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”Att möta människor
i sorg är den
viktigaste delen
i vårt arbete”
Möt våra
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Välkommen till TRELLEBORGS FÖRSAMLING
Vi arbetar för och med människor i livets alla skeden. Du är alltid välkommen till oss!
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Kontakta oss

h

elene tipsar!

Skink- och
broccoli paj
4 portioner
pajdeg
3 dl vetemjöl
125 gr smör
2 msk vatten

äggstanning
3 ägg
2,5 dl mjölk
0,5 dl grädde
salt och peppar
1/2 dl rökt skinka
1 dl broccoli
1 dl riven ost
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pajdeg
Arbeta ihop mjöl, smör och vatten.
Tryck ut degen i en pajform (ca 24
cm ø). Kyl ner. Nagga botten och
förgrädda i ugn i 10 min. 225°.
Sjud broccolin i saltat vatten,
strimla skinkan och riv osten.
Lägg i pajskalet.
äggstanning
Vispa ihop ägg, smaksätt med salt
och peppar och häll över.
Grädda i ugn 20-40 min.
i 200-225°.
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SiCKEN SOPPA
Välkommen på sopplunch i församlingshemmet!
Luncherna arrangeras av våra diakoner och sopporna
lagas från grunden av vår duktiga kökspersonal.
Gott, nyttigt och näringsrikt!
Måndagar kl. 11.30
Start: 9/9
Soppa med bröd 30:Kaffe och kaka 10:-

Servera och njut!
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Varför finns det inga
vackra höstpsalmer?
Jag har alltid gillat hösten. Det finns ett lugn i
hösten som jag tycker så mycket om.
Luften blir hög och klar, ännu dröjer sig värmen
kvar under dagarna och samtidigt smyger sig
kylan på. Det är skönt att efter en lång sommar
med mycket uteaktiviteter få komma inomhus
igen och tillbaka till det vardagliga.
Det finns något gott med att få komma
tillbaka efter sommarens uppsluppna frihet in i lite
fastare rutiner. Några är tillbaka i skolan, andra
tillbaka på jobbet, eller i bridgeklubben efter
sommarlov och semester. De vanliga sammanhangen skapar trygghet.
Vi människor behöver rutiner, att ha någonstans
att tillhöra om det nu är att få komma tillbaka till
kören (Världens bästa friskvård alla kategorier),
att få vara volontär i det diakonala arbetet, delta
och arbeta med gudstjänster och fördjupning eller
bara hänga i Kryptan.
Denna höst ser jag extra mycket fram emot
resan till England som anställda
och förtroendevalda ska göra i september
(mer om det i nästa församlingsblad).
I England kommer vi besöka två av de
församlingar som jag arbetat i under 5 år och
utbyta erfarenheter om hur det är att vara kyrka.
Kyrkan i England lever bland annat under
helt andra ekonomiska förutsättningar än vi
vanligtvis gör i Svenska kyrkan eftersom det
inte finns någon kyrkoavgift. Alla pengar
måste in via gåvor och fundraising.
Biskopsvisitation blir det 15-20 oktober
när vår biskop Johan Tyrberg besöker
Trelleborg och Skytts kontrakt.
Kom gärna och möt biskop Johan i
samtal och gudstjänst denna vecka.
Hela programmet kommer på hemsidan.
Och så sist men inte minst ser jag fram emot
att få välkomna årets konfirmander med familjer.
I år finns även nyheten sommarläsning förutom
vardagsläsning, söndagsläsning och
musikgruppen.
Varmt välkommen till din kyrka!
Kyrkoherde
Anna Hult

Gudstjänst - Mässa - Högtid
i S:t Nicolai kyrka
söndagar
tisdagar
torsdagar

10.00 		
08.30 		
18.00		

gudstjänst/mässa
gudstjänst/mässa
kvällsgudstjänst

Högtider

13/10 Tacksägelsedagen 10.00
Tacka för skörden och det som jorden ger oss
2/11

Alla helgons dag 10.00-14.30
Öppet Hus på Norra Kapellet
15.00
Gudstjänst på Norra Kapellet
18.00
Åminnelsegudstjänst i S:t Nicolai kyrka

Familjemässor

29/9

Familjemässa 10.00
Mässa med minimusikalen ”Rut och Noomi”

