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Vatten, vatten,
bara vanligt vatten...
Vanligt vatten - en enda droppe bär en hel värld! Allt vatten är heligt - från
Skapelsens början då Gud skapade och Guds Ande svävade över vattnet,
havet som kan liknas vid jordens fostervatten som innehåller liv, till vattnet
vi dricker när vi är törstiga, till vattnet i våra tårar och vattnet i dopfunten,
dopkällan.
Dopets vatten bär på tolkning av vårt mångnyanserade liv - genom djupen
finns löftet om Gudsnärvaro. Gud är i detta nu, just här i Ditt liv!
En droppe liv - i det enkla inlemmas vi i ett stort sammanhang - genom historien, i just nu, en dag även bortom dödens gräns ...
En gång döpt - alltid döpt!
Välsignelser och hopp i advents- och jultiden och i det liv som är Ditt från
medarbetarna i Skanör Falsterbo församling genom
Maggie Signäs
Kyrkoherde

MED ANLEDNING AV CORONA/COVID-19
pandemin måste vi reservera oss för att
verksamhet som presenteras i detta
nummer kan komma att ändras,
ställas in eller flyttas med kort varsel.
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Julstugan
Nästan som vanligt - fast hemma!

Drop-in
Dop

Församlingens omtyckta Julstuga skulle i år utökas
och även bli en liten julmarknad. Dessvärre måste
vi detta år p.g.a den pågående pandemin tänka om.
Det blir ingen traditionell Julstuga den 22 novenber
som vi tidigare gått ut med - istället bjuder vi in er
att komma och hämta er egna Julstugepåse!

Välkomna den 22 november till Falsterbo
församlingshus mellan kl 15.00-17.00
för att hämta en Julstugepåse fylld med julpyssel för
hela familjen.

Karneval
2021
Skanör-Falsterbo församling har i många år firat
en Karnevalsgudstjänst i samband med fastan.
Karnevalen brukar vara välbesökt och festlig men
under rådande förutsättningar gällande Covid-19,
måste vi tänka om. Just nu planerar och funderar vi
på hur vi skall kunna genomföra nästa års Karneval.
Vi rekommenderarer er att följa oss på våra sociala
kanaler och hemsida där vi går ut med mer information om hur nästa års Karneval kommer se ut.
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.com/skanorfalsterboforsamling

Låna en dopdräkt

Skanör-Falsterbo församling har fyra olika dopdräkter att låna ut. Hör av dig till församlingsexpeditionen och säg till i samband med
bokning av dop om du önskar låna.
Dopdräkt
Vid dop av små barn brukar de allra flesta ha på sig en lång vit dopdräkt. Det
finns inga regler för vad man ska ha på
sig, men det är en gammal tradition att
bära vit klädsel vid dop.
Redan i de första kristna församlingarna
var de döpta klädda i vita kläder. Inom
den kristna tron är vitt festens färg,
glädjen och uppståndelsens färg.

Skanör-Falsterbo församling erbjuder dropin dop 13 februari kl 12.00-15.00 2021.
Alla är välkomna oavsett ålder!
Kanske blev det aldrig tid för dop, kanske gick det inte att genomföra förra året eller kanske kändes det för stort och omständligt. Drop in-dop är en möjlighet att komma till kyrkan och
bli döpt eller låta döpa ditt barn. Stor eller liten - välkommen!
När du kommer till kyrkan får du träffa dopprästen och prata om
dopet. Sedan firar vi en dopgudstjänst just för dig eller ditt barn.
Det finns dopklänning och dopkåpa att låna.
Om den som döps är under 18 år krävs vårdnadshavares
medgivande -och om det finns två vårdnadshavare krävs bådas
medgivande.

Det är föräldrarna som väljer att deras barn ska döpas. För
barnet blir dopet något att växa in i. Den långa dopdräkten är
en symbol för detta och för hur Guds kärlek och nåd är större
än vad vi kan förstå och prestera. När vi konfirmeras
tar man symboliskt på dopdräkten igen. Då iform av
en lång vit dräkt som kallas konfirmandkåpa.
Vid konfirmationen säger vi ja till sitt dop.
I vissa familjer har en dopdräkt funnits i många generationer. Ibland finns barnens namn och dopdatum
broderat på dräkten. För dessa familjer blir detta ett
tydligt tecken på samhörighet över generationerna.
Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen finns
på sidan 20.
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DOPET
Gud söker varje människa. Det är på Guds initiativ som dopet sker. Gud är alla människors
ursprung. Därför önskar Gud inte människan ett liv i ensamhet, utan ett liv i relation med
Gud. När vi samlas till dop har vi svarat på Guds tilltal och inbjudan.
DOPET ÄR EN FEST I GUDS FAMILJ
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver
inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt
om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps
blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot
nattvarden. Du är välkommen att kontakta Skanör-Falsterbo
församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.
DOPET HÄNGER INTE PÅ FÖRÄLDRARNAS TRO
Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad
som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från
Gud till oss människor och det lilla barnet – det hänger inte på
din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja
att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara
en del av den kristna gemenskapen.
DOPET ÄR EN HELIG HANDLING
Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar
dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de
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skulle berätta om honom och döpa människor.
Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt
för människan och det är också en symbol för livet och för att
växa. Dopet är på ett sätt en enkel handling. I Lilla katekesen
ställer Martin Luther frågan hur vatten kan göra så stora ting.
Svaret blir:
Vatten gör naturligtvis ingenting i sig, utan Guds ord som är
med och i vattnet, och tron som litar på detta Guds ord som är
förbundet med vattnet.
Det handlar alltså om vattnet, Guds ord och tron som hör oupplösligen samman i dophandlingen. Utan Guds ord är vatten bara
vatten och den som tror på Guds ord och löfte får del av allt det
som dopet ger.
NAMNGIVNING
Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är
det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som
döps nämns vid sitt namn.

DOP I TIDER
AV CORONA
Du som planerar ett dop har säkert många
frågor med tanke på coronaviruset. Hör av
dig till församlingen – vi hjälper dig planera
och anpassa dopgudstjänsten så att den kan
ske på ett ansvarsfullt sätt.

”

Vattnet är livsviktigt för
människan och det är också
en symbol för livet och för
att växa.
ALLA FÅR DÖPAS – ÅLDERN SPELAR INGEN ROLL
Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn – både små
barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om
ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet
ska döpas. Det spelar ingen roll om ni tillhör Svenska kyrkan,
något annat samfund eller en annan religion.
Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt.
Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på
nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.
DET HÄNDER OFTA ATT KONFIRMANDER DÖPS
Vill du konfirmeras? Konfirmationen innebär att du bekräftar –
säger ja tack – till ditt dop. Det förutsätter förstås att du är döpt,
men det är ganska vanligt att unga människor som vill konfirmeras inte blev döpta som barn. Då går det bra att döpas strax före
konfirmationen.
Läs mer om dop på Svenska kyrkans hemsida:
www.svenskakyrkan.se/dop och i ”Leva i dopet – biskopsbrev
om dopet” från 2011

Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer
I våra kyrkor anpassar vi oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
Gränserna för hur många som får samlas,
gäller också våra kyrkor. Gudstjänsterna blir
mindre och de som samlas ska förstås inte
tillhöra riskgrupperna eller ha symptom.
Svenska kyrkan hjälper dig att finna formerna
för hur vi kan göra i denna speciella situation.
Dopet behöver inte ställas in eller
skjutas upp
Rekommendationerna betyder inte att du
måste ställa in eller skjuta fram dopet. Istället
kan du hålla det enkelt och med ett fåtal
deltagare. Det är möjligt att genomföra dopet
med bara prästen, barnet och föräldrarna närvarande. Eller bara prästen och personen som
ska döpas, om det gäller unga eller vuxna. Du
kan också välja att ha dopet någon annanstans än i kyrkan, till exempel utomhus eller
hemma.
Bjud in gäster till ett filmat dop
Om du ber någon av de närvarande att filma,
så kan ni direktsända via sociala medier eller
andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela
filmen i efterhand.
Festen kan hållas längre fram
Om du har planerat för en större fest efter
dopgudstjänsten, så kan du överväga att hålla
den längre fram, i stället för att ställa in den.
Ring eller mejla församlinsgexpeditionen
för mer information. Se sid. 20 för
kontaktuppgifter.
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Tre doppsalmer

Psalm 383

Med vår glädje över livets under och
ett nyfött barn i våra händer
kommer vi till dig som gav oss livet.
Med vår bävan inför okänd framtid l
lägger vi vårt barn i dina händer
Det som sker i dopet gör oss trygga.
Med vår undran står vi i din närhet.
Du som bär oss fyller universum.
väntar på de små och tar emot oss.
Genom dig, ditt verk, din kärleks vilja
har vi fötts på nytt till liv i Kristus,
till ett öppet liv i tro och tillit.
Över tidens gränser lever alltjämt
dina löftesord vid dopets vatten.
Dopets ljus förblir när livet slocknar.
Mycket större än vad ord kan rymma
är den gåva du oss ger i dopet.
Herre, låt vår tro bli fylld av glädje.

Psalm 606

Det gungar så fint när han bär dig mitt barn.
Han går på så mjuka sandaler.
Hans mantel är vävd av det lenaste garn.
Hans arm är så stark, hans doft är så ren.
Han känner var rot och var grop och var sten,
och han nynnar en sång, som han gjorde en gång
till stjärnornas ljusa koraler.
Mitt barn, du är buren i Skaparens famn.
Han andas intill dig så nära.
Han håller omkring dig. Han känner ditt namn.
Han gråter med dig, han ler när du ler.
Du är aldrig ensam och oönskad mer
för du hör honom till, Herren Jesus, som vill
till himmelens glädje dig bära.

TRYGGARE KAN INGEN VARA
PSALM 248
När jag frågar min musikerkollega
Agnes vilken som är den i särklass
vanligaste psalmen på dop svarar hon
snabbt ”psalm 248”. Och när jag tittar
igenom anteckningar över dop jag
spelat på under den senaste tiden så är
samma psalm med på i alla fall tre av
fyra dop. Psalm 248 är den välkända
Tryggare kan ingen vara, med text av
Lina Sandell Berg.

Det sägs att Lina fick uppslag till denna
psalm då hon hade klättrat upp i ett
stort askträd på gården där hon bodde.
Inspirerad av stjärnorna på himlen och
fågelbona i trädet skrev hon textraden
”Stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i
kända nästet”. Lina, som skrev texten
runt 1850, beskriver Gud som en Fader
full av omsorg och en Gud som ”sina
barns bekymmer känner”. I sista versen
betonar hon att Gud är densamme
alltid. Gemensamt för många av Lina
Sandells texter är just Guds omsorg om
människor och i denna psalm framför
allt Guds omsorg om barnen.
Trots att Tryggare kan ingen vara är
så populär på dop står den inte under
rubriken ”dopet” i Den Svenska Psalmboken, utan under rubriken ”Förtröstan – trygghet”.
MED VÅR GLÄDJE ÖVER LIVETS UNDER
PSALM 383
Om jag bläddrar några sidor i psalmboken kommer jag just till rubriken
”dopet”, under vilken det finns lite
drygt tio psalmer specifikt skrivna för
dop. Jag tänkte presentera min favorit
lite närmare.
Det är psalm 383, Med vår glädje över
livets under. Det är en ofta sjungen
doppsalm i Norge och texten skrevs
1971 av Svein Ellingsen inför att hans
son skulle döpas.

6 I KYRKOÅRET

Jag tycker mycket om denna psalm
därför att den tar upp många olika
perspektiv om vad dopet innebär.
Dels finns föräldrarnas perspektiv om
glädje, bävan och undran inför sitt
nyföddas barns liv och framtid. Jag är
själv inte förälder men jag kan ana alla
tankar och känslor som kan finnas hos
en nybliven förälder och jag tycker att
Svein fångar det fint.
Dels finns också ett teologiskt perspektiv som beskriver Gud som någon som
ger oss livet och om ett ljus som aldrig
slocknar, även när döden tar vid en
dag.
Många är psalmerna i psalmboken som
tillkommit efter kamp och tårar, så
även denna psalm. Sveins dotter hade
nämligen några år tidigare tragiskt omkommit i en bilolycka. Så hans ord om
”glädje över livets under” och ”bävan
inför en okänd framtid” väger på något
sätt ännu tyngre när man vet det.
DET GUNGAR SÅ FINT
PSALM 606
Det är vanligast med barndop inom
svenska kyrkan men ibland sker också
vuxendop. Jag själv är döpt vid 15 års
ålder och kommer således ihåg mitt
eget dop. Då sjöngs psalmen Det gungar så fint, psalm 606. Jag minns att den
träffade mig rakt in i mitt 15-åriga,
smått osäkra och sökande hjärta. Speciellt några ord i vers 2 som lyder ”mitt
barn, du är buren i Skaparens famn.
Han gråter med dig, han ler när du ler.
Du är aldrig ensam och oönskad mer,
för du hör honom till”.
Jag tänker att det är precis vad dopet
handlar om – att du är buren, du har
någon som alltid går bredvid dig och
det finns någon som alltid delar dina
känslor, vilka de än må vara.
Text: Karolina Larsson, kantor

KEFAS
Ungdomskväll
Tisdagar kl 17.30-20.30
Falsterbo församlingshus
Här kan du träffa dina kompisar, och få nya, utmana någon i
Guitar Hero, Fifa, spela pingis och spel, måla, få studiehjälp,
låna en elgitarr och käka pannkakor.
Vi avslutar kvällen med W.W.J.D? KEFAS är för dig som går
på högstadiet och gymnasiet. Gå med i KEFAS
ungdomskvälls Facebookgrupp så blir du uppdaterad - sök
på KEFAS!

Ungdomsmässa och Tacobuffé!

Kom gärna till våra ungdomsmässor i Skanörs kyrka.
Varierat program med mycket musik.
Temat vid varje mässa utgår från en pärla i Frälsarkransen.
Efteråt bjuds det på härlig tacobuffé i Skanörs församlingshus.
Alla är välkomna!
Ungdomsmässorna börjar kl 18.00
17/1
Bekymmerslöshetspärlan
7/2
Kärlekspärlorna
11/4
Uppståndelsepärlan

JULKUL på KEFAS
den 15 december
Den här kvällen är fylld med olika
aktiviteter, tävlingar, julpyssel,
knäckkokning, julfika samt nygrillade
hamburgare.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Vi ses igen på KEFAS den 19 januari.

Vid frågor om ungdomsverksamheten kontakta församlingspedagog Carina Samuelson. Kontaktuppgifter finns på sid. 20.

Barn & Familjeverksamheten
HimlaLiv

Sommarfestgudstjänst
Spagettigudstjänster 18/2, 18/3, 15/4
Julfestgudstjänst 10/12
Sommarfestgudstjänst 25/5

Tisdagar: Babyrytmik för barn 0-12 månader.

