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FÖRSAMLINGSBLADET      Nummer  3  2020   Årgång 37

firas i S Mellby kyrka den 
2 augusti kl 11. I samband med 

högmässan överlämnar represen-
tanter från Eljaröds kyrka vapen-

skölden till den mottagande 
kyrkan i S Mellby, där 

skölden ska hänga 
ett år framåt. 
Servering.

Albo härads 
kyrksöndag
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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 Per Frostensson
tel 0414-713 61, SMS 0708 749546 
Per.Frostensson@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

Vanliga frågor till begravningsverksamheten: 
 
Jag bor inte i Kiviks församling, men vill på sikt begravas här - är det 
möjligt? 
Ja, Kiviks församling är skyldig att hålla gravplatser åt alla folkbokförda inom 
området, men i mån av plats upplåts också gravar för andra. F n finns plats på 
alla tre kyrkogårdarna, även på den minsta - Ravlunda. 
 
Kan man förboka en särskild gravplats? 
Ja. "Förtida upplåtelse av gravplats” betyder att du i samråd med kyrkvaktmäs-
tare och vår pastorsexpedition utser en ledig gravplats och får efter ansökan 
gravrätten till platsen. Gravrätten innebär att du och andra som du godkänner 
får gravsättas i graven. Gravrätten innebär samtidigt skyldighet att hålla grav-
platsen i vårdat skick och rätta sig efter aktuella bestämmelser. Församlingen 
erbjuder gravskötsel mot avtal om du inte har möjlighet att sköta graven själv. 
 
Jag önskar gravsätta askan efter anhörig på två olika platser, en del på en 
kyrkogård och en del spridd i havet – får jag det? 
Nej. Att dela stoftet av avliden är inte tillåtet. Människan ses som en helhet, 
också efter döden. 
 
Får jag göra som jag vill på den gravplats jag har gravrätt på? 
Nej. För varje gravsten eller motsvarande som sätts upp måste kyrkogårdsför-
valtningen granska ritningen och besluta. Balansen mellan enskilda gravars 
utformning och kyrkogårdens gemensamma utrymme måste upprätthållas. 
Gravrättsföreskrifterna vägleder inom resp. område (kvarter) på kyrkogården. 
 
Tänk efter före! 
Många önskar gravsättning i kollektiva former som minneslund, askgravlund 
eller askgravplats. Man slipper tänka på gravskötsel men tar bort möjligheten 
att plantera blommor, tända ljus och lägga minnessaker direkt i anslutning till 
där personen är gravsatt. Vid traditionell urngrav med kantlist finns möjlighet 
till plantering, ljuslyktor och likn. Fråga gärna din vaktmästare om du är osä-
ker. 
 
Får man ta hunden – eller katten - med sig in i himlen? 
Ja troligen, men djur får inte gravsättas på kyrkogårdar i Sverige.

Sommaröppet på expeditionen
22 juni-26 juli måndag, onsdag 10-12
27 juli-16 augusti onsdag 10-12

Under perioden 27 juli-16 augusti finns det mycket 
begränsade möjligheter att svara på frågor om 
gravplatser och andra gravärenden.

För akuta frågor utanför kontorstid kontakta 
tjänstgörande präst
Per Frostensson 0414-71361 (22 juni-31 juli)
May Heldal 0414-71362 (1-16 augusti)

Omslagsfoto Robert Karlsson
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Mässa i kapellet 
 

Torsdagar kl 18 till och med 
augusti månads slut.

Morgonbön i kapellet 

Fredagar kl 08.30 till och med augusti 
månads slut (ej midsommarafton).

Kanske det!? Varför? Därför att vi med stigande 
ålder blir mer ödmjuka inför livets mysterier? 
Eller så att vi griper efter varje halmstrå av evigt 
liv när döden börjar flåsa oss i nacken? 
 
