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Vi hoppas på att åter igen kunna vistas mer utomhus i takt med att 
det blir behagligare temperaturer. Kanske längtar vi till bad och strand, 
 uteserveringar där vi unnar oss en stund med god mat. Många av oss  
väljer kanske att vara hemmavid och är tacksamma för att vi har ett hem.

Kriget i Ukraina påverkar också vår vardag här i Sverige. Med oro följer vi 
de rapporter vi tar del av. På olika sätt försöker vi hjälpa de människor som 
tvingas fly sitt land, lämna en älskad anhörig bakom sig och leva i ovisshet om 
vad som händer hemmavid. Vi berörs på djupet av de fasansfulla skildringar 
av krigets härjningar och hur civilbefolkningen drabbas i Ukraina.

Covid-19 har fortsatt en hög spridning i samhället och vi fortsätter att vara 
varsamma om varandra, tvättar händer och annat som vi finner nödvändigt. 

Trots allt ont och svårt som pågår runt omkring oss är det nödvändigt att 
också dela hopp och glädje med varandra. Ge möjligheter till gemenskap 
och god samvaro. 

Vi i din församling vill gärna uppmärksamma dig på det vi kan erbjuda dig 
 under de kommande sommarmånaderna av gudstjänster och  verksamheter. 
Givetvis har du möjlighet till enskilda samtal med någon av oss präster om 
du har ett behov av detta. Ring då till den präst du söker för att boka in ett 
 personligt möte på församlingshemmet. Du är alltid välkommen till oss.  
Vi kan också tala med varandra i telefon om det känns lättare. 

Söndagen den 12 juni uppmärksammar vi att församlingen fått ta emot 
en  ljus bärare som gåva till Dalköpinge kyrka. Efter högmässan serveras 
 kyrkkaffe i  församlingshemmet eller utomhus om vädret tillåter. 

Sommaren knackar på dörren …Sommaren knackar på dörren …
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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.  
För aktuell information hänvisar vi till prediko turerna i   
Trelleborgs Allehanda och till vår hemsida.

Kyrkogårdsvandring i Bösarp 
TORSDAG 9 JUNI kl 18.00

Vi börjar i kyrkan med andakt.  
Därefter leder Claes Lindahl och Birgitta Åkesson oss då 

vi vandrar runt på kyrkogården i Bösarp och får tar del av 
 intressanta berättelser om olika personer och levnadsöden.

Kaffe i församlingshemmet efter vår rundvandring.
Anmälan till Expeditionen,  

telefon 0410-714400, senast 2 juni.

I samarbete med Bösarps Bygdeförening

Mötesplats Dalköpinge riktar sig till alla  åldrar. Vi bjuder in 
till  gemenskap och en  enkel kopp kaffe. Utomhusleksaker 
finns till barnen. 

Det finns musikprogram både i prästgårds parken och i Gislöv 
kyrka i  sommar. På midsommardagen har vi vårt traditionella 
firande och välkomnar Durfolket till oss igen. 

Vi ber för att kriget ska upphöra  och att det åter ska bli fred  
i Europa. Vi ber för Ukrainas folk.

Gud du som är nära var och en av oss ge varje människa som 
 lider nöd, drabbats av sorg, känner sig ledsna och oroliga, 
hopp om en  morgondag. Låt dem få känna sig burna av Din 
kärlek, ge dem kraft att orka med morgondagen. Ge dem vila, 
ro och tröst. Hjälp oss alla i vår vardag att se spåren av Din 
närvaro i våra liv. I Jesus Kristi namn Amen

Vi i församlingen önskar dig välkomna till oss.  
Ha en fin sommar  
Gun Österholm, Kyrkoherde
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MUSIKKVÄLLAR 
i Gislöv kyrka

23 AUGUSTI 
Elsa Beskow program  
Daniel Beskow & Josefine Johansson.

30 AUGUSTI 
Duo Berg, Karin Sandén Bergh, cello 
& Nils-Erik Bergh, violin.

6 SEPTEMBER 
TED GÄRDESTAD HYLLNING  
Daniel Bentzen, sång (gästartist) 
Gustaf Brandt, piano 
Sångarna medverkar 
Konferencier: Mikael Bedrup

18.00 serveras kaffe i Kyrkstugan. 
18.30 startar programmet. 
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KICK OFF
7/9 kl 17.00 

DALKÖPINGE FÖRSAMLINGSHEM

Barnkör • Syskonkul  
Kyrkans Unga • Sångarna

KORVGRILLNING 

START 13/9

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

TISDAGAR kl 9.30-11.30 
i Dalköpinge församlingshem.  
Här finns leksaker och pyssel. Vi avslutar 
träffen med sångstund och andakt.  
Fika serveras. 
Information: Marie Astrén,  
tel 0730-80 38 63.

