal besökare, hygien och avstånd.

Tack

för att Du är medlem!

Tack vare Ditt medlemskap kan Trelleborgs församling
erbjuda:

•Vi arbetar för människor i utsatthet genom att bedriva

verksamhet som sjukhuskyrkan, häkteskyrkan och diakoni.

• Gudstjänst och mässa samt förgylla flertalet högtider. Vi •Vi arrangerar gruppverksamhet för alla ålderskategorier värnar om våra traditioner.
äldre, vuxna, ungdomar och barn. Vi skapar mötesplatser.

• Kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, vigsel och
begravningsgudstjänster.

•Vår kyrka står öppen för dig och hålls i fint skick.
Vi bevarar vårt gemensamma kulturarv.
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•När livet oväntat vänder och människor kommer i kris,
finns Svenska kyrkan där!

Är Du inte medlem och vill bli?
Välkommen att kontakta Pastorsexpeditionen.
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”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.
I goda makters underbara omsorg vi
väntar lugnt vadhelst oss möter här.
Gud är hos oss var afton och var morgon,
Guds kärlek genom varje dag oss bär.”
svps 817
Hur svårt är det inte att sia något om framtiden?
Det gamla talesättet ”människan spår och Gud rår”
har verkligen blivit aktuellt. När jag skriver dessa
rader är det maj. Solen lyser på nyutslagna träd,
fåglarna sjunger och blommorna prunkar precis
som vanligt och samtidigt är ingenting som vanligt.
Oron för vart pandemin ska ta vägen hänger tung
över många. Hur ska denna sommar bli? Hur blir
det till hösten? Vad händer med vår ekonomi? Nu
talas det om att den sociala distanseringen kanske
måste pågå ända till nyår eller ännu längre.
Kanske vet vi något mer i augusti när du läser
dessa rader, kanske har vi kommit längre med antikroppstester och vaccin.
Jag hoppas, för att citera en klok person, att vi kan
våga hålla våra hjärtan varma, fötterna på jorden
och händerna rena.
Jag hoppas att vi varje dag ska kunna fråga oss vad
som är verkligt viktigt i livet. Jag använder mig ofta
av förkortningen WWJD, What Would Jesus Do?
Vad skulle Jesus göra? Det hjälper mig i min vardag,
kanske kan det hjälpa dig också.
Jag hoppas på en skön välsignad höst när vi åter
igen kan få träffa nära och kära som vi önskar.

”När kvällen kommer och dess stillhet
djupnar, låt oss få höra nya sångers
ljud från den fördolda värld som
oss omsluter, från dina barn som
lovar dig, o Gud. I goda makters
underbara omsorg vi väntar lugnt
vadhelst oss möter här. Gud är hos oss
var afton och var morgon, Guds
kärlek genom varje dag oss bär.”
svps 817
Varmt välkommen till din kyrka!
Kyrkoherde Anna Hult

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

10.00
08.30
18.00

gudstjänst/mässa
gudstjänst/mässa
gudstjänst/mässa

Högtider
11/10 Tacksägelsedagen 10.00
Kyrkan är smyckad. Vi tackar för skörden
och det som jorden ger oss.
31/10 Alla helgons dag
10.00-14.30
Öppet Hus på Norra Kapellet
Vi bjuder på kaffe!
10.00-14.30
Västra kyrkogården
Vi bjuder på kaffe!
15.00
Gudstjänst på Norra Kapellet
18.00
Åminnelsegudstjänst i S:t Nicolai kyrka

Mässa med små och stora
Deltagare från vår barnverksamhet deltar.
10.00
13/9, 4/10, 8/11, 13/12

Kvällsgudstjänst/mässa
torsdagar
Kvällsgudstjänst		 18.00
17/9, 15/10, 12/11
Gudstjänst med meditation 18.00
10/9, 8/10, 5/11
Ungdomsmässa - L.I.F.E.
18.00
1/10, 29/10, 26/11
Himmel och pannkaka
17.00
- barn/förälder
27/8, 24/9, 22/10, 19/11
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Vad gör en.... Församlingsvärdinna?

träffar när de kommer hit, berättar
Lena. Många som kommer hit vill gärna byta ett par ord, prata om recepten
till sopporna, bakverken eller något
helt annat. Det första mötet är viktigt.
Coronapandemin
Coronapandemin har påverkat oss alla
och allas sätt att förhålla sig samt att
arbeta på. Trelleborgs församling har
fortsatt haft flera verksamheter öppna
men i mindre skala och med ett flertal
anpassningar. Detta har påverkat
arbetet i köket. Man har anpassat efter
de rådande rekommendationerna vad
gäller avstånd, handhygien och antal
deltagare.
-Vi har fått tänka om, konstaterar
Lena.

I församlingshemmet i Trelleborg finns ett mindre restaurangkök
som servar församlingens samtliga verksamheter med förtäring av
olika slag. De tjänster som kökspersonalen tillhandahåller har en
betydelsefull roll för deltagare och besökare i församlingen.
Redan innan jag sökte arbete som
kommunikatör i Trelleborgs församling var jag noga med att skaffa mig en
uppfattning om församlingen och dess
verksamhet. Jag läste på församlingens
hemsida, tidigare församlingsblad och
studerade Facebooksidan. Jag blev glatt
överraskad av hur många olika typer
av verksamheter som kyrkan arbetar
med. Något var återkommande i
nästan alla inlägg, nämligen att
människor samlades kring en bit mat,
soppa eller en go fika.
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Kökets tjänster
Medarbetarna i köket står till tjänst
med olika sorters förtäring till en
mängd olika gruppdeltagare och
andra besökare, såsom barn-, ungdoms-, vuxen- och äldregrupper. De
servar även konfirmandverksamhet
och diakonal verksamhet som t.ex.
församlingens populära soppluncher.
De arbetar med minnesstunder efter
begravningar och externa bokningar
då olika lokala föreningar och organisationer vill hyra ”Mat och lokal”.

Minnesstund
I Trelleborgs församling är det Lena
som tar emot bokningar av minnesstunder och som har direkt kontakt
med de anhöriga. Lena gör vad hon
kan för att vara tillmötesgående vad
gäller deras önskemål. Det kan handla om bordsplacering, dukning eller
blommor på bordet. Vis av erfarenhet
tipsar också Lena gärna för att stunden ska bli så personlig, minnes- och
hedervärd som möjligt.
-Att ta väl hand om människor i sorg
är viktigt för oss, menar Lena.

Ett härligt minne
-Sommarkonfirmanderna, säger
Lena utan tvekan.
En sommargrupp hade konfirmandträffar under tre veckor på sommarBakgrund
Församlingsvärdinnans uppgift
lovet. För kökspersonalen innebar
Köksverksamheten i Trelleborgs
- Vi servar med allt från middagar,
det att servera frukost, lunch och fika
församling drivs av Lena Brindell,
snittar, smörgåsar till tårtor och fikanästan dagligen.
församlingsvärdinna, och hennes
bröd. Det blir mycket bakning, säger
Lena lärde känna ungdomarna och
medarbetare.
Lena med ett leende.
de henne. Hon var t.o.m. med och
Lena har arbetat inom restaurangBakom det som syns utåt har medsjöng med dem och kände sig delaktig i
branschen i nästan hela sitt liv. Det var arbetarna även hand om dukning, serderas konfirmationsupplevelse.
ett självklart val eftersom hon alltid
vering, disk och tvätt. Lena är ansvarig
-Jag blev en gång kallad en ängel
varit intresserad av mat. Lena började för budget, arbetsledning, planering
för att jag bjöd dem på kaka, säger
i tidig ålder och har utbildat sig vidare och beställningar.
Lena och skrattar. Det har gett väldigt
under åren. Hon har arbetat i allt från
Lena är stolt över att ha fått möjligmycket.
chark, inom osttillverkning och i ett
het, att tillsammans med sina medNär jag har tackat Lena för intervjun
större restaurangkök som restaurang- arbetare, arbeta upp verksamheten i
kan jag inte låta bli att fundera över
chef under många år.
köket. Hon har sett att allt fler besöker
hur centralt mötet med andra är för oss
Lena har också haft jourhem för
t.ex. soppluncherna nu jämfört med
människor - både för dem som besöker
ensamkommande barn i samarbete
tidigare.
församlingen men också för dem som
med Vellinge kommun under några år
Liksom alla som arbetar i församarbetar där. Och tänk vad en go fika
samt agerat familjehem till tre barn. I
lingshemmet har personalen i köket en
och stort engagemang kan bidra med.
Trelleborgs församling har hon arbetat
viktig social roll.
i drygt 3 år.
Jessica Heiderup
-Vi är ofta de första som människor
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Brev från