27/10 Familjemässa 10.00
Trons kraft - Abraham och stjärnorna

Kvällsgudstjänster
torsdagar 18.00
Vesper
5/9, 12/9, 24/10, 31/10
Meditativ gudstjänst
19/9, 10/10, 14/11, 12/12
Ungdom
26/9, 17/10, 21/11
Himmel och pannkaka - barn/förälder
3/10, 7/11, 28/11

Palmfestivalen
Kom och träffa oss i Kristna rådets tält!
30/8 18.00
Friluftsgudstjänst i klosterruinen
31/8 11.00-15.00
Öppen kyrka, S:t Nicolai kyrka
31/8 15.00
Meditativ musikandakt , S:t Nicolai kyrka
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VAD GÖR EN....

Kyrkogårdsarbetare?

De har under åren även fått fortbildning som t.ex. motorsågskörkort och
kurs inom Mark och anläggning.
Idag ser man gärna att nyanställda har
utbildning och/eller erfarenhet inom
trädgårdsskötsel för att få anställning.
Hur håller ni reda på alla
gravar och avtal?
- De gravar som har skötsel är
skyltade. Det händer dock att skyltar
försvinner eller flyttas. Därför har
man inventeringar ca 1 gång/år. Vi
har också lite koll och känner igen
gravarna som ska ha skötsel.

4

Förstörelse på kyrkogårdarna
- Vi har nog varit förskonade från
grov förstörelse. Det har hänt någon
enstaka gång att en gravsten har välts.
Däremot så försvinner en del saker
Jag kör in på Norra kyrkogården i Trelleborg för att träffa
t.ex. blommor eller skyltar.
- Det försvinner grejer här varje
Johan och Per-Ola, två av våra kyrkogårdsarbetare. När jag
vecka, säger Johan.
går ur bilen känner jag lugnet som denna plats inger.
- De kan till och med gräva upp
Det är fridfullt, välskött, vackert och rofyllt.
blommor från våra rabatter, fyller
Per-Ola i. Ibland flyttas saker från en
Vilka är det som skapar denna stämDet är till största delen utomhusarbete grav till en annan.
ning? Det kan vara de avlidna som
för Per-Ola och Johan.
lagts till ro här, de anhöriga som kom- Det är skönt att vara ute, säger de
Att möta människor i sorg
mer för att smycka gravar, sörja och
och trivs med att det är ett relativt
Som kyrkogårdsarbetare möter man
hedra de som gått före. Men jag tänker självständigt arbete.
människor i sorg dagligen.
också att de som upprätthåller och
- Nu när jag har blivit lite äldre
Olika kyrkoårdsarbetare kan ha olika
tar hand om denna miljö, är en viktig
tycker jag att det är den viktigaste
arbetsuppgifter. Säsongsarbetarna
bidragande faktor.
handhar nästan uteslutande gravvård delen av mitt jobb, säger Johan. Min
erfarenhet är att människor vill prata
Nu ska jag ta reda på vad en kyrkomedan några andra har del av sin
tjänst i krematoriet. För detta krävs en av sig. Man kan tro att man ska hålla
gårdsarbetare gör.
särskild utbildning som läggs upp i tre sig undan för att de är ledsna men
steg som inkluderar praktik på arbets- det är nog tvärtom. Det är en speciell
Bakgrund
På Kyrkogårdsförvaltningen i Trelle- platsen. Det är viktigt eftersom tekni- arbetsplats!
borg arbetar idag 11 kyrkogårdsarbe- ken kan skilja sig från ett krematorie
Ibland kan det vara att de vill berättill
krematorie
ett
annat.
tare. Från april till början av november
ta om den person som de har mist,
förstärks arbetslaget av säsongsarbetaibland pratar de om våra gräsklippare
re då behoven av utomhusskötsel ökar. Att bli kyrkogårdsarbetare
eller något annat allmänt. Det kan
Egentligen hade både Johan och
Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar
också komma olika typer av känslor.
för ca 6000 gravar samt minneslundar, Per-Ola två helt andra planer för sina
- Det räcker ofta att man lyssnar, säaskgravplatser och gemensamma ytor. yrkesval. Johan hade planer att plugger Per-Ola. Ofta kommer människor
ga ekonomi och P-O ville arbeta som och frågar om olika gravskick. Det
byggare.
Vad gör en kyrkogårdsfinns uppenbart en stor okunskap
arbetare?
Båda två började som säsongarbetare. kring detta. Sen besöker också de
- Vi ser till att kyrkogårdarna är
som bara vill ta en promenad i en
Det var först ett tillfälligt arbete men
välskötta. I arbetet ingår ett flertal
fridfull miljö.
de stannade kvar och och fick fasta
arbetsuppgifter förutom trädgårdssköt- tjänster på 90-talet. Då var kraven
Jag tog en lång promenad i eftertanke
sel och gravskötsel. Det ingår även en lägre än idag och upplärning skedde
innan jag körde igen. Ja! Det måste
del anläggning t.ex. att lägga plattor,
i tjänsten. Det gällde även utbildning vara en mycket speciell arbetsplats...
anlägga nya askgravplatser eller min- kring trädgård och grönområden.
neslund samt att vara behjälpliga då
- Vi lärde oss av de som redan jobJessica Heiderup
behov finns i församlingshemmet.
bade här och har lärt oss efter hand.
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Kyrkogårdsförvaltningen i Trelleborg
Sedan kyrkan skiljdes från staten har ansvaret för begravningsverksamheten lagts på församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan. Detta
regleras främst av Begravningslagen, Begravningförordningen och
Förordningen om begravningsavgift.
Ansvaret innefattar att anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser,
även för de som inte tillhör ett kristet trossamfund. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften och budgeten är skild från övrig
verksamhet inom Svenska kyrkan.
Begravningverksamheten är en samhällelig uppgift som innefattar myndighetsutövning. Det utses ett begravningsombud som har som uppgift att
företräda de som inte tillhör Svenska kyrkan.
Kyrkogårdchef: Per Svensson
Ordförande i Bergravnings- och fastighetsutskottet: Jan Mårtensson
Begravningsombud: Ben Benrabah