Jag är inte lastgammal, men har hunnit en bra 
bit in på ”dö-halvan” (uttrycket lånat från Pelle 
Bagare). Min pappa dog i hög ålder för ett år 
sedan, och nu tillhör jag den sista generationen. 
På ett sätt som jag inte väntat mig har pappas 
död påverkat mig under året som gått. Inte så 
att hans frånfälle var oväntat eller märkligt, inte 
alls. Men det har hänt något i mig, något som 
är svårt att förklara. Jag har i alla fall på ett nytt 
sätt ställts öga mot öga med det oundvikliga slu-
tet, döden. 
 
Jag stämmer nog inte in på ordspråkets anta-
gande om att stigande ålder innebär tilltagande 
religiositet. I en mer ytlig bemärkelse var det 
snarare under den heta ungdomen och de första 
vuxenåren som den religiösa hängivenheten var 
som starkast. 
 
Perspektiven förskjuts genom åren. Några linjer 
kan jag ana: 
Jag fastnar oftare nu än någonsin vid de bibelord 
i Nya testamentet som betonar att det duger inte 
att säga ”jag tror” utan att uppvisa en livsstil 
som är vettig. 
Jag tror mera nu än någonsin på att det gudomli-

När --- blir gammal 
blir han religiös!

gas ljus måste brytas i tusentals olika färger – att 
tron på att vi alla har ett gemensamt ursprung 
och mål skapar lite större förutsättningar att ta 
emot varandras olikhet här och nu. 
Jag tror mera nu än någonsin på att gudstron 
inte ger så mycket tröst, men mer ansvar. I den 
gudsbild som sakta mejslas fram i mötet mellan 
livserfarenheter och trons verktyg så verkar Gud 
ha lämnat stort ansvar i människans händer. Och 
jag får som liten människa ta mitt ansvar – så 
gott jag kan. Människan som Guds avbild – an-
svarstagande. 
Jag tror mera nu än någonsin att jag behö-
ver riten, gudstjänsten, för min tro. Jag får de 
starkaste helhetsupplevelserna och den mesta 
näringen för min tro i mässans klassiska och 
gemensamma firande. 
Jag tror mera nu än någonsin att Jesus visar 
Gud. Det utsatta spädbarnet, den dödsdömde 
fången och mannen på stranden som i ett nytt 
ljus bjuder på fisk och bröd. 
Jag tror mera nu än någonsin att jag måste stå ut 
med upplevelsen av Guds tystnad – utan att ge 
upp. Den mogna tron verkar tåla mer av från-
varo och ensamhet. Spännande, men inte lätt. 
Jag tror mera nu än någonsin att till slut är det 
viktigaste inte vad jag tror i detalj. Det vikti-
gaste är Gud. Det är tro. 
 
När jag blir gammal kommer jag med säkerhet 
att fortsätta att vara religiös!

Per Frostensson
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Mölledag med sång
På Mölledagen 5 juli firar vi traditionsenligt guds-
tjänst kl 14 vid möllan i Södra Mellby. Då medver-
kar två välbekanta österlensångare: Sussi Ceder-
strand från Skillinge och Carina Gustafsson från 
Glemmingebro. Båda sjunger i många olika kon-
stellationer, både solo och i kör. 

Nymålat kapell
Under maj månad har kapellet målats om utvändigt. 
Grund, fasad och fönster har bemålats två gånger. Det 
är Walls måleri, Brösarp, som utfört arbetet. 
Tidigare i vinter har ett fönsterparti mot öster bytts ut 
samt rutten panel ersatts. 
Fasadrenoveringen har främst finansierats genom 
externa medel, församlingen har sökt bidrag från två 
olika stiftelser med anknytning till Lunds stift. Det 
sammanlagda bidraget har uppgått till 185000:- och 
det betyder att bara en mindre summa behövts tas 
från församlingens normala driftsbudget. Kyrkogårdsvandringar 

I sommar inbjuder vi till kyrkogårdsvandringar på 
Vitaby och S Mellby kyrkogårdar. Du får möta både 
historia och nutid på våra vackra och välskötta kyrko-
gårdar. Vandringarna beräknas ta ca 1 timme. Ingen 
servering. Maxantal 50 personer – riskavstånd hålls 
mellan deltagarna. 
Onsdag 22 juli kl 19.00 Vitaby kyrkogård. Ledare 
Per-Anders Andersson (Pelle Bagare) 
Söndag 2 augusti kl 13.30 S Mellby kyrkogård. Le-
dare Margaretha Laike.