B

iskopen

Krisen påminner om grunden vi bygger på
Vi kan läsa i Apostlagärningarna
(kapitel 2 vers 42) att de första kristna
höll sig till den apostoliska undervisningen, bönen, nattvarden och gemenskapen. Dessa fyra är på något sätt de
pelare som kyrkan står på. Tar vi bort
en börjar vi vackla.
I den tid av kris vi befinner oss i har
vi tvingats att tänka om och prioritera
om. Det är så mycket vi gör i församlingarna och så mycket som vi förväntas att göra men vi kan inte göra allt
och en del måste göras annorlunda. Vi
behöver påminna oss om vad som är
centralt i att vara kyrka – att förkunna
evangeliet, att be, att dela sakramenten
och att vi tar vara på vår gemenskap.
Detta gjorde de första kristna och det
gör vi.
För att inte smitta varandra med det
nya viruset, som vi inte förstår oss på
än, måste vi avstå från en del av det vi
brukar göra men vi slutar inte att ta det
uppdrag vi fått av Jesus på allvar. Vi
fortsätter därför predika, förkunna och
undervisa på många sätt. Man kan läsa
Bibeln och annan litteratur i enskildhet
och sedan samtala via mail, SMS eller
annan brevväxling. Varför inte ringa
någon och prata om det man läst?
Många har upptäckt videomöten där
vi både kan se och höra varandra för
att gemensamt ta del av undervisning

och förkunnelse. Gudstjänster kan
sändas via nätet och spelas in och
lyssnas till senare. Under påsken
ropades Kristi uppståndelse ut på
internet på ett vidare sätt än tidigare
påskhelger så att fler människor än
vanligt tog del av den.
Vi fortsätter att be. I skrivande stund
får upp till 50 personer som är friska
och inte tillhör en riskgrupp sitta utspridda och delta i bön och gudstjänst.
Vi ber i hemmen och på arbetsplatserna. På det sättet kommer vi nära
varandra trots social distansering.
Ingen befinner sig längre ifrån någon
annan än en bön. Jag har under denna
kris samtalat med människor i både
Afrika och Amerika där vi konstaterat
att Gud är lika nära oss alla trots att vi
är på olika kontinenter och därför är vi
också nära varandra i bön.
Vi fortsätter att fira sakramenten.
Dop kan genomföras i liten skala och
senare firas stort, om man vill det, när
det blir möjligt. Då kan vi fira både
dopet och möjligheten att åter träffas.
Nattvard firas på olika sätt i våra kyrkor
och församlingar. I en del mässor får
man del av brödet, i andra sammanhang
ges möjlighet att på en skärm eller på
avstånd se brödet och vinet. En bön
används ibland i längtan efter att åter
gemensamt få dela sakramentet.

Minnesstund

Mat & Lokal

I samband med begravning är
det vanligt att hålla en
minnesstund efteråt.

Vi erbjuder lokaler i olika storlekar
som passar just ert arrangemang.

Då får man chansen att minnas
den som har gått bort och tid för
samtal med varandra.

Vi har all teknisk utrustning för t.ex.
föreläsningar, konferenser, teater,
filmvisning, konserter, mindre sittningar eller möten. Det finns även
möjlighet att hyra in tekniker
med full scenteknik.

Vi arrangerar minnesstunder med
förtäring, i fina lokaler både i
församlingshemmet och på Norra
kapellet. Enkelt eller lite mer
påkostat väljer ni själva.

Vi erbjuder även olika typer av
förtäring till ert arrangemang - frukt
och vatten, frukost, fika eller varför
inte en ostbricka?

Välkommen att kontakta
Lena Brindell, församlingsvärdinna.

Välkommen att boka med
Lena Brindell, församlingsvärdinna.

Vi
fortsätter
att ta vara på vår gemenskap. Gemenskapen är diakonal och själavårdande.
Vi bär varandra genom livets svårigheter. Vi finner vägar genom att handla
till den som inte själv kan, att samtala
om ångesten, att knyta kontakter på
alla de sätt den moderna världen öppnar för oss.
Krisen kan hjälpa oss att slipa vår
kyrkliga identitet. När vi tagit oss
igenom krisen kan de nya insikterna
följa med och forma även det som vi
lägger till av olika aktiviteter så att vi
fortsätter att vara just den apostoliska
gemenskap som byggs upp av ord och
sakrament med diakoni och själavård
som lim. Gud har inte glömt oss och vi
glömmer inte Gud. Vi glömmer inte
varandra och längtar efter möjligheten
att åter fullt ut kunna träffas. Längtan
är god. Den blir en bra grund att bygga
framtiden på.
/Biskop Johan Tyrberg
Korstolarna i S:t Nicolai kyrka har
fått internationell
uppmärksamhet!
Vi har blivit kontaktade av Dr Susanne
Hilckmann på Center for art historical
Documentation, Radboud Universitet
i Nederländerna angående
korstolarna i kyrkan.
Korstolarna härrör högst sannolikt från det
franciskanerkloster som fanns i Trelleborg
under medeltiden.
Dr Hilckmann är specialiserad på medeltida
korstolar i Europa och skriver en artikel om
korstolarna i Sverige och Danmark för att
göra dem mer kända. Vi kommer att få
möjlighet att ta del av hennes forskning
längre fram och återkommer i ärendet.
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Kyrkogården - en värdefull kulturmiljö
Kyrkogården är inte bara en rofylld plats att ta en promenad på.
Den speglar även samhällets syn på liv, död och begravning under
flera hundra år. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv,
där historia fortsätter att skrivas genom att spegla
vår tids samhällsutveckling - ett levande kulturarv.
KYRKOGÅRD

Ordet kyrkogård är en sammansättning av orden kyrka och gård, vilket
bokstavligen betyder gården kring
kyrkan. Kyrkogården har sedan
kristendomens etablering och fram
till idag fyllt en praktisk och nödvändig samhällsfunktion eftersom alla
samhällen behöver en plats att begrava
sina döda.

