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FÖRSAMLINGSBLADET   Nummer  2  2021   Årgång 38

"Förskönad nu naturen står klädd i högtidsdräkt.
Vad ljudlig vällukt, buren till oss av vindens fläkt"!
Vad prakt, vad rikedomar som skiftar tusenfalt!
Se runtomkring dig blommar och lever, doftar allt!""
           Sv Ps. 197:2
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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

Vik. komminister Natasja Wallin
Tel 0414-713 62, SMS 0708 531294
natasja.walllin@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 0708 472836
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!

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

Omslagsfoto Mats Uppvik.

Fint till påsk!
Ibland skiner solen, ibland regnar det småspik eller snöar, men våra tre 
kyrkogårdar får alltid en 
rejäl genomgång inför 
stundande helger.



3

I skrivande stund är det endast några få da-
gar kvar till Marie Bebådelsedag, en festdag 
i den kristna kyrkan som bryter fastan en li-
ten stund. Samtidigt är det för mig personli-
gen min sista dag som komminister i Kiviks 
församling. Jag hittar genast en gemensam 
nämnare i kallelsen till efterföljelse i och till 
något som jag inte alltid vet vad och hur det 
leder till. Jag måste ha tilliten, jag behöver 
förundras och jag är aldrig ensam. Eftersom 
jag vet att Maria var en troende judinna så 
vet jag också att hon växte upp och levde 
med psaltarpsalmerna, i de dagliga bönerna 
och i gudstjänsterna i synagogan  i den lilla 
staden Nasaret i Galileen.

Maria blev uppsökt av en ängel, en varelse 
som hon direkt såg inte var en människa 
utan något annat. Och inför det okända blir 
hon helt förståeligt skrämd. Men ängeln 
Gabriel säger, säkert med mjuk och lugn 
stämma, att hon inte skall vara rädd, att det 
är Gud själv som har sänt honom. Och så får 
hon uppdraget berättat för sig; att hon är ut-
vald, att helig ande skall komma över henne 
och att hon skall föda Guds egen Son och 
slutligen att ingenting är omöjligt för Gud! 
Vilket uppdrag, vilken tillit från Guds sida! 
Och Maria tar emot uppdraget, förvaltar det 
resten av sitt liv. Hon föder Jesus, och hon 
följer honom på hela hans väg här på jorden 
ända till slutet som inte blev ett slut utan en 
helt fantastisk uppståndelse!

Frågorna hur Gud leder en människa be-
höver ibland avdramatiseras. När vi ser 
tillbaka på våra liv kan vi ofta konstatera 
hur sådant som tycktes vara tillfälligheter 
och sammanträffanden förde oss in på vägar 
som gjorde oss användbara för Gud. När 
vi ber med i Psaltaren 86 med orden ”Visa 
mig, Herre, din väg" är det inte för att vi 
skall välja rätt väg. Vi behöver be den bönen 
för att ur Guds hand kunna ta emot den väg 
som väljer oss. Det är enkelt att säga, svå-
rare att göra. Hemligheten heter överlåtelse.

Efter avslutad examen på den kyrkoher-
deutbildning jag har gått, var det dags för 
mig att ”vandra vidare” på den väg som har 
valt mig. Jag trodde länge att det var här 
på vackra Österlen som jag skulle stanna, 
men vägen valde annorlunda. Den 22 mars 
tillträder jag tjänsten som kyrkoherde i 
Söndrum-Vapnö församling i Pastorat 
Halmstad Det har varit goda år här i Kiviks 
församling, och jag bär allt med mig i mitt 
hjärta: i möten med alla fina människor här, 
delandet i gudstjänsterna och njutningen av 
Guds oändligt vackra skapelse där jag varje 
dag har fått förundras och glädjas över liv 
och artrikedom! 

Till alla jag har mött, vill jag uttrycka ett 
stort TACK, Guds rika välsignelse och frid!

May Clara Heldal
Komminister

Allt stod och föll 
med Maria... 
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Hur blir det med 
kapellet...?
Pandemin gjorde, att sommaren 2020 inte blev-
som vi hade hoppats. Nu närmar sig en ny som-
marsäsong och många undrar hur det blir med 
verksamheten i kapellet. Vi förbereder en del 
programpunkter och räknar med att ha bokcaféet 
öppet ungefär som tidigare år med novelläsning 
och författarsamtal - i hopp om att restriktio-
nerna lättar. Närmare besked kommer i nästa 
församlingsblad. Det gäller att ha tålamod!