Öppet-Hus med varmkorv och frukt kl 14.00-16.00

Några gånger under terminen gör vi något extra för alla åldrar!
De torsdagarna har vi andra tider och annat program. Vi öppnar
först kl 15.30, (alltså inget DräLLin 9.30 dessa dagar), med
pyssel och fri lek fram till kl 17.00, då äter vi middag tillsammans.
Vid Spagettigudstjänsterna serveras det spagetti med köttfärssås
och vid Julfestgudstjänsten och Sommarfestgudstjänsten äter vi
något annat festligt och nyttigt. Vuxna betalar 40:- för barn är
det gratis.
Välkommen med ditt/dina barn när det passar er mellan 15.3017.00. Har ni inte möjlighet att komma tidigare än 17.00, kom då
och ät!
Efter maten går vi tillsammans till Skanörs kyrka och avslutar
med gudstjänst för barn i koret.
Ni behöver anmäla er till maten senast måndagen
i samma vecka till församlingspedagog
Carina Samuelson 0708-345797

För barn över 18 månader samt syskon och vuxen.
Samtal, fri lek, pyssel och sångstund. Det finns varmkorv och
frukt när ni kommer, 10:- per korv för vuxen, barn äter gratis.

Efter Julfestgudstjänsten har vi jullov på HimlaLiv.
Vi öppnar för vårterminen den 21/1.

Anmälan till Karolina Larsson. Se sid. 20.
Torsdagar:
DräLLin med lunch kl 9.30-12.00
För barn upp till 18 månader med vuxen. Samtal, fri lek och
sångstund. Efter sångstunden serveras det lunch i församlingshuset. Det finns också möjlighet att värma mat till de små. Lunchen kostar 40:- för vuxen.
OBS! Hösttermin; Torsdagen den 10/12 samt
Vårtermin; Torsdagarna den 18/2, 18/3, 15/4 och 25/5
gäller andra tider, se Spagettigudstjänster, Julfestgudstjänst och
Sommarfestgudstjänst

OBS! Hösttermin; Torsdagen den 10/12 samt
Vårtermin; Torsdagarna den 18/2, 18/3, 15/4 och 25/5
gäller andra tider, se Spagettigudstjänster, Julfestgudstjänst och

Med reservation för ändringar p.g.a av den gällande
situationen med Covid-19.
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Vi s j u n g e r
in advent
Med Skanör-Falsterbo
vokalensemble
Lördag 28 november kl 16.00
och 18.00 i Falsterbo kyrka
Allsångsgudstjänst med några av våra vackraste
adventssånger och -psalmer. Skanör-Falsterbo
vokalensemble under ledning av Peter Sjunnesson.
Betraktelse: Maggie Signäs.

”A Gospel tmas”
Chris
J U L KO N S E R T E R M E D
KÖ R E N E M B R A C E

Lördag 5 december Skanörs kyrka
16.00 och 18.00
Söndag 6 december Falsterbo kyrka
16.00 och 18.00
Anna Weister Andersson, piano
Karolina Larsson, körledare
		
Inträde: 100 kronor
		som går till ACT Svenska kyrkan.
		
Köp din biljett via församlings
		
expeditionen. Vi kan också 		

Konserterna är
inställda p.g.a
de nya coronarestriktionerna

Fri entré - Men biljett krävs som
kan hämtas på församlingsexpeditionen.
Biljettsläpp måndag 23 nov. Vi kan
också skicka hem biljetten.
Begränsat antal platser.

			skicka hem biljetten.

		
Biljettsläpp måndag 23
			nov. Begränsat antal platser.

Läs mer på vår hemsidaIn

Luciagudstjänst
Söndag 13 december
Förinspelat firande från kl 07.00 på:

• svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
• facebook.com/skanorfalsterboforsamling
• församlingens Youtube-kanal
Barnkörerna i Skanör-Falsterbo församling
bjuder in dig till en stämningsfull Luciagudstjänst
direkt på din skärm.
Körledare Agnes Hulander och präst Mathilde
Karlgren leder det förinspelade Luciafirandet från
Skanörs kyrka. Luciafirandet finns tillgängligt
från kl 07.00 på vår hemsida, youtube-kanal och
på vår Facebooksida.
8 I KYRKOÅRET
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the
Bleak Midwinter
med Skanör-Falsterbo
vokalensemble

Söndag 20 december kl 16.00
och 18.00 i Falsterbo kyrka
Julkonsert med europeiska Carols, Noëls
och Weihnachtslieder. Skanörs-Falsterbo
vokalensemble under ledning av
Peter Sjunnesson. Präst Maggie Signäs.
Fri entré - Men biljett krävs som kan hämtas på
församlingsexpeditionen. Vi kan också skicka hem
biljetten. Biljettsläpp måndag 23 nov.
Begränsat antal platser.

Julens gudstjänster i
coronatider
I år är ett annorlunda år – och vi
i församlingen har beslutat att
dubblera några gudstjänster för
att alla som önskar fira gudstjänst
i kyrkan under juldagarna skall
känna sig trygga.
Vi dubblerar julbön för små och stora på
julafton – som blir kl 10.00 och kl 14.000
Vi dubblerar midnattsmässan julafton
kl 23.30 och firar gudstjänst i både
Skanör och Falsterbo.

Nyårskonsert
Tisdag 29 december
Skanörs kyrka kl 19.00

Onsdag 30 december
Skanörs kyrka kl 19.00

Agneta Eichenholz

Elena Jordan

Peter Sjunnesson

Vi har sett
hans stjärna
Trettondedag jul 6 januari
kl 18.00 i Skanörs kyrka
Ledda av Betlehems stjärna har de tre
vise männen nått fram till stallet.
En musikgudstjänst med sånger för
trettondedagen.
Sångensemble bestående av
Agnes Hulander, Karolina
Larsson, Dag Videke och
Peter Sjunnesson.
Fri entré - men biljett krävs
som kan hämtas på församlingsexpeditionen.

Vi kan också skicka
hem biljetten.
Biljettsläpp måndag
23 nov.

En festlig kavalkad av opera- och operettpärlor från Mozart till
Glada änkan med Agneta Eichenholz, sopran.
Vid pianot: Elena Jordan och Peter Sjunnesson.
I rolltolkningar som Violetta i La traviata, Alban Bergs Lulu och Gilda i
Rigoletto har Stockholmsbaserade sopranen Agneta Eichenholz sedan
ett par decennier gjort succé på flera av de stora europeiska operascenerna; på Komische Oper i Berlin, Teatro Réal i Madrid och Covent
Garden i London för att nämna några. Till våren återkommer hon till
hemstaden Malmö och gör huvudrollen i Malmö Operas uppsättning av
Leoš Janáčeks opera Fallet Makropoulos.
Pianisten Elena Jordan är verksam som repetitör vid Malmö Opera,
Peter Sjunnesson är biträdande organist i Skanör-Falsterbo församling.
ENTRÉ 150 KR - Förköp via församlingsexpeditionen. Vi kan
också skicka hem biljetten. Biljettsläpp måndag 23 november.
Begränsat med platser.
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Söndag 6 december

Lördag 5 december
Konsert med Embrace i Skanörs kyrka kl
16.00 och kl 18.00. Entré 100 kr. Se sid 7.

Torsdag 3 december
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 2 december
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i tornrummet Skanörs kyrka kl 12.00

December

Söndag 29 november
1:a Advent
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 09.00
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00

Lördag 28 november
Konsert: Vi sjunger in Advent i Falsterbo
kyrka kl 16.00 och kl 18.00. Se sid 7.

