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Anders

LEDARE

Jag tittar igenom förra numret av bladet. Redan när det
kom ut var det till stora delar inaktuellt. I alla fall kalendern, gruppsamlingar, möten och gudstjänster. Allt blev
annorlunda. Nu är osäkerheten stor hos alla. Vad skall
man planera för? Återgång till det normala eller fortsatt
undantag?
Vi har tänkt så här: I sommar hoppas vi att vi kan
fira gudstjänster som vi gör nu. Naturligtvis inom de
gränser myndigheter satt upp: max 50, helst färre, två
meters avstånd, avrådan från riskgrupper att ge sig ut,
handsprit och annat. Men kanske har vi fått ändra på
det också när du läser detta. Stänga och göra gudstjänsterna digitala på något vis. Vi försöker redan nu
sända små glimtar som en hälsning från gudstjänsterna.
Trots osäkerhet, vi planerar för en start i september där
vi kan träffas igen, i körer, arbetskretsar, trivselträffar,
förtroendevalda och inte minst till gudstjänst. Det skall
bli härligt!
Men vi vet inte. Kanske blir det helt annorlunda.
Ni som säger: ”I dag eller i morgon skall vi fara till den
eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer”, ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma
som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde
säga: ”Om Herren vill får vi leva och göra det eller det.”
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Orden är från Jakobs brev i nya testamentet. Brevet
har enligt traditionen Jakob, Jesu bror som författare
eller i alla fall inspiratör. Det är ofta kärvt och obekvämt.
Kanske är det också en påminnelse, för oss, om att vi
inte själva förfogar helt över livets omständigheter. En
del människor visste det så väl innan, tyvärr, för andra
är det en frustrerande nypåkommen insikt: Livet är
osäkert.
Ja, en kalender i ett församlingsblad kan snabbt bli
inaktuell, men vår tro bygger inte på om vår planering
går i lås utan på Guds kärlek och nåd som kommit oss
till del genom Jesus Kristus. Han, vars liv såg ut som en
kraschad planering, men som blev grunden för hoppet
om syndernas förlåtelse och livets seger.
Låt oss be för varandra och stötta varandra mitt i osäkerheten och … trevande planera för framtiden och ta
itu med de utmaningar som ligger framför.
Sommaren är här. Kanske inte semester eller resor blir
som det var tänkt, men ändå, tänk ändå, vi får vara
med ännu en sommar och en del av den natur som nu
firar triumfer av liv.
Anders Markehed,
kyrkoherde
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KONTAKTA OSS
Expeditionen
Irene Ohlson

0431-41 56 50

vardagar kl 10:00-12:00

Att vara kyrkopolitiker
BERTIL EBBESSON

E-post
forslovgrevie.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida
www.svenskakyrkan.se/forslovgrevie
Facebook
facebook.com/forslovgrevieforsamling
Instagram
forslovgrevieforsamling
Swish
1232885523
Kyrkoherde
Anders Markehed

0431 – 41 56 51

Komminister
Ann Nerborg

0431 – 41 56 52

Mimmi Erlandsson

0431 – 41 56 55

Diakoniassistent
Åsa Hagberg

0431 – 41 56 54

Organist
Sara Carlsson

0431 – 41 56 57

Kantor
Mia Gyllenör

072 – 244 04 96

Den som har gott minne kan erinra
sig en intervju i Församlingsbladet
nr 1 år 2010. Då var Bertil Ebbesson,
på den tiden bosatt i Karstorp strax
innanför kommungränsen, nyinvald i
församlingens Kyrkofullmäktige. Och
så har det fortsatt, samtidigt som
Bertil numera flyttat bara ett stenkast
från Förslövs kyrka, och är en trogen
besökare både på vardagar och
helgdagar. Likaså är han en stabil
basröst i kyrkokören.

