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God jul och ett 

Skånelandsjul 1985
Det årets julmärke hade Vitaby 

kyrka som motiv. Teckningen var 
utförd av konstnären Lizzie Melbye 

Nathansen, Åhus. Ett ark med 
25 märken kostade 10 kr och utgavs 

av Föreningen Skånska Flaggans 
Vänner i "kulturupplysande syfte".

välsignat 2021!
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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

Här informeras alla folkbokförda i församlingens geografiska område 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 buxbom på kyr-
kogårdarna. Svampsjukdomen cylindrocladium buxicola sprids 
fortfarande. Ingen ny buxbom får inplanteras!

Begravningsombud
utses av Länsstyrelsen och har som uppdrag att säkerställa att de 
personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen till-
godosedda. Folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. 
Begravningsombudet granskar att den som ansvarar för begravnings-
verksamheten (i detta fall Kiviks församling) använder pengarna från 
avgiften på rätt sätt. Begravningsverksamhet är de åtgärder som har 
direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.
Uppdraget innebär att:
Ha kunskap om begravningsseder, olika religioner och livsåskåd-
ningar.
Känna till hur begravningsverksamheten är organiserad.
Kontrollera att avgiften går till begravningsverksamheten och inte 
används till övrig verksamhet.
Granska hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska 
kyrkan.
Granska att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och 
övriga berörda parter vid anläggning av en allmän begravningsplats 
samt att verka för att församlingen även i övrigt samråder med och 
informerar företrädare för dem som inte till Svenska kyrkan.
Undersöka önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Informera om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
Hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
Begravningsombudet meddelar skriftligen Kammarkollegiet om 
församlingens kostnadsberäkning avseende begravningsverksamhe-
ten, samråder med församlingens revisor i frågor om församlingens 
årsredovisning samt ger in årsberättelse till Länsstyrelsen.

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

För att få Kiviks församlings 
nyhetsbrev - anmäl till

maria.jeppsson@svenskakyrkan.se
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”Här är stillhet och tystnad nu när marken 
färgats vit. Från den trygga, gamla kyrkan 
klingar sången ända hit. Jag har stannat 
vid vägen för att vila mig ett tag. Och blev 
fångad av det gränsland som förenar natt 
och dag……”

Det vilar alltid en känsla av mystisk för-
väntan när man skall gå in i någonting nytt, 
i alla fall är det så för mig. Jag försöker 
att lyssna in, inåt och utåt för att kanske 
kunna komma åt vad som är i antågande. 
Julen närmar sig, med allt vad det innebär. 
Men det finns en tid innan – adventstiden, 
och jag funderar verkligen på hur jag kan 
använda den tiden på ett bra sätt.  Många 
kristna har sedan lång tid tillbaka använt 
tiden till eftertänksamhet, förundran och 
förväntan inför det som komma skall – fi-
randet av Jesu födelse. I den kristna kyrkan 
har man kallat tiden för den Lilla fastetiden. 

Så vad betyder det att fasta? En del skulle 
säga att fasta är att avstå från vissa saker; 
speciell mat, godis, alkohol för att nämna 
några. En del skulle säga att en fasteperiod 
är en tid för andlighet, där det handlar om 

att övervinna ens lomhördhet i ett lyssnan-
de inåt för att kunna återvända i ens inre 
till det som är den riktiga jag. Till det jaget 
som vill vara närvarande i livet, med Gud 
och med andra. 

Och vi tänder ljus, många, för vi behö-
ver det. Vi vet så väl att vi befinner oss i 
en orolig och på  många områden dyster 
värld, därför behövs de tända ljusen för 
fred, solidaritet, jämlikhet och glädje.

Låt oss möta Herren med glädje och Hosi-
annarop,  han som själv är Fredsfursten!

”…En sekund är jag evig och sen vet jag 
inget mer. Bara ett, att jag lever  lika fullt 
som någon annan. Jag är här och mitt på 
en frusen väg finns det värma ändå. Fastän 
snön börjar falla och himmelen blir grå.” 
Helen Sjöholm

                                             May Heldal

Förundran och förväntan

Jul i Kiviks församling
Den rådande pandemin tvingar oss att genomföra helgerna i december på ett säkert sätt. 

Alla gudstjänster firas i S Mellby kyrka och dubbleringar görs.

Första advent högmässa kl 11  Albert Olsson, trumpet
Julafton julbön kl 11 och 13

Midnattsmässa kl 23.30  Tomas Ek, sång
Juldagen julotta kl 7 och 8   "Liten julottekör"

Nyårsafton nyårsbön  kl 16
Trettondedag jul högmässa kl 11   Jörgen Åkesson, trumpet
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Tack, Per!
2020 är ett annorlunda år på många sätt. I 
januari meddelade vår kyrkoherde Per Fros-
tensson att han skulle avsluta sin tjänst i vår 
församling. Det blev naturligtvis stor förstäm-
ning bland oss alla. Sen i mars kom beskedet 
att vi drabbats av en pandemi, corona. Dessa 
två händelser har präglat församlingens arbete 
under året och har inneburit stor ovisshet. 