START 14/9

BARNKÖR – SYSKONKUL  
FAMILJECAFÉ 

ONSDAGAR kl 17.00-17.45  
I DALKÖPINGE FÖRSAMLINGSHEM

Gustaf sjunger med barnen. Till barnkören 
kan du komma om du är 6 år eller äldre. 
Syskon kan leka eller pyssla tillsammans 
med Marie medan ni föräldrar tar en fika.
Information: 
Gustaf Brandt, tel 0708-60 47 91. 
Marie Astrén, tel 0730-80 38 63.

START 24/9

ONSDAGAR kl 14.00 
DALKÖPINGE FÖRSAMLINGSHEM
Då träffas vuxenkören och övar  inför  o lika 
framträdanden och medverkan i våra 
 gudstjänster. Våra träffar börjar med andakt.
Information: Gustaf Brandt, 0708-60 47 91

SSÅÅNGARNNGARNAA



Född 2008 – Konfirmand 2023!
Det börjar bli dags att tänka på anmälan till  konfirmationsundervisningen 
2022-2023. Vi behöver din blankett veckan efter midsommar, det 
vill säga vecka 26. Du som är född tidigare än 2008 och ännu inte är 
 konfirmerad är också  välkommen att delta i någon av följande grupper.

HÖST & VINTER – varannan lördag kl 9.00-13.00
Vi träffas i Dalköpinge församlingshem varannan lördag under fyra timmar. 
 Konfirmandundervisningen börjar 10 september och konfirmation blir det i 
april 2023. Att delta i ett antal gudstjänster under konfirmationstiden ingår 
också. Vi kommer även att åka på läger i mars 2023. 

SOMMARLÄSNING
Under tre veckor efter vårterminens slut 
2023 läser vi varje vardag i  Dalköpinge 
 församlingshem och går sedan i kyrkan 
på söndagarna.  Kyrkogång börjar redan 
under hösten 2022. Detta för att få 
en inblick i  kyrkoåret. Läger ingår 
också i konfirmandundervisningen. 
Vi åker tillsammans med vinter-
gruppen i mars 2023.

Har du frågor? 
Du får gärna ringa till mig som  
heter Gun Österholm och är  
 ansvarig för alla grupperna.  
Du når mig på telefon  
0707-64 54 14.

Foto: Malin Wrigstad/Ikon

Kyrkans UNGA
Varje onsdag träffas Kyrkans unga i  församlingshemmet i Dalköpinge.
Vi börjar med veckomässa i kyrkan kl 18.30, därefter går vi till våra  mysiga 
lokaler. 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.  
Ungdomsledare: Viktor Spetz. 

START 14/9
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Gyllene TiderGyllene Tider
I GYLLE KYRKA – SOCKENSTUGA 

2:A TORSDAGEN I MÅNADEN 

Vi träffas andra torsdagen i månaden. 
Start den 15 september kl 18.00. 
Andakt kl. 18.00 omväxlande i kyrkan 
och i Sockenstugan (se predikoturerna). 
Efter andakten program i Sockenstugan: 
DCbells underhåller oss med musik. 
Kaffe och liten kaka serveras.

Kontakt:  
Annelie Svensson, 0733–50 03 21.

