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”en dag skall vi dö, men alla
andra dagar skall vi leva…

		

Livet är livsfarligt – ingen av oss
kommer levande härifrån. Vi måste
leva livet, för livets egen skull. Sakta
blir dagarna kortare, färgerna fördjupas, hösten gör sig påmind i de
lite kyligare vindarna.
Våra liv är en bråkdel av en sekund i
Universums långa historia och samtidigt är vårt sätt att leva och vara och
möta andra, så oerhört viktigt för
oss själva och för dem som på olika
sätt är beroende av oss – i våra nära
relationer eller i att dela ansvaret för
denna jord.
Livet blir sällan som vi tänkt –
oftast innehåller livet så många fler
nyanser av sorger, vardagar, kärlek,
smärta, skönhet, de djupa stunderna,
den nära glädjen... än vad vi kunnat
formulera och tänka på förhand.

Citat i rubriken kommer från
POEngquist. Lever vi... lever vi
kärlek och barmhärtighet i mötet
med andra och med naturen – då
kanske vi gjort lite skillnad den
dagen vårt liv tar slut.
Så lev livet som du är skapad
till – må Du räcka och få ta emot
kärlek och barmhärtighet!
Välsignelser i livets alla nyanser
Från medarbetarna i
Skanör-Falsterbo församling
genom
Maggie Signäs,
Kyrkoherde

Vi är skapade till liv – till Guds
avbild. Avbilden blir kanske allra
tydligast när vi älskar och visar
barmhärtighet gentemot en annan
människa.

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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2 I KYRKOÅRET

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
Anna Gustafsson
Johan Törnqvist Sandelius
Karolina Larsson

FOTO/GRAFIK
Johan Törnqvist Sandelius,
IKON Bildbank, Linda Axelsson
Anna Gustafsson, Mats Persson
Linn Abrahamsson

KYRKOÅRET PÅ HEMSIDA,
FACEBOOK OCH INSTAGRAM

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

TRYCK
Exakta

PAPPER
Edixion

www.facebook.com/
skanorfalsterboforsamling

www.svenskakyrkan.se/
skanorfalsterbo

Med förbehåll för
redaktionella ändringar.

i
g
a
d
T o r s anör
Sk

Sara Lund/Claes Schmidt

Nyhet!

Med ”Torsdag i Skanör” skapar Skanör-Falsterbo församling en öppen torsdag i församlingshuset i Skanör
där olika åldrar får möjlighet att mötas och dela en enkel
måltid med varandra.
Det finns möjlighet att vara med i samtalsgrupp eller delta i
ett kort föredrag eller äta lunch eller allt samman. De korta
föredragen kallas ”eftersits” då vi samtalar om något spännande eller intressant ämne. Samtalsgrupperna har olika inriktning
– och om dem kan du läsa mer under diakoni på sid 12.
Barn i olika åldrar med vuxna är välkomna varje torsdagseftermiddag och en gång i månaden firar vi s k spagettigudstjänst.
Innan gudstjänsten samlas vi och äter kvällsmat tillsammans
– allt för att ni som hämtat era barn på förskolan skall ha
möjlighet att också deltaga i gudstjänsten.
Varje torsdag firar vi mässa kl 18.30 –med olika teman eller
inriktning. En kvällsstund inför Guds ansikte - en stund av
meditation och varande där vi delar bröd och vin (som givetvis
är alkoholfritt) med varandra.
Varmt välkommen att vara med på det som passar Dig.
Fortsätter pandemin under hösten – så vidtar vi åtgärder så
alla som kommer skall känna sig trygga och vi begränsar
givetvis antalet deltagare enligt FHM och regeringens beslut.
”Torsdagar i Skanör” startar 10 september.
Mer information:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

Välkomna till en ny
termin på HimlaLiv
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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, barn äter gratis.

Öppet-Hus med frukt och varmkorv
kl 14.00-16.30
För barn över 18 månader samt syskon och vuxen.
Samtal, fri lek, pyssel och sångstund.
Det finns frukt när ni kommer och efter sångstunden finns det
varmkorv att äta innan ni går hem. 10 :- per korv för vuxen, barn
äter gratis.

Från Man till Människa!
En underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning
om de normer och värderingar som styr våra liv och
hindrar oss från att tänka
logiskt.
Föreläsningen är en blandning av humor och allvar,
fakta och fiktion, inspiration
och erfarenhet, med det
primära syftet att uppdatera
och bredda vårt sätt att
tänka. Och att våga refektera över sig själv och andra
– utan att döma.

Tisdag 20 oktober och
onsdagen 21 oktober
kl 19.00-21.00
Falsterbo
församlingshus
Fri entré men biljett
krävs. Endast 45 biljetter
per datum. Biljetter hämtas på församlingsexpeditionen i Skanör,
det går också bra att
ringa expeditionen så
skickar vi hem biljetten.
Mer information:
www.saralund.se

Spagettigudstjänster
24/9, 22/10, 26/11 och 10/12
Fyra gånger under terminen slår vi på stort för alla åldrar!
De torsdagarna har vi andra tider och annat program.
Vi öppnar först kl 15.00 (alltså inget DräLLin dessa dagar) med
pyssel, fri lek och sångstund fram till kl 17.00, då vi äter
spagetti med köttfärssås tillsammans. Vuxna betalar 40 :- för
barn är det gratis. Välkommen med ditt/dina barn när det
passar er mellan 15.00-17.00. Efter maten går vi tillsammans till Skanörs kyrka och avslutar med gudstjänst för barn i
koret. Den 10/12 är det julfest med
julgudstjänst. Ni behöver anmäla
er till spagettin senast en
vecka innan till
församlingspedagog
Carina Samuelson.
Se kontaktuppgifter på sid. 20.
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Ag
Lär känna Skanör-Falsterbo församlings
nya organist
Berätta lite om dig själv. Vem är Agnes?
Jag kommer ursprungligen från den lilla
Cloetta-orten Ljungsbro i Östergötland,
men har de senaste sju åren bott i Göteborg. Där, på Högskolan för Scen & Musik, studerade jag till kyrkomusiker. Det
var fantastiskt roliga år! Dessförinnan
studerade jag klassisk sång vid Lunnevads
folkhögskola. Parallellt med studier har
jag jobbat med diverse: dels som körledare i Fässbergs församling och senare i
Härlanda församling, också som sångare
på Liseberg, vaktmästare på olika kyrkogårdar och under några somrar även
som au-pair i norra Italien, dit jag gärna
reser för att försöka lära mig italienska.
Språkintresset är något som följt mig, parallellt med musikintresset, sen barnsben.
När jag var barn ville jag bli författare
och barnboksillustratör. Jag började även
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tidigt med teater och drömde om en framtid som skådespelare, om jag bara kunde
få bukt på min rampfeber… När jag är ledig beger jag mig gärna ut i naturen eller
sysselsätter mig med olika projekt, som
att renovera gamla möbler till exempel.
Allra helst spenderar jag tiden med vänner och familj - kring matbordet hemma,
ute på cykelutflykt eller när vi beger oss
ut för att uppleva kultur ihop.
Hur kom du i kontakt med kyrkomusik
och orglar?
Kyrkomusiken finns i mitt DNA. Den har
funnits med alltsedan jag som förskolebarn började följa med min mamma till
den kyrka där hon jobbade som kyrkomusiker. Där i Sjögestad kyrka på Östgötaslätten kom jag i kontakt med körsången och har sedan dess oavbrutet varit

en del av olika körer. Barnkör, flickkör,
ungdomskör, damkör och slutligen (när
jag anlände till Göteborg) kammarkören
Vocal Art Ensemble of Sweden.
Orgeln gjorde entré långt senare. Först
som 23-åring satte jag mig på orgelpallen
och bestämde mig för att lära mig spela
detta mäktiga instrument. Länge huserade
jag en stor elorgel i mitt sovrum och gick
förmodligen mina grannar en smula på
nerverna med mitt nötande. Under mina
år på musikhögskolan blev jag bortskämd
med bättre instrument - både barockorglar och romantiskt klingande sådana.
Jag är förtjust i båda varianterna, men är
förstås extra svag för de riktigt pampiga
pjäserna…

gnes Hulander
Vad var det som gjorde att du ville bli organist?
Som barn ville jag bestämt inte bli kyrkomusiker.
Jag ville gå min egen väg och inte i min mammas
fotspår… men äpplet faller inte långt från trädet.
Jag minns att det gjorde stort intryck på mig när
jag i tidiga 20-årsåldern började sjunga i Vocal Art
Ensemble och träffade en hel bunt med yrkesverksamma musiker. Hela kören består mer eller mindre
av sångpedagoger, musiklärare, instrumentalister och
kyrkomusiker. Det var då jag på allvar förstod att jag
också ville gå musikens väg, även professionellt.

Svenska kyrkan har ett stort behov av nya kyrkomusiker. Hur tror du att man ska få fler unga till att
utbilda sig till kyrkomusiker?
Unga behöver inspiratörer. Det är tack vare alla inspirerande kyrkomusiker jag haft glädjen att få möta
som gjorde att jag i slutändan valde den
bana jag gjorde. Personer som brunnit
för sitt yrke, brunnit för musiken. Och
personer som trott på mig – som uppmuntrat, stöttat och peppat. Det ska jag
verkligen försöka komma ihåg när jag nu
själv kommer ut i tjänst… hur avgörande
det kan vara för en ung musiker att den
får rätt typ av sporrar och morötter!

som skapas tillsammans, men det beror också på att
instrumentet sitter inuti kroppen. Du måste ge av dig
själv när du sjunger – för det är du som är instrumentet. Och när en mängd olika röster flätas samman
– i en gemensam text kanske, eller i ett gemensamt
uttryck – kan musiken verkligen växa och ibland
förvandlas till ren magi. Enligt mig finns det inget
roligare sätt att musicera på!
Vad har du för planer eller tankar kring körverksamheten i Skanör och Falsterbo?
Jag hoppas få bli en del av ett fortsatt rikt körliv
i Skanör och Falsterbo! I nuläget håller jag på att
bolla med mina framtida musikerkollegor om hur
vi ska lägga upp körverksamheten på bästa sätt. Vi
är just nu i idésprutarstadiet och jag vill inte avslöja
något förrän allt är spikat, men brist på initiativ och
visioner råder inte… vi hyser alla stort
engagemang för just körsång och lägger
gärna extra krut på just det området!

