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FÖRSAMLINGSBLADET   
Nummer  1  2021  
Årgång 38

Tills vidare firas alla mässor i S Mellby kyrka 
med åtta deltagare förutom tjänstgörande - 
alltid ingång genom huvudporten i väster.
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Här informeras alla folkbokförda i församlingens geografiska om-
råde om begravningsverksamheten, som Svenska kyrkan på statens 
uppdrag ansvarar för. Det mesta av avgiften staten tar ut går till 
skötseln av kyrkogårdarna.

BEGRAVNINGSOMBUD för icke kyrkotillhöriga 
(utsedd av Länsstyrelsen) Ingela Bröndel.
ingela.brondel@gmail.com eller 0735 393922

Fortsatt förbud mot buxbom
Fortfarande råder förbud mot inplantering av bux-
bom på kyrkogårdarna. Svampsjukdomen cylindro-
cladium buxicola sprids fortfarande. Ingen ny bux-
bom får inplanteras!

Kontaktuppgifter:
I alla ärenden som gäller gravrätt kontaktas kyrko-
gårdsförvaltningen via ekonom Viktor Eld på tel. 
0414-70065 eller mail 
kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se

Du vet väl att söndagens hög-
mässa kan följas digitalt på 
Facebook, både i direktsänd-
ning och efteråt.

Pastorsexpeditionen
Södra Mellby, 277 35 Kivik
kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/kivik

Ekonom Viktor Eld 
Expeditionen öppen månd, onsd 
säkrast 10-12  tel 0414-700 65

Kyrkoherde Mattias Andersson
tel 0414-713 61, SMS 0708 749546 
mattias.k.andersson@svenskakyrkan.
se

Komminister May Heldal
Tel 0414-713 62, SMS 0708 531294
may.heldal@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare 
Södra Mellby: Bengt Svensson  
tisd-fred 9-9.30  
tel 0414-704 31, fax 307 41

Vitaby: Ulf Nilsson tisd-fred 9-9.30 
tel 0414-72351, fax 0414-722 33

Ravlunda: Per Gudmundsson
Tisd-fred 9-9.30 tel 0414-74082

Vid frågor om gravskötsel: 
Pastorsexp, tel 0414-70065

Kyrkomusiker Maria Jeppsson 
Tel 0414-713 57, SMS 0708 160973
maria.jeppsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker Annika Ivarsson
Tel 0414-71358 SMS 0708 160923
annika.ivarsson@svenskakyrkan.se

Barnledare Ingela Nilsson 
Tel 0414-713 54, SMS 0708 161265
ingela.a.nilsson@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktiges ordf 
Tomas Ek 0703-603629

Kyrkorådets ordf 
Clas Johnsson 0414-73010, 0708472836
clas.johnsson@osterlen.tv

SJÄLARINGNING i kyrkorna i Ravlunda, 
S. Mellby och Vitaby kl 10.00
För besked kontakta pastorsexpeditionen

GUDSTJÄNST
på Solgläntan enl. överenskommelse

JOURHAVANDE PRÄST 
& MEDMÄNNISKA Tel 112 kl 21-06

FÖRSAMLINGSBLADET 
ges ut av Kiviks församling.
Red.: Kh Mattias Andersson 
(ansv.utg.)
IngaLill Högberg 073 8076046

Få har nog lagt märke till den fina grinden mot öster vid Vitaby 
kyrkogård och den används knappast. Nu har den ändå setts över 
och renoverats. Foto Mats Uppvik
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Tänd ett ljus, ta på dig en filt och dröm dig bort 
en liten stund – nu när vi är i en mörk årstid och 
dessutom passerat jul- och nyårshelgerna så kan 
det kännas väldigt trångt och instängt, speciellt 
under rådande omständigheter. Många frågar sig 
om det någonsin kommer att bli bättre och jag 
skulle vilja uppmana till lugn och tillförsikt. Det 
blir bättre.

Om ni kan dra er till minnes sommaren 2018 - el-
ler snarare våren 2018 - så minns ni kanske hur 
det redan på våren blev varmt, till och med som-
marvarmt. Redan i juni hade det börjat bli torrt 
och inget regn var i sikte. Jag pratade med en av 
mina grannar som har lantbruk, och jag minns 
hans tillförsikt. Han stod med ett oerhört tänkvärt 
uttryck i blicken och vi tittade på hans grödor. Vi 
pratade om hur varmt det redan var och att det 
redan var torka. 

