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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

Vik. vaktmästare Vitaby 
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: 
Sv Ps 815
Hav och strand
Foto: Natasja Jackson Wallin

Begravningsavgiften
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar genom skatteuttag en 
enhetlig begravningsavgift. 
Den avgift som medlemmar i Svenska kyrkan dessutom betalar 
betalar bekostar all den verksamhet som bedrivs inom försam-
lingen.
Om någon månad ska kyrkofullmäktige besluta om budget för 
kommande år. Församlingens egna kostnader utgör ungefär två 
tredjedelar och begravningsverksamheten en tredjedel av omslut-
ningen. Vi bidrar alla till finansiering av begravningsverksamhe-
ten genom skatteuttag. Det är Kammarkollegiet som fastställer 
begravningsavgiften. Avgiftssatsen för 2021 blir 25,3 öre per 
hundralapp. Avgiften har pendlat runt 24 och 25 öre sedan 1 janu-
ari 2016, då det infördes enhetlig begravningsavgift för alla som 
är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås.
Under budgetprocessen har vi samråd med vårt begravningsom-
bud, Ingela Bröndel, som granskar att pengarna används på rätt 
sätt. Löner och sociala avgifter utgör huvuddelen och vi disku-
terar eventuella behov av investeringar och liknande. Hon med-
delar skriftligen Kammarkollegiet om församlingens kostnadsbe-
räkning.
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Vi är på väg mot en ny period. Vi är som levan-
de rörliga människor förvisso nästan alltid på 
väg mot en ny period - själv har jag alltid känt 
att årstidsskiftningarna är härliga och förnyande 
och ger lite ny energi. När de första vårblom-
morna kommer och när de första riktigt varma 
sommarkvällarna är här, när höstens klara luft 
och nya färger är på gång och vid vinterns in-
tåg med den första snön, om den nu kommer, 
då händer något. Hösten är den årstid som jag 
tycker minst om, det tar alltid tid att vänja sig 
vid mörkret på kvällarna och det, allt som oftast, 
kyliga vädret. Men i år ser jag fram emot hösten 
mer än på många år. 

I år hoppas jag starkt på en ny period då vi inte 
behöver vara så tyngda under de senaste årens 
pandemi. Jag hoppas att coronalocket ska släppa 
sitt grepp om Sverige och Europa och världen. 
Jag tycker vi kan hoppas även om det finns risk 
att det blir nya vågor av smittspridning och att 
det faktiskt inte är över än. Det såg väldigt bra 
ut förra sommaren men det blev värst kring jul- 
och nyårshelgen och risken finns att vi kommer 
in i en ny våg. Men jag tycker att vi ska våga 
hoppas, för som samhälle och som individer 

har vi lärt oss så mycket om hur vi ska agera 
och vad vi kan göra, och vi har ett vaccin som 
av alla nuvarande rapporter att döma hjälper 
även om det inte är perfekt. Forskningen och 
metoderna för sjukvården att ta hand om sjuka 
har utvecklats och blivit bättre och vi är bättre 
rustade än för ett år sedan. Även om det inte är 
över måste vi våga hoppas och inte tappa modet. 
Hopp är inte farligt. Visst, man kan bli besviken, 
det finns alltid en risk att man har fel. Kanske 
kan man bli deprimerad av att ha hoppats för 
mycket, men med största sannolikhet mår man 
som sämst utan hopp - och fastän vi nu går mot 
den mörkare delen av året så ser det ljusare ut! 

Även vår vän Paulus skrev om hoppet som en 
av de största av andens gåvor. I första korintier-
brevet 13:13 kommer de välbekanta orden ”tro, 
hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är 
kärleken”. Kärleken är störst och viktigast men 
även hopp har sin särskilda plats. 

Så låt oss hjälpas åt att hoppas och göra det 
bästa vi kan för att vi ska få en härlig höst.
I bön om Guds välsignelse och nytt hopp -

Mattias Andersson

Nu vågar vi hoppas 
- det ser ljusare ut!

Kiviks kapell t o m september

Babyfik onsdagar kl 10.30
Morgonbön fredagar kl 8.30 
- medtag egen frukost
Mässa torsdagar kl 18

Därefter i S Mellby kyrka
Morgonbön onsdagar kl 8.30 
- medtag egen frukost
Mässa torsdagar kl 18

I församlingshemmet i S Mellby
Babyfik onsdagar kl 10.30
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Kyrkoval 2021 
- din röst är ett stöd till vår församling 

Vem/vad röstar jag på?
På valsedlarna för nomineringsgrupper finns 
kandidater listade. Till stiftsfullmäktige och kyr-
komötet finns flera nomineringsgrupper att välja 
bland. På kyrkovalets hemsida kan du se vilka 
kandidater som ställer upp och ev. information 
om vad de olika grupperna har för valprogram. 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Röstning på valdagen
Vallokal är församlingshemmet i S Mellby. 
Vallokalen är öppen kl 9-11 samt 12.30-20.00. 
Du måste ta med röstkort och kunna legiti-
mera dig.