Torsdag 26 november
Spagettigudstjänst i Skanörs kyrka kl 17.30
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 25 november
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i tornrummet Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 22 november
Domssöndagen
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 18.00

November
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Torsdag 31 december
Nyårsafton
Nyårsbön i Skanörs kyrka kl 16.00

Onsdag 30 december
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Nyårskonsert i Skanörs kyrka kl 19.00.
Agneta Eichenholz och Peter Sjunnesson.
Se sid 7 för mer information.

Tisdag 29 december
Nyårskonsert i Skanörs kyrka kl 19.00.
Agneta Eichenholz och Peter Sjunnesson.
Se sid 7 för mer information.

Söndag 27 december
Söndagen efter jul
Sammanlyst gudstjänst i Höllviken kl 11.00

Lördag 26 december
Annandag jul
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Fredag 25 december
Juldagen
Julotta i Falsterbo kyrka kl 07.00

Torsdag 24 december
Juafton
Familjegudstjänst i Skanörs kyrka kl 10.00
Gudstjänst vid ankaret på Skanörs gamla
kyrkogård kl 11.00
Familjegudstjänst i Skanörs kyrka kl 14.00
Julbön i Falsterbo kyrka kl 17.00
Julnattsgudstjänst i Skanörs kyrka kl 23.30
Julnattsgudstjänst i Falsterbo kyrka kl 23.30

Utök
at an
Guds tal
tjäns ter!
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Onsdag 17 februari
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 14 februari
Fastlagssöndagen
Karnevalsgudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00

Torsdag 11 februari
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 10 februari
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i tornrummet Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 7 februari
Kyndelsmässodagen
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Torsdag 4 februari
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 3 februari
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i tornrummet Skanörs kyrka kl 12.00

Februari

Söndag 31 januari
Septuagesima
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00

Torsdag 28 januari
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 27 januari
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i tornrummet Skanörs kyrka kl 12.00

NOVEMBER - DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI

KYRKOÅRET I 11

Onsdag 23 december
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 20 december
4:e advent
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00
Konsert: Musikgudstjänst med Vokalensemblen
i Falsterbo kyrka kl 16.00 och kl 18.00.
Se sid 7.

Torsdag 17 december
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 16 december
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i tornrummet Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 13 december
3:e advent – Luciadagen
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00.
Se sid 6 för information om Lucia.

Torsdag 10 december
Julfestgudstjänst i Skanörs kyrka kl 17.30
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 9 december
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i tornrummet Skanörs kyrka kl 12.00

2:a Advent
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00
Konsert med Embrace i Falsterbo kyrka kl
16.00 och kl 18.00. Entré 100 kr. Se sid 7.

Med reservation för ändringar.
För löpande information se:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.se/skanorfalsterboforsamling
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Söndag 24 januari
3:e söndagen efter trettondedagen
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Torsdag 21 januari
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 20 januari
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i tornrummet Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 17 januari
2:a söndagen efter trettondedagen
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00
Ungdomsgudstjänst i Skanörs kyrka kl 18.00

Torsdag 14 januari
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 13 januari
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 10 januari
1:a söndagen efter trettondedagen
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Torsdag 7 januari
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 6 januari
Trettondedag jul
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00
Musikgudstjänst i Skanörs kyrka 18.00. Se sid 9.

Söndag 3 januari
Söndagen efter nyår
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00

Fredag 1 januari
Nyårsdagen
Sammanlyst gudstjänst i Falsterbo kyrka
kl 11.00

Januari

17
18
21
24
25

Vi uppmanar er därför att följa
församlingens hemsida och Facebooksida,
där information om eventuella
förändringar kommuniceras.

Vi reserverar oss för att den
verksamhet som presenteras i detta
nummer kan komma att ändras, ställas
in eller flyttas med kort varsel.

MED ANLEDNING AV CORONA/
COVID-19

Torsdag 25 februari
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 24 februari
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i tornrummet Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 21 februari
1:a söndagen i fastan
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Torsdag 18 februari
Torsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Middagsbön i tornrummet Skanörs kyrka kl 12.00

FÖLJ OSS!
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
facebook.com/skanorfalsterboforsamling
instagram@skanorfalsterbo_forsamling

Diakonala
verksamheter
Umgås, fika och delta i intressanta
samtal. I dessa ”Corona- tider” måste vi
tänka om och skapa nya mötesplatser
som känns ”säkra”. Platser där vi - om vi är friska - kan fortsätta
träffas i mindre grupper, max 5 personer i varje grupp - och vi
håller Corona-avstånd.
Måndagsträffen upphör i sin gamla form. Gruppens tidigare
medlemmar får ett schema hemskickat till sig.
Nedan presenterar vi de nya mötesplatserna. Observera att
man måste anmäla sig till diakon Carina Hansson.

Måndagar i Falsterbo församlingshus:
18/1, 1/2, 15/2, 1/3
10.30 - 12.00
Aktuellt - här dryftar vi aktuella ting. Det som
		
sker ute i världen men också vad som händer i
		
vårt eget närområde.
			
13.00 - 14.30
Måndagsträffen
15.30 - 17.00
Tro och Tradition - Vi samtalar och delar med
		
oss av våra olika kyrkliga traditioner.
		
Tex dop-, jul- och påskfirande.
			

Torsdagar i Skanörs församlingshus, vån 2:
10/12, 28/1, 11/2, 11/3
10.00 - 11.15
Kyrkoåret - Detta är gruppen för dig som är
		
nyfiken på kyrkans liv. Varför vi gör som vi
		
gör! Vad är Fastan för något? Vad är liturgi och
		
varför talar vi ”kyrkiska”
			
3/12, 17/12, 28/1, 11/2, 11/3
13.00 - 14.30
Bokcirkel - Vi samtalar kring boken
		
”Kristendom för Ateister”. Gruppen är redan
		
igång - men det finns några platser kvar.
			
Kontakta diakon Carina Hansson för mer information och anmälan.
Kontaktuppgifter finns på sid 20.
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Ta en telefonfika!
I dessa tider av pandemi måste vi hitta nya former för att
kunna mötas. Församlingen bjuder in till telefonfika för dig som bor
i Skanör-Falsterbo församling. Vi fikar tillsammans i telefonen och
talar om precis vad som helst - väder och vind eller det som berör på
djupet.
Kontakta mig och boka en tid, se kontaktuppgifter på sidan 20,
så möts vi över en kopp fika!
Varmt välkommen med ditt samtal
Diakon Carina Hansson

Torsdagar i Skanör
11.30 - 12.30 Serveras en enklare lunch i Skanörs församlingshus.
Lunchen serveras alla torsdagar med uppehåll v.52, 53 och
v.1 och v.2 2021.
12.30 - 13.30 Efter lunchen ges det möjlighet att sitta kvar och
vara med i samtal eller lyssna till dagens programpunkt, vilket kan
vara musikunderhållning eller annan intressant programpunkt.
Torsdagar i Skanör är helt öppen och alla är välkomna.
10/12
		

Kantor Karolina Larsson och diakon Carina
Hansson håller i ett musikaliskt julquizz.

28/1		
		

Kyrkomusiker Karolina Larsson bjuder på vacker 		
sång och musik.