KYRKOGÅRDAR I FÖRÄNDRING
Medeltid
De första kristna kyrkogårdarna var
någorlunda samtida med kyrkorna.
Skåne anses ha varit kristnat vid mitten av 1000-talet. Vi vet att kyrkogården på den tiden skulle inhägnas och
att det gjordes med trä- eller stenkonstruktioner. Ur religiöst perspektiv
skyddade denna kringgärdning, ofta
kallad bogårdsmur, den vigda, heliga
jorden. Ur ett praktiskt perspektiv höll
den djur ute. Ingångarna till kyrkogårdarna utgjordes av överbyggda
grindhus, även kallade stigluckor.
Under medeltiden styrde varje persons status i samhället var den
blev begravd. Majoriteten av befolkningen har genom hela historien
begravts ute på kyrkogården i enkla
gravar som sannolikt enbart synts med
en jordhög och kanske haft en markering av trä. Under tidig medeltid
skildes gravarna för män och kvinnor
åt. Det finns belägg för att kvinnor
begravdes norr om, och män söder
om, kyrkan.
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Sjuka eller handikappade personer
verkar ha placerats nära kyrkogårdens
utkant. Barn begravdes gärna nära
kyrkans kor så att takdroppet vattnade
deras gravar. Regnet som runnit över
korets tak ansågs heligt. Begravningsplatser inne i kyrkan var reserverade
för biskopar och präster. Gravarna
placerades under golvet i stensarkofager eller murade kistor. Senare under
medeltiden blev det även vanligt att
personer ur adeln fick sin gravplats
inne i kyrkorna.
Tidig modern tid
Efter reformationen, som genomfördes under 1500-talet, fanns ett ideal att
kyrkogården skulle vara en plats för
eftertanke och inte en marknadsplats
eller allmänning som den tills dess
även fungerat som.
Jämfört med tidigare perioder där
belägg främst kommit från arkeologiska utgrävningar finns det från den
här perioden både fler fysiska spår och
illustrationer som ger ledtrådar till hur
kyrkogårdarna sett ut.
Det som avbildas är muromgärdade
kyrkogårdar med stigluckor av sten eller trä. Innanför murarna fanns ingen
organiserad struktur med gångar eller
grönska.
Under den här tiden användes inte
den norra sidan av kyrkogården. Den
religiösa traditionen sa att kyrkans
murar på den yttersta dagen skulle falla
åt norr och göra det svårare för de som
var begravda där att återuppstå.

Dock kunde kriminella eller den
som på annat sätt levde klandervärt
begravas norr om kyrkan eller utanför
kyrkogårdsmuren.
Gravkartorna visar också att gravplatserna på lantkyrkogårdarna ofta
fördelades efter hemman. När en gård
bytte ägare följde gravplatsen med.
Särskilda områden på kyrkogården
användes för de fattigas och jordlösas
begravningar. I städerna kunde det
finnas separata fattigkyrkogårdar.
Begravningar under kyrkans golv
kulminerade nu och i stort sett alla
som hade råd att betala för en gravplats inne i kyrkan gjorde det.
1800-tal
På 1800-talet lagstiftades mot begravningar inne i kyrkorna på grund av de
sanitära olägenheter de medförde.
År 1805 kom en kunglig förordning om att kyrkogårdar i städer, och
i de byar där det var behövligt, inte
längre skulle användas. Nya, så kallade
begravningsplatser, skulle istället anläggas utanför stadsgränserna.
Eftersom kyrkobyggnaden inte längre var den centrala punkten kunde de
nya begravningsplatserna planeras och
ordnas på nya sätt. Rektangulära kvarter omgivna av rätvinkliga gångvägar
blev stilbildande.
De mest eftertraktade gravplatserna,
de så kallade köpegravarna, placerades
utefter begravningsplatsernas ytterkanter eller längs med de dominerande
promenadstråken.
Trädkransar planterades längs av-
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gränsningarna och alléer anlades. Det
var vanligt förekommande att begravningskapell var en del av planerna för
begravningsplatserna.
Under senare delen av 1800-talet
började man anlägga familjegravar.
Normen blev att varje familj hade sin
egen gravplats. En allmänning för
fattiggravar fanns dock ofta på särskilda områden inom kyrkogården.
När gravvårdar började tillverkas
i industriell skala kring sekelskiftet
1800/1900 fick fler möjlighet att
förse gravplatserna med gravstenar
inklusive inskriptioner med namn,
levnadsår och titel.

Det jämlikhetsideal som har präglat stora
delar av 1900-talets samhällsbygge har
också satt spår på kyrkogårdarna. Från
sekelskiftets kyrkogårdar där påkostade
gravplatser kommunicerade den gravsattes status gick utvecklingen under seklets
Kulturmiljö betecknar sedan
senare del mot gravkvarter med lika
1980-talet den miljö som påverkats
stora gravplatser, med låga och breda
och formats av mänsklig aktivitet och
gravvårdar i liknande skala och en allt
som därigenom berättar om
större frånvaro av titlar.
människors liv.
Under 1900-talet började kremering
som ett alternativ till kistbegravning bli
Begreppets moderna betydelse
allt vanligare, i samband med industriaformades under 1980-talet ur behovet
lisering, urbanisering och befolkningsav en ny helhetssyn på vårt kulturarv.
tillväxt. På 1930-talet kremerades 5% av
Begreppet kulturmiljö blev grunden i
befolkningen jämfört med 83 % år 2016.
ett nytt tänkande som ersatte eller
År 1959 dök ordet minneslund för förkompletterade ett äldre synsätt,
1900-tal
sta gången upp i svenska språket. Anomed fokus på avgränsade objekt,
Bilden av den traditionella, skånnymiteten och frånvaron av en gravplats
exempelvis en skyddad äldre värdeska kyrkogården kommer ofta från
som de efterlevande behöver ta hand om full byggnad. Enligt det nya synsättet
1900-talets första del. Kyrkogårdarna kan kanske härledas till jämlikhetsidealet
kunde byggnad och omgivande miljö
var prydligt ansade, med raka grusoch den omfattande urbaniseringen som
inte åtskiljas. De skulle hellre
gångar och klippta häckar. Buxbomen ledde till att det gamla bondesamhällets
betraktas som en dynamisk helhet,
fick en framträdande roll i kombina- normer och traditioner utmanades.
som brukas, används och förändras.
tion med krattade grusytor.
År 1951 lagstiftades om religionsfrihet
Demokratisering, urbanisering och i Sverige. Nya ceremonibyggnader och
Skillnaden mellan kulturarv och
sekularisering har under 1900-talet i begravningsplatser anlades. Idag är det
kulturmiljö är framför allt att det
grunden förändrat hur kyrkogårdar
allas rätt att bli begravd i enlighet med
förra har varit föremål för viss
och begravningsplatser ser ut.
sin egen religion.
värdering och blivit definierat och
När rätten till en borgerlig begravHistoriska spår på kyrkogården kan
utnämnt till kulturarv.
ning lagstiftades på 1920-talet var det kopplas till traditioner och normer som
för att möta efterfrågan från frikyrhar styrt samhället under olika perioder.
I kulturminneslagen fastslås att
korörelsen. Beslutet väckte behov av
Kyrkogården är en miljö som har
”det är en nationell angelägenhet att
andra lokaler för begravningscereformats i flera hundra år av mänsklig
skydda och vårda vår kulturmiljö”.
monin såsom gravkapell eller andra
aktivitet. Denna miljö inger en känsla av
samlingslokaler. Borgerlig begravning att vara på en plats där man är del av en
Ansvaret för detta delas av alla.
fick inte ske i kyrkan. Från 1930större helhet. Det är en plats för
talet kombineras gravkapell ofta med eftertanke.
Forskning sammanställd av Jessica Heiderup
krematorier.

Kulturmiljö

Källa: Vägar till skånska kyrkogårdar, Regionsmuseet i Skåne, Landsantikvarien i Skåne

Foto: Jessica Heiderup
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VUXEN - ÄLDRE
FLICKORNA MED STICKORNA
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
Start: 14/9
Kontakta Britt-Mari Larsson
för mer information.

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.
Tisdagar, varannan vecka,
14.30-16.00
Församlingshemmet
Start: 8/9

PILGRIMSGRUPP

Vi går på långa vandringar ca en
gång per månad. 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.
Start: 21/9
Kontakta Mari Ekdahl för
mer information.

Kontakta Pastorsexpeditionen för
mer information.

