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”Vi arbetar nära livet”
Möt diakonerna i Trelleborgs församling
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Välkommen till TRELLEBORGS FÖRSAMLING

Vi arbetar för och med människor i livets alla skeden. Du är alltid välkommen till oss!

Innehåll
2
2
3
3
4
6
7
7
8
10
11
11
12
13
14
14
15
17
17
18
18
18
19
20

Tack för att du är medlem!

Tack för att du är medlem!
Sicken Soppa
Anna Hult - vår nya kyrkoherde
Gudstjänst - Mässa - Högtid
Vad gör en....diakon?
Betraktelse
Samtalskvällar
Kulturarv
Vuxen - Äldre
Barn & Familj
Barn i skolålder
Ungdom
Musik
Nicolai Ungdomskör
Musikgudstjänst
Lördagsmusik
Konserter
Mat & Lokal
Lena tipsar!
Internationellt arbete
Jourhavande präst
Svensk - finskt arbete
Korsord
Kontakta oss

Tack vare Ditt medlemskap kan Trelleborgs
församling erbjuda:
Gudstjänst och mässa samt att förgylla flertalet
högtider. Vi står för att hålla på våra traditioner.
Kyrkliga handlingar som dop, konfirmation,
vigsel och begravningsceremonier.
Vi arbetar för människor i utsatthet genom att
bedriva verksamhet som sjukhuskyrkan,
häkteskyrkan och diakoni.
Vi arrangerar gruppverksamhet för alla ålderskategorier - äldre, vuxna, ungdomar och barn.
Vi skapar mötesplatser.
Vår kyrka står öppen för dig och hålls i fint skick.
Vi bevarar vårt gemensamma kulturarv.
När livet oväntat vänder och människor kommer
i kris, finns Svenska kyrkan där!
Är Du inte medlem och vill bli?
Välkommen att kontakta Pastorsexpeditionen.

SiCK N SOPPA
E

Välkommen på sopplunch i församlingshemmet!
Våra soppluncher är populära och välbesökta. De
fungerar också som en viktig mötesplats för många.
Luncherna arrangeras av våra diakoner och sopporna lagas från
grunden av vår duktiga kökspersonal.

Soppa med nybakt bröd 30:Kaffe och kaka 10:-

Måndagar kl. 11.30
Start: 21/1
Håll utkik på vår hemsida för
eventuella inställda måndagar!

Gott, nyttigt och näringsrikt!
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

Anna Hult

vår nya kyrkoherde
Det är med stor glädje som jag tagit
mig an förtroendet och uppgiften att
vara kyrkoherde i Trelleborgs församling!
Under mina drygt 20 år som präst har
jag hunnit med lite olika saker. Jag har
bland annat arbetat med själavård,
pilgrimsridning/pilgrimsvandringar,
spa för själen, gudstjänster och
ungdomar för att nämna något.
Vi har som familj bott och arbetat i
England (där jag jobbade som präst i
Anglikanska kyrkan). Jag är gift med
Johan och vi har tre döttrar tillsammans i åldrarna 17 till 12 år och lever
just nu ett intensivt liv med tonåringar
och husdjur.
Jag tycker mycket om att vara ute och
gillar att springa i skogen (ja, jag vet
att här blir det längs med havet!), cykla
mountainbike, rida, läsa och vara med
vänner.
Söderslätt är helt nytt för mig som är
född och uppvuxen på småländska
höglandet (även om jag pluggat i
Lund och jobbat i Genarp). Jag uppskattar landskapet och alla öppna och
generösa människor som jag hittills
mött.

Gudstjänst - Mässa - Högtid
i S:t Nicolai kyrka

Tisdagar
Lördagar
Söndagar

kl. 08.30
kl. 18.00
kl. 10.00

gudstjänst/mässa
kvällsgudstjänst
gudstjänst/mässa

3/2 Familjemässa

med efterföljande tårtkalas

kl. 10.00

Barn döpta under 2018 som tillhör Trelleborgs församling, bjuds in att
hämta sin dopängel. Tårtkalas i församlingshemmet.

3/2 Musikgudstjänst 			
”Our father”

kl. 18.00

Sångerskan Eva Kunda Neidek och gitarristen Peter Bohlin.
Tillsammans gör de en klingande resa genom den tvåtusenåriga bönen.

3/3 Karneval - fastlagsöndagen

Välkommen att delta i årets karnevalståg.			

Karnevalståg genom stan 			
Karnevalsmässa i kyrkan 			
Fastlagsfest med kaffe 				

kl. 14.00
kl. 14.30
kl. 15.30

6/3 Askonsdagsmässa 			

kl. 18.00

Trelleborg är en spännande plats med
en intressant historia och stor potential.
Jag ser fram emot att lära känna både
människorna och landskapet i och
omkring Trelleborg.

14/4 Påskspel 				kl. 10.00

Vi ses i kyrkan!

Påskhelgen

Kyrkoherde Anna Hult

20/1 kl. 10.00 Mottagningsgudstjänst
S:t Nicolai Kyrka

Alla barn, 4 år, är välkomna att hämta en barnbibel i kyrkan.
Efteråt: fika, påskpyssel och lotter i församlingshemmet.

18/4
19/4
20/4
21/4
22/4

Skärtorsdagsmässa 		
Långfredagsgudstjänst 		
Påsknattsmässa 			
Påskdagsmässa 			
Emmausmässa 			

kl. 18.00
kl. 10.00
kl. 23.30
kl. 10.00
kl. 10.00
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diakon?

Vad gör en...... 		

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder "tjänst".
Det används främst som ett begrepp inom den kristna kyrkan.
En diakons uppdrag är att uppsöka, hjälpa och stödja de som är i kroppslig eller själslig nöd.
En diakon ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida samt uppmuntra och frigöra
till det som är gott. En diakon ska vara ett barmhärtighetens tecken.
På diakonimottagningen i församlingshemmet arbetar två diakoner BrittMari ”Tjappe” Larsson och Mari
Ekdahl, båda på heltid....och lite till.
Redan i hallen utanför mottagningen
syns tecken på deras engagemang. Där
står lådor med kläder, husgeråd och
annat, nyinköpt och skänkt, som ska
gå till behövande.
Inne på mottagningen är det en
varm och familjär stämning. I en bokhylla finns brev till de som saknar
postadress sorterade i plastbackar. På
andra hyllor finns informationsmaterial, böcker och annat material som t.ex.
garn och tyger vilket vittnar om mycket kreativitet i deras gruppaktivteter.
Mitt i rummet står ett stort ovalt bord
som inbjuder till gemenskap.
När jag träffar Tjappe och Mari på
mottagningen har den ena just kommit
tillbaka från ett hembesök och den andra från Västra kapellet där behövande
får hjälp med de mest basala behoven.
Jag slår mig ner vid det ovala bordet
och ska nu försöka förstå vad en
diakon, egentligen gör.
Varför blev du diakon?
- Det gick inte att säga nej! Jag har
vetat detta ända sen jag var liten,

4

säger, Tjappe, men då visste jag inte
ens vad en diakon var. Det var en
specifik händelse som fick mig att
förstå. Sen har det varit andra världsliga omständighet som påverkat att det
tog ett tag.
- Jag fick också en kallelse tidigt,
säger Mari, trots att hon själv inte växt
upp i något religiöst sammanhang.
Men det krävde en mognadstid för att
verkligen förstå den.
Till skillnad från Mari är Tjappe
uppväxt med kyrkan. Särskilt stort
stöd fick hon av sin mormor.
När de väl tagit sitt beslut var det
”som att komma hem”. Tjappe blev
vigd vid 52 år och Mari vid 50 år.

