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 En nutida påskvandring  
Under året som gått mellan påsken 2020 till 

påsken 2021 har vi på ett tydligt sätt fått 

uppleva en påskvandring tillsammans i nu-

tid. Som inför alla påskar var där en palm-

söndag som började med nyår. Den åter-

kommande övergången som traditionellt är 

laddad med så mycket förhoppningar om 

goda förändringar i det nya året en längtan 

till det positiva. Kanske en önskan om att 

bli en bättre människa på olika sätt. Skärtorsdagen har fått stå för konstiga 

förändringar med Jesu tal om nattvardens instiftande, här ser vi uppseg-

lingen i Kina med utbrott av en ny sjukdom. Sen kommer Jesu tal om att 

han skall bli förrådd av en av lärjungarna och att även Petrus kommer att 

förneka honom. Ett tal som ytterligare förvirrar hans följare. Detta korre-

sponderar med all den motsägelsefulla information som kommer till oss 

från alla håll om hur vi skall förhålla oss till sjukdomen och om den är farlig 

överhuvudtaget eller inte. Vånda och rädslan för hur vi själva och anhöriga 

kan komma insjukna och även dö i sjukdomen men även de ekonomiska 

effekterna börjar slå rot i oss. Jesus bön till allas vår Fader i Getsemane 

trädgård gör oss till ett med Jesus över ångesten i vår själ. I långfredagens 

korsfästning står vi inför fullbordat faktum om att döden knackar även på 

vår dörr i vår utsatthet. Kvar hänger ett löfte om räddande vaccin som pe-

kar mot en framtid för oss men vågar vi till fullo tro på det? I påsknattens 

mörka grav tänds så ett ljus som tänder hoppet i oss. Som en fyr på ett 

stormpiskat hav lyser det för oss, leder oss framåt från stagnation och för-

tvivlan till påskdagens glädje. Vi vågar tro på framtiden, vi kommer till liv 

igen.  

Påskåret ligger bakom oss. Med oss hem från resan bär vi nu på många er-

farenheter, en del kunde vi varit utan, men som har gjort att vi nu ser med 

nya ögon på vår värld och våra medmänniskor.  

Mats Svensson - kyrkoherde Skandinaviska kyrkan Ayia Napa 
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Förändring  

Vi lever i en värld som konstant förändras vare sig vi vill eller inte. Som 

Herakleitos, filosof, som levde för över 2500 år sedan i antikens Grek-

land sa: "Τα πάντα ρέει και ουδέν μένει.." Allt flyter och ingenting 

finns kvar - allting ändras. 

Om man slår upp ordet förändring i ordlistan finner man utveckling, 

omvandling, förvandling. Medans ett ord kan kännas negativt, kan 

dess synonymer få en positiv mening när man analyserar och ser dem 

med andra ögon.  

Ordet förändring kan först verka skrämmande. När vi känner oss 

trygga med vad vi har, kan och vet, så känner vi oro och ovisshet när 

saker och ting helt plötsligt ändras.  

Utveckling inger en positiv känsla. Vi som människor utvecklas genom 

hela livet från barn till vuxen, i vårt tankesätt och vårt sätt att vara. Det 

är livets gång. Utan utveckling står vi kvar på samma ruta.  

Omvandling handlar om att skapa något nytt, tänka om. Det gäller att 

hitta nya vägar och nya perspektiv. Göra saker på ett annorlunda sätt.  

Förvandling låter spännande. En liten skör rosenknopp som sakta 

växer, ändrar form, spricker upp i ett färggrant konstverk, blommar, 

doftar och växer sig större och större. Den har 

förändrats, utvecklats, omvandlats och förvand-

lats, men den är fortfarande samma ros, bara 

lite annorlunda.  

Så förändring behöver inte vara något negativt 

och skrämmande utan det kan bli något positivt 

och kanske ännu bättre.  

Paula Yiannou  

Kassör på Skandinaviska kyrkan på Cypern 
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Förändringar kommer att ske i Svenska kyrkans  
utlandsförsamlingar 

Uppdraget för Svenska kyrkan i utlandet är att finnas till för svenskar 
som för längre eller kortare tid befinner sig utanför landets gräns och 
som vill vara en del av Svenska kyrkans gemenskap. En utlandsförsam-
ling ska erbjuda människor en plats för möte med Gud, i gudstjänst, 
mission, diakoni och undervisning. Svenska kyrkan har idag 31 utlands-
församlingar. 

