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"Jag blev glad när 
man sade till mig: 

Kom, vi skall gå till 
Herrens tempel."

Psalt. 122:1
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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

Kyrkogården vårt kulturarv
Våra kyrkogårdar har använts i flera hundra år. När vi besöker dem 
märker vi tidens vingslag. Då vi går till våra anhörigas gravställen 
för att minnas och stilla oss en stund, passerar vi och läser på de 
andra gravstenarna. Det är namn, titlar, årtal och ortsnamn som ger 
oss olika associationer och minnesbilder. Det finns gravvårdar över 
personer som levde på 17- och 1800-talet fram till våra dagar. Dessa 
speglar en värdefull kulturhistoria, som vi alla och samhället måste 
värna om. Kyrkogårdarna har vård- och underhållsplaner där vissa 
gravar anges som kulturhistoriskt värdefulla. Olika tidsepoker visar 
utvecklingen på kyrkogården. Stenarnas utformning, och material 
har förändrats under årens lopp. 
I kulturmiljölagen fastställs att begravningsplatsen ska vårdas och 
underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte minskas eller för-
vanskas. Det åligger alltså församlingen att ta hand om dessa kultur-
historiskt intressanta gravstenar som saknar gravrättsinnehavare.
Under sommaren har en liten grupp frivilliga tagit sig an att varsamt 
rengöra några gravstenar på S Mellby gamla kyrkogård i ett samar-
bete mellan Albo härads hembygdsförening och församlingen. För 
nästan 20 år sen dokumenterades alla gravarna med foto och beskriv-
ning. När vi nu jämför, ser vi tydligt hur lavar och mossor täcker en 
stor del av stenarna. Genom att få fram skrift och tolka den, kan vi 
läsa om tidigare församlingsbor och öka tillgängligheten för släkt-
forskare och andra intresserade. Tanken är att fortsätta arbetet på de 
andra kyrkogårdarna om intresse finns. En del stenar har börjat vittra 
sönder på grund av tidens tand. Församlingen har uppmärksammat 
Länsstyrelsen (som lämnar tillstånd) på att det är ett stort behov av 
konservering av en del gravstenar för att bevara dem för framtiden.

Clas Jonsson
Läs mer på sidan 5.

Omslagsbilden: 
"Prästen bor nog där uppe", 
sa Arvid, nästan 4 år, när han 
såg Vitaby kyrka.

Foto: Jennie Tambour Roos

Fortsatt förbud mot buxbom
Fort farande råder förbud mot inplantering av buxbom på 
kyrkogårdarna. Svampsjukdomen cylindrocladium buxicola 
sprids fortfarande. 

Ingen ny buxbom får inplanteras!
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Så kom den, sommaren, med värme, sol, 
prunkande natur och ett hav som ständigt 
skiftar i blågrå nyanser. Det är sig likt på 
ytan, men därutöver har det sänkt sig en oro, 
en osäkerhet som ibland har varit och är svår 
att på allvar ta till sig, svår att se vidden av, 
därför att vi inte riktigt vet hur det blir…
Jag själv, som har mina rötter i Norge fick i 
april ett mail från en vän i Norge som skrev 
att ”ja, vi vet ju inte när vi ses, för gränserna 
är stängda…”! Tårarna kom när jag insåg att 
mitt hemland och min familj på obestämd tid 
inte var tillgängligt för mig. Likaså med min 
familj här i Sverige som bor uppåt i landet, 
många månader tog det innan vi kunde ses. 
Många liknande berättelser finns; och vi bär 
dem med oss!
I Kiviks församling bestämde vi oss tidigt för 
att inte ställa in utan att ställa om. Den konti-
nuerliga högmässan, veckomässan och mor-
gonbönen fick fortsätta i Södra Mellby stora 
kyrka där avstånd och andra försiktighets-
åtgärder kunde hållas. Många är vi som har 

I en osäker tid

varit berörda av mötena i det heliga rummet, 
att få mötas ansikte mot ansikte har varit vär-
defullt trots avståndet. Tacksam, är jag som 
får vara verksam i denna fina församling!
Under sommaren har veckomässan och 
morgonbönen flyttats till Kapellet vid havet 
och i går kväll när vi firade mässa sjöng vi 
”Här vid stranden, nära vattnet finns en plats 
som ger mig ro. Här vid stranden nära vattnet 
fylls mitt inre utav tro. Här får jag vila och 
Du finns här mitt i livets kamp och strid. Här 
får jag vila och Du finns här med Din nåd för 
varje tid.”
Och det både känns och märks hur värdefulla 
de heliga platserna är för att vi skall få ro, få 
vila samtidigt som vi får rikta blicken mot det 
heliga i en gemensam längtan. 
Med önskan om en fortsatt fin sommar!