Vilken är din drivkraft?
- Det är att hjälpa människor och
göra skillnad, säget Tjappe. Men
samtidigt känner jag mig kallad till
detta och eftersom jag ber att Gud
ska visa mig vägen, måste jag vara
beredd att gå den.
- Vi känner verkligen att vi gör
skillnad för individen, konstaterar
Mari.

Samarbeten med andra
organisationer/instanser
Det är oftast andra som vänder sig
till oss numera. Samhället räknar
mer och mer med kyrkan. Ju längre
väntetiderna blir till olika instanser
desto svårare blir det för människor
att få hjälp.
Att bli diakon
- Många har insett att det är bra att
För att bli diakon krävs det att man
samarbeta med oss, säger Mari.
är socionom i botten, sen läser man
Man kan göra mycket mer tillvidare upp till en magisterexamen.
Det krävs även praktik i fyra veckor sammans för ensam är inte stark.
Ett exempel, bland många, samhos en verksam diakon, innan man
arbeten
är det med Söderslättsgymgenomgår ett antagningsprov i en
nasiet.
Det
går ut på att överbliven
konferens under 2 dagar.
skolmat
levereras
av engagerade
Det är en tuff prövning där man kan
falla. Om man inte klarar det, får man elever, till församlingshemmet och
delas ut till behövande. De som
först en chans igen om fem år, såvida
kommer hit är de som är utan mat,
det inte finns särskilda skäl.
även barnfamiljer.
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- Ofta kan vi åka hem till någon som större öppenhet kring problemen,
inte har möjlighet att komma hit så att jämfört med mer välbärgade kommude får mat för dagen.
ner. Där finns också problematik och
misär men den är mer gömd.
De mest utsatta
- Det kan stå en fin bil på uppfarten
- Det kan drabba vem som helst. Det och hänga fina gardiner i fönsterna
krävs inte så mycket numera. Några
men när man kommer in kanske det
exempel är att bli fattigpensionär,
saknas möbler.
långtidssjuk eller bli av med sitt arbeÄven i Trelleborg finns många som
te. I synnerhet om det kommer mer än inte vill erkänna att de har det svårt.
en motgång i livet samtidigt, blir det
- Vi tror att mörkertalet är stort. Det
ännu svårare att resa sig igen.
är svårt för de flesta att ta steget att
Många hamnar hos kronofogden
komma till oss. Det kräver en hel del
och får utmätning på sin redan låga
att behöva be om hjälp.
försörjning. Om de ens lyckas spara
något litet så dras det i försörjningsFinansiering
stödet.
Det diakonala arbetet finansieras av
- Vi kan inte ens hjälpa dem med att ditt medlemskap i Svenska kyrkan.
söka fonder, för då ser man detta som Via olika fonder samt genom gåvor
en inkomst, säger Tjappe.
från organisationer och privatpersoner
- Det är t.o.m. så nu att myndigfår de medel att hjälpa i praktiken.
heterna begär att man ska ta ut sin
Detta kallas för Tysta nöden.
tjänstepension i förtid. Vi måste hitta
Jag lämnar diakonerna oerhört berörd,
andra vägar för att kunna hjälpa.
samtidigt både ledsen och arg över
De ser kontinuerligt att behoven i
samhället ökar. Det är inte bara antalet hur människor tvingas leva i vårt
samhälle idag, men också djupt
drabbade som ökar mer och mer. De
imponerad av deras arbete.
ser även en utökad spridning i ålder.
Jag bär också med mig en stor
respekt
för hur mycket kraft som kan
Trelleborgs församling
växa
ur
en övertygelse, ett sammanEn diakon arbetar nära livet. De ska
hang, en livsuppgift och åtagandet att
möta behoven i församlingen.
hjälpa andra......
- Det är viktigt för oss att leva upp
till de behov som finns och inte skapa
Jessica Heiderup
dem. Behoven kan skilja sig mellan
olika församlingar.
SKÄNK EN GÅVA TILL
I Trelleborg finns en större social
TYSTA NÖDEN
Swisha din gåva till
utsatthet än på andra ställen där de har
123 567 25 30
arbetat. Å andra sidan finns det en

VÄSTRA KAPELLET

På Västra kapellet kan de som har
över dela med sig till de som har lite
eller nästan inget, människor i utsatt
situation.
Kapellet fick denna funktion i
samband med den stora flyktingvågen år 2015. Men det är inte enbart flyktingar som är behövande i
Trelleborg. Funktionen har visat sig
betydelsefull även för andra grupper.
Idag är platsen inte bara ett ställe
för utbyte av kläder, leksaker, husgeråd eller andra nödvändigheter. Det
har också blivit en viktig mötesplats.
Här kan man få en kopp kaffe och
träffa andra i liknande situation.
Karvan Tofik, mångspråkig ”bro-

byggare” från Lunds stift finns där
för att hjälpa till med att översätta
samt svara på brev från olika
myndigheter. Under öppettiderna
finns alltid två engagerade volontärer på plats för att vara behjälpliga.
En av kvinnorna som kommer
varje vecka är Kholoud, som flytt
till Sverige med sin man och tre små
döttrar. Hon kommer för umgänget
men också för att hjälpa till. Eftersom hon kan lite svenska och engelska är hon duktig på att tolka och
skapa samhörighet.
Vill du hjälpa eller är du
behövande?
Välkommen till Västra kapellet:

Fredagar 09.00-13.00

TRÄFFA EN DIAKON
Expeditionen
finns i den norra delen av
församlingshemmet med ingång
från kyrkoplanteringen.
Öppettider:
måndag, onsdag och
fredag kl. 08.30-09.30
torsdag kl. 16.30-18.00
Telefon:
Mari Ekdahl 0410-597 07
Britt-Mari Larsson 0410-597 08

VISSTE DU ATT?
Bara under 4 veckor förra året,
skapade våra diakoner nya möjligheter för människor, i församlingen,
genom...
.....att genomföra:
* 54 stödjande samtal
* 28 tillfällen av socialrådgivning
* 27 samtal av rådgivning i
         flyktingfrågor
* 8 fall av juridisk hjälp vid
asylfrågor
.....att ge stöd till behövande:
* 47 tillfällen av matstöd
* 172 tillfällen av materiellt stöd
* 13 tillfällen av ekonomiskt stöd
.....att möjliggöra 667 besök på
öppna mötesplatser som t.ex. sopplunch, pensionärs- och vuxengrupper, stickgrupp, sorgegrupp m.fl.