Då hela Svenska kyrkans ekonomiska förutsättningar förändrats är pro-
gnosen att Svenska kyrkan i utlandet kommer att ha en halverad bud-
get 2030. Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har som målsättning att 
skapa en hållbar organisation över tid och att utlandsförsamlingarna 
skall vara självbärande och självfinansierade inom de närmaste 10 
åren. För att säkerställa att utlandsförsamlingar finns i framtiden gör 
rådet en rad åtgärder. Dessa är utredningar och omvärldsbevakningar. 
Utredningar som består av en juridisk del och en del där utredare tittar 
på förutsättningarna för svensk kyrklig verksamhet i ett visst område. 
Omvärldsbevakning består bland annat i att titta på svenskars rese-
mönster, förändringar av lagar och regler som påverkar utlandsförsam-
lingarnas verksamhet. Resultatet av dessa åtgärder blir vägledande för 
förändringar. När sedan dessa görs, sker det i samarbete mellan rådet 
och utlandsförsamlingen.  

Ni kommer alla att kunna vara med på vår  
digitala mötesplats i höst, och där kommer  
vi att prata mer om detta under temat  
Framtiden i vår hand.  
Hoppas vi syns där 27-29 augusti! 

Rickard Jönsson 
Avdelningschef  
Svenska kyrkan i utlandet  

Foto: Magnus Aronsson/IKON 
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En hilsen fra Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 

Hei,  

Når det gjelder oss i Norge er vi fortsatt usikker på hva som skjer til 

høsten. Regjeringen la fram sin gjenåpningsplan for Norge den 7 april. 

Den gir noen føringer for vår del også. Slik situasjonen er nå klarer vi 

ikke å rekruttere vinterprester og assistenter allerede til høsten. Til det 

er Covid-situasjonen for usikker. Vi holder likevel fast på at vi ønsker å 

sende mannskap ned til Kypros når alle faktorene peker i samme ret-

ning. Det vil si at at vi får mulighet til å rekruttere mannskap igjen, at 

Covid-trusselen er borte og at det er trygt å sende mannskap ut, at tu-

ristene er på vei tilbake til øyen, og at SKUT fortsatt ønsker svensk 

virksomhet på Kypros. Vi heier på Kypros og ønsker å våre tilstede her. 

Det er så mange nordmenn som har et stort hjerte for Kypros og vår 

felles virksomhet her. Vår tenker på dere i våre bønner og håper og ber 

om at det gode arbeidet på Kypros får gode levevilkår i framtiden.  

  

Alt godt!   

Espen Ingebrigtsen 

Operativ leder 

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet  
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Vad har hänt och händer i vår kyrka i dessa märkliga tider? 

Det är väldigt annorlunda. De många och skiftande 
aktiviteter som tidigare varit, har inte kunnat 
genomföras. Turisterna har utblivit och 
covidrestriktionerna har varit och är fortfarande 

strikta. Dessa måste vi följa. Vissa perioder har kyrkan kunnat vara 
öppen några timmar vissa dagar, det har t o m varit  ”loppis”, andra 
perioder har det varit helt stängt. De senaste veckorna är kyrkan 
öppen på söndagar för besök, bokbyte, tidningsläsning, pratstund och 
gudstjänst med kyrkkaffe utomhus. Under tiden utan besökare har det 
varit intensivt administrativt  arbete. Personalen har upprättat ett 
professionellt arkiv och dessutom en inventering och registrering av 
allt i kyrkan. Medlemsrekrytering har också prioriterats. 

Kyrkorådet har haft många viktiga uppgifter att preparera och lösa och 
det har varit mycket aktivitet i bakgrunden. Det är nytänkande som 
gäller. Vi vänder ut och in på tankarna hur vi ska kunna utveckla 
verksamheten i enlighet med nya riktlinjer från våra kyrkor i Norge och 
Sverige och inte minst med stora minskningar i ekonomiskt stöd. Detta 
är en svår och utmanande uppgift för framtiden, men med 
gemensamma krafter och idéer ska vi klara det. Dessvärre har den 
nuvarande situationen också tvingat oss att minska personalstyrkan 
med två personer.  

