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I skrivande stund håller vi tummarna för att våra restriktioner som vi 
 drabbats av under lång tid ska lätta och så småningom också hävas.

Vi vill vara en församling där människor ska känna sig hemma och delaktiga. 
Vi skapar vår framtid tillsammans och vi vill vara med och forma den, med 
människor i olika åldrar, med olika förmågor och med olika erfarenheter.  
Vi tror att mångfald ger rikedom. 

Vi har idag ett församlingshem där många människor i olika åldrar möts  
men vi vill se ännu fler barn, unga och deras familjer. 

Därför välkomnar vi nu barn i åldrarna 0-6 år med vuxen till vårt 
ÖPPET HUS i Dalköpinge församlingshem. 

Vi träffas på tisdagar kl 9.30-11.30 med start den 7 september.  
Vi leker, pysslar, fikar och avslutar varje träff med en sångstund och andakt. 

Vi välkomnar också fler barn från 6 år till vår barnkör som övar med vår 
 musiker Gustaf Brandt. I samband med övningen kan syskon leka och 
pyssla i vår barnhörna på andra våningen medan föräldrarna kan koppla av 
med en kopp kaffe och god  gemenskap. Kvällen avslutas med fika för alla.  
Barnkören/Syskonkul/ Familjecafé träffas onsdagar kl 17-17.45  
med start den 8 september i Dalköpinge församlingshem.

Vi erbjuder också olika lektionsmedverkan i förskolor och skolor i 
 församlingen. För information: Marie Astrén 0730-80 38 63. 

För äldre ungdomar har vi konfirmationsundervisning och Kyrkans Unga. 
För information, ring kyrkoherde Gun Österholm 0707-64 54 14.

Marie astrén, Komminister

Vackra Höst!
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Omslagsbild: Pixabay



Gislövs Kyrka
Kyrkan som byggdes vid 1100-talets 
slut är en av Skånes äldsta tegel kyrkor 
och är ovanligt påkostad. En förklaring 
tll detta kan vara att  ärkebiskopen ägde 
en gård i Gislöv och att kyrkan därför 
fick större  dignitet än andra kyrkor. 

Dopfunten i sandsten är kyrkans äldsta 
inventarium. Den fyrkantiga formen 
symboliserar de fyra evangelierna.

Altaruppsatsen är troligtvis från 
1600-talets början och av additionstyp.  
Målningarna i mitten visar nedifrån och 
uppåt korsfästelsen, den uppståndne 
Jesus med segerfanan (dansk) samt 
himmelsfärden. Evangelisterna avbildas 
på sidobilderna.

Predikstolen är från samma tid och kan 
vara utförd av samma person som gjort 
altaret. Träsniderierna har varit över-
målade på både altaruppsats och 
predikstol. De ursprungluga färgerna 
togs fram 1936.

Tornets övre del byggdes om 1824 
med en lanternin (litet torn med 
öppningar), det är vanligt på kyrktorn 
från denna tid.

Orgeln byggdes 1864 av Söderlings i 
Göteborg. 
Sydportalen var länge igenmurad men 
togs fram vid restaureringen 1936. 
Portaler utformades ofta vackert pga 
dess symboliska  betydelse.  
Jesus säger ”Jag är  grinden. Den som 
går in genom mig skall bli räddad. Han 
skall gå in och han skall gå ut, och han 
skall finna bete.”  (Johannesevangeliet 10:9)
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MUSIKKVÄLLAR 
i Gislöv kyrka

7 SEPTEMBER  
Gustaf Brandt och Lollo-kören

18.00 serveras kaffe i Kyrkstugan. 
18.30 startar programmet.

Anmälan behövs i år pga pandemin. 
Ring Expeditionen: 0410-71 44 00

Foto: kyrkoriskane.jonasd.se
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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 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!

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

START 8/9

ÖPPET HUS för barn 0-6 år  
MED FÖRÄLDER / 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.  
Välkomna!
Kontakt: Komminister Marie Astrén, tel 0730-80 38 63.

START 7/9

Foto: Alex Giacomini /Ikon

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 i vår fina barnhörna på andra våningen 
tillsammans med Marie medan ni föräldrar tar en fika.

Information om kören: Musiker Gustaf Brandt, tel 0708-60 47 91. 
Information om syskonkul: Komminister Marie Astrén, tel 0730-80 38 63.

START 8/9
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Veckomässa
18.30 I DALKÖPINGE KYRKA 

Att fira nattvard ihop är viktigt 
för vår kristna gemenskap. 

Mitt i det som är livets glädje-
ämne, sorger, förtvivlan och hopp 
samlas vi till mässa. 

