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Vinter 2020/2021

God Jul och Gott Nytt År!
Vintercaféet fortsätter. 

Aktuell information om verksamheterna hittas på hemsidan, 
i skyltskåpen och genom att ringa expeditionen. Allt ändras 

efter behov och rådande omständigheter.
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Julbetraktelse
En eftermiddag i oktober, när vi hade gått in i den lite mörkare årstiden fick jag 
se något värmande vackert som barnen visade mig när jag gick ner för trappan till 
miniorerna. Det var fina små ljuslyktor dekorerade med löv i olika färger. Barnen var 
både stolta och glada över detta vackra som de själva gjort. 
Ljuset som lyser i mörkret är något livsnödvändigt för oss. Vi klarar oss helt enkelt 
inte utan det. Det lilla, lilla ljuset ger så mycket värme, glädje och trygghet. Sprider 
längtan och hopp! 

Vid ett annat tillfälle ställde jag frågan till barnen vad de tänker på när de hör ordet 
JUL?  Det första svaret var ”Jesus fyller år ”. Ja tänk att ännu en gång får vi fira detta 
fantastiskt fina att det enkla, äkta, livet kommer oss nära. Det känns underbart fint att 
vi nu äntligen får tända det första adventsljuset.
Få vänta och längta till det som vi redan känner till skall hända, men som samtidigt 
fortfarande är ett mysterium. Barnet som kommer till oss, i en annan tid i en annan 
värld och vill skapa förändring och nya möjligheter. 
Ja, än idag i vår annorlunda, digitala, forskningsinriktade värld är detta med barnet i 
stallet omsluten av sina föräldrars kärlek ett stort mysterium som vi får fira 
tillsammans. Så vill jag önska er en Välsignad Advents och Jultid!

Ildiko Holm
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Kyrkoherden har ordet

Under pandemin har vi som församling 
märkt av en ökad efterfrågan av olika 
former av stöd. Många söker sig till oss 
för samtal. En del är oroliga, känner sig 
utsatta eller har blivit väldigt ensamma 
och isolerade. Och väldigt många saknar 
gemenskapen med släktträffar och kalas, 
med lunchgästerna på Fästans restaurang, 
med Träffpunkten, med alla man mötte 
i församlingens olika mötesplatser. 
Medan vi väntar på bättre tider, gör vi 
som församling vad vi kan för att mildra 
isoleringen och tomheten. Här är ett 
axplock:

Det blir många samtal – i luftiga rum 
med avstånd, i telefon eller i samband 
med promenad. 
Gudstjänsterna fortsätter, men med 
varannan bänk avstängd i kyrkorna, för 
att skapa avstånd. 
Trädgårdscaféet övergår i ”vintercafé”. 
Med en varm mugg i handen och 
varma kläder fortsätter vi ses utanför 
församlingshemmet på onsdagarna kl. 
14-15, eventuellt i skydd av det öppna 
tältet. 

Med jämna mellanrum går präster, 
diakon och musiker till Fästan och 
sjunger psalmer nedanför balkongerna.
Samtalsgrupperna är i gång, med max tio 
deltagare, spridda i stora salen.
Körerna sjunger på församlingens 
Facebooksida.
Församlingens luciatåg blir i år utomhus.
Präster och diakon uppvaktar årets 
jubilarer med enskilt besök vid dörren.
Barn-, konfirmand- och 
ungdomsverksamheten fortsätter i stort 
sett som tidigare, men med iakttagande 
av försiktighetsåtgärder.

En dag vänder det, och vi kan alla återgå 
till det ”normala.” Allt kommer inte vara 
sig likt, och en del förändringar kanske 
är till det bättre. Som människor lär vi 
oss nya saker hela tiden. Till dess får vi 
ta hand om oss själva och varandra på 
bästa sätt. Och så får vi minnas hur Jesus 
visade oss genom ord och handling att 
Livet alltid segrar till sist.