Kamrer
Maria Ter-Borch

0431 – 43 75 14

Husmor
Katarina Ekhem

0431 – 41 56 58

Barnledare
Karin Wallin Petrisson 076-831 71 10
Mia Bengtsson

070-316 61 03

Vaktmästare
Jan Dellermark

070-652 49 22

Sara Engström

070-645 94 21

Åsa Berndtsson

070-645 82 57

Mats Stefansson

070-690 80 87

Ordf Kyrkorådet
Boel Petersson

076-827 06 01
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anders.markehed@svenskakyrkan.se
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till vid behov, jag läser texter och
kan hjälpa till vid nattvarden, samla
kollekt och vara med och räkna den.
Det måste alltid vara två personer
som räknar.
Vad betyder kyrkvärdsuppdraget för
dig?
Det är ett hedersuppdrag.
Har du andra särskilda uppdrag?
En period var jag med i fastighetsutskottet, men nu lämnar jag gärna
plats för yngre krafter.

Vad fick dig att bli engagerad?
Jag tror det var Börje Henriksson
som frågade mig, men jag fick också
frågan om att bli kyrkvärd. Särskilt
sedan jag blev inventarieansvarig
är det ett krav att också vara med i
kyrkoråd eller fullmäktige.
Vad innebär det ansvaret?
Varje gång det kommer ett nytt föremål till någon av våra kyrkor ska jag
anteckna det i en liggare och sända
uppgiften till stiftet. Jag ska också ha
koll på om nånting är uppslitet eller
trasigt. Men vaktmästarna är bra på
att hålla ordning och reda på saker
och ting. Sedan får vi besök av en
person från stiftet vart tredje år, så
att de kan se att allt är välskött och
ingenting är försnillat.

Varför Bertil vill vara engagerad i
kyrkan är en lätt fråga – det är fortfarande samma svar som 2010. Att
kyrkan är en viktig mötesplats, både
under en kris och däremellan behöver vi en levande, närvarande kyrka
för både tro och hopp. Och precis
där är vi nu, en kris som berör hela
vår värld. Kyrkan står där, tryggt och
stabilt, men möten har försvårats och
både körsången och kyrkvärdarnas
deltagande varit inställda.
Hur har den här våren varit för dig?
Mycket handlar ju om sunt förnuft
och att hålla avstånd. Det har varit
synd att vi inte har kunnat medverka,
men man får lyda överheten.

Vad gör du mer som kyrkvärd?
Jag hälsar välkommen och hjälper

Text & bild: Åsa Hagberg
FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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ETT SAMTAL
OM SKAPELSEN
OCH VÅR
PLANET
Ett samtal om Skapelsen, inför den
stundande Midsommarhelgen, kunde
inte ha fått ett bättre tillfälle. Solen
uppmäter årets hittills mest sommarvarma strålar, knoppar brister i
en purfärsk grönska och Earth Day
firar 50 år. Med i samtalet finns Björn
Dahlbäck, Naturskyddsföreningen
på Bjäre, och vår kyrkoherde Anders
Markehed.
Björn har en lång erfarenhet av miljöengagemang. Började som forskare
inom marinbiologi och polarforskning,
sedan arbete inom näringslivet - först
petrokemi, sedan hos Astra, vidare
till Göteborgs universitet och Chalmers, bland annat med utveckling
av miljövänliga bottenfärger för båtar,
slutligen åter till polarforskningen som
chef för Polarforskningssekretariatet.
”Jag hade varit med vid den första
isbrytarexpeditionen till Arktis 1980,
så för mig blev det att sluta cirkeln.”
Att som nybliven pensionär komma
till Bjäre var knappast en slump.
Uppväxten hade varit utanför Lund,
systern bodde redan i Killebäckstorp
och visste att grannen skulle sälja sitt
hus. ”Men jag var helt införstådd med
att jag ville ha ett ideellt engagemang
dit jag flyttade.” Och så fick Natur-
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skyddsföreningen på Bjäre en ny
ledamot i sin styrelse 2018.
Du har startat Bjäre Klimatkonsortium. Vad är det?
”Jag ville få igång ett nätverk lokalt på
Bjäre för ett gemensamt engagemang
för klimat- och miljöarbetet. Där ville
jag få med fyra pelare: Näringslivet
med företagen och LRF, det offentliga
samhället genom Båstad kommun,
civilsamhället där Naturskyddsföreningen ingår, och kyrkan som den
fjärde pelaren.”
Vad är kyrkans roll?
Björn: ”Det var när jag läste kyrkans
biskopsbrev om Klimatet som tre
saker slog mig; först logiken i att om
man tror att en högre makt skapat
allt, då finns också en självklarhet att
ta hand om den gåvan som man har
fått. Det andra jag såg var kraften
som finns i en tro, som gör att man
även kan klara sig genom en kris. Det
tredje är kyrkan som en organisation
som finns från Ystad till Haparanda,
med fysiska platser där människor
kan mötas både med sin oro och för
att blicka framåt. Detta har ju blivit
synligt även nu under Coronakrisen.”