Pilgrim
Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Som pilgrim ger
du dig av från det hemvanda mot det okända. Du får ta emot nya erfarenheter, möten
och insikter, ensam eller tillsammans med andra.
		
En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad
självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen
slutar. Många som i dag kallar sig pilgrimer är historiskt intresserade av medeltidens helgon och vandrar i deras fotspår.
Andra gör det för att deras tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvandringar till heliga platser.
En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du är och varför du ger dig ut kan
vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse.
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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
Start: 16/9

- en plats där
generationer möts

Fika 20:-/vuxen
Mari Ekdahl, diakon
med volontärer

NOVA

En grupp för dig med utmattningsoch/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.

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

Måndagar, varannan vecka,
13.00-16.00
Församlingshemmet
Start: 14/9

Gott, nyttigt och näringsrikt!

Kontakta Mari Ekdahl för mer
information.

Soppa med bröd 40:Kaffe och kaka 10:-

Måndagar kl. 11.30
Start: 14/9

TOMTEVERKSTAD
Vill du vara med och bidra?
Vi tillverkar julklappar och annat
trevligt till vår adventsmarknad, 1:a
söndagen i advent. Alla intäkter går
till välgörande ändamål. Församlingen tillhandahåller redskap och
material.
Måndagar, varannan vecka,
13.00-15.00
Församlingshemmet
Start: 28/9
Kontakta Britt-Mari Larsson för
mer information.

BIBELSTUDIER
Är du intresserad av att lära dig mer om Bibeln, 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.
Torsdagar 18.00-19.30
10/9, 8/10, 5/11, 3/12, Församlingshemmet
Kontakta Jonas Karlsson för mer information.

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!
Torsdagar 18.30-20.00
27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12, Församlingshemmet
Kontakta Jonas Karlsson för mer information.

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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BARN & FAMILJ
S:T NICOLAI FAMILY Kyrkans öppna förskola
För barn 0-6 år med vuxen
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
Start: 26/8
Torsdagar
14.00-16.00, Berättarstund 14:30
Start: 27/8
Församlingshemmet
Uppehåll på loven!
All vår verksamhet är kostnadsfri!
Kontakta Zandra Hagman eller Matilda Salomonsson
för mer information.

Miniorer/juniorer
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 11, S:t Nicolai barnkör).
Nyfiken? Kom och prova på!
Några söndagar ses vi allihop i kyrkan på gudstjänst, då
både barn och vuxna hjälper till.
Onsdagar 15.00-17.00
Miniorer (åk F-2)
Juniorer (åk 3-6)
med gemensam samling 15.00
Start: 26/8, Församlingshemmet
Uppehåll på loven!
All vår verksamhet är kostnadsfri!
Kontakta Zandra Hagman eller Matilda Salomonsson
för mer information.

HIMMEL OCH PANNKAKA

MÄSSA med små och stora

En plats för barnfamiljer att mötas mitt i vardagen för att
äta pannkakor och fira mässa ihop.

10.00 i S:t Nicolai kyrka

Torsdagar
16.00 möjlighet till pyssel i
församlingshemmet
17.00 mässa i kyrkan
17.30 pannkakor till självkostnadspris
den 27/8, 24/9, 22/10, 19/11
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S:T NICOLAI KIDS

13/9 - Alla barn som fyller 4 år bjuds in och får en
Bibel för barn.
4/10 - Barn som döptes för 3 år sedan får en
gåva under mässan.
8/11 - Barn som döptes för 2 år sedan får en 		
Bibel för små barn
13/12 - Luciatåg

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

VÅRA KÖRER
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.
Onsdagar 15.30-16.00
Start: 26/8
Församlingshemmet
Kontakta Stina Backlund för mer
information.

S:T NICOLAI
VOKALENSEMBLE

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.
Repetitioner några onsdagar under
hösten.
Onsdagar 18.40–21.15
Församlingshemmet
Kontakta Martin Arpåker för mer
information.

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
Start: 2/9
Kontakta Stina Backlund för mer
information.

CHORALKÖREN

TONIKAKÖREN

Kören medverkar också vid jul- och
vårkonserter.

Kören sjunger en blandad repertoar
och medverkar i olika musikarrangemang, konserter och
gudstjänster.

en flerstämmig kör som sjunger vid
de stora högtiderna under
kyrkoåret.

Vår repertoar har stor variation med
musik i många olika genrer.
Provsjungning.

- en kör för dig som är 60 år och
uppåt

Tisdagar 16.00–17.00
Församlingshemmet

Tisdagar 19.00–21.00
Start:1/9
Församlingshemmet

Kontakta Simon
Böös för mer information.

Kontakta Stina Backlund för mer
information.

0768-891433.

UNGDOM
UNGDOMSKVÄLLAR

KVÄLLSMÄSSA L.I.F.E -

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.

Torsdagar 18.00-19.00
den 1/10, 29/10, 26/11
S:t Nicolai kyrka

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
Start: 10/9
Församlingshemmet, Kryptan
Det är drop-in under hela öppettiden.

Mässa för och med ungdomar

Informationskväll för konfirmander
Torsdag 3/9, 18.00 , Församlingshemmet
Fyller du 14 år i år?
Det finns platser kvar i våra konfirmandgrupper.
För frågor och anmälan kontakta Catarina Liljeberg

Kontakta Karl-Johan Eklund för mer information.
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Konsertprogram

i S:t Nicolai kyrka - höst

28/8
After work-

Orgelbrus under valven
		

Trelleborgs församlings nye försteorganist, Martin
Arpåker, bjuder in till orgeltoner under valven i
S:t Nicolai kyrka.
Välkomna att slå er ner i bänkarna och följ med på en
musikalisk resa från J.S. Bach och ända in i filmmusikens
värld.

Medverkande:
Martin Arpåker
28 augusti 17.00
S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

Jag heter Martin Arpåker och är bördig från
Karlshamn, Blekinge. Jag började min musikaliska bana som violinist och spelade både
klassisk- och folkmusik, inom det sistnämnda
innehar jag utmärkelsen riksspelman i Blekingsk folkmusiktradition.
I samband med konfirmationsundervisningen kom jag i kontakt med orgeln som instrument hemma i Carl-Gustafs kyrka där jag fick
min första skolning både som orgelelev och som
engagerad körsångare i församlingen.
Efter gymnasiet har jag utbildat mig till
försteorganist vid musikhögskolan i Malmö
och innehar även en masterutbildning i kör- &
orkesterdirigering från Kungl. Musikhögskolan
i Stockholm.
Blekinge med dess rika blåsmusiktraditioner
skolade mig även till att spela klarinett, vilket
jag trakterade under min värnplikt i Arméns
Musikkår i Stockholm.
Sången har alltid legat mig varmt om hjärtat
både solistiskt men speciellt i ensembleform.
Jag har sjungit i Sveriges Radiokör men också
i internationella ensembler som Mogens Dahls
Kammarkör i Köpenhamn.
Sedan fem år tillbaka har jag arbetat som
organist i S:t Petri kyrka i Malmö, där jag har
gjort allt från att spela regelbundna orgelkonserter till att bygga körverksamhet.
Jag ser nu fram emot att få påbörja en ny resa
i livet i Trelleborgs församling och vackra S:t
Nicolai kyrka. En församling med stor potential där musiken finns med som en naturlig
och viktig del i församlingsarbetet. Jag ser fram
emot att tillsammans med nya musikerkollegor
bygga en god musikalisk grund för att kunna
verka som progressiva kulturbärare i tiden!
			
			Martin Arpåker
Martin tillträdde tjänsten som försteorganist i
Trelleborgs församling den 1/7.
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27/9

Hela kyrkan sjunger
		

Kom och fyll kyrkan med psalmsång under ledning av våra musiker Martin Arpåker och Stina
Backlund. Den svenska psalmboken är en guldgruva att ösa ur och vi får tillsammans sjunga såväl
nya som gamla och välkända psalmer – sånger till tröst och glädje!