Niclas Loive
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Grattis till Astrid 100 år!
I vanliga fall har vi ett födelsedagsfirande i församlingen. Till det inbjuds alla 
som fyllt 75, 80, 85, 90 eller däröver. I år fungerar det inte att samla många, 
därför får alla jubilarer istället ett gratulationskort och ett erbjudande om besök 
och uppvaktning vid dörren av präst eller diakon. En av våra jubilarer är Astrid 
Lindblom som fyllt 100 år. Eftersom Astrid fortfarande är aktiv i församlingen och 
brukar komma på vårt trädgårdscafé, passar jag på att ställa lite frågor till henne.

Niclas Loive

Astrid, du har ju varit mycket engagerad i församlingen i många år, bland 
annat som kyrkvärd, förtroendevald och i ACT-gruppen som stödjer Svenska 
kyrkans internationella arbete. Och i ACT-gruppen är du ju fortfarande med. 
Vad har varit roligast? 

Utan tvekan ACT-gruppen, som ju hette Lutherhjälpen förr. Man fick känna sig så 
hjälpsam. Vi fick uppgifter som innebar att vi kunde stödja och hjälpa andra. Ibland 
träffades vi alla ”lutherhjälpare” från församlingarna i Lunds kommun och det var 
så roligt med gemenskapen när alla berättade om vad man fick in pengar på. Som 
att baka bröd och som vi gjorde i Södra Sandby - ordna mannekänguppvisning. 
Ibland hade vi inbjudna gäster som prästen Ingemar Simonsson. Någon gång stod 
jag och min man John och stekte potatis till maten som skulle bjudas på. Vi skalade 
och tärnade och höll på hur länge som helst. Det var roligt, för Södra Sandby hade 
gott rykte om att samla in mycket pengar. Det kändes fint att många fick glädje av 
det. 

Som kyrkvärd har du mött många församlingsbor under årens lopp. Hur var 
det? 

Allt jag gjorde som kyrkvärd var lika roligt. Jag fick stå vid dörren och ta emot och 
vara med i gudstjänsterna på ett särskilt vis. Jag har alltid tyckt så mycket om att 
läsa. Ju längre bibeltexterna var, desto bättre. Redan som liten fick jag läsa dikter 
och julberättelser högt i skolan hemma i Simris. Det var också roligt att vara med 
vid konfirmationerna och större arrangemang i kyrkan. 

Många undrar nog hur man gör för att bli 100 år och samtidigt får förbli så 
pigg som du, Astrid. Har du något tips?

Nej, inget särskilt. Men jag har nog alltid levt ganska sunt. Jag har aldrig rökt. 
Pappa var godtemplare och det innebar att jag alltid varit försiktig med alkohol. 
Och så har jag alltid velat hjälpa till på olika sätt bland dem som har det svårt. Det 
har varit naturligt för mig. Jag är en person som har svårt för att säga nej.
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I stora salen i Södra Sandby församlingshem hänger en tavla av sista måltiden.  
Den är broderad och skänkt av Astrid.
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Livets Stenar – Livets pärlor
Kanske har du gått förbi och sett dem, stenarna på gräsmattan utanför 
församlingshemmet. Stenarna i olika storlekar och former som i 
skrivande stund håller på att målas. Två röda, en grön, fem vita…                                                                                 
Det lyser om dem där de ligger där i gräset och vill väcka nyfikenhet kring 
livet och livets frågor. De vill var och en berätta något om glädjen, sorgen och 
meningen.
De är inspirerade av armbandet som kallas ”Livets pärlor” eller ”Frälsarkransen”, 
ett namn som kommer av den livboj som finns intill stränder och vill vara till hjälp 
och räddning när fara hotar. Det var just i ett sådant sammanhang pärlorna kom till 
en stormig dag för 25 år sedan av biskop Martin Lönnebo.
Kanske har du sett detta pärlarmband. Kanske har du till och med ett eget.                    
Pärlorna är ett redskap vi använder i flera olika sammanhang i församlingen och det 
börjar vid trollhasseln framme vid dopfunten i Södra Sandby kyrka. På grenarna 
hänger de allra minsta pärlorna som hängs upp vid dopet.
I församlingens barngrupper trär barnen sina egna pärlarmband och i 
konfirmandgrupperna likaså. Några kvällar under hösten har vi träffats i en 
samtalsgrupp där vi pratat om livets stora och små frågor utifrån pärlorna och även 
i söndagens mässa finns de med på olika vis.
Livets pärlor har i församlingen blivit ett kreativt redskap i våra tankar och frågor 
kring trons och livets mysterium.  
Och nu lyser de även på gräsmattan i vintermörkret. Gå gärna bort och se och 
inspireras av detta vackra konstverk, Livets stenar – Livets pärlor – Frälsarkransen. 

