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”Dagen efter sabbaten gick kvinnorna i gryningen till graven med 
kryddorna som de gjort iordning. De fann att stenen var bort rullad 
från graven, och när de gick in i graven kunde de inte finna herren 
Jesus kropp.”

I Lukasevangeliets 24:de kapitel får vi följa med när Maria från Magdala, 
Johanna och Maria, Jakobs mor är på väg för att utföra den sista tjänsten för 
Jesus. Vi förstår att de måste ha blivit chockade. De, precis som många andra 
som följt Jesus, hade under de senaste dagarna tagit farväl av sin herre. Säkert 
var där många som var oroliga och besvikna. Var Jesus inte Messias?

Nu är kvinnorna inne i klippgraven men kroppen finns inte där. Har någon fört 
bort den? Ska de inte ens få göra denna tjänst för honom?

Plötsligt finns två män i skinande kläder framför dem. Männens fråga om 
varför de söker Jesus bland de döda när han är bland de levande förvånar 
säkert kvinnorna. Kvinnorna påminns om att Jesus sagt att han ska uppstå på 
tredje dagen. Hoppet börjar spira, sakta viker hopplösheten och tvivlet bort. 
 Uppståndelsens glädje och ljus lyser in i de tre kvinnornas medvetande.  
Han lever! Han har uppstått!

När lärjungarna hör de båda Mariornas och Johannas vittnesbörd om det 
fantastiska som hänt tvivlar de. Petrus går iväg för att med egna ögon se om 
kvinnorna talar sanning.

Efter den här stunden visar sig den Uppståndne för lärjungarna, vandrar med 
dem och undervisar dem. Jesus möter även andra människor som Uppstånden. 
Jesus Kristus möter oss än idag och människor kommer till tro.

Våren är på väg …
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Tro och tvivel, hoppfullhet och hopplöshet. Jag tror att vi alla vid olika tillfällen 
och situationer i våra liv har de här känslorna. I skrivande stund vet jag inte 
hur pandemin fortsatt påverkar oss. Trots allt som är svårt och mörkt lyser 
påskens ljus in i våra liv. Jesus vill vara nära oss, vara en del av våra liv. 

När påskdagen bryter in 2021 så hoppas jag att vi orkar lyfta blicken mot det 
tomma korset och känna glädje och tillförsikt. Min förhoppning är att vi kan 
mötas och fira gudstjänst i Bösarps kyrka, lyssna till Michael Haléns trumpet 
och våra Sångares körsång, sjunga med i de välkända påskpsalmerna, lyssna till 
evangeliets ord och önska varandra en glad påsk. 

Vi i arbetslaget ser fram emot att träffa er församlingsbor igen i gudstjänster 
och verksamheter.

Gun Österholm, Kyrkoherde

I dessa tider …
Alla våra aktiviteter som presenteras här har vi planerat i god tid innan 
 församlingsbladet utkommer. Vi hoppas kunna möta er församlingsbor såsom 
det framgår i FÖRSAMLINGSNYTT under förutsättning att Folkhälsomyndig-
heten och andra myndigheter häver restriktionerna. För aktuell information 
hänvisar vi till predikoturerna i Trelleborgs Allehanda och till vår hemsida.

Tack Marianne! 
Marianne Pålsson har under många år träffat er  
församlingsbor i många verksamheter och i våra kyrkor.
Marianne började arbeta i församlingen med vår 
 barnverksamhet, sedermera även med soppluncher, 
kyrkkaffe/kyrkluncher och mycket annat.
På senare år har Marianne varit ledare för vår  populära 
verksamhet Pyssel & Prat.Vi i församlingen tackar dig  
för ditt engagemang i församlingsarbetet. 
Vi dina arbetskamrater kommer att sakna dig som kollega. 
Marianne är fortfarande kyrkvärd och förtroendevald.