Detta var rubriken inför mötet med Gudrun 
Schyman där vi skulle samtala om hur vi ge-
mensamt, både som teolog och politiker, kan 
verka för ett bättre samhälle där de djupa exis-
tentiella frågorna får sitt utrymme. Eftersom 
vi båda verkar i samhället med kärleken som 
drivkraft var tanken från början att ha en Kär-
leksmässa i S Mellby kyrka den 14 februari på 
Alla Hjärtans dag. Detta kunde vi inte genom-
föra p g a pandemin, därför bestämde vi oss 
för ett samtal istället. Även om vi inte delar 
tillhörigheten i kyrkan, så delar vi kärleken till 
den enskilda människan och människans be-
hov och längtan. Vi upplevde båda att det blev 

ett gott och välbalanserat samtal som vi gärna 
gör om!

May Heldal

Med start lördag den 27 mars kl 11 visas ett urval av 
församlingens mässhakar från alla tre kyrkorna och 
Kiviks kapell. Här ges möjlighet att på nära håll studera 
färger, tekniker och motiv samt ta del både av fantastiskt 
konsthantverk och teologisk reflektion. 

Kyrkan är öppen varje dag kl 11-15.

Utställning av mässhakar i 
S Mellby kyrka

Psalmmaraton 
- vårt fleråriga projekt - fortsätter trots restriktioner. Maria anpassar programmet efter de rekom-
mendationer som finns. Hör gärna av dig till henne (se sid. 2) om du vill vara med och sjunga 
igenom psalmboken. Vi sjunger varenda vers i varenda psalm!

Med kärleken som drivkraft
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Det är ganska exakt tre år sedan du tillträdde tjänsten 
som komminister i Kiviks församling. Under din tid 
här har du rönt stor uppskattning bland församlings-
borna. Du har också arbetat fram ett rikt kontaktnät 
på hela Österlen. Med din milda framtoning, ditt 
engagemang och fina sångröst har du förgyllt mäss-
sorna. Personligen minns jag speciellt när du vid din 
presentation på sopplunchen bl a framförde ”You 
raise me up”, en norsk favorit. Ett annat minne är, när 
vi tog emot ett besök från Bergen och besökarna blev 
både förvånade och strålande glada över att få höra 
dig hälsa dem välkomna på norska.  

Under hösten slutförde May sin utbildning till kyrko-
herde. Den 22 mars  tillträder hon en tjänst som kyr-
koherde i Söndrum-Vapnö församling, Halmstad pas-
torat. Kyrkoherdeinstallationen med biskop Susanne 
Rappman 23 maj i Söndrums kyrka sänds digitalt.

Tack May 
och lycka till!

Gudstjänsten är utformad så 
att man i gemenskap mö-
ter Gud. Vilket innebär, att 
för att man skall kunna ta 
till sig allt som den har att 
erbjuda, behöver man vara 
på plats och fira. Det betyder 
ändå inte att firandet saknar 
betydelse för den som inte är 
där. Tydligast blir det genom 
att vi i flera av gudstjänstens 
moment ber. 

När vi ber i gudstjänsten gör 
vi det oftast inte för enskilda 
människor utan för de som 
berörs av det som bönen tar 
upp. Förbönen har en allde-
les egen plats i gudstjänsten, 
och utmärker sig genom att 

Vi firar gudstjänst varje söndag 
- även för den som inte kan vara där

sträcka sig ut från kyrkans 
fysiska gränser till alla som 
den berör. Vi uppmanas av 
Jesus att be i evangelierna, 
till exempel i Matt 7:7 ff och 
att be för andra. Alla önskar 
att vi snart skall kunna mötas 
med normala förutsättningar 
-  fram till dess, så firas 
gudstjänsten varje söndag 
klockan 11, även för dig som 
inte kan gå dit. 

Möjlighet finns också att se 
gudstjänsten via församling-
ens Facebook-sida. Vi har 
förbättrat ljudkvalitén betyd-
ligt.