Ildiko Holm
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Bibel-skatt-jakt
Varje år inbjuder församlingen de barn som fyller 6 år att få en Bibel för barn.  
I år fick vi tänka lite annorlunda och bjöd in barnen och deras familjer till en 
Bibelskattjakt utomhus.  
Allt startade med en andakt i tältet där ugglan Ronja hälsade på och letade efter 
biblarna som försvunnit och vi fick höra berättelsen om det förlorade fåret. 
Sen fick alla barnen varsin skattkarta och ett stämpelkort och gav sig av ut på jakt. 
På de olika stationerna fick de lösa uppdrag och även träffa De vise männen som 
behövde hjälp att räkna stjärnor, Noa som behövde hjälp att fylla sin ark med djur 
och lärjungen Andreas som behövde hjälp att fiska.  
När stämpelkortet var fullt fick barnen öppna skattkistan och ta del av skatten som 
för 6-åringarna var Bibel för barn. 
Allra sista blev det såklart fika med kanelbulle, saft och kaffe! 

Barnverksamheten
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Bygdens barn i SVT 2
I september ringde SVT och undrade 
om jag kunde vara ansvarig musiker 
vid TV-gudstjänsten den 4e advent! Ja, 
sa jag, under förutsättning att jag får ta 
med mig ”Sångskolan”, Södra Sandby 
församlings ena barnkör. Idén med barn 
i ett traditionellt vuxenprogram blev 
mycket uppskattat. Sju barn (vi fick inte 
vara fler) som flitigt sjungit under hela 
våren kontaktades, och deras föräldrar 
gav sitt tillstånd. Efter flera möten och 
mycket planering och övning åkte vi till 
Åkersberg Stiftsgård i Höör lördagen den 3 oktober. Frihetens Kapell på Åkersberg 
är inspelningsplatsen för alla de fyra adventsprogrammen detta år. 
Det blev en arbetsam och mycket spännande dag både för mig, barnen, och deras 
supportande föräldrar. Karin Sundmark var vår glada stöttepelare och präst, och vi 
sjöng så taket lyfte. Allt gick inte som vi hade planerat, men vi hade fantastiskt kul. 
Resultatet från just vår gudstjänst ser ni den 20 december. 
Se gärna även de andra adventsprogrammen, något av våra körbarn kommer att 
läsa dikt och tända ljus även i dessa program. Och om man missar tiden, så finns ju 
SvtPlay. Avsnitten sänds i SVT 2 kl. 10 och ligger kvar på SVT Play i 6 månader. 

Katarina Koos
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Tack för två fina år! 

Stort tack vill jag säga till er alla församlingsbor som jag fått möta under mina två 
år som präst i Södra Sandby församling! 
Det är mycket som hänt och som jag kommer bära med mig vidare i livet. Jag har 
skrivit om livets pärlor i bladet och två av mina favoriter är de röda. De vill berätta 
om en av livets största meningar, nämligen att ta emot och ge vidare kärleken. 
Den första står för den kärlek, omsorg, vänskap som vi får ta emot och den andra 
uppdraget att ge kärleken vidare till andra. 
Så tack för allt fint jag fått ta emot av er i våra olika sammanhang i samtal, lek, 
allvar, sorg och glädje. Tack för det vardagliga och tack för det festliga!
Nu bär jag med mig allt vidare till mitt nästa uppdrag i Staffanstorp. Men vi 
ses säkerligen i kyrkan, byn, butiken, fotbollsplanen eller i någon av våra fina 
naturområden runtomkring.
Allt gott och Guds välsignelse!