May Clara Heldal

Vi har tidigare i berättat om att vår husmor 
Lisbeth Hermansson har avgått med pen-
sion.
Vi hade planerat att avtacka henne vid april 
månads vardagslunch, men den ställdes in. 
Nästa försök var september månads vardags-
lunch, men den är också inställd. 
Därför kommer här ett offentligt och varmt 
tack till dig Lisbeth. Du har i många år 
fungerat som vår husmor, hållit församlings-
hemmet fräscht, kommit med nya idéer och 
lösningar, tagit emot hyresgäster i försam-
lingshemmet och visat dem tillrätta, stått för 
alla inköp av livsmedel bakom kulisserna, 
hanterat tvätt och mycket annat. Du har 
också varit tillgänglig för viss administration 
på pastorsexpeditionen. För allt detta och mer 
vill vi tacka dig.

Men främst har församlingsborna mött dig 
som värdinnan. Vid alla vardagsluncher har 
du funnits på plats, mött varje gäst, bytt några 
ord – och stått för all infrastruktur som duk-
ning och smyckning av borden. Samma sak 
vid våra uppskattade födelsedagskalas för 
församlingens äldre. Jag vet att du haft mottot 
att alla ska vara sedda och trivas – det har du 
lyckats med!
Nu önskar vi dig en fin pensionstid. Och än 
en gång: Varmt tack för dina insatser i Kiviks 
församling!

Per Frostensson

Under hösten kommer barnledaren Ingela 
Nilsson att vikariera som husmor på timan-
ställning. Samtidigt är tjänsten utsatt för över-
syn avseende tjänstegrad och innehåll.

Tack, Lisbeth!
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En annorlunda sommar...
Ingenting har varit sig likt sommaren 2020, inte hel-
ler inom församlingslivet. Men - som May skriver på 
sidan 3 - i Kiviks församling bestämde vi oss tidigt för 
att inte ställa in utan att ställa om. Högmässorna har 
firats i S Mellby kyrka, där det går att hålla tillräckligt 
avstånd. Redan tidigt i våras upphörde körövningarna, 
vardagsluncherna, syföreningen För livet och en del 
andra mötesplatser. Men musik har vi inte varit utan 
och visst har vi kunnat se varandra med påbjudet av-
stånd och handspriten tillreds!

Bokcaféet 
i kapellet har hållit igång i 

mindre format med utlåning 
och läsande på plats. Bara två 
timmar en dag i veckan - men 
ändå med sedvanlig högläs-

ning av en novell.

Under sommaren 
har vi haft två öppna körworkshops i Kiviks 
kapell, en återstår 20/8. Avståndet hålls, sången 
flödar och goa människor som längtat efter sång 
kan äntligen ta ton tillsammans.
Till hösten börjar vuxenkören den 31 augusti 
18.30-20.30 i församlingshemmet i S Mellby.

Vill du vara med?
Hör av dig till körledare Annika Ivarsson
annika.ivarsson@svenskakyrkan.se

Svårt att vara 
utan sång!

20 september – avsked av kyrkoherde 
Per Frostensson

11 S Mellby kyrka
Högmässa med avskedspredikan och avtackning

15 Kiviks kapell
Minnen och intryck - 18 år som präst i Kiviks församling

18 S Mellby kyrka
Adieu – poesi och musik med Per Frostensson och Maria 
Jeppsson

För närvarande gäller enligt lag en begränsning om 50 delta-
gare, också vid ovanstående arrangemang. Inga biljetter eller 
andra former för förhandsbokning finns. Dörrarna öppnas 45 
minuter innan aktuellt arrangemang och om det kommer mer 
än 50 deltagare måste vi tyvärr sätta stopp där.
Regeringens tillfälliga förordning kan komma att ändras, men 
ovanstående gäller när tidningen går i tryck.

Mattias Andersson 
– vår nye kyrkoherde

Kyrkorådet har beslutat anställa 
Mattias Andersson som kyrko-
herde i Kiviks församling med 
tillträde den 1 oktober. Mattias 
tjänstgör nu som komminister 
i Veberöds församling och har 
jobbat i Svenska kyrkan ett 
tiotal år. I nästa församlingsblad 
kommer en utförlig presenta-
tion.

