
1

FÖRSAMLINGSBLADET  
Nummer  5  2020   Årgång 37



2

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 Per Frostensson (ansv.utg.)
I L 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, tel 0414-241 31

Fortsatt förbud mot buxbom
Fort farande råder förbud mot inplantering av buxbom på 
kyrkogårdarna. Svampsjukdomen cylindrocladium buxicola 
sprids fortfarande. Ingen ny buxbom får inplanteras!

Gravrätt

Gravrätt är den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en 
begravningsplats upplåts till någon för gravsättning. Upplåtelsetiden 
för gravrätten är 25 år från senaste gravsättningen och kan därefter 
förlängas om så önskas.
Gravrätten får utövas endast av den som är antecknad i gravboken 
eller gravregistret som gravrättsinnehavare. En eller flera personer 
kan vara gravrättsinnehavare.
Den som innehar gravrätt och avlider har alltid rätt att gravsättas i 
den aktuella graven.
När gravrättsinnehavaren avlider ska en ny gravrättsinnehavare utses 
av dödsboet. Det ska ske inom sex månader från dödsfallet genom 
anmälan till huvudmannen - alternativt anmäla att ingen är villig att 
vara gravrättsinnehavare.

Att vara gravrättsinnehavare medför rättigheter och skyldigheter. De 
viktigaste är:
 -  Bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
 -  Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet 
(dock måste tillstånd till gravanordning medges av kyrkogårdsför-
valtningen)
 -  Få gravrätten förnyad under vissa villkor under förutsätt-
ning att en anmälan om förnyelse görs innan tiden för gravrätten går 
ut
 -  Återlämna gravplatsen till upplåtaren
 -  Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
 -  Iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravan-
ordningars utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyck-
ning och ordnande i övrigt
 -  Anmäla ny gravrättsinnehavare

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

Omslaget:
Under sommaren följde vi restrik-
tionerna med högst 50 deltagare 
vid våra mässor men vi hoppas att 
snart slippa använda skylten.

Foto Carina Molander
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Jag kommer inte tillbaka 
 
Eftersom jag varit präst i församlingen i snart 
20 år kan det vara så att någon önskar att jag 
tillfälligt ska återkomma för dop, vigsel eller 
begravning. Det är naturligt att man i livets 

viktiga skeden söker en präst man har en re-
lation till. Efter noggrann eftertanke har jag 
kommit fram till följande: Jag kommer kon-
sekvent att tacka nej till sådana förfrågningar. 
Jag måste vända ansiktet framåt och ta ansvar 
i den tjänst jag får.

Jag har nu slutat som kyrkoherde i Kiviks för-
samling. Jag kvarstår några dagar in i oktober 
i församlingens tjänst för att guida vår nye 
kyrkoherde Mattias Andersson. 
Sedan är det över.
Jag tillträdde som komminister 1 mars 2002 
(då på halvtid) och sedan som kyrkoherde 1 
januari 2009 (vikarie sedan oktober 2008). 
Jag är alltså inne på mitt nittonde år som präst 
i Kiviks församling.
På 1980-talet var jag också kopplad till EFS 
missionshus på Kivik, vilket betyder att jag 
har mer än 30 år av relationer i församlingen.

Jag är tacksam för åren som präst här. Ni är så 
många som gjort det lätt för mig och bidragit 
till utveckling och mognad. Jag har person-
ligen burit på en sökande attityd. Jag anar att 
det skapat förutsättningar för flera att bidra 
med sina små mosaikskärvor – och i benå-
dade stunder har det växt fram en gudomlig 
helhet. Just den öppenheten är viktig i vår 
församling – mångas bidrag, ansvarstagande 
och perspektiv. Inte som vackra ord utan som 
handling och vardag.

Som präst har jag fått gå in i många yttre 
rum i församlingen. Jag har suttit i mångas 
kök, vardagsrum och trädgårdar. Fört otaliga 
samtal. Lyssnat. Genom detta fått ynnesten 
att träda in i många inre rum. Jag har fått 
lära mig det ni andra redan visste: Vi är SÅ 
olika – och SÅ lika. Alla möten har gett mig 
perspektiv på människolivet – hur svårt och 
utmanande det kan vara. Tack alla som visat 
på förtroende. Jag bär med mig många berät-
telser i tystnadspliktens grav. Troligen har 
mitt liv mognat något.

Vår Herre har gett oss goda förutsättningar 
häruppe i Albo. Vårt landskap, vår historia, 
vårt nu. Och i kyrkligt hänseende, två medel-
tida kyrkorum, en rymlig landsbygdskatedral 
och ett sommarkapell med ansiktet mot havet. 
Ett av de mer udda projekten var när jag som 
kyrkoherde tillsammans med våra vaktmäs-
tare och kyrkogårdsarbetare kalkade Vitaby 
och Ravlunda kyrkor i egen regi. Troligen är 
det få kyrkoherdar i Lunds stift som stått på 
17 meters höjd och strukit kalk på medeltida 
murar. Men det enstaka projektet säger gans-
ka mycket: I det lilla sammanhanget hjälps vi 
åt att vårda det vi har.