Besöksadress:
Norra Kapellet
Fredsgatan 24
231 51 TRELLEBORG
Besökstid:
mån – fre 09.30-12.30
Telefontid:
vardagar 09.30–12.30
0410-108 35
även ons 13.00-16.00
0410-597 53

trelleborg.kyrkogardsforvaltning@
svenskakyrkan.se

Våra kyrkogårdar
”En kyrkogård är en hoppets plats, en
mötesplats där de levande inte bara möter varandra,
utan också de som gått före.”
Gustaf Centervall, kyrkoherde emeritus

Norra kyrkogården

invigdes 1906 och består idag av ca 5000 gravplatser. Den är vår största
kyrkogård, vackert belägen invid lummiga Östervångsparken.
På kyrkogården blir du påmind om Trelleborgs historia genom olika monument och konstverk.
.

Västra kyrkogården ligger centralt i Trelleborg och är vår äldsta. Den
invigdes 1878 och kapellet stod färdigt 1909.

På kyrkogården finns ca 900 gravplatser, där många av gravarna är äldre.
Muren som omgärdar kyrkogården isolerar från trafiken, vilket skapar en
lugn och fridfull miljö.

Kulturmiljö
Kulturmiljö betecknar sedan
1980-talet den miljö som påverkats och formats av mänsklig
aktivitet och som därigenom
berättar om människors liv.
Begreppets moderna betydelse
formades under 1980-talet ur behovet av en ny helhetssyn på vårt
kulturarv. Begreppet kulturmiljö
blev grund i ett nytt tänkande
som ersatte eller kompletterade
ett äldre synsätt, med fokus på
avgränsade objekt, exempelvis en skyddad äldre värdefull
byggnad. Enligt det nya synsättet
kunde byggnad och omgivande
miljö inte åtskiljas. De skulle
hellre betraktas som en dynamisk
helhet, som brukas, används och
förändras.
Skillnaden mellan kulturarv och
kulturmiljö är framför allt att det
förra har varit föremål för viss
värdering och blivit definierat och
utnämnt till kulturarv.
I kulturminneslagen fastslås att
”det är en nationell angelägenhet
att skydda och vårda vår kulturmiljö”. Ansvaret för detta delas
av alla.
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Gravskick
Enligt begravningslagen tillåts i Sverige idag
huvudsakligen tre gravskick:
*Kista eller aska på bestämd plats
*Placering av aska i minneslund
*Spridning av aska