Mattias Andersson

Minireträtt 
i stilla veckan
 stillhet - tystnad
reflektion - bön

I och kring S Mellby 
kyrka tisdag 30 mars. Vi 
startar med introduktion 
kl 11.30 och avslutar med 
vesper kl 17.

Ingen mat serveras men 
kaffe/te och frukt står 
framdukat.

Max åtta deltagare 
- anmälan krävs.

Anmälan och ev. frågor:
maria.jeppsson@svenskakyrkan.se
eller 0708-160973.

Förutom tjänstgöringen i Kivik har du gått 
kyrkoherdeutbildning och nu har du nått målet 
att tillträda en kyrkoherdetjänst i Halland. Vi 
tackar dig för dina insatser hos oss och önskar 
dig all lycka i ditt nya värv. 

Clas Johnsson, kyrkorådets ordf.
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Svenska kyrkan
Kiviks församling 

Pilgrimsvandring
Söndag 25 april
Vandring från S Mellby kyrka till Sankt 
Olofs kyrka, ca 10 km. Start ca kl 12.30
Mässa i S Mellby kyrka kl 11-12 - men med 
bara åtta deltagare utöver tjänstgörande!

Halvvägs, om pandemiläget tillåter, paus 
med korvgrillning. Därför behövs din an-
mälan senast 21 april till 
Henrik Grimheden, 0414-412482 eller 
henrik.grimheden@svenskakyrkan.se.
Framme vid Sankt Olofs kyrka ca 17.30. 
Andakt med högst åtta deltagare.

Utrusta dig för ev. dåligt väder. Hemresan 
bör du ordna själv enligt pandemiråd.

Välkommen att vandra i tystnad och 
tillsammans!

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

Detta gäller tills vidare
Under rådande pandemi firas samtliga 
huvudgudstjänster i S Mellby kyrka med max 
åtta deltagare utöver tjänstgörande. Ingen 
servering i vapenhuset.

Alla högmässor sänds digitalt på Facebook.

Alla andra verksamheter vilar.
Förändringar kan ske efter nya direktiv. Ni 
som har möjlighet följer oss på hemsidan eller 
Facebook. Annars är du välkommen att kon-
takta våra präster - se sid. 2.

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

En del tidigare predikningar finns 
tillgängliga på vår hemsida. Klicka 
fram till: Sidan X.

S Mellby kyrka
Morgonbön onsdagar kl 8.30
Mässa torsdagar kl 18

13 maj är sommaren här - då flyttar 
detta till Kiviks kapell! Morgonbönen 
flyttar till fredagar.

Vill du engagera dig 
i församlingens arbete och ställa upp som förtroendevald? I september är det kyrkoval. Då väljs 
ledamöter till vårt eget kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Vill du veta 
mer om hur organisationen fungerar? Hör av dig till någon som redan är med i fullmäktige eller 
kyrkoråd - namnen finns på vår hemsida! På grund av pandemin kunde vi i år inte som tidigare 
ha ett öppet nomineringsmöte. Alla intresserade är också välkomna att kontakta kyrkofullmäkti-
ges ordförande Tomas Ek 0703 603629.

Kivik är en liten församling och antalet röstberättigade är knappt 1400. Genom att rösta i kyrko-
valet ger vi vårt stöd till dem som jobbar i församlingen, både personal och förtroendevalda. 
Den 15 april lämnas namnlistan in till Lunds stift, så än har du några dagar på dig!



7

Välkommen till gudstjänst!

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

- för kollekt eller annan gåva. 
Ange ändamål.
Församlingens nummer är 1230741579

Vi samverkar med

Församlingens nyhetsbrev sänds ut 
via e-post och kompletterar annan 
information. Anmäl till
maria.jeppsson@svenskakyrkan.se

Boende i Kiviks församling som har svårt att ta sig till våra kyrkor 
eller församlingshem kan beställa transport via Kiviks Taxi. Gäller 
till ordinarie högmässor på söndagar eller större helger samt vissa 
diakonala arrangemang. Avgift 20 kr/arrangemang och person.