Ildiko Holm

Personalnytt
När ni ringer eller besöker församlingens expedition är det som regel Sven Tövik ni 
stöter på. För tillfället delar han sin tjänst mellan expeditionen och kyrkogården. Vi 
vill också passa på och tacka Maria Andreasson som under Kathrin Kristianssons 
föräldraledighet vikarierat i två år som förvaltningsassistent på expeditionen. Lycka 
till med ditt nya arbete på Backaskolan på Norra Fäladen, Maria! 

Samtidigt tackar vi kanslichef Carin Ferm efter 18 år i församlingen för allt gott 
och kunnigt arbete du lagt ner här. Det blir tomt efter dig, men nu får du njuta av 
goda dagar med barnbarnen. Under en period framöver kommer ekonom Lars 
Thernström att vikariera på Carins tjänst. 

Vi tackar också Magnus Christiansen som under 2020 arbetat på kyrkogårdssidan 
under den 8 månader intensiva säsongen. Lycka till på dina fortsatta vägar, 
Magnus!

Tack Ildiko! Det gick alldeles för fort. Nu återvänder du till Staffanstorp. Men vi är 
glada att vi fick ha dig som präst i vår församling i två år. Tack för ditt brinnande 
engagemang hos oss, för all kraft du lagt ner i barn- och familjeverksamheten och 
med konfirmander. Alltid med samma kreativa glädje och glöd. Tack för alla fina 
gudstjänster med Kristus i centrum. Tack för allt hopp och all inspiration som du 
förmedlat med sådan trosvisshet. Lycka till och Guds välsignelse i din fortsatta 
tjänst i vår kyrka. 

Niclas Loive
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Välkommen till våra gudstjänster och träffar
December
Söndag 6/12
kl. 9.30  Gudstjänst med små & stora,  
+ 11.30  S. Sandby kyrka

Söndag 13/12
kl. 10  Gudstjänst, S. Sandby kyrka 
kl. 18  Luciatåg genom byn

Söndag 20/12
kl. 16 Vi sjunger in julen,  
  + 18 S. Sandby kyrka

Torsdag 24/12
kl. 10   Julbön, Hardeberga kyrka  
kl. 11.30   Julbön, Revinge kyrka 
kl. 13  Julbön, S. Sandby kyrka 
kl. 23.15   Midnattsgudstjänst,  
      S. Sandby kyrka

Fredag 25/12
kl. 7 Julotta, S. Sandby kyrka 

Lördag 26/12
kl. 10   Mässa, S. Sandby kyrka 

Söndag 27/12
kl. 10   Gudstjänst, S. Sandby kyrka 

Januari
Fredag 1/1
kl. 18   Sandbys mörkermässa,  
 S. Sandby kyrka 

Söndag 3/1
kl. 10  Gudstjänst, S. Sandby kyrka 

Onsdag 6/1
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 10/1
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 18  Stilla gudstjänst, Hardeberga k:a

Söndag 17/1
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 18 Stilla gudstjänst, Revinge kyrka 

Söndag 24/1
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka 

Söndag 31/1
kl. 10  Gudstjänst, S. Sandby kyrka

Du som behöver får  
gärna ta kyrktaxi. 

Beställ hos Dalby taxi  
tel. 046-20 22 80

 Med reservation för ändringar.

Februari
Söndag 7/2
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 18 Stilla gudstjänst, Hardeberga k:a

Söndag 14/2
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka  
kl. 16 Stilla gudstjänst, Revinge kyrka 
kl. 18 Reflektion & rörelse,  
 S. Sandby kyrka

Söndag 21/2
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 28/2
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka
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Välkommen till våra gudstjänster och träffar

Morgonbön
Varje onsdag  

kl. 9.30 (OBS 9/12 kl. 11)
Södra Sandby kyrka

I kyrkan sitter vi utspridda i bänkarna 
och tänker på att hålla avstånd 

till varandra. Om vädret tillåter är 
efterföljande fika utomhus.  
Välkommen att vara med! 