BLI VOLONTÄR
DU BEHÖVS!
Sträck ut en hjälpande hand. Alla
har något att bidra med som kan
hjälpa andra.
Vi söker dig som kan vara behjälplig vid aktiviteter, som samtalsstöd,
hembesök eller kanske du är kunnig
inom ett intressant ämne och vill
hålla föredrag. Intresserad?
Kontakta våra diakoner
Mari Ekdahl, Britt-Mari Larsson
eller anmäl ditt intresse
på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/trelleborg
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Betraktelse av Jonas Karlsson

och julen varar än till påska…..
När jag var i 30-års åldern, skaffade jag en kolonilott på
Limhamn, utanför Malmö. Jag har alltid varit intresserad
av naturen och i ungdomen fanns det en dröm att bli
bonde, nästan som den danske bonden på TV.
Genom mitt idoga odlande, kom jag på ett naturligt
sätt i kontakt med odlingsåret och naturåret. På våren
började jag förgro potatisen, rabarbern började skjuta
upp skott, lämpliga för paj och fick jag potatisen i jorden, i tid, så kunde jag erbjuda egenodlad nypotatis till
midsommar. Allt detta fyllde mig med en känsla av stolthet och glädje över att vara en del av naturen, en
del av skapelsen.
Ungefär i samma veva, började jag även att gå
regelbundet i kyrkan på söndagarna. Ett nytt år, förutom
odlingsåret, introducerades i mitt liv, kyrkoåret, och jag
började leva mitt liv efter de bibliska texterna och vad
jag snappat upp under predikan.
Det här var två viktiga årscykler som kom in i mitt liv
och jag menar att de har hjälpt mig många gånger i livet,
genom att jag har satt in mitt eget liv i ett större sammanhang. Detta har gett mig perspektiv på mig själv,
mina problem och meningen med livet.
Det vanliga kalenderåret, som styr vår vardag, kan
många gånger vara rätt tufft och innebära många utmaningar, när alla kraven hopar sig. Rationaliteten och
nyttan styr mycket av hur det året har utformats i vår
livsvärld. Semestrarna inrättade sig efter industrin
förr i tiden och pingsten togs bort och ersattes med en
nationaldag, i hopp om att skapa nationell enhet. Själv
lägger jag ogärna semestern så, att den kolliderar med
uppladdningen, inför det nya konfirmationsåret i augusti/
september.
Tiden från advent, över Jesu födelse fram till Kristi
himmelsfärd och pingst i kyrkoåret, kallades förr i tiden
för Herrens år. De första kristna levde i veckans rytm,
med söndagen, uppståndelsens dag, som den viktigaste dagen. Det var Kristi död och uppståndelse, så som
påskens passionshistoria berättar, som mättade veckan
med mening för de första kristna. Varje vecka blev till
en påskfest för dem.
Så småningom, började man fira en mer koncentrerad
kristen påskfest på våren. Med utgångspunkt från påsken, på våren, lade man till en fest för firandet av Kristi
födelse, julen, bakåt i tiden och en fest för Anden och
kyrkan, pingsten, framåt i tiden. Tillväxtpunkten eller

urcellen var fortfarande påskens händelser, Kristi död och
uppståndelse, alltså växlingen från död till liv, som ett
frälsningshistoriskt faktum och ett nytt hopp för
människorna.
Att ha något som motvikt till kalenderårets sakliga
inriktning och ibland kravfyllda perioder, har hjälpt mig
mycket i livet. Odlingsåret och kyrkoåret har liksom gett
mig ny kraft och nytt liv, i den ”död”, som ibland infinner
sig i människolivets alla plikter och krav.
Naturens rörelse från liv till död, har fått en tolkning
i evangeliets rörelse, från död till liv, från kors till uppståndelse. Att leva sitt liv i ljuset av de bibliska texterna,
har alltid gett mig en ny möjlighet, att tolka min veckas
vedermödor på ett nytt och hoppfullt sätt. På det sättet
lever jag som de första kristna med påsk varje söndag
och låter dess milda ljus flöda ut i min vardag.
Nu och för en tid framåt, har vi fortfarande friden
kring julkrubban, tonerna från julpsalmerna och julsångerna, dofterna och smakerna från maten och skimret från
alla ljus inne och ute, med oss ett tag till, på väg mot
fastan.
En tid till, råder det liksom i naturen vila under snötäcket, om det finns något, och allt bidar sin tid fram mot
fastans koncentration och kamp, på väg mot Jerusalem
ännu en gång, på väg mot elddopet på korset, men också
mot vittnesbördet, om uppståndelsens mirakel mitt i
vårens uppvaknande.
Det mullrar en annan kraft under odlings- och kyrkoåret, än den som morrar ifrån kalenderåret!

Jonas Karlsson Komminister, Trelleborgs församling
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Kulturarv
S:t Nicolai kyrka -

Under slutet av 1800-talet
blåste förändringens vindar.
en samlingspunkt för
trelleborgare i nästan 800 år. Invånarantalet hade ökat och
den medeltida kyrkan ansågs
Stadskyrkan i Trelleborg är för liten.
vigd åt S:t Nicolai, sjöHelgo Zettervall, var efter att
fararnas skyddshelgon.
ha restaurerat domkyrkan i
Den första kyrkan som man Lund, arkitekten på modet
känner till på platsen byggdes och fick i uppdrag att ta fram
under 1200-talet. Det är dock förslag på en ny kyrka.
högst sannolikt att den medeltida kyrkan haft en föregång- År 1881 revs nästan hela den
gamla kyrkan utom tornet.
are i trä.
Två år senare invigdes den
Av den medeltida kyrkan
nya kyrkan. Många av de
finns inte många synliga
gamla inventarierna förrester kvar idag. Under den passades till tornvinden. De
nuvarande kyrkan är mer
fick åter komma till sin rätt
bevarat. I arkeologiska
under 1920- och 1930-talen.
undersökningar, har man
funnit både byggnadsrester
En kyrkobyggnad kräver
och gravar.
kontinuerligt underhåll.
Den senaste renoveringen av
På 1600-talet ersattes det
kyrkan gjordes 2015-2016 då
gamla tornet efter ett ras.
den främsta anledningen var
Stora delar av detta torn står
att byta ut golvet.
kvar än idag.