MARS 
28 11.00 Högmässa   S Mellby
29 18.00 Andakt i Stilla veckan S Mellby  Passionsberättelsen
30 18.00 Andakt i Stilla veckan S Mellby  Passionsberättelsen

APRIL
1 18.00 Skärtorsdagsmässa S Mellby  Jesu avskedstal ur Johannesevangeliet
2 11.00 Långfredagsgtj. S Mellby
3 23.30 Midnattsmässa S Mellby
4 11.00 Högmässa   S Mellby
5 11.00  Mässa   S Mellby   Liten körgrupp
8 18.00  Mässa   S Mellby
11 11.00 Högmässa  S Mellby
16 18.00 Mässa   S Mellby
18 11.00 Högmässa  S Mellby
22 18.00 Mässa   S Mellby
25 11.00 Högmässa  S Mellby
29 18.00 Mässa   S Mellby

MAJ
2 11.00 Högmässa  S Mellby 
6 18.00 Mässa   S Mellby
9 11.00 Högmässa  S Mellby
13 18.00 Mässa   Kapellet  Liten körgrupp
16 11.00 Högmässa  S Mellby
20 18.00 Mässa   Kapellet
23 11.00 Högmässa  S Mellby
24 18.00 Mässa   Kapellet
30 11.00 Högmässa  S Mellby

Kiviks församling och kapellet finns på

Facebook!

FAMILJENYTT

AVLIDNA
Karin Olsson      90 år
Nils Erik Thorsson   92 år
Elsa Frithiof       91 år
Saara Raushill   68 år

JUNI
3 18.00 Mässa   Kapellet
6 11.00 Högmässa  S Mellby  Liten körgrupp 
10 18.00 Mässa   Kapellet
13 11.00 Högmässa  S Mellby
17 18.00 Mässa   Kapellet
20 11.00 Högmässa  S Mellby
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Öppna kyrkor

Så länge Coronan håller sitt grepp över landet 
är det lite av en prövningens tid för många 
av oss. Vi saknar tryggheten och glädjen i att 
kunna mötas och vara tillsammans. Det finns 
ett stort behov av att, på riktigt, få delta i var-
dagliga händelser och sammankomster igen.
 I Kiviks församling har vi haft öppet i 
kyrkorna under pandemin och hållit mässa och 
morgonbön varje vecka. Tyvärr finns ju be-
gränsningen på åtta personer men det har gått 
att följa mässorna digitalt, även om kvaliteten 
ibland har varit av skiftande natur.
 Vi har haft spontana kontakter med 
en del församlingsbor och konfirmanderna 
har börjat träffas igen. En del av kören träffas 
regelbundet och deltar i högmässan en gång i 
månaden.
 Vi är många som saknat sommarens 
evenemang i kapellet, soppluncherna, syträf-
farna och att sjunga i kören. Kapellgruppen 
har haft årets första möte tillsammans med 
kyrkoherde Mattias och det planeras för som-
maren i kapellet. När pandemin klingar av är 
vi redo att öppna upp för ett rikt församlings-
liv!

 Som bekant har det under de senaste 
åren skett ganska stora förändringar i försam-
lingens personalstyrka. Några trotjänare har 
flyttat från orten för att komma närmare sina 
barn och barnbarn. Någon har bytt yrkesbana 
och vår tidigare kyrkoherde Per Frostensson 
valde, efter många år som chef och ledare, att 
lämna sin tjänst och istället verka som försam-
lingspräst.
 Efter att nyligen ha avslutat sin utbild-
ning har vår komminister May Heldal fått en 
kyrkoherdetjänst i Halland. 
 Det är med glädje vi kunnat konstatera 
att det inte är svårt att rekrytera nya medarbe-
tare och att Kiviks församling verkar framstå 
som en arbetsmiljö man gärna söker sig till. 
 Nu låter vi de nya medarbetarna bli 
varma i kläderna. Vi är övertygade om att vi 
har möjligheter till fortsatt utveckling och att 
församlingen går mot - i dubbel bemärkelse - 
LJUSARE TIDER!

Kyrkorådet i Kiviks församling

Vi kan fortfarande bara vara åtta deltagare (förutom tjänstgörande) 
vid våra gudstjänster, men huvudgudstjänsten sänds alltid digitalt 
på Facebook. För att alla ändå ska ha möjlighet att besöka kyrko-
rummet hålls S Mellby och Vitaby kyrkor öppna varje dag kl 11-
15. Sitt i stillhet en stund, be en bön och tänd ett ljus. Dagens bön 
från Taizé finns alltid tillgänglig.

Allas vår längtan efter ”det vanliga livet”!