Vintercafé
Varje onsdag

kl. 14-15
Framför Södra Sandbys församlingshem

Enkelt fika med samtal utomhus där 
vi håller avstånd. Vi tänker oss varje 

onsdag i möjligaste mån och fortsätter 
så länge vädret tillåter, se veckoaffisch 

för aktuell information. 

Sandbys mörkermässa
Känn i praktiken, att du kan släppa 
taget! Våga ta på dig en ögonbindel 
som du får vid ingången till kyrkan och 
upplev första delen av mässan med alla 
sinnen förutom synen! Lyssna till sång 
och musik!
Nyårsdagen 1 januari kl. 18 i Södra 
Sandby kyrka. Medverkar gör syskonen 
Aron, Rut och Ruben Paulsson.

Reflektion och rörelse –  
en annorlunda mässa
En enkel gudstjänst med bönen i 
centrum. Olika bönestationer ger 
möjlighet till rörelse i kyrkorummet 
under nattvarden t.ex. skriva en bön, 
tända ett ljus, be med hjälp av pärlorna 
som vi lyfter fram i vår förbön. 
Mässan är för alla som vill ha en 
gudstjänst med delvis annorlunda stil. 
Våra konfirmander och ungdomar är 
särskilt inbjudna men du är naturligtvis 
välkommen oavsett ålder. 
14 februari kl. 18 i Södra Sandby kyrka. 
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Aktuellt från våra verksamheter

After Föris 
Riktar sig till barn i förskoleåldern med 

föräldrar och syskon. Kom och varva ner 
tillsammans och med andra efter en dag på 

förskola och jobb.
Fika, lek, pyssel och enkel måltid utlovas. 

Öppet kl. 14.30-17.30 i Södra Sandby 
församlingshem. Begränsat antal platser till  

20 personer/tillfälle. 

Måndag 14 december
Tisdag 19 januari

Kostnad 20kr/vuxen

Varmt välkomna! 
Cecilia Björkman

Några platser kvar!  

Vi har några platser kvar i juniorerna åk. 4-5 
på måndagar kl. 14.45-16.45. Är du sugen på 
att vara med? Kom och prova på! 

Vi har även plats i Maxi för dig som går i åk 
6-7. Vi träffas på onsdagar kl. 15.45-17.45! 
Bara kom och testa på! 

Gudstjänst med små och stora
Söndag 6 december kl. 9.30 och 11.30 firas gudstjänst med små och stora i Södra 
Sandby kyrka. Efter gudstjänsten serveras lussekatt, kaffe och varm choklad 
utanför kyrkan. Alla barn får även en överraskning i fiskdammen. 
På grund av att vi måste begränsa antalet personer i kyrkan vill 
vi ha anmälan till gudstjänsten.  
Maila barnets namn, antal som kommer och önskvärd tid till:  
cecilia.bjorkman@svenskakyrkan.se

Detta är även eftermiddagsgruppernas 
julavslutning! Vi börjar igen vecka 4! 
God jul önskar vi i barnverksamheten! 

Öppna timmar
Höstterminen avslutas 7 december. 
Välkomna tillbaka vecka 3. 
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Skön Fredag
Befinner du dig av någon anledning utanför arbetsmarknaden och är hemma på 
dagtid? 
Gruppen Skön Fredag är en mötesplats dit du kan komma som du är, bara vara och 
möta andra i en liknande situation som din egen. Du deltar på det sätt som fungerar 
och passar för dig. Vi håller hårt på tystnadsplikten inom gruppen. Här ryms hela 
livet, med alla dess olika nyanser! 
Vi träffas och fikar mackor tillsammans 
fredagar mellan kl. 9.30-12 i Södra 
Sandby församlingshem. Vi tänker på att 
hålla avstånd. Välkommen att kontakta 
diakon Agneta Ljungberg på telefon/sms 
0730-27 40 51 om du är intresserad av 
att vara med!