Kyrkan - ett levande kulturarv
Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara
som att förflytta sig genom den kristna
traditionen, att röra sig i olika tider.
Kyrkobyggnaden är full av historia.
Föremål av olika slag och tillsynes
obetydliga detaljer rymmer berättelser.
Samtidigt är rummet inte ett museum, det
används än idag. Här firas regelbunden
gudstjänst. Här äger viktiga händelser i
människors liv rum. Stunder som människor
minns hela livet.
Över hela Sverige finns närmare 3 400
kyrkobyggnader, kapell och bönhus som
hör till Svenska kyrkan.
Kyrkobyggnaden är en del av församlingens
och landets historia. Många människor
känner starkt för kyrkorummet och kyrkobyggnaden. Den är betydelsefull. Det är
viktigt att den finns där och att den vårdas.
Som medlem i Svenska kyrkan är du med
och bevarar kyrkobyggnaden och därmed
en del av vårt gemensamma kulturarv.

SJUKHUSKYRKANS SAMTALSKVÄLLAR
PSYKISK OHÄLSA hos äldre
Depression, en folksjukdom som är underdiagnosticerad och överbehandlad hos äldre.
Varför drabbar den äldre i större utsträckning än
yngre, hur behandlas den och hur går man vidare i
vardagen och i livet?

Carina Tordai, leg. arbetsterapuet
Susanne Larsson, leg. sjuksköterska

MAID IN HONG KONG
- drömjobb eller mardröm?
Hundratusentals kvinnor i Asien lämnar sina familjer
och sina hemländer för att arbeta som hembiträden i
ett annat land. Möt några av dem genom Lis berättelser
från Svenska kyrkans arbete i Hongkong.

Lis Hamark

Diakon
Raus församling /Helsingborgs pastorat

VO Vuxenpsykiatri Helsingborg

Torsdag 24/1 kl. 19.00, Församlingshemmet
Vi bjuder på ost, kex, frukt och pianomusik.
Välkommen!

Torsdag 14/3 kl. 19.00, Församlingshemmet
Vi bjuder på ost, kex, frukt och pianomusik.
Välkommen!

INGEN FÖRANMÄLAN - FRI ENTRÉ

Anja Greiff, sjukhuspräst

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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VUXEN - ÄLDRE

”
VUXEN - ÄLDRE

Ingen
människa
är en ö, sig själv
tillräcklig; varje
människa är en del
av världen, en del
av det stora hela.

”

John Donne

ONSDAGSGRUPPEN
Vill du vara med i en fin gemenskap? Vi inleder
med kaffe och dopp. Ibland har vi någon form av
underhållning som t.ex. föredrag, filmvisning eller
musikunderhållning.
Du som är ensam och känner att du vill komma
med i en gemenskap är varmt välkommen.
Onsdagar, varannan vecka, kl. 14.00-16.00
Vissa träffar är gemensamma med andra grupper

Församlingshemmet
Start: 23/1

Kontakta Mari Ekdahl
för mer information.

MAGDALENAGRUPPEN
Vi träffas i Magdalenarummet i församlingshemmet. Detta är en fin mötesplats för dig som är
äldre.
Vi fikar, samtalar och några gånger lyssnar vi på
ett intressant föredrag.
Tisdagar, varannan vecka
kl. 14.30-16.30
Församlingshemmet
Start: 15/1
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FLICKORNA MED STICKORNA
Tycker du om att sticka, sy eller virka? Vi handarbetar för att hjälpa behövande samtidigt har en vi
en trevlig stund och fikar.
Vi gör bland annat tröjor, mössor, halsdukar, vantar och sockar. Församlingen tillhandahåller garn,
stickor, virknålar, tyg och symaskiner.
Måndagar, varannan vecka, kl. 13.00-15.00
Församlingshemmet
Start: 21/1
Kontakta Britt-Mari Larsson

för mer information.

FRUARNA
I möten växer gemenskap!
Vi träffas och umgås över en fika. Ofta bjuder vi på
någon underhållning eller någon intressant aktivitet. Ibland sitter vi bara och samtalar och njuter av
varandras sällskap.
Nya fruar är varmt välkomna.
Måndagar, varannan vecka, kl. 13.30-15.30
Vissa träffar är gemensamma med andra grupper

Kontakta Anja Greiff
för mer information.

Församlingshemmet
Start: 28/1

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontakta Mari Ekdahl
för mer information.

KRISTEN DJUPMEDITATION
Ett sätt att be, vila och lyssna till Gud!

MEDITATIV GUDSTJÄNST
Be med hjärtat. Tänk med hjärtat. Andas med hjärtat.

Själen hinner inte alltid med. Vi fattas oss själva och
Gud. I vilan och tystnaden övar vi oss i konsten att
inte göra någonting, att vara fullständigt avslappnade.

Upptäck hjärtats dolda människa. Andas Gud, ut och
in. Upprepa tyst för dig själv: ”Jesus Kristus”.
”Jesus” på inandningen, ”Kristus” på utandningen.
Kom till ro med hjälp av denna upprepning.

Kristen djupmeditation är ett sätt att vara inför Gud.
Man sitter still, tills man också är stilla inombords.
I denna stillhet får man möjlighet att möta sitt inre
djup och bli mer närvarande i sig själv – och i Gud.

Låt ovidkommande bilder och tankar försvinna bort.
Låt denna korta bön få föra dig till enhet och
enkelhet.

Start: 24/1
kl. 18.00-ca 19.00
Församlingshemmet/
S:t Nicolai Kyrka

Kontakta Mari Ekdahl
för mer information.

Diakon Mari Ekdahl och musiker Stina Backlund
Start: 17/1
kl. 18.30-ca 19.15
S:t Nicolai kyrka

Kontakta Mari Ekdahl
för mer information.

VUXEN - ÄLDRE

Meditationen tränar oss i uthållighet och tillit och
för oss allt djupare in i en gudsrelation präglad av
frid och stillhet. Kristen djupmeditation är ett sätt att
be, att lyssna till Gud.

Guds hjärta talar tillbaka. I form av puls – som läggs
till puls, som i ett radband, som bildar mening och
form. I meditativ gudstjänst råder meditativ bön,
sång och tystnad.

NOVA
En grupp för dig med utmattnings- och/eller utbrändhetssymptom. I NOVA kommer det ges möjlighet att få
träffa och umgås med andra människor i liknande situation. Max 5-6 deltagare. Vi startar en ny grupp i januari.
Måndagar, varannan vecka kl. 13.00-16.00
Församlingshemmet Start: 21/1
Kontakta Mari Ekdahl
för mer information.