Urngrav

Ett gravskick med kremering antingen före
eller efter ceremonin. Anhöriga kan välja
att vara närvarande vid urnsättningen. Urnsättningen sker oftast efter kremeing. För att
få en stund att samla sig tillhandahålls ett
stämningsfullt urnutlämningsrum där man kan
få en stund tillsammans före urnsättningen.
Gravsten är valfritt. Gravsmyckningen sker på
den enskilda gravplatsen.

Kistbegravning

Ett gravskick utan kremering. Anhöriga är
oftast närvarande vid nedsänkning av kistan
direkt efter ceremonin. Kistan täcks av jord.
Valet av gravplats beror på det tilltänkta antal
kistor/urnor som ska placeras där, en ensam
grav eller t.ex. en familjegravplats. Gravsten
är valfritt. Gravmyckningen sker på den enskilda gravplatsen.

Askgravplats

Den enskilda gravplatsen markeras med
en minnessten och anhöriga kan delta vid
gravsättningen. Man tecknar ett 25 årsavtal
där en graverad platta samt skötsel ingår.
Gravsmyckning sker antingen på den enskilda
gravplatsen eller på gemensam smyckningsplats, beorende på vilken typ man väljer.

Kistlund

Ett gravskick utan kremering. På samma
sätt som man kan gravsätta aska i en lund
kan man gravsätta en kista i en kistgravlund.
Gravsmyckningen sker på gemensam plats.
Man tecknar ett 25-årsavtal där skötsel och
minnessten ingår.

Minneslund

I minneslund grävs askan ner på anonym
plats.. Det finns en gemensam myckningsplats
för blommor och ljus.

Spridning

Man kan få tillstånd att sprida askan till havs
eller på land. För detta krävs tillstånd som
man ansöker om hos länsstyrelsen.

Vad ingår i begravningsavgiften?
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via skattsedeln en
obligatorisk begravningsavgift oavsett om du är medlem i
Svenska kyrkan eller inte.
I denna ingår följande:
• Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under
en tid av 25 år.
• Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
• Transporter från det att huvudmannen d.v.s. Kyrkogårdsförvaltningen, har övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättningen har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför vår församling.
• Kremering.
• Lokal för förvaring och visning av stoftet.
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
• Underhåll av allmäna ytor samt nyanläggningar av begravningsplatser.
• Skötsel av kulturhistoriskt värdefulla gravar.

Lokaler för begravningsceremoni

För att välja den ceremoni ni önskar erbjuder vi olika alternativ.
Kyrklig ceremoni är för den som är medlem i Svenska kyrkan.
Borgerlig ceremoni finns som alternativ både för medlemmar
och icke-medlemmar.

Kyrklig ceremoni:

S:t Nicolai kyrka
Kapellkyrkan på Norra kyrkogården

Borgerlig ceremoni:

Ceremonirummet på Norra kyrkogården

Gravskötsel

En välskött begravningsplats är en
plats som ger ro och tillfälle till eftertanke. Skötsel av enskild grav, upplåten
med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgift eller kyrkoavgift utan det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig för gravskötseln.
Gravrätt finns dock inte på gravar med gemensam smyckning.
För de gravskick som kräver skötsel erbjuder vi två olika avtal
och ser till att den är välskött året om. Man kan välja mellan
1-årsavtal per kalenderår, vilket automatiskt förlängs med ett år i
taget tills avtalet sägs upp eller ett avräkningsavtal (flerårsavtal).
Då betalas ett belopp vid avtalstecknandet. En årlig avgift för
uppdraget dras från kapitalet så länge pengarna räcker.

Norra Kapellet

ALLA HELGONS DAG

10.00-14.30 ÖPPET HUS
14.00 SAMLINGSMUSIK
15.00 GUDSTJÄNST

Muslimsk begravning

På Norra kyrkogården finns ett kvarter avsett
och anpassat för muslimska gravplatser.