11/2		

Komminister Eva H Olsson samtalar om ”Kärlekens väg”

25/2		
		

Kyrkoherde Maggie Signäs samtalar i ämnet
”Att hoppas i en hopplös värld”

BRYT EN
TRADITION

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act
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FRÄLSAR
KRANSEN

pärla för pärla

Kanske har du sett den på någons handled? Drottning Silvia bär ett ibland. Ett armband med pärlor i olika färger som
inte verkar passa ihop eller följa något mönster. Det är först när du får kunskap om pärlornas innebörd som ett vackert
mönster framträder. Varje pärla står för att Gud har något med ditt och mitt liv att göra.

Vi har i flera nummer av Kyrkoåret presenterat Frälsarkransen och dess pärlor.
Framförallt utifrån vårt perspektiv, hur vi
använder kransen i arbetet med våra konfirmander. Men vi har inte kunnat skriva om
Frälsarkransen utan att nämna Martin Lönnebos egna tankar kring varje pärla. Martin
Lönnebo, biskop emeritus, är skaparen av
det moderna radbandet Frälsarkransen. När
vi läser hans egna ord om kransen är det
tydligt att han tänker sig att den ska användas som en kristen bönekrans. ”Många
använder radbandet som armband, ty då är
bönen alltid nära, den känns och den syns
som en ständig påminnelse.”
I mötet med konfirmander använder
vi Frälsarkransen som ett pedagogiskt
hjälpmedel när vi undervisar, samtalar och
diskuterar vad kristen tro är. Vi använder oss av ett enkelt språk och när vi ska
förklara vad Frälsarkransen är visar vi en
skulptur av ett litet barn som bärs i en stor
hand. Frälsarkransen, med dess olika pärlor,
är en symbol för hur Gud finns med oss
och bär oss i vardagen genom livets olika
skiften. I undervisningen arbetar vi också
utifrån en pedagogisk grundsyn som bygger
på teorin om de Multipla Intelligenserna.
Det innebär att vi människor lär och tar till
oss ny kunskap på olika sätt och då måste
vi också lära ut på olika sätt. Vi använder
oss därför av olika metoder såsom, musik,
skapande, lekar, bilder, texter, olika föremål,
arbeta tillsammans samt egen reflektion. Vi
har andakter och ungdomsmässor och då
bygger temat på den aktuella pärlan från
Frälsarkransen som vi ska arbeta eller har
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arbetat med under konfirmandpasset. Varje
konfirmandpass innehåller andakt i kyrkan
samt olika aktiviteter och arbetspass i församlingshuset. Vi avslutar varje pass med
reflektion: Vad bär jag med mig från dagen
och varför just det här?
Det går att skriva mycket om Frälsarkransen, men här i Kyrkoåret måste vi begränsa
oss och om någon vill fördjupa sig i ämnet
finns det ett flertal böcker på Verbum
bokförlag.
I tidigare nummer av Kyrkoåret har vi
presenterat Gudspärlan, Tystnadspärlorna,
Jagpärlan, Doppärlan, Ökenpärlan, Bekymmerslöshetspärlan, Kärlekspärlorna och
Hemlighetspärlorna. I detta nummer presenterar vi de sista två pärlorna, Natt- och
Uppståndelsepärlan.

NATT- och UPPSTÅNDELSEPÄRLAN
Natt- och Uppståndelsepärlan - med
Konfirmanderna
Den svarta Nattpärlan står för död, sorg
och mörker. Den vita Uppståndelsepärlan
står för liv, glädje, ljus och hopp. Tillsammans symboliserar de påskens budskap!
Döden är inte det sista, genom uppståndelsen finns ett evigt liv att få.

Andakt i kyrkan

Pärlsång, vi sjunger alltid en sång eller
psalm som knyter an till dagens pärla.
Natt- och Uppståndelsepärlan – Ropa till
Gud (Ung Ps 280)

Pärlberättelse, en berättelse som knyter
an till dagens pärla.
”Jeremia var född med ett stort hjärta, men
med en deformerad kropp och ett långsamt
sinne. Vid tolv års ålder gick han fortfarande
i andra klass, till synes omöjlig att lära något. Det var bara vid vissa sällsynta tillfällen
som Jeremia plötsligt kunde tala med klar
röst, som om en stråle ljus hade trängt
igenom mörkret. Hans lärare, Doris, fick
uppbringa allt sitt tålamod för att inte bli irriterad på honom, eftersom han tillbringade
största delen av sin tid med att sitta på sin
stol, göra oljud och dregla. De dagar hennes
krafter tröt och hon skällde på Jeremia gick
hon hem och lutade besviket huvudet i
händerna över sin otillräcklighet som lärare.
För inte nog med att Jeremia behövde
extra stöd – han var dessutom svårt sjuk.
Hans klasskamrater visste ingenting, men
Jeremia skulle förmodligen inte finnas bland
dem mer än ett par år till. Nu närmade sig
påsken och alla var mycket uppspelta. Doris
hade berättat för klassen om Jesus, hur
han korsfästes för att sedan uppstå på den
tredje dagen. För att illustrera påskens budskap gav hon varje elev ett stort ägg. – Jag
vill att ni ska ta hem dessa ägg, förklarade
hon för klassen. – Er läxa till imorgon blir
att fylla ägget med någonting som visar på
påskens budskap – det nya livet – och så ta
med ägget tillbaka imorgon. Doris tittade ut
över klassen. När hon frågade om de hade
förstått, nickade alla. Alla utom Jeremia.
Men han såg ändå ut att ha lyssnat, för
hans mörka ögon stirrade intensivt på
henne och det såg ut som att han verkligen grubblade över uppgiften. Ändå kunde

Doris inte låta bli att oroa sig. Jeremia var
redan lite utanför i klassen. De andra barnen
gjorde sig lustiga över honom och hans
långsamma, tafatta sätt. Hon hoppades att
han inte skulle känna sig utanför, om han
inte kom på något lika bra som de andra
att fylla sitt ägg med. Nästa morgon kom
nitton förväntansfulla skolelever till skolan.
Alla nitton lämnade sina ägg i en prydlig
hög på katedern. Den tjugonde eleven kom
inlufsande efter alla de andra, och hans ägg
var både smutsigt och kantstött när han
la det på katedern, en bit ifrån de övrigas.
Efter mattelektionens slut var det dags att
öppna äggen. Ur det första ägget tog Doris
fram en liten slokande vårblomma. – Ja, en
blomma är ju verkligen en symbol
för nytt liv, sa Doris och tittade
uppmuntrande mot Lina, som
rodnade förtjust och tittade ner i
bänken. Nästa ägg innehöll en liten
brosch, formad som en fjäril. – Så
fint! Utropade Doris. – Larven som
förvandlas till en fjäril är en vacker
bild för hur livet blir nytt. Då kunde
Alex inte hålla sig, utan räckte stolt
upp handen för att förkunna att
det ägget var minsann hans. Doris
plockade upp ett och ett av de andra elevernas ägg och berömde var
och en för de symboler för nytt liv
som de hade hittat. Med en orolig
känsla i magen gjorde att hon drog
sig för att ta fram Jeremias ägg.
Tänk om han hade missförstått
alltsamman och de andra barnen
skulle skratta åt hans ägg? Men
till sist låg det bara ett ägg kvar på
katedern och Doris hade inget annat val än att plocka upp det. Hon
blev alldeles kallsvettig när hon
öppnade ägget och upptäckte att
det var alldeles tomt. - Jaha, sa
hon och försökte förtvivlat komma
på rätt sak att säga.
– Ska du inte säga något om mitt ägg?
frågade Jeremia förväntansfullt. – Men
Jeremia, ditt ägg är tomt, försökte Doris att
säga så vänligt hon kunde. – Precis, svarade
Jeremia glädjestrålande. – Precis som Jesus
grav. Den var tom. Visst var det nytt liv när
Jesus grav var tom?
Doris slöt ögonen och bad tyst sin elev om
förlåtelse för att hon underskattat honom.
– Vet du varför graven var tom? frågade
hon stilla. – Ja! Det var för att när de hade
dödat Jesus la de honom i en grav, men sen
blev han levande igen, svarade Jeremia. –
Gud tog hem Jesus till sig. Och då blev graven tom. Det blev Jeremias sista påsk, för

ett halvt år senare insjuknade han hastigt
och tillfrisknade aldrig. På begravningen fick
de förvånade besökarna se en vacker kista
prydd med nitton tomma påskägg”.
Döden är inte det sista, det finns ett nytt
liv att få. Vi berättar för konfirmanderna att
det är Natt- och Uppståndelsepärlan som är
i fokus under konfapasset och att det kommer att bli många samtal om död, mörker
och sorg men också om liv, ljus och glädje.