Mässa är en kort  
gudstjänst där vi   
firar nattvard. 

Alla är välkomna  
– stora som små! 

UNDER  
HÖSTLOVET  

FREDAGEN DEN 5 NOVEMBER

KYRKOGÅRDS-
VANDRING 

FÖR BARN 4-9 ÅR 

 
Vi möter kyrkråttan Carola  
som guidar oss.

Vi ses i kyrkstugan på Gislövs 
 kyrkogård kl 15.30–17.30. 

Anmälan till expeditionen  
0410 – 71 44 00 
Sista anmälningsdag 31 oktober.

Konfirmand  
HÖSTEN 2021

HÖST & VINTER-gruppen 
– varannan lördag kl 9.00-13.00
Konfirmandläsning startar i Bösarps 
kyrka den18 september kl 9.00 
Vi träffas i Dalköpinge församlingshem  
varannan lördag under fyra timmar. 
Konfirmation blir det i maj 2022. 

SOMMARLÄSNING 2022
Direkt efter skolavslutningen läser vi 
tre veckor  varje vardag i  Dalköpinge 
 församlingshem. Vi går i kyrkan de 
helger vi läser. Kyrkogång börjar 
 redan under hösten 2021, detta för 
att få en inblick i kyrkoåret.

Det ingår i konfirmandundervisningen 
att deltaga i ett antal gudstjänster 
under året. Vi åker på läger med båda 
grupperna under våren 2022. 

Frågor? Du får gärna ringa mig,  
Gun Österholm på telefon  
0707-64 54 14.

START 8/9

START 18/9 Bösarp kyrka

Foto: Malin Wrigstad/Ikon

Foto: Pixabay
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Bösarp kyrka 150 år 
1:a ADVENT, SÖNDAGEN DEN 28 NOVEMBER kl14.30-ca.18.00

Välkommen att fira med oss!

DAGENS PROGRAM

14.30 Erika Martin föreläser om Bösarp kyrka.  
 Claes Lindahl och Birgitta Åkesson berättar om sin bok.
• Glögg och mingel
• Festgudstjänst  
• Anders Johnsson inviger den nyrenoverade orgeln.
• Michael Halén, trumpet.
• Sångarna medverkar.
• Dagen avslutas med en bit mat i Bösarps församlingshem.

Anmälan till expeditionen: 0410-71 44 00, senast 22/11.

I samarbete med Bösarps Bygdeförening.

Foto: kyrkoriskane.jonasd.se
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Källa församlingens kyrkor i Gislöv, Bösarp och Gylle:  
Foldern ”Dalköpinge församlings kyrkor”, Kulur Text och Bild, Eva Erlandsson / www.kyrkoriskane.jonasd.se

Vilhelm Flensburg var biskop när 
 Bösarps nya kyrka skulle uppföras. Vid 
sitt första prästmöte 1870, uttalar han 
sig om hur viktig  kyrkobyggnaden är; 
”Ett skönt och herrligt  tempel förmår 
äfven utan avseende på  gudstjensten 
som der firas, på hvarje sinne  utöfva 
ett starkt och gripande intryck, 
förmår att på sitt sätt lyfta det från 
jorden till himlen.” 
Det var åtskilliga romanska medeltids-
kyrkor som inte ansågs uppfylla detta 
krav och därför revs. De var alltför 
trånga, mörka eller vanvårdade. Flens-
burg hade lite förståelse för medeltids-
kyrkornas estetiska och historiska 
värden. Under hans långa ämbetsperiod 
i Lunds stift (1865-1897) invigde han 
28 nybyggda kyrkor och 76 tillbyggda 
kyrkor.

Bösarps medeltida kyrka sprängdes bort 
1870 – den var gediget byggd och 
därför svår att rasera. Stenskulpturer 
och andra dekorativt huggna sandstens-
block, som prytt den gamla kyrkan, 
krossades för att användas som fyllning 
i den nya kyrkans murar!

I augusti 1871 inviger Flensburg 
Bösarps nya kyrka i tidig nygotisk 
stil. Kyrkan är ritad av P. Stenhammar 
från Lund. Fasaden har spritputsa-
de murar. Det röda teglet är synligt 
i fönster- och dörromfattningar. 
Strävpelare tar upp sidotrycket från 
valven. I interiören är svagt spetsiga 
bågar och valvribbor målade i en brun 
färg för att vackert kontrastera mot 

sobert beige valv kappor. Sirliga blad 
och blomsterornament är sparsamt 
disponerade över valv och pelare. 
Nedre delen av väggarna  målades 
med dekorativ kvaderstens imitation 
 (kvadersten: fyrkantshuggen natur-
sten)

Altartavlan ”Uppståndelsens morgon” 
från 1927 är målad av Hugo Gehlin 
som framförallt gjort glasmålningar till 
ett stort antal sydsvenska kyrkor. På 
 baksidan av altartavlan är målningen 
från 1871 uppställd. 