6

S:t Nicolai kyrka
18.00
ÅMINNELSEGUDSTJÄNST
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Norra kapellet

invigdes 1937, efter att biskop
Edvard Bohde vid en biskopsvisitation hade påtalat vikten av ett
gravkapell på Norra kyrkogården.
Uppdraget att rita det nya kapellet
gick till arkitekt Olander Gröffel. Han hämtade sin inspiration
från ett av arkitekturens främsta
mästerverk, nämligen Pantheon i
Rom. Det speglar sig inte minst i
kupolen som är så karaktäristisk
för byggnaden.
Detta var i en tid som präglades
av industrialism och funktionalism samt en växande arbetarrörelse. Förespråkarna för kremation ökade alltmer och behovet av
ett krematorium var påtagligt.
Det första och fortfarande enda
krematoriet i sydvästra Skåne användes för första gången en vecka
efter kapellets invigning.
Med åren har behoven av kremation kontinuerligt ökat och är idag
det vanligaste valet.
Under åren har ombyggnationer
följts av skiftande behov och

bestämmelser. Under slutet av
1960-talet försågs kapellet med
två sidobyggnader och i början av
2000-talet flyttades krematoriet till
en sidobyggnad.
I den senaste ombyggnationen satte
ansvarig arktitekt Mats Edström
både nya tiders krav och den ursprungliga arkitektens ambitioner i
fokus, så kallad restaureringsarkitektur.
Arkitekterna har återigen hämtat
inspiration i den runda symmetrin
men samtidigt öppnat upp med

stora fönster för att ge byggnaden
kontakt med omgivningen (kyrkogården).
Detta är särskilt iögonfallande i det
nya ceremonirummet, kontorslokalerna, serveringsrummet och
besöksrummet.
Kapellet är inte bara en unik
byggnad för sig. Den inkorporerar nu även dess stillsamma och
vackra omgivning då både ljus och
stämningsfullhet flyter in genom
öppenheten i arkitekturen.

Stöd vid sorg
Samtal med
präst eller diakon

När en anhörig avlider kan
ensamheten och saknaden kännas
svår och då kan det kännas skönt
att få prata med någon.
I vår församling finns
präster och diakoner som man
kan vända sig till för enskilda
samtal eller för samtal i grupp.
De har tystnadsplikt.
För kontakt med en präst eller
diakon se kontaktuppgifter
på sidan 20.

Leva vidare-grupper

När man mister någon som stått
en nära kan det vara bra att träffa
andra i liknande situation.
Du är inte ensam!
Vi träffas 6 ggr för att samtala i
en mindre grupp, under ledning av
diakon och präst. Du bestämmer
själv vad du vill berätta.
Vi bjuder in make/maka till
de som gått bort (andra är också
välkomna) via brev då man haft
kyrklig begravning samt bor i
församlingen.
Vid behov håller vi även grupper för
barn och ungdomar.

Minnesstund

En viktig del av begravningen
är minnesstunden som hålls
efter själva ceremonin.
Det är då ni får chansen att
minnas den som gått bort, 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 era önskemål.
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VUXEN - ÄLDRE

”

Vänner är
som blommor
i livets
trädgård.

VUXEN - ÄLDRE

Okänd

”

MAGDALENAGRUPPEN
Detta är en fin mötesplats för dig som är äldre. Vi
träffas i Magdalenarummet i församlingshemmet.
Nya och gamla deltagare hälsas välkomna till
spännande föredrag och samtal.

Vi handarbetar för att hjälpa behövande,
har en trevlig stund och fikar.

Onsdagar, varannan vecka 14.30-16.30
Församlingshemmet
Start: 10/9

Måndagar, varannan vecka 13.00-15.00
Församlingshemmet
Start: 16/9

Kontakta Pastorsexpeditionen för mer information.

Kontakta Britt-Mari Larsson för mer information.

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

KRISTEN DJUPMEDITATION
Ett sätt att be, vila och lyssna till Gud! Själen hinner inte alltid med. Vi fattas oss själva och Gud.

Guds hjärta talar tillbaka. I form av puls – som
läggs till puls, som i ett radband, som bildar
mening och form.
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FLICKORNA MED STICKORNA
Tycker du om att sticka, sy eller virka?

I vilan och tystheten övar vi oss i konsten att inte
göra någonting, att vara fullständigt avslappnade i
Gud.