Vårda kulturarvet
På församlingens kyrkogårdarfinns många äldre 
gravvårdar som är vackra men där texten blivit 
oläslig på grund av smuts eller mossa. I som-
mar är vi en grupp med frivilliga somvårdar och 
rengör gravstenar som saknar innehavare och som 
alltså församlingen har ansvar för. Vi träffas tisda-
gar kl 18.30 på gamla kyrkogården i Mellby. Ett 
samarbete med Albo härads hembygdsförening.
Välkommen att hjälpa till - medtag egen fika!

clas.johnsson@osterlen.tv
margaretha@laike.se

Kyrkogården förändras hela tiden. Generationer fortgår, 
människor flyttar och det betyder att vissa gravplatser med 
tiden saknar gravrättsinnehavare. Det normala förfarandet är 
att på gravplatser som saknar innehavare och där det finns 
risk för att stenarna ska falla, tas dessa bort. Detta gäller inte 
kulturhistoriskt särskilt värdefulla stenar. På senare år har 
man också antagit en mer restriktiv hållning mot att flytta 
gravstenar. Kiviks församling har arbetat på en lösning för att 
bevara stenar som under gångna decennier flyttats från sina 
ursprungliga platser. Nu finns en stensamling, ett lapidarium, 
uppe vid Vitaby kyrkogårds sydvästra hörn. 
Välkommen att se denna viktiga del av vår gemensamma 
kulturhistoria.

Lapidarium på Vitaby kyrkogård

Bokcafé Kiviks kapell 

Juli och augusti har vi öppet torsdagar kl 16-18. 
Böcker finns att låna och läsa. 
Dagens novell läses kl 17.
 
Självklart tillämpar vi social distansering och 
riskavstånd!
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Direktsänd högmässa 
 
Sveriges Radio har sedan 1930-talet sänt gudstjänster 
i radio. Numera sänds kristna gudstjänster från olika 
kyrkor och samfund runt om i landet. Sändningstid är 
söndagar 11.03 och flera större helger. 
En del direktsänds och en del är förinspelade.  
Söndagen den 12 juli kl 11.03 direktsänds högmässan 
från Vitaby kyrka. På grund av rådande smittoläge 
och de restriktioner som SR infört kan vi tyvärr inte – 
som förstås var planerat – ha en församling på plats.  
Medverkande är präst, kantor, gudstjänstvärdar och 
körsångare från Kiviks församling. Anna Norberg 
spelar soloflöjt och Patricia Tudor-Sandahl predi-
kar. 
Samma dag kl 16.00 firas församlingens högmässa 
för alla i S Mellby kyrka.

Musik i Äppelriket genomfördes första gången 
som festival sommaren 2019 och blev en stor 
framgång både konstnärligt och publikt. Kon-
ceptet med festivalen är att blanda konsert- och 
naturupplevelser vilket gör att flera delar av årets 
program är möjliga att genomföra i det fria utan 
att bryta mot rådande restriktioner.

Ensemble Mare Balticum och Naturum Stenshuvud bjuder 
på aktiviteter hela veckan för familjer och unga. Det blir 
vandringar och workshops för att hitta musiken bland natu-
rens ljud. Om vädret tillåter spelar Ensemble Mare Balticum 
sin föreställning ”Mellan dröm och verklighet” utomhus vid 
äldreboenden i Simrishamns kommun. 
I samarbete med Stiftelsen Skånska 
Landskap arrangera en förmiddags-
exkursion med författaren Bodil Jönsson 
vid Haväng 5 juli. Länsstyrelsen i Skåne 
bjuder, för den morgonpigge och fågel- 
intresserade, på en arla fågelvandring  
9 juli ”Fågel och flöjt”.