Förtidsröstning
Lokal är församlingshemmet i S Mellby. 
Du måste ta med röstkortet och kunna legi-
timers dig.

Öppettider:
6-11 september kl 10-12 samt 
8 september kl 17-20. 
13-18 september kl 10-12 samt 
15 september kl 17-20.
19 september kl 9-11 och kl 12.30-20..

Kyrkoval den 19 september för perioden 2022-2025
Svenska kyrkan är demokratisk. Alla är välkomna att vara med, komma med egna idéer och 
dela ansvar. I kyrkovalet får Svenska kyrkans medlemmar rösta på de grupper och personer 
som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.
Du väljer de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande åren. 
Direkta val sker till tre olika nivåer: 

Vem får rösta?
För att få rösta ska du senast valdagen ha fyllt 
16 år, vara medlem av Svenska kyrkan och 
folkbokförd i en församling i Sverige.
Du som får rösta får ditt röstkort i brevlådan 
sista veckan i augusti. Där framgår vallokal 
och tider för röstning.
Kontakt med valnämnden:Gunnar Bergquist
gurra.bq@gmail.com

Brevröstning
Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. 
För detta behövs ett brevröstningspaket, som 
du kan få från Pastorsexpeditionen (tel. 0414-
70065). Där får du allt material som behövs. 
Du måste också skicka med ditt röstkort. 
Brevröst postas så att den hinner komma till 
stiftsstyrelsen senast fredag före valdagen.

Röstning med bud
Budröstning går till på liknande sätt som 
brevröstning. Budröstning är främst att alter-
nativ för dig som tänkt rösta i vallokal men får 
förhinder att rösta på valdagen. Du behöver ett 
brevröstningspaket även för att budrösta (från 
Pastorsexpeditionen tel. 0414-70065). 
Röstkort och legitimering är nödvändigt.  

Kyrkofullmäktige i församlingen
Stiftsfullmäktige i stiftet
Kyrkomötet
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Psalmmaraton 
- vårt fleråriga projekt - 
fortsätter trots rådande 
pandemi. 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!

Det är viktigt att 
rösta!
Genom att ge din röst på 
den enda listan visar du ditt 
förtroende för de personer 
som är beredda att ställa upp 
och ansvara för att Kiviks 
församling under de när-
maste fyra åren sköts på ett 
hedervärt och ekonomiskt 
ansvarsfullt sätt. 
Genom att kryssa högst tre 
av namnen kan du påverka 
listans sammansättning.

Vid val till stiftet och 
kyrkomötet finns det ett fler-
tal listor/nomineringsgrup-
per, både partipolitiska och 
opolitiska.

Kiviks församlings kyrkofullmäktige har det övergripande an-
svaret för verksamhetens långsiktiga inriktning, årsredovisning 
och budget. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. 
Fullmäktige utser ett kyrkoråd, som sammanträder ca en gång 
i månaden, diskuterar och beslutar i en mängd ärenden som rör 
verksamhet, fastigheter och personal samt förbereder de ären-
den som går till fullmäktige för beslut.
Varför finns det bara en lista i Kiviks församling? 
Olika intressegrupper kan ställa upp i kyrkovalet med egna nomi-
neringslistor, som registreras hos Lunds stift. I Kiviks församling 
samlades under våren intresserade och engagerade människor till 
ett offentligt möte, där den gemensamma opolitiska listan i demo-
kratisk ordning röstades fram och sedan registrerades. 

Dessa är beredda att ta ansvar för Kiviks församling:

1. Tomas Ek, Grevlunda
2. Clas Johnsson, Vitemölla
3. Susanne Johansson, Grevlunda
4. Mats Uppvik, Kivik
5. Inga-Lill Högberg, Mellby
6. Ing-Britt Bengtsson, Ravlunda
7. Margaretha Laike, Mellby
8. Eleonore Kvarnström, Vitaby
9. Åke Hansson, Ravlunda
10. Ingemar Arvidsson, Ravlunda
11. Birgitta Reminiac, Kivik
12. Sten Sjölin, Kivik
13. Karin Sundén, Ravlunda
14. Mats Nilsson, Mellby
15. Sven Olle Svensson, Ravlunda
16. Leif Lindholm, Ravlunda
17. Eva Griekspoor, Vitaby
18. Eta Ohlsson, Vitemölla
19. Ebet Noelle, Åkarp
20. Ing-Marie Göransson, Kivik
21. Tomas Adaktusson, Vitemölla
22. Anita Berlin, Kivik
23. Inez Lackschewitz, Kivik
24. Kerstin Hansson, Ravlunda
25. Stefan Persson, Grevlunda
26. Barbro Runwall Olsson, Mellby
27. Marianne Barner, Vitaby
28. Kristina Daun Sendrén, Mellby
29. Per Anders Andersson, Mellby
30. Birgitta Melén, Vitaby
31. Karl Sjölin, Svinaberga
32. Helén Sassersson, Kivik
33. Nils Inge Nilsson, Grevlunda
34. Boel Westerberg, Vitemölla
35. Sven Stene, Karakås
36. Anna-Carin Uggla, Kivik

Kyrkskjuts 
kan användas 
på valdagen 19/9 
- se sista sidan!
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Svenska kyrkan
Kiviks församling 

Tills vidare
firas samtliga huvudgudstjänster i S Mellby 
kyrka med gällande restriktioner. Ingen 
servering i vapenhuset. Vi hoppas kunna 
genomföra alla andra annonserade program. 
Förändringar kan ske efter nya direktiv. För 
säkerhets skull hänvisas ni som har möjlighet 
till vår webplatssida, Facebook och försam-
lingens nyhetsbrev. Annars är ni välkomna att 
kontakta oss på telefon - se sid. 2.