För mig är
körsång bland
det starkaste
uttrycket som
finns!

Hur gör man om man vill bli organist?
Från den dagen du bestämmer dig för att
bli organist är det en rätt lång resa tills dagen då du
står med ditt examensbevis – men jag är jättetacksam
för mina utbildningsår och hade väldigt roligt under
tiden. Om du vill bli organist kan du först välja om
du vill gå en kantorsutbildning, förslagsvis på någon
folkhögskola – detta är en god idé om du är relativt
grön på klaverspel och körledning. Sedan bygger du
på (eller börjar direkt) med en treårig kandidatutbildning i kyrkomusik på någon av musikhögskolorna
i landet. För att få kalla sig organist behöver man
också ha gjort ett visst antal veckors praktik och gått
en pastoralteologisk utbildning på Svenska kyrkans
utbildningsinstitut. Om man verkligen vill djupdyka
ner inom något fält (till exempel orgel eller kördirigering) kan man bygga på med en tvåårig masterutbildning också.
Körsång ligger dig varmt om hjärtat och du
kommer leda barn och ungdomskörerna här i
Skanör-Falsterbo Församling. Vad är det med
körsång som är så roligt?
För mig är körsång bland det starkaste uttrycket
som finns! Det har dels att göra med att det är musik

Har du någon särskild musikalisk
förebild?
Tusen! Om jag ska välja en artist blir det
alldeles för svårt att bara nämna en. Jag
lyssnar på så mycket musik! Soul, funk,
fusion, pop, jazz, världsmusik, musikal… på klassiska spektrat är jag svag
för impressionism, modern körmusik,
de ryska kompositörerna, särskilt Rachmaninov, och
massa massa mer. Men om jag ska nämna den typen
av musikaliska förebilder som korsat min väg genom
åren vill jag lyfta fram några särskilda personer: min
mamma, min gudmor Marie-Louise Beckman som
är domkyrkokantor i Linköpings domkyrka, min
orgellärare Karin Nelson, min lärare i dirigering (och
kördirigent i VAE) Jan Yngwe och min lärare i barnkörspedagogik Birgitta Mannerström Molin.
Du har en kärlek till jazzmusik och är med i en
jazztrio som heter Agnes Hulander Trio. Kommer
vi få ta del av någon konsert med Trion?
Det stämmer! Trion består av mig, pianisten Jonny
Ek och min bror Joel Hulander som är kontrabasist.
De är utbildade jazzmusiker och tillsammans med
dem sjunger jag av förklarliga skäl mycket jazz. Jag
spelar också cello i den trion. Killarna bor uppe i
Stockholm för tillfället, men jag hoppas att de kommer ner och besöker mig och församlingen någon
gång. Det hade varit jätteroligt att få bjuda på den
musik jag gör med dem här nere!
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Döden tänkte
jag mig så...
L

ivet handlar om att ge och ta emot.
Varje relation bygger på just detta –
att ge och räcka åt den andre – och att ta
emot vad den andre vill ge och kan ge.
Att livet är ändligt är något vi vet ganska
tidigt i livet – vi föds och det enda vi med
säkerhet vet om framtiden är att vi en dag
skall dö – och ändå lever många av oss
som att livet är för alltid. Kanske för att
döden på något sätt finns nära … Varje
dag dör hundratals celler och nya kommer
till i varje människokropp. En dag läggs
till dagarna vi levt och nattens mörker
kommer, förhoppningsvis med sömn och
vila.
Att planera och någon gång tänka tillsammans med dem som står just dig nära
på hur du tänker och önskar inför döden,
din begravning, vilken kyrkogård och
hur du önskar en eventuell gravplats, för
när sorgen drabbar finns så många frågor
som söker sitt svar och kan vi ha tänkt
tillsammans före, underlättar det för våra
närmast anhöriga.
(Församlingen har formulär kring frågor
som kanske kan vara lättare att följa och
tala om tillsammans med nära och kära.
Eller fylla i det
själv
och
berätta
för de närmaste var önskemålen
finns.)
Sorgen är människans känslomässiga
svar på en förlust, den
betyder att någon har
betytt något för oss –
kanske har vi älskat,
kanske har vi haft djup
vänskap – sorgen och
saknaden betyder att vi

har haft gåvan att ha en relation med en
annan människa.
Sorgen är en kraft som drabbar – det är
inte något vi kan välja eller välja bort
– den drabbar med hela sin kraft och
på sitt eget sätt. För de som är närmast
någon som dör, blir sorgen, tomheten och
saknaden något som blir en följeslagare
under lång tid…även om sorgens landskap
förändras med tiden. För vänner runtomkring kanske livet återvänder till något
ganska vanligt, medan för den som sörjer
någon som delat livet, blir livet för alltid
annorlunda.
Församlingen erbjuder samtalsgrupper för
de som drabbats av sorg, där vi tillsammans erfar att samtidigt som sorgen är
min egen, så finns det likheter i reaktioner,
upplevelser, känslor och det är ganska gott
att få dela med andra som gör och har
gjort samma livsresa och få dela upplevelser med varandra på ett sätt som kan
vara svårt att dela med någon som inte bär
erfarenheten i sin egen kropp. Sorgen tar
sig många uttryck i våra liv - både psykologiskt och fysiskt.
Döden är en del av livet. Den markerar
avslut i en gemenskap på ett sätt - samtidigt som minnen och goda tankar om en
person finns kvar resten av livet, för den
här levande. Samtidigt skiljer döden oss
människor åt – någon är död och några är
plötsligt sörjande … mitt i livet.
I dödens närhet blir livet så oändligt tydligt. Livets storhet och komplexitet, gåva
och mysterium tycks vara som ett koncentrat närvarande.
Den kristna tron berättar om att döden är
en port, en gräns, där livets gåva fortsätter
bortom och innanför döden – fortsätter på
ett sätt vi inte kan föreställa oss. Bilderna
genom århundradena har varit många pärleportar, städer ovan molnen, gator av

guld, ett tillstånd utan sjukdom och plåga
etc – allt för att försöka beskriva något
som ingen av oss sett eller varit med om,
där de ord som beskriver det finaste och
bästa vi vet får gestalta våra bilder av det
liv som fortsätter där bortom den gräns
döden utgör. Hur det livet är eller vad det
är, vet inte någon av oss. Gud har i Kristus
visat att det livet är annorlunda och att
livet är större än våra bilder. Kanske är de
tydligaste bilderna fröets resa från ett litet
frö som får vila i jorden till en fantastisk
blomma. Eller fjärilens resa från larv, till
att vila i kokongen där livet förvandlas
och fjärilen tar sig ut ur sitt trånga skal till
ett nytt liv som ingen kunnat ana när vi
såg larven.
Döden är från vår sida något som är
omöjligt att förändra - orörlighet, andningen som upphör, kroppen som blir så
påtagligt utan liv. En död människa skall
behandlas med samma värdighet som en
levande och de eller det avsked vi tar av
den som är död är viktigt, på så sätt att
vi behöver markörer som visar att något
stort, livsavgörande har skett. Begravningsgudstjänsten kan vara en viktig del
i sorgens arbete och väg. En gravplats oavsett om det är minneslund, havet, eller
plats med gravsten – så behöver sorgen
också sin fysiska plats i början.
Skanör-Falsterbo församling har fina
begravningsplatser och två vackra kyrkorum – rum där livet i alla dess färger
och former ryms och har tagit plats under
århundraden. Rummen bär både glädje
och sorg, tårar och förundran… Både våra
begravningsplatser och kyrkorummet är
heliga platser på det sätt att de berättar
om livet, om dess förgänglighet men också
om dess storhet och att en människa
alltid har ett oändligt värde i Guds ögon.
Rummen berättar om att hur vi än har det,
hur livet än är, vad som än sker i livet så är
Gud närvarande överallt där vi går – både
i livet och bortom dödens gräns.
Text: Maggie Signäs, kyrkoherde
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Boktip

Böcker som behandlar sorg,
saknad
och död.
När någon dör kan vi känna stor saknad och sorg. För att lättare kunna bearbeta

Tankar om
döden från
tre församlingsbor

våra känslor av tomhet kan det vara tröstande, att läsa en bok som beskriver hur
andra känt och upplevt sin sorg och saknad. Nedan finns tips på böcker för alla
åldrar som behandlar ämnet sorg och död.

Noomi Lindblad, Mathilda Veber och Lena Holmgren berättar om sina tankar om döden.
Varför tror du att det är svårt att prata om döden?
Noomi:
-Det är något som är sorgligt
och då vill man slippa att
tänka på det, därför vill
man inte prata om det.
Mathilda:
-För att det inte finns någon
fakta om döden. Vi vet inte
vad död är. Sedan skrämmer
det människor att prata om
döden för att de kanske har
mist någon.