Vi hoppas och tror att man snart ska kunna släppa på restriktioner och 
då ser vi fram till möjligheten att återuppta flera aktiviteter. 
Förhoppningen är att vi får se lite turisttillströmning  redan i sommar. 
Till hösten hoppas vi att få välkomna flera nya och 
återkommande ”långtidsgäster”.  Givetvis ser vi 
fram emot att välkomna alla skandinaver som bor 
här på ön. 

I samband med vårt årsmöte, den 25 april på 
Skandinaviska kyrkan, finns möjlighet att ställa 
frågor och komma med idéer. Hoppas vi ses då! 

Gudrun Nylén - Kyrkorådets ordförande 
Foto: Lena Andersson  
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10 Konstruktör: : Ewa-Lotta Mattiasson 

  Vågrätt 

2.  Vad hette kungen på Jesu tid? 

5.  Vad hette han som tvivlade? 

8.  Vad smordes Jesus med av kvinnan hemma hos Simon Den spetälske? 

9.  Vem tvättade sina händer? 

11.  Vad hette hon som var först att prata med Jesus efter han uppstått? 

12.  Vad heter kullen som Jesus korsfästes på? 

  Lodrätt 

1.  Vem förnekade Jesus tre gånger innan tuppen gol? 

3.  Var somnade lärjungarna medan Jesus bad? 

4.  Vad bar mannen på som lärjungarna följde för att hitta en våning för måltiden? 

6.  Vad hette översteprästen i templet vid den här tiden? 

7.  Vem fick 30 silvermynt för att förråda Jesus? 

10.  Vad hette mannen från Kyrene som tvingades bära Jesuskors en bit? 

Påsk-korsord 
Påsken har vi ju precis firat och då har vi fått ta del av  Jesus sista dagar. 
Facit till korsordet hittar ni i bibeltexterna som handlar om dessa.  
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Hjälp till att medlemsrekrytera 

För att kyrkan, som gemenskap och trygghet, även i framtiden ska 

finns här för fastboende, långliggare och turister behöver vi alla hjäl-

pas åt med att ta ansvar och engagera oss. Känner du någon som ännu 

inte blivit medlem? Berätta  då för denne om möjlighet och vikten av 

att vara medlem i Skandinaviska kyrkan på Cypern.   

Medlemskap för 2021 kostar:  

€20 för enskild medlem och €35 för en familj  

Så har gör man: 

• Kom till kyrkan och lös medlemskap 

• Sätta in pengar på vårt Cypriotiska konto:  

SCANDINAVIAN CHURCH IN CYPRUS,  Bank of Cyprus 357016694865, 

IBAN CY29002001950000357016694865, SWIFT (BIC code)  BCYPCY2N  

Ange: Medlem 2021 och ditt namn  

• Från Sverige kan du betala genom Svenska kyrkan i utlandets konton:             

Plusgironummer: 90 16 03-1 

Bankgironummer: 901-6031  

Ange: Cypern Medlem 2021 och ditt namn  

• Fra Norge kan du betale gjennom Sjømannskirkens konto: 

8220.02.83240  

Angi: Kypros Medlem 2021 og ditt navn  

Foto: Arkiv Foto: Lena Andersson  Foto: Mats Svensson 
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Här hittar du oss i Ayia Napa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress: Scandinavian Church, Nissi Avenue 68, Ayia Napa 

Postadress: Scandinavian Church, P.O. Box 30 421, 5343 Ayia Napa 

Kontakta oss på telefon eller e-post  
Skandinaviska kyrkan Cypern (+357) 23 72 27 98  

Kyrkoherde Mats Svensson (+357) 99 63 76 55  

Diakoniassistent Lena Andersson (+357) 99 27 40 18 

E-post: ayianapa@svenskakyrkan.se  

Följ oss och kontakta oss på Facebook 
Facebook: Skandinaviska kyrkan Cypern  

Läs mer på vår hemsida 
www.sjomannskirken.no/ayianapa 

www.svenskakyrkan.se/ayianapa 
 