Predikstolen från 1605 överflyttades 
från den gamla kyrkan. Den är utförd 
av Andreas Jacobi från Trelleborg, 
snidad i ek med reliefer av Paulus och 
de fyra evagelisterna, med respektive 
symbol figurer vid fötterna. Dekorativa 
kvinnliga och manliga halvfigurer på 
pelare (hermer) står i varje hörn. De 
ursprungliga renässansfärgerna togs 
fram under lager av oljefärg på 
1950-talet

Orgeln byggdes 1888 av Rasmus 
Nilsson, Malmö. Det är den enda 
välbevarade större Nilsson-orgeln som 
finns idag och som är bevarad i 
 ursprungligt skick.

Dopfunten från 1901 är gjuten i 
cement med trepass (tre bågformer 
bildar ett treklöver) – ett vanligt 
dekorativt motiv i gotisk byggnads-
konst.

Bösarp Kyrka – med 18-talets estetik
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Pyssel & Prat 
RFÖR VUXNA 

TISDAGAR kl 14.00-16.00  
i Dalköpinge församlingshem.

Kontakt:  
värdinna Annelie Svensson,  
tel 0733- 50 03 21.

START 7/9

ONSDAGAR kl 14.00 I DALKÖPNGE FÖRSAMLINGSHEM  
Då träffas vår duktiga vuxenkör och övar inför olika framträdanden  
och medverkan i våra gudstjänster. Vi börjar våra träffar med andakt  
i församlingshemmet. 
Kontakt: Musiker Gustaf Brandt, tel 0708- 60 47 91.

SÅNGARNA
START 8/9

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

Vid våra gudstjänster  
Kontakta Komminister  
Marie Astrén, tel 0730-80 38 63.

Sopplunch, Andakt & Musikunderhållning
Vid tre tillfällen under hösten serverar vi Soppa i Dalköpinge  Församlingshem. 

TORSDAGEN DEN 23 SEPTEMBER
TORSDAGEN DEN 28 OKTOBER
TORSDAGEN DEN 18 NOVEMBER

Vi börjar med andakt kl 11.45  
i  kyrkan därefter äter vi soppa  
tillsammans i  för samlingshemmet. 

Soppa med  tillbehör samt  
kaffe med kaka – 50kr. Foto: Pixabay
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I GYLLE SOCKENSTUGA 
Kaffe serveras 

2:A TORSDAGEN I MÅNADEN 
Vi börjar vår träff med andakt  

– se predikoturerna.

16 SEPTEMBER kl 18.00  
OBS! Seniorshop besöker oss 
denna torsdag därför flyttar 
 Gyllene tider till Dalköpinge 
 församlingshem. Vi tar del av 
höstmodet med hjälp av våra 
mannekänger. Givetvis dricker vi 
kaffe och äter en liten kaka. 

14 OKTOBER   
GUSTAF BRANDT – Önske psalmer 
och andra fina melodier.

11 NOVEMBER   
SUNE BROBECK – Smått och gott 
om Gylle och Fjärdingslöv.

9 DECEMBER kl 18.00  
LUCIATÅG I KYRKAN  
Därefter äter vi en jullandgång i 
Sockenstugan 
Anmälan senast  
tisdag 30 november till 
annelie svensson  
0733-50 03 21

Gyllene 
Tider
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Gylle Kyrka – renässansstil
Den ursprungliga stenkyrkan är från 
slutet av 1100-talet. Den har sedan  
byggts om vid flera tillfällen.

Inskriften 1294 på västertornet 
anger inte när tornet uppfördes 
men långhusets västra del kan vara 
från denna tid. Tornet är från senare 
 medeltid (1400- eller 1500-talet). 
Östra delen av långhuset samt koret 
är en tillbyggnad från 1875.

En klocka som antas vara gjuten 
under  1200-talets senare del är det 
äldsta inventariet. Klockan var i bruk 
fram till 1948 och finns sedan dess 
att  betrakta i vapenhuset.

Altaret i koret är från 1580-talet. 
De sex oljemålningarna inramas av en 
kolonnordning i renässansstil. Altaret 
har varit övermålat ett flertal gånger. 
1936 tog man fram det  ursprungliga 
måleriet. Motiven är Moses, Jesu 
korsfästelse, Johannes döparen, 
Matteus och Markus, Födelsen samt 
Lukas och Johannes.