Noomi

Lena:
-Jag tror att det kan vara
svårt att prata om döden
för död innebär att gå
miste om livets
fortsättning här på
jorden.
Vad tänker du om
döden?
Noomi:
-Det är sorgligt men man
får tänka på de människor
man har.
Mathilda:
-Jag tror inte att det finns
himmel eller helvete. Jag
hoppas att de människor
som har gjort onda
handlingar hamnar på ett
ställe där de kan bli de som
de borde ha blivit.

Mathilda

ADJÖ, HERR MUFFIN
FÖRFATTARE: ULF NILSSON & ANNA-CLARA TIDHOLM
Adjö, herr Muffin handlar om hur det kan vara när ett älskat marsvin blir
sjukt och dör. Herr Muffin tänker tillbaka på sitt liv. En gång var han ett
ungt och starkt marsvin som kunde kånka och bära på gurkor men nu är
han gammal, trött och grå. Han minns och gör en liten lista: Jag har haft
det bra, bättre än de flesta. 1 mycket klok och vänlig fru. 1 blått litet
hus med egen brevlåda. 6 små lurviga barn. 3 gånger om dagen kelad
med. 728 hela gurkor under livet. 2555 fång gräs, hö och maskrosor.
Och post då och då i brevlådan.
Men en onsdag får han plötsligt ont i magen…
Ungdomsböcker
FÖRR ELLER SENARE EXPLODERAR JAG
FÖRFATTARE: JOHN GREEN
Hazel är 17 år och kommer aldrig att bli frisk igen. Det har hon vetat
sedan dagen då hon fick sin cancerdiagnos för tre år sedan. Hazels
mamma är orolig för att Hazel ska missbruka Americas Next Top
Model och bli allt mer isolerad hemma vid teven. Depression är ju en
vanlig bieffekt till cancer har hon läst (Hazel menar att det inte är
cancern som gör henne deppig - det är vetskapen om att hon ska dö).
Lösningen blir att anmäla Hazel till kyrkans stödgrupp för unga med
cancer. Men mötena visar sig vara allt annat än uppiggande och följer
ungefär samma mönster som ett AA-möte. Men en eftermiddag i den
där stödgruppen förändras livet.
Vuxenböcker
SORGENS GÅVA ÄR EN VIDGAD BLICK
FÖRFATTARE: PATRIK HAGMAN
Sorgens gåva är en vidgad blick handlar om att mista ett barn. Patrik
Hagman skriver om vad som händer i en människa när sorgen så påtagligt kliver in och ut i ens liv. Hur tron påverkar sorgen och hur sorgen påverkar tron. Vad som blir kvar, vem man blir och vad sorgen
faktiskt ger, även om man mycket hellre hade avstått den gåvan.

Lena

Lena:
-Död innebär för mig att livet fortsätter i en annan
bättre och annorlunda form i harmoni med Gud.
Detta kommande liv vet vi inte mycket om men
det varar i evighet.
Text: Anna Gustafsson

Barnböcker
DEN LÅNGA RESAN
FÖRFATTARE: SOFIA HEDMAN OCH EMELIE GÅRDELER
Den långa resan är en sagolik vacker bilderbok om döden. Drömsk
och hoppfull får läsaren hjälp att närma sig det allra svåraste, att ta
farväl och släppa taget om en älskad.

IGELKOTTENS ELEGANS
FÖRFATTARE: MURIEL BERBERY
Igelkottens elegans är en varm och intelligent berättelse om två
kvinnor. Båda bor i en fastighet i Paris välbärgade kvarter och döljer
sina talanger för omvärlden. Tolvåriga Paloma Josse är brådmogen,
överbegåvad och försöker förgäves bete sig som sina jämnåriga. Hon
tycker livet är absurt, känner sig inte älskad och har bestämt sig för
att ta livet av sig på sin trettonårsdag. Portvakten Renée Michel är
en självlärd älskare av konst, musik, filosofi och litteratur. Hon lever
sitt liv diskret bakom en övertygande schablonbild, den vresiga och
obildade portvakten med få intressen bortom katten och skräniga
teveprogram. Renées och Palomas vägar korsas när en lägenhet i
huset blir ledig.
KYRKOÅRET I 7

s

KEFAS – ungdomskväll

Välkommen som Konfirmand
2020-2021

Start tisdagen den 15 september
kl 17.30-20.30 i Falsterbo församlingshus

Du har väl inte glömt att anmäla dig?

I början av augusti fick du som är född 2006, och som är
medlem i Svenska kyrkan, ett brev med en inbjudan om att bli
konfirmerad i Skanör-Falsterbo församling. Har du haft svårt
att bestämma dig? Vill du veta mer? Några platser finns kvar!
Även du som inte är medlem, som är äldre och inte konfirmerad är välkommen med din anmälan till konfirmation. Mer beskrivning av de
olika konfirmandgrupperna, termins- och påsk/sommargrupp, samt en anmälningsblankett finns på församlingens hemsida. För information inför den
kommande konfatiden kontakta församlingspedagog Carina Samuelson.
Anmäl dig till någon konfirmandgrupp snarast. Kontaktuppgifter finns på sid. 20.

UNGDOMSEVENT- Grillkväll

Nu är det dags för upptakt för våra ungdomsaktiviteter
inför hösten 2020 och återträff för våra ”gamla”
konfirmander! Vi bjuder in alla ungdomar som bor i
Skanör-Falsterbo församling som går på högstadiet och
gymnasiet, DU är en av dem - välkommen
NÄR: Tisdag den 8 september kl 17.30-20.30
VAR: Falsterbo församlingshus
OBS! Föranmälan krävs p.g.a Corona pandemin. Anmäl dig
till Carina Samuelson via sms eller mejl senast 4 september.
Vi som arbetar i ungdomsteamet ser framemot att träffa
dig på Grillkvällen! En kväll med god mat, olika aktiviteter,
info om vår ungdomsverksamhet och ungdomskör. VI SES!

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
ungdomskväll/Facebookgrupp så blir
du uppdaterad.

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
4/10
Gudspärlan
15/11 Jagpärlan
Vid frågor om ungdomsverksamheten
kontakta församlingspedagog Carina Samuelson.
Kontaktuppgifter finns på sid. 20.

Äspögården

I

ett samarbete mellan Höllvikens och Skanör-Falsterbo
församling får du möjlighet att delta i en höstretreat på
Äspögården som ligger ett stenkast från Sveriges sydligaste
udde, Smygehuk. Äspögården byggdes på 1800-talet som
prästgård, men är nu i privat ägo och flitigt använd till retreater och kurser. Som gäst på gården får du ett eget rum med
egen toalett och dusch.
Under retreaten får du möjlighet att under en helg leva i avskildhet och stillhet tillsammans med andra. Det är ett tillfälle för dig
att hinna ifatt dig själv och reflektera över vad som är viktigt i
livet. Har du aldrig provat retreat kan dessa dagar vara en möjlighet till ny erfarenhet. Större delen av tiden är du i tystnad. På så
sätt får du en möjlighet att lyssna på dina egna tankar och vara
nära andra i en tyst gemenskap. I tystnaden får du utrymme att
möta dig själv på djupet, och om du så vill, Gud.
Retreaten innehåller dagar av stillhet och reflektion, vandring i
höstfärger och bönemeditation, möjlighet för enskilda samtal och
gemensamma måltider. Under helgen kommer vi att fira mässa
i Äspö kyrkan. Allt program under retreaten är frivilligt och du
väljer själv vad du vill delta i utifrån dina egna behov. Denna
tysta gemenskap är en speciell upplevelse som är svår att beskriva
i ord, den behöver upplevas.

Observera: Denna retreat har tagit i beaktande de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat gällande Covid-19 och är gällande när denna församlingstidning går i tryck. För ändringar se församlingarnas hemsidor och Facebook.
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Retreat 23 till 25 oktober 2020
Kostnad: 1680 kronor per person, helpension
Medtag: lakan och handduk, anteckningsmaterial, Bibel
Praktisk info: boende i enkelrum med toalett med dusch, kläder
efter väder
Adress till gården: Äspögården, Äspö kyrkoväg 18-5, 231 99
Klagstorp
Sista anmälningsdag: 25 september 2020
Kontakt: Eva H Olsson, se sid. 20 för kontaktuppgifter
Eva H Olsson är präst i Skanör-Falsterbo församling med
inriktning mot vuxna och andlig fördjupning. Tillsammans med
församlingen vill Eva hitta relevanta mötesplatser för dagens
människor, bl.a. i pilgrimsgruppen (terminsstart 17/9).
Adina Wirdemo är präst i Höllvikens församling som leder meditations- och samtalskvällar i St
Hammars kyrka om måndagskvällarna (terminsstart 31/8). Hon är
utbildad i andlig fördjupning och
retreat för alla åldrar.

Till minnet av Karin Gustafsson
Karin Gustafsson har lämnat detta jordeliv efter en kort tids sjukdom den 5 juli 2020.
Karin arbetade som musiklärare, kantor och sångpedagog under många år i
främst Vellinge kommun och Skanör-Falsterbo församling.
Skanör Falsterbo församling och dess liv var en hjärtefråga för Karin. Först
som kantor och därefter som mångårig och uppskattad kyrkvärd och
ledamot i såväl kyrkofullmäktige som kyrkorådet.
Vi känner stor saknad efter Karins konstnärliga stämma och många sakliga
och kloka råd. Guds frid över hennes minne.
För kyrkorådet i Skanör-Falsterbo församling
Lars Lindmark
Kyrkorådets ordförande

Pilgrimsgruppen
N

är coronapandemin ruskar om vår värld och
inget längre är sig likt, är det många som längtar
efter stabilitet, trygghet, ursprung och tillhörighet. I
oroliga tider har kyrkan alltid varit den trygga hamn
där ens oroliga själ har kunnat lägga till och vänta ut
stormarna, de yttre stormarna likaväl som de inre.
Här i hamnen har en kunnat fylla på ny energi och få
släcka sin törst.
Det finns alldeles nära något som är som tidigare,
oavsett samhällets oro och hot: naturen. Här har vi
den vackraste och mest inbjudande katedral där allt
fortsätter som vanligt. Fåglarna sjunger av hjärtats
lust, solens strålar leker över de mognande fälten,
vinden ruskar om i lövkronornas gulnande blad och
det livgivande regnet svalkar och ger liv. Här är naturens egen friskvård för både kropp och själ, gruset
knastrar och asfalten gnisslar under våra fötter när vi
fortsätter vår väg framåt.
Onsdagsvandringar
Att promenera är hälsosamt och välgörande för
både kropp och själ, särskilt när en får sällskap längs
vägen.