27 september 16.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

11/10
Fantasias de la guitarra

Brasilianska och spanska toner
Dou Nord är en norsk-svensk gitarrduo som består av
Fredrik Seines och Anton Ericsson.
De 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 eftermiddag är komponerad på 1800och 1900-talen.

Medverkande:
Fredrik Seines
Anton Ericsson
11 oktober 16.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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1/11
Gabriel Fauré requiem		

Requiem-mässan har genom sina texter verkat som
minnesgudstjänst för de bortgångna och inspirerat
många tonsättare under århundraden att förtona. Ett
av musikhistoriens mest kända verk med dessa texter
är signerat av Gabriel Fauré som redan 1887 påbörjade
sitt enastående verk. S:t Nicolai Vokalensemble, solister och orkester framför verket i en kammarmusikalisk
version.

Medverkande:
S:t Nicolai Vokalensemble
Ann-Margreth Nyberg – sopran
Hannes Öberg – baryton
Kammarensemble
Martin Arpåker – dirigent
1 november 16.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

15/11
Fyrhändig spelglädje
		

Denna eftermiddag bjuds publiken
på sprudlande pianomusik för fyra
händer.

Medverkande:
Stina Backlund
Annika Gustafsson

Konserten inleds med Edvard Griegs kända Peer Gynt-svit nr 1 som här framförs i en pianoversion, arrangerad av
tonsättaren själv. W.A. Mozart finns representerad med Sonat i D-dur och avslutningsvis framförs Gåsmors sagor av
Maurice Ravel.

15 november 16.00, S:t Nicolai kyrka 							
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Fri entré!

Du är inte ensam!
När livet krisar kan det vara svårt att veta
vart man ska vända sig.
Vi finns här för dig!

SAMTAL

LEVA VIDARE-GRUPPER

SJUKHUSKYRKAN

* När livet känns tungt och du

När man mister någon som stått
en nära kan det vara bra att träffa
andra i liknande situation.
Du är inte ensam!

vill vara ett stöd när livet gör ont,
när du behöver dela tankarna om
livets mening, om glädje, sorg och
smärta i både kropp och själ.

* När du har misst någon som står
dig nära och ensamheten och
saknaden känns svår

Vi träffas 6 ggr för att samtala i
en mindre grupp, under ledning av
diakon och präst. Du bestämmer
själv vad du vill berätta.

Sjukhuskyrkan finns för dig som
är patient, anhörig eller personal
på sjukhuset i Trelleborg.

med präst eller diakon
behöver någon att prata med

Då kan du vända dig till församlingens präster och diakoner för
samtal som har tystnadsplikt.
Det är kostnadsfritt.
För kontakt med en präst eller
diakon se kontaktuppgifter
på sidan 24.

Vi bjuder in make/maka till
de som gått bort (andra är också
välkomna) via brev då man haft
kyrklig begravning samt bor i
församlingen.
Vid behov håller vi även grupper
för barn och ungdomar.

JOURHAVANDE PRÄST
Behöver du någon att prata med?
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.

Expeditionstider:
Onsdagar
13.00-14.00
eller enligt
överenskommelse.
Kontakta Agneta Salomonsson
för mer information.

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. Polisprästen finns som både
präst och medmänniska.
Kontakta Agneta Salomonsson
för mer information.
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ALLHELGONAHELGEN
Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt
våra döda. Vi smyckar deras gravar med blommor
och tänder ljus som lyser upp i mörkret mellan
lördag och söndag.

Traditionellt består Allhelgonahelgen av två kyrkliga
helgdagar Alla helgons dag och Alla själars dag.

ALLA HELGONS DAG

Alla helgons dag är en kristen högtid som firas till martyrers
och helgons ära. Den har utan avbrott ingått i det svenska
kyrkoåret sedan medeltiden. Förr inföll den alltid den 1:a
november men numera firas högtiden lördagen mellan 31
oktober och 6 november.

ALLA SJÄLARS DAG

Alla själars dag som har anor tillbaka till medeltiden infaller
söndagen efter Alla helgons dag. Traditionellt är det den dag
man minns och hedrar sina döda närstående. Alla själars
dag och Alla helgons dag hör ihop. När vi minns helgonens
liv ska vi också få tänka på våra egna närmaste, som har
gått före oss.
Hur man har firat helgen har historiskt påverkats av både
politiska beslut kring helgdagar och kyrkliga föreskrifter.
Ska man vara riktigt noga är det den andra helgdagen Alla
själars dag som vi hedrar våra anhöriga som gått före.

Alla helgons dag har blivit den dag då vi minns och hedrar
våra döda. Många kommer till kyrkogårdarna för att tända
ljus. Natten mellan Alla helgons dag och Alla själars dag är
ljusens natt då tusentals lågor lyser upp på kyrkogårdarna.
Därför förefaller det idag brukligt att ”slå ihop” firandet
av båda dagarna till Alla helgons dag, eftersom åminnelsegudstjänsten ofta också firas då. Kanske främst på grund av
praktiska skäl.

ÅMINNELSEGUDSTJÄNST

Det är inte bara på gravarna man tänder ljus för de avlidna.
På åminnelsegudstjänsten är det vanligt med en ljusritual.
Det tänds ljus för de som gått bort under året i samband
med att deras namn läses upp i kyrkan. Ännu en gång
ringer klockorna till tacksägelse. De anhöriga får till denna
minnesgudstjänst en särskild inbjuadan och ofta är kyrkorna fyllda.
I allhelgonatid får vi samlas i sorgen, men också i hoppet
om att det finns ett liv efter döden och en kraft som är
starkare än allt annat. Den kraften är Guds kärlek.

ALLA HELGONS DAG

TÄND ETT DIGITALT LJUS

HALLOWEEN - Alla helgons afton

Norra kapellet
10.00-14.30 ÖPPET HUS
Vi bjuder på fika!
14.00 Samlingsmusik
15.00 Andakt

På Svenska kyrkans hemsida hittar du
Bönewebben.

Att fira ”all hallows eve”, alltså alla
helgons afton, dagen före alla helgons
dag, uppkom under förkristen tid på de
brittiska öarna. En del av det keltiska
firandet bestod i att man tände eldar
och klädde ut sig för att skrämma onda
andar. Traditionen spred sig därifrån till
USA.
Sedan slutet av 1900-talet har detta
firande blivit alltmer populärt även i vårt
land. Det har dock inget med kristet
firande att göra.