Arbetspass

Natt- och Uppståndelsepärlan
Varför har vi två så olika pärlor i samma
konfapass? Nattpärlan står för död, sorg

och djupt mörker. Uppståndelsepärlan står
för motsatsen liv, glädje, ljus och hopp. Vi
har dem tillsammans för att de hör ihop på
många sätt; efter natt kommer dag, efter
mörker kommer ljus och efter sorg kommer
glädje. Nattpärlan står för död och sorg.
Döden är sedan världens början en del av
livet, helt naturlig. Döden blev också en del
av Jesus liv på jorden. En sak som är fantastisk med Jesus död är att han har delat
det svåraste med oss människor. Vi vill inte
så gärna prata om döden, för ovissheten
om den skrämmer oss. Men en sak vet vi
säkert och det är att vi alla någon gång ska
dö. Den kunskapen gör inte döden mindre
smärtsam. Men den hjälper oss att ta vara

på livet. När någon som stått oss nära dör
är det naturligt att vi känner sorg. Konfirmanderna får reflektera över två frågor;
Hur tröstar du din kompis som sörjer? Hur
skulle du vilja bli tröstad om du förlorat en
nära anhörig? Vi sörjer på olika sätt. Om du
vill trösta din kompis önskar du säkert att
du skulle kunna ta bort sorgen och göra din
vän glad igen. Det kan du inte. Var och en
måste själv ta sig igenom sin sorg. Men det
finns trots allt något du kan göra. Det är
fyra saker som börjar på bokstaven H; Håll
om – kramar hjälper. Häll i – det är viktigt
att få i sig mat. Håll tyst – du behöver inte
säga något. Håll ut – sorg tar tid, ha tålamod. När du själv är i sorg är det bäst om du
berättar hur du vill ha det. Vill du att
din kompis ringer eller behöver du få
vara för dig själv ett par dagar? Vill du
prata om det som har hänt eller måste
du få göra helt vanliga saker? Sorg tar
mycket kraft, man brukar prata om
ett sorgearbete och det tar olika lång
tid för oss innan sorgen börjar mildras.
Många människor finner tröst i att
veta att Gud är med dem i den djupaste sorgen och man finner tröst i olika
bibelord, tex Ps 23: ”Herren är min
herde, ingenting skall fattas mig. Han
för mig i vall på gröna ängar, han låter
mig vila vid lugna vatten. Han ger mig
ny kraft och leder mig på rätta vägar
sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du
är med mig, din käpp och din stav gör
mig trygg. Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn, du smörjer mitt
huvud med olja och fyller min bägare
till brädden. Din godhet och nåd skall
följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så långe
jag lever.” När man möter en människa
som har mist någon närstående brukar
man säga; Jag beklagar sorgen. Sorgen
är smärtsam men den är också vacker
eftersom den kommer av att jag har älskat
och blivit älskad av någon. Vi brukar säga till
konfirmanderna säg istället till den som är i
sorg; Jag beklagar förlusten av…
När vi är i sorgen kan det vara svårt att se
glädjen, ljuset och hoppet i Uppståndelsepärlan. Men när det har gått en tid och vi
tänker på alla ljusa minnen som vi har med
den vi mist så kommer glädjen och ljuset
i livet så sakta tillbaka. Och Bibelns löfte
på att det finns ett evigt liv att få, ger oss
hopp om att döden inte är det sista utan att
vi ska ses igen.
Texten fortsätter på nästa uppslag...

KYRKOÅRET I 15

Natt- och Uppståndelsepärlan symboliserar påskens budskap. Påsken är den
viktigaste högtiden för kristna och kyrkoårets största fest. Påsken handlar om
att Jesus dog på korset och blev levande
igen. I nya testamentet kan vi läsa om att
Jesus visade sig för sina lärjungar efter
uppståndelsen. Om Jesus bara hade dött
hade det inte funnits några kristna. Att
Jesus blev levande visar att han verkligen
var den han sa att han var. Han var Gud
som blev människa. Påsken handlar inte
bara om något som hände för längesedan.
Det som hände har betydelse än idag.
Det betyder att döden inte har det sista
ordet.
Besök från Arcus begravningsbyrå
Döden är en naturlig del av livet och för
att få kunskap om hur de går tillväga
på en begravningsbyrå fick vi besök av
en man från Arcus begravningsbyrå. Innan han
började fick några
av ungdomarna
hjälpa till att bära
in en tom kista i
kyrkan. Han berättade för oss
hur de arbetar,
allt från att
hämta den avlidne, ha samtal med
anhöriga för planering inför begravning,
val av kista, ta kontakt
med kyrkan, genomföra begravningen
samt ombesörja
kremation eller
jordbegravning.
Vi fick även
se insidan
av kistan
och
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han visade hur de bäddar och berättade
att de anhöriga brukar bestämma vad den
avlidne ska ha på sig. Några av konfirmanderna fick sedan hjälpa till att bära ut
kistan till bilen igen.
Frågorna var många under tiden och
reflektionerna efter var övervägande
positiva, några tyckte att det var lite
obehagligt.
Frågekort
Konfirmanderna delas in
i grupper och får med
hjälp av frågekort diskutera död-sorg. Där finns
bla frågan: Vad tror du
händer efter döden? Då
är det många som svarar
att de tror att man på
något sätt lever vidare. Och
på frågan om den som tror på
Gud är mindre rädd för döden svarar
många ja, och förklarar sig med att den
som tror på Gud kan be till Gud om hjälp
och de vet att de kommer till himlen.
Vandringsmässa i påskens tecken,
vi följer Jesus under hans
sista dagar i livet
I Skanörs kyrka visas påskens berättelse med hjälp
av fem uppställda scener
med bibliska figurer.
Vi gör en vandringsmässa tillsammans med
konfirmanderna och med
hjälp av de olika scenerna
berättar vi om Jesus och hans
sista dagar i livet. Vi börjar vid
scen ett med intåget i Jerusalem.
Människor är glada och hurrar, men inte
alla. Några är avundsjuka på Jesus och
den uppmärksamhet han får och de vill
röja honom ur vägen. Scen två nattvarden, Jesus sista måltid med sina lärjungar.
Här firar vi nattvard tillsammans med
konfirmanderna!
Vid scen tre Getsemane, berättar vi
om Jesus kamp, om sveket av Judas och
Jesus som förs bort av soldater. Vid scen
fyra korsfästelsen, Jesus lidande och
nattsvarta död. Scen fem den tomma
graven, uppståndelsens vita strålande
ljus, glädjen över att Jesus har uppstått
och han lever!
Vi avlutar vandringen med att sätta oss i
koret och reflektera över det vi just varit
med om. För några är det en helt ny berättelse! Många har hört delar av den. Alla