Dopfunten från 1875 är av trä.

Orgeln byggdes 1923 av Olof  
Hammarberg.
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ALLHELGONA 
gravsmyckningshelg

GISLÖVS KYRKA  
är öppen  fredag och lördag.  
Kaffe serveras i vapenhuset.

FREDAG 5 NOVEMBER kl 12.00-17.00 
MUSIK i kyrkan kl 13.00 & 15.00.
KYRKOGÅRDVANDRING (Se sid 5)  
15.30-17.30 för barn 4-9 år.
ANDAKT kl 17.00 i kyrkan.

LÖRDAG 6 NOVEMBER kl 10.00-15.00 
MINNESGUDSTJÄNST kl 18.00 
Michael Halén, trumpet

Våra gravplatser
Vi uppdaterar våra gravböcker  gällande gravrätts-
innehavare  kontinuerligt och behöver er hjälp.  
Har du någon  information om  grav- rättsinnehavare  
eller  övrigt – vänligen hör av dig till oss.

Anki Welin 0708-33 51 41

Foto: Magnus Aronsson/Ikon

TACKSÄGELSEDAGEN

Musikgudstjänst 
i Bösarp kyrka 

SÖNDAG 10 OKTOBER kl 17.00 
Sångarna medverkar i gudstjänsten. 
Kyrkkaffe severas.

1:a Advent gudstjänst
SÖNDAG 28 NOVEMBER kl 16.00 
i Bösarps kyrka.
Sångarna medverkar.  
Michael Halén, trumpet. 
Glögg serveras i vapenhuset. 
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GUDSTJÄNST &  
JULKONSERT

Söderslätts Musikkår
BARNKÖRERNA  

från Anderslövs och Dalköpinge 
församlingar

LÖRDAG 4 DECEMBER kl 17.00  
I BÖSARP KYRKA

Välkommen
i samarbete med Anderslövs församling

Lucia
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Reservation för ändringar – se Trelleborgs Allehanda, torsdagar eller  
www.svenskakyrkan.se/dalkopingeforsamling

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.

5 SEPTEMBER  
11.00 Kyrkoköpinge  kyrka

14:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa

12 SEPTEMBER  
11.00 Gislöv kyrka

15:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst

19 SEPTEMBER 
11.00 Dalköpinge  kyrka

16:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa

26 SEPTEMBER 
11.00 Kyrkoköpinge kyrka

17:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst 

3 OKTOBER
11.00 Gislöv kyrka

Helige Mikaels dag
Högmässa

10 OKTOBER
17.00 Bösarp kyrka

Tacksägelsedagen
Musikgudstjänst
Sångarna medverkar i gudstjänsten. – Kyrkkaffe 

17 OKTOBER
11.00 Kyrkoköpinge kyrka

20:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa

24 OKTOBER
11.00 Gislöv kyrka

21:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst med stora och små. – Kyrkkaffe

31 OKTOBER
11.00 Dalköpinge kyrka

22:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa

6 NOVEMBER
18.00 Gislöv kyrka

Alla helgons dag
Minnesgudstjänst – Michael Halén, trumpet

7 NOVEMBER
11.00 Kyrkoköpinge kyrka

Söndagen efter Alla Helgons dag
Gudstjänst

14 NOVEMBER
11.00 Dalköpinge kyrka

Söndagen före Domsöndagen
Högmässa

21 NOVEMBER
11.00 Dalköpinge kyrka

Domsöndagen 
Högmässa

28 NOVEMBER
16.00 Bösarp kyrka

1.a söndagen i advent
Gudstjänst  
Sångarna medverkar 
Michael Halén, trumpet 
Glögg i vapenhuset



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 
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.

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

KYRKOVALET 19 SEPTEMBER 2021
Gör din röst hörd söndagen den 19 september.

Måndag  6/9 10.00 – 13.00
Tisdag  7/9 10.00 – 13.00
Onsdag  8/9 17.00 – 20.00
Torsdag  9/9 10.00 – 13.00
Fredag 10/9 10.00 – 13.00
Lördag 11/9 10.00 – 13.00

Måndag 13/9 10.00 – 13.00
Tisdag 14/9 10.00 – 13.00
Onsdag 15/9 17.00 – 20.00
Torsdag 16/9 10.00 – 13.00
Fredag   17/9 10.00 – 13.00
Lördag 18/9 10.00 – 13.00

FÖRTIDSRÖSTNING kan ske i Dalköpinge församlingshem enligt följande:

Dalköpinge församlingshem på valdagen
8.00–11.00  & 16.00–20.00.
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