Vi behöver ett hopp som
frigör handlingskraft … i
Guds rike är allting gåva
innan det blir uppgift.
(ur Ett biskopsbrev om klimatet)
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Björn Dahlbäck och
Anders Markehed
utanför Förslövs
församlingshem.

Vilka satsningar ser vi i kyrkan?
Anders: ”Jag tror mycket ligger i vad
vi förkunnar. Men vi har bytt ut de
gamla oljepannorna i både Förslöv
och Grevie, mot bergvärme eller
jordvärme. Annars är det små saker
…” Som att sopor sorteras, vaktmästarnas kretsloppstänkande på
kyrkogården, husmor som köper närproducerat-ekologiskt, internationella
gruppens miljöpolicy i verksamheten,
vi cyklar och åker tåg mer. Det fungerar lätt på en plats som Bjäre.
Björn: ”Även små saker kan vara
viktiga. Det ger trovärdighet vid större
satsningar.”
Ska vi känna skam?
Björn: ”Skammen är aldrig produktiv. Det kan bli helt fel. Ibland märks
nästan lite av en tävling i att kommunicera att man inte flyger. Om jag bär
en tung känsla – hur kan jag då vara
med i ett positivt arbete?”

Anders: ”Det stämmer att hoppet
och trosaspekten är viktig för att
möta miljöfrågorna. Det är lätt att se
en desperation, som även kan bli
depression. Det räcker inte med ett
positivt tänkande att allt ska ordna sig, utan att ha ett hopp och se
Skapelsen som en gåva är oerhört
viktigt.”
Björn: ”Ja, desperation är viktig att
möta med respekt, inte bara snubbla
förbi den. Desperationen är aldrig
produktiv. Corona har ju gjort att
experter inte alltid har framträtt på
bästa sätt, men vad gäller klimatet är
huvudbudskapet tydligt. Människans
sätt att leva har påverkat de förändringar vi ser. Sedan är seriös kritik
oerhört viktig inom all forskning, men
inte den som bara gör sig lustig över
andra eller sprider alternativa fakta.”

Har Coronakrisen lärt oss något?
Björn: ”Det finns de som menar att
miljörörelsen skulle vara nöjd eftersom vi nu flyger mindre, industrin går
på sparlåga och utsläppen går ner.
Men det är ingenting miljöpositivt i att
människor dör, företag går i konkurs
och populismen sprider sig. Men
Coronakrisen kanske påminner oss
om allt positivt vi kan göra tillsammans om vi verkligen vill.”
Hur klarar vi långsiktiga satsningar?
Björn: ”Det handlar inte om ett
långsiktig ekonomiskt stödsystem
från staten – som just nu är ett måste
i den akuta Coronakrisen. Många
företag runt om i världen och här på
Bjäre arbetar för en bättre hållbarhet
i sin verksamhet, men företag kan
ibland behöva stöd från politiken
och staten för att komma vidare i sitt
hållbarhetsarbete. Vi som individer
behöver också tänka över hur hållbart
vi agerar i vardagen.”