PILGRIM
I att vandra och färdas ligger något djupt mänskligt.
Vi går på långa vandringar ca en gång per månad.
Under vandringen pågår även en inre resa då vi går i en
meditativ tystnad. Bra för både kropp och själ!
Inför varje vandring träffas vi och planerar. Vi samtalar
även om livet utifrån frälsarkransens pärlor.
Kontakta Mari Ekdahl
för mer information.

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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BARN & FAMILJ

”

Allt stort

som skedde i
världen skedde först
i någon människas
fantasi
BARN & FAMILJ

”

Astrid Lindgren
Välkommen till

HIMMELRIKET

församlingens barn- och familjeverksamhet.

Här möts vi med barnen i fokus!
Varje vecka kan barn, föräldrar och vuxna som är
hemma med små träffas i olika typer av grupper och
sammanhang.
Vi kan erbjuda:
● Föräldratidningar – att läsa och låna

BABYCAFÉ

Torsdagar
kl. 13.00-16.00
Rytmikstund 14:30
För barn 0-6 år
med vuxen
Start: 17/1
Uppehåll på skolloven.

Onsdagar
kl. 9.30-12.00
Rytmikstund 10:30
För barn 0-18 månader
med vuxen
Start: 16/1
Uppehåll på skolloven.

för stora och små

Kontakta Anna Smedjeback för mer information.

● Schyst fika – vi serverar alltid Fair trade-märkt kaffe
och te samt ekologisk eller närodlad frukt när vi kan.

FAMILJ

● Olika pyssel varje vecka.

3/2 kl. 10.00
Familjemässa -

● En lekfull, pedagogisk miljö för små och lite större barn.
● En möjlighet att diskutera livets vardagliga och djupa
frågor.
● Sång och musik skapar en positiv kontakt mellan barn
och föräldrar och stimulerar barnets språkliga, motoriska
och musikaliska utveckling.
● Andakt – vi tänder ljus och ber för det som känns viktigt
i våra liv och för vår värld.
Ingen anmälan behövs. Drop in!
All vår verksamhet är kostnadsfri!
Fika till självkostnadspris
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ÖPPET HUS

efterföljande tårtkalas
Barn döpta under 2018
som tillhör Trelleborgs
församling, bjuds in att
hämta sin dopängel.

APPEN

Kyrkan

14/4 kl. 10.00
Påskspel

Alla barn, 4 år, är välkomna
att hämta en barnbibel i
kyrkan. Påskpyssel, fika
och lotter i församlingshemmet.

Svenska kyrkans nya app Kyrkan sätter
barnen i centrum. Genom interaktiva
lek- och spelmoment får barn i förskoleåldern möjlighet att upptäcka
kyrkorummet och lära sig mer om
Svenska kyrkans tro och traditioner.
Appen är gratis att ladda ner och
finns där appar finns.

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

ONSDAGSKLUBBEN
Åk F-6

BARN I SKOLÅLDER

På onsdagsklubben har vi en skön blandning av
sång, lek, frukt, berättarstund och skapande.
Då och då kan den som känner för det följa med på
pilgrimsuppdrag. Vi vandrar, täljer stavar och letar
efter hemliga tecken.
Onsdagar kl. 15.00-17.00
Församlingshemmet
Start: 16/1
Vårterminen pågår vecka 3-20.
Uppehåll på sportlov och påsklov.
Kontakta Anna Smedjeback eller Stina Backlund
för mer information.

UNGDOM

UNGDOMSKVÄLLAR 13-19 år
Hit kan du komma precis som du är, bara för att
hänga med vänner eller spela biljard. Vi erbjuder
också andra typer av aktiviteter. Det kan vara allt
från filmkväll, tävlingar, temasamtal till pyssel.
Torsdagar kl. 19.00-21.00
Församlingshemmet, Kryptan
Det är drop-in under hela öppettiden.
Kontakta Jonas Fredholm eller Tobias Broddéne
för mer information.
NICOLAI UNGDOMSKÖR 13+
Tycker du om att sjunga tillsammans med andra?
Skulle du vilja sjunga på gudstjänst och medverka i
konserter? Vi sjunger olika musikstilar sånger om glädje och sorg, tro och tvivel,
tacksamhet och längtan...

BARN I SKOLÅLDER - UNGDOM

All vår verksamhet är kostnadsfri!

Fredagar 15.30-16.30
Församlingshemmet
Kontakta Stina Backlund för mer information.
ASSISTENTKÅREN
För dig som är ung och konfirmerad.
Fortsätt att vara aktiv i kyrkan efter konfirmandtiden. Du kan vara aktiv i församlingens arbete, fortsätta fundera och ställa frågor kring livet, kyrkan
och tron tillsammans med andra ungdomar.
Tisdagar kl. 16.30-19.00, Församlingshemmet
Start: 15/1
Kontakta Anna Smedjeback för mer information.
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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MUSIK

”

En vacker sång
blåser dammet
från hjärtat.

MUSIK

”

Okänd

NICOLAI CHORALKÖR
en flerstämmig blandad kör som sjunger vid de stora
högtiderna under kyrkoåret. Kören medverkar också
vid jul- och vårkonserter.

TONIKAKÖREN
en kör för dig som är 60 år och uppåt.
Kören sjunger en blandad repertoar och medverkar i
olika musikarrangemang, konserter och gudstjänster.

Vår repertoar har stor variation med musik i många
olika genrer.

Tisdagar kl. 16.00-17.00, Församlingshemmet
Kontakta Britt-Louise Håkansson för mer
information.

Tisdagar kl. 19.00-21.00, Församlingshemmet
Kontakta Stina Backlund för provsjungning.
NICOLAI SÅNGENSEMBLE
en flerstämmig damkör från 20 år och uppåt.
Detta är en scenisk kör men vi gör även traditionella
konserter. Kören sjunger 2–4-stämmigt inom en
blandad genre. Allt från folkmusik, visa, jazz, rock
och pop, ballader, sakral och klassisk musik.
Körvana och bra gehör krävs. Notläsningsförmåga
är ett plus men inget krav. Provsjungning.
Måndagar kl. 19.00-21.30
Församlingshemmet
Kontakta Britt-Louise Håkansson för mer
information.
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SÅNG FÖR BARN
Barn åk F-6 är välkomna att vara med i Onsdagsklubben, en härlig blandning av sång, lek, berättarstund och skapande. Vi medverkar även med sång
under familjegudstjänster några gånger per år.
Onsdagar kl. 15.00-17.00, Församlingshemmet
Kontakta Stina Backlund för mer information.
NICOLAI UNGDOMSKÖR
Tycker du om att sjunga tillsammans med andra?
Vi sjunger olika musikstilar - sånger om glädje och
sorg, tro och tvivel, tacksamhet och längtan...
Fredagar 15.30-16.30
Församlingshemmet
Kontakta Stina Backlund för mer information.