Vi hälsar Mattias varmt väl-
kommen till vår församling och 
önskar honom lycka till!
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Två fredagar i juni bjöds det på musik från andra våningen i Kiviks kapell. Fönstren öppnades 
mot grönskan och alla som ville kunde ta en stol, placera sig på lagom avstånd och lyssna till 
flöjt- och pianomusik av bl a J S Bach, W A Mozart och C Bresgen. Spelade gjorde Ulrika Nor-
man och Maria Jeppsson. Detta var inte någon konsert utan snarare ett "öppet genrep". För-
hoppningsvis blir det en fortsättning någon fredag i augusti kl 14. Håll koll på kapellets anslags-
tavla och trottoarprataren! 

Musik från andra våningen

En grupp frivilliga har under sommaren träf-
fats en gång i veckan och försiktigt rengjort 
gravstenarna på S Mellby gamla kyrkogård. 
Vi tvättar med såpa och mjuk svamp och 
skrapar försiktigt med  små träpinnar (från 
färghandeln) och t o m glasspinnar. Efter ett 
experttips  har vi även börjat använda pimp-
sten som vi lätt polerar marmorn med. Detta 
visade sig vara otroligt effektivt. De tidigare 
uppmjukade lavarna åkte bort och ytan blev 
glatt och fin! Namn, årtal och andra uppgif-
ter blir läsliga. Vi har börjat med att rengöra 
gravstenar i marmor. På tur står de hårdare 
stenarna av diabas och granit. Där kommer vi 
att kunna använda starkare medel.
När inskriptionerna blir läsliga igen får vi en 
fängslande inblick i en svunnen tid. Grav-
stenarna innehåller inte bara namn och årtal 
utan ofta även psalmverser. Angivna titlar ger 
också en bild av livet i trakten.

Kulturvård på kyrkogårdarna
På våra tre kyrkogårdar finns många äldre gravplatser som saknar 
gravrättsinnehavare och som Länsstyrelsen bedömer som kulturhis-
toriskt värdefulla. Då åligger det församlingen att vårda dem, ta bort 
mossa och lavar och se till att gräset inte dränker dem. Detta är ett 
ständigt återkommande arbete, och nu är det alltså dags igen.
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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.

Svenska kyrkan
Kiviks församling 

Församlingsliv 
i pandemitider
Gudstjänster:
Alla gudstjänster är enligt ordningslagen all-
män sammankomst. Regeringen har tillfälligt 
– och tills vidare – begränsat antalet deltagare 
till 50 personer. Till det får läggas ”funktionä-
rer” som präst, kantor, gudstjänstvärd, kör-
sångare, vaktmästare etc.
Folkhälsomyndigheten har gett råd för ar-
rangörer, som bland annat innefattar ansvaret 
att skapa avstånd i lokalen.
Det innebär sammantaget att vi fortsätter att 
fira söndagens huvudgudstjänst i S Mellby 
kyrka.
I Kiviks kapell 
firas mässa torsdagar kl 18 hela augusti månad 
ut och samma sak gäller morgonbönen freda-
gar kl 08.30. Från och med 1 september firas 
torsdagens mässa i S Mellby kyrka. Morgon-
bönen firas också i Mellby kyrka från septem-
ber, men nu på onsdagar kl 08.30.
I Vitaby och Ravlunda kyrkor 
firas dop- vigsel- och begravningsgudstjänster, 
men det maximala antalet där (beroende av 
lokalens storlek) är 30 personer.
Församlingen firar inte heller några gudstjäns-
ter på Solgläntan.

Övrig verksamhet
I väntan på nya riktlinjer från myndigheterna 
pausas följande verksamheter tills vidare:
Vardagslunchen
Syföreningen ”För livet”
Samtalsgrupp Existens

Psalmmaraton fortsätter i s Mellby kyrka 12/9 
kl 16.30 - med behörigt avstånd!

Barn- och konfirmandverksamheten startar 
som vanligt i början av september.

Anpassningar enligt ovan kan komma att änd-
ras, beroende på nya besked från regering och 
myndigheter.

Mässa och morgonbön
Under hela augusti firar vi mässa i Kiviks 
kapell torsdagar kl 18 - samma sak gäller 
morgonbönen fredagar kl 08.30. Från och med 
1 september firas torsdagens mässa i S Mellby 
kyrka. Morgonbönen firas också i Mellby 
kyrka från september, men nu på onsdagar kl 
08.30.