Är du en pilgrim?
Ordet pilgrim kommer från latinets pereg-
rinus, som betyder främling. Tanken är att 
man går från det välkända till det okända. 
Som pilgrim har du både yttre och inre mål 
med din vandring. Det inre målet kan vara 
att få en ökad förståelse för vem du är, ökad 
kunskap om vem Gud är, och om er relation. 
Det yttre målet kan vara den plats du är på 
väg mot, ofta en kyrka eller en annan helig 
plats.
En pilgrimsvandring kan vara väldigt lång, 
eller väldigt kort och alla distanser där emel-
lan. En pilgrimsvandring kan vara ett tillfäl-
ligt avbrott i ett hektiskt liv. En tid att stanna 
upp, och ändå vara på väg samtidigt.
I dessa tider av karantän, social distansie-
ring, oro, vilsenhet, förvirring och omorien-
tering i en föränderlig värld kan vandringen 
vara ett sätt att fundera kring den nya situa-
tion vi befinner oss i, inom dig själv, tillsam-
mans med andra och eventuellt även i samtal 
med en präst. Många hittar in i kyrkan 
genom just pilgrimsrörelsen, kanske kan det 
vara så även för dig?
Det finns sju nyckelord och symboler som 
är viktiga för en pilgrim, och som kan sägas 
sammanfatta hela pilgrimsrörelsen:
enkelhet, bekymmerslöshet, delande, and-
lighet, frihet, tystnad och långsamhet.
I Kivik har vi en lång tradition av pilgrims-
vandring, men nu har flera av de som varit 
med och byggt upp detta arbete fått det lite 
svårare med den fysiska vandringen och vi 
bygger nu upp en ny pilgrimsgrupp. Kanske 
blir du sugen att vara med och bidra? Du 
kan vara med och leda en vandring, ensam 
eller tillsammans med präst. Hör gärna av 
dig till mig om du är intresserad av att fort-
sätta utveckla pilgrimsarbetet i vår försam-
ling.
Natasja Jackson Wallin, komminister 

Välkommen
att sjunga i Kiviks församlings vuxenkör!
Vi är cirka 35 sångare, kvinnor och män, alla 
med olika körvana. Måndagar kl 18.30-20.30 
ses vi i Kiviks kapell eller i församlingshem-
met i S Mellby. Man får alla sånger inspelade 
och kan öva hemma, notkundskap är inte 
nödvändig. Kören finns med vid söndagens 
gudstjänst 1 gång/månad. Höstens körstart 
MÅNDAG 30/8 i KIVIKS KAPELL 
kl 18.30-20.30. Vi repeterar inför en KÖR-
DAG med Nadja Eriksson i Kiviks kapell 
18/9 med fokus på tonbildning och röstvård.
Vill du också vara med i vår kör? Hör av dig 
till Annika: annika.ivarsson@svenskakyrkan.se

Den liturgiska musiken 
Vi har en relativt ny kyrkohandbok med flera 
nyskrivna musikserier, några mera välkända 
än andra. Under sommaren använder vi 
musikserie A men första helgen i oktober går 
vi över till musikserie B. Denna serie behö-
ver vi öva på och två måndagar i september 
är ni alla välkomna att sjunga med i den nya 
musiken i Södra Mellby församlingshem 20 
och 27/9 kl.18.30-19.30.
Ingen anmälan behövs, bara kom och var 
med!

Skördevesper
i Ravlunda första onsdagen i oktober är en 
tradition som vi vill värna om. Vi hoppas 
kunna genomföra den även i år men avvak-
tar besked om eventuella restriktioner
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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

SEPTEMBER
2 18.00  Mässa  Kapellet 
5 11:00  Högmässa S Mellby 
9 18:00  Mässa   Kapellet  
12 11:00  Högmässa S Mellby 
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 

AUGUSTI
19 18.00  Mässa  Kapellet 
22 11.00  Högmässa S Mellby 
26 18.00  Mässa  Kapellet 
29 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

OKTOBER 
3 11:00  Högmässa S Mellby 
7 18.00  Mässa  S Mellby
10 11.00  Högmässa S Mellby
14 18.00  Mässa  S Mellby  
17 11.00  Högmässa S Mellby 
21 18.00  Mässa  S Mellby

FAMILJENYTT

14 barn har döpts i vår 
församling sedan senaste 
familjenytt.

AVLIDNA
Lydia Römbo  92 år
Anders Melin  57 år
Vivian Melin   95 år
Roland Nilsson  92 år
Anna Greta Kullberg 91 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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Sommaren 2021