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

NICOLAI UNGDOMSKÖR

Vad betyder kören för er?
- För mig betyder den
mycket. Det är nåt vi är med
och bygger upp, säger Mina.

Namn: Mina Frid
Ålder: 14 år
Skola:
Liljeborg
Intressen:
Musik, djur, vänner
Framtidsplaner:
Jag vill jobba med
nåt inom musik eller
som frisör.
Bästa Youtubern:
Therese Lindgren och
JLC
Bästa artist:
Adele

”

Har ni lärt er nåt nytt sen
ni började i ungdomskören?
- Jag har blivit jättebra på
att ta högre toner, säger Lina
glatt och Mina tycker att det
är intressant att de jobbar
med att sjunga i stämmor.

Vad tycker ni om er
körledare Stina?
- Hon är jättesnäll, säger de
samtidigt. Hon tar verkligen kören på allvar och har
respekt för alla och bjuder in
alla så att alla får synas.
Vad är målet med kören?
- Det är att vi ska bli fler och
att vi ska få fler uppträdanden, även i andra kyrkor och
andra städer, säger Mina.

Kören startade för drygt 1 år
sedan så att ungdomar från
13 år och uppåt ska få möjlighet att utvecklas musikaliskt
och känna hur fantastiskt det
är att sjunga tillsammans med
Vad sjunger ni för sånger ? andra. Redan nu
Vad är det roligaste med Det är psalmer men också
sjunger kören
kören?
lite populärare låtar. Man
på gudstjänst
- Det är att man får
får också lov att komma
några gånger
sjunga och träffa andra,
med egna förslag.
per termin.
menar Lina.
Det är kul!
- Ja, men också att vår
körledare Stina, säger
att när vi blir större kan
Drömmer
om att sjunga i kör?
vi få uppträda mer, fyller
Körsång främjar glädje, lust och gemenskap.
Mina i.
I Trelleborgs församling finns det flera sorters körer med
Gillar ni att uppträda?
olika inriktningar och för olika åldrar. Att vara med i
- Jaa, det är som en benågon av våra körer är gratis.
löning för det man har
gjort. Båda är överens om Kontakta våra duktiga körledare för mer information.
att övandet och gemenStina Backlund			
Britt-Louise Håkansson
skapen också är viktig och 		
givande.

MINA och LINA,
två entusiastiska körtjejer
från Nicolai Ungdomskör
Båda tjejerna är ganska nya
i kyrkans kör för ungdomar.
Det var Mina som började
först och sen övertalade hon
Lina att följa med.
- Jag sa att hon skulle ge
det en chans, säger Mina.
Lina tyckte det lät tråkigt
med en kyrkokör, men hon
följde ändå med några gånger och nu att det något av det
bästa hon vet.

”

Vi vill att
kören ska
bli större
och åka på
turné

du

Körledare Stina Backlund är utbildad vid Musik-

högskolan i Malmö och har under många år frilansat som
konsertpianist i olika sammanhang. Hon har nu arbetat i
Trelleborgs församling i drygt två år.
Stina har ända sedan ungdomen varit engagerad inom
kyrkan och vet hur mycket det betyder att få sjunga i kör.
Idén att starta kören började för ca ett år sen, då både
ungdomar och föräldrar hörde av sig angående
en ungdomskör. Pusselbitarna lades ihop
och sen dess har den lilla gruppen
växt sig allt större.
- Det är viktigt för mig,
att försöka forma en varm
gemenskap, där varje
deltagare blir sedd och
bekräftad. Det är en stor
glädje att ungdomarna,
genom körsången, blir delaktiga
i församlingens gudstjänstliv

Namn: Lina Semme
Ålder: 14 år
Skola: Liljeborg
Intressen: Musik
och sport
Framtidsplaner:
Jag drömmer om att
bli artist men lite
mer realistiskt är
kanske militär eller
polis.
Bästa Youtuber:
Amir Akrouti
Bästa artist:
Ingen särskild

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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VÅRENS MUSIKPROGRAM i S:t

Nicolai kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST
Söndag 3 februari kl. 18.00
En bön som vandrat i tvåtusen år, genom hjärtan
och munnar. Från prästers mässande vid altare av
guld, till mumlande pilgrimers viskande vandringar genom livet. ”Fader vår, du som är i himlen…”
Många av oss fick lära oss den utantill redan som
små - kanske av någon söndagsskolefröken som
berättade att det var Jesus själv som lärde sina
lärjungar den. Minns du den än?

MUSIK I KYRKAN

Eva Kunda Neidek, sångerska, artist och musikskapare från Malmö, har skrivit musik till
”Herrens bön” på 15 olika språk under 3 år.
Alla 15 sångerna finns med på det nyligen släppta
albumet ”OUR FATHER” (2017).
Till S:t Nicolai kyrka kommer hon med
sånger och instrument, och inte minst gitarristen
Peter Bohlin. Tillsammans gör de en klingande
resa genom den tvåtusenåriga bönen.

MUSIKGUDSTJÄNST
Fri entré!

LÖRDAGSMUSIK med Stefan Lind
Lördagar kl. 11.00
16 februari
23 mars
27 april
Trelleborgs församling har en av landets
största och finaste digitala kyrkorglar. Under
våren kommer den att ljuda lite extra då
församlingens kyrkomusiker
Stefan Lind bjuder in till Lördagsmusik!
Stefan kommer att spela traditionell orgelmusik
av orgelkonstens giganter såsom Bach, Buxtehude, Frank m.fl. Det bjuds även på modernare
populärmusik.
Musikstunden varar c:a 30 minuter.
Kaffe/te och kaka serveras vid evenemanget.
Välkommen!
Fri entré!
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LÖRDAGSMUSIK
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PIANOKONSERT
Majestätisk Beethoven och Virtuos Brahms
Söndag 17 mars kl. 18.00
Denna pianokonsert består av följande verk:
Beethoven - Sonat op. 26 och Sonat op. 22, Brahms Ballade op. 10 nr 2 och Paganinivariationerna bok II.

KONSERT

OM ARTISTEN
Erik Juliusson är en 26-årig pianist med en Masterexamen från Konservatoriet DKDM i Köpenhamn.
Där studerade han för bland andra Nina Gade och
Friedrich Gürtler. Erik har även tagit lektioner för
Hans Pålsson, Eugen Indjic och Michel Beroff och
andra. Efter sin Masterexamen 2016 har han spelat
främst solokonserter i kyrkor i Sverige och Danmark.
Fri entré!