Det som hållit mig flytande genom åren är 
söndagens högmässa. Den klassiska riten, 
med samma grundform, men samtidigt så oer-
hört uppdaterad och nuorienterad. Högmässan 
är så kroppslig och har drivit mig till närvaro. 
Utan den hade jag inte kunnat vara verksam 
så länge och så kraftfullt. Den har gett mig ett 
centrum mitt i arbetsveckans alla splittrade 
delar.

Tacket går till alla. Ingen nämnd och ingen 
glömd. Det är helheten jag tar med mig.

Nog om mig. Innan jag kom hit som präst år 
2002 har Kiviks församling varit ett vi. Under 
min tid här har vi tillsammans bildat ett vi. 
Framtiden kommer också att innebära ett vi. 
Kyrkan är gemenskap. Vi är alla små mosaik-
skärvor. Om vi tar med dem in i gemenskapen 
kan en gudomlig bild framträda.

Kristen tro har alltid vänt sig mot framtiden. 
Det finns alltid en ny dag, ett bortom.

Per Frostensson

Mosaikskärvor
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Nu  startar Kiviks församlings barnkör 
för barn 6-11 år. 
Vi ses kl.15.30-16.10 varje torsdag utom när det är 
lov i Södra Mellby församlingshem eller kyrka. Kör-
ledare är Annika Ivarsson, ny som kyrkomusiker, 
med kör som specialitet. 
Anmälan till 
annika.ivarsson@svenskakyrkan.se.
 
Välkommen!

Ny barnkör startar!

Bokcaféet i Kiviks kapell 
kunde, trots restriktioner, hålla öppet un-
der sommaren, om än i något bantad form. 
Inga författarsamtal kunde vi ha, men da-
gens novell lästes som vanligt. Planering 
inför nästa år pågår och vi hoppas förstås 
på en coronafri sommar!

Lästips
Patricia Tudor Sandahl: 
Mer levande med åren (Libris)

Anna Alebo: 
Hopp & tröst, tankar och böner (Arcus). 
Specialskriven till tröst i coronatider!

Måndagsmusik!
Istället för sedvanliga övningar med vuxenkören: välkommen till en 
timmes musik och stämsång i Södra Mellby kyrka kl.18.30-19.30. Alla 
är välkomna - inte bara körsångare!
Tillsammans med gästande musiker bjuder vi på ett program med psal-
mer, enklare körsånger och musikstycken i olika genrer. Hittills har Pia 
Ewaldz (fiol), Mikael Retsler (egna sånger) och Lotta Gunnarsson 
(cello) gästat oss.

Måndag 12/10 kommer Martin Laps och sjunger till gitarr
Måndag  26/10 är Tilda Lundin inbjuden och sjunger musikallåtar

Följande måndagar ägnar vi åt musik i advent och jultid, gästmusiker 
ännu inte klara.
Måndag 9/11 
Måndag 23/11
Måndag 7/12
Måndag 21/12
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Tack, Per!
Vår kyrkoherde 

Per Frostensson höll sin 
avskedspredikan vid högmässan 

i S Mellby kyrka 20/9. Samma dag 
berättade han i Kiviks kapell 

om sina år i församlingen 
och på kvällen bjöd han och 

Maria Jeppsson på lyrik och 
musik i S Mellby.
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Svenska kyrkan
Kiviks församling 

Pilgrimsvandring
31/10 kl 19 från S Mellby kyrka via 
Prästavägen till Vitaby kyrka. 
Carina Molander leder vandringen.
Ta gärna med egen lykta och reflexväst!

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

Österlen lyser i Kiviks församling 
Lördag 31 oktober

(Årets program har avpassats efter den rådande pandemin.)

11        Högmässa S Mellby kyrka
16-22   Marschaller och eldar på Vitaby kyrkogård
16-22   Vitaby kyrka öppen
17-20   Kapellet lyser – stilla rum och servering
     Pilgrimsvandring från S Mellby kyrka till Vitaby kyrka
21        Mässa med levande ljus (Vitaby kyrka) 

Sinnesrogudstjänst 
i S Mellby kyrka 

den 18 oktober kl 18
Präst May Heldal

Anpassningar Covid -19
Följande gäller under hela hösten 2020:
Vi inbjuder inte till vardagsluncher eller sy-
förening. Samtal existens vilar. Det traditio-
nella födelsedagsfirandet skjuts på framtiden.
Vi kommer inte att erbjuda servering i kyr-
kornas vapenhus fredagen före allhelgonahel-
gen.
Kyrkokörens verksamhet pausas – men en 
spännande måndagsmusik erbjuds som ett 
alternativ (se annons på sidan 4).
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 bara i S Mellby 
kyrka.
I skrivande stund gäller restriktionen om 
endast 50 deltagare. Förändringar kan ske.