Västra kyrkogården
10.00-14.30
Vi bjuder på fika!
S:t Nicolai kyrka
18.00 Åminnelsegudstjänst
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ALLHELGONAHELGEN

Här har du möjlighet att lägga upp en
digital bön samt tända ett digitalt ljus.
Det är enkelt
och kostnadsfritt.
Välkommen till
be.svenskakyrkan.se
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”Se, jag gör allting nytt”
Eskatologi är läran om vad som händer
i slutet av all historia, tid och existens på
jorden – läran om de yttersta tingen, ofta
med en apokalyptisk undergångsstämning. Historiens mångtydighet skall då bli
entydig och klar, den förgängliga tiden
ska försvinna och livets och existensens
alla frågor ska upphöra. Från historiens
alla kval och den outhärdliga existensen,
bryter ett påstående eller en fråga fram:
Bättre med ett dramatiskt och förskräckligt slut, än en timlig jordisk skräck som
aldrig tar slut!?
Eskatologi förfaller vara den slutgiltiga lösningen på alla problem! Den kan
uppfattas som avslutningen på världshistorien, som ett Guds drama med världen.
Är det den yttersta domen, där goda och
onda ska skiljas åt likt agnarna från vetet,
getterna från fåren eller är det den sista
slutkampen mellan gott och ont, ett harmageddon med gudomlig eld eller krigens
och pandemiernas inferno?
Det handlar alltid om slutet: sista dagen,
sista ordet, sista handlingen. Gud får
sista ordet, helt enkelt. Skrattar bäst som
skrattar sist… Risken med sådant tänkande är att man förringar betydelsen av
det ”nästsista” alltså det liv vi har fram till
den yttersta tiden d.v.s. alla möjligheterna
i historien och historiens möjlighet som
något ofärdigt, tillfälligt och därigenom
något påverkbart.
Det jordiska, med sin begränsning och
sårbarhet, som också är något vackert,
förstörs av eskatologins slutgiltiga hållning. Den som för mycket hänger sig åt
slutet och dess dramatik, ”allt går ändå
åt helvete”, skjuter livet självt åt sidan,
tappar liksom fokus på det pulserande livet här och nu och blir
mer besatt av undergången
och döden, än livet självt.
Det blir lite av ett teologiskt rättshaveri och har
rätt mycket av de
undergångsstämningar vi kan
finna historiskt både i nazitiden
och i moderna terrorsekter idag.

redan är igångsatt, frösått! att det som varit
då, redan nu går framtiden till mötes, med
möjligheten till en nyskapelse av allt?

Det är lätt att fastna i, när man tänker
på sitt eget öde som dödlig varelse, att det
Kristi korsdöd var inte slutet på hans liv,
utan början på vårt! Kristus var den förste ska handla om min individuella fortatt uppstå- efter honom följer vi. Mönstret sättning, mitt eviga liv i form av själens
odödlighet. Men vad händer då med alla
är då, istället för undergång, att slutet är
andra människor och allt annat skapat? Är
början. ”Se, jag gör allting nytt” står det i
det bara jag och mina närmsta som ska leva
Upp. 21:5.
i evighet? Det kroppsliga perspektivet och
gemenskapen med andra och beroendet till
Det handlar förvisso om slutet på den
historiska tiden, enligt detta tänkande, men allt annat levande, kommer i skymundan.
Helheten. Ekologin har lärt oss att det är
i gengäld början på livets eviga historia.
ödesdigert och felaktigt att tänka sig själv,
Kristus är, sittande på allsmäktig Gud
Faders högra sida, den som leder det eviga utan ett sammanhang. Det får gälla för
teologin då också!
livets början likt Mose och hans folk. Sett
på det sättet, så kan alla ”slut” i den kristna
tron tolkas som en början: de första kristna Kanske kan man säga att den kristna tron
martyrerna såg sin dödsdag på de romerska och dess eskatologi, läran om de yttersta
tingen och tiden har flera horisonter: vi
arenorna, som den himmelska födelsedagen och det var den attityden, som knäckte blickar mot himlen och hoppas på att Guds
härlighet ska bli alltmer synlig, vi hoppas
både de romerska gladiatorerna och riket
och ber för en nyskapelse av världen, vi ber
efterhand. Därför läser vi också i trosbekännelsen om Jesus Kristus som ”uppstigen om förlåtelse och besinnar oss för vad vi
till himmelen, därifrån igenkommande, till gjort med våra medmänniskor och jorden
vi ärvde och vi ber och hoppas på ”köttets”
att döma levande och döda”.
uppståndelse och ett evigt liv för dig och
mig, som personer. Vi har denna hoppets
Istället för att tala definitivt om slutet, så
rörelse antydd redan i Fader vår/Vår fader,
kommer Kristus oss tillmötes. Om någon
utan att vi tänker på det! Bönen börjar
kommer dig till mötes, i all välmening, är
uppe hos Gud i himlen, som en skapelseakt
det ju inte slutet på något, utan början på
av allt, går sedan ner till oss människor
ett möte, en vänskap etc. Det är förvisso
och vårt liv för att till sist vandra upp igen
slutet på vårt historiska perspektiv, men
tillbaka till Gud.
början på Guds eviga kommande rike och
då kommer allt mer handla om förvandling
Så här i tider av sorg och saknad och
och hopp, istället för om dom och slutgiltig
ibland kamp för den egna överlevnaden i
förintelse. Slutet i berättelsen om livet blir
sjukdom, ensamhet och allt annat svårt vi
öppet.
möter i livet, kan kanske dessa teologiska
tankar bli början till ett personligt hopp,
Då skulle det kristna tänkandet kring eskainsatt i ett större sammanhang. Den Gud
tologi, den yttersta tiden, mer handla om
som gör allt nytt kommer oss till mötes.
hopp: vad ska hända med mig, med världen
Churchills berömda ord i krig, kan kanske
och med hela kosmos? Finns det
få en helt ny betydelse för hoppet om ett
hopp för mig personligen, för Guds
nyskapat liv, befriat från blod, svett och
rike, för en ny himmel och jortårar:
den, för Gud själv och hans
härlighet?

”Now this is not the end.
It is not even the beginning of
the end. But it is, perhaps,
the end of the beginning.”

Det blir en fråga om
Guds närvaro i sin
värld, likt ett frö
som sås ut i
världen och utökas
		
Winston Churchill
från det specifika, från
Jerusalem till världens
ände, ja, till hela
Jonas Karlsson
kosmos. Går det att dra
Kristen eskatologi har lite med
Komminister - präst
en linje från Guds utdetta att göra, eftersom den inte
valda folk, hans Son, till
handlar om slutet på allt, utan mer
Denna text är översatt/tolkad från och inspirerad
alla folk och allt skapat,
av tankar ur Jurgen Moltmanns bok ”Das Kommen
om nyskapelsen av allt.
och våga tro att ett räddande verk
Gottes, Christliche Eschatologi”
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Svenska kyrkan i utlandet

Du som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan
anledning bor i ett annat land - välkommen till Svenska kyrkan i utlandet!
Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid
övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands. Tillsammans med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för
att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal.
Kyrkan fanns där när Björns son fick en psykos
Björn råkade ut för det ingen förälder vill råka ut för.
Hundratals mil ifrån familj och trygghet, hamnade hans
son i en psykos och var nära att mista sitt liv. Mitt i mardrömsscenariot kunde Svenska kyrkan göra en insats. ”Om
Svenska kyrkan inte funnits där vet jag inte vad som hade
hänt”, säger Björn.
Prästen tog kommando
Utom sig av oro, ringde Björn svenska ambassaden i Nicosia, som rådde honom att ta kontakt med den vikarierande
prästen i Ayia Napa, Karolinn Strandberg.
– Jag fick genast förtroende för Karolinn. Hon lyssnade
på vad jag sa, förstod att det var allvar och tog kommando
över situationen, säger Björn.
Karolinn gav sig ut tillsammans med en av nattvandrarna
för att leta efter Max. Hon hade hela tiden kontakt med
Björn på telefon.
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Kyrka, ambassad, sjukvård och polis samverkade
I samverkan med ambassad, sjukvård och polis lyckades de
efter ett dygn hitta Max, som då var på väg ut i ett kolsvart,
stormigt hav med kläderna på.
Vid det laget hade Björn hunnit sätta sig på flyget till
Cypern. Han fick tag på Karolinn per telefon och fick höra
att Max var återfunnen.
Karolinn följde med Max till polisstationen för att identifiera honom och lyckades samtidigt förhindra att han blev
tvångsomhändertagen och intagen på häktet.