SÖDERSLÄTTS MUSIKKÅR
Virvlande Vårvindar!
– en konsert med drag

MUSIK I KYRKAN

Brahms hade Beethoven som främsta förebild och
bemästrade likt sin föregångare de stora formerna,
liksom variationsformerna, som också var en viktig
uttrycksform för Brahms. Ett av hans främsta variationsverk, om inte det främsta, är Paganinivariationerna som är uppdelade i två delar. Erik Juliusson
spelar den andra delen som är ett extremt virtuost
verk.

Söndag 31 mars kl. 16.00
Söderslätts Musikkår
Solist: Erik Hjalmarsson - trombon
Dirigent och konferencier: Michael Nordberg
OM ARTISTERNA
Söderslätts musikkår är en av Skånes välklingande
blåsorkestrar. De framför både marschkonserter och
traditionella konserter samt har genom åren jobbat
med en hel rad av våra kända svenska artister. Dess
nuvarande dirigent Michael Nordberg har haft hand
om kåren sedan 1989. Han har fortsatt det arbete som
tidigare dirigenter lagt grunden till och idag håller
kåren en hög musikalisk standard.
Erik Hjalmarsson är trombonist och solist i
konserten. Han är en ung musiker med en lovande
karriär framför sig.
Fri entré!

KONSERT

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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KONSERT
OM ARTISTEN
Mattias Widéen kommer från
Ockelbo i Gästrikland och har studerat klassisk gitarr i Arvika
och därefter i Belgien (Leuven).
Parallellt med sitt yrke som
lärare vid Musikgymnasiet i
Linköping, bl.a. i gitarr och
musikteori, frilansar Mattias som
gitarrist, både i solo- och kammarmusiksammanhang.
Mattias har tidigare varit solist i
Mario Castelnuovo-Tedescos första
gitarrkonsert för orkester och gitarr.
Under våren 2018 turnerade Mattias
tillsammans med orkester som solist
i Joaquin Rodrigos berömda
Concierto de Aranjuez.

MUSIK I KYRKAN
HOMENAJE A LA GUITARRA – spansk gitarrmusik
Söndag 7 april kl. 18.00
Ljuvliga toner med några av de mest kända och älskade spanska musikstycken får vi uppleva i denna konsert
när gitarrist Mattias Widéen framför spansk gitarrmusik av Isaac Albeniz, Fransisco Tarrega och Eduardo
Sainz de la Maza.
”Homenaje a la Guitarra” är titeln på det inledande stycket av Eduardo Sainz de la Maza. Isaac Albeniz
skrev uteslutande för piano, men en del av hans kompositioner har senare transkriberats till andra instrument. Ett känt sådant stycke är ”Asturias (Leyenda)” från Spansk svit, Op. 47 som ofta framförs på gitarr.
Stycket ”Sevilla” av Albeniz, är en av de mest spelade musikstycken på radio P2. Fransisco Tarrega är en av
de absolut viktigaste kompositörerna i den klassiska gitarrens historia. Han skrev i en romantisk stil och med
en högst specifik teknik; tremolo.
Tremolo betyder ungefär darrande (engelska: trembling) och åstadkoms genom att högerhandens tumme
spelar arpeggio över ackord samtidigt som pek, lång och ringfingret spelar melodin på ett snabbt manér.
Med tremolo-teknikens hjälp symboliserar ton-sättaren det droppandet vattnet i stycket ”Recuerdos De La
Alhambra” som är skrivet som en slags hyllning till slottet Alhambra i Spanien. Recuerdos kan översättas till
minnen, och det är tonsättarens egna minnen av detta slott som behandlas. Det är lätt att uppfatta ljudet av
droppande vatten i en stor ekofylld sal när man lyssnar till stycket.
Fri entré!
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MAT

&

LOKAL

Gör som Malmö Opera, Kulturskolan, Specsavers och många andra
- hyr lokal i församlinghemmet!
Vi kan erbjuda lokaler i olika storleker som passar just
ert arrangemang, till rimliga priser.
Vi har all teknisk utrustning för t.ex. föreläsning,
konferens, teater, dansuppvisning, filmvisning, konsert eller mindre sittningar. Det finns även möjlighet
att hyra in tekniker med full scenteknik eller kanske
behöver ni bara ett mötesrum.
Stora salen
med scen och biosittning 		
Nicolaisalen
med utsikt över S:t Nicolai kyrka
Magdalenarummet
i klassisk stil med styrelsebord		
Katarinarummet
med bekväma stolar och soffgrupp

Stora salen

300 personer
80 personer

Katarinarummet

20 personer
12 personer

Vi erbjuder även olika typer av förtäring till ert
arrangemang - frukt och vatten, frukost, fika,
lunch eller varför
Välkommen att kontakta Lena
inte ostbricka?
Brindell, församlingsvärdinna för
bokning och offert, 0410-587 55.

LENA TIPSAR!
NUTELLA-PANNACOTTA
4 portioner
Ingredienser:
1 st geletinblad
3 dl vispgrädde
1 dl nutella
2 tsk vaniljsocker
citronmeliss
Till garnering: hallon

Magdalenarummet

MINNESSTUND
En viktig del av begravningen är minnesstunden som
hålls efter själva ceremonin. Det är då den avlidnes
anhöriga får chansen att minnas den som gått bort.
Det finns då tid för samtal kring minnen.
Vi arrangerar minnesstunder med förtäring, både i
församlingshemmet och på Norra kapellet. Enkelt eller
lite mer påkostat, väljer ni själva.
Vi tillmötesgår gärna
Välkommen att kontakta Lena
era önskemål.
Brindell, församlingsvärdinna
0410-587 55.

Gör så här:
Lägg gelatinbladet i kallt vatten i ca 5 min.
Värm grädden försiktigt.
Smält nutellan i grädden under omrörning.
Tillsätt vaniljsocker och gelatinbladet i gräddblandningen. Låt det smälta under omrörning.
Häll upp i dessertskålar. Låt stå i kyl i minst 3 timmar.
Garnera med hallon.
Smaklig spis!
Lena Brindell, församlingsvärdinna

Nicolaisalen

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE
Om Svenska kyrkans breda arbete ute i världen

”Trygga huset” räddar barnen från droger och prostitution
Strax efter Jesu födelse fattade kung Herodes sitt grymma beslut att döda alla pojkar som
han ansåg vara ett hot. Tyvärr finns det även idag makthavare som utför
systematiska våldshandlingar mot sin befolkning.
Under det nuvarande styret i
Filippinerna har ett tusental
människor avrättats varje
månad – avrättningar som
sker utan rättegång och ofta
genom brutala skjutningar
på öppen gata.