Träffar i höst: 19/9, 10/10, 14/11, 12/12
18.00-ca 18.45
S:t Nicolai kyrka

Träffar i höst:
9/9, 23/9, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12
18.00-ca 19.00
Församlingshemmet/S:t Nicolai Kyrka

Kontakta Mari Ekdahl för mer information.

Kontakta Mari Ekdahl för mer information.
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MÖTESPLATS Nicolai
- en plats där
generationer möts

Välkommen till
välbesökta
Mötesplats Nicolai!
Välkommen till en öppen verksamhet
för ALLA, ett fint samarbete
mellan olika verksamheter i
församlingshemmet.
Mötesplats Nicolai är öppen för dig
som vill ha gemenskap, underhållning,
lyssna på ett föredrag,
sysselsättning eller
bara vill ta en kopp kaffe.

Måndagar, varannan vecka 13.00-16.00
Församlingshemmet
Start: 16/9
Kontakta Mari Ekdahl för mer information.

PILGRIMSGRUPP
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.
Start: 9/9
Kontakta Mari Ekdahl för mer information.

BIBELSTUDIER
Är du intresserad av att lära dig mer om Bibeln, dess historia
samt tolka texterna och diskutera vad de kan ha för betydelse
för ditt liv? Då är detta gruppen för dig! Vi träffas 1 gång/
månad för läsning, undervisning och samtal.
Torsdagar 18.00-19.30
Församlingshemmet
19/9, 17/10, 21/11, 19/12

torsdagar 13.00-16.00
Församlingshemmet
Start: 19/9
Kom som du är och
delta i det du vill!
Fika 20:-/vuxen
Mari Ekdahl, diakon
med volontärer

TOMTEVERKSTAD

VUXEN - ÄLDRE

NOVA
En grupp för dig med utmattnings- och/eller utbrändhetssymtom.
I NOVA kommer det ges möjlighet att få träffa och umgås med
andra människor i liknande situation som den du är i.
Max 8 deltagare.

Vill du vara med och bidra?

Vi tillverkar julklappar och annat
trevligt till vår adventsmarknad, 1:a
söndagen i advent. Alla intäkter går
till välgörande ändamål. Församlingen
tillhandahåller redskap och material.

Kontakta Britt-Mari Larsson för mer
information.

Vi samarbetar med

Kontakta Jonas Karlsson för mer information.

BOKCIRKEL
Gillar du att läsa och samtala om böcker? Vi träffas 1 gång/
månad för att samtala om boken som vi läser. Spana in samtiden och bottna i klassikerna!
Torsdagar 18.30-20.00
Församlingshemmet
12/9, 3/10, 7/11, 12/12
Kontakta Jonas Karlsson för mer information.
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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BARN & FAMILJ

BARN & FAMILJ

BABYCAFÉ
För barn 0-18 månader med vuxen

Sång och musik skapar en positiv kontakt mellan
barn och föräldrar och stimulerar barnets språkliga,
motoriska och musikaliska utveckling. Vi träffas
varje vecka. Ingen anmälan behövs. Det är bara att
droppa in. Fika till självkostnadspris.
Onsdagar
9.30–12.00
Rytmikstund 10:30
Start: 4/9
Församlingshemmet
Uppehåll på höstlovet

HIMMEL OCH PANNKAKA
En plats för barnfamiljer att
mötas mitt i vardagen för att
äta pannkakor och fira gudstjänst ihop. I samband med
detta håller Öppet Hus långöppet fram till 17.00.
Torsdagar
17.00 pannkakor till självkostnadspris
18.00 gudstjänst i kyrkan
den 3/10, 7/11 och 28/11

ÖPPET HUS för stora och små
För barn 0-6 år med vuxen

Detta är en mötesplats för barn och föräldrar. Vi
erbjuder pyssel, lekar, samtal, musik och fika till
självkostnadspris. Ingen anmälan behövs.
Torsdagar
13.00–16.00
Rytmikstund 14:30
Start: 5/9
Församlingshemmet
Uppehåll på höstlovet
Kontakta Anna Smedjeback för mer information.
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FAMILJEGUDSTJÄNSTER
10.00 i S:t Nicolai kyrka
29/9 Mässa med minimusikalen ”Rut och Noomi”
Berättelsen om Noomi och Rut är en text som
verkligen känns angelägen för oss i dag. Den beskriver flykt, vänskap och kärlek.
27/10 Mässa - Trons kraft: om Abraham och
stjärnorna. Om att våga lita på det vi inte kan
förstå.

