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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 Natasja Jackson 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

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 kyrkogårdarna. 
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

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.

Omslagsbilden: 
En källa som möter oss på 
pilgrimsvandring mellan Södra 
Mellby och S:t Olof.
Foto: Natasja Jackson Wallin

På församlingens kyrkogårdar finns 
många äldre gravvårdar som är vackra 

men där texten blivit oläslig på grund av 
smuts eller mossa. Liksom förra året är vi 
en grupp frivilliga som vårdar och rengör 

gravstenar som saknar innehavare och 
som alltså församlingen har ansvar för. 

Ett samarbete med Albo härads hem-
bygdsförening. Vi träffas tisdagar kl 18 i 

S Mellby från 15/6.Välkommen 
att hjälpa till - medtag egen fika!

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

Kyrkvaktmästartjänsterna 
För att få en korrekt bild av arbetsåtgången på kyrkogårdarna 
har kyrkorådet beslutat att låta genomföra en objektiv uppmät-
ning av tjänsterna. Det är längesedan förra gången och mycket 
har förändrats. Arbetsuppgifterna inne i kyrkorna ingår, liksom 
gravskötseln med tecknade avtal. Gräsytor, grusytor och häckar 
på kyrkogårdarna och vid kapellet har mätts upp av konsult 
från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Tillsammans 
med administrativa uppgifter och statistik över gudstjänster, 
begravningar, dop och vigslar och när på säsongen som arbetet 
är förlagt, får vi fram ett bra underlag för tidsåtgång och där-
med kostnader. Utifrån detta fördelas sedan kostnaderna mellan 
begravningsverksamheten och församlingen. Övervägande del, 
liksom själva uppmätningen, belastar begravningsavgiften.

Vårda kulturarvet
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Kristi himmelsfärd, eller Kristi flygare som 
det ibland kallas. Kristus som som far till 
himmelen, ofta avbildat med ett par nakna 
fötter i ett moln. Till skillnad från profeten 
Elia, som åker till himmelen i en vagn av guld 
och eld, dragen av hästar, även de av eld. I 
jämförelse med det är Jesus mer modest. Ett 
par nakna fötter i ett moln. Enkelt.

Jesus far upp till himmelen och vi blir kvar. 
Men Jesus har gett oss nya bilder av en Gud 
som vill ha en relation med var och en av oss. 
En Gud som är nära, som en bra förälder, som 
finns med i glädje och sorg. Som du kanske 
inte alltid märker av, men som du vet finns 
där. Det är den relationen Gud vill ha med oss 
och som vi kan tacka ja till om vi vill.

Gudsbilden förändras inte i och med him-
melsfärden. Vi blir inte övergivna. De där 

bara fötterna talar nämligen om en annan vik-
tig sak. Jesus tar med sig mänskligheten in i 
himlen. Jesus är sann Gud, sann människa. Je-
sus tar med sig sin erfarenhet av mänskligt liv 
till himmelen, sin erfarenhet av lidande och 
död. Om hur svårt det är att vara människa. 
Det blir nu en del av Guds egen erfarenhet.
Himmelsfärden pekar på att det finns ett liv 
bortom död. Jesus talar om för oss att dit han 
ska, dit ska vi med. Himmelen och livet efter 
detta är inte bara till för sådana som Jesus och 
Elia. Vi är inbjudna dit vi med. Om vi vill.

I det finns ett stort hopp. Livet är inte slut när 
vi dör. Det kommer ett nytt slags liv efteråt. 
Hur detta ser ut finns det lika många varianter 
på som människor som tror på det. Min tro 
säger mig att det verkligen finns många rum 
där, det är gott om plats. Utan begränsningar. 
Därför är rumsbeskrivningen kanske lite 
snäv. Det är lätt att vi får för oss att vissa rum 
kanske är lite finare än andra. Vi människor 
gör lätt så. Begränsar. Värdesätter. Inordnar i 
hierarkier. Det tror jag inte Gud gör.