Anders: ”Kyrkans uppdrag är att
förmedla en väg att bli kvitt skulden,
syndernas förlåtelse, så att vi kan
börja om på nytt och ta ansvar med
kärlek till Skapelsen som drivkraft.”
Kommer Skapelsen att klara sig?
Björn: ”Ja, det är en utgångspunkt
för mitt engagemang. Planeten har
en del förändringar som människan
skapat och som troligen inte går att
få ogjorda. Men jag kan inte och vill
inte tro annat än att vi som människor
tillsammans kan vända den pågående negativa klimatutvecklingen.”
Anders: ” Kyrkans gudstjänst kan
öppna upp en större vördnad för skapelsen och naturen som vi är en del
av, inte minst våra sommarpsalmer
som slår an en ton i hur Gud håller
både oss och allt detta vackra som vi
nu ser omkring oss.”
Taltrastens sång, gladan som svävar
över oss. Allt vi vill älska och vårda.
Text o bild: Åsa Hagberg
FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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Kalender 20 juni - 13 september
Lördag 20 juni

Söndag 21 juni

Onsdag 24 juni

Söndag 28 juni
10:00 Gudstjänst
Förslövs kyrka
Mimmi Erlandsson

8:

Söndag 26 juli

O

Midsommardagen

Johannes döpares dag

10:00 Friluftsgudstjänst
Förslövs kyrka
Anders Markehed

10:00 Högmässa
Grevie kyrka
Ann Nerborg

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

Söndag 19 juli

Onsdag 22 juli

Onsdag 15 juli

3:e söndagen efter trefaldighet

6:e söndagen efter trefaldighet
8:30

Mässa
Förslövs kyrka

O

Kristi förklaringsdag

10:00 Högmässa
Grevie kyrka
Anders Markehed

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

Söndag 16 augusti

Onsdag 19 augusti

10:00 Gudstjänst
Förslövs kyrka
Anders Markehed

8:3

Söndag 23 augusti

O

18:00 Friluftsgudstjänst
Linbastuan, Förslöv
Anders Markehed

Onsdag 12 augusti

10:e söndagen efter trefaldighet
8:30 Mässa
Förslövs kyrka

Onsdag 9 september

10:00 Högmässa
Grevie kyrka
Mimmi Erlandsson

11:e söndagen efter trefaldighet
8:30 Mässa
Förslövs kyrka

Söndag 13 september
14:e söndagen efter trefaldighet

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

10:00 Högmässa
Förslövs kyrka
Ann Nerborg

10:00 Högmässa
Grevie kyrka
Ann Nerborg

Våra kyrkor har ÖPPET
dagtid alla dagar

Med reservation för förändringar utifrån rådande smittskyddsläge

Körer

Integration & gemenskap

Förslövs församlingshem

Förslövs församlingshem

Ledare Linn Björklund:
Kyrkokören (från 7/9)
måndagar
19.00-21.00
Blandade Röster (från 9/9)
onsdagar
19.15-21.00
Ledare: Sofia Rosengren
Barnkören Musica (från 4/9)
fredagar
14.30-15.15
Ungdomskören (från 4/9)
fredagar
15.30-16.15
Ledare Mia Gyllenör:
Harmoni (från 23/9)
onsdagar
10.00-11.45

Språkcafé/promenader (från 24/8)
måndagar
15.00-17.00
För ev. sommarprogram
(utifrån smittskyddsläge), kontakta:
Anki Nordin 073-057 73 59
Handarbetesgrupp pågår nu via
Facebook/messenger
För kontakt och material
Krystyna Thornblad 070-386 01 93

GUIDE
Trivselträffar
Förslövs församlingshem
Leif Ahlberg & Beethoven
10/9
kl. 11.30
ANMÄLAN till exp. 2 dagar före,
kostnad lunch 80 kr
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om våra kyrkor via www.kyrkoguiden.
se eller QR-kod i respektive kyrka.

