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 Om att leva i kristider 

Vi har under detta året levt i ett kristillstånd. 

Ända sen vi fick höra om en sjukdom som 

spreds i Kina och vidare ut i världen har vi 

efterhand fått byta vårt fokus från långt där 

borta till här och nu. Vi har alla fått ta del av 

hur pandemin sätter sina spår i människor och 

i vårt samhälle både lokalt här på Cypern men 

även hemma i Sverige och Norge.  

Bilder av hur pesten på 1300-talet gjort historiska avtryck kommer 

osökt fram på vår näthinna. Bilder av svårt sjuka och döda, hur sam-

hället kämpar för att stoppa smittan, doktorer med fågelnäsor fyllda 

med örter som skulle skydda och inte minst känslan av rädsla och sår-

barhet. Så var det då, så är det nu. Världen har sen 1940-talet levt i pe-

nicillinets välsignelse då många sjukdomar har kunnat läkas som innan 

varit stora gissel för oss. Vi har varit vana vid att den ena farsoten efter 

den andra har kunnat botas. Men det är inte lika självklart nu längre 

och det gör något med oss som människor. Vi får förhålla oss till ord 

som lockdown, ansiktsmask och distansering till varandra.  

En bok som människor under kristider historiskt har vänt sig till är Psal-

taren i bibeln. Här har man sökt tröst, hopp och igenkännande sen 

kung Davids tid för att få hjälp att sätta ord på sina känslor och upple-

velser. I Psaltaren 30:3 står det ”Herre, min Gud, jag ropade till dig och 

du gjorde mig frisk. Herre, du förde mig upp ur dödsriket, du gav mig 

liv, du räddade mig från graven.” Vi har en svår tid bakom oss och vi 

får räkna med att det fortsätter ett bra tag till. Vi får anpassa oss efter 

situationen och vi får kanske tänka oss en nystart snarare än omstart 

för den kyrka som vi vill driva, den som ger oss liv.  

Mats Svensson, kyrkoherde Skandinaviska kyrkan Ayia Napa 

Foto: Lena Andersson  
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Våren 2020 då Corona kom 

Corona eller Covid-19 var något som vi läste om i media, det var något 

som fanns  ”långt där borta”. Plötsligt hade vi den här på ön och från 

ena dagen till den andra snoddes vardagen upp och ner.  Myndigheten 

kom ut med stränga regler och bestämmelser.  Det blev en Lockdown. 

Allt stängdes förutom mataffärer och apotek. Turisterna slängdes ut. Vi 

på kyrkan var tvungna att stänga igen dörren. Något som vi kände var 

fel.  Hela situationen var så surrealistisk.  Att inte kunna finnas där för 

att ta emot våra gästar och samtala om den oro vi alla kände. Att inte 

heller kunna ta farväl innan alla for hem. Verkligheten kändes plötsligt 

overklig.  Ayia Napa blev en spökstad. Närhet, ömhet och kramar var 

nu något förbjudet.  Vardagen blev känslokall.  Avstånden gjorde något 

med oss. 

Efter Lockdown arbetade de som kunde hemifrån. De som åkte till sina 

arbetsplatser var tvungna att ha tillstånd som de kunde visa upp vid en 

poliskontroll.  Förutom det så hade vi bara lov att vistas ute en gång 

om dagen för olika ärenden. 

Kyrkan öppnade åter upp sina dörrar i början av maj.  Sedan dess har 

vi försökt att vara kyrka så gott vi kan i det nya ”normala”.  Nu önskar vi 

att allt det här går över så att vi alla snart kan ses igen.  

Text och foto: Elisabeth och Lena   
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Mats och Lena, församlingens nya medarbetare 

Skandinaviska kyrkan har fått två nya medarbetare, kyrkoherde Mats 

Svensson och diakoniassistent Lena Andersson. Mats är född och 

uppväxt i Malmö, Lena i Falkenberg. Dom bor numera ”under samma 

tak” i Karlshamn, Blekinge. För snart 16 år sen prästvigdes Mats i 

Lunds domkyrka. Han har efter detta arbetat i olika församlingar i 

Skåne och Blekinge. Sedan fyra år tillbaka är han kyrkoherde i Rödeby 

församling som ligger strax norr om Karlskrona. Mats är även 

bataljonspastor i hemvärnet. Det är 33 år sedan Lena blev klar med sin 

utbildning som församlingsassistent och 25 år sedan hon blev 

församlingspedagog. I drygt trettio år har hon varit anställd som 

stiftskonsulent på avdelningen för församlingsutveckling på Lunds 

stiftskansli. Här arbetar hon med att hjälpa stiftets församlingar att på 

olika sätt utveckla sitt församlingsliv. Särskild uppmärksamhet har hon 

ägnat åt barn- och ungdomsfrågor, frågor runt dopet och 

strukturarbete. Båda två är nu tjänstlediga från sina ordinarie tjänster 

för att arbeta här oss i Skandinaviska kyrkan under 11 månader, vilket 

innebär fram till den 31 juli 2021. 

 

 

Foto: Elisabeth Zenonos   
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Den 4 oktober var det mottagningsgudstjänst för dem. Björn Kling, 

kyrkoherde för Svenska kyrkan i Grekland, var här på biskop Thomas 

uppdrag för att leda mottagandet. Kyrkorådets ordförande Gudrun 

Nylén och kyrkvärd Rigmor Ringlund hade församlingens uppdrag att 

hälsa Mats och Lena välkomna. 

”Vi har blivit så fint mottagna av församlingen och känner oss hjärtligt 

välkomnade. Vi ser framemot att få vara en del av församlingen här på 

Cypern under en tid och vi hoppas att de utav er som vi ännu inte 

träffat snart ska få möjlighet att komma hit så vi kan ses” hälsar Mats 

och Lena.  

 

Foto: Paula Yiannou 

Foto: Paula Yiannou  
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Vad vore kyrkan utan 

kaffe? 

Ta gärna med ett paket kaffe 
hemifrån när du kommer till 
Cypern så att vi kan fortsätta 
att servera gott kaffe med en 
smak av hemma, tillsammans 
med kanelbullar. 

 

   TACK för   
   bidraget! 



 

8 

 

En hilsen fra Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 

Hei,  

Vi kan ikke sende ut vinterassistenter og vinterprester til Kypros sko-

leåret 20/21 pga Covid-19 pandemien. Det er tre grunner til det; den 

ene er at ingen reiseforsikringer dekker Covid-19 sykdom. Den andre 

er at det finnes ingen som ønsker å reise ut nå pga usikkerheten som 

råder. Den tredje grunnen er at Sjømannskirken policy er at vi ikke tilla-

ter å sende ut personale slik situasjonen er nå. Vi vil gjøre en ny vurde-

ring for sommer og høst 2021. Dette vil tidligst skje i februar/mars. 

Mao vil det heller ikke bli sendt ut vinterpersonale våren 2021. Vi hol-

der fortsatt åpent for vannutdeling sommeren 2021, men vi er sterkt i 

tvil om det vil kunne gjennomføres ettersom rekrutteringen til dette 

mest sannsynlig vil skje før vaksinen er klar. 

Dersom den svenske kirken ønsker fortsatt drift på Kypros vil også 

Sjømannskirken sende ut personell til Kypros. Vi kan dessverre ikke 

drifte stedet uten at svenskene er i førersete. 

Dette vil i så tilfelle skje når pandemien er over. Når det skjer vet vi lite 

om pr.dags dato. 

  

Vi ønsker Sjømannskirkens tilstedeværelse på Kypros så snart  

pandemien er over. 

 

 

Alt godt! 

Espen Ingebrigtsen 

Regionleder, Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 
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Din församling behöver ditt stöd - bli medlem! 

Som medlem visar du att Skandinaviska kyrkan på Cypern är viktig. Du 

är med och bidrar till kyrklig, kulturell och social verksamhet bland 

skandinaver här. Du möjliggör stöd och hjälp till de som av olika anled-

ningar har råkat i svårigheter. Du är en av alla dem som tryggar och kan 

påverka framtiden för Skandinaviska kyrkan på Cypern.  

Om du blir medlem nu, i november eller december, gäller ditt medlem-

skap även för hela året 2021. Det kostar €20/år för enskild medlem 

och €35/år för en familj.  

 

Bli medlem på något av följande vis: 

• Kom till kyrkan och lös ditt medlemskap. 

• Sätt 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 konto:             

Plusgironummer: 90 16 03-1 

Bankgironummer: 901-6031  

Ange Cypern medlem 2021 och ditt namn 

• Från Norge kan du betala genom Norska Sjømannskirkens konto: 

8220.02.83240  

Ange Kypros medlem 2021 och ditt namn 

Skicka ett e-postmeddelande till oss på ayianapa@svenskakyrkan.se 

och berätta att du betalat din medlemsavgift. Då får du ett medlems-

kort och kontinuerligt information om kyrkans arbete via e-post.  
 

mailto:ayianapa@svenskakyrkan.se
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Anmäl din utlandsvistelse 
För att UD eller den svenska ambassaden ska kunna nå dig under din 
vistelse på Cypern  
behöver du lämna dina kontaktuppgifter till den så kallade svensklis-
tan. Uppgifterna används för att snabbt kunna  
kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. 

Anmälan görs elektroniskt på ambassadens hemsida: 
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/cypern-nicosia/  
Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter! 

 

 

 

 

Registrering av reiseinformasjon  
Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere  
kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en 
alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg 
informasjon på SMS eller e-post. 

Har du allerede registrert en reise som du vil slette eller endre?  
Gå videre til registrering og logg deg inn ved å benytte samme e-
postadresse eller mobilnummer som da du registrerte reisen. 

https://www.reiseregistrering.no/  

 

 

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/cypern-nicosia/
https://www.reiseregistrering.no/
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Behöver du någon att prata med? 

I år är det mycket som är annorlunda här på 
Cypern och runt hela världen. Corona-
pandemin drabbar oss alla, både barn och 
vuxna. Vad händer med vår psykiska hälsan 
när vi inte kan träffa nära o kära på det sätt vi 
önskar, när man tvingas till isolering och  
ensamhet, när man inte har ett jobb att gå?  
Listan kan göras lång.  
Vi finns här för dig. Kom på en gudstjänst, en 
familjefika, titta in när vi har öppet eller ring 
oss. Kyrkoherde Mats når du på 99 637 655 
och diakoniassistent Lena på 99 274 018. 

Där hav möter land 

Hör vågen rulla in. Mäktigt glittrande i oändlighet.. 
Fotspår i sanden. Steg efter steg. Fötter som sakta 
sjunker ner i den svala blöta sanden och göms för 
ett ögonblick..  
Känn havet, den varma vågen, sakta rulla in med 
ett frasande ljud när vågen möter stranden och 
blir till vitt skum runt dina vrister. Känn havets  
pulserande styrka. In-och ut, in-och ut..  
Spår i sanden raderas ut som när en trasa sakta 
glider över en griffeltavla och suddar ut alla spår.  
Fotspåren i sanden är för evigt bortsuddade. Den 
våta sanden ligger åter blank som en tom canvas 
redo för nya spår, avtryck tills allt upprepas igen...  
Vi sätter dagligen spår, ett avtryck i någons liv, i vår omgivning, i denna 
värld..  
Vågorna raderar alla spår, men spåren som vi sätter i andras liv, kvar-
står. Vad mer kan jag önska.. att mina spår förblir ett avtryck, ett minne 
på denna jord, i någons hjärta och i någons sinne. Där hav möter land. 
Hör vågen rulla in. Mäktigt glittrande i oändlighet..  

Text och foto: Paula Yiannou.   

Foto: Lena Andersson  
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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 
 