Jag tror även att vi begränsar Gud med vår 
bristande förståelse för Guds kärlek, förlåtelse 
och tålamod. Gud ger oss inte bara en chans, 
utan oändligt många. Gud vill att vi ska vända 
om. Tillbaka till Gud. För mig handlar livet 
om att vi, oavsett vad som händer, hela tiden 
ska påminna oss om Gud. Vända om mot 
Gud. Ha Gud med i våra liv. I medgång och 
motgång. I glädje och i sorg. I tacksamhet 
och förtvivlan. Och när det är dags för oss att 
lämna detta livet, så vänder vi om mot Gud 
en sista gång. Och då mottas vi med en öppen 
famn.

Allt detta kan ett par bara fötter som sticker ut 
ur ett moln påminna oss om.

Natasja Jackson Wallin

Kristi flygare 
– ett par bara fötter i ett moln

Just nu föds det glädjande nog många barn i vår 
församling. Babyfik i Kiviks kapell är en träff-
punkt för föräldrar och barn upp till 18 mån. 
Äldre syskon får naturligtvis följa med, men 
målgruppen är föräldrarna och de riktigt små 
barnen. Här finns möjlighet att träffa andra ny-
blivna föräldrar och dela tankar om det nya som 
hänt i livet. 

Vi startar med en barnvagnspromenad i pratvän-
ligt tempo. Vi har en sångstund. Ibland bjuder vi 
in en gäst kring något aktuellt ämne, där du som 
förälder har möjlighet att ställa frågor. Varmt 
välkommen med förslag på ämnen!

Onsdagar kl 10.30-12.00

Babyfik
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Psalmmaraton - vårt fleråriga projekt - fortsätter trots restriktioner. Maria Jeppsson 
anpassar programmet efter de restriktioner 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!

är ett miniprojekt i digital form med syfte att 
lyfta fram sådant i, eller i anslutning till, kyr-
korummet som på olika sätt kan vara fönster 
mot det gudomliga. På församlingens webb-
plats www.svenskakyrkan.se/kivik/fonster-mot-
det-gudomliga finns redan några ”Fönster” 

Fönster mot det gudomliga

Bokcaféet i Kiviks kapell 
räknar med att åter hålla öppet måndag-fredag 
kl 16-18, som vanligt med läsning av en no-
vell kl 17. Några gånger byter vi ut novellen 
mot ett författarsamtal: Lina Wolf 5/7, Anna 
Fredriksson 13/7, Patricia Tudor Sandahl 
27/7. Det blir fler!
Välkommen till bokcaféet - låna böcker, prata 
om böcker, sitt gärna ner och läs en stund.
(Rådande restriktioner gäller.)

När detta skrivs vet vi fortfarande inte när vi 
kan öppna för ”normal” verksamhet. Vi hop-
pas på det bästa och planerar att komma igång 
på allvar i höst. Vi arbetar nu med budget 
för 2022 och målsättningen är att ha samma 
omfattning i verksamheten som före pande-
min. Vi håller också på med att uppdatera 
församlingsinstruktionen, Kiviks församlings 
programförklaring, som styr församlingens 
arbete.
Vår ekonomi är stabil, men prognosen för vår 
största intäkt, kyrkoavgiften, visar en nedåt-
gående trend, vilket betyder att vi noga måste 
se över alla kostnader. Församlingen har sålt 
två tomter på backen vid kyrkogården i Södra 
Mellby. Det ger tillskott i kassan, men är i för-
sta hand tänkt som en buffert för kommande 
år. Vi behöver agera långsiktigt.
Fastighetsunderhåll är viktigt och i höst ska 
kyrkan i Södra Mellby kalkas och i sommar 
målas och kittas fönstren på södersidorna i 
Ravlunda och Vitaby kyrkor. Vi arbetar också 
med en lokalförsörjningsplan. Alla byggna-
ders kostnader ska beräknas och jämföras, t ex 
elkostnad för kyrkorna, och då visar det sig, 
att även om alla mässor varit i Södra Mellby 
kyrka, har kostnaden där inte ökat jämfört 
med tidigare år. 
Som framgår ovan är det många olika bollar i 
luften!