Per har varit församlingens ansikte utåt och 
rönt stor uppskattning långt utanför dess 
gränser. När jag frågade Per om vad han själv 
tycker är det viktigaste som hänt under hans 
tid som kyrkoherde, så svarade han: Guds-
tjänstlivets utveckling, kapellets verksamhet 
och återkopplingen från alla konfirmanderna. 

Statistiken visar också att Kiviks församling 
har ett unikt högt besöksantal i gudstjänsterna, 
vilket helt beror på den form som Per och 
hans medarbetare har skapat. 

Pers engagemang och deltagande i aktuella 
samhällsfrågor har naturligtvis gjort avtryck 
och visar att Svenska kyrkan i Kiviks försam-
ling inte är en isolerad företeelse. Per har i 
många sammanhang nämnt att tjänsten som 
kyrkoherde kan liknas vid ett stafettlopp; 
kyrkoherdarna har fört kyrkans förkunnelse 
vidare under hundratals år. Med tradition och 
förnyelse formas det församlingsliv som vi 
har idag. Och i vår församling har vi dig, Per, 
att tacka för ett fantastiskt arbete under dina år 
som präst och kyrkoherde!
                      Clas Johnsson, kyrkorådets ordf.

Baka till jul!
Minns ni boken med kakrecept som sy-
föreningen För livet sammanställde och 
gav ut till advent för några år sedan? 
Många i församlingen bidrog och här lå-
nar vi Elsa Knutssons recept på en härlig 
mjuk kaka.

Mjuk pepparkaka
2 ägg 
2 dl socker 
1½ dl filmjölk
1 tsk ingefära
1 tsk stött kardemumma 
1 tsk kanel
1 tsk bikarbonat
3 dl vetemjöl
½ dl lingonsylt
50 g smält smör
Vispa ägg och socker, tillsätt filmjölk 
och kryddor blandade med mjölet, sedan 
lingonsylt och sist smöret.
Grädda i smord, bröad form  i 175 grader 
i 45 min. Stjälp upp och låt kakan kallna 
under formen.

har förstås jul-
pysslat och bland 
annat gjort en egen 
adventskalender. 
Många frågor dy-
ker upp! När är det 
advent, Lucia och 
julafton? Varför 
är det julafton? 
Just precis - Jesus 
födelsedag!

Kyrkis

deltog Kyrkis 
med sång vid 
Mässa Mellby. 
Här ser vi genre-
pet i kyrkan, där 
både kyrkoherde 
Mattias och tidi-
gare kyrkoherde 
Per var med och 
övade.

I oktober
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S Mellby kyrka är stor och hjälper oss att 
hålla rekommenderat avstånd. Under hösten 
har vi hållit extra öppet några onsdagar och 
i december finns ännu en möjlighet. Väl-
kommen in!

S Mellby kyrka
öppen 8.30-16
16 december

8.30- 8.45 Morgonbön (laudes)
Därefter är kyrkan öppen för 
tystnad, egen reflektion, ljus-
tändning

12-12.15 Middagsbön (sext)
Kyrkan öppen

14-14.45 Orgelmusik, text, 
tystnad
Kyrkan öppen till kl 16

Måndagsmusik
Istället för sedvanliga övningar med 
vuxenkören blev det öppna sång- och 
musikstunder på måndagar i Södra 
Mellby kyrka tillsammans med gästan-
de musiker. Innan även den verksamhe-
ten tvingades ta paus hann vi möta:

Pia Ewalz, fiol.

Mikael Retzler, gitarr, 
sång, Martin Laps, 
sång, gitarr, Lotta 
Gunnarsson, cello, 
Annika Ivarsson, kör-
ledare.

De rådande restriktionerna gör också att det 
inte blir sedvanlig körsång i samband med 
advent, jul och nyår. Våra två kyrkomusiker 
har ändå lyckats ge en efterlängtad musikalisk 
inramning till helgerna. Första advent spelar 
Albert Olsson trumpet vid högmässan. Vid 
midnattsmässan på julnatten sjunger Tomas 
Ek. Till julottorna (kl 7 och 8) har Annika fått 
ihop en "liten julottekör", som repeterat via 
zoom. Trettondag jul blir det musik med Jör-
gen Åkesson på trumpet och Maria Jeppsson 
på orgel.  