Foto: Pixabay
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FÖRSAMLINGSKVÄLL

DALKÖPINGE FÖRSAMLINGSHEM 18 MARS kl 19.00  

ANDAKT I DALKÖPINGE KYRKA kl 18.30

”Min resa till Alaska”
Lena Mattsson Mårtensson visar bilder och berättar. – Kaffeservering

          ANDAKT kl 18.00  
i Gylle kyrka eller i Sockenstugan. (se predikoturerna)   

Efter andakten program i Sockenstugan:

TORSDAG 11 MARS:   
Sune Brobeck - ”Brandkåren och lite annat i gamla Gylle”.
TORSDAG  8 APRIL:  Gyllene tider i Dalköpinge  församlingshem. 
 Seniorshop visar vårens /sommarens mode med hjälp av våra mannekänger.  
OBS vi börjar klockan 18.00.
TORSDAG  6 MAJ:  Gustaf Brandt & Johan Wikström –  
” Nya symfonier och gamla örhängen”.
TORSDAG  13 MAJ: Gökotta kl 8.00 – friluftsgudstjänst.  
Sångarna medverkar. Medtag kaffekorg.

Gyllene Tider
Vårt expeditionsfartyg Ocean Nova sedd från pingvinstrand. Foto: Lena Mattsson Mårtensson
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8.00 åker vi från Dalköpinge församlingshem.  
Vår färd när vi hämtat upp er som stiger på vid 
 upp hämtningsplatserna går mot Kristianstadstrakten. 

Vi serveras förmiddagskaffe med fralla på Ekerödsrasten.  
Efter kaffepausen går vår färd vidare mot Åhus.

Vi besöker regionmuséet i Kristianstad.  
Utställningen C 400- staden i vattenriket, tar oss mer 
än 400 är tillbaka i  tiden. I ”Tidernas Skåne” berättas hela 
 Skånes saga från danskar till snapphanar. Kristianstads 
konsthall ligger också i samma byggnad och är också väl 
värt ett besök.

Ca 13.30 Serveras vi dagens rätt på Rökeriet i Åhus. Efter 
maten åker vi vidare i bussarna till Äppelriket beläget i Kivik. 

Vårt nästa stopp blir vid Ravlunda kyrka, söder om Brösarps 
backar. Kyrkan är byggd runt 1200. På kyrkogården finner vi 
skalden Fritjof Nilsson begravd. 

Vi dricker eftermiddagskaffe och äter kaka med grädde och 
bär på Eriksgården.

Efter en härlig dag vänder vi åter mot vårt fina Söderslätt.  
Vi beräknas vara tillbaka på församlingshemmet kl 19.00. 
  
Anmälan, som är bindande, till expeditionen senast den 8 maj.  
Du betalar 350 kronor på bussen.

Utfärden vänder sig i första hand till  församlingsbor och er 
som är aktiva i  församlingen utan att vara bosatta här.  
I mån av plats kan även  andra  intresserade följa med.

Ut i det blå UTFÄRD 
TISDAG 1 JUNI 

Foto: Pixabay
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Man röstar på tre olika nivåer: församling  –  stift  –  kyrkomöte
Istället för att rösta på partier röstar man på så kallade  nomineringsgrupper.

Ställ upp i KYRKOVALET!
KYRKOVALET 2021 – SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna samfund med 5, 8 
 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang 
för alla människors värde och värdighet samt för ett aktivt  miljö- 
och  klimat arbete.

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka som är beroende av att 
människor engagerar sig. Genom att rösta i kyrkovalet har du och jag 
som medlemmar i Svenska kyrkan en möjlighet att påverka. Som medlem 
 bidrar du till  gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv 
och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, barn- och 
ungdoms verksamhet, körer och konserter. Du bidrar också till att  bevara 
vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner. Du är 
också med och stöder kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, 
ensamhet och sorg.

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper.  
I kyrkoval väljs kandidater för kyrkomötet på nationell nivå, Stiftsfullmäktige 
på regional nivå och kyrkofullmäktige på den lokala nivån. De kandidater 
som blir förtroendevalda har fått väljarnas förtroende att vara delaktiga 
och ta ansvar för och utveckla Svenska kyrkan. 

Foto: Magnus Aronsson, Kristin Lidell/Ikon



Du kan ansluta dig till en nomineringsgrupp som är aktiv eller skapa en ny 
grupp. I Dalköpinge församling finns en nomineringsgrupp:  
Kyrkans väl i Dalköpinge församling.