Varannan onsdag (udda veckor
fr.o. m 9/9) träffas vi kl 10.00 utanför Skanörs
kyrka och vandrar tillsammans. Vandringen avslutas
med en enkel middagsbön i tornrummet i Skanörs
kyrka.
Lördagsvandringar
Den 26 september kl 9.00 samlas vi utanför Falsterbo kyrka. Vi vandrar ca 10 km i vårt närområde
och tar med oss matsäck och kläder efter väder.
Som under alla våra vandringar håller vi ordentligt
avstånd, d v s 2 meter eller mer. Lördagen den 28
november kl 9.00 vandrar vi från Skanörs kyrka.
Vandringarna riktar sig till alla åldrar. För den som så
önskar finns det möjlighet att vandra i tystnad.
Ingen anmälan, kom när du har lust!
Väl mött i pilgrimers sällskap.
Pax et bonum + (latin, det betyder: ”Fred och allt gott”)
Hoppas att vi ses!
Präst Eva H Olsson

Gudstjänster med pilgrimsperspektiv
Under hösten kommer vi att fira gudstjänst varje torsdag kl 18.30. Gemensamt för dessa
gudstjänster är att de på olika sätt rymmer pilgrimsperspektivet. Allt från det historiska till det nutida,
från de dammiga vägarna mot Jerusalem där Jesus vandrade med sina lärjungar och andra följeslagare,
till den individuella pilgrimsvandringen i det egna nuet.
Efter gudstjänsten går vi in i Skanörs församlingshus där våra samtalskvällar hålls. Dessa kvällar kommer att ta sitt avstamp
i texter av både Caroline Krook, Anna Alebo och Hildegard av Bingen. När vi träffas läses texten upp för oss och sedan tar
samtalet vid. Det finns möjlighet att få tillgång till texten i förväg, kontakta Eva H Olsson. Ingen anmälan eller förkunskap
behövs för dessa samtal, utan vi ”gräver där vi står” och talar om det som texten väcker, här och nu.
• Torsdagarna 17/9, 15/10, 19/11 och 17/12
• Samma tid och plats för varje gång, kl 18.30 i Skanörs kyrka, därefter (c:a kl 19.15)
i Skanörs församlingshus.
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Onsdag 23 september
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 20 september
15:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00

Torsdag 17 september
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 16 september
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 13 september
14:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Torsdag 10 september
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 9 september
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 6 september
13:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 2 september
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

September

Söndag 30 augusti
12:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Augusti

28

21
22
25

14
15
18

07
08
11

Onsdag 28 oktober
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 25 oktober
20:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00
Ungdomsmässa i Skanörs kyrka kl 18.00

Torsdag 22 oktober
Spagettigudstjänst i Skanörs kyrka kl 17.30
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Torsdagsmässan är en form av meditationsgudstjänster som ger oss möjlighet att lyssna inåt, slappna
av och reflektera, som ger oss frihet att släppa alla
tankar för en stund och bara vara.
Mässan har en tydlig form som är sig lik från gång till
gång. Stillheten inramas av gemensam sång, musik och
en kort betraktelse ofta följd av tystnad. Här finns också
möjlighet att be och tända ljus. Välkommen att komma

Under dessa kvällar är kyrkan sparsamt upplyst och
inger en rofylld stillhet. Vi som kommer är från olika
sammanhang och har olika tempon. Någon kommer
kanske från en hektisk dag med många möten, någon
från en dag i ensamhet som kanske inte är självvald
och några konfirmander kommer kanske direkt från
sin träning. Vi samlas och möts för att dela en stund i
frid och kravlöshet, stillhet, fördjupning och närvaro. Vi
delar den med varandra, med oss själva och med Gud.

Nyhe

Onsdag 21 oktober
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Torsdagsmässor

Torsdag 19 november
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 18 november
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 15 november
Söndagen före domssöndagen
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00
Ungdomsmässa i Skanörs kyrka kl 18.00

Någon har sagt: ”Den längsta resan är inåt.”
Tillsammans vill vi bege oss ut på sådana
resor under höstens torsdagsmässor,
varje torsdag kl 18.30 i Skanörs kyrka.

18
19

12
15

Torsdag 12 november
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Söndag 18 oktober
19:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00

Torsdag 15 oktober
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 14 oktober
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen
Fiskmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00.
Du som är döpt inbjuds att hämta din dopfisk.
Dopåtersamling med tårtkalas Falsterbo
församlingshus.

Torsdag 8 oktober
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 7 oktober
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

A U G U S T I - S E P T E M B E R - O K TO B E R - N O V E M B E R
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Med reservation för ändringar.
För löpande information se:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.se/skanorfalsterboforsamling
Lokaltidningen Vellinge

Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag
Gudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00
Ungdomsmässa i Skanörs kyrka kl 18.00

Torsdag 1 oktober
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Oktober

Onsdag 30 september
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 27 september
16:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Torsdag 24 september
Spagettigudstjänst i Skanörs kyrka kl 17.30
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

11

01
04
05
08

29
31

Onsdag 11 november
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 8 november
22:a söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst i Falsterbo kyrka kl 11.00

Torsdag 5 november
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

Onsdag 4 november
Morgonbön i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 1 november
Alla själars dag
Musikmässa i Skanörs kyrka kl 18.00

November

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag
Minnesgudstjänst i Falsterbo kyrka kl 16.00
och 18.00
Minnesgudstjänst i Skanörs kyrka kl 16.00
och 18.00

Torsdag 29 oktober
Veckomässa i Skanörs kyrka kl 18.30

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

Mässorna är en del av samarbetet mellan Höllvikens
och Skanör-Falsterbo församlingar.
I Stora Hammars kyrka i Höllviken firas stilla mässor
följande söndagar 13/9, 18/10, 22/11 kl 18:00.

hit, se och lyssna eller bara vara.

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

Vill du bli en av många ideella
medarbetare i Skanör-Falsterbo
församling? Du behövs!
Torsdagen den 3 september kl 10-11 samlas vi i Skanörs
församlingshus för planering av terminens uppgifter och härliga
utmaningar.
Vi välkomnar dig som funderat på att bidra in i församlingen.
- oavsett om du har deltagit i församlingens verksamhet
tidigare eller känner dig ”ny”.
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 bistå 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 på sid. 20.

Diakonala
verksamheter
Umgås, fika och delta i intressanta samtal.
Följande händer i våra församlingshus.

MÅNDAGSTRÄFFEN
Måndagsträffen är en mötes och
samtalsgrupp med ett bestämt samtalsämne eller föredrag.
Vi träffas över en kopp kaffe och kaka på måndagar i Falsterbo
församlingshem mellan 14-15.30.
14/9 5/10 2/11 14/12
Intresserad av att vara med? Anmäl dig till diakon Carina Hansson.
Kontaktuppgifter finns på sid. 20.

SAMTALSGRUPP - KYRKOÅRET
Detta är gruppen för dig som är nyfiken på kyrkans liv. Varför ”vi
gör som vi gör”? Varför har vi olika antal ljus på altaret? Vad är
Fastan för något? Hur är Kyrkoåret uppbyggt? Vad är liturgi och
varför talar vi ”kyrkiska” i kyrkan?
4 torsdagar - 1/10, 29/10, 26/11 och 10/12 träffas vi i
Skanörs Församlingshus, vån 2. 10.00-11.30.
Det finns möjlighet att äta lunch tillsammans efteråt.
Anmälan till diakon Carina Hansson (max 8 deltagare)
Kontaktuppgifter finns på sid. 20.

SAMTALSGRUPP - BOKCIRKEL
Under vårterminen 2020 träffades en
grupp och samtalade kring Olle Carlssons
bok ”Kristendom för ateister”. Denna
grupp fortsätter nu, vi har några platser
kvar - så är du intresserade av att diskutera och fördjupa dig i livets frågor - är
det här du ska vara med.
Kontakta diakon Carina Hansson för mer
information om vilka datum som gäller.
Kontaktuppgifter finns på sid. 20.

LEVA-VIDARE GRUPP

I församlingen ges möjlighet till deltagande i församlingens
Leva-Vidare-Grupper. Vi kommer att ha en eftermiddagsgrupp
och en kvällsgrupp.
Grupperna startar den 8/10 på Skanörs Församlingshus, vån 2
Anmäl dig till komminister Eva H Olsson eller diakon Carina
Hansson. Kontaktuppgifter finns på sid. 20.

Gerties kaffe pausad under
höstterminen 2020
Mer information ges via församlingsexpeditionen.
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Nytt och spännande för terminen
är ”Torsdagar i Skanör”. Sopplunchen i Falsterbo flyttar till
Skanörs församlingshus och Kyrkans Vänner får utökade antal
träffar och träffas alla jämna torsdagar med start vecka 38.
Läs mer om Torsdagar i Skanör på sidan 3.
11.30 - 12.30 Serveras en enklare lunch i Skanörs församlingshus. Lunchen serveras alla torsdagar med start vecka 37
12.30 - 13.30 Efter lunchen ges det möjlighet att sitta kvar och
lyssna till dagens programpunkt vilket kan vara lite musikunderhållning eller annan intressant programpunkt. Torsdagar i Skanör
är helt öppen och alla är välkomna.