utryckte att det var en spännande berättelse.
Sen är det tid för egen reflektion, måla Nattoch Uppståndelsepärlan i sin Bibel, där med ett
ord för varje pärla skriva vad de symboliserar
för dem. Den sista övningen för dagen, Pärldax,
gör vi tillsammans. På en svart Nattpärlan i papp
ligger konfirmandernas Nattpärlor och på
en vit Uppståndelsepärla i papp ligger
konfirmandernas Uppståndelsepärlor. Nu trär vi på den femtonde,
sextonde, sjuttonde och artonde pärlan. Förutom Natt- och
Uppståndelsepärlan även två
Tystnadspärlor. Nu är kransen
färdig! Vi knyter ihop banden
till vår egen Frälsarkrans.
Konfirmanderna har fått reflektera över ord som död-sorg-livglädje! De har fått kunskap om vad
som händer med den avlidne vid dödsfall
samt hur man arbetar på en begravningsbyrå.
De har fått uppleva en vandringsmässa i påskens
berättelse och själva firat nattvard. Döden och
mörkret är inte det sista utan livet och glädjen
segrar! Efter natt kommer dag! Allt detta
får symbolisera Natt- och Uppståndelsepärlan
Natt- och Uppståndelsepärlan – med Martin Lönnebo
”Nattens pärla. Detta är
utblottelsens pärla, krisens,
nattens och dödens. I det
andliga livet kommer tider när
Gud upplevs som frånvarande.
Känslan torkar, det blir svårt att
meditera i bilder, det är som om
Gud doldes i ett moln som skymmer
ljuset. Men den som är trofast i natten
och fortsätter att bedja och söka Gud skall få
uppleva gryningen; vetekornet som är lagt i
jorden för att dö skjuter nya skott mot ljuset. Vi
är förenade med Gud även i utblottelsen. Kristus
har gått före oss in i jordens innersta för att
upplysa dess mörker och vara allt i tomheten.
Frukta inte, jag har helgat din sista vilokammare,
jag är även där”
Andakt
”Jag griper om den svarta Nattens pärla. Vägen
hit till denna pärla är lika lång som till mina stora
sorger. Vägen hit till denna pärla är lika lång som
min livstid. Denna pärla är lika svart som min
egen död, då när jag förlorar allt.”
”Fader, i dina händer befaller jag min ande. Du
förlossar mig, du trofaste Gud. Vik ej från mig
i mörkrets stund. Himmel och jord kan förgås, men inte du, du evigt varande, du evigt

förbarmande. I dina milda händer överlåter jag
alla döende, särskilt dem som inte längre kan
tro. Särskilt de tårlösa och de tröstlösa. Särskilt
dem som skördats alltför tidigt. Herre förbarma
dig över dem. Giv dem din frid och må det eviga
ljuset lysa över dem.”
”Lovad vare du Kristus som före oss gått dödens
väg och upplyst dess mörker och helgat våra
gravar. Även där kan din högra hand fatta mig,
även dit når evighetens ljus. Amen.”
”Kristus säger: ”Ingen skall rycka dem ur min
hand.” JOH 10:28
(För ytterligare studium: 2 MOS 19:16-24, PS
22, FIL:2)
”Uppståndelsespärlan. Den andra stora vita
pärlan. Upprättelse, frid, i bönens språk theoria,
theosis, kontemplation. Det som vi ibland trodde
var mest fjärran är nu närmast. Den gudomliga
verkligheten är inte bortom. Nu närmar vi oss
trons mål, det saliga skådandet. Kristi tomma
grav strålar av ljus. Guds helige Ande blåser sin

väldoftande, saliga sommarvind över oss och
allt skapat. Och jag ser en förnyad himmel
och en förnyad jord.”

(för ytterligare studium: JOH 20:1-29,
UPP 21:1-6, 22-5, 1 KOR 15:29, SV PS
640)

Andakt
”Du griper den vita Uppståndelsepärlan. Du
fylls av glädje, ty den plats du nu har kommit
till är belägen vid den Ljusets port där tid och
rum upphör. Här är evig påskmorgon. Här
är ljus och friskhet. Nu är livets segerdag.
Guds helige Ande blåser sin vårvind över det
vissnande livet. Du anar en ny himmel och en
ny jord. Här är ej längre avsked utan möte,
här är ej skilsmässa utan förening. Här är ej
avstånd utan närhet. Här är ej död utan liv.
Här blir Gud allt, överallt.” 1 KOR 15:28
”Säg med frimodigt hjärta: ”Ej är graven oss
förskräcker, den var din bädd också. Din milda hand oss räcker, hur djupt vi vila må. Den
dig i livets skiften har följt skall ock ur griften
upptagas i din famn”
”Här finns inga avstånd. Här finns ingen tid.
Här är evighet. Här är närhet. Här fattas
ingenting. Gud är allt, överallt”

Källor;
Bibeln
Ung Psalm, Libris Förlag 2006
Det är aldrig kört! Påsk, Kristina Reftel,
Argument 2005
Frälsarkransen, Emma Tribell, Verbum
Förlag AB 2008
Frälsarkransen, Martin Lönnebo, Verbum
2008 sjätte upplagan
Text: Carina Samuelson
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Information från
begravningsverksamheten

Begravningsombudet
Ombud för dig som inte tillhör Svenska kyrkan.
I samband med relationsändringen, kyrka-stat, år 2000 skapades systemet med begravningsombud i syfte att stärka inflytandet och möjligheten till insyn i begravningsverksamheten
för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är länsstyrelsen
som utser begravningsombud på förslag från kommunen,
andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område.

Vem ansvarar för
begravningsverksamheten?
En församling i Svenska kyrkan är ansvarig
(huvudman) för begravningsverksamheten. Det
är huvudmannens skyldighet att anordna och
hålla allmänna begravningsplatser för de som är
folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet.
Huvudmannen ska dessutom kunna erbjuda
särskilda gravplatser för de som inte tillhör något kristet trossamfund. Det kan vara inom det
egna förvaltningsområdet eller ett närliggande
förvaltningsområde. En särskild gravplats är en
gravplats vars läge och utformning är motiverad
utifrån livsåskådning, religion eller begravningsseder.

Jordbegravningar på Falsterbo
kyrkogård - en arbetsmiljörisk
I våras genomfördes en riskanalys tillsammans med
arbetsmiljöverket avseende jordbegravningar på
Falsterbo kyrkogårdar. Kyrkorådet diskuterade
ärendet vid kyrkorådsmötet den 18 maj 2020, varvid det konstaterades att det i dagsläget inte finns
några ytterligare säkerhetsåtgärder att vidta för att
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Vad gör begravningsombudet?
Kontrollerar att begravningsavgiften går till
begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
• Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör
Svenska kyrkan.
• Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
• Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska 		
kyrkan.
• Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
KONTAKTUPPGIFTER TILL BEGRAVNINGSOMBUDET
I VELLINGE KOMMUN
Magnus Bergström
E-post: begravningsombud@cormab.se

jordbegravningarna ska kunna fortsätta på ett säkert sätt.
BESLUT
Kyrkorådet beslöt att för närvarande inte tillåta jordbegravningar på Falsterbo kyrkogårdar då det innebär en arbetsmiljörisk för personalen. För jordbegravning hänvisas tillsvidare
till Skanörs gamla kyrkogård.
För mer information kontakta kyrkogårdschef
Tomas Holmgren. Kontaktuppgifter sid. 20.