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

ONSDAGSKLUBBEN för åk F-6
På onsdagsklubben har vi en skön blandning av
sång, lek, frukt, berättarstund och skapande.

BARN I SKOLÅLDER

Under höstterminen kommer vi att ha boken
”Hållplats år 51” som genomgående tema. När
terminen är slut får alla var sin bok med sig hem.
Nyfiken? Kom och prova på!
Några söndagar ses vi allihop i kyrkan på gudstjänst, då både barn och vuxna hjälper till.
All vår verksamhet är kostnadsfri!
Onsdagar 15.00-17.00
Start: 4/9
Församlingshemmet
Uppehåll på höstlovet

UNGDOMSKVÄLLAR
13-19 år
Hit kan du komma precis som
du är, bara för att hänga med
vänner eller spela biljard.
Vi kommer också att erbjuda aktiviteter. Det kan vara allt ifrån
filmkväll, tävlingar, temasamtal
och pyssel.
Torsdagar 19.00 - 21.00
Församlingshemmet, Kryptan
Det är drop-in under hela
öppettiden. Start: 19/9
Kontakta Karl-Johan Eklund för
mer information.

NICOLAI UNGDOMSKÖR
13+
Tycker du om att sjunga tillsammans med andra? Vill du
sjunga på gudstjänst och medverka i konserter? Vi sjunger
olika musikstilar - sånger om
glädje och sorg, tro och tvivel,
tacksamhet och längtan...
Onsdagar 17.15-18.15
Församlingshemmet
Start: 4/9
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.

BARN & UNGDOM

Kontakta Anna Smedjeback för mer information.

Tisdagar kl 16.30-19.00
Församlingshemmet
Start: 3/9
Kontakta Anna Smedjeback för
mer information.

UNGDOM

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

”

Det finns ett
släktskap och ett inre
förhållande mellan
själen och ton
och rytm.
Aristoteles

”

MUSIK

NICOLAI CHORALKÖR
en flerstämmig 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 16.00–17.00
Församlingshemmet

Provsjungning.
Tisdagar 19.00 – 21.00
Församlingshemmet
Kontakta Stina Backlund för mer information.

NICOLAI SÅNGENSEMBLE
en flerstämmig damkör från 20 år och uppåt.
En scenisk kör som även gör 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 19.00–21.30
Församlingshemmet
Kontakta Britt-Louise Håkansson för mer
information.
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Kontakta Britt-Louise Håkansson för mer
information.

SÅNG FÖR BARN
Barn 7-12 år 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 15.00-17.00
Församlingshemmet
Kontakta Stina Backlund för mer information.

NICOLAI UNGDOMSKÖR 13+
Tycker du om att sjunga tillsammans med andra?
Vill du sjunga på gudstjänst och medverka i konserter? Vi sjunger olika musikstilar - sånger om glädje
och sorg, tro och tvivel, tacksamhet och längtan...
Onsdagar 17.15-18.15
Församlingshemmet
Start: 4/9
Kontakta Stina Backlund för mer information.

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

Konsertprogram

i S:t Nicolai kyrka - höst

1/9

		Musikaliska Örhängen
		
Britt-Louise Håkansson, sopran framför 		
tillsammans med Magnus Lindéns trio ett lättsamt program
med kända örhängen från operetten och operans värld samt
från salongsmusikens välkända pärlor.
Medverkande:
Britt-Louise Håkansson, sopran
Magnus Lindén, piano, kapellmästare
Stefan Waldemarsson, violin
Jan Karlsson, kontrabas
18.00 i S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

21/9 + 26/10

Lördagsmusik med Stefan Lind

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!
11.00 i S:t Nicolai kyrka
Musikstunden varar ca. 30 minuter
Medverkande:
Stefan Lind, orgel
Fri entré!