START 15/9

i PRÄSTGÅRDSPARKEN
14.00–16.00   KAFFE & UNDERHÅLLNING

28 JUNI Annika Stolt sjunger för oss.
26 JULI Evelina Åkesson och Gustaf Brandt  
 Sång & Musik

SommarcaféSommarcafé

FriluftsgudstjänsterFriluftsgudstjänster  
OBS TIDEN! kl 10.00 – Medtag kaffekorg

19 JUNI  kl 10.00 Simlinge (vid regn: i kyrkan)
 7 AUGUSTI kl 10.00  Gislöv, hamnen  
  (vid regn: i båtklubbens lokaler)

SOMMARENS

Pyssel  
& Prat 

FÖR VUXNA
TISDAGAR  

kl 14.00-16.00  
i Dalköpinge  

församlingshem.
Alla hälsas välkomna. 

Kaffe serveras.
Kontakt: Annelie 

Svensson,  
tel 0733-50 03 21.
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MÖTESPLATSMÖTESPLATS
DALKÖPINGE

 för alla åldrar

Njut av gemenskap,  
lek och fika med liten kaka i  

prästgårdsparken i Dalköpinge. 

14 juni • 12 juli • 9 augusti 
kl 14.00–16.00
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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 församling  (Bösarp,  Dalköpinge, Gislöv, Gylle,  Kyrkoköpinge och Simlinge) 
och för resor mellan  bostaden och kyrkor/församlingshem.

7Reservation för ändringar – se www.svenskakyrkan.se/dalkopingeforsamling

5 JUNI
10.00 Gislöv kyrka  

Pingstdagen  
Högmässa – Sångarna medverkar.

6 JUNI
19.00 Lilla Beddinge  
 gamla kyrkagård 

Annandag pingst  
Friluftsgudstjänst – Sammanlyst med Källstorps församling

12 JUNI
10.00 Dalköpinge kyrka

Heliga Trefaldighets dag  
Högmässa

19 JUNI
10.00 Simlinge kyrka

1:a söndagen efter Trefaldighet  
Friluftsgudstjänst – Medtag kaffekorg. Vid regn i kyrkan.

25 JUNI
16.00 Dalköpinge kyrka

Midsommardagen  
Gudstjänst – Durfolket & "Sillamacka"            Se s. 8

26 JUNI
10.00 Kyrkoköpinge kyrka

Den helige Johannes Döparens dag  
Gudstjänst

3 JULI
10.00 Gislöv kyrka

3:e söndagen efter Trefaldighet  
Högmässa

10 JULI
10.00 Kyrkoköpinge kyrka

4:e söndagen efter Trefaldighet  
Högmässa

17 JULI
10.00 Gislöv kyrka

Apostladagen  
Gudstjänst

24 JULI
10.00 Dalköpinge kyrka

6:e söndagen efter Trefaldighet  
Gudstjänst

31 JULI
10.00 Kyrkoköpinge kyrka

Kristi förklaringsdag  
Gudstjänst

7 AUGUSTI
10.00 Gislöv hamn

8:e söndagen efter Trefaldighet  
Friluftsgudstjänst – Medtag kaffekorg.  
Vid regn i båtklubbens lokaler.

14 AUGUSTI
10.00 Dalköpinge kyrka

9:e söndagen efter Trefaldighet  
Högmässa

21 AUGUSTI
10.00 Kyrkoköpinge kyrka

10:e söndagen efter Trefaldighet  
Gudstjänst

28 AUGUSTI
10.00 Gislöv kyrka

11:e söndagen efter Trefaldighet  
Högmässa

4 SEPTEMBER
11.00 Dalköpinge kyrka

12:e söndagen efter Trefaldighet  
Högmässa

MÖT  
våra präster

Marie & Gun  
finns i Gislöv hamn  

tisdag 21 juni  
kl. 14–16

Gislöv marknad
FREDAG 5 AUGUSTI SAMT LÖRDAG 6 AUGUSTI FINNS VI DÄR!



MidsommardagenMidsommardagen
Durfolket & ”sillamacka”

GUDSTJÄNST kl 16.00  
I DALKÖPINGE KYRKA

Därefter spelar Durfolket  
i prästgårdsparken  

(vid dåligt väder inne i prästgården)

Vi bjuder på ”sillamacka” och vatten, 
lättöl samt kaffe och jordgubbstårta. 

Varmt välkommen!

Anmälan till Expeditionen  
0410- 71 44 00, senast 17 juni.

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
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 
Annelie Svensson  0733-50 03 21

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.

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

KONTAKTA GÄRNA OSS I DALKÖPINGE FÖRSAMLING