Istället lades han in på psykvården, där läkarna kunde behandla honom efter rådgivning med hans läkare i Sverige.
Björn besökte Max där han var intagen, och efter några
dagar kunde de resa hem igen.
Förändrad syn på kyrkan
– Det går inte att förbereda sig för sådana här händelser,
säger Karolinn. Men den här erfarenheten visar vilken
unik roll Svenska kyrkan i utlandet kan ha i krissituationer,
inte minst genom vårt samarbete med ambassad, sjukvård
och polis. När man gör saker tillsammans blir det så mycket
starkare.
Björn säger att bemötandet han fick har ändrat hans syn
på Svenska kyrkan.
– I vanliga fall är jag ingen religiös person. Men den här
medmänskliga insatsen har fått upp mina ögon för vilken
stor insats Svenska kyrkan i utlandet gör. Om inte de funnits där vet jag inte vad som hade hänt. Det hade kunnat gå
jättedåligt. Men prästen tog ett mänskligt ansvar. Jag vill att
folk ska förstå och uppskatta det jobb som Svenska kyrkan i
utlandet gör, säger han.
					Anna Jonasson

Hitta Svenska kyrkan i andra länder

Under kontorstid kan du nå alla utlandsförsamlingar
genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala på
018-16 95 00. Du kan även hitta samtliga länder och
orter inkl. kontaktuppgifter på
www.svenskakyrkan.se/hitta-kyrkan-i-andra-lander
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TRELLEBORGSKRYSSET

Namn:.................................................................................
Adress:..............................................................................
Telefon:.............................................................................
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Skicka eller lämna in din lösning senast den 18 september, till
församlingshemmet. Av de rätta lösningarna drar vi 5 vinnare.
Vinnarna kontaktas personligen och presenteras på vår hemsida
senast den 1 oktober.
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Vi välkomnar nya medarbetare
Catarina Liljeberg, präst
Catarina är ny präst i Trelleborgs församling, med inriktning på ungdomar och konfirmander. Hon har varit präst i
17 år och tjänstgjorde senast i
Malmö pastorat. Catarina bor
i Husie, Malmö med sin man
Fredric och deras barn Oscar,
14 år och Alice, 12 år.
- Jag ser mycket fram emot att
lära känna er i församlingen genom gudstjänster och aktiviteter
och hoppas att vi ses snart!
Matilda Salomonsson,
barnverksamhet
Matilda har jobbat i Svenska kyrkan i snart 10 år och alltid varit
aktiv inom kyrkan på olika sätt.
Parallellt har hon läst dramapedagogik på Malmö Universitet. Hon
har även med sin egen teatergrupp satt upp en del egenskrivna
barnpjäser, både på förskolor och
för allmänheten.
- Jag har hört mycket bra om
Trelleborgs församling och blev
därför väldigt glad över chansen
att få jobba här en tid framöver.
Agneta Salomonsson, präst

Agneta är född och uppvuxen i Malmö. Hon arbetade under ca 20
år i Möllevången Sofielunds församling i Malmö och har också
arbetat i Skanör-Falsterbo församling. Agneta kommer, förutom
det grundläggande församlingsarbetet, även att fortsätta att samverka med polisen i Trelleborg. Hon kommer också att vara en del
av sjukhussjälavården för patienter, närstående och personal på
lasarettet. Mer information om dessa uppdrag finns här i Församlingsbladet och på vår hemsida.
- Det är väldigt roligt att få möjligheten att vara en del av
Trelleborgs församling och jag ser mycket fram emot många goda
samtal och möten.
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Martin Arpåker, försteorganist
Martin började sin musikaliska bana som violinist
men utbildade sig senare till försteorganist vid musikhögskolan i Malmö och innehar även en masterutbildning i kör- & orkesterdirigering från Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm.
Sedan fem år tillbaka har han arbetat som organist
i S:t Petri kyrka i Malmö, där han har gjort allt från
att spela regelbundna orgelkonserter till att bygga
upp körverksamhet.
- Jag ser nu fram emot att få påbörja en ny resa i
livet i Trelleborgs församling och vackra S:t Nicolai kyrka. En församling med stor potential där
musiken finns med som en naturlig och viktig del i
församlingsarbetet.

TACKSÄGELSEDAGEN
Söndagen den 11/10
kl. 10.00
S:t Nicolai kyrka

Mässa
Årets skörd
Välgörande ändamål
Choralkören

Skänk en gåva till Tysta nöden!
00
Hjälp våra diakoner att0410-597
hjälpa
www.svenskakyrkan.se/trelleborg
människor i utsatt situation.
Swisha din gåva till
123 567 25 30
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Inspirationskväll
Den skrivande polisen
Polisen Torbjörn ”Tobbe” Isaksson reflekterar över de möten han gör
som polis i Skåne. Som polis hamnar man ofta i situationer där livet ställs
på sin spets. Tobbe skriver om sina erfarenheter och ikväll berättar han
om några av dem.
Vi bjuder på ost, kex, frukt.
Läs gärna några av Tobbes texter på www.svenskakyrkan.se/trelleborg
Måndag 19/10
19.00-20.30
Församlingshemmet
Ingen avgift. Ingen föranmälan!

						Föredrag
						Det heliga landet - en pilgrimsresa
						Församlingslunch och föredrag med biskop emeritus Jan-Olof Johansson
						
						
Välkommen på ett föredrag om det heliga landet, Israel. Vi inleder 		
						
med Högmässa i kyrkan där Jan-Olof Johansson medverkar för att 		
						
sen gå över till församlingshemmet där vi bjuds på ett intressant 		
						föredrag och församlingslunch.
					
						Söndag 20/9		
10.00 S:t Nicolai kyrka
						OBS! Anmäl dig senast 10/9 till Pastorsexpeditionen.
						

Det är först till kvarn som gäller.

SVENSK- FINSKT ARBETE
Varjele meidät kulkutaudeilta
Koronaviruksen aiheuttama epidemia on sekoittanut
tai paremminkin pysäyttänyt meidän kaikkien elämää
ympäri maailmaa. Jo keväällä astuivat voimaan rajut
rajoitukset jokapäiväisessä elämässämme: matkustelu
päättyi, tuttuja ei voinut tavata, oli pidettävä etäisyyttä
toisiin ja pysyteltävä kotona. Lisäksi alettiin kantamaan
huolta omasta ja läheisten terveydestä, perheestä, työpaikasta ja toimeentulosta. Tulevaisuudesta ei kukaan
ole osannut sanoa mitään varmaa. On täytynyt elää vain
päivä kerrallaan viranomaisten ohjeitten mukaan omaa ja
toisten terveyttä suojellen. Elämäämme kuuluvat ”pimeät
laaksot”, joiden läpi joudumme kulkemaan, joskus yksin,
joskus yhdessä niin kuin nyt. Sodat, luonnonkatastrofit
ja kulkutaudit ovat kriisejä, jotka koskettavat kokonaisia
ihmisryhmiä. 80 vuotta sitten päättyi talvisota.

Tästäkin koettelemuksesta selvittiin. Nyt käymme läpi
toisenlaista koettelemusta yhdessä koko muun maailman kanssa. Ihminen pysäytetään mutta varmaa ei ole,
muuttuuko ihminen. Kristittyinä luotamme Jumalan
johdatukseen ja siihen, että hän on luvannut antaa meille tulevaisuuden ja toivon. ”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa; sillä sinä olet
minun kanssani.” Kuljemme eteenpäin, askel kerrallaan.
Muuta suuntaa ei meillä ole. Vanha kirkkorukous on
voinut monelle tulla uudelleen mieleen:
”Varjele meidät nälänhädästä, kulkutaudeista, sodasta ja
veritöistä, kapinasta ja riidoista, rakeista ja rajuilmoista,
tulipalosta ja vedenvaarasta, pahasta äkillisestä kuolemasta ja iankaikkisesta kuolemasta.”