Därutöver kommer två konserter i Södra 
Mellby kyrka spelas in för att sändas 
vid senare tillfällen. Den ena är en lyrisk 
konsert med poesi, standardlåtar och 
originalmusik av och med Österlenbördiga 
pianisten Elise Einarsdotter, Margareta 
Bengtson, sång och harpa samt Olle 

Steinholz, bas. På den andra konserten kommer flöjtisten 
Anna Norberg och pianisten Bengt Forsberg att bjuda på 
ett spännande, franskt program. Båda konserterna kommer 
att kunna ses och höras på Musik i Syd Channel.

ÄPPELRIKET
Kammarmusik i Kivik

MUSIK I
3–10 juli 2020

Fullständigt och uppdaterat program: musikiappelriket.se

Renoverat epitafium i Ravlunda

Öppna kyrkor 2020
Vitaby kyrka och Ravlunda kyrka 
6-31 juli tisdagar - torsdagar kl 13-16
Tisd kl 15-15.20 "föredrag" om Ravlunda kyrka
Onsd. kl 15-15.20 "föredrag" om Vitaby kyrka
Torsdagar kl 14-14.20 musik i Ravlunda kyrka
Torsdagar kl 15-15.20 musik i Vitaby kyrka

Vi håller på avståndet! Max 30 personer samtidigt i 
lokalen. Ingen servering.

Epitafiet som hänger i sidoskeppet i Ravlunda 
kyrka har genomgått en efterlängtad renovering 
och framstår nu i sin forna glans från 1600-talet.
På kyrkvinden dokumenterades samtidigt den del 
av kyrkans väggmålning av Sankt Kristoffer som 
hamnade ovanför när kyrkan fick ett nytt lägre tak. 

Ordet epitafium kommer från grekiskan - epi (på, 
över, efter) och tafios (grav) - och är en minnes-
tavla över en avliden. Genom att skänka epitafiet 
till kyrkan manifesterar familjen sin fromhet och i 
själva givandet förenar sig levande och döda famil-
jemedlemmar med det gudomliga.

Passa på att njuta av den renoverade dyrgripen 
när Ravlunda kyrka är öppen under juli månad (se 
ovan).

Konservator Hanna 
Eriksson arbetade under 
maj månad med reno-
veringen av epitafiet i 
Ravlunda kyrka.

O, vad världen nu är skön, klädd i sommardräkten. Känn i skog, på äng, på sjön, milda, friska 
fläkten, ljuva dofter, fågelsång. Mänska, höj ock du din sång!

J.A. Josephson 1861 (Sv Ps 751)
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Policy för kyrktaxi

Boende i Kiviks församling som av olika skäl 
har svårigheter 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. 
Egenavgiften är 20 kr/ arrangemang och person.

Coronavirus SARS-CoV-2
- förändringar och riskbedömningar

Självklart har pandemin påverkat församlingens 
verksamhet. Här kommer en sammanfattning av 
vad som gäller hos oss i sommar. 
Alla gudstjänster faller under ordningslagen och 
är en ”allmän sammankomst”. Regeringen har 
tillfälligt beslutat att allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar med fler än 50 del-
tagare tillsvidare inte får hållas. Detta är alltså 
maximala antalet besökare i S Mellby kyrka och 
Kiviks kapell. I Ravlunda och Vitaby kyrkor har 
jag bestämt att maxantalet ska vara det lägre ta-
let, 30 deltagare, allt för att riskavstånd ska kun-
na upprätthållas. Det är värt att påminna sig om 
att gudstjänster ute i det fria omfattas av samma 
regelverk, alltså max 50 deltagare. 
Ingen servering av kaffe etc. sker vid högmässan. 
 
Vi fortsätter att under sommaren fira högmässa 
i S Mellby kyrka och torsdagens kvällsmässa 
i Kiviks kapell. Alla kyrkor är öppna för dop-, 
vigsel- och begravningsgudstjänster, dock med 
deltagarrestriktioner som ovan. 
 
Mycket annat av sommarens normala utbud fal-
ler helt bort eller får förkortade och anpassade 
öppettider. Det gäller framför allt verksamheten 
i kapellet och visningskyrkorna. Vi kan också 
tvingas att göra förändringar på kort varsel be-
roende på myndigheters rekommendationer eller 
förändrade bestämmelser. 
 