FÖR ATT FÅ RÖSTA I KYRKOVALET  
behöver Du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen.

KYRKOVALET 2021 – söndagen den 19 september

FÖR ATT FÅ STÄLLA UPP SOM KANDIDAT I KYRKOVALET  
måste Du vara valbar. Det innbär att Du måste …  
• tillhöra Svenska kyrkan 
• vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund 
• ha fyllt 18 senast på valdagen 
• vara kyrkobokförd i det område valet gäller.

När Du blir vald inom Svenska kyrkan  
är Du med och  bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande 4 åren. 
 Kyrkofullmäktige sammanträder vanligtvis 3 gånger per år och beslutar  
i större ärenden.
 

Vill du ställa upp som  
FÖRTROENDEVALD? 

Välkommen att höra av dig till: 
Kyrkorådets ordförande  
Evy Sandgren, tel 0709-54 34 93.

Kyrkofullmäktiges ordförande  
Eva Andersson, tel 0705–234179.

Foto: kyrkoriskane.jonasd.se
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BARNKÖR – FAMILJECAFÉ - SYSKONKUL
ONSDAGAR kl 17.00-17.45 I DALKÖPINGE FÖRSAMLINGSHEM

Har du barn som är 6 år eller äldre?
Gustaf sjunger med barnen, syskon kan leka/pyssla i vår fina barnhörna på 
andra våningen tillsammans med Marie medan ni föräldrar tar en fika.
Information om körerna: vik musiker Gustaf Brandt, tel 0708-60 47 91. 
Information om syskonkul: Komminister Marie Astrén, tel 0730-80 38 63.

Pyssel & Prat
TISDAGAR kl 14.00-16.00  
i Dalköpinge församlingshem.

Kontakt: Annelie Svensson,  
tel 0733- 500321.

Kyrkans UNGA
Varje onsdag träffas Kyrkans unga i 
församlingshemmet i Dalköpinge.

Vi börjar med andakt i kyrkan  
kl 18.45, därefter går vi till våra 
 mysiga lokaler i församlingshemmet.

Vi pratar om allt mellan himmel 
och jord, lyssnar på musik, spelar 
 instrument, tittar på film och har kul 
tillsammans. Välkommen till oss!

Ledare: Kyrkoherde Gun Österholm, 
tel 0707-64 54 14  
Medhjälpare: Hugo Dahl.

 START ONSDAG 20/1

START 9 MARS

START 19/1

START ?/1

ONSDAGAR kl 19.00 I DALKÖPNGE FÖRSAMLINGSHEM  
Då träffas vår duktiga vuxenkör i Dalköpinge församlingshem och  
övar inför olika framträdanden och medverkan i våra gudstjänster.  
Vi börjar våra träffar med andakt. 
Kontakt: Kyrkomusiker Gustaf Brandt, tel 0708- 60 47 91.

SÅNGARNA



9

Läsningen för årets konfirmander börjar  
måndagen den 14 juni 2021.
Vi träffas dagligen under tre veckor mellan  
kl 9-13 i Dalköpinge församlingshem.   
Därefter blir det konfirmation 3 juli 2021.
Har du frågor är du välkommen att ringa mig,  
Gun Österholm, tel 0707-64 54 14.

Sommarkonfirmand

Foto: Alex Giacomini & Malin Wrigstad/Ikon

Sopplunch & Andakt   
MUSIKUNDERHÅLLNING

Vår  populära sopplunch serveras i 
 Dalköpinge  församlingshem 

TORSDAGEN DEN 25 MARS
TORSDAGEN DEN 29 APRIL

Vi börjar med andakt kl 11.45 i 
 Dalköpinge kyrka.  
Därefter äter vi soppa tillsammans i 
församlings hemmet. 
Soppa med tillbehör, kaffe och liten 
kaka samt musikunderhållning 50 kr.