Agneta Ljungberg

Mindfullness/meditation
Välkomna på mindfullness/meditation 
i Södra Sandby kyrka kl. 18.30-19.30 
följande torsdagkvällar 19 november,  
3 december och 17 december.
Inga förkunskaper behövs. Vi håller avstånd. 
Instruktör Pia Peck Månsson.

Tack
Stort tack till alla som 
på olika sätt bidrar 
ekonomiskt till diakonin i 
Södra Sandby församling. 
Crafoordska stiftelsen, 
Lions, Majblomman, 
Tempelherreorden, enskilda 
gåvor och var och en som 
lägger en gåva vid våra 
caféer.  
Detta gör att vi kan hjälpa 
dem som har det svårast i vår 
församling. Ni gör skillnad!

Sånghjälp! 

Sandby Cantus söker fler tenorer! Notkunnig 
och glad. Vi är en härligt glad och välsjungande 
kyrkokör. Det enda vi saknar är några ytterligare 
tenorer. Du som kan noter och vill sjunga mer, 
kontakta körledare Katarina Koos, vi behöver dig!

Samtalsgrupper
Samtalsgrupperna fortsätter sina träffar under 
vintern. Antalet platser är begränsat och avstånden 
är stora. Kontakta Michael Peters och Charlotte 
Vettlevik för mer information.
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Morgonbönerna i adventstid
Under decembermånad utökar vi onsdagmorgonens 
”Morgonbön” eftersom rådande omständigheter tvingar 
oss att begränsa antalet besökare på adventssöndagarnas 
gudstjänster. Kyrkomusikerna kommer att stödja 
församlingens sång av välkända advents- och julpsalmer. 

Onsdag 2 december kl. 9.30, Södra Sandby kyrka.  
Morgonbön i 1:a adventsveckan, präst: Michael Peters, 
musiker: Carina Norlander.

Onsdag 9 december kl. 11 OBS tiden!, utanför Södra 
Sandby kyrka. Julvandring utomhus kring julberättelsen 
med församlingens personal.

Onsdag 16 december kl. 9.30, Södra Sandby kyrka.  
Morgonbön i 3:e adventsveckan, präst: Charlotte Vettlevik,  
musiker: Carina Norlander

Onsdag 23 december kl. 9.30, Södra Sandby kyrka: 
Morgonbön i 4:e adventsvecka, frivilliga ur morgonbönsgruppen

1:a advent
1:a advent-gudstjänster firar vi 
som vanligt i alla tre kyrkorna. 

På grund av Corona firar vi 
utan kör i år. Maxantalet är i 
Södra Sandby 50 personer,  

i Hardeberga 30 och i Revinge 
20. Därefter kan vi tyvärr inte 

släppa in fler. 

2:a advent,  
Gudstjänst med små och stora

2:a advent-gudstjänsterna äger rum i Södra 
Sandby kl. 9.30 och 11.30 och firas i första 
hand med föranmälda barn i anslutning till 

barngruppernas julavslutning. Läs mer på sidan 
12. Det kan vara svårt för övriga att få plats 

denna söndag. Kanske kan det vara läge att fira 
gudstjänst i någon grannförsamling?

Advent

Julvandring
I år kommer inte församlingens traditionella julspel att genomföras.  
Istället blir det en julvandring utomhus där man träffar på de olika  
karaktärerna och får uppleva julens berättelse. Barn i åk. F-3 är särskilt inbjudna. 