Pilgrimsvandringar 2020
För information kontakta Mirja 
0708 413 419    mirja.bergquist@gmail.com 

Den okände soldatens grav 
på Ravlunda kyrkogård
En död mansperson befanns drunknad vid 
Killehusen i slutet av juli 1941. Han be-
grovs på Ravlunda kyrkogård den 10 augusti 
samma år. Uppgifterna kring dödsfallet och 
begravningen är knapphändiga.
Finns det någon som kan ge minnen och 
ögonblicksbilder från händelsen, kontakta 
vänligen
Per Frostensson
0414-71361

   per.frostensson@svenskakyrkan.se
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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
Vigda
Sandra Hofer och Lennart Lenskjold

Avlidna
Elvir Nilsson  92 år
Eve Persson  85 år
Sigbritt Nilsson 89 år
Birthen Östlund 91 år
Börje Olsson  84 år
Greta Nilsson 89 år

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

OKTOBER 

1 18.00 Mässa   S Mellby 
4 11.00 Mässa Mellby  S Mellby 

AUGUSTI

13 18.00 Mässa   Kapellet
16 11.00 Högmässa  S Mellby 
20 18.00 Mässa   Kapellet 
23 11.00 Högmässa  S Mellby  Predikan Eva Gullmo
27 18.00 Mässa   Kapellet 
30 11.00 Högmässa  S Mellby  

SEPTEMBER

3 18.00 Mässa   S Mellby 
6 11.00 Mässa Mellby  S Mellby 
10 18.00 Mässa   S Mellby 
13 11.00 Högmässa  S Mellby 
17 18.00 Mässa   S Mellby 
20 11.00 Högmässa  S Mellby  Avskedspredikan Per Frostensson
24 18.00 Mässa   S Mellby 
27 11.00 Högmässa  S Mellby
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Den efterlängtade renoveringen av epitafiet i Ravlunda 
kyrka genomfördes under våren. Jag var på plats och 
kunde följa arbetet under de två dagar det tog. Epitafiet 
hänger i kyrkans sidoskepp ovanför kyrkbänkarna och 
är inte helt lätt att komma åt. Först gjordes en försiktig 
rengöring med svag citronlösning (triamoniomcitrat) 
därefter rödsprit för att lösa den bruna ytbeläggningen. 
Sist lades ett tunt skydd av en syntetisk tavelfernissa 
som inte gulnar och lätt kan tas bort. Färger och motiv 
trädde fram på epitafiet och plötsligt såg jag detaljer jag 
aldrig lagt märke till tidigare.
Uppe på kyrkvinden dokumenterades den del av kyr-
kans väggmålning av Sankt Kristoffer som hamnade 
ovanför när kyrkan fick ett nytt lägre tak. Det var spän-
nande att se den miljön och få en uppfattning om hur 
en gammal kyrka genom århundradena har byggts, 
byggts om och byggts till. 
Ordet epitafium kommer från grekiskan, epi (på, över, 
efter) och tafios (grav), alltså något som tillkommer 
graven. En minnestavla över den avlidne. Där samsas 
Gud fader, änglar, Kristus, Maria och andra bibliska 
figurer med vanligt folk, levande och döda. På epitafiet 
i Ravlunda finns en målning föreställande Jesu Him-
melsfärd med de skräckslagna soldaterna, Kristus med 
segerfana och Gud Fader själv i det övre vänstra hör-
net. På överstycket står målat Anno 1641, troligen det 
år det skänktes till kyrkan
På mittstycket står sex mörkklädda personer, tre män 
med prästkragar till vänster och tre kvinnor till höger. 
Alla håller händerna knäppta kring sina andaktsböcker 
och ser ut som om de vill berätta något för betraktaren. 
Längst ner, bland de detaljrikt målade skorna, ser vi ett 
lindebarn liggande på en kudde. Genom placeringen i 
bildrummet, storleken och att barnet ligger på en kudde 
kan vi vara säkra på det är ett avlidet barn. Genom epi-

tafiet manifesterar familjen sin fromhet och i själva 
givandet förenar de sig alla, levande och döda famil-
jemedlemmar, med det gudomliga och de får på så 
sätt del av den ära som gåvogivandet skänker.

Det första målade epitafiet finner vi i slutet av 
1500-talet och företeelsen når sin höjdpunkt un-
der svensk stormaktstid, för att mer eller mindre 
försvinna under början av 1700-talet.  De flesta epita-
fier är uppsatta av präster men även av adel, hantver-
kare och i några fall bönder.

Liselotte Kauppi Borg

Mittpannån föreställer prosten Jens Giödesen med 
familj: prosten med hustru, två vuxna barn samt ett 
avlidet spädbarn. 

Nu ser vi detaljerna

Även votivskeppet 
från första halvan av 
1900-talet har renove-
rats och pryder nu sin 
plats i kyrkan. Det har 
en spännande historia 
och uppges ha fungerat 
som gästbok hos den som 
senare skänkte skeppet 
till Ravlunda kyrka.

Hanna Eriksson och Ingrid Wedberg från 
Skånes Målerikonservatorer har utfört arbetet på 
epitafiet och votivskeppet i Ravlunda kyrka.