Musikgudstjänster
Hösten 2020

Söndag 6 september
Falsterbo kyrka kl 18.00
”Music for a while”
Sång och cello: Agnes Hulander
Sång, piano och orgel: Peter Sjunnesson
Sång och piano: Karolina Larsson
Söndag 11 oktober
Skanörs kyrka kl 18.00
“Bohemian Connection”
Sång, piano och orgel: Peter Sjunnesson
och Robert Bennesh
Söndag 1 november
Falsterbo kyrka kl 18.00
”Musik i allhelgonatid”
Musik: Agnes Hulander Trio

Robert

Karolina

Peter

Agnes

Nytt för i höst!

Babyrytmik
Välkommen att anmäla dig och ditt barn till Babyrytmik.
Vi träffas 10 gånger under hösten och sjunger tillsammans
under ca 45 minuter. Fokus kommer ligga på rörelse, sång
och relationen mellan barnet och dig som förälder. I grupp
1 sker mycket av sången på golvet medan vi i grupp 2
också kommer stå upp och röra på oss.
Tisdagar:
Grupp 1: Barn 0 till 9 månader (eller tills barnet börjar gå)		
kl 9.30-10.15
Grupp 2: Barn 9 (eller från att barnet kan gå) till 18 månader
kl 10.30-11.15
Är du osäker på till vilken grupp du ska anmäla ditt barn,
prata med ledare Karolina Larsson.
Plats: HimlaLiv, Skanörs församlingshus.
Första tillfället är 15 september
sen följande datum: 22 sept,
29 sept, 20 okt, 3 nov, 10 nov,
24 nov, 1 dec och 8 dec.
Ring in din anmälan till kantor Karolina
Larsson från och med onsdag 2 september
klockan 13.00. På grund av coronaviruset
så kommer det vara färre platser än annars.
Först till kvarn gäller!

Körsång i Coronatider
I Skanör-Falsterbo församling kommer vi under
hösten försiktigt att starta igång körverksamheten. Dock med justeringar så att vi följer
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då
körsångare hanterar luft långt ner från luftvägarna, finns en risk att smitta sprids i större
utsträckning än i andra sammanhang.
I praktiken kommer detta innebära att personer som befinner sig i någon riskgrupp för
Covid-19 ombeds att inte delta i någon kör
under hösten. Det innebär i sin tur att Motettkören, där många är 70 år eller äldre, fortsatt
kommer vara pausad. Kören Embrace kommer
repetera i mindre grupper och Vokalensemblen
kommer repetera i kyrkan eftersom man där
kan stå utspritt.
Folkhälsomyndigheten har konstaterat att barn
och ungdomar redan möts i skolorna vilket gör
att risken för att nya smittkedjor startas får
anses vara liten. Därför kommer våra barn- och
ungdomskörer StarSingers och Hopeful startas
upp som vanligt.
Självklart fortsätter vi följa rapporteringen
från Folkhälsomyndigheten och reserverar oss
därför för ändringar. För senaste uppdateringar
gällande körverksamheten, besök vår hemsida
eller vår facebooksida.

Körstart
24 augusti
19.15-21.15 Skanörs kyrka
Skanör Falsterbo vokalensemble
Körledare: organist Peter Sjunnesson

3 september
19.15-21.15 Skanörs församlingshus
Embrace grupp 1
Körledare: kantor Karolina Larsson

8 september
17.00-18.30 Falsterbo församlingshus
Ungdomskören Hopeful
Körledare: organist Agnes Hulander

10 september
19.15-21.15 Skanörs församlingshus
Embrace grupp 2
Körledare: kantor Karolina Larsson

26 augusti
15.30-16.30 Skanörs församlingshus
StarSingers grupp 2
16.45-17.30 Skanörs församlingshus
StarSingers grupp 1
Körledare: organist Agnes Hulander

Kontaktuppgifter till körledarna finns på
sid. 20
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FRÄLSARKRANSEN
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, 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 vilar 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 när vi undervisar
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 arbetat med
under konfirmandpasset. Varje konfirmandpass
innehåller andakt i kyrkan samt olika aktiviteter
och arbetspass i församlingshemmet.
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.
Vi har i tidigare nummer av Kyrkoåret presenterat Gudspärlan, Tystnadspärlorna, Jagpärlan,
Doppärlan, Ökenpärlan, Bekymmerslöshetspärlan
och Kärlekspärlorna. Nu har vi kommit fram till
Hemlighetspärlorna.

HEMLIGHETSPÄRLORNA

Hemlighetspärlorna – med Konfirmanderna
Det finns tre stycken Hemlighetspärlor i Frälsarkransen. En är svagt grönfärgad och två är vita. I
14 I KYRKOÅRET

dem kan du gömma det som bara du vill dela med
Gud. Men i den gröna pärlan lägger vi också in
Skapelseberättelsen, vår värld och ”miljösmarttänk”.
ANDAKT I KYRKAN
Pärlsång, vi sjunger alltid en sång eller psalm
som knyter an till dagens pärla.
Hemlighetspärlorna – Måne och sol, Sv.Ps. nr. 21
Pärlberättelse, en berättelse som knyter an till
dagens pärlor. Vi läser Skapelseberättelsen ur Bibeln 1 Mos 1:1–2:3, se även under nästa rubrik.
Idag är det Hemlighetspärlorna som vi ska
reflektera kring. Har ni hemligheter som ingen vet
om? Vad gör ni med era hemligheter? Bär med
er de här frågorna. Hemlighetspärlorna är tre
stycken, två vita och en grön. I det här konfapasset, i den gröna pärlan, har vi valt att ta med
Skapelseberättelsen och vi vill tillsammans med
er få igång ett ”miljösmarttänk”. I Bibeln står det
att Gud har skapat världen och Gud sa: ”Jag ska
göra människor som liknar mig. De ska bestämma
över alla djur och ta ansvar för hela jorden.” Alla
människor har ett ansvar för vår värld. Vi har fått
i uppgift av Gud att sköta om vår jord. Hur gör
vi för att ta hand om skapelsen på bästa sätt?
Fundera över detta också så pratar vi vidare om
det under dagen.
ARBETSPASS
Hemlighetspärlan, den gröna, Skapelsepärlan,
upplevelsevandring med Skapelseberättelsen
För att konfirmanderna på ett pedagogiskt
sätt ska ta till sig Skapelseberättelsen får de
vara med om en upplevelsevandring. Vi läser
Skapelseberättelsen igen men den här gången
får de uppleva berättelsen med alla sina sinnen.
Innan konfirmanderna får komma in i rummet
där upplevelsevandringen ska vara, samlar vi
dem i ett annat rum. Vi förklarar för dem, att
de med alla sina sinnen, ska få vara med om en
upplevelsevandring. Vi förklarar vidare att dom
kommer att göra den sittandes i en ring på stolar
i tystnad, inget småprat sinsemellan, och att de
under en stor del av ”vandringen” kommer att ha
ögonbindel på sig. Vi förklarar för ungdomarna
att vi inte kommer att utsätta dem för något
farligt. Vid några tillfällen kommer de att få olika
sker i sina händer. När vi säger att ni kan smaka
på det så gör gärna det. Sen går vi in och börjar
vår upplevelsevandring! Rummet är förberett
med material att användas till vandringen och på
stolarna som står i en cirkel ligger ögonbindlar.

När konfirmanderna kommer in i rummet spelas
det svag musik av Gynt. De sätter sig och lägger
bindlarna i knät. Nu börjar vi…..
”Alldeles i början av skapelsen så lät Gud atomerna virvla omkring i en mäktig dans, då formade
Han galaxer och stjärnsystem. Också vår lilla jord
blev formad av Gud som en skimrande pärla i universum och Gud andades liv över jorden. Det är
det livet som Bibeln handlar om. Den handlar om
vårt liv. Tänk dig nu en resa genom tid och rum,
som att du vaknar upp på skapelsens första dag
och vandrar omkring i skapelsens morgon. Nu ska
du, med alla dina sinnen öppna, få uppleva skapelsen”. Musiken höjs, efter en stund stängs
den av helt. ”I begynnelsen skapade Gud himmel
och jord”. Sand läggs i konfirmandernas händer.” Jorden var öde och tom, djupet täcktes av
mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Vi ”viftar” med ett plastlock framför
dem. Gud sade: Ljus bli till! Och ljuset blev till”. Vi
tänder ett dopljus i mitten. ”Gud såg att ljuset
var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud
kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt.
Det blev kväll och det blev morgon. Det var den
första dagen”. Konfirmanderna sätter på sig
ögonbindlarna. Paus. ”Gud sade: I vattnet skall
ett valv bli till och det ska skilja vatten från vatten”. Vi plaskar med vatten i en skål. Paus. ”Och
det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet
under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud
kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev
morgon. Det var den andra dagen”. Paus. ”Gud
sade: Vattnet under himlen ska samlas till en enda
plats så att land blir synlig. Och det blev så. Gud
kallade det torra landet jord, och vattenmassan
kallade han hav. Och Gud såg att det var gott”.
Alla får några vattendroppar i handen. ”Gud
sade: Jorden skall ge grönska, fröbärande örter
och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt
skall växa på jorden. Och det blev så”. Alla får
lukta på potpurri. ”Jorden frambringade grönska, olika arter av fröbärande örter och olika arter
av träd med frö i sin frukt”. Alla får en liten bit
äpple i handen. ”Smaka gärna på frukten som
Gud har skapat”. Paus. ”Och Gud såg att det
var gott. Det blev kväll och det blev morgon.
Det var den tredje dagen”. Paus. ”Gud sade:
På himlavalvet skall ljus bli till och det ska skilja
dagen från natten och utmärka högtider, dagar
och år. Det skall vara ljus på himlavalvet och lysa
över jorden. Och det blev så, Gud gjorde de två
stora ljusen, det större ljuset till att härska över