Vi kommer även att erbjuda en öppen vandring där alla är välkomna  
onsdag 9 december kl. 11. Samling utanför Södra Sandby kyrka.
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4:e advent, Vi sjunger in julen
20 december blir det en stilla och fin insjungning av julen 2020. Vi sjunger oss 
igenom julens vackra psalmer. Några av våra körsångare kommer att presentera 
och vägleda oss igenom sången.
Det blir två tillfällen att närvara i kyrkan: 
kl. 16 eller kl.18. I kyrkan bereds plats 
för 40 besökare per tillfälle. Gudstjänsten 
kommer att live-sändas på församlingens 
facebook-sida, så koka gärna en termos 
kaffe, lägg fram en pepparkaka och var 
med och sjung. Koppla gärna datorn till 
TVn så blir det ännu bättre bild och ljud.
Körens julhälsning till er alla kommer 
också att läggas ut denna kväll på 
församlingens facebooksida. 

3:e advent, Luciatåg
Söndag 13 december kl. 18 avgår årets 
Luciatåg från Södra Sandby kyrka. Vi går 
sjungande ner mot Fästan. Utanför Fästans 
balkonger stannar vi till och sjunger ett 
kort program samt överräcker en korg med 
ljus. Därefter går vi sjungande vidare mot 
Centrumhusets parkering där vi stannar till 
för att dela ut ljus och tågar sedan tillbaka 
till vår kyrka. Södra Sandbys Scoutkår 
kommer att ledsaga årets Luciabarn med ett praktfullt fackeltåg. Håll utkik!

Juldagarna
Julafton firar vi julbön i alla 3 kyrkor; kl. 10 i Hardeberga kyrka,  

kl. 11.30 i Revinge kyrka, kl. 13 i Södra Sandby kyrka. På julaftonskvällen är det 
midnattsgudstjänst kl. 23.15 i Södra Sandby kyrka.  

Julottan kl. 7 på juldagen firar vi i år i Södra Sandby kyrka, eftersom vi får plats 
fler där. Vanligtvis alterneras julottan mellan Revinge och Hardeberga.  

På annandag jul firas mässa kl. 10 i Södra Sandby kyrka och på söndag 27 
december är det gudstjänst kl. 10 i Södra Sandby kyrka.
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ACT Svenska kyrkan
Julinsamlingens tema: Bryt en tradition!
Årets julinsamling handlar om skadliga traditioner som miljontals flickor drabbas 
av - bara för att de är flickor. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och andra övergrepp mot flickor.

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, vår största kristna 
högtid. Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs 
vidare från generation till generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, 
oavsett var i världen vi lever.  

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra 
övergrepp drabbar många flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 
flickor bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka och kvinna utsätts för våld 
under sitt liv – bara för att hon är flicka. Skadliga sedvänjor, strukturer och normer 
berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!  
Som kyrka har vi särskilt ansvar  

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker 
och myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från 
exempelvis tvångsgifte, könsstympning och könsrelaterat våld. Act Svenska kyrkan 
har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiösa aktörer och förändra 
förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av 
samhället.  

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act 
Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina 
egna val. Coronakrisen har lett till att det könsrelaterade våldet ökat. Behoven av 
stöd är större än någonsin. I julinsamlingen 2020 bjuder vi in till att vara med i 
kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Julinsamlingen pågår 29 november 2020 till 6 januari 2021 och målet är att under 
denna period samla in 35 miljoner kronor till Act Svenska kyrkans livsavgörande 
insatser.

Följ och gilla oss på
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JULINSAMLINGEN 2020

BRYT EN
TRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla fl ickors rätt till ett värdigt liv.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.

Foto: D
eborah Rossouw

 / Ikon 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223



18 Församlingsblad Södra Sandby församling

Julkrubbor
Med de omsorgsfullt 
tillverkade figurerna 
visar våra tre 
kyrkors julkrubbor 
på julens viktigaste 
budskap – hur Gud 
genom Jesus födelse 
blev människa och 
en av oss. Hur vi än 
har det och var vi än 
befinner oss, så är 
Gud alltid nära. Södra Sandby

Hardeberga

Revinge
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Avlidna
Lilly Mårtensson  1936
Karin Jakobsson 1937
Börje Ekelund  1938
Gösta Sällberg  1924
Ivan Aladjoff  1933
Paul Larsson  1945
Agneta Åkesson 1943
Karin Larsson  1929

Våra nära och kära

Någon att tala med
Alla kan uppleva svåra situationer i livet. 
Då kan det hjälpa att få prata med någon 
om det som tynger och tillsammans hitta 
vägen vidare. 