ÖPPET HUS för barn 0-6 år  
MED FÖRÄLDER / ANNAN VUXEN

TISDAGAR kl 9.00-11.00.  
Här finns leksaker och pyssel. Vi avslutar träffen med  
sångstund och andakt. Fika serveras.  
Välkomna!

Har du frågor? Ring Komminister Marie Astrén, tel 0730-80 38 63.

En ideell insats?
Vi tar gärna emot din hjälp!
Vid kaffeservering 
Kontakta husmor Annelie Svensson.  
tel 0733-50 03 21

Vid våra gudstjänster  
Kontakta Komminister  
Marie Astrén, tel, 0730-80 38 63.
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KYRKSKJUTS  
Behöver du kyrkskjuts till 
någon av de aktiviteter som vi 
ordnar, ring då  Trelleborgs Taxi 
tel 0410-150 70 senast en 
timme innan du vill åka. Ange 
att det gäller kyrkskjuts för 
 Dalköpinge församling. OBS! 
Kyrkskjuts gäller endast er 
som bor i  Dalköpinge för-
samling (Bösarp,  Dalköpinge, 
Gislöv, Gylle, Kyrkoköpinge 
och Simlinge) och för resor 
mellan  bostaden och kyrkor/
församlingshem.

Våra gravplatser
Vi uppdaterar våra gravböcker 
 gällande gravrätts innehavare 
 kontinuerligt och behöver er 
hjälp. 
Har du någon  information om 
gravrättsinnehavare eller  övrigt 
– vänligen hör av dig till oss.
Anki Welin, tel 0708-33 51 41

Passionsgudstjänster
I DALKÖPINGE KYRKA kl 18.00

29 MARS • 30 MARS • 31 MARS

STILLA VECKAN 
Sista veckan i fastan kallas för stilla veckan.  
Under stilla veckan hålls ofta andakter eller  
gudstjänster som berättar om vad som hände 
under de sista dagarna i Jesus liv. Det är ett  
drama som brukar kallas passionsdramat.  
Gudstjänsterna kallas passionsgudstjänster.
Palmsöndagen 
På palmsöndagen handlar bibeltexterna som 
läses i kyrkan om när Jesus red in i Jerusalem 
på en åsna. Då togs han emot som en kung av 
folket som viftade med palmblad av glädje och 
sjöng Hosianna.
Dymmelonsdag 
Onsdagen i stilla veckan kallas dymmelonsdag. 
Då bytte man förr i världen ut kyrkklockans 
metallkläpp mot en kläpp av trä, en dymmel.  
Då lät klockklangen dovare.
Skärtorsdagen 
Torsdagen under stilla veckan kallas för skär-
torsdagen. Då äter Jesus för sista gången med 
sina lärjungar. Senare på natten, när Jesus och 
hans lärjungar har samlats i Getsemane trädgård, 
grips Jesus av de romerska soldaterna.
Långfredagen 
På långfredagen blir Jesus dömd till döden. Han 
får själv bära sitt kors till en kulle utanför staden, 
och blir korsfäst bredvid två rövare.

Påskdagen
I BÖSARP KYRKA kl 11.00

Vi firar Gudstjänst.
Michael Halén, trumpet.

Sångarna medverkar.
 

Text: www.svenskakyrkan.se    Foto: Peter Ebbesson/Ikon

Foto: Kristina Johansson/Ikon
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Reservation för ändringar – se Trelleborgs Allehanda, torsdagar.

7 MARS
11.00 Dalköpinge kyrka

3:e söndagen i fastan 
Högmässa

14 MARS
11.00 Kyrkoköpinge kyrka

Midfastosöndagen 
Högmässa

21 MARS
14.00 Gylle kyrka

Jungfru Marie bebådelsedag 
Gudstjänst med små och stora. Bibelutdelning 
Kyrkkaffe med våfflor.      

28 APRIL
11.00 Simlinge kyrka

Palmsöndag 
Gudstjänst

1 APRIL
18.00 Gislöv kyrka

Skärtorsdag 
Skärtorsdagsmässa

2 APRIL
11.00 Dalköpinge kyrka

Långfredag 
Gudstjänst – Sångarna medverkar

4 APRIL
11.00 Bösarp kyrka

Påskdagen 
Gudstjänst – Michael Halén & Sångarna medverkar.