– Förr eller senare regnar det, sa han med en sådan 
tillförsikt att jag levde på den tron hela sommaren.

Ingen fara; förr eller senare regnar det. Fast 2018 
regnade det inte förrän sent i augusti, och med facit 
i hand så blev skörden det året mindre än väntat. 

Torkan fick konsekvenser. 

Han hade rätt - regnet kom till slut. Jag träffade 
honom lite senare på hösten och pratade naturligt-
vis om den varma sommaren igen. Tillförsikten 
var kvar där, trots torkan, och med samma lugn 
konstaterade han, att det skulle bli ett nytt år, och 
ny sådd nästa år. Och så blev det - höstsådden 
2018 gav ett uppsving åt skörden 2019 och vad 
jag har förstått så blev 2020 sedan ett normalt år 
för skörden. 

 

Jag vill ge vidare min grannes tillförsikt; förr eller 
senare är pandemin över, och efter vad vi vet idag 
så ser det bra ut inför hösten.

Vi tänder ett ljus för dem som fått lida under pan-
demin, de som blivit sjuka och de som vårdar. De 
som blivit ensamma och isolerade. För alla oss 
som saknar någon som vi skulle vilja träffa och 
umgås med.

Gud, vi ber om en vändning.

Mattias Andersson

Tänd ett ljus!

Öppna kyrkor
Under pandemion hålls S Mellby och Vitaby kyrkor öppna alla 
dagar kl 11-15. Välkommen in för en stund i stillhet, be en bön 

och tänd ett ljus. Dagens bön från Taizé finns tillgänglig.
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Så möter vi pandemin
Psalmmaraton 
på nytt sätt
Vårt psalmmaraton - som 
har pågått under tre år - såg 
ut att behöva göra paus, 
men Maria kom under hös-
ten på en pandemimanpas-
sad lösning. Efter föran-
mälan kunde tre deltagare 
släppas in genom huvud-
ingången till den vackert 
upplysta S Mellby kyrka, 
sitta på säkert avstånd 
från varandra, sjunga sina 
psalmer och gå ut genom 
dörren mot norr. Samtidigt 
kom nästa tre personer in 
genom huvuddörren och 
kunde sjunga de nästa psal-
mer som stod i tur.
Genomförandet blev 
mycket uppskattat!

Inga kyrkisträffar 
- inget pyssel och ingen sång. Hösten såg dys-
ter ut för församlingens barn. Ledarna Ingela 
och Annika kom på ett sätt att hålla kontakt 
med deltagarna förutom via mejl och vanlig 
post. I december fick varje barn hem en kasse 
för att kunna pyssla på egen hand. Den inne-
höll en julkrubba av gips att måla, den egna 
korgen med pennor och ritpapper, en special-
gjord quiz och extra pysselmaterial. 
Dessutom fick föräldrarna tips om var man 
kan hitta pyssel på nätet.

Ingen Kyrkisgrupp under januari. Vi 
målar och gör fint i lokalerna!

Hoppas vi snart ses 

hälsar Kyrkisledarna

Ur gästboken i 

Vitaby kyrka:

"...var här. 
Sjöng psalmer 
& tände ljus. 

Tack för att kyr-
kan är öppen. 
Gud välsigne 

Kiviks försam-
ling!"
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Det blev en 
julmarknad ändå!

Syföreningen FÖR LIVET kunde av förklar-
liga skäl inte bjuda in till det traditionella 
och välbesökta adventskaffet med försäljning 
och lotterier. Istället ordnades en obemannad 
julmarknad i församlingshemmets hall. Där 
kunde alla medverka med gåvor eller inköp. 
Borden fylldes på efter hand med frestande 
bakverk, handarbeten, julpynt och annat. 
Betalningen skedde enkelt genom swish eller 
insamlingsbössa. 

En fantastisk berättelse

Den nya bibeln för barn, som kom ut förra året, finns nu i för-
samlingen och kommer att användas vid kyrkisträffarna (när 
de återvänder!). Den börjar med Jesu födelse och uppväxt och 
sedan kommer alla spännande berättelser ur gamla testamentet 
som han fick lyssna till som barn. I skildringen av hans vuxna 
liv finns undren och liknelserna med, men också Getsemane och 
korsfästelsen. Här tar man verkligen barn på allvar. Boken illust-
reras med härliga, fantasifulla teckningar.                            ILH

Barnens Bästa Bibel    Text: Sören Dalevi    Ill.: Marcus-Gunnar Pettersson    Speja Förlag

Den improviserade julmarknaden inbringade 
drygt 4000 kr som blev ett välbehövligt till-
skott till församlingens diakonifond.
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Svenska kyrkan
Kiviks församling 

Pilgrimsvandring
För information 
kontakta Mirja 0708 413 419    
mirja.bergquist@gmail.com 

En del tidigare predikningar finns 
tillgängliga för läsning på vår hem-
sida. Klicka fram till: Sidan X.

S Mellby kyrka
Morgonbön onsdagar kl 8.30
Mässa torsdagar kl 18.00

Vi anpassar oss
Detta gäller tills vidare under rådande pandemi:

Samtliga huvudgudstjänster firas i S Mellby 
kyrka, där möjligheten att hålla avstånd är stor. 
Onsdagar hålls morgonbön och torsdagskvällar 
firas mässa. I skrivande stund gäller max åtta 
deltagare förutom tjänstgörande. Ingen servering 
i vapenhuset. 

Alla högmässor kan följas digitalt på Facebook.

Alla andra verksamheter vilar tills vidare.

Förändringar kan ske efter direktiv från myndig-
het. Ni som har möjlighet följer oss på hemsidan 
eller på Facebook. Annars är du välkommen att 
ringa våra präster - tel.nr på sidan 2.

S Mellby och Vitaby kyrkor hålls öppna alla da-
gar kl 11-15. Välkommen in för en stund i stillhet, 
be en bön och tänd ett ljus. Dagens bön från Taizé 
finns tillgänglig i kyrkan.

Nu blir det fint vid 
kapellet!

Klockstapeln vid Kiviks kapell har fått ett lyft. 
Vid en kontroll av elledningen för något år sen 
upptäcktes omfattande rötskador på klockstapelns 
bärande stolpar. Möllebygg AB, Ullstorp, har nu 
reparerat stapeln och bytt ut stolpar samt de bä-
rande bjälkar, som håller själva klockan. Virket 
är lärkträ, som sågats vid Holma Såg i S:t Olof. 
Lärk har bra hållbarhet och används t ex även till 
vindmöllornas vingbalkar. Klockstapelns tak har 
också fått en översyn och elledningen till klockan 
har bytts ut av Lundbergs El, Kivik.

Det var i elfte timmen som 
stolparna byttes ut...
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Välkommen till gudstjänst!

Ev. ändringar och kompletteringar på församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/kivik.
KYRKSKJUTS: Ring TAXI dagen innan körning!  Kiviks Taxi 700 98

Ge din kollekt eller annan gåva via swish. Ange ändamål.
Församlingens nummer är 1230741579

Vi samverkar med

FEBRUARI
4 18.00 Mässa  S Mellby
7 11.00 Högmässa S Mellby
11 18.00 Mässa  S Mellby
14 11.00 Högmässa S Mellby
17 18.00 Mässa  S Mellby  Askonsdagsmässa (Ingen mässa 18/2)
21 11.00 Högmässa S Mellby
25 18.00 Mässa  S Mellby
28 11.00 Högmässa S Mellby

MARS
4 18.00 Mässa  S Mellby
7 11.00 Högmässa S Mellby
11 18.00 Mässa  S Mellby
14 11.00 Högmässa S Mellby
18 18.00 Mässa  S Mellby
21 11.00 Högmässa S Mellby
25 18.00 Mässa  S Mellby
28 11.00 Högmässa S Mellby

APRIL
1 18.00 Mässa  S Mellby
2 11.00 Långfred.gdtj S Mellby
4 11.00 Högmässa S Mellby
5 11.00 Högmässa S Mellby

Kiviks församling
 och kapellet finns på

facebook

Boende i Kiviks församling som av olika skäl har svårt 
att ta sig till församlingens kyrkor eller församlingshem 
kan beställa transport via Kiviks Taxi. Gäller till sönda-
gens högmässa, vid större helger samt vissa diakonala 
arrangemang som soppluncher och syföreningsmöten. 
Egenavgiften är 20 kr/arrangemang och person.

Kiviks församlings nyhetsbrev sänds regelbundet ut via 
e-post och kompletterar annan information. För att få 
nyhetsbrevet, anmäl till
maria.jeppsson@svenskakyrkan.se

FAMILJENYTT
Sedan sist har fem barn döpts i vår för-
samling och tre par har blivit vigda.

AVLIDNA
Inga-Britt Barner  102 år
Gunnel Helena Åkesson 96 år
Anna-Greta Andersson  91 år
Ingrid Ann-Marie Aspelin 89 år
Sten Evert Åman-Dahlin 82 år
Sven Anders Altenmark 81 år
Karin Inga-Lill Hansson  80 år
Kerstin Berg-Melin  76 år
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Kyrkoval 2021 
– viktigt med ditt stöd till Kiviks församling!
I september är det dags för kyrkoval igen. Då väljs ledamöter till vårt eget kyrkofullmäktige, till 
stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Kivik är en liten församling och antalet röstberättigade (alla 
kyrkomedlemmar över 16 år) är knappt 1400. Det är naturligtvis viktigt att vi får fortsätta som 
egen församling framöver. Genom att rösta i kyrkovalet ger vi vårt stöd till dem som jobbar i för-
samlingen, både personal och förtroendevalda. Ett högt valdeltagande stärker Kiviks församling 
och ger goda förutsättningar inför framtiden. 

Vill du engagera dig 
i församlingens arbete och ställa upp som förtroendevald? Vill du veta mer om hur orga-
nisationen fungerar? Hör av dig till någon som redan är med i fullmäktige eller kyrkoråd 
- namnen finns på vår hemsida!

Vid förra valet umgicks jag med tanken på att gå ur 
Svenska kyrkan, eftersom jag inte är nöjd med vägvalen 
på central nivå. Jag accepterade istället att stå med på 
listan för val till församlingens kyrkofullmäktige! De 
ytterst viktiga frågorna om kyrkans utveckling i stort 
är jag med och påverkar genom att rösta till stift och 
kyrkomöte. På församlingsnivå här i Kivik, handlar det 
om lokal gemenskap och om nära, praktiska spörsmål!

Jag är inte den flitigaste gudstjänstbesökaren, men 
Bibelns texter, och lite till, ”sitter” sen uppväxten. 
Från söndagsskola, kör, musik- och teaterverksamhet i 
kyrkan har jag fina minnen. I mitt dagliga värv, när jag 
”rotar” i Mellbys jord, har jag kyrkan inom synhåll. Att 
se den vackra, vita Mellby kyrka framträda vid olika 
årstider och väder, och inte minst att höra klockornas 
klang, stämmer mig till reflektion och ger mig ett band 
till människorna som har levt före mig i Mellby. 

Insikten om att jag inte kan förstå universums gränser 
gör att jag ser mig själv som ”minst agnostiker”. Kris-
tendomen, med dess erkännande av individens egen-
värde ser jag som fundamentet för vår västerländska 
civilisation. Samhällsutvecklingen känns lite osäker, 
men jag är säker på att kyrkan också i framtiden har en 
roll som grundton i tillvaron! 

Bland det viktigaste för församlingen, förutom guds-
tjänster, är att vara en samlingsplats med gemenskap 
och trivsel. En viktig fråga är hur vi kan göra det möjligt 

för fler att uppleva kyrkobyggnaderna och kyrkogår-
darna, eftersom alla har rätt till detta kulturarv. I många 
församlingar är det aktuellt att ta ur bruk eller sälja kyr-
kobyggnader, det får inte ske hos oss! Jag önskar också 
att vi är en plats för samtal om liv och död, meningen 
med livet och hur vi lever här på jorden. Den moderna 
människan får inte reduceras till rollen som konsument.

Vår bygd har förändrats många gånger, och just nu är 
det få barn i Kiviks församling. Ändå är det vår uppgift 
att föra stafettpinnen vidare till nästa generation.

Jag är övertygad om att något viktigt skulle gå förlorat, 
om vi blev en del av en större församling, där vi blir 
anonyma. Vi har våra olika skäl till att vara kyrkotill-
höriga, men alla har vi samma rätt och möjlighet att 
delta i församlingens förvaltning. Många saker kräver 
praktiskt, tekniskt och ekonomiskt kunnande. Vi har 
att sköta byggnader och kapital, som är resultatet av 
tidigare församlingsbors insatser under 900 år i ki-
viksbygden. Vårt perspektiv skall vara de kommande 
900 åren!

JAG STÄLLER UPP IGEN I ÅRETS VAL  OCH HOP-
PAS ATT DU GÖR DETSAMMA!

Margaretha Laike

Ordinarie ledamot i kyrkofullmäktige, ersättare i kyr-
korådet

Därför är jag engagerad 
som förtroendevald