Clas Johnsson 

Från kyrkorådet

publicerade. Till varje fönster hör en bild och 
en ljudfil. Detta är ett öppet projekt, vilket 
betyder att alla som vill kan vara med och 
bidra. Finns det något/några föremål i ett eller 
flera av församlingens fyra kyrkorum som du 
skulle vilja lyfta fram? Hör av dig till 
maria.jeppsson@svenskakyrkan.se

Knypplade
spetsar

Utställning & Prova på
Öppen kyrka med visning

Kiviks församling i samarbete med 
Albo Härads Hembygdsförening

S Mellby kyrka
 

dagligen 11–15
2 – 7/8

Knyppelutställningen invigs i 
S Mellby kyrka söndagen 1/8 kl 15.
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Årets konfirmander

Översta raden fr v: Oskar Olsson, Anton Nordström, Gustav Hedlund. Mellersta raden fr v: Ingela 
Nilsson, ledare, Annika Ivarasson, musiker, Frida Lundberg, Miranda Olsson, Jenny Assarsson, 
Mattias Andersson, präst, Emma Assarsson, ung ledare. Främre raden fr v: Elina Olsson, Ida 
Brinch, Wilma Olsson, Maja Önneflod, Hanna Andersson, ung ledare. Foto: Ulf Ribbsäter.

Musik i äppelriket
Konserter i S Mellby kyrka

2/7 kl 18 Katija Dragojevic, mezzosopran

3/7 kl 18 Elise Einarsdotter, piano, Lisa 
Rydberg, violin, Lisa Långbacka, ackor-
deon, Olle Steinholtz, kontrabas

7/7 kl 14 Ensemble Mare Balticum

8/7 kl 14 Trio Wolski

9/7 kl 18 Johan Dalene, violin, Julien 
Quentin, piano

10/7 kl 18 Concerto Copenhagen under led-
ning av Antoine Torunczyk, oboe

Biljetter och mer info: 
www.musikiappelriket.se

Sommarens föredrag i 
Kiviks kapell

11/7  kl 18 Mattias Andersson: 
Gud och det onda 

18/7 kl 18 Natasja Jackson Wallin:  
Vad kan hunden lära oss om andlighet?

8/8 kl 18 Nicole Morgny: En underbar värld

2-15/8 visar Nicole Morgny sin konst i bok-
caféet i Kiviks kapell med rubriken 
En underbar värld.

What a 
wunderful 

world
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Svenska kyrkan
Kiviks församling 

Pilgrimsvandring
på midsommardagen. Tema: SKAPELSEN.

Vi går från Kiviks kapell kl 11 och vandrar 
i Guds fantastiska natur till Haväng, där vi 
avslutar med en friluftsgudstjänst kl 14. 
På grund av coronarestriktionerna kan vi 
inte ordna med transport tillbaka, utan hän-
visar till bussar eller att man ordnar trans-
port på annat sätt.
Vandringen är ca 6 km och inte strapatsrik, 
så det krävs ingen särskild kondition, utan är 
en bra nybörjarvandring.
På vägen stannar vi ett par gånger. 

Pilgrimsvandring 27/7
från Baskemölla kapell till S Mellby. Sam-
ling kl 9.30. Heldagsvandring.

Sankt Olofsdagen 29/7
pilgrimsvandring från S Mellby kyrka till 
Sankt Olof. Samling kl 9.30. 
Heldagsvandring.

Medtag alltid dryck och något att äta 
samt klä dig i lämpliga skor och kläder.

Anmälan sker till: Natasja Jackson Wallin 
natasja.wallin@svenskakyrkan.se 
eller tel. 0414-71362

Tills vidare
firas samtliga huvudgudstjänster i S Mellby 
kyrka med gällande restriktioner. Ingen serve-
ring i vapenhuset.
Alla högmässor sänds digitalt på Facebook.
Vi hoppas kunna genomföra alla annonserade 
program trots vissa restriktioner. Föränd-
ringar kan ske efter nya direktiv. För säkerhets 
skull hänvisas ni som har möjlighet till vår 
webplatssida, Facebook och församlingens 
nyhetsbrev. Annars är ni välkomna att kon-
takta oss på telefon - se sid. 2.

Kiviks kapell
Morgonbön fredagar kl 8.30 
- medtag egen frukost.
Mässa torsdagar kl 18.

Visning av kyrkor
Vitaby och Ravlunda kyrkor är bemannade 
tisdagar-torsdagar 5-30 juli.
Vi följer de restriktioner som gäller om 
antalet besökare.
Välkommen in!