KONFIRMANDER

2019/20

Efter vårens uppehåll ses vi

26/8 kl 15.00
inför konfirmation 19/9.

KONFIRMANDER

2020/21

Välkomna till upptakt & info
23/9 kl 18.00 i Förslövs
församlingshem.
ANMÄLAN senast 1/9
via svarskupong eller
forslovgrevie.forsamling@svenskakyrkan.se

FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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8:

Onsdag 1 juli

Söndag 5 juli

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

10:00 Gudstjänst
Grevie kyrka
Ann Nerborg

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

Söndag 2 augusti

Onsdag 5 augusti

het

Onsdag 8 juli

4:e söndagen efter trefaldighet

Onsdag 29 juli

Apostladagen

8:e söndagen efter trefaldighet
8:30 Mässa
Förslövs kyrka

Onsdag 26 augusti

het

10:00 Gudstjänst
Grevie kyrka

Onsdag 2 september

12:e söndagen efter trefaldighet
8:30 Mässa
Förslövs kyrka

10:00 Gudstjänst
Grevie kyrka
Anders Markehed

10:00 Gudstjänst
Förslövs kyrka
Jimmy Henriksson

Söndag 9 augusti
9:e söndagen efter trefaldighet

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

Söndag 30 augusti

Söndag 12 juli

10:00 Gudstjänst
Förslövs kyrka
Anders Markehed

Söndag 6 september
13:e söndagen efter trefaldighet

8:30 Mässa
Förslövs kyrka

10:00 Gudstjänst Förslövs kyrka
Mimmi Erlandsson, Åsa
Hagberg

Gudstjänst firas med angivet maxtal för deltagande, och hållna avstånd, enligt smittskyddsläge.
Var och en tar sin egen psalmbok och agenda, vi hälsar inte i hand.
Då nattvard firas sker det under en natur, dvs den som önskar tar emot brödet, men vi
dricker inte av, eller doppar i, vinet. Noggrann handhygien under hela momentet hos
den som utdelar. Man kan också enbart ta emot en välsignelse. Följer, och förändras,
utifrån smittskyddsläge.
Se hemsidan för aktuell information.

Barn & familj
Barnens hus, Grevie
Ledare Karin Wallin-Petrisson
& Mia Bengtsson:
Öppet barncafé
9.00-11.30
från 1/9
Ungdomsgrupp från åk 7
17-19
från 18/8
Mixengrupper från åk F-6
(anmälan krävs)

Samtalsgrupper
Lilla salen, Förslövs församlingshem
Ledare Ann Nerborg:
Bibelstudiegrupp
13.30-15.30
från 1/9
Nyfiken på kyrkans tro och liv
14.00-15.30
från 15/9
Fördjupningsgrupp
15.00-16.30
från 10/9
(för mer information, se vår hemsida)

onsdagar
Förslöv
Grevie

14.00-16.00
ojämn vecka
från 9/9
jämn vecka
från 2/9 - denna
gång kl. 13.00
med lunch

Hyra församlingshemmen

Bjäre.nu
Bön med frälsarkransen

Lekmannakåren

Förslövs kyrka

Torsdagar 19.00

forslovgrevie.barnungdom@svenskakyrkan.se

Arbetskretsarna

Andakter startar om möjligt 28/8
14.00
vid sol, ev. sång utomhus
Tisdagscafé
Tisdagscafé tidigast från sept

Det går att hyra våra församlingshem till fest och högtid. För mer
information och offert, kontakta:
Katarina Ekhem
0431-41 56 58 (Förslöv)
Karin Wallin Petrisson
076-831 71 10 (Grevie)

För intresseanmälan eller frågor:
Aktuell info på församlingens hemsida.