dagen och det mindre till att härska över natten,
och han gjorde stjärnorna”. Stjärngodis läggs i
konfirmandernas händer. ”Smaka gärna på det
du har fått i handen”. Paus. ”Han satte ljusen på
himlavalvet att lysa över jorden, att härska över
dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och
Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det
blev morgon. Det var den fjärde dagen”. Paus.
Ljud med olika fågelläte spelas upp. ”Gud
sade: Vattnet skall vimla av levande varelser och
fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.
Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika
arter av levande varelser som vattnet myllrar och
vimlar av och alla olika arter av fåglar”. Fågellätet tystnar. Alla får en godisfisk i handen.
”Smaka gärna på det du har fått i handen”. Paus.
”Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade
dem och sade: Var fruktsamma och föröka er, och
uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna
föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon.
Det var den femte dagen”. Paus. ”Gud sade:
Jorden skall frambringa olika arter av levande
varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika
arter. Och det blev så. Gud gjorde olika arter av
vilda djur, boskap och markens kräldjur”. Alla
får varsin ullbit i handen att känna på. Paus.
”Och Gud såg att det var gott. Gud sade: Vi skall
göra människor som är vår avbild, lika oss. De
skall härska över havets fiskar, himlens fåglar,
boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns
på jorden. Gud skapade människan till sin avbild,
till Guds avbild skapade han henne. Som man och
kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem
och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er,
uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över
havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur
som myllrar på jorden. Gud sade: Jag ger er alla
fröbärande örter på hela jorden och alla träd med
frö i sin frukt: Detta skall ni ha att äta. Åt markens
djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på
jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som
han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll
och det blev morgon. Det var den sjätte dagen”.
Paus. ”När ni sitter här lägger ni händerna på ert
ansikte och känner Guds avbild. Du är skapad till
Guds avbild och älskad för den du är”. Alla tar på
sina ansikten. ”Så fullbordades himlen och jorden
och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud
fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde
dagen efter allt han gjort. Gud välsignade sen
sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty
på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt
skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel
och jord skapades”.
Upplevelsevandringen avslutas med att alla
i stillhet, med ögonbindlarna på, lyssnar till
Louis Armstrongs What A Wonderful World.
Reflektionerna efter denna upplevelse var att
många tyckte att det var lugnande, andra att det
var spännande och ett flertal sa att de kunde ta
till sig texten mycket bättre utan synintryck med
endast hörsel, smak, lukt och känsel.
Hemlighetspärlan, den gröna – vår värld &
miljösmarttänk
Alla människor har ett ansvar för vår värld. Hur
gör vi för att ta hand om skapelsen på bästa sätt?
Vi delar in konfirmanderna i mindre grupper och
jobbar med världskartan för att få syn på vad vi
kan göra här och nu. Vi ber att ungdomarna ritar
upp världen tillsammans på ett papper. Varje
grupp har bara en penna som de skall rita med. De
måste alltså samarbeta. Vi ber dem markera norr

och söder. Med en blå penna skall de nu markera
på kartan var maten de åt senast kom ifrån. Med
grön penna ska de markera på kartan vart deras
kläder, som de har på sig, kommer ifrån. Här
hjälps de åt för att kolla lappar i varandras kläder.
(De blir förvånade många gånger när de inser
varifrån kläderna kommer, en konfirmand hade en
tröja från Uzbekistan!)
Med orange penna skall de sedan markera på
kartan vart den musik de lyssnar på kommer
ifrån. Sen får varje grupp redovisa sin ”världskarta”. När alla redovisat så sammanfattar vi
övningen. Vi kom fram till att maten de ätit till
frukost huvudsakligen var närproducerat eller i
alla fall producerat i Sverige. De flesta kläder var
från Asien, några från USA och Europa. Musiken
de lyssnar på kommer från England och USA. Vi
samtalar om vad vi kan dra för lärdom av detta.
Ingen nyhet tyckte ungdomarna bortsett från var
kläderna kom ifrån. Konfirmanderna får sen i uppgift att i grupperna skriva ner fem saker de kan
göra med start när de kommer hem, för att på ett
miljösmart sätt ta hand om världen bättre.
1, Sopsortera. 2, Handla närodlat & svensktillverkat. 3, Handla fler kläder & saker på
Second Hand. 4, Inte slänga mat. 5, Cykla till
träning istället för att bli körd i bil.
Hemlighetspärlorna; HJÄLP – TACK – FÖRLÅT
Hemligheter har vi alla. Har ni funderat på vad ni
gör med era hemligheter? När någon berättar en
hemlighet för oss kan det vara svårt att låta bli
att inte berätta den för någon annan. Ibland kan
man tro att man är ensam med sina hemligheter men Gud vet allt om oss. För Gud kan man
berätta alla hemligheter. Det stannar hos honom.
Vi fortsätter vårt konfapass och uppehåller oss
vid alla tre Hemlighetspärlorna. Pärlorna kan symbolisera många olika saker för oss. Vill man kan
man låta en pärla symbolisera sin familj, en annan
pärla kompisarna och den tredje pärlan någon
som är sjuk. Vad ni vill att pärlorna ska symbolisera bestämmer ni själva, de är ju hemliga – det
är mellan dig och Gud. Vet man inte vad man skall
välja att lägga in i sina Hemlighetspärlor då skall
ni få lite hjälp. En pärla kan symbolisera HJÄLP,
bra om man behöver be om hjälp med något. Den
andra pärlan kan symbolisera TACK, bra när man
vill tacka för något som gått bra och den tredje
pärlan kan symbolisera FÖRLÅT, bra om man vill
be om förlåtelse för något som blivit fel eller om
man behöver extra kraft för att kunna förlåta sig
själv och andra. Vi delar in konfirmanderna i två
grupper. De får sedan gruppvis reflektera över
ord som TACK och HJÄLP. Därefter reflekterar vi
tillsammans i helgrupp över ordet FÖRLÅT. Ungdomarna tar sina Biblar och går till sina grupper.
TACK! Vi läser Lukasevangeliet 17:11-19. ”Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen
mellan Samarien och Galileen. När han var på
väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De
stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare,
förbarma dig över oss! Då sade han till dem: Gå
och visa upp er för prästerna! Och medan de var
på väg dit blev de rena.
En av dem vände tillbaka när han såg att han blivit
frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade
sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom.
Han var samarier. Jesus frågade: Blev inte alla tio
rena? Var är de nio andra? Är det bara den här
främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud
ära? Och han sade till mannen: Stig upp och gå.
Din tro har hjälpt dig”. Vi reflekterar över några