22/9
		

En flygel, fyra händer

		
Pianoduon Ibérer & Undrén framför ett
program för både solo och fyrhändigt piano.
Vi färdas genom både wienklassicismen och senromantiken
när denna pianoduo framför sitt program på S:t Nicolai
kyrkas enastående Steinwayflygel.
Medverkande:
Gunilla Ibérer är en välrenommerad pianist och lärare/lektor på Musikhögskolan i Malmö sedan många år.
Per Undrén arbetar som överläkare inom interventionell
neuroradiologi på sjukhuset i Lund. Hans stora passion har
alltid legat i den klassiska musiken, och han har spelat piano
sedan barnsben.
18.00 i S:t Nicolai kyrka
Fri entré!
www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Martin Berggren Trio – 		
6/10
		
Home
		

Martin Berggren Trio spelar personlig jazz med stark
skandinavisk touch. Martins kompositioner är som berättelser där alla känslor får plats. Hans pianospel är lyriskt
och lekfullt och gruppens lyhörda samspel hamnar alltid i
fokus.
I samband med konserten delas Trions CD ”HOME” ut så
långt lagret räcker.
Följ med på en resa till andra sidan jorden.
Och hem igen – Home.
Medverkande:
Martin Berggren, piano
David Andersson, kontrabas
Andreas Baw, slagverk
18.00 i S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

27/10
		
		

14

I kärlekens
famn

Så kom och ta plats i vår vackra S:t Nicolai kyrka
för att lyssna på vacker körsång och få en fin
musikalisk upplevelse!

Nicolai Sångensemblens vackra körsång lyser upp i
höstmörkret och alla hälsas välkomna till denna konsert
som bjuder på sånger både från opera, musikal, kyrkomusik och pop/rock.

Medverkande:
Nicolai Sångensemble
Britt-Louise Håkansson, körledare
Johan Ohlssons trio

En konsert där sång och musik utstrålar innerlighet och
värme omslutet i kärlekens famn.

18.00 i S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

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

10/11

“Ein Deutsches Requiem”
kör- och orkesterverk av J.Brahms

En fantastisk möjlighet för trelleborgarna att få
uppleva ett av den klassiska musikens allra största
kör- och orkesterverk i S:t Nicolai kyrka.
Malmö akademiska kör och orkester samt sångsolister, sammanlagt ca 75 musiker och sångare, framför
Johannes Brahms ”Ein Deutsches Requiem”.

17/11 Pianokonsert

		

		
Stina Backlund är en av
församlingens egna musiker. Hon fick sin högre
pianistutbildning av professor Hans Pålsson vid Musikhögskolan i Malmö 1984-1990. Genom åren har
hon sedan turnerat som solist och kammarmusiker i
skilda sammanhang.
Stinas pianospel kännetecknas av såväl sensibilitet
som kraft och kvällens konsert bjuder på ett variationsrikt program med verk av bland andra Mozart,
Debussy och Seymer.
Medverkande: Stina Backlund
18.00 i S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

Medverkande:
Malmö akademiska kör och orkester
Sångsolister
Daniel Hansson, dirigent
18.00 i S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

Kärleksfulla
24/11Musikens
Kraft
		
		

Lasarettskören Stämbandet framför bl. a musik av
Benny Andersson och text av Kristina Lugn. Titlar som En skrift i snön, Vilar glad i din famn och
Gabriellas Sång av Stefan Nilsson. Vidare musik av
Joakim Berg, John Rutter och Hans Nyberg.
Körledare Kristina Nilsson framför också sångsolo
och pianist Annika Gustafsson framför pianosolo.
Medverkande:
Lasarettskören Stämbandet
Kristina Nilsson, körledare
Annika Gustafsson, piano
18.00 i S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Biskopen kommer till vår församling
Den 15-20 oktober visiterar biskop Johan Tyrberg Skytts
kontrakt. Biskopen ska bland annat besöka alla åtta församlingarna, Trelleborgs Hamn AB och Vellinge kommun, samtala med
medarbetare och förtroendevalda och inte minst –
fira gudstjänster.
Bland biskopens uppgifter finns bland
annat att vårda och värna kyrkans enhet
och se till att församlingarna följer
Svenska kyrkans bekännelse och ordning. Ett sätt att utföra dessa uppgifter
är att genomföra visitationer. I höst
kommer turen till Skytts kontrakt