Haga Park

Se också församlingens

ANNONSERING,
varje vecka i

Ledare Åsa Hagberg:
17:00
från 10/9

Sommaruppehåll

FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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Oväntade fynd på
kyrkogården
Ingen arbetsplats är som en kyrkogård, där så många människoöden
vilar och varje inristning i en sten bär
sin egen historia. Förutom att hålla
gravarna fina och välskötta, ingår
också att säkra gravstenarna så
att de inte kan välta. ”Dubba dem”,
som vaktmästarna själva säger, då
fästena sticker upp som dubbar ur
bottenstenen.
”För runt tio år sedan hade det
varit en olycka, och den sommaren
dubbade jag och Sara 130 stenar”,
berättar Jan Dellermark, ansvarig
vaktmästare. ”Det ingår i vårt uppdrag att vi ska se över alla stenar
vart femte år, men det blir några
stenar varje sommar. Vi ser om nån
lutar eller inte sitter som den ska.”
En gravsten väger inte sällan 200
kilo, så för att lyfta dem har man
en särskild gripanordning fäst, där
annars grävaren sitter. Hål borras
utifrån en mall så att passningen
stämmer, sedan är det ”bara” att få
den tunga stenen på plats igen,
exakt över dubbarna. Gott samarbete och duktiga vaktmästare ordnar
det som många församlingar lejt ut.
Men så var det ett oväntat fynd.
Jan visar vägen till en mindre sten
längre bort. När även bottenstenen
lyftes för att få den rak, visade det
sig ligga en bit av ett gammalt träkors med själva metallskylten kvar.
Alma Lundberg, Född 1873
Död 1883, Viarp, Svps 545
Frågorna väcks. Vem var den flickan? Varför ligger hennes namnskylt
nergrävd? Varför finns inte namnet
med på stenen istället? Varför syns
hon inte i registret?
Sannolikt får vi aldrig veta, mer än
sådant som är allmänt känt. Att under 1800-talet gick många epidemier
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fram, både koleran och dysenterin,
och tuberkulosen var vi inte heller av
med. De fattiga hade inte råd med
stenar eller järnkors, utan fick stanna
vid enklare träkors som ruttnade
med tiden.
Kanske lilla Alma dog på ett sjukhem och inte fick sin grav hemma.
Kanske föräldrarna ville rädda korset
när förruttnelsen tog vid, och såg till
att i alla fall hennes skylt fick vila hos
dem.
Vem vet?
Ja, Gud vet. Det kan vi trösta oss
med. Och kanske någon läsare kan
berätta mer?
Almas skylt kommer i alla fall nu att
bevaras, i det spontana museum i
tornet där alla oväntade fynd, och
andra gamla föremål sparas.
Text o bild: Åsa Hagberg
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Jan och Mats dubbar
gravstenar på
Förslövs kyrkogård.

Tack

alla goda sponsorer!

Ny på kyrkogården
Josefin Andersson,
från Ängelholm är
från april ny på våra
kyrkogårdar som
säsongsarbetare
med särskilt ansvar
för fondgravarna.
Vad har du gjort
innan du kom hit?
”Allt möjligt. Jag är
undersköterska och
har arbetat som
det i många år, sen hjälpte jag till vid min mans företag inom bilbranschen,
jobbade i affär, sen undersköterska igen innan jag utbildade mig till florist. Jag
trivs jättebra att få jobba ute.”
Då är det första tjänsten på en kyrkogård?
”Ja. Men inom vården arbetade jag också med palliativ vård, så det har gett
mig erfarenheten att möta människor i sorg.”
Välkommen till oss!
Text o bild: Åsa Hagberg