Rösta i
kyrkovalet

l
a
v
o
Kyrk19 SEP 2021
Det här röstar du på
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra
I kyrkovalet röstar du om:
• Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen.
• Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser.
• Hur det går under tiden – att följa upp och utvärdera den 		
grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i
och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta
människor.

Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i
stiftet.
Det kan handla om att stötta församlingars arbete, ge råd och stöd i
teologiska frågor, bidrag till att renovera och förvalta kyrkor, textilier
och konst.

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika
nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där fattas
beslut om frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans
regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken.

Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, vars grundläggande
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva
diakoni och mission.

Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster ska firas och i psalmboken finns de sånger som används i gudstjänster och församlingsliv.

Gudstjänster är till exempel högmässor, då man firar nattvard men
också vigsel- dop- och begravningsgudstjänster. Undervisning vänder sig till både barn och vuxna som är nyfikna på kristen tro eller vill
fördjupa sin tro. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskor, djur
och natur. Att möta människor som är utsatta, i kris eller sorg, i behov
av stöd eller att bryta ensamhet.

LEGALT NYTT - AVLIDNA
Augusti
Helena Erichs, 71 år
Anne-Waltraut Brolien, 42 år
Folke Nilsson, 83 år
Stig Uno Nilsson, 90 år
Suzanne Halfvarson, 58 år

Mer information om kyrkovalet hittar du på
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/om-kyrkovalet

September
Åke Hagstad, 81 år
Ulla Smedberg, 100 år
Ingemar Sergård, 78 år
Gunborg Ahlin, 89 år
Maj-Britt Svensson, 83 år
Majken Persson, 100 år
Oktober
Kjell Lindahl, 85 år
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SÅ HÄR NÅR DU OSS
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN, KYRKOGATAN 5B, 239 30 SKANÖR
EXPEDITIONSTID: MÅN, TIS, TORS, FRE KL 10.00 - 12.00. 040 - 47 97 00.
E-POST: SKANOR-FALSTERBO.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE

FÖLJ OSS!
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
facebook.com/skanorfalsterboforsamling
instagram@skanorfalsterbo_forsamling

Vill du bli en av många
ideella medarbetare i
Skanör-Falsterbo
församling?

PRÄSTER
Maggie Signäs, kyrkoherde
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99
margaret.signas@svenskakyrkan.se
Mathilde Karlgren, komminister
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se

Du behövs!

Eva Hammarström Olsson, komminister
Mobil: 0722 - 14 24 01
eva.h.olsson@svenskakyrkan.se

Vi välkomnar dig som funderat på att bidra in
i församlingen - oavsett om du har deltagit i
församlingens verksamhet tidigare eller känner
dig ”ny”.

DIAKON
Carina Hansson
Mobil: 0708 - 83 16 62
carina.hansson@svenskakyrkan.se

VAD FÖRVÄNTAS AV DIG?
Bistå husmor med att organisera olika samlingar. Inte minst församlingens populära ”Fest
för Jubilarer” som inte kan gå av stapeln utan
alla fantastiska ideella medarbetare. Andra
uppdrag kan vara i samband med gudstjänst samt vara en del inom diakonin.
Uppdragen är tidsmässigt olika i karaktär någon bidrar varje vecka och någon kanske en
gång per termin.
Vill du bidra med din tid?
Ring eller mejla diakon Carina Hansson för
mer information.
Kontaktuppgifter finns här på sista sidan!
DOPVÄRD?
Lördagar och söndagar hjälper dopvärden
till på dopgudstjänsten. För mer information
kontakta kyrkoherde Maggie Signäs.
Kontaktuppgifter finns här på sista sidan!

Vuxenverksamheten
i coronatid

För information kring församlingens vuxenverksamheter, till exempel Pilgrimsgruppen, se
vår hemsida eller kontakta präst Eva H Olsson.
Kontaktuppgifter finns här på sista sidan!

K Y R K TA X I

Du är välkommen att ta kyrktaxi
till gudstjänster och aktiviteter!
Säg kyrktaxi när Du/Ni beställer.
Tel: 040 - 45 33 00 OBS ej färdtjänst!
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KYRKOMUSIKER
Agnes Hulander, organist
Mobil: 0790 - 62 03 40
agnes.hulander@svenskakyrkan.se
Karolina Larsson, kantor
Mobil: 0735 - 46 89 57
karolina.larsson@svenskakyrkan.se
Peter Sjunnesson, biträdande organist
Mobil: 0709 - 96 33 22
peter.sjunnesson@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSPEDAGOGER
Carina Samuelson, församlingspedagog
Mobil: 0708 - 34 57 97
carina.samuelson@svenskakyrkan.se
Anna Gustafsson, Tjänsteledig.
anna.e.gustafsson@svenskakyrkan.se
ADMINISTRATION
Göran Brändemar, ekonom
Tel: 040 - 47 97 02
Mobil: 0705 - 24 02 02
goran.brandemar@svenskakyrkan.se
Karin Grip, förvaltningsassistent
Tel: 040 - 47 97 00
karin.grip@svenskakyrkan.se
KOMMUNIKATÖR/
KYRKOGÅRDSADMINISTRATÖR
Johan Törnqvist Sandelius
Mobil: 0708 - 17 05 88
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsadministration tel tid:
Må, 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Tel: 040 - 47 97 06

KYRKVAKTMÄSTARE
Tomas Holmgren, kyrkogårds- och fastighetschef
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se
Benjamin Holmgren, kyrkvaktmästare
Mobil: 0708 - 34 13 19
benjamin.holmgren@svenskakyrkan.se
Sven-Ingvar Nilsson, kyrkvaktmästare
Mobil: 0708 - 34 13 11
sven-ingvar.nilsson@svenskakyrkan.se
Björn Rosencrantz, kyrkvaktmästare
Mobil: 0725 - 53 65 01
bjorn.rosencrantz@svenskakyrkan.se
Eugène Matètcho, kyrkogårdsarbetare
Mobil: 0763 - 15 65 95
eugene.matetcho@svenskakyrkan.se
LOKALVÅRDARE
Sara Polo
Mobil: 0709 - 65 48 52
saramayra.polochavez@svenskakyrkan.se
HUSMOR
Susanne Centervall
Mobil: 0761 - 16 27 43
susanne.centervall@svenskakyrkan.se
SKANÖRS FÖRSAMLINGSHUS
Tel: 040 - 47 97 15
FALSTERBO FÖRSAMLINGSHUS
Tel: 040 - 47 97 18
FÖRTROENDEVALDA
Lars Lindmark, ordförande kyrkorådet
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com
Susanne Olsson, ordförande kyrkofullmäktige
susanna.ohlsson@yahoo.se
KYRKVÄRDAR
Ann-Kristin Musiolik
Catharina Gustafsson
Fredrik van Kesbeeck Andersson
Ebba Hjertstedt
Gertie Hansson
Guje Fahlström Roth
Hans Palenius
Ingrid Tärneberg
Jan Nyberg
Karin Laurin-Lind
Kerstin Nerman
Nils Ola Roth
Sonia Löfkvist
Susanne Bergman
Susanna Ohlsson
Werner van Kesbeeck Andersson

Hej!
Vet du om att man kan betala med Swish på alla våra verksamheter? Det går också
bra att Swisha söndagens kollekt direkt från kyrkbänken. (Märk betalningen med
korrekt ändamålsnamn) Vårt Swish nummer är: 123 616 13 19

Tack för din gåva!