Jag ser också med tacksamhet på vilken accep-
tans och förståelse det finns hos alla som deltar 
i församlingens verksamhet. Alla är noggranna 
med social distansering och riskavstånd. 

Per Frostensson 
 

Friluftsgudstjänster

20 juni kl 14 Haväng 
vid vandrarhemmet 
5 juli kl 14 vid Mellby mölla 
5 augusti kl 19 vid Krubbemölla

Pilgrimsvandringar sommaren 2020

Midsommardagen 20 juni  
Tema: Skapelsen  
Från Kiviks kapell till Haväng. Friluftsguds-
tjänst kl 14.00.  
Vandringsstart kl 11.00. Sträcka ca 5 km.  
 
S:t Olofsdagen 29 juli 
Från S Mellby kyrka till S:t Olofs kyrka. 
P g a pandemin kommer Olofsdagen att ge-
nomföras i begränsad form. Ingen gemensam 
pilgrimsmässa firas. 
Tid för vandringen anges senare, se kontakt-
uppgifter nedan. 
 
Alla vandringar Vi vandrar i tystnad! Egen 
utrustning efter väderlek.  
Under rådande förhållanden kan vi inte er-
bjuda biltransport åter till utgångspunkten för 
vandringen.
 
För mer information kontakta Mirja 
0708 413 419.   mirja.bergquist@gmail.com  
 
Varmt välkommen!

Svenska kyrkan
Kiviks församling 
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JULI 
2 18.00 Mässa   Kapellet  
5 11.00 Högmässa  S Mellby  
  14.00 Friluftsgudstjänst Mellby mölla  
9 18.00 Mässa   Kapellet  
12 16.00 Högmässa  S Mellby  (obs tiden, se info sid 5) 
16 18.00 Mässa   Kapellet  
19 11.00 Högmässa  S Mellby  
23 18.00 Mässa   Kapellet  
26 11.00 Högmässa  S Mellby  
30 18.00 Mässa   Kapellet 
 

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 medKiviks församling och kapellet 
finns på

Facebook!

JUNI 
20 14.00 Friluftsgudstjänst Haväng  Pilgrimsvandring 
21 11.00 Högmässa  S Mellby  
25 18.00 Mässa   Kapellet  
28 11.00 Högmässa  S Mellby

AUGUSTI  
2 11.00 Högmässa  S Mellby  Albo härads kyrksöndag  
5 19.00 Friluftsgudstjänst Krubbemölla  
6 18.00 Mässa   Kapellet  
9 11.00 Högmässa  S Mellby 

Familjenytt

Vigda
Markus Olsson och Nina 
Persson

Avlidna
Doris Olsson  89 år
Anita Larsson 80 år
Alvi Sjunneberg 95 år

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
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Årets konfirmander
På konfirmationsdagen i april samlades hela gruppen utanför 
kyrkan. Fr v Ingela Nilsson (konfirmandledare), Teddy Anders-
son (ung ledare), Hanna Andersson (ung ledare), konfirmanderna 
Hugo Lundberg, Hampus Losell och Rasmus Hansson, Emma 
Assarson (ung ledare), Isak Lövgren (ung ledare), May Heldal 
(präst).

Redan den 4 april firade Kiviks församling konfirmation i Södra 
Mellby kyrka, tre veckor före det planerade datumet. Alla in-
blandade var glada för beslutet som innebar att vi inte behövde 
skjuta upp det till en osäker framtid. Konfirmander och ledare 
har träffats varannan torsdag i församlingshemmet sedan septem-
ber 2019, därutöver har vi haft härliga övernattningar i S Mellby 
kyrka och läger på Åhusgården. Vi har firat gudstjänster, samtalat 
om livet, Gud och skapelsen, lekt, sjungit, lagat mat, pysslat och 
tittat på film. Det har varit ett givande och roligt år, där lägerdyg-
nen nog varit det som har gett mest!

Foto från repetitioner och konfirmationsdag Iris Van Hees.