Bröderna Ronald (11år) och Boyet (9år) har
växt upp på soptippen i Manilla.
Skicka ett sms till 72905 skriv
LIV för att ge 100 kronor.
Swisha en gåva till 9001223

Presidentens så kallade
dödspatruller har i uppdrag
att sopa gatorna från droghandeln. Det innebär att
bostadslösa människor, varav
hundratusentals gatubarn,
lever i rädsla för polis och
militär.

som kämpar för gatubarn
och fattiga familjer.
I storstaden Manilla stöttar
vi bland annat ett drop-incenter, som varje år tar emot
20 000 besök av barn som
lever på gatan.
Centret kallas för det
”trygga huset”.

Barnen som kommer hit får
duscha, äta och lära sig om
sina rättigheter. Centret är
många gånger räddningen
från ett liv med droger och
Svenska kyrkans internation- prostitution.
		
ella arbete stödjer fler orgaErik Lysén
nisationer i Filippinerna,
Internationell chef
Svenska kyrkans internationella arbete

JOURHAVANDE PRÄST
Behöver du någon att prata med? Är du ledsen,
orolig, rädd eller känner dig ensam? Att få dela
sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar och det som sägs stannar
mellan er. Alla präster har tystnadsplikt. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon eller chatt.
Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom
Svenska kyrkan. Tjänsten är öppen alla dagar
mellan 21.00 och 06.00. Samtalet är gratis.
Chatta på www.svenskakyrkan.se. Chatten är
öppen söndag - torsdag klockan 20-24. Säkerheten är lika bra som när du ringer. Du får vara
anonym och det är enbart du och prästen som
chattar med varandra. Ingenting sparas. Innehållet i chatten krypteras och försvinner när
chatten stängs ner eller chattiden gått ut.
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SVENSK - FINSKT ARBETE

Den finska samtalsgruppen samlas några gånger i månaden i
församlingshemmet, Magdalenarummet.
Tisdagar kl. 14.00-16.00
8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 5/3,
19/3, 2/4, 30/4, 14/5
Vi firar finska mässor några gånger
om året och det finns möjlighet till
finska kyrkliga handlingar.
FINSK MÄSSA i St. Nicolai kyrka
ti 16/4 kl. 13.00
to 30/5 kl. 12.00
Det är möjligt att få själavårdssamtal på finska. Besök på
äldreboenden, sjukhus och hembesök görs av de finska
prästerna.
För mer information: Präst, Jaakko Punta
076 831 2083; 042 184 485, jaakko.punta@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Skicka in din lösning senast den 25:e januari.
Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter!
Av de rätta lösningarna drar vi 5 vinnarare. Vinnarna kontaktas
personligen samt prestenteras på vår hemsida senast den 7:e februari.
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Sopplunch för två inkl. kaffe och kaka
1:a pris
2-3:e pris Paraply
4-5:e pris 1 trisslott
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Kontakta oss!
Trelleborgs församling
Valldammsgatan 5
231 43 Trelleborg

Kyrkogårdsförvaltningen
Fredsgatan 24
231 51 Trelleborg

Diakoniexpeditionen
Valldammsgatan 5
231 43 Trelleborg

Besök
vardagar
torsdag

Besök
vardagar

09:30-12:30

Telefontid
vardagar
Telefon

09:30-12:30
0410-108 35

Besök
måndag
onsdag		
torsdag		
fredag		

onsdag		
Telefon

-16:00
0410-597 53

10:00-12:00
14:00-17:00

Telefontid
vardagar
10:00-12:00
		13:00-15:00
torsdag		
-17:00
fredag		
10.00-13.00
Telefon

08.30-09.30
08.30-09.30
16.30-18.00
08.30-09.30

Telefon
Mari Ekdahl
0410-597 07
Britt-Mari Larsson 0410-597 08

0410-597 00

trelleborgs.forsamling
@svenskakyrkan.se

trelleborg.kyrkogardsforvaltningen
@svenskakyrkan.se

mari.ekdahl@svenskakyrkan.se
britt-mari.larsson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Anna Hult
0410-597 05, 0709-64 30 05
anna.hult@svenskakyrkan.se

Komministrar
Anja Greiff
0410-597 06, 0709-94 30 05
anja.greiff@svenskakyrkan.se

Församlingspedagoger
Anna Smedjeback
0410-597 12, 0702-98 47 12
anna.smedjeback@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetschef
Per Svensson
0410-597 53, 0708-98 84 98
per.s.svensson@svenskakyrkan.se

Jonas Karlsson
0410-597 11, 0735-83 90 70
jonas.b.karlsson@svenskakyrkan.se

Tobias Broddéne
0410-597 09, 0733-86 10 17
tobias.broddene@svenskakyrkan.se

Jonas Fredholm
0410-597 10, 0708-98 85 36
jonas.fredholm@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Lars-Göran Persson
0410-597 19, 0702-91 77 19
lars-goran.persson
@svenskakyrkan.se

Diakoner
Mari Ekdahl
0410-597 07, 0703-77 66 50
mari.ekdahl@svenskakyrkan.se
Britt-Mari Larsson
0410-597 08, 0709-14 30 08
britt-mari.larsson@svenskakyrkan.se
Kanslichef
Emma Lindstrii
0410-597 03, 0733-12 58 79
emma.lindstrii@svenskakyrkan.se
Församlingsexpedition
Denise Ersson
0410-597 02, 0702-95 27 02
denise.ersson@svenskakyrkan.se
Kommunikatör/Löneadministratör
Jessica Heiderup
0410-597 01, 0702-93 57 01
jessica.heiderup@svenskakyrkan.se
Församlingsvärdinna
Lena Brindell
0410-597 55, 0706-18 19 89
lena.brindell@svenskakyrkan.se

Thor Nilsson
0700-51 07 89
thor1_3@hotmail.com
Präst
svensk - finskt arbete
Jaakko Punta
0768-31 20 83
jaakko.punta@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker/körledare
Stina Backlund
0410-597 21, 0709-45 45 77
stina.backlund@svenskakyrkan.se
Göran Christensen
040-15 08 93
goran.christensen@telia.com
Britt-Louise Håkansson,
0410-597 34, 0709-45 32 50
britt-louise.hakansson
@svenskakyrkan.se
Stefan Lind
0410-597 59, 0761-30 40 84
stefan.lind@svenskakyrkan.se

Robert Zetterqvist
0410-597 17, 0709-14 30 05
robert.zetterqvist
@svenskakyrkan.se
Lokalvårdare/vaktmästare
Marie Plym
0410-597 15, 0706-96 40 60
marie.plym@svenskakyrkan.se
Begravningsombud
Ben Benrabah
0704-40 22 45
benrabah@msn.com
Ordförande i Kyrkofullmäktige
Margreth Mårtensson
privat: 0733-90 05 25
palmhalsan@outlook.com
Ordförande i Kyrkorådet
Leif Malmstein
privat: 0705-53 81 82
l.malmstein43@gmail.com

www.svenskakyrkan.se/trelleborg
www.svenskakyrkan.se/trelleborg
- 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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