KESKUSTELUPIIRI seurakuntatalolla seuraavina tiistaina klo 14.00: 15.9. 29.9. 13.10. 27.10. 10.11. 24.11.
JUMALANPALVELUS Nikolain kirkossa 25.10. klo 13.00
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Om att ställa upp i Kyrkovalet

Du som är engagerad i Svenska kyrkan kan ställa upp som kandidat i kyrkovalet.
Karin Perers är ordförande för kyrkomötet. Hon tycker att de kandidater som väljs
in i kyrkovalet ska representera de breda grupperna av kyrkotillhöriga.
– Svenska kyrkan behöver förtroendevalda med väldigt olika erfarenheter.
Det är då vi kan bilda goda lag tillsammans.
Lust att dela med sig
Du som funderar på att ställa upp i kyrkovalet behöver
vara förankrad både i din tro och i kyrkan. Du ska ha lust
att dela med dig av det som du brinner för. Däremot behöver du inte kunna bidra i teologiska samtal.
– Det räcker med att du har ditt engagemang i och för
kyrkan. Kyrkan bär tron åt oss alla. Vi duger som vi är. Det
är Svenska kyrkans människosyn! De viktigaste uppgifterna för dem som blir invalda som lokala kyrkopolitiker är
att bestämma om kyrkans verksamhet.
Budgeten ett sätt att prioritera
Direkt efter kyrkovalet behöver de nyvalda bestämma hur
församlingens eller pastoratets budget ska se ut. Där finns
det möjlighet att välja vilka verksamheter som ska lyftas
fram och hur mycket man ska satsa på byggnader, verksamhet och personal. Det kan vara mycket konkret: Vill vi
satsa på en ungdomsledare, på musiklivet, på stöd till äldre
och ensamma? Eller något helt annat?

– Den stora och riktigt viktiga frågan är beslutet om budget, den är ju ett sätt att prioritera, konstaterar Karin.
Diskutera vad församlingen vill
Efter varje kyrkoval behövs också en ny församlingsinstruktion. I den formuleras vad församlingen vill och åt
vilket håll den ska utvecklas. Det är ett gemensamt arbete i
församlingen att ta fram den.
När du vill engagera dig ska du börja med att ta reda på vilka nomineringsgrupper som tidigare ställt upp i kyrkovalet
på din hemort. Oftast finns det någon nomineringsgrupp
du kan känna dig hemma i.

”

		
Min vision är
att kyrkan ska fortsätta att
vara öppen och närvarande i
hela landet och finnas i både
glädje och sorg.
Kyrkan ska finnas
för alla som vänder sig
till henne, utan att
fråga vem du är, hur
du tror eller ens OM du tror.
Om du vill är du
välkommen att höra till
Svenska kyrkan.
Karin Perers, kyrkomötets ordförande
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Kyrkopolitiker ska ställa frågan
Karin tycker att de som redan är aktiva i kyrkopolitiken
har ett ansvar att fråga dem som hittills inte är engagerade
om de vill ställa upp.
Själv gick hon som ung kyrkopolitiker till en kyrkokör
med många unga och frågade om någon ville engagera sig i
hennes nomineringsgrupp. Efteråt var det två körmedlemmar som tackade ja.
– Den erfarenhet jag har efter många års arbete är att väldigt många väntar på frågan. När den kommer är det förhållandevis många som tackar ja. Det är lättare att tacka ja
än att kliva fram och anmäla sig!
Skulle det inte finnas någon nomineringsgrupp som passar
dig går det också att bilda en ny grupp. Då behöver ni vara
ett antal människor som har samma vision och ni behöver
stödpersoner för att kunna registrera en ny grupp.
Församlingsrådet ett sätt att engagera sig
Karin tipsar också om församlingsråden. Att vara med i ett
sådant råd är också ett sätt att engagera sig. Vilka som ska
vara med i råden bestäms inte i kyrkovalet utan efteråt.
– Det är föreskrivet att det ska vara öppna möten dit alla
är välkomna att vara med och föreslå vilka som ska vara
med i församlingsråden. Kyrkofullmäktige väljer sedan
vilka som ska ingå i församlingsråden, säger Karin Perers.

”

Kyrkan gav en hemhörighet
Karin Perers kommer från
en bondgård i Dalarna där
kyrkan var en självklar del
av livet.

Kontakten
med kyrkan
gav mig
en hemhörighet
i storstaden

Hennes eget engagemang som
förtroendevald startade när
hon som mycket ung kom till
Stockholm och Sofia församling på Södermalm. Hennes
allra första uppdrag var att delta i arbetet med församlingsbladet.
Maria Sandell

FAKTA
Du som vill bli kandidat i kyrkovalet måste:
• vara medlem i Svenska kyrkan.
• vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet
samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i
Svenska kyrkan.
• fylla 18 år senast på valdagen.
• vara kyrkobokförd i det område valet gäller.

FAKTA
• Vart fjärde år är det val i Svenska kyrkan.
• Förra kyrkovalet, 2017, ställde nästan 30 000
personer upp som kandidater. 23 000 valdes till minst
ett uppdrag.
• Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en
demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende
av människors engagemang och i kyrkovalet har du
och andra möjlighet att påverka.
• Alla medlemmar som fyllt 16 år senast på valdagen
får rösta. I förra kyrkovalet röstade ungefär en miljon
människor.
• Nästa val hålls söndagen den 19 september 2021.

LITEN ORDLISTA
Förtroendevald – den som är vald till något uppdrag i
Svenska kyrkan, i kyrkovalet eller i församlingsrådet.
Kandidat – den som ställer upp som valbar i kyrkovalet. Kandidaternas namn står på nomineringsgruppens
valsedlar. I kyrkovalet går det att sätta kryss för ett,
två eller tre namn.
Nomineringsgrupp – kyrkovalets motsvarighet till
partier. En del grupper finns bara i en viss församling,
andra ställer upp även på stiftsnivå och i valet till
kyrkomötet.
Vill du veta mer om att ställa upp i kyrkovalet i Trelleborgs församling? Kontakta Kanslichef Emma Lindstri.
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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

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
Per Svensson
0410-597 53, 0708-98 84 98
per.s.svensson@svenskakyrkan.se

Pedagoger
Karl-Johan Eklund
0410-597 13, 0730-916029
karl-johan.eklund@svenskakyrkan.se

Komministrar/Präster
Mikael Bedrup
0410-597 09, 0733-861017
mikael.bedrup@svenskakyrkan.se

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

Zandra Hagman
0410-597 14, 0730-892518
zandra.hagman@svenskakyrkan.se

Jonas Karlsson
0410-597 11, 0702-790109
jonas.b.karlsson@svenskakyrkan.se

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

trelleborgs.forsamling
@svenskakyrkan.se

Catarina Liljeberg
0410-597 04, 0730-574167
catarina.liljeberg@svenskakyrkan.se
Thor Nilsson - vikarierande kyrkoherde
0700-51 07 89
thor1_3@hotmail.com
Agneta Salomonsson
0410-597 06, 0703-546175
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se
Präst - svensk/finskt arbete
Jaakko Punta
0768-31 20 83
jaakko.punta@svenskakyrkan.se

Kommunikatör/Löneadministratör
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

Diakoner
Mari Ekdahl
0410-597 07, 0703-77 66 50
mari.ekdahl@svenskakyrkan.se

Församlingsvärdinna
Lena Brindell
0410-597 50
lena.brindell@svenskakyrkan.se

Britt-Mari Larsson
0410-597 08, 0709-14 30 08
britt-mari.larsson@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare
Helene Niebuhr
helene.niebuhr@svenskakyrkan.se

Matilda Salomonsson
0410-597 14, 0730-892518
matilda.salomonsson
@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker/körledare
Martin Arpåker
0410-597 59, 0761-30 40 84
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
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