Att ordna ett helt nytt hus till vår
barnverksamhet har inte varit en
barnlek. Kostnaden att bygga nytt
är också stor. Därför har det varit
en dubbel glädje att flera av ortens företagare ville vara med och
sponsra, när frågan gick ut från
arbetsgruppen. Ett av dem är Stefan
Olssons grönsaksodling tillsammans
med hustrun Eva. Så som bonde är
Stefan väl förankrad i bygden, och
Eva, värdinna i Barkåkra församling,
vet vilken betydelse kyrkan kan ha.
”Jag tycker om att stödja sådant
som ger oss ett lokalt sammanhang,
både historiskt och för framtiden”
säger Stefan. ”Kyrkan har ju redan
funnits många generationer före oss,
och här är ett hus för barnen och
framtiden. Men det är inte bara en
byggnad, utan vi vet att det finns en
bra verksamhet för barnen.”
Stort TACK till: Areco Contractor AB,
Helsingborg, Willab Garden, Båstad,
Ängsgården AB, Grevie och
Eva & Stefan Olsson, Grevie.
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En ovanlig vår
Hur har vi klarat en vår då Coronapandemin påverkat nästan allt i hela världen?
Vad har vi saknat mest? Så här säger några i församlingen, i början av maj.
Mimmi Erlandsson Komminister & konfirmandansvarig
”Jag har saknat rörelsen av människor i församlingshemmet. När jag själv hade konfirmander var arbetskretsen också där, och då kunde man stanna till och prata lite. Den
här våren såg man dem inte. Konfirmanderna har jag också saknat och allt som har
med dem att göra. Och jag saknar att inte få röra någon. I gudstjänsterna saknar vi
också nånting, körerna saknas absolut.
Men allt har inte varit negativt. Det har varit mer lugnt, jag har kunnat läsa annan litteratur för min egen skull, komma ikapp med pappersarbete och planera och gå igenom
material med tid att tänka om och kanske upptäcka nånting igen i det gamla. Tänk att
ha en hel dag på sig! Det har också funnits tid för mer samtal i telefon, även om det är
en annan form.”

Tord Knutsson Ideell & kyrkobesökare
”Det är ju bara till att vara nöjd även om det är lite `tradigt´. Jag tänkte redan från början
att man får rätta sig. Ingen vet ju vad som kan hända, men jag ville veta att jag själv
inte hade förorsakat, varken att bli smittad eller smitta andra. Jag har brukat gå ut och
promenera, och när jag mötte en liten skolklass då gick jag faktiskt över till andra sidan
gatan för att hålla avstånden.
Jag saknar kolossalt mycket allt det roliga vi brukar göra, det fanns ju både genom
kyrkan och kommunen, vi kunde träffas 1-2 gånger varje vecka, ha lunch och sen
underhållning. Vi har fått ringa till varann och prata i telefon istället när vi nu inte kan ha
det andra trevliga.”

Elizabeth Höyberg Persson Ordförande kyrkofullmäktige
”Jag har saknat väldigt mycket. Jag är väldigt social så det har varit påfrestande att
inte kunna komma ut och träffa mänskorna. Alla samtalen och umgänget, det saknar
jag verkligen. Jag saknar sammanträdena vi brukade ha i kyrkofullmäktige med våra
diskussioner och dialoger.
Jag läser en del och är ute i trädgården, men annars finns inte mycket. Jag går heller
inte till affären, utan min dotter handlar åt mig och lämnar varorna vid dörren, så får vi
prata där. Men vi är många som ringer varandra mycket och pratar med varandra den
vägen.”