Du är varmt välkommen att kontakta 
någon av församlingens präster eller 
diakon för enskilda samtal och själavård. 
Vi har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter till oss finns på baksidan av församlingsbladet.

Dataskyddslagen
På grund av dataskyddslagen (GDPR), 

som omfattar levande personers 
personuppgifter, kan vi inte längre 

offentliggöra uppgifter om döpta och 
vigda i församlingsbladet.

Vårt dataskyddsombud är Kathrin 
Kristiansson, kontaktuppgifter finns 

på baksidan av församlingsbladet. 
Är du intresserad av vilka person-
uppgifter församlingen har om dig 
i medlemsregistret, går det bra att 

kontakta församlingsexpeditionen.

Leva vidare-grupp
Församlingen har varje år en Leva 
vidare-grupp som startar veckan efter 
allhelgonahelgen. 
Har du mist din livskamrat och funderar 
på om gruppen skulle kunna vara något 
för dig så är du varmt välkommen att 
kontakta diakon Agneta Ljungberg 
eller präst Michael Peters för mer 
information.
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Här når du oss

Personal
Kyrkoherde  046-502 58, 0706-73 34 80   
Niclas Loive niclas.loive@svenskakyrkan.se
Präst  046-502 57, 0737-62 87 35 
Michael Peters michael.peters@svenskakyrkan.se 
Präst  046-502 63, 0725-02 84 35 
Charlotte Vettlevik charlotte.vettlevik@svenskakyrkan.se
Diakon 046-502 56, 0730-27 40 51 
Agneta Ljungberg agneta.ljungberg@svenskakyrkan.se
Organist  0706-44 42 28 
Katarina Koos katarina.koos@svenskakyrkan.se
Kantor  0761-68 21 28 
Carina Norlander carina.norlander@svenskakyrkan.se
Kanslichef, vikarierande  046-502 51 
Lars Thernström 
Förvaltningsass./Barnledare 046-502 52
Kathrin Kristiansson kathrin.kristiansson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog  046-501 28, 0706-04 99 78  
Anna-Karin Persson anna-karin.persson@svenskakyrkan.se
Barnledare  046-502 69, 0706-44 23 84 
Cecilia Björkman cecilia.bjorkman@svenskakyrkan.se
Värdinna  046-502 61, 0706-57 02 12  
Harriet Danielsson harriet.danielsson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare 046-502 66, 0706-57 02 78 
Lena Nyman lena.nyman@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdschef  046-502 67, telefontid vardagar kl. 8-9 
Pia Hellström pia.hellstrom@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsvaktmästare  046-502 60 
Sven Tövik sven.tovik@svenskakyrkan.se 
Kyrkogårdsvaktmästare  046-502 65 
Sven Palm sven.palm@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsvaktmästare 046-501 53 
Magnus Larsson magnus.p.larsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsvaktmästare 046-501 22 
Anders Magnusson
Kyrkogårdsvaktmästare 046-511 23 
Martin Nilsson 
Kyrkorådets ordförande 046-505 25 
Inga-Kerstin Eriksson  ingakerstin.eriksson@swedenmail.com
Kyrkofullmäktiges ordf.  046-588 93 
Karin Rydheimer karin.rydheimer@gmail.com

Församlingsexpeditionen, vardagar kl. 10-12, 046-502 50 
Södra Sandby församling, Flyingevägen 12, 247 34 Södra Sandby

sodrasandby.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby

Besöksadresser
Södra Sandby 

församlingshem
Flyingevägen 12

247 34 S. Sandby

Revinge församlingshem
Kaptensvägen 1

247 41 S. Sandby

Hardeberga 
församlingshem

Hardeberga kyrkväg
247 91 S. Sandby
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