Arbetsmiljöinspektion
Med anledning av en artikel i Ystads Allehan-
da i mitten av maj vill vi göra några förtydli-
ganden.
Arbetsmiljöverket har en viktig roll och 
genomför rutinmässigt inspektioner på olika 
arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmil-
jölagen efterlevs.  Redan i maj 2020 avisera-
des ett rutinbesök i Kiviks församling. Den 14 
april 2021 genomfördes en inspektion digitalt. 
Vid inspektionen var det inte arbetsmiljön 
som kontrollerades, utan de policyhandlingar 
och rutiner som finns. Det konstaterades att en 
del fungerar bra, men det påpekades också en 
del brister som behöver åtgärdas.
Det arbete som behöver utvecklas är skriftlig 
uppgiftsfördelning i det systematiska arbets-
miljöarbetet, hur riskbedömningar görs för de 
olika yrkesgrupperna och vem som ansvarar. 
Angående huvudpunkten ”Kränkande särbe-
handling” gäller, att vi förtydligar och upp-
daterar den policy som finns. Det ska också 
genomföras en undersökning kring faktorer 
som kan påverka den psykosociala hälsan.   
Församlingen har under året haft en omsätt-
ning av medarbetare och arbetssituationen har 
varit annorlunda och förändringar har skett på 
grund av den pågående pandemin. Därför pas-
sar det bra att nu få en utvärdering av arbets-
miljön i vår församling. 
Återkoppling ska vara Arbetsmiljöverket till-
handa i augusti 2021.

Mattias Andersson
Clas Johnsson
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Välkommen till gudstjänst!

- 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

JULI 
1 18.00  Mässa  Kapellet
4 11.00  Högmässa S Mellby Körsång. 
4 14.00  Friluftsgudstj. Mellby mölla 
8 18.00  Mässa  Kapellet 
11 11.00  Högmässa S Mellby 
15 18.00  Mässa  Kapellet 
18 11.00  Högmässa S Mellby 
22 18.00  Mässa  Kapellet 
25 11.00  Högmässa S Mellby  
29 18.00  Mässa  Kapellet 

JUNI
20 11.00  Högmässa S Mellby 
24 18.00  Mässa  Kapellet 
26 14.00  Gudstjänst Kapellet Pilgrimsvandr. fr. Haväng till kapellet.
27 11.00  Högmässa S Mellby 

Boende i Kiviks församling som har svårt att ta sig till 
våra kyrkor eller församlingshem kan beställa transport via 
Kiviks Taxi. Gäller till högmässor på söndagar eller större 
helger samt vissa diakonala arrangemang. Avgift 20 kr/
arrangemang och person. Ring TAXI dagen innan körning!  
Kiviks Taxi 700 98

AUGUSTI
1 11.00  Högmässa S Mellby 
4 19.00  Friluftsgudstj. Krubbemölla 
5 18.00  Mässa  Kapellet 
8 11.00  Högmässa S Mellby 
12 18.00  Mässa  Kapellet 
15 11.00  Högmässa S Mellby

FAMILJENYTT
Tre barn är döpta sedan 
förra familjenytt.

AVLIDNA
Inga Månsson 82 år
Siv Persson  92 år
Per Silfverhjelm 90 år
Brenda Sidemo 87 år
Signe Mogensen 84 år
Ulf Lindström 73 år
Sven Åke Svensson 72 år
Mikael Nilsson 37 år