Annika Svensson Körsångare & undersköterska i hemtjänsten
”Jag saknar kören! Jag hade precis varit förkyld och missat några övningar, så när jag
äntligen var bra och tänkte ”Nu ska jag …” då var det stopp. Vi missade både påsken,
Valborg och Kristi Himmelsfärd och allt. Man blir så glad i hela kroppen av att få sjunga
och träffa alla.
På jobbet har det märkts i hur vi hela tiden måste ha koll på nyheter och riktlinjer efter
hand som de har kommit. När det fanns misstänkta fall måste vi arbeta i full skyddsutrustning med munskydd, visir och heltäckande plastförkläden. Tänk att hjälpa till med
en dusch i detta! Ingen var gladare än vi när tester sen visade negativt för Covid 19.
Sen är vi alltid friska om vi jobbar och mer noga med att tvätta oss, och ha handskar
så fort vi går in till någon. Det har ju ofta varit kort om folk, så det har varit stort behov
av vikarier som kan gå in. Och vi vet fortfarande inte hur vi kan ha semester.
Hemma har det märkts på att min son som går Apelrydsskolan fått lektioner på distans. Men min yngsta, Thilda, har kunnat gå i skolan, det är egentligen ett under. Men
det blir väl ingen skolavslutning i kyrkan.”
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Vinnare Korsord Nr 1 2020:
Kenneth Albinsson, Kerstin Karlsson, Gunnel Paulsson
Rätt svar: KYRKAN

”Foto: BIRGER SVENSSON
Konstruktör: BIRGER SVENSSON”

Kors&Tvärs
I de gula fälten döljer sig en psalm. Vilket NUMMER har den? Sänd/lämna/maila in
detta som lösning senast 31 juli. Tre vinnare lottas ut, som kan välja något från vårt
bokbord eller presentkort (Sjöholms/Heberleins/ICA). Vi har ett gäng trogna lösare,
men skicka också du – GOD CHANS ATT VINNA!
SVAR:
Namn:
Adress:
Telefon:
Förslöv-Grevie församling
Margretetorpsv. 4
269 73 Förslöv
forslovgrevie.forsamling@svenskakyrkan.se
FÖRSLÖV-GREVIEBLADET
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Sommarmusiken
får invänta sommaren 2021, men välkommen att besöka oss
och vår kyrka på många andra sätt. GUDSTJÄNSTERNA kan
du läsa om på sid 5-6.

Församlingen på Facebook och Instagram
Där ger vi bland annat inspelade glimtar från gudstjänsterna
och några rader om helgen. Välkommen att ”Gilla” och få
aktuella hälsningar.
www.facebook.com/forslovgrevieforsamling/
Instagram: forslovgrevieforsamling

En guide i kyrkorna
Du kan också besöka våra kyrkor hemifrån, eller på plats via
mobilen, genom att gå in på www.kyrkoguiden.se. Christer
Smedberg, har på uppdrag av Lunds stift skapat korta informationsfilmer om alla kyrkor i stiftet, liksom för flera andra stift.
Förslöv: www.kyrkoguiderlundsstift.se/skane_322.html
Grevie: www.kyrkoguiderlundsstift.se/skane_321.html

En guide över kyrkogårdarna
Via Regionmuséet i Kristianstad kan du finna innehållsrik information om våra kyrkogårdar och
platsernas historia, Länken finns på vår hemsida under ”Vård och underhållsplan”, eller via www.
regionmuseet.se/rapporter - välj 2018.

Ett besök i kyrkorummet
Vi har ÖPPET ALLA DAGAR dagtid, så länge vaktmästarna finns på plats, säkrast ca kl 9-15.
Välkommen att se Pär Siegårds målningar och tända ditt ljus i ljusbärarna. I Förslövs kyrka finns en
Frälsarkransvandring du kan gå, längs pärlorna i fönstren. Gratis broschyr i vapenhuset.

Välkommen att kontakta oss
Även under semestertider är någon av oss alltid i tjänst. Expeditionen är öppen vardagar kl 10-12,
övriga nås via kontaktlistan på sid 3.

I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får så underbara håvor.
Ack, är det redan här så skönt på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva.
Gode Gud, du ger hoppet, om det oförstörbara,
det som alltid är lönt; att älska, att leva, att be,
att vårda den Skapelse du gett oss,
och att lägga våra ömtåliga liv i dina eviga händer.
Amen.
(psalm 200 vers 1 och 5)
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