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…TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT…

		
K

ärleken är den kraft som bär världen,
som får oss att utvecklas, leva, glädjas,
hoppas och älska. Kärleken bär så mycket
av Guds eget väsen i sig och gestaltas tydligt
i kärleken mellan två människor, mellan föräldrar och barn, mellan nära vänner…
När vi präster får gåvan att dela kärlekens
stund i vigseln med två människor som vill
gifta sig med varandra, uttalas och talas
många ord om kärleken. Löftena vigselparet säger till varandra förutom ord om
kärlek och delande, så avslutas löftena med
orden… jag vill vara dig trogen tills döden
skiljer oss åt.
Det är ord till hopp om att så skall det vara.
Det är ord om att kärleken och livet skall få
vara mellan dem som vill dela liv, natt och
dag, glädje och sorg. Det är ord som också
berättar att döden kan komma mitt i livet –
den kan komma smygande – den kan komma
mer plötsligt.
Jag tänker på två dödar. Den ena döden är
den där mitt liv i bokstavlig mening tar slut.
Där jag inte längre är en levande del i det
sammanhang, i den familj jag tillhört och
där jag är död för de levande. Mitt hopp är
att jag möter levande Gud bortom dödens
gräns.
Den andra döden handlar om när jag själsligen sakta dör, när det vi delat med varandra
inte längre finns och inte längre kan väckas
till liv, när allt det som fanns där mellan de
som älskat och delat och hoppats inte längre
finns, när kärleken är död, när viljan är död.

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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När det händer, finns Kristi kyrka där med
nya möjligheter, med förlåtelsens och försoningens möjligheter,
med orden och riterna för både uppbrott
och för gemenskap.
Död och liv – så
ständigt närvarande
i våra liv. Uppståndelsen finns också
efter uppbrott och
perioder av död, då
tror vi att livet finns
som en påtaglig närvaro, att livet kan
komma på nytt, på
sätt vi inte kunnat
ana.
Mitt i det liv som
är, kallar Gud oss.
I Gud får vi älska,
hoppas, kämpa – i
livet, för livet….
Och när döden kommer, möter Gud oss
men försoning och
nytt liv.
En hoppfull begynnande vår – med hopp om
stunder av liv mitt i pandemins tid.
För arbetslaget i
Skanör-Falsterbo församling
Maggie Signäs
kyrkoherde

Vi uppmanar er därför att följa församlingens
hemsida och Facebooksida, där information om
eventuella förändringar kommuniceras.
svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
facebook.com/skanorfalsterboforsamling

ANSVARIG UTGIVARE
Maggie Signäs

GRAFISK FORM
Johan Törnqvist Sandelius

DISTRIBUTION
PostNord

Instagram:
@skanorfalsterbo_forsamling

REDAKTION
Maggie Signäs
Johan Törnqvist Sandelius
Karolina Larsson

FOTO/GRAFIK
Johan Törnqvist Sandelius,
IKON Bildbank, Tomas Holmgren

KYRKOÅRET PÅ HEMSIDA,
FACEBOOK OCH INSTAGRAM

Material mailas till
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se

TRYCK
Exakta

PAPPER
Edixion

www.svenskakyrkan.se/
skanorfalsterbo
www.facebook.com/
skanorfalsterboforsamling

Med förbehåll för
redaktionella ändringar.

VIGSEL I
PANDEMITIDER?
Ni som planerar ett bröllop har säkert
många frågor med tanke på coronaviruset. Skanör-Falsterbo församling kan
hjälpa er att planera och anpassa vigselgudstjänsten så att den sker på ett
ansvarsfullt sätt.

Drop-in

vigsel
8 maj

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 er att
finna formerna för hur vi kan göra i denna
speciella situation.

Lite enklare - Lika stort!

Störst av allt är kärleken och att fira den behöver varken kosta särskilt mycket tid eller
pengar. Fria till din partner, få ett JA, beställ hindersprövning och kom till Drop-in vigsel!
Ett bröllop kan se ut på många olika sätt. Går ni i giftastankar och vill ha ett bröllop mer i
enkelhet – välkomna till drop-in vigsel. Lördagen den 8 maj kl 12-16 finns präst,
musiker, vaktmästare och assistent på plats i Skanörs kyrka.
Ni behöver inte boka tid – det är bara att komma.
Ni måste ha en giltig hindersprövning och legitimation med er och minst en av er måste
tillhöra Svenska kyrkan.
Just nu finns en maxgräns på 8 deltagare på varje vigsel. För mer information kontakta
församlingsexpeditionen, kontaktuppgifter på sid 20.

ANDAKT

a !
att tm
ed

Våra gudstjänster sänds digitalt via vår hemsida och facebooksida. Vill du följa med i
ordningen så går det att ladda ner en agenda från vår hemsida eller hämta ett fysiskt
exemplar från någon av våra kyrkor. Det går också att få en agenda hemskickad.
Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.
Det går också bra att ta en agenda i kyrkorna och sätta sig ner en stund, tända
ett ljus och ha en egen liten andakt.

www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
facebook.com/skanorfalsterboforsamling

Just nu är maxgränsen 8 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Dit räknas bland annat vigslar.
Läs om max antal deltagare vid allmänna
sammankomster på regeringen.se.
Vigseln behöver inte ställas in eller
skjutas upp
Rekommendationerna betyder inte att ni
måste ställa in eller skjuta fram vigseln.
Istället kan ni hålla det enkelt och med ett
fåtal deltagare. Det är till exempel möjligt
att genomföra vigseln med bara prästen,
brudparet och två vittnen. Ni kan också
välja att ha vigseln någon annanstans än i
kyrkan, till exempel utomhus eller hemma.
Dock gäller fortfarande maxgränsen på
antalet deltagare.
Bjud in gäster till en filmad vigsel
Om du ber någon av de närvarande att
filma, så kan ni direktsända via sociala
medier eller andra digitala tjänster eller dela
filmen i efterhand.
Festen kan hållas längre fram
Om ni har planerat för en fest efter vigselgudstjänsten så kan ni fundera över att
hålla den längre fram, i stället för att ställa
in den.
Om ni planerar ett bröllop, kontakta
församlingen för att få hjälp att anpassa era
planer efter de regler och rekommendationer som gäller. Kontaktuppgifter finns på
sid 20.
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Vi har hållit kärleken
vid liv i hundratals år…

K

ärleken är den kraft som bär
världen och varje människas liv. Att älska en annan
människa kan upplevas som
att snudda vid något heligt – något så
stort att det är svårt att förklara.
Att leva i relation är stort och något
vi ständigt behöver reflektera kring,
jobba med, fundera över vår egen roll
i en relation. Gud är i relation till oss
människor – en relation i kärlek.
Att gifta sig tillhör ett av de stora och
viktiga tillfällena i livet – en dag som
vi ofta bär med oss. Ett bröllop kan se
ut på olika sätt – stort, litet, hemligt, i
kyrkorummet, på stranden eller på en
plats som är viktig just för er.

helighet, då himmel snuddar jorden
och den stora gåvan att få älska och
att älskas blir tydlig i det kyrkorum
som rymmer så mycket av livet.
Kyrkorummet ger ett sammanhang
av både närhet, allvar och högtidlighet – oavsett om det är ett bröllop
med endast vigselparet och vittnen
- eller det är ett bröllop med många
gäster.
Inför Guds ansikte ger paret varandra löften om en viljeyttring att leva
tillsammans och ber om hjälp och
kraft i detta. Paret lämnar kyrkorummet med Guds välsignelse och
beskydd.

Svenska kyrkan har en lång erfarenhet
av bröllop – i flera hundra år har vi
vigt samman par som vill bejaka och
bekräfta sin kärlek.

I Svenska kyrkan finns en ordning
att följa, samtidigt kan vi utforma
vigseln lite också utifrån egna musikönskemål, psalmval, bibeltexten,
dikter mm.

Juridiskt sett är det ingen skillnad
mellan en vigsel i Svenska Kyrkans
ordning eller en borgerlig vigsel.
En kyrklig vigsel är mer än ett juridiskt avtal – det är också en stund av

I pandemitid finns funderingar
kring att det just nu inte är tillåtet
att vara många vid samlingar – hur
gör vi då? Vill Ni eller behöver Ni
(av något skäl) gifta er NU och inte

vänta, ta kontakt med församlingsexpeditionen, så viger vi gärna – ibland
på andra tider än t ex lördagar.
När vi åter igen kan samlas fler, kan
vigsellöftena förnyas i kyrkorummet
och ni kan ha dem ni önskar runt er.
Ring och tala med oss - det mesta kan
vi hitta gemensamma lösningar på.
Vad symboliserar ringen och måste
ringen finnas med?
Förr var det endast kvinnan som fick
en ring på vigseldagen. Idag är det
vanligast att de båda som
skall gifta sig skiftar
ringar med varandra
i vigselgudstjänsten. Ringen
eller ringarna måste
finnas
med. Den
slutna cirkeln - är
en gammal
symbol
för det eviga
förbundet.
Visste du?

Skanör-Faslsterbo församling hade
2019: 32 vigselgudstjänster med
2197 besökande.

Äktenskapet historia
och utveckling
i Sverige

1600-talet
Svenska kyrkan verkar för att vigseln tillsammans med ”fästningen” skall ske offentligt och
flyttas in i kyrkorummet.

1400 – talet och
tidigare
Ringgivande dvs
”fästningen” samt
sängledning var
viktigt - jmf fästfolk,
fästmö, fästman.
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1529 års vigselformulär
Frågor till de båda som ville gifta
sig samt ringcermoni, bibelord
och bön skedde vid kyrkporten.
Därefter gick paret/följet in i
kyrkan och firade brudmässa dvs nattvardsgudstjänst.
Skilsmässa samt ”omgifte” var
möjligt för båda parter.

I Skanör-Falsterbo väljer 68,6 %
av alla som gifter sig att göra det i
Svenska kyrkans ordning.
I Lunds stift (Skåne och Blekinge)
är motsvarande siffra 29,6 % och i
hela riket 29,7 %.

1863
Kvinnan blir myndig vid 25
års ålder om hon är ogift

1734
Kyrklig vigsel blir obligatorisk för dem
som skall leva tillsammans. Barn födda
inom äktenskapet ärvde sina föräldrar
samt barn födda under ”fästningstiden”
som senare kallas trolovning.

1872
Kvinnan får laglig rätt att själv bestämma
vem hon skall gifta sig med och kan inte
tvingas till äktenskap mot sin vilja.

1864
Hustrumisshandel förbjuds.
Fortfarande är mannen kvinnans
förmyndare när paret gift sig och
bestämmer ensam över familjens
tillgångar.

1908
Borglig vigsel införs.

Bröllopet rymmer många symboler
Vid livets stora förändringar använder vi ofta riter
och symboler. De har en känslomässig funktion och
de hjälper oss att lämna det gamla och kliva in i det
nya. Er vigsel och bröllopsfest – om ni väljer att ha en
sådan – kommer också att rymma riter och symboler.
Bröllopets symboler
En del symboler kan kännas otidsenliga, men många
håller ändå fast vid dem. Det enda ni egentligen behöver tänka på är att ha en ring, eftersom den har en roll i
vigselgudstjänsten.
RINGEN
Vigselringen, eller ringarna, är en sluten cirkel och det
är en urgammal symbol för evighet och eviga förbund.
Prästen läser en bön över ringen, eller ringarna, och
brudparet håller gemensamt i den medan de uttalar sina
löften till varandra.
En ring kan vara av vilket material som helst.
BRUDKLÄNNINGEN
Den vita brudklänningen slog igenom på bred front i
början av 1900-talet och symboliserade oskulden.
Dessförinnan bar bruden oftast en svart klänning,
som även fungerade vid
andra högtider. Vilka
kläder ni vill bära
bestämmer ni själva.

BRUDPARET GÅR IN TILLSAMMANS
Traditionen att brudens far överlämnar bruden till brudgummen är inte svensk från början utan kommer till oss
från andra länder, där det är vanligt och har sina rötter
i att kvinnan ej valt sin partner själv. I svensk tradition
går brudparet gemensamt fram till altaret för att visa på
bådas frivillighet.
RISKORN
I slutet av 1800-talet infördes seden att kasta ris eller
sädeskorn över brudparet för att bringa fruktsamhet
och rikedom till paret. Det finns en seglivad myt om
att småfåglar dör av att picka i sig riskornen. Detta är
inte sant och har avfärdats av flera experter. Fåglarnas
matsmältning gör att de lätt kan smälta riskorn som de
eventuellt äter.
Såpbubblor kan vara vackert, men kan skada väggar
och inventarier om de hamnar inne i kyrkan därför är de
endast tillåtna utomhus.

Visste du?

Skanör-Falsterbo församling
har två brudkronor som kan
lånas ut till den som gifter
sig i kyrkan. Vill man låna en
brudkrona så bokar man den
genom att kontakta
församlingsexpeditionen.

1938
Preventivmedel blir tillåtet i Sverige.
Det påverkar synen på äktenskapet.

1921
Ny äktenskapslag. Kvinnan blir myndig
vid 21 års ålder även om hon gifter sig.

BRUDSLÖJA
Brudslöjan var förr en symbol för brudens oskuld, och
enligt traditionen bars den endast vid första vigseln.

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.
Kontaktuppgifter finns på sidan 20.

BRUDKRONA
Många kyrkor har en
brudkrona som ett brudpar kan låna. Traditionen
att bära brudkrona går tillbaka till medeltiden. Den var en

1919
Beslut om kvinnlig rösträtt i Sverige
(röstar i praktiken först 1921)

symbol för jungfru Maria, både som himmelsdrottning
och som den kyska kvinnan.

1973
Obligatorisk medling inför
skilsmässa försvinner.

1951
Andra trossamfund än Svenska
Kyrkan kan ansöka om vigselrätt.

2009
Riksdagen beslutar om ny lag 1 maj –
äktenskap för alla.
Svenska kyrkan beslutar att alla par
som vill bejaka sin kärlek och gifta sig i
kyrkan, kan detta. Svenska kyrkan blir
först i världen med att viga alla, även par
av samma kön.

1995
Riksdagen antar lagen om
registrerat partnerskap för
samkönade relationer.
Välsignelse över ingånget
partnerskap är möjligt.

2018
Svenska kyrkan får ny
handbok där det finns en
vigselordning för alla par
som gifter sig.
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Kärlek speglad i musik
S

ommaren 2020 blev av
förklarliga skäl inte bröllopsklockornas sommar. I
vår församlings populära
vigselkyrkor går klockorna annars varma i tornen från april
till oktober, har jag fått berättat
för mig, men under den rådande
pandemin förra året valde många
blivande brudpar att ställa in sina
bröllop. I kölvattnet av detta förutspås därför en “bröllopsboom”
komma!
Idag är det inte ovanligt att det går
ett par eller kanske en handfull år
från att idén om giftermål väcks
tills dagen för bröllopet faktiskt står
för dörren. För det första går ofta
mycket tid till att bestämma var,
hur och när och för det andra är det
ofta bokningskö till både festlokaler
och kyrkor. (Processen är alltså idag
ofta betydligt mer utdragen än förr
i tiden då brudparet förväntades
skrida fram till altaret inom ett år
efter förlovningen.) Under 2021 och
2022 ska alltså nu tidigare gjorda
bröllopsbokningar trängas med alla
de vigslar som inte kunde bli av under 2020. Och kanske kommer den
uppdämda lusten och längtan efter
fest och firande av livet att utmynna
i ännu fler vigslar vad det lider!
Jag ser fram emot att återigen få
damma av vigselrepertoaren, men
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vilken den kommer att vara de
av det mer meditativa slaget som
nästkommande åren kan vara svårt
inramande musik. Prins Carl-Philip
att sia om. Som in- och utgångsmuoch Sofias bröllop 2015 gav säkersik väljs fortfarande de klassiska
ligen bränsle åt den trenden, då de
marscherna i hög utsträckning:
valde att skrida in till Enyas Athair
Mendelssohns Bröllopsmarsch och
ar Neamh. Att avsluta med en riktig
Wagners Brudkör ur Lohengrin, som
klackarna-i-taket-dänga fick också
också är de i särklass mest använda
ett uppsving efter deras bröllop som
verken på film när bröllop skildras avslutades med Samuel Ljungblahd
men nya trender kommer!
som framförde gospelhiten Joyful,
Det har säkert inte undgått många
joyful s å att taket reste sig!
att olika ledmotiv ur S tar Warsstigit
upp högt på önskelistan som inSammanfattningsvis spänner idag
och utgångsmusik under de senaste
den repertoar som önskas till vigslar
årtiondena. Jag tyckte personligen
över betydligt fler genrer än tidigare.
att det var märkDet tidstypiska
ligt första gången
det innovativa,
...men då kan man är
jag var med om ett
samtidigt som jag
ha med sig att
par som tågade in
upplever att det finns
till just The Impeen stark känsla för
Mendelssohns 
rial March- Darth
riten. Det allra mesta
Vaders ödesmättade
Bröllopsmarsch en går att översätta till
ledmotiv - men då
eller piano,
gång väckte starka orgel
kan man ha med sig
även om musiken
att Mendelssohns 
inte är skriven för
reaktioner.
Bröllopsmarsch en
de instrumenten
gång väckte starka
ursprungligen, och
reaktioner. Stycket kommer från
live-musiken är förstås något jag
en tonsättning av Shakespeares E
n
som musiker vill slå ett slag för! Det
Midsommarnattsdröm och framtryck som kan skapas ur en orgel
fördes under en scen med dansande
går sällan att jämföra med det ljud
grisar, vilket gjorde att verket inledde flesta kyrkor har att erbjuda via
ningsvis hade en banal stämpel.
sina högtalarsystem till exempel.
Vidare har det också blivit mer poJag har hört talas om vigslar som
pulärt att välja stämningsfull musik
inletts med inspelad musik fast med

”Påskens mönster
i våra liv”
Varje dag vi lever så är vi med om förändringar och livets skiftningar av olika
slag. Oftast är det små förändringar som passerar nästan obemärkta. Men
ibland är förändringen större och vi måste stanna upp för att landa i det som
skett. Det kan vara förändringar som syns och märks, både för oss själva
och för omgivningen, men det kan också vara små skiftningar, små nyansskillnader i våra liv. Men oavsett, så kan de rubba vår trygghet och vår
världsbild. Vi kan känna oss rädda och missförstådda, ensamma i vår
upplevelse av hotande förändring.
Jag tror att Gud är med i alla våra livs ögonblick. I varje skeende, när varje
leende spricker upp och varje tår rullar nedför vår kind ser Gud oss och delar
känslorna och upplevelserna med oss. Jag tror att Gud är med i prövningarna
och i ensamheten.
Jag tänker att här kan vi skymta påskens mönster. Även i våra liv kan det vara
ett mönster att vila i. Ljus, mörker, ljus. Liv som vänds till död som vänds till
liv. Det finns något mer än det som syns, något som vilar och väntar.

så futtiga högtalare att församlingen förmodligen inte förstod att allt
hade börjat och därmed glömde resa
sig upp när brudparet tågade in. Så
vill man ju inte ha det.
Ett annat gott skäl till att infoga
några musikinslag live under själva
akten, t.ex. solosång, är att det kan
skänka brudparet (som kanske känner sig lite nervösa) en paus från det
direkta strålkastarljuset. Fokus förflyttas en smula till musikerna och
det kan ge brudparet en möjlighet
att faktiskt landa och ta in den högtidliga stunden. Psalmsången kan
förstås också fylla den funktionen.
Om du och din partner går i giftastankar så finns vi musiker här för
att bolla tankar med er kring just
musiken! Det är ju den som både
sätter ton för hela ceremonin och
som även avslutar den. Om man ser
på vigselakten som en meny får den
inledande musiken rollen som aperitif - det som väcker förväntan när
alla känselspröt är som känsligast.
Och den avslutande musiken kan
ses som desserten - det som stannar
kvar! Eftersmaken! Då förstår man
att musiken är viktig för helheten!
In i 2021, mot bröllopsboomen,
musik, glädje och fest!
Text: Agnes Hulander

Låt mig förklara:
När vi upplever upplyftande glädje, då livet är jubel och lovsång,
förhoppningar och längtan så kan vi tänka att vi upplever vår Palmsöndag.
Det kan vara när vi tar studenten, när vi är förälskade, när vi blir föräldrar,
när vi flyttar till nytt boende, … ja, fyll i listan själv med något du känner igen dig i.
Vardagen kommer, med sina krav och måsten, bekymmer smyger sig på, livet får
en dovare klang. Det kan vara vår Dymmelonsdag.
Men trots allt det motiga så satsar vi, vi önskar och hoppas. Vi knyter nya band,
gör egna ritualer för att stå emot negativa krafter. Det mörknar och blir en
prövningarnas natt då modet sviker och morgonens ljus känns avlägset.
Här ser vi paralleller med Skärtorsdagen.
Kanske går det så långt som att hoppet dör. Vi själva går itu men tvingas
vara kvar i livet, i det nattsvarta och hopplösa. Det kan vara sjukdomar, dödsfall, missbruk, mobbning, depression… Den mörkaste och längsta perioden i
våra liv, vår Långfredag.
När vi bara upplever mörker och hopplöshet, när vi tror att vår själ är begravd
i tung, lerig jord och vi tror att detta är slutet, så vänder perspektivet. Så som
fröet som måste i jorden för att kunna gro och spira av liv, så har kanske vår
själ blivit planterad för att kunna möta ljuset och livet igen? När våra livs
Påskdag gryr byts vår sorg, vårt tvivel i jubel! Ljuset återvänder, en framtid
är möjlig! Kisande kan vi se en väg framåt. Kanske har partnern
återvänt, kanske har det blivit en skilsmässa, kanske har du kommit in
på den där kursen som du längtade efter, kanske har du övervunnit din
sjukdom, kanske har ett barn fötts?
Annandagen, livet går verkligen vidare, i en annan dimension än tidigare, men
vidare. Mot en spännande framtid där allt är möjligt.
Så småningom kan vi uppleva Kristi himmelsfärd och pingst. Vi får luft under
vår själs vingar och framtidshopp – en ny himmel och en ny jord, den gamla
fanns inte mer.
Under livet kan vi möta ”små påskar” där mönstret upprepar sig gång på gång.
Vid någon period kanske vi möter en ”stor påsk”, en långdragen och kämpig
period som inte handlar om dagar, snarare om år, decennier. Men mönstret finns
där, ljuset som vänds till mörker som vänds till ljus. Livet som segrar.
Text: Eva H Olsson
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PÅ S KEN
Just när skolbarn och skolungdomar
går på påsklov och ser fram emot
söta, solgula påskkycklingar och
godisfyllda påskägg inleds den mest
förtätade och mest tragiska – och
hoppfulla – veckan i kyrkans liv:
påsken!
Det som har utvecklats till vår kristna
påskhögtid har sitt ursprung i den
judiska högtiden pesach. Denna högtid
(pesach) grundades när det israelitiska
folket var fångar i Egypten och Moses
hade fått uppdrag från Gud att rädda
folket undan slaveriet och befria dem
till ett nytt liv i ett fredligt land som
”flödar av mjölk och honung” (2 Mos
3:8). Moses var den motvillige hjälten
som till slut gick till farao och bad
denne att släppa folket. När farao inte
gör detta så låter Gud tio plågor drabba Egyptens land. Bland annat drabbas
folket av gräshoppssvärmar, boskapsdöd och variga bölder. Den tionde
plågan är att förgöraren ska dra förbi
och döda alla förstfödda barn. För att
inte det israelitiska folket ska drabbas
ska de stryka blod från ett slaktat
lamm på sina dörrposter. När förgöraren kommer ska han gå förbi deras
hus och de ska vara räddade. Och så
skedde. Därför firar man i den judiska
traditionen pesach, som betyder just
”dra förbi”.
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På palmsöndagen rider Jesus in i
Jerusalem för att fira påskhögtiden tillsammans med sina lärjungar. Han rider
in på en åsna, det skitiga och envisa
lastdjuret, som en av folket och folket
ropar ”Hosianna!” (Det betyder ”rädda oss”.) Det är jubel och glädje längs
Jerusalems gator och förhoppningarna
på Jesus är stora. Landet är ockuperat
av den romerska kejsaren och folket
längtar efter befrielse. De tror att Jesus
är den som kommer för att befria dem
från det världsliga förtrycket, den som
profeterna talade om (Sak 9:9).
Onsdagen i påskveckan går under
namnet ”dymmelonsdag” vilket
betyder att man förr i tiden ”dymlade
kyrkklockorna”. Man gjorde klangen
dov och svagare genom att knyta ett
skinn runt kläppen, den som slår mot
klockan.
Skärtorsdagen har ingen med vassa
knivar att göra, utan kommer från
det gamla svenska ordet ”skära” som
handlar om att göra rent, tvätta. I
Johannesevangeliet (13:1-17) står berättat att Jesus tvättade sina lärjungars
fötter innan påskmåltiden. Vid denna
påskmåltid, där Jesus och lärjungarna
åt påsklammet som slaktats för att
rädda folket, instiftade Jesus nattvarden. Han berättade om att han skulle
komma att dö för deras skull och att
lärjungarna skulle fortsätta att träffas i

måltidsgemenskap och tänka på detta.
Jesus sa: ”Detta är min kropp och mitt
blod, för er utgivna.” (Mark 14:22-25)
Varje gång vi firar nattvard läser vi om
detta, vi läser instiftelseberättelsen (1
Kor 11:23-25) över brödet och vinet
som då blir Kristi kroppsliga närvaro. Denna närvaro sker ”i, med och
under” brödet och vinet, som Martin
Luther uttryckte det.
Efter måltiden går de tillsammans till
en trädgård, till Getsemane, där Jesus
blir förråd av en av sina lärjungar,
Judas. Jesus fängslas, blir dömd till
döden på korset av Pontius Pilatus,
den romerske ståthållaren som var
kejsarens förlängda arm i landet.
När långfredagen kommer torteras
Jesus och blir uppspikad på ett kors,
den tidens populära avrättningsmedel.
Klockan tre på eftermiddagen dör
han. Då förmörkas himlen och en
jordbävning skakar Jerusalem (Mark
15:37-38). I kyrkan är vår gudstjänst
avskalad, inga kyrkklockor ringer, inga
instrument spelas, vi låter livet stanna
upp och fokuserar på det som sker på
korset. Jesus dör för vår skull, för att
vi aldrig ska behöva möta den eviga
döden utan ha evigt liv.
Den judiska vilodagen, sabbaten,
skulle träda i kraft på kvällen och det
blev bråttom att ta hand om kroppen
eftersom man inte fick utföra arbete på

sabbaten. Kroppen lades i en klippgrav
och en stor sten lades för ingången.
(Mark 15:46)
Dagen efter sabbaten, på söndagen om
var den tredje dagen efter Jesu död,
gick några kvinnor till graven för att
smörja kroppen med välluktande oljor,
så som man gjorde med sina döda. När
de kommer fram till graven är stenen
bortrullad och en ängel står utanför
och säger: ”varför letar ni efter de
levande här bland de döda? Jesus har
uppstått.” (Luk 24:5)
Detta är vår påskdag, den viktigaste
dagen i den kristna kyrkans värld.
Jesus uppstår från de döda, visar att
han har makt över döden och allt som
hotar vår existens. Efter uppståndelsen
kommer han till lärjungarna genom
låsta dörrar och de får röra vid honom
och se att han verkligen är uppstånden,
att han lever igen.
Under den dag som är vår annandag
påsk visar sig Jesus för ytterligare några människor. Han vandrar vid deras
sida till Emmaus efter den allra första
kristna påsken. Jesus vandrar ständigt
vid vår sida sedan dess. Det har han
lovat! ”Jag är med er alla dagar till
tidens slut.” (Matt 28:20)

Påsken gudstjänster är
digitala
Se våra digitala gudstjänster i påskhelgen: palmsöndag,
stilla veckan, skärtorsdag, långfredag, påskdagen och
annandag påsk. Vad var det som hände? Varför firar
vi minnet av det 2000 år senare? Varför är människor
kristna?
Spoilervarning: ja, det handlar om Jesus, som dog och
uppstod för din och min skull.
Genom att följa påskens berättelse, får du möjlighet
att tränga in i kristendomens centrum och uppleva
mysteriet och kanske få den där aha-upplevelsen, där
du ser, förstår och upplever vad det faktiskt handlar
om.
Gudstjänsterna går att se på vår hemsida eller via
vår Facebooksida.

28 mars Palmsöndagen
Skanörs kyrka kl 11.00
Stilla veckan:
29 mars Bön i stilla veckan
Falsterbo kyrka kl 08.30
30 mars Bön i stilla veckan
Falsterbo kyrka kl 08.30
31 mars Bön i stilla veckan
Falsterbo kyrka kl 08.30
1 april Skärtorsdagen
Falsterbo kyrka kl 18.00
2 april Långfredagen
Falsterbo kyrka kl 11.00
4 april Påskdagen
Falsterbo kyrka kl 11.00

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

5 april Annandag påsk
Falsterbo kyrka kl 11.00

Text: Eva H Olsson
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24
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Onsdag 24 mars
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 21 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Digital gudstjänst från Falsterbo kyrka kl 11.00
Digital musikgudstjänst från
Falsterbo kyrka kl 18.00

Onsdag 17 mars
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 14 mars
Midfastosöndagen
Digital gudstjänst från Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 10 mars
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 7 mars
Tredje söndagen i fastan
Digital gudstjänst från Falsterbo kyrka kl 11.00

Onsdag 3 mars
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Mars

Söndag 28 februari
Andra söndagen i fastan
Digital gudstjänst från Skanörs kyrka kl 11.00

Februari

21

05
07
11
14
18

04

02

Söndag 25 april
Fjärde söndagen i påsktiden

Onsdag 21 april
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 18 april
Tredje söndagen i påsktiden
Digital gudstjänst från Falsterbo kyrka kl 11.00
Digital? Konsert från Falsterbo kyrka kl 18.00

Onsdag 14 april
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 11 april
Andra söndagen i påsktiden
Digital gudstjänst från Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 7 april
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Måndag 5 april
Annandag påsk
Digital gudstjänst från Falsterbo kyrka kl 11.00

Söndag 4 april
Påskdagen
Digital påskgudstjänst från Falsterbo
kyrka kl 11.00

Fredag 2 april
Långfredag
Digital långfredagsgudstjänst från
Falsterbo kyrka kl 11.00

02

12
13
16
19
23
24
26
30

Onsdag 2 juni
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Juni

Söndag 30 maj
Heliga trefaldighets dag
Digital gudstjänst från Falsterbo kyrka kl 11.00

Onsdag 26 maj
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Måndag 24 maj
Annandag Pingst
Digital gudstjänst från Falsterbo kyrka kl 18.00

Söndag 23 maj
Pingstdagen
Digital gudstjänst från Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 19 maj
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 16 maj
Söndagen före Pingst
Digital gudstjänst från Falsterbo kyrka kl 11.00

Torsdag 13 maj
Kristi himmelsfärdsdag
Digital gökotta från Skanörs kyrka kl 08.00

Onsdag 12 maj
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

FEBRUARI - MARS - APRIL - MA J - JUNI

01

28
29
30
31
02
05
09

25
28

Söndag 9 maj
Bönsöndagen
Digital gudstjänst från Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 5 maj
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Söndag 2 maj
Femte söndagen i påsktiden
Digital gudstjänst från Falsterbo kyrka kl 11.00

Maj

Onsdag 28 april
Digital morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka kl 12.00

Digital gudstjänst från Skanörs kyrka kl 11.00

Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

UNDER SAMMA20
HIMMEL
21
24

Med reservation för ändringar.
För löpande information se:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.se/skanorfalsterboforsamling

Torsdag 1 april
Skärtorsdag
Digital skärtorsdagsgudstjänst från Falsterbo
kyrka kl 18.00

April

Onsdag 31 mars
Bön i stilla veckan – digitalt från Falsterbo
kyrka Kl 08.30

Tisdag 30 mars
Bön i stilla veckan – digitalt från Falsterbo
kyrka Kl 08.30

Måndag 29 mars
Bön i stilla veckan – digitalt från Falsterbo
kyrka Kl 08.30

Söndag 28 mars
Palmsöndagen
Digital gudstjänst från Skanörs kyrka kl 11.00

Foto: Deborah Rossouw / Ikon
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900 1223

SWISHA TILL

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

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

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

Diakonala
verksamheter
Måndagar i Falsterbo och torsdagar i Skanör - av detta
blev det inte mycket!
Vi hade så många goda idéer och skapade många nya
mötesplatser. Lunch på torsdagar i Skanör för stora och
små, trevliga föredrag, bokcirklar. Och så klart, alla
våra gamla vattenhål som Måndagsträffen och Gerties
kaffe.
Men nu blev det inte så att vi har kunnat träffas. Beskeden har varit många under resans gång, ibland kunde
man vara några få som träffades och ibland var det
absolut inte tillrådligt. Men hur som helst så är vi där vi
är. Skåne är i skrivande stund hårt drabbat.
Men - vaccinet är på gång, en del är redan vaccinerade.
Dom första snödropparna har tittat fram och något
som vi vet, är att det går på “rätt” håll. Bara det blir
lite varmare kan vi åter träffas ute i trädgårdar, redan
nu kan vi ta sköna promenader med termosflaskan med
kaffet. Vi kan ha telefonkontakt och tipsa varandra om
olika saker att göra. Bara glädjen av att få prata med en
annan människa är guld värt.

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

Just nu känns det svårt att presentera datum för olika
verksamheter och träffar. Vi - från församlingen - kommer, så fort det är möjligt - att sprida informationen
om när vi åter kan öppna våra dörrar och vi kan träffas
igen. Denna dag får vi hoppas kommer snart, men till
dess så får vi ha tålamod och hålla ut.		
Med hopp om att vi snart får ses igen!
Diakon Carina Hansson

Följ med på retreat!
Retreat på Äspögården den 7 till 9 maj 2021
I skrivande stund är högsta tillåtna antal personer som får samlas åtta
personer. Om denna siffra ändras så att fler får samlas kan denna
retreat bli av, annars inte. Det går bra att anmäla sitt intresse redan nu
om du vill vara säker att bli tilldelad en plats om restriktionerna ändras.
Anmälan till präst Eva H Olsson.
Kontaktuppgifter finns på sidan 20.
Sista anmälningsdag: 19 april 2021
Läs mer om retreaten på vår hemsida.
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Följ med och ta del av historien om de 7 kyrkor, 2 kapell, 2 kloster och heligandshus som
fanns i Skanör och Falsterbo under medeltiden.
Vi cyklar runt och besöker de historiska platserna och gör stopp under vägens gång där
historiekännaren Stellan Carlson ger oss historiska glimtar och kunskaper om livet förr i
Skanör och Falsterbo. Vi fikar med egen fikakorg vid Danska kyrkoruinen, Ecclesia Danika
där kyrkoherde Maggie Signäs berättar om reformationen och leder en kort andakt.
Vi avslutar i S:t Gertuds kyrka, Falsterbo, där Stellan berättar om kyrkans historia och
Maggie som anslutning leder i bön och psalmsång. Vi planerar även att en spelning sker på
den gamla 1700-tals orgeln som avslutning.
Väl mött till detta historiska event!

Vid otjänligt väder och p.g.a av rådande pandemi kan cykelturen
komma att ställas in med kort varsel.
Följ oss på våra sociala kanaler och hemsida för den senaste informationen.
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Nätvandrar

CHATTEN

Nätvandrarchatten är till för dig
mellan ungefär 12 och 25 år.

Här får du prata om precis vad du behöver och
vill. Du är välkommen om du bara vill småprata
med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om
något som känns svårt och jobbigt för dig. De som
chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan.
Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.
svenskakyrkan.se/natvandrarchatten
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Barn & Familjeverksamheten
HimlaLiv
DräLLin med lunch, Öppet-Hus med varmkorv och Spagettigudstjänster är verksamheter som
vi tyvärr inte kan bedriva inomhus under våren på det sätt som vi hade hoppats och planerat.
Vi ställer därför om och tänker nytt och planerar för uteverksamheter.
När eller om vi kan komma igång med dem vet vi i dagsläget inte pga restriktionerna som råder, utan ber er att
hålla er uppdaterade genom våra sociala medier, Facebook och församlingens hemsida. Verksamheten har en
egen Facebookgrupp, gå gärna med i den!
Sök på: Himlaliv – Barn & Familjeverksamhet i Skanör-Falsterbo församling

Uteverksamheter Torsdagar (om vädret tillåter)

Det är vår förhoppning, så snart restriktionerna tillåter, att kunna starta
upp verksamheterna. Håll er därför uppdaterade via vår hemsida och sociala medier.
Det går också bra att ringa eller mejla för mer information.
Kontaktuppgifter finns på sidan 20.
Kl 11.30-13.00
Barnvagnspromenad med FIKA - to go!
För vuxna med barn upp till 18 månader. Samlingsplats utanför HimlaLiv. Det serveras
Kaffe, The och Kanelbulle to go. Vi tar en promenad tillsammans och samtalar om allt
mellan himmel och jord. Ta gärna med sittunderlag.
Kl 14.15-15.45
Lek & Sång vid Backen med FRALLEFIKA
För barn över 18 månader samt syskon och vuxen. Samlingsplats på lekparken Backen
vid Mästers gata i Skanör. Här serveras bredda frallor-frukt-festis-kaffe-the. Först fikar
vi, sen dags för lek och vi avslutar med sångstund i gräset. Ta gärna med sittunderlag.

Vi längtar efter att få ses igen!

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.

Tyvärr tvingas vi under våren att pausa
våra vanliga KEFAS-ungdomskvällar
Men tappa inte modet kära ungdomar!
Vi planerar att ev. kunna öppna upp i maj med grillkvällar
och uteaktiviteter!
Håll därför er uppdaterade genom våra sociala medier,
Facebook och församlingens hemsida. Verksamheten har
en egen Facebookgrupp. Du är väl med i den? Sök på:
KEFAS Ungdomskväll Skanör-Falsterbo församling
Hör gärna av er om ni undrar över något, var rädda om er.
Vi längtar efter att få ses igen!
Kontaktuppgifter till församlingspedagog
Carina Samuelson finns på sidan 20.
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UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

Vi lever alla under samma himmel.
Vi har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut.

SWISHA TILL

900 1223
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Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

Världen står inför vår tids
största humanitära kris
– just därför är det dags att tänka om

A

ldrig har så många människor
i världen varit beroende av
humanitär nödhjälp. Och aldrig
har siffrorna ökat så dramatiskt
under bara ett år som under 2020.
”Business as usual” kommer inte att
räcka efter ett år där ingenting längre är som vanligt.

är det dels hur olika globala utmaningar
samverkar och förstärker varandra under
en global krissituation, dels hur svaret på
utmaningarna måste hittas i lokalt arbete
uppbackat av global solidaritet. För att
nå dit måste vi flytta både makt och
resurser till de människor som lever i de
mest utsatta miljöerna.

Vissa siffror får en att stanna upp och
vackla till. Som att var tionde minut dör
ett barn under 5 år i Jemen av orsaker
som är helt och hållet möjliga att förhindra, som till exempel svält. Det betyder
ett barn precis när du började läsa den
här texten, och ett barn till precis när du
slutat.

Vi måste stärka det förebyggande arbetet, rusta individer och samhällen för
att kunna stå mot katastrofer bättre och
samordna långsiktiga, fredsbyggande och
humanitära insatser. Och de som ska planera, prioritera och genomföra insatserna
bör så långt som möjligt vara lokalbefolkningarna och de lokala organisationerna
själva. Det är de som finns på plats före,
under och efter en kris, som oftast har
både närvaron och tilliten i samhället,
och det är deras insatser och arbete som
är avgörande både för att hantera varje
särskild krissituation, och för att försöka
förhindra återkommande kriser.

2020 var året då extrem fattigdom
som en konsekvens av coronapandemin
ökade igen, efter att ha minskat stadigt
i 22 år i rad. Nu kan uppemot 270 miljoner människor komma att hamna i akut
hungersnöd. Det var året då motsvarande en halv miljard heltidsjobb förlorades
och då 91 % av världens samtliga elever
drabbades av skolstängningar. Det var
också året då antalet som drabbades av
naturkatastrofer fortsatte öka efter det
varmaste decenniet någonsin uppmätt,
samtidigt som världens väpnade konflikter fortsätter med oförändrad intensitet.
Det högsta priset för händelserna under
det senaste året bärs av barnen.
Är det något som 2020 har visat oss

Hopp finns, inte minst i hur unga
människor världen över trots skolstängningar, ökad arbetslöshet och ökad
utsatthet för våld gått samman och lett
både sociala och humanitära insatser
under pandemin. De har varit volontärer på hälsokliniker och soppkök, de har
startat digitala kampanjer och samarbeten och de har höjt sina röster för rättvis
maktfördelning, demokrati och arbete
för klimatet. Det visar också hur lokala

initiativ kunnat ta mer plats under ett år
när många internationella organisationer
tvingats hem under lockdowns, och hur
central lokal aktivism är för att samhällen
ska fungera under en kris.
Med stor uppfinningsrikedom har många
av våra partner hittat nya vägar att
hjälpa. I Sydafrika, där antalet dödade
kvinnor per år är bland de högsta i världen, har både hunger och våld i hemmet
ökat under pandemin. När vår partner
från ACT-alliansen delar ut matpaket
läggs i paketen även information om
var våldsutsatta kan vända sig för att få
hjälp. Genom att hembesök för att lämna
matpaket görs, får man även en inblick
i hur situation i hemmet ser ut, utan att
peka ut någon som utsatt för våld.
Vi har fått lära oss att vi inte kan ta för
givet att utvecklingen går åt rätt håll.
Men vi vet att vi kan vända utvecklingen.
Det ger hopp! Men det är inte självklart
att vi kommer lyckas, för det har aldrig
varit svårare. Det som krävs är gemensamma insatser, medvetna och tuffa
beslut och att vi uppfyller löftena om
mer resurser i händerna på de människor
som drabbas av katastrofer. Genom din
gåva kan vi komma längre.
Henrik Fröjmark
Act Svenska kyrkan
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"And so the
adventure
begins"
eller Husmors bröllopstårta
S

ommaren 2019 gifte jag mig
i Skanörs vackra kyrka. Vårt
bröllop var litet, "bara" de ca 50
närmaste familjemedlemmarna och
vännerna var inviterade.
Jag hade stora planer på att göra så
mycket som möjligt själv, inte minst
maten. Fördrink, förrätt, huvudrätt
och efterrätt, inklusive en gigantisk
dekorerad tårta i minst tre våningar,
skulle vi ha, men ...
Efter massor av bläddrande i tidningar,
sökningar på nätet och lite eftertanke
landade det i en somrig bröllopsbuffé
och ett dessertbord.
Och tårtan blev inte EN gigantisk,
utan flera mindre marängtårtor, s.k.

Pavlova, uppkallad efter den ryska
balettdansösen Anna Pavlova.
På dessertbordet fanns också två sorters macarons, som jag bakat själv. De
är kluriga att få till, men så läckra och
lyxiga, att de lyfter vilken tillställning
som helst och då är det värt besväret.
Dessutom kan de göras i förväg och
frysas, vilket var perfekt i sammanhanget. Det fanns även en limekräm
med kaksmulor serverad i kopp,
färdigköpta lakrits- och chokladkulor,
färska bär mm.
Med facit i hand rekommenderar jag,
att man tar hjälp med så mycket man
bara kan, det blev stressigt dagen före.
Marängbotten är enkel att göra, jag

misslyckas i princip aldrig, men, dagen
före vigseln gick jag bet. Då ryckte
min dotter in, satte mor i ett hörn
med en kopp kaffe och bakade sen tre
perfekta marängbottnar (!). På denna
perfekta marängbotten (krispig utanpå
och gräddbullefluffig inuti) lade vi
grädde smaksatt med rosenvatten,
blandade färska bär och krönte sen
hela härligheten med en "cake topper"
och vips så var bröllopstårtan klar.
Försvinnande god, lätt att göra, billig
och både somrig och festlig. Mer avancerat behöver det inte vara.
Och så började äventyret ...
Text: Susanne Centervall

Recept på Pavlova marängtårta,
ca 6 portioner
Du behöver:
3 äggvitor (1 dl)
-för vegansk variant ta 2 dl kikärtsspad
0,5 krm ättika, 24% 				
-för vegansk variant ta 0,5 tsk citronjuice
2 dl socker
2-3 dl vispgrädde
-för vegansk variant ta havre- el sojavisp
rosenvatten efter behag
blandade färska bär el frukt
Gör så här:
Sätt ugnen på 100 grader. Vispa vitorna
(spadet) med ättikan(citronjuicen) till ett
hårt skum. Vänd ner sockret i omgångar och
vispa tills sockret absorberats.
Lägg bakplåtspapper på en plåt och bred ut
marängen i en cirkel, ca 20 cm i diameter och
forma en högre kant runtom.
Grädda 1,5 timme i mitten av ugnen. Stäng
därefter av ugnen och låt marängen stå tills
den kallnat. Fyll med vispad ev smaksatt
grädde och bär/frukt.
Ät och njut!
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Rösta i
kyrkovalet
Mer information om kyrkovalet hittar du på
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/
om-kyrkovalet
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Inga kyrkklockor i Falsterbo
Vid besiktning av taket i Falsterbo
upptäcktes att flera ankarjärn i kyrktornet behöver bytas. Detta kommer
att ske så snart som möjligt. Därför
har Kr. ordf. Lars Lindmark och kh.
Maggie Signäs tagit beslutat att inte
tillåta ringning i kyrkklockorna fram
tills problemet är åtgärdat.

Under våren kommer vidare takstolarna i Falsterbo kyrka att säkras upp.
En större åtgärd för taket planeras
till år 2023.
För mer information kontakta
Lars Lindmark, kyrkorådets ordf. eller
Maggie Signäs, kyrkoherde.

Vandra med oss på
vackra näset!
Pilgrimsgruppen våren 2021
Vi är inne i en tid som innebär
ständiga omställningar. Med
rådande restriktioner får vi
samlas 8 personer, detta ställer
till bekymmer för en grupp som
Pilgrimsgruppen som består av
fler än åtta personer.
Under våren tar vi följande grepp
om vår verklighet när vi tänker
om, ställer om och tänker nytt:
Pilgrimsgruppen delas i två
grenar, en eftermiddagsgrupp
där vi vandrar och en kvällsgrupp
där vi samtalar. Vandringarna
utgår från Falsterbo församlingshus, där vi är inomhus vid dåligt

väder. Samtalen äger rum i stora
salen i Falsterbo församlingshus,
där vi kan sitta med gott och
säkert avstånd till varandra, men
samtidigt känna samvaro och
gemenskap.
Datum 18 mars, 22 april och
20 maj
Vandring: 15:00 – 17:30
Samtal 18:00 – 20:30
Anmälan till präst Eva H Olsson.
Kontaktuppgifter finns på sidan 20.
Väl mött i pilgrimers sällskap.
Pax et bonum +
Präst Eva H Olsson

”Jag är vägen,
sanningen och livet.”
Joh 14:6
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SÅ HÄR NÅR DU OSS

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

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

LEGALT NYTT - AVLIDNA
Oktober
Kjell Lindahl, 85 år
Kerstin Malmgren, 98 år
Jan Mattsson, 90 år
Irma Silfverschiöld, 83 år

PRÄSTER
Maggie Signäs, kyrkoherde
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99
margaret.signas@svenskakyrkan.se

November
Linnéa Blom, 90 år
Lennart Eckerberg, 92 år
Anna-Britta Nordgren, 100 år
Neimi Löfgren, 93 år
Krister Wahlgren, 84 år
Thorsten Hansson, 80 år
Bertil Wollmer, 73 år

Mathilde Karlgren, komminister
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se

December
Kristina Ljungberg, 74 år
Maud Lundqvist, 82 år
Magne Wallin, 83 år
Kent Martinsson, 72 år
Sven Stråhlén, 93 år
Kurt Hagbrand, 95 år
Kerstin Carle, 81 år
Kiki Rosencrantz, 84 år
Ingeborg Thyberg, 82 år

KYRKOMUSIKER
Agnes Hulander, organist
Mobil: 0790 - 62 03 40
agnes.hulander@svenskakyrkan.se

Januari
Helen Lindfors, 74 år
Birgitta Rödin, 75 år
Siv Ivarsson, 87 år
Pia Törsleff, 86 år
Catharina Brechter, 84 år
Georg Lundberg, 91 år
Selene Lundin, 76 år
Sune Nettlén, 93 år
Elisabeth Wahlstedt, 84 år
Nicholas Boultwood, 78 år
Benny Hedberg, 64 år
Arne Cederholm, 77 år
Februari
Bengt Bergström, 86 år

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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Eva Hammarström Olsson, komminister
Mobil: 0722 - 14 24 01
eva.h.olsson@svenskakyrkan.se
DIAKON
Carina Hansson
Mobil: 0708 - 83 16 62
carina.hansson@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@svenskakyrkan.se
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
Karin Barett
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!