Ev. ändringar och kompletteringar på vår webplats: www.svenskakyrkan.se/kivik

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

Kiviks församling och kapell finns på

Facebook!
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Hej på er!
Jag heter Natasja Jackson Wallin och är ny kommi-
nister i församlingen. Det är verkligen jättekul att 
få vara tillbaka på Österlen. Mitt adjunktår gjorde 
jag i Tomelilla, efter det har jag varit i Hörby och 
Bromölla. 
Många av er känner kanske igen mig från helt 
andra sammanhang som har med våra fyrfota 
vänner att göra. Under många år har jag hållit i 
hundkurser i dessa trakter, och under två år bodde 
jag faktiskt just här i Kivik.
Jag kommer från Stockholm och flyttade till Lund 
1997 för att skriva klart mitt examensarbete och 
påbörja mina doktorandstudier. I december 2000 
lade jag fram min avhandling i ämnet Missionsve-
tenskap med ekumenik. Jag skrev om den japanske 
lutherske teologen Kosuke Koyama och en religi-
onsdialog mellan kristendom och buddhism. 
När jag skulle påbörja min doktorsavhandling 
blev jag sjuk i en svår utmattningsdepression 
vilket innebar att jag helt försvann från teologin. 
Det gick inte att ta sig tillbaka till det liv jag hade 
tänkt, med forskning och undervisning på univer-
sitetet. Jag fick skola om mig. Det som hjälpt mig 
under min sjukdom var mina hundar. Jag öpp-
nade en liten hundaffär i Brösarp. Där fick jag en 
mängd frågor som jag inte kunde svara på, och då 
utbildade jag mig till hundinstruktör. Sedan kunde 
jag hålla kurser och jag blev även hundpsykolog. 
Kurser och utbildning blev mitt nya liv.
Den som förklarat den kristna tron för mig var 
alltså Kosuke Koyama, men jag var fortfarande 
inte troende. Det blev jag för snart tio år sedan. 
Men min väg in i kyrkans värld var allt annat än 
lätt. Trösklarna var höga. Jag kände mig främman-
de och hittade inte in i formen. 2014 började en 
man vid namn Jesper på hundkurs. Han visade sig 
vara präst. Jag tror helt enkelt att Gud hade tröttnat 
på mig. Jag behövde lite mer handgriplig hjälp. 
Den hösten började jag min konfirmationsläsning 
och under den tiden fick jag min kallelse till att blir 
präst.
Våren 2015 konfirmerades jag, i augusti samma år 
gjorde jag min första praktik och blev sedan anta-
gen som prästkandidat. Den 10 juni 2018 prästvig-
des jag i Lunds domkyrka. Jag började läsa teologi 
1992 och prästvigdes alltså först 26 år senare. 
Däremot gick det ju rätt snabbt när jag väl kom på 
hur min väg skulle se ut.
Jag vill vara tydlig med att jag är missionär. För 
mig innebär det att försöka få vanliga sekularise-
rade människor att hitta Gud, som jag tror att fler 
behöver i sina liv. Alla ni människor som finns där 

ute och som är lite vilsna i ert sökande, er vill jag 
nå. Min lite kantiga och buckliga väg, med åter-
vändsgränder och feltramp kan visa att det faktiskt 
går. Det finns plats för oss alla! Gud söker var och 
en av oss. Vissa av oss behöver bara lite tydligare 
vägvisare, särskilt om vi är uppvuxna i sekularise-
rade hem. Kanske kan jag bli din?
Jag bor i Huaröd, på ”Brösarpsfjället”, tillsam-
mans med min man Paul och våra två hundar. Min 
mamma bor i ett hus på samma tomt. Hon flyttade 
från Stockholm strax innan pandemin bröt ut. Två 
dagar innan Paul och jag skulle gifta oss hostade 
han blod och dagen före bröllopet fick vi veta att 
han hade en tumör i halsen. Cancern visade sig 
vara behandlingsbar, men en tuff tid väntade. Den 
har vi nu bakom oss, men det är en lång väg till-
baka till ett liv som påminner om det normala. 
Jag har med andra ord en hel del erfarenhet av 
att livet inte alltid är spikrakt eller lätt. Sedan jag 
hittat Gud har jag däremot känt att jag, även när 
livet är som allra mörkast, har någon som står vid 
min sida, som bär mig när jag behöver och aldrig 
överger mig. En enorm trygghet, som jag önskar 
att alla skulle få känna.
Den 30 juni hämtar jag en liten mopsvalp, Floydis, 
hon kommer att finnas med mig på jobbet och hjäl-
pa mig med både diakoni och mission, som bara 
hundar kan. Jag ser fram emot att ha en hundkurs 
i "Gudstjänstlydnad" (vardagslydnad med kyrkligt 
fokus) och att få leda särskilda pilgrimsvandringar 
med hund, där hunden kan hjälpa oss att hitta 
närvaron i nuert.

När jag får tid över målar jag, gärna ikoner eller i 
akryl. Jag skriver och har publicerat ett par böcker. 
Kultur av olika slag är viktigt för mig, hur viktigt 
har jag nog inte förstått förrän under pandemin. 
Jag längtar efter att få gå på opera, bio, konstu-
ställningar, muséer, resa till Rom, Israel och gå till 
Santiago de Compostela. 

Natasja Jackson Wallin