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

17/10  etapp 38 psalm 410-420
14/11  etapp 39 psalm 421-428
12/12  etapp 40 psalm 429-432

Välkomna att sjunga och/eller lyssna!
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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

Familjenytt

Döpt
Malte Olhed

Vigda
Patrik Persson och Emelie Svensson
Joham Andersson och Matilda Boman

Avlidna
Christian Gerström    30 år
Nisse Börjesson        58 år
Gulli Härstedt            93 år
Birgit Nilsson           101 år
Gull-Britt Andersson  86 år
Saga Bjager           79 år

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

OKTOBER
 
4 11.00 Mässa Mellby  S Mellby  
8 18.00 Mässa   S Mellby  
11 11.00 Högmässa  S Mellby Mottagande av kyrkoherde Mattias Andersson 
15 18.00 Mässa   S Mellby  
18 11.00 Högmässa  S Mellby  
   18.00 Sinnesrogudstjänst S Mellby  
22 18.00 Mässa   S Mellby  
25 11.00 Högmässa  S Mellby  
29 18.00 Mässa   S Mellby  
31 11.00 Högmässa  S Mellby  
  21.00 Mässa   Vitaby  Österlen lyser

NOVEMBER
 
1 16.00 Minnesgudstjänst S Mellby Avlidna oktober2019-maj 2020 
  18.00 Minnesgudstjänst S Mellby  Avlidna juni 2020-oktober 2020 
5 18.00 Mässa S Mellby  
8 11.00 Mässa Mellby  S Mellby  
12 18.00 Mässa   S Mellby  
15 11.00 Högmässa  S Mellby  
19 18.00 Mässa   Vitaby  Obs platsen! 
22 11.00 Högmässa  S Mellby  
26 18.00 Mässa   S Mellby 

Boende i Kiviks församling som av olika skäl har svårighe-
ter att ta sig till församlingens kyrkor eller församlingshem 
har rätt att beställa transport via Kiviks Taxi. Detta gäller 
förutom resa till ordinarie högmässor på söndagar eller 
vid större helger även transport till vissa diakonala arrang-
emang såsom soppluncher och syföreningsmöten. Egenav-
giften är 20 kr/ arrangemang och person.
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Mottagandet av vår nye kyrkoherde 
sker vid högmässan i S Mellby kyrka den 11 oktober kl 11 

Medverkan av representanter för Kiviks församling, 
biskopens kaplan Marcus Nylander 
samt kontraktsprost Åke Appelgren 

Den 1 oktober börjar jag min nya tjänst som 
kyrkoherde hos er, och jag skulle lite kort vilja 
presentera er för mig efter bästa förmåga!

Jag kommer närmast från tjänst som kommi-
nister i Veberöd, där jag arbetat med de flesta 
av en prästs arbetsuppgifter. Jag har jobbat 
mycket med diakoni, och så småningom också 
mycket med ungdomsarbete. Begravningar, 
dop och giftermål naturligtvis, samt gudstjäns-
ter och andakter av olika slag. 

I min första tjänst som präst arbetade jag 
främst med barn och familj, och lite senare 
med mer blandade arbetsuppgifter. Jag trivs 
mycket bra med att ha alla dessa skiftande 
arbetsuppgifter, och jag tror att det har att göra 
med att jag får möta alla typer av människor, 
eller snarare, alla typer av individer. Det är ett 
privilegium att få vara med och stötta indivi-
der i deras liv oavsett var i livet någon befin-
ner sig eller hur mycket erfarenheter varje 
person har med sig. 

Vissa unga människor har fått uppleva alldeles 
för mycket för snart, och vissa äldre har kan-

ske inte hunnit med så mycket som de skulle 
önskat eller tänkt sig. För på något sätt är det 
så, att oavsett ålder, är vi mitt i livet, här och 
nu.

För egen del, här och nu, bor jag med min 
fru Elina och mina tvillingdöttrar, Ebba och 
Hannah, i Esarp utanför Staffanstorp. Vi har en 
hund, en katt och två hästar. Jag tycker mycket 
om att läsa om antikens Rom och romarriket 
och får jag möjlighet så reser jag gärna till 
Italien. Jag är tyvärr ingen språkbegåvning, 
så någon italienska har jag inte lyckts lära 
mig. Men när vi väl är där så brukar det gå 
bra med alla möjliga språk, inte minst kropps-
språket och ibland också lite ”göingska” - jag 
är nämligen uppväxt i Broby i Östra Göinge. 
Här i Kivik räknar jag dock inte med någon 
språkförbistring, utan att samtal skall ske med 
en öppenhet och förståelse för vad de sam-
talande försöker säga. Jag ser fram emot alla 
nya möten. 

Det är med stor glädje och nyfikenhet som jag 
tillträder min tjänst som ny kyrkoherde i Kivik 
i oktober.
           Mattias Andersson

Glädje och nyfikenhet 
inför mitt nya uppdrag 
som er kyrkoherde