5 APRIL
11.00 Gylle kyrka

Annandag påsk 
Emmausmässa

11 APRIL
11.00 Kyrkoköpinge kyrka

2:a söndagen i påsktiden 
Gudstjänst

18 APRIL
11.00 Dalköpinge kyrka

3:e söndagen i påsktiden 
Gudstjänst 

24 APRIL
13.00 Bösarp kyrka

 
Konfirmation

25 APRIL
11.00 Gislöv kyrka

4:e söndagen i påsktiden 
Högmässa

2 MAJ
11.00 Kyrkoköpinge kyrka

5:e söndagen i påsktiden 
Gudstjänst.

9 MAJ
11.00 Gylle kyrka

Bönsöndagen 
Högmässa

13 MAJ
8.00 Gylle

Kristi himmelfärdsdag 
Gökotta – Friluftsgudstjänst 
Sångarna medverkar 
Medtag kaffekorg. Vid regn är vi i sockenstugan.

16 MAJ
11.00 Dalköpinge kyrka

söndagen före pingst 
Högmässa

23 MAJ
16.00 Bösarp kyrka

Pingstdagen 
Musikgudstjänst – Sångarna  medverkar. Kyrkkaffe

24 MAJ
19.00 Lilla Beddinge  
 gamla kyrkogård

Annandag Pingst 
Gudstjänst Observera tiden! 
Sammanlyst för hela Skytts kontrakt.

30 MAJ
11.00 Gislöv kyrka

Heliga Trefaldighets dag 
Högmässa

GÖKOTTA
Friluftsgudstjänst

TORSDAG  13/5  
i GYLLE kl 8.00 

Sångarna medverkar.  
Medtag kaffekorg!



Möt församlingens präster och musiker. 
Få tips och ideér inför er vigsel senare i år.
GISLÖVS KYRKA SÖNDAG 25 APRIL 2021 kl 13.00.

Vi ska gifta oss

KYRKOHERDE 
Gun Österholm  0707-64 54 14 
gun.osterholm@svenskakyrkan.se

KOMMINISTER 
Marie Astrén 0730- 80 38 63 
marie.astren@svenskakyrkan.se

MUSIKER 
Gustaf Brandt 0708-60 47 91 
(vikarierande)

Monica Allvin Halén  0704-83 87 80

KAMRER 
Anki Welin 0708-33 51 41 
anki.welin@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTMÄSTARE 
Stellan Nord  0733-80 83 55

ÄLDREVERKSAMHET 
Gun Österholm  0707-64 54 14

PYSSEL & PRAT 
Gun Österholm  0707-64 54 14

FÖRSAMLINGSVÄRDINNOR 
Dalköpinge församlingshem 
Annelie Svensson  0733-50 03 21
Gylle Sockenstuga 
Annelie Svensson  0733-50 03 21
Bösarps församlingshem 
Irene Kaspersson  0707-30 61 68

FösamlingsNytt ges ut 4ggr om året av Dalköpinge församling   
Ansvarig utgivare: Gun Österholm  •  Form & Original: Louise Nordborg, Louise Grafisk Form

Vi reserverar oss för ändringar i programmet. Se hemsidan för aktuell information.

KONTAKTA GÄRNA OSS I DALKÖPINGE FÖRSAMLING

PASTORSEXPEDITION 0410 – 71 44 00
ÖPPET: TISDAGAR & TORSDAGAR 09.30-11.30

www.svenskakyrkan.se/dalkopingeforsamling

Dalköpinge församling     Dalköpinge byaväg 123-8     231 91 Trelleborg

dalkopinge.forsamling@svenskakyrkan.se

Kalas
i Dalköpinge  
församlingshem 

Vi ses fyra gånger om året  
då våra  jubilarer över 75 år  
bjuds in till en trevlig stund  
med presenter, tårta, kaffe  
och musikunderhållning. 

Precis som innan får du som  
fyller år ta med dig en gäst.   
Inbjudan skickar vi i församlingen till dig.