frågor tillsammans: Vad händer i berättelsen?
Vad är lätt att tacka för? Måste man tacka? Finns
det något man inte behöver tacka för? Kan det
bli för många tack? Konfirmanderna diskuterade
mycket och vi sammanfattade reflektionen med
att det är bättre att tacka en gång för mycket. Då uppfattas man som en artig och trevlig
person som visar respekt för andra människor. På
bordet framför ungdomarna ligger en hög med
TACK-kort. De får i uppgift att skriva TACK-kort
till någon. De får fundera en stund på vem de vill
skriva det till. Sedan får de välja ett av korten och
skriva sitt TACK. Kortet visas inte för någon, de
tar det med sig och väljer själv om de vill ge det
till adressaten.
HJÄLP! Vi läser Lukasevangeliet 5:17-26. ”En
dag höll han på att undervisa, och där satt fariséer och laglärare, som hade kommit från varenda
by i Galileen och Judéen och från Jerusalem. Och
han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då
kom det några bärande på en bår med en man
som var förlamad, och de försökte komma in
med honom och sätta ner honom framför Jesus.
Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln
gick de upp på taket, tog bort teglet och firade
ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När
han såg deras tro sade han: Min vän, du har fått
förlåtelse för dina synder. Då tänkte de skriftlärda
och fariséerna: Vad är det för en hädare! Vem kan
förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod vad
de hade för tankar och sade till dem: Vad är det
ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga:
Du har fått förlåtelse för dina synder, eller att
säga: Stig upp och gå? Men för att ni skall veta
att Människosonen har makt här på jorden att
förlåta synder, säger jag dig – och nu talade han
till den lame – Stig upp, ta din bår och gå hem.
Genast reste han sig, mitt för ögonen på dem,
tog båren han hade legat på och gick hem, allt
medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och
prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sade:
Det är otroligt, det vi har sett idag”. Vi reflekterar över några frågor tillsammans: Vad händer
i berättelsen? Kan man göra vad som helst för
att få hjälp? Hjälper du alltid till? Vilka behöver
egentligen hjälp? Vårt samtal och vår reflektion
kring frågorna, efter att ha läst bibelberättelsen,
där den lame mannen fick hjälp av sina vänner att
komma till Jesus, blev det ett fokus på att HJÄLPA
sina kompisar och sina vänner och hur vi hjälper
varandra.
Konfirmanderna får göra några sammarbetsövningar. Vi uppmärksammar dem på att i sammarbetsövningar är målet att samarbeta, inte lyckas
med uppgiften. Den första övningen går ut på
att de ska hitta den längsta tändstickan. På ett
bord framför konfirmanderna ligger en hög med
tändstickor i olika längder. Bara en av dem får
prata. Bara en av dem får peka. De andra får nicka
och göra grimaser. Här gäller det att ”inordna” sig
i gruppen och få ”flyt” på att det är en som pratar.
Den andra sammarbetsövningen går ut på att
ungdomarna ska vända en matta som de står på.
De får inte röra vid golvet.
FÖRLÅT! Vi läser Matteusevangeliet 18:21-22.
”Då kom Petrus fram till honom och sade: Herre,
hur många gånger skall min broder kunna göra
orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så
mycket som sju gånger? Jesus svarade: Jag säger
dig: Inte sju gånger utan sjuttiosju gånger”.
Texten fortsätter på nästa uppslag...
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Vi reflekterar i storgrupp över några frågor
tillsammans: Vad händer i berättelsen? Vad
är lätt att förlåta? Vad är svårt att förlåta?
Hur viktigt är det att förlåta andra? För vem
är det viktigt? Vad är lätt att be om förlåtelse för? Vad är svårt att be om förlåtelse
för? Hur viktigt är det att be om förlåtelse?
Måste man förlåta? Kan Gud förlåta allt?
Förlåt är ett stort ord att samtala kring och
vi tycker väldigt olika. Vi är överens om
att det kan finnas saker som är svåra att
förlåta. Enligt Bibeln och texten vi läste bör
vi sträva efter att förlåta så långt det går,
för att vi själva ska må bra och samtidigt
ge vår medmänniska en ny chans. När det
känns svårt att förlåta kan vi be till Gud om
hjälp. Att förlåta handlar inte om att glömma
bort, men när du förlåter tar du ett steg
framåt och lämnar det som blev fel bakom
dig. På frågan om Gud förlåter allt? Ja, om
vi ärligt ber om förlåtelse. Till skillnad från
oss människor är det till och med så att Gud
glömmer våra fel.
Konfirmanderna får sedan vara med om en
4–hörns övning om FÖRLÅTELSE. Denna
övning innebär att man delar in rummet
i olika hörn; hörn-1, hörn-2, hörn-3 och
ett eget alternativ-hörn. Konfirmanderna
får sedan höra några olika dilemman, i det
här fallet, om förlåtelse. De ska sedan ta
ställning och gå till det hörnet som de tycker
bäst stämmer överens med sin uppfattning.
Ett exempel på ett av de dilemman vi läste:
Din bästa kompis har skvallrat för flera i
klassen om en sak du berättade i förtroende. Hörn-1; Tänker att du ju också gjort fel
ibland och förlåter kompisen. Hörn-2; Förlåter kompisen – men bara om han eller hon
verkligen, verkligen ber om ursäkt. Hörn-3;
Tänker ut ett sätt att hämnas. Hörn-4; Eget
alternativ. Sedan får de som vill säga något
om varför han/hon valt att ställa sig i det
hörnet som de gjort.
EGEN REFLEKTION OCH PÄRLDAX
Mot slutet av konfirmandpasset målar konfirmanderna Hemlighetspärlorna i sin Bibel
och där med egna ord skriver de vad pärlorna symboliserar för dem. Den sista övningen
för dagen, Pärldax, gör vi tillsammans. På tre
små Hemlighetspärlor i papp ligger konfirmandernas Hemlighetspärlor. Nu trär vi på
den tolfte, trettonde och fjortonde pärlan, i
det som ska bli, vår egen Frälsarkrans.
Konfirmanderna har, med alla sina sinnen,
tagit del av Skapelseberättelsen. De har reflekterat och fått igång ett ”miljösmarttänk”.
De har fått kunskap om att alla människor
bär på hemligheter och att Gud vet om våra
hemligheter. Ungdomarna har reflektera
själva men även tagit del av varandras
tankar och åsikter om orden TACK, HJÄLP
och FÖRLÅT och har på så sätt fått större
förståelse om ordens innebörd. De har också
slutligen reflekterat över vad Hemlighetspärlorna symboliserar för dem själva. Allt
detta får symbolisera Hemlighetspärlorna.

HEMLIGHETSPÄRLORNA –
med Martin Lönnebo
”De glänsande Hemlighetspärlorna: Tre små
pärlor, där den första är milt grön som de
tidiga groddbladen, de andra vita. Pärlorna
är små men rymliga nog att förvara all din
längtan. I dem förvarar du bildligt det dyrbaraste du äger, ja, livets drömmar, böner,
förundran, önskningar. Pärlorna kan bli en
skön bönbok. Att röra vid dessa tre pärlor är
att säga: Gud, kom ihåg. Glöm inte. Välsigna
och bevara.”
ANDAKT
”Vägen till de tre hemligheterna är inte
lång. Och den leder till ditt hjärta. Ingen
annan än Gud och du känner dessa pärlors
hemligheter. Har jag barn, så gömmer jag
kanske deras namn i den första av pärlorna,
tillsammans med nära och kära, levande och
döda. Jag tackar moder jord för alla hennes
under. Jag ber för jordens beskydd och livets
framtid, djuren och växterna. I den andra har
jag kanske alla dem som jag har lovat bedja
för, mina arbetsuppgifter och det samhälle
jag lever i, den världsvida kyrkan, de sjuka
och döende, de fattiga och övergivna. I
den tredje förvarar jag kanske mina mest
innerliga och personliga önskningar och
drömmar. När jag rör vid dessa pärlor är det
en beröringens bön: Herre tänk på dem”.
”Du rör vid Hemlighetspärlorna och säger: O
Gud, du känner mig och vet allt. För dig
är inte min oro och min längtan fördold. Du
känner mina nära och kära och allt jag ber
för. Jag lämnar allt och alla i din barmhärtiga
hand. Amen”.

”Hemlighetspärla 1
Här är din plats för bön och drömmar,
väntan och hopp. Se på den gröna pärlan
gläd dig över de gåvor Jorden, din mor, har
gett dig. Svik henne inte. Låt henne inte falla
i rövarhänder.
Hemlighetspärla 2
Här är din plats för bön och drömmar, väntan och hopp.
Hemlighetspärla 2
Här är din plats för bön och drömmar, väntan och hopp”.
”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din
hand”. Ps 139:5
Kristus säger: ”Saliga de barmhärtiga, de
skall möta barmhärtighet”. Matt 5:7
”Saliga de som håller fred, de skall kallas
Guds barn”. Matt 5:9
Text: Carina Samuelson
Källor;
Bibeln
Den Svenska Psalmboken
Bibeln- Från början till slut, Bokförlaget Libris 2002
Alltid älskad samlingsvolym, Kristina Reftel, Argument
Förlag 2009
Livet & Frälsarkransen, Emma Tribell, Verbum Förlag 2011
Konfirmandarbete med Frälsarkransen, Emma Tribell,
Verbum Förlag 2011
Frälsarkransen, Martin Lönnebo, Verbum Förlag 2008
sjätte upplagan
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18 anledningar att vara medlem
Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara
när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska
kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift
som används till många viktiga verksamheter.
Din kyrkoavgift går bland annat till:

• Barn & familjeverksamhet och andra aktiviteter

Inte medlem ännu?
Anmäl dig via blanketten och lämna eller skicka den
till Skanör-Falsterbo församling, kyrkogatan 5b,
239 30 Skanör

där små barn och deras föräldrar kan mötas

• Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
• Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger,
förtvivlan och hopp.
• Gemenskapsträffar för äldre och för ensamma
• Jourhavande präst som människor i krissituationer kan
kontakta under den tid på dygnet då många andra 		
resurser är stängda

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Namn:

Personnummer/födelsedatum:

Gatuadress:

• Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum,
samtalsstöd m.m.
• Själavårdssamtal när livet känns tufft och man
behöver någon att prata med

Postadress:

E-postadress

Telefon

Namnteckning

Ort och datum

• Tala tro och liv med unga i samband med konfirmation
• Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
• Ett rikt musikliv med körer och musiker
• Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv

Var vänlig markera de svar som är aktuella
¨ Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning, år.............månad.............dag .............
¨ Jag är döpt i en annan evangelisk-luthersk kyrkas ordning, år.............månad.............dag .............

• Skapa mötesplatser för ungdomar

¨ Jag är döpt i en annan kristen kyrkas ordning, år.............månad.............dag .............
och önskar undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

• Stöd till de som sörjer

¨ Jag är inte döpt men önskar undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära som
förberedelse för dop.

• Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig 		
svenska och komma in i samhället

¨ Jag är konfirmerad i Svenska kyrkans ordning, år.............månad.............dag .............

• Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar

Ett barn som inte tillhör Svenska kyrkan och är folkbokförd i Sverige, men har vårdnadshavare som tillhör kyrkan och är
folkbokförd i Sverige, kan finnas antecknat i avvaktan på dop eller meddelande i kyrkobokföringen. Anteckning tas bort ur
kyrkobokföringssystemet när barnet blir fyra månader eller vårdnadshavaren begär att anteckningen ska tas bort.
Likaså kan det finnas anteckning för vårdnadshavare som inte tillhör kyrkan och är folkbokförd i Sverige, men har
barn under 18 år som tillhör kyrkan och är folkbokförd i Sverige. Anteckningen tas bort ur kyrkobokföringssystemet
när barnet blir 18 år eller vårdnadshavaren begär att anteckningen ska tas bort. För de som saknar svenskt
personnummer finns inte uppgiften om tillhörighet till Svenska kyrkan i kyrkobokföringssystemet. Den uppgiften finns
i ett särskilt register hos kyrkostyrelsen. (Svenska kyrkan på nationell nivå, Svenska kyrkans kansli)

• Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
• Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
• Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete
vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika
biståndsprojekt.

