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Lyriken i Sommarkort skriven av 
Cornelis Vreeswijk berättar mycket 
om livet. De orden får bli de inle-

dande orden i vårt sommarkort till Er. 
Jag skriver kortet till er i en tid som inte 
är som den brukar vara. Coronaviruset 
(COVID-19) har drabbat stora delar av 
världen och även oss i Sverige. I år blir 
sommaren och allt vi planerat i försam-
lingen annorlunda men det kan trots 
allt bli bra.
Mina tankar går i skrivandets stund till 
alla de som mist kära och nära i sviterna 
av covid-19 men även till alla de som 
mist sina inkomster eller förlorat sitt 
arbete. Att inte veta hur morgondagen 
ska bli. Trots den vackra sommaren 
finns det mycket oro inför framtiden. 
Hur ska det gå? Hur ska vi klara oss? 
Finns det en väg ur det här? Ja – vi 
kämpar mot något som vi varken kan 
se eller greppa. Våra liv har förändrats.
Jag delar också denna oro och dessa 
frågor med er. Jag har inga svar hur det 
ska bli men det jag vet är att vi inte 
är ensamma i det vi kämpar mot och 
med.  Mitt i allt detta finns Gud med 
oss hur svårt det än är att ta in det. Gud 
vill dela våra liv i både medgång och 
motgång. I allt som sker mellan himmel 
och jord. Även nu. 
Vi delar samma längtan denna tid, att 
allt ska bli som det brukar vara. Att 
längta är att hoppas. Det är en viktig 
motkraft som kan hjälpa att ta oss 

igenom och ur de svårigheter som 
drabbat oss. Det finns ett bibelord, 
från Matteusevangeliet 6:25 - 30, där 
Jesus säger att vi inte ska oro oss.

Se på ängens liljor, hur 
de växer. De arbetar inte 
och spinner inte. Inte ens 
Salomo i sin prakt var 
klädd som en av dem.

Orden manar oss till ro. Att stanna upp 
och kanske för ett ögonblicks sekund 
känna, inte bara oro och ängslan, utan 
också lycka och hopp. Ta in det vackra 
och sköna som finns runt oss och veta 
att det finns en Gud som vill vara med 
oss i all evighet och att det kan bli som 
många ändå uttrycker det – att allt 
kommer att bli bra igen. 
 

Och fram till dess, ska vi dela varandras 
liv, hjälpa varandra. Det behövs ganska 
så lite för att få en medmänniska att 
må bättre. Att visa genom våra hand-
lingar att kärlek och gemenskap är 
betydligt starkare än rädsla. Sommar-
tid i kyrkoåret handlar om våra relatio-
ner till varandra. Hur vi kan växa som 
människor och leva det liv som vi är 
skapta att leva. Ett liv i gemenskap inte 
bara med Gud utan också med varan-
dra och med våra djur som skänker oss 
både glädje och kärlek. 

Sommarhälsningar
Ann D Lidgren

”SOMLIGA SÄGER VI
LEVER I EVIGHET … 
ANDRA SÄGER LYCKAN
FINNS I ETT ÖGONBLICK”
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Vill du fira en enkel mässa? 

ENSKILD

NATTVARD
10-11 TORSDAG 11 JUNI
MARIAKYRKAN
10-11 TORSDAG 25 JUNI
ÖSTRA KARUPS KYRKA
Kontakta Anette, präst eller Ann, 
kyrkoherde för att boka in dig när 
det passar. Vi  delar upp timmen i tre 
gudstjänster. Kyrkomusiker
Marianne  medverkar.

Varmt Välkommen!

SOMMAR-

KONSERTER
INSTÄLLDA PGA CORONA
Det är med stor sorg vi tvingats 
inse att årets sommar kommer 
att få passera utan de sedvanliga 
Sommarkonserterna i Mariakyrkan.

MEN EN SOMMAR 
UTAN MUSIK I BÅSTAD 
KOMMER DET
ABSOLUT INTE BLI!

Middagsmusiken får ta plats utom-
hus eller i tält och det är fullt möjligt 
att hemma i soffan sjunga med i 
psalmer vid livesända gudstjänster!
Vi tänker just nu så det knakar för 
att hitta nya, kreativa och trygga 
sätt att integrera sommarmusik på 
i församlingen. Genom att sända på 
nätet kan vi göra vårt bästa enligt 
devisen fysisk distansiering inte 
social distansiering.
Allt vi kommer på berättar vi om 
på hemsidan och Facebook! Och är 
det något som du undrar över får 
du gärna ringa eller maila oss med 
dina funderingar.
Vi kan i alla fall berätta glatt att att 
Erik Söderlind vill komma och spela 
i Mariakyrkan för oss den 5 augusti! 
Ett tryggt antal biljetter kommer 
att säljas till konserten och de som 
inte får plats är välkomna att ta del 
via livesändning på nätet! Mer info 
om detta kommer framöver!

NÄSTA NUMMER PLANERAS
TILL DEN 3 SEPTEMBER!



4

OCH SOMMAR
BLIR DET I ÅR OCKSÅ
BETRAKTELSER AV INGEMAR ERIKSSON,
ARBETSLEDARE / KYRKOGÅRDSFÖRMAN

Det är en märklig tid vi befinner oss 
i för närvarande i skrivande stund på 
Valborgsmässoafton, april 2020. 

Växtligheten frodas bekymmers-
löst som den alltid har gjort på 
vår begravningsplats och våra 

kyrkogårdar. Allt känns som vanligt 
men ändå inte. Vi arbetar på så gott 
vi kan och följer Folkhälsomyndighet-
ens riktlinjer, dvs. vi håller avstånd till 
besökare och arbetskollegor. Kyrko-
gårdsexpeditionen är tillsvidare stängd 
för besök men vi har utökat telefon-
tiderna. Vi kommer förmodligen även 
att erbjuda begravningar utomhus i 
tält som sätts upp på lämplig plats på 
Båstad Nya Begravningsplats. 
När det gäller våra kyrkogårdar och vår 
begravningsplats kommer vi att fort-

sätta satsningen på miljöarbetet som vi 
påbörjade förra säsongen. Detta inne-
bär bland annat att spara på damm- 
och regnvatten för senare bevattning. 
Vi minns alla torkan med bevattnings-
förbud år 2018.
Vi har ett projekt för ökad biologisk 
mångfald där vi försöker skapa en 
blomsteräng på en del av ett kvar-
ter vid Mariakyrkan samt att vi låter 
öar av vackra blommor på Båstad Nya 
Begravningsplats etablera sig.
Vi försöker även att rädda vårt 
buxbombestånd som är en viktig 
del i det gröna kulturarvet. Lämpliga 
kompostpreparat kommer att använ-
das i detta försök och vi för vidare 
diskussioner med myndigheter och 
plantskolor om detta. 
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Vårt övriga arbete löper på i vanlig 
ordning med gravskötsel, gräsklippning 
och annat. Vi har bland annat besku-
rit/hamlat lindarna i trädkransen runt 
Mariakyrkan och i allén som leder in till 
Båstad Nya Begravningsplats.
Under våren har vi även utfört en del 
gravrenoveringar både i Båstad och 
Östra Karup för att skötseln ska bli 
enklare för oss som arbetar. Förhopp-
ningsvis kommer renoveringen av 
kapellet på Östra Karups kyrkogård bli 
klart under sommaren.
Ett spännande inslag i Östra Karups 
kyrkomiljö har varit den sista taktjär-
ningen som utförts under april månad 
av Erik och Gustaf från Kyrktak i Norr-
köping. Tänk att kunna hänga i linor från 
tornet och samtidigt tjära takspånen 
utan höjdrädsla. Vidare för vi diskus-
sioner om murarna i Östra Karup som 
behöver åtgärdas på ett antal ställen 
och vår målsättning är att vissa delar 
av murarna skall kunna renoveras under 
sommaren.
I övrigt så är vår ambition som alltid att 
våra kyrkogårdar och begravningsplats 
ska vara vackra och till glädje för alla 
våra besökare. Ha gärna en viss förstå-
else om vi inte hinner med allt vi vill och 
önskar på grund av de anpassningar vi 
måste rätta oss efter i dessa Corona-
virustider.

Med förhoppning om bra sommar 
önskar vi från kyrkogårdspersonalen 
- Klas, Ulf, Monica, Anne-Christine, 
Helene, Matthias och Charlotta alla 
besökare en TREVLIG sommar 2020!

SOMMAR-
HÄLSNING
FRÅN DINA KÖRLEDARE

När jag skriver detta är vi i början 
på maj. Körerna har inte setts på 
två månader. Vilken saknad det 

är att inte få träffa alla barn, ungdomar 
och vuxna som är med i våra körer; Att 
få känna sångens gemenskap, skapa 
sköna toner och skratta tillsammans. 
Men nu hoppas och ber vi för att vi till 
hösten ska kunna ses igen och då ska 
det sjungas som aldrig förr! Det blir 
musikgudstjänster, temakonserter, 
advent, Lucia och julkonserter, julmu-
sikal m.m. Så välkomna tillbaka kära 
körsångare. Vill någon ny prova på så 
hör av dig! Körsång är friskvård!
 Ha en fin sommar
 hälsar körledare Marianne

Vad vore livet utan sång - bara 
grått och trist helt enkelt. Precis 
så som det känns nu trots att 

våren har gått i full blom. Därför ser 
vi extra mycket fram emot hösten 
fastän man inte alls brukar längta efter 
den så här års. Bara efter en lång och 
härlig sommar då vi förhoppningsvis 
kan vara ute och träffas ansikte mot 
ansikte igen. Långt där borta hägrar alla 
härliga möten och konserter som vi såg 
fram emot redan nu men som lycklig-
tvis gick att ställa om. Så håll ut och se 
framtiden an!
 Sköna maj-hälsningar från
 Andreas, körledare i Båstad
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MIDDAGSMUSIK
I MARIAKYRKAN

PROGRAMÄNDRINGAR K AN SKE , SPECIELLT I 
DESSA TIDER , SÅ BESÖK VÅR HEMSIDA ELLER 
FACEBOOK FÖR SENASTE NYTT! TACK!

LÖRDAGAR KLOCKAN 12.00
FRI ENTRÉ - KOLLEKT TAS UPP
CA. 55 MINUTERS PROGRAM INKLUSIVE ANDAKT
Om pandemin fortsätter är vi vid Båstad kommuns scen 
bakom Mariatorget.



27 JUNI 

LES CŒURS
FROM ALL OF US….
20 ÅR MED LES CŒURS
EN JUBILEUMSKONSERT
Denna sångensemble startade med 
en trettondagskonsert i Markaryds 
församling år 2000 och det får fortfa-
rande räknas som körens hemvist även 
om några medlemmar kommer från 
andra platser som Ängelholm, Båstad 
och Tyringe. Otaliga är de konserter 
och musikgudstjänster som de hunnit 
med under sina tjugo år, från Ström-
stad i norr till Bornholm i söder och 
Visby i öster. Nu har medlemmarna 
valt några av sina bästa favoriter vilka 
framförs tillsammans med Annelie 
Olhaver, gängets trogna instrumen-
talist på sax och flöjt m.m., och Andreas 
Lindgren, pianist och grundare.

4 JULIVANJA
MODIGH
TRIOSÅNG I
FOLKMUSIKALISK ANDA
Katarina Söderlund, Vil ja-Lou-
ise Skough Åborn och Anna Larsson 
möttes på Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm när de studerade sång på 
institutionen för folkmusik.
I sin musik vill de lyfta fram röster och 
folkliga visor från jordens alla hörn 
I lördagens program bjuds det bland 
annat på koraler och visor från Sverige, 
England, Irland, USA och Georgien.
Vanja Modigh skapar arrangemang 
i stor variation med svängiga beats, 
dissonanta klanger, humor och inner-
lighet. Eller som de själva säger: 

”Vi vi l l  vara modiga 
och ta ut svängarna 
och väcka nytt l iv i 
genren folkmusik ”.
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11 JULIPORGY
AND BESS
EN AMERIKANSK
FOLKOPERA
Flera av sångerna i Porgy i operan blev 
snabbt populära, och dit hör förstås 
den allra mest kända Summertime. 
Porgy and Bess utspelar sig i de svar-
tas fattiga kvarter i Charleston, South 
Carolina och hade premiär 1935 med 
musik av George Gershwin och text 
DuBose Heyward och Ira Gershwin. 
Sångarna som ska framföra utvalda 
delar ur operan är Björn Tengstrand, 
basbaryton, utbildad vid Vadstena 
folkhögskola och musikkonservato-
riet i Köpenhamn. Björn arbetar ofta i 
operakörerna i Malmö och Köpenhamn 
men även som solist i Skånska operans 
uppsättningar samt som kyrkosångare.
Maria Herrlin, lyrisk sopran, är utbildad 
vid musikhögskolan i Malmö och elev 
till Hans Johansson, Laura Sarti och 
Astrid Andersson-Anderberg. Maria 
ger konserter runt om i landet, hon 
är dessutom röstcoach, körledare och 
kyrkomusiker.

18 JULIDUO
CAPULUS
VARIERAT OCH
UNDERHÅLLANDE
Duo Capulus bildades våren 2019 och 
besökte Mariakyrkan redan förra året. 
Duon brinner särskilt för nyskriven 
musik och har ett nära samarbete med 
kompositören Nino Håkansson. 

Vad det handlar om är 
marimba och piano. 

Slagverkaren Benjamin Sandberg, 
ursprungligen från Ängelholm, är 
studerad vid Det Konglige musikkon-
servatorium i Köpenhamn och musik-
högskolan i Göteborg. Därifrån har 
även pianisten Anna Brolin en Kandi-
dat och masterexamen för att sedan ha 
gått vidare till Ecole Normale de Musi-
que de Paris i Frankrike.
Förutom uruppförandet av Håkans-
son kommer duon att spela musik av 
Darius Milhaud, Emmanuel Sejourers 
och Michael Burritt.
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1 AUGORGEL-
SCHLAGERS
Ett musikaliskt äventyr med orgeln 
i centrum med musik från hitlistor, 
filmer, klassik orgelrepertoar och mer 
än så, allt presenterat på ett trevligt 
sätt!
Jonsson är organist i Annedals försam-
ling, Göteborg, och har tidigt valt en 
musikväg med genrebrett perspektiv, 
bland annat genom skivan ”Orgelschla-
gers genom fyra sekler” där Bach och 
Buxtehude blandas med Michael Jack-
son och John Williams. Tommy är även 
en uppskattad körledare för Almakö-
ren.

25 JULI

SOMMAR-
LÅTAR...
Sångerskan Beatrice Sandell, saxo-
fonisten Uffe Bejstam, kontrabasis-
ten Karin Croné och Andreas Lindgren 
vid pianot gungar fram i det ljuvliga 
svenska sommarlandskapet och hittar 
svängiga låtar av mångahanda slag.

Traditionen med sommar-
musik i Båstads kyrka går 
tillbaka till 1920-talet. 

Denna verksamhet initierades 
av dåvarande organisten Albert 
Runbäck, från början som tide-
gärden - sjungna böneguds-
tjänster - vilka senare övergick 
till att bli rena sommarkonserter.

1966 övertog musik-
direktör Leif 

Ahlberg ansvaret för sommar-
musiken och har under åren 
g jort den omtalad. Från och 
med år 2002 är det Andreas 
Lindgren, den tredje organisten 
sedan 1917, som är producent.

VISSTE DU ATT?
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VÄLKOMMEN PÅ BABYSÅNG
för bebisar som är 3 – 9 månader vid starten den

31 AUGUSTI KL 09.15 I FÖRSAMLINGSGÅRDEN I BÅSTAD.
Vi sjunger och rör oss till sång, musik och ramsor.
Sedan har vi go’frukost till självkostnadspris 20:-.

Vi avslutar förmiddagen med lite lugnare sånger så att babyn 
somnar gott. Vi är färdiga 11.30.

VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG TILL ANETTE!
  (Obs! Begränsat antal platser)

LILLKYRKIS
Är du föräldraledig eller hemma med 
barnet/barnen? Då är detta mötesplat-
sen för er! Vi leker, pratar, delar erfaren-
heter, pysslar ibland, har fruktstund och 
avslutar varje gång med sångstund och 
en liten bön. Kom när du vill och kan. 
Ingen anmälan behövs!
Vi startar vecka 36 och träffas
TORSDAGAR KL. 13.30-15.30
i nederplan Ö.Karups församlingshem
FREDAGAR KL. 9.30-11.30
i Båstads församlingsgård

HAR DU FRÅGOR HÖR AV DIG TILL 
KARIN!

ÄR DU INTRESSERAD
av att spela piano eller kyrkorgel?

Barn och ungdomar har förtur så hör av
 DIG TILL ANDREAS!
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STJÄRNKOCKARNA
Gillar du att hänga i köket, baka
och laga mat? Går du dessutom i
åk 2-5 då är detta den
perfekta gruppen för dig!
MÅNDAGAR KL 15.30-18.00 I
Båstads församlingsgård
ONSDAGAR KL 15.45-18.00 I
Östra Karups församlingshem

ANMÄL DIG TILL KARIN UNDER 
VECKA 34-35 INFÖR STARTEN 

VECKA 36!
(Obs! Max 10 barn per grupp!)

ÄR DU INTRESSERAD
av att spela piano eller kyrkorgel?

Barn och ungdomar har förtur så hör av
 DIG TILL ANDREAS!

BARNKÖREN I BÅSTAD
för alla er i förskolan och uppåt! Vi övar på

TISDAGAR KL 16-17 MED START 1 SEPTEMBER I
högstadiets musiksal på Strandängsskolan.

 LEDS AV ANDREAS!

Tycker du om att 
sjunga? I Östra Karups 

församlingshem
träffas barnkörerna

PIGGELIN
F-KLASS TILL ÅK 2
Start 20 augusti!
TORS KL 14-14.40

JOY
ÅK 3 TILL ÅK 5
Start 20 augusti!
TORS KL 15-16.00

LEDS AV MARIANNE!
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NYHET FÖR HÖSTEN!

BOKCIRKEL
I ÖSTRA KARUP
Datum 9/9, 14/10, 11/11, 9/12
Välkommen till bokcirkel! Vi träffas 
fyra gånger under hösten. För de som 
önskar så äter vi lunch tillsammans kl 
12.15 till en kostnad av 50.-. Däref-
ter cirka 12.45 går vi till brasrummet 
och pratar om vår bok. Vi avslutar cirka 
14.45. Boken bekostar du själv, men vi 
köper in tillsammans. Välkommen att 
anmäla dig till Anette!

ÖSTRA KARUP BLIR DET

FIKA
I TRÄDGÅRDEN UTANFÖR
FÖRSAMLINGSHEMMET
FM VID KL 10 / EM VID KL 14
Sommarfika hela sommaren (förutom 
v29-32) i trädgården för 4 till 6 
personer åt gången och på rekom-
menderat avstånd. Ring för anmälan 
så bokar vi en ett tillfälle som passar! 
Fralla eller hembakade kakor inplas-
tat och säkert. Meningen är att kunna 
träffas och prata bort en stund även 
under rådande coronakris. Så hjärtligt 
välkomna att kontakta Rita!

TILLSAMMANS ONLINE

FRUKOST-
MÖTE
LIVE FRÅN BÅSTADS
FÖRSAMLINGSGÅRD
TORSDAGAR I JULI KL 10.00
I år kommer programmen ske utan 
publik men sändas live via församling-
ens Facebook och hemsida.

PROGRAM
DEN 2 JULI ANN LIDGREN
Drömmar och dess betydelse. 
Från Josef - Prinsen av Egypten till 
Sigmund Freud. Hur kan vi förstå våra 
drömmar och vad kan de berätta för 
oss om livet. Kan drömmar lära oss 
något?  Ett kort föredrag i sommartid.
DEN 9 JULI LEIF AHLBERG
spelar och sjunger för oss.
DEN 16 JULI MUSIK-QUIZ
med Karin och Lars.
DEN 23 JULI ANNE BANÉR
”En sagolik folkskola och 
Lärarstiftelsens konstsamling”
Anne Banér, fil.dr. i konstvetenskap, 
berättar och visar bilder. 

Frågor? Kontakta Lars!
Foto: Magnus Aronson / Ikon Foto: Rita Bergenholtz
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UNGDOMAR & VUXNA

KÖRER
I ÖSTRA KARUPS
FÖRSAMLINGSHEM
ÅRSKURS 6 - ÅRSKURS 9
SINGO Start 24 augusti
MÅNDAG KL 16-17.00
GYMNASIET OCH UPPÅT
BEL CANTO Start 27 augusti
TORSDAG 19-21.00
VUXENKÖR 
CANTICUM Start 24 augusti
MÅNDAG 19-21.00
VUXENKÖR
TORSDAGSKÖREN Start 27 aug
VARANNAN TORS 10-11.30

Ledare: Marianne

I BÅSTADS
FÖRSAMLINGSGÅRD
VUXENKÖR
KYRKOKÖREN Start 24 augusti
MÅNDAG KL 19-21.00
Kyrkokören är en blandad vuxenkör 
med bred repertoar. Herrar-män-kil-
lar-damer-kvinnor-tjejer, alla är hjärt-
ligt välkomna, men sångröst är ett 
måste!

Ledare: Andreas

OBSERVERA NY TID!

SOPPLUNCH
I ÖSTRA KARUPS
FÖRSAMLINGSHEM
PRIS 50 KR
Datum 9/9, 14/10, 11/11, 9/12
Klockan 12.15 - Obs! Ny tid!
I lunchen ingår soppa, bröd och något 
gott till kaffet! Anmäl dig till Rita senast 
måndag samma vecka.

SAVE THE DATE!

DROP-IN
DOP
I MARIAKYRKAN
Datum 3 oktober
Tid mellan kl 10 och 15
Blev inte dopet av på grund av Coro-
na-krisen? Nu finns möjligheten att 
förverkliga dopet! Vi bjuder in er till 
drop-in-dop den 3 oktober i Maria-
kyrkan i Båstad. Vi döper och därefter 
bjuder vi på kaffe och tårta i försam-
lingsgården för 10 gäster utöver 
dopfamiljen.

Alla dopkandidater är välkomna, 
bebisar, unga och gamla. Kl 10 har vi 
första dopet och klockan 15 det sista. 
Man droppar in när det passar och vi 
döper i tur och ordning. Välkommen att 
anmäla er till dopkaffet, så att vi kan 
planera inköp av tårta, Madeleine tar 
emot er anmälan på. Välkomna!

Foto: Johannes Frandsen
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GUDSTJÄNSTER I DIN FÖRSAMLING - SE SENASTE NYTT PÅ NÄTET

SWISH-NUMMER
KOLLEKT BÅSTAD: 123 272 33 10
KOLLEKT Ö KARUP: 123 570 64 78

TORSDAG
SÖNDAG
TISDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
TISDAG
TORSDAG
SÖNDAG
TISDAG

11
14
16
20
21
23
25
28
30

Mariakyrkan
Östra Karups kyrka
Mariakyrkan
Mariakyrkan
Östra Karups kyrka
Mariakyrkan
Östra Karups kyrka
Östra Karups kyrka
Mariakyrkan

Enskild nattvard
Gudstjänst
Morgonbön
Gudstjänst
Friluftsgudstjänst
Morgonbön
Enskild nattvard
Gudstjänst
Morgonbön

10.00
10.00
08.30
11.00
14.00
08.30
10.00
10.00
08.30

5
7

12
14
19
21
26
28

SÖNDAG
TISDAG
SÖNDAG
TISDAG
SÖNDAG
TISDAG
SÖNDAG
TISDAG

11.00
08.30
10.00
08.30
11.00
08.30
10.00
08.30

Mariakyrkan
Mariakyrkan
Östra Karups kyrka
Mariakyrkan
Mariakyrkan
Mariakyrkan
Östra Karups kyrka
Mariakyrkan

Gudstjänst
Morgonbön
Gudstjänst
Morgonbön
Gudstjänst
Morgonbön
Gudstjänst
Morgonbön

JUNI

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

2
4
9

11
16
23
30

SÖNDAG
TISDAG
SÖNDAG
TISDAG
SÖNDAG
SÖNDAG
SÖNDAG

Mariakyrkan
Mariakyrkan
Östra Karups kyrka
Mariakyrkan
Mariakyrkan
Östra Karups kyrka
Mariakyrkan

Gudstjänst
Morgonbön
Gudstjänst
Morgonbön
Gudstjänst
Friluftsgudstjänst
Gudstjänst

11.00
08.30
10.00
08.30
11.00
14.00
11.00

1
6

TISDAG
SÖNDAG

Mariakyrkan
Östra Karups kyrka

Morgonmässa
Diakonigudstjänst

08.30
10.00

VI SÄNDER LIVE PÅ
FACEBOOK &

HEMSIDA!
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FRILUFTS-

GUDSTJÄNST
MED CAFÉ OLOF DELUXE

14.00 SÖNDAG 23 AUGUSTI
ÖSTRA KARUPS KYRKA
Friluftsgudstjänst med efterföljande Café 
Olof deluxe. Idag firar vi gudstjänst ute 
vid Östra Karups kyrka om vädret tillå-
ter, annars är vi i kyrkan. Efteråt serve-
rar Rita oss 7 sorters kakor och kaffe på 
gammeldags vis. Välkomna!

MUSIKALISK

MEDVERKAN
I SOMMARENS GUDSTJÄNSTER

MARIAKYRKAN
11.00 LÖRDAG 20 JUNI
HOLGER PETERSEN, VIOLIN
ÖSTRA KARUPS KYRKA
10.00 SÖNDAG 28 JUNI
VERONIKA ZADERA, SÅNG
10.00 SÖNDAG 12 JULI
NICLAS JOHANSSON, KLARINETT
10.00 SÖNDAG 26 JULI
OTTHILIA AAS, SÅNG

SOMMARENS

KOLLEKTER
JUNI
14 STIFTSKOLLEKT
Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds 
stift/Syföreningarna i Lunds stift, 
50% Lekmannaförbundet i Lunds 
stift, 50%
20 FÖRSAMLINGSKOLLEKT
Svenska kyrkan i utlandet
21 FÖRSAMLINGSKOLLEKT
Svenska kyrkan i utlandet
28 RIKSKOLLEKT
Act Svenska kyrkan

JULI
5  FÖRSAMLINGSKOLLEKT
Hopp för barn i Etiopien
12 RIKSKOLLEKT
Act Svenska kyrkan
19 STIFTSKOLLEKT
Södra Hoka
26 RIKSKOLLEKT
Svenska kyrkan i utlandet

AUGUSTI
2 FÖRSAMLINGSKOLLEKT
Klotet i Ängelholm
9 FÖRSAMLINGSKOLLEKT
BRIS
16 RIKSKOLLEKT
Act Svenska kyrkan
23 FÖRSAMLINGSKOLLEKT
Operation Smile
30 STIFTSKOLLEKT
Stiftsgården Åkersberg

SEPTEMBER
6 RIKSKOLLEKT
Diakoniinstitutionerna

LÄS KYRKOHERDEN INFORMERAR PÅ 
SIDA 17 FÖR INFORMATION OM VAR VI 
FIRAR GUDSTJÄNST UNDER SOMMA-
REN I CORONATID. TACK!
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KONFIRMAND
2020/2021
VI KOMMER I ÅR ATT ERBJUDA TVÅ
OLIKA LÄGERGRUPPER TILL VÅRA UNGDOMAR.
För dig som inte önskar lägervarianter. Vi samarbetar med våra grannförsamlingar 
Förslöv-Grevie, samt Västra Bjäre och ungdomar har möjlighet att välja dessa 
alternativ istället. Behöver du en speciallösning utav olika anledningar, hör av dig. 
Vi försöker alltid att hjälpa till!

KONFIRMATION I MARIAKYRKAN
SKIDLÄGER - BRANÄS
18-25/2 FEBRUARI

Den ena gruppen kommer att träffas 
några tillfällen under hösten på helgen. 
Läger för denna grupp kommer att ske 
18-25/2 februari, då vi åker till Branäs 
och kör skidor och har konfirmandun-
dervisning om vartannat. Man behöver 
bekosta liftkort och ev skidhyra själv. 
Vid behov kan man höra av sig för att 
få hjälp med denna kostnad. Kontakta 
Anette. Konfirmation sker en lördag i 
mars i Mariakyrkan.

KONFIRMATION I ÖSTRA KARUP
SOMMARLÄGER - OKLART
10 DAGAR I JUNI 

Det andra alternativet blir ett läger 
cirka 10 dagar under första delen av 
sommarlovet (juni). Lägerdeltagaren 
kommer om att behöva ett pass om 
läget i världen tillåter detta, annars blir 
det läger i närheten. Konfirmation sker 
i Östra Karups kyrka i början av juli. För 
detta läger kommer det att finnas en 
egenavgift på 1400:- avgiften går att 
delas upp i flera delar om man önskar. 
Även här finns det möjlighet till hjälp 
till egenavgiften vid behov. Kontakta 
Anette.

ANMÄLAN ÖPPNADES DEN 25 MAJ KL 08.00.
Vi har begränsat antal platser till båda grupperna så det är först till kvarn 
som gäller. Länken till anmälan finns på hemsidan under fliken konfirmander.
 Välkomna till ett härligt år som konfirmand!
Frågor? Ring eller maila Anette
0431-787 02
anette.rajaniemi@svenskakyrkan.se
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ÄNTLIGEN STOD
PRÄSTEN I
PREDIKSTOLEN
KYRKOHERDEN INFORMERAR
ANN D LIDGREN

Så börjar Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga. Ett känt 
citat som får inleda min sida i Kyrkstöten om information. 
Jag tyckte det var ganska så passande även om jag ännu inte 

stått i någon av församlingens predikstolar. Dock har jag predikat 
men i tomma kyrkor förutom närvaro av kyrkomusiker, kyrkvärdar 
och vaktmästare. Gudstjänster har livesänts via församlingens nya 
Facebook som startades samtidigt som jag tillträdde. Vi har även 
numera ett Instagram.
Jag tillträdde den 1 april 2020 och många beslut gällande församling-
ens gudstjänster och verksamhet har tagits på grund av den pandemi 
som råder i Sverige men också världen över.

GUDSTJÄNSTER OCH
KYRKLIGA HANDLINGAR
Gällande söndagarnas huvudguds-
tjänst har vi ställt om - inte ställt in. Det 
innebär att gudstjänsterna sedan stilla 
veckan inte har varit offentliga utan 
de har sänts via församlingens Face-
book och är välbesökta. Sändningen 
finns kvar att titta på efteråt och vi kan 
se att det är många som firar med oss 
även i efterhand - det är mycket gläd-
jande! Några av församlingens kyrkvär-
dar har också de kunnat delta. Kanske 
kan vi i framtiden, då vi återigen kan fira 

gudstjänst tillsammans i våra kyrkor, 
fortsätta livesända för att nå ut till alla 
som längtar efter gemenskapen men 
som av olika anledningar inte kan eller 
hinner ta sig till kyrkan.
Vi planerar att från och med i mitten av 
juni fira söndagarnas gudstjänster i tält 
- i Båstad sätter vi upp tältet på kyrko-
gården och i Östra Karup kommer det 
finnas vid församlingshemmet. Än vet 
vi inte hur många vi kan samlas där, till-
sammans fast på tryggt avstånd, men 
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vi fortsätter att direktsända via Face-
book och hemsida så vi får helt enkelt 
upptäcka möjligheterna trots begräns-
ningarna tillsammans under sommaren. 
Vid de planerade friluftsgudstjänsterna 
har vi räknat med att vi kan vara runt 
15-20 personer om vi ska kunna hålla 
distans till varandra.

Den del av gudstjänsten som vi omöj-
ligt kan fira digitalt är delandet av natt-
vard. Därför har vi sett till så att det vid 
två tillfällen under sommaren går att 
boka in sig för att komma till en enkel 
mässa med enskild kommunion. Mer 
information om detta finns på sida två 
här i församlingsbladet.

De flesta vigslar har bokats om men 
vi erbjuder vigslar till de som önskar 
det i mindre format. Dopen är också 
ombokade men möjligheten finns till 
dop både i hemmen eller utomhus. Små 
dop i kyrkan går också bra.
Begravningsgudstjänster sker i kyrkan 
med färre deltagare. Till sommaren 
kommer vi att erbjuda begravnings-
gudstjänst utomhus vid kyrkogården 
i Båstad och i Östra Karup i de tält vi 
kommer sätta upp i juni. Alternativt 
skulle vi kunna som i andra försam-
lingar erbjuda begravningar i trädgår-
den i hemmet. 

VERKSAMHET
Församlingsverksamheten har i stort 
ställts in. Det gäller nästan samtliga 
körer, barngrupper, familjegrupper, 
internationella gruppen, konfirmandar-
bete med mera. Diakonin fortsätter sin 
verksamhet men har delvis förändrat 

rutiner kring arbetssätt men arbets-
uppgifter exempelvis kring samordning 
för hjälpinsatser i Båstad kommun har 
tillkommit. Samtal erbjuds via mobil 
eller andra digitala mötesrum. 
Lördagarnas middagsmusik är plane-
rad att ta plats på Båstad kommuns 
scen som församlingen fått låna. Dock 
är även detta väderberoende och 
avgörande om det går att genom-
föra. Annars kommer lördagsmusiken 
direktsändas från Mariakyrkan och kan 
följas via Facebook och hemsida. Håll 
dig uppdaterad via våra kommunika-
tionskanaler för senaste nytt! 

NYA MEDARBETARE
Helene Oscarsson Krook är försam-
lingens nya kyrkvaktmästere på 100 
%. Helen har under åren arbetat både 
på kyrkogården och i båda kyrkorna. 
Under åren har hon även stöttat upp i 
konfirmandarbetet.
Sophie Birkén vikarierar delvis som 
assistent i församlingen och har bland 
annat hjälpt till med hemsidan och varit 
redaktör för detta nummer av Kyrk-
stöten och tar sig även an höstens 
nummer som nu är i sin linda. Sophie 
har arbetat i Hässleholms församling 
samt med ett projekt för Lunds stift.
Bertil Ericsson är vår nya ekonom och 
sköter de ekonomiska uppgifterna tills-
vidare. Bertil arbetar i första hand året 
ut. Bertil har under många år arbetat 
som ekonom i både Strövelstorps- och 
Hjärnarps-Tåstarps församling.
Varmt välkomna till oss Helene, Sophie 
och Bertil! Vi hoppas alla att ni ska 
trivas hos oss.  
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DIAKONI I FÖRSAMLINGEN
Det diakonala arbetet har inte mins-
kat utan snarare ökat under pandemin 
på olika sätt. Församlingens diakon 
Lars Boman är med i Båstad kommuns 
referensgrupp gällande olika former av 
stöd och hjälpinsatser till de som lever 
i självvald karantän.
Församlingen erbjuder även stödsam-
tal via telefon. Kvällstid och helger är 
det Jourhavande präst som finns att 
tillgå på 112. Hör gärna av dig ifall du 
behöver oss. Vi kan hjälpa till med att 
exempelvis handla eller hämta medici-
ner. Eller kanske vill du bara prata lite? 

ÄNDRAT DATUM
VÄLKOMNANDET AV
NY KYRKOHERDE
Församlingens välkomnande av ny 
kyrkoherde har ändrats och flyt-
tats fram i tid. Biskop Johan har låtit 
meddela att festmässan kommer att 
ske söndagen den 25 oktober 2020 kl. 
11 i Mariakyrkan i Båstad. Då kommer 
bland andra kontraktsprost Gisela 
Pernrup samt biskopens representant, 
från stiftskansliet i Lund, att närvara. 
Mer information om detta i höstens 
Kyrkstöt.

TILL SLUT
Pastorsexpeditionen och arbetsplat-
sen har inte längre några öppna tider. 
Samtliga medarbetare kan nås genom 
telefon, e-post och är tillgängliga 
under sina arbetstider. Vi tar även emot 
besök på plats om det inte går att lösa 
på annat sätt. Vi håller just nu på att 
iordningsställa mötesplatser utom-
hus där vi kan föra samtal och träffas 

för enklare samvaro. I Östra Karup 
har inhandlats nya utemöbler som 
står på baksidan av församlingshem-
met. Vi hoppas kunna fortsätta med 
trädgårdskaffe, -saft och kaka under 
sommaren.
Jag önskar er allt gott under den svåra 
tid som vi alla lever i. Hör gärna av er till 
mig om ni undrar över något. Informa-
tion om gudstjänster, musik i kyrkan, 
konserter, verksamhet med mera 
kommer att uppdateras på Facebook 
och hemsidan. Gå gärna in och besök 
våra digitala mötesplatser!

 Sommarhälsningar
 Ann D Lidgren
 Kyrkoherde

TIPS FRÅN ARBETSLAGET

SPELLISTA

ÖPPNA KAMERAN PÅ DIN MOBIL 
OCH SCANNA FÖR ATT LYSSNA PÅ 
SPOTIFY!

Lässugen? Tips från arbetslaget 
finns på vår hemsida!
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KANSLI
EVELIN SENNIKSEN
evelin.senniksen@svenskakyrkan.se
0431-787 00
PRÄSTER
KH ANN LIDGREN
ann.lidgren@svenskakyrkan.se
0431-787 01
076-835 97 01
ANETTE RAJANIEMI
anette.rajaniemi@svenskakyrkan.se
0431-787 02
KYRKOMUSIKER
ANDREAS LINDGREN
andreas.lindgren@svenskakyrkan.se
0431-787 06
MARIANNE NIHLÉN
marianne.nihlen@svenskakyrkan.se
0431-742 24
070-624 28 36
DIAKON
LARS BOMAN
lars.boman@svenskakyrkan.se
0431-787 04
FÖRSAMLINGSPEDAGOG
KARIN FRICK
karin.frick@svenskakyrkan.se
0431-787 07

FÖRSAMLINGSGÅRDEN
I BÅSTAD
MADELEINE FRICK
madeleine.frick@svenskakyrkan.se
0431-787 05
FÖRSAMLINGSHEMMET
I ÖSTRA KARUP
RITA BERGENHOLTZ
rita.bergenholtz@svenskakyrkan.se
0431-787 09
EKONOMI
BERTIL ERICSSON
bertil.ericsson@svenskakyrkan.se
0431-787 03
KYRKOGÅRDSFÖRMAN
INGEMAR ERIKSSON
ingemar.e.eriksson@svenskakyrkan.se
0431-787 10
KYRKORÅDET
ORDFÖRANDE PEDER HÖRUP
peder.horup@bjarenet.com
FASTIGHETS- OCH 
KYRKOGÅRDSUTSKOTTET
ORDFÖRANDE PER WULFF
per.wulff@simab.se
072-585 03 41
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Italienska Vägen 9
269 35 Båstad

SWISH-NUMMER
Kollekt Båstad: 123 272 33 10
Kollekt Ö Karup: 123 570 64 78
Konsert & övrigt: 123 041 09 85

KONTAKTUPPGIFTER
Besöks- och postadress:
Kyrkogatan 21, 269 33 Båstad
Webb: svenskakyrkan.se/bastad
Facebook: facebook.com/bastad
Instagram: @bastadostrakarup
Bankgiro: 5780-3017
Telefon: 0431-787 00
Öppet: mån, tors & fre 10-12 tis 14-16 ons stängt
E-post: bastad-ostrakarups.forsamling@svenskakyrkan.se

KONTAKTUPPGIFTER TILL HELA
ARBETSLAGET FINNS PÅ HEMSIDAN!