Södra Mellby kyrka
17 december kl 18.00

Medeltida julspel
från Oberufer
framförs av

Julspelskompaniet
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Svenska kyrkan
Kiviks församling 

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

Anpassningar Covid -19
Följande gäller under resten av 2020:
Vi inbjuder inte till vardagsluncher eller 
syförening. Samtal existens vilar. Vi kan inte 
erbjuda servering i vapenhuset.
Kyrkokörens verksamhet pausas.
Samtliga huvudgudstjänster firas tills vidare i 
S Mellby kyrka, där möjligheten att hålla av-
stånd är stor. Onsdagar hålls morgonbön och 
torsdagskvällar firas mässa i S Mellby kyrka. 
Psalmmaraton fortsätter – nu enbart i S 
Mellby kyrka.

Observera att både julbön 24/12 och julotta 
25/12 är dubblerade - för att alla ska kunna 
sitta på tryggt avstånd.

I skrivande stund gäller restriktionen om 
endast 50 deltagare. Förändringar kan ske.

Psalmmaraton fortsätter 
- för säkerhets skull alltid i S Mellby kyrka.

12/12  etapp 40 psalm 429-432

Välkomna att sjunga och/eller lyssna!

Tidigare i år genomförde Kyrkis en egen 
pilgrimsvandring. Barnen gick från S Mellby 
kyrka till Kiviks kapell. I Guds fria natur upp-
täckte man en massa saker, hittade lekplatser 
och fikade, förstås.

Kyrkis på vandring

Ravlunda och Vitaby kyrkor har fått varsin 
adventsstake i samma modell som finns i S 
Mellby kyrka. Även de är skapade av konstnär 
Sven Åke Ekberg i Kivik och storleken har 
avpassats efter kyrkorummet. Eftersom vi inte 
kan använda våra medeltidskyrkor just nu, får 
vi vänta till nästa år att njuta av de nya ljus-
stakarna.

S Mellby kyrka
Morgonbön onsdagar kl 8.30
Mässa torsdagar kl 18.00
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Kiviks församling
 och kapellet finns på

Facebook!

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

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

Boende i Kiviks församling som av 
olika skäl har svårigheter att ta sig till 
församlingens kyrkor eller försam-
lingshem har rätt att beställa transport 
via Kiviks Taxi. Detta gäller resa till 
ordinarie högmässor på söndagar eller 
vid större helger samt transport till 
vissa diakonala arrangemang såsom 
soppluncher och syföreningsmöten. 
Egenavgiften är 20 kr/arrangemang 
och person.

NOVEMBER 
29 11.00 Högmässa S Mellby   Albert Olsson, trumpet

DECEMBER
3 18.00 Mässa   S Mellby
6 11.00 Högmässa  S Mellby 
10 18.00  Mässa   S Mellby
13 11.00 Högmässa  S Mellby 
20 11.00 Högmässa  S Mellby
24 11.00 Julbön   S Mellby
 13.00 Julbön   S Mellby
 23.30 Midnattsmässa  S Mellby  Tomas Ek, sång
25 07.00 Julotta   S Mellby  Liten julottekör
 08.00 Julotta   S Mellby  Liten julottekör
26 11.00 Högmässa  S Mellby
27 11.00 Högmässa  S Mellby
31 16.00 Nyårsbön  S Mellby

JANUARI 2021
1 18.00 Mässaässa  S Mellby
3 11.00 Högmässsa  S Mellby
6 11.00 Högmässa  S Mellby     Jörgen Åkesson, trumpet, Maria Jeppsson, orgel
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Välkommen, Mattias!
Trots rådande coronarestriktioner kunde vi 
den 11 oktober välkomna vår nye kyrkoherde 
- Mattias Andersson - vid högmässan i S 
Mellby kyrka. Kontraktsprost Åke Appelgren 
ledde mässan och kyrkoherden predikade.

Ovan: Komminister May Heldal, kyrkoherde 
Mattias Andersson, kontraktsprost Åke Appel-
gren, biskopens kaplan Marcus Nylander och 
kyrkorådets ordförande Clas Johnsson.

Kyrkoval september 2021 
– viktigt med stöd till Kiviks församling
Tiden går fort och nästa år är det dags för kyrkoval igen. Ibland kallas kyrkovalet det ”glömda 
valet”. Det beror kanske på att det får mindre uppmärksamhet i media än de politiska valen. 
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 församlingen, både personal och förtro-
endevalda. Ett högt valdeltagande stärker Kiviks församling och ger goda förutsättningar inför 
framtiden. 

Det kommer mer information i kommande församlingsblad, men fundera redan nu på om 
du vill engagera dig i församlingens arbete och ställa upp som ledamot i kyrkofullmäktige 
eller kyrkoråd.