¨ Jag är konfirmerad i en annan kristen kyrkas ordning, år.............månad.............dag .............

För kyrkoherdens/församlingsexpeditionens anteckningar

Inkom

Kyrkoherdens beslut

Registrerat i kyrkobokföringen

Diarienummer

Registrerat av

Bevis utsänt
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Nu lackar det mot jul och söndagen den
22 november förvandlas Falsterbo
församlingshus åter igen till en
Julstuga. I Julstugan mjukstartar vi årets
julmys med massor av julpyssel och
pepparkaksbak. Det serveras julfika och
varm glögg. Kom och pyssla eller bara
ta en fika, njut av stämningsfull julmusik
och doften av nygräddade pepparkakor.
Nytt för i år är den lilla julmarknaden
som kommer finnas i trädgården till
Falsterbo församlingshus. Där kommer
det säljas julpynt, handarbeten och
handstöpta ljus, godis, lotter och mat.
Julstugan har något för alla åldrar,
så välkomna in i värmen.
Med anledning av Covid-19 pandemins begränsningar så kommer vi följa FHM:s rekommendationer gällande tillåtet antal besökare.

Är du en av dom som handarbetar i Skanör-Falsterbo,
stickar, virkar eller syr? Kokar du sylt, marmelad eller
saft? Är du hemma i Coronatider och har tid över och
vill bidra till en bättre värld?
Till julstugan den 22 november som i år blir utökad med liten julmarknad
kommer vi att sälja för att samla in pengar till julkampanjen, Act svenska kyrkans
internationella arbete. Handarbetar du, vill och har möjlighet att skänka något
av det du har skapat tar vi tacksamt emot det. Har du ett glas eller två över
av hemmagjorda delikatesser på årets skörd, sylt, inläggningar eller saft tar vi
tacksamt emot det också. Just du kan bidra till att göra världen till en bättre plats
genom ditt bidrag!
Vi behöver ditt bidrag senast den 13 november, du kan lämna på församlingsexpeditionen eller så hämtar vi upp utanför din dörr. Kontakta präst Mathilde
Karlgren. Kontaktuppgifter och öppettider finns på sid. 20.

Ljusstöpartisdag
Tisdagen den 20 oktober kl. 13-16, stöper vi ljus i
Falsterbo församlingshus. Ljusen säljer vi på julstugan
till förmån för julkampanjen, Act svenska kyrkans
internationella arbete, som i år är utökad med liten
julmarknad. Givetvis fikar vi under eftermiddagen
och du får med dig ett par ljus hem. Just du kan bidra
till en bättre värld! Är du intresserad och vill vara med,
anmäl dig till Mathilde Karlgren senast den 13 oktober.
Kontaktuppgifter finns på sid. 20.

ALLHELGONAHELGEN
Under Allhelgonahelgen serveras det kaffe i kyrkorna för
oss, som vill smycka och besöka våra gravar. Kyrkorna är
öppna och det finns möjlighet att tända ljus och sitta ner i
stillhet. På lördagen är det minnesgudstjänster i Skanör och
Falsterbo. På söndagen är det musikgudstjänst i Skanörs
kyrka kl 18.00.

ALLA HELGONS DAG - LÖRDAG 31 oktober
Möjlighet att sitta ner i kyrkorna och tända ett ljus.
Personal från kyrkogårdsförvaltningen finns tillgängliga och bjuder på kaffe/té och gravljus.
11.00-15.30 - Falsterbo kyrka
11.00-15.30 - Skanörs kyrka

Skanör och Falsterbo kyrkor är öppna:

Minnesgudstjänster kl 16.00 och 18.00
i Falsterbo kyrka
Minnesgudstjänster kl 16.00 och 18.00
i Skanörs kyrka

FREDAG 30 oktober
Välkommen att sitta ner och ta en kopp kaffe och tända ett
ljus. Personal från kyrkogårdsförvaltningen finns tillgängliga
och bjuder på kaffe/té och gravljus kl. 12.00 -16.00
Andakt kl. 16.00 i Skanör och Falsterbo kyrkor.
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ALLA SJÄLARS DAG - SÖNDAG 1 NOVEMBER
Musikgudstjänst kl 18.00 i Skanörs kyrka

Ställ upp
i kyrkovalet
l
a
v
o
Kyrk19 SEP 2021
Vill du vara med och göra skillnad? Då kan
uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan
vara något för dig! Här får du veta hur du gör för
att ställa upp i kyrkovalet.
Söndagen den 19 september 2021
är det val i Svenska kyrkan. Förra
gången, 2017, ställde nästan 30 000
personer upp som kandidater och
23 000 valdes till minst ett uppdrag.
Här får du veta hur du gör för att
ställa upp i kyrkovalet 2021.
Kyrkovalet är viktigt eftersom
Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är
beroende av människors engagemang
och i kyrkovalet har du och andra en
möjlighet att påverka.
DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI
KANDIDAT
Du som vill ställa upp som kandidat i
kyrkovalet måste:
• tillhöra Svenska kyrkan.
• vara döpt i Svenska kyrkan eller
annat kristet samfund, eller tidigare
ha varit förtroendevald i Svenska
kyrkan.
• fylla 18 år senast på valdagen.
• vara kyrkobokförd i det område
valet gäller (för kyrkomötet är du
bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

OM DU BLIR INVALD
Som förtroendevald inom Svenska
kyrkan är du med och bestämmer
vad kyrkan ska göra de kommande
fyra åren. Det handlar framför allt
om tre olika områden:
• Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen.
• Vad det får kosta – budgeten och
fördelningen av resurser.
• Hur det går under tiden – du är
med och följer upp och utvärderar
församlingens grundläggande uppgift:
att fira gudstjänst, undervisa i och
berätta om kristen tro, och att möta
och hjälpa
utsatta människor.
Om du blir invald gäller det en hel
mandatperiod, alltså fyra år. Det är
tiden fram till nästa val. Om du inte
blir invald på valdagen kan det hända
att du utses till ledamot eller ersättare
vid ett senare tillfälle till exempel för
att ersätta någon som flyttat.

Mer information om hur det går till att ställa
upp i kyrkovalet hittar du på
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp

Ordförande i Skanör-Falsterbo församlings
kyrkofullmäktige - Susanne Olsson, om
varför det är en god idé att engagera sig i
kyrkopolitiken:
-Genom kyrkopolitiken får man
möjlighet att arbeta för en levande
församling. Man ägnar sig åt frågor
som är angelägna för medlemmarna
och beslutar om mål och riktlinjer för
församlingens verksamhet. Man är
med och påverkar beslut och budget
avseende såväl kyrkliga ärenden som
anställning av personal och skötsel av
våra kyrkor och kyrkogårdar.

Ordförande i Skanör-Falsterbo församlings
kyrkoråd - Lars Lindmark, om varför han
anser att kyrkan
behöver ett demokratiskt system med
folkvalda:
-Kommande kyrkoval är av stor betydelse eftersom Svenska kyrkan önskar
leva upp till att vara en demokratisk
folkkyrka. Vi är beroende av allas
engagemang och i kyrkovalet har alla i
församlingen en möjlighet att påverka.
Församlingen är kyrkans grundläggande enhet. Här möts förtroendevalda,
församlingsmedlemmar och personal i
verksamhet och Guds gemenskap skapas. Alla grenar behövs för att skapa
en livskraftig och framåtriktad miljö till och för
församlingens bästa, dvs för oss alla som bor och
lever i Skanör Falsterbo.
Kyrkorådet, församlingens administrativa styrelse,
har tillsammans med kyrkoherden omsorg om församlingslivet och ansvar att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och även för ekonomisk förvaltning och församlingens egendom.
För mig personligen har de senaste sju åren som
kyrkorådets ordförande varit mycket lärorika och
givande. Man får en bättre inblick i församlingens
många varierande områden och även möjlighet
att påverka framtida utveckling. Jag har sagt det
förut men säger det gärna igen: ”Skanör-Falsterbo
församling är guld värd. Detta beror på engagerad
personal, kyrkvärdar och förtroendevalda. Ett rikligt andligt smörgåsbord. Kom, se och smaka. Jag
är stolt att vara en del i denna församling.”
Strax är det kyrkoval igen. Kanske kan även du
tänka dig att sitta i kyrkorådet eller på annat sätt
bidra till församlingens fortsatta utveckling. Om
du vill veta mer om kyrkorådets arbete så får du
gärna kontakta mig eller någon av församlingens
olika nomineringsgrupper.
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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

LEGALT NYTT
AVLIDNA
April
Assar Jönsson, 83 år
Maj
Evelyn Glimberg, 80 år
Alf Johansson, 80 år
Ulla Ekström, 84 år
Anders Östberg, 76 år
Peggy Beskow, 94 år
Inger Eriksson, 87 år
Märta Mirow, 94 år
Juni
Carl-Axel Andrén, 94 år
Mia Liimatainen, 49 år
Lars Månsson, 76 år
Eva-Maria Ovin, 63 år
Juli
Karin Gustafsson, 72 år
Bo Sandberg, 78 år
Claes Svensson, 67 år
Susanne ”Susie” B Cederholm, 69 år
Göran Andreasson, 71 år

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
Eva Hammarström Olsson, komminister
Mobil: 0722 - 14 24 01
eva.h.olsson@svenskakyrkan.se
DIAKON
Carina Hansson
Mobil: 0708 - 83 16 62
Tel och besökstid: måndagar kl 10.00 -12.00
carina.hansson@svenskakyrkan.se
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

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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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
LOKALVÅRDARE
Eugène Matètcho
Mobil: 0763 - 15 65 95
eugene.matetcho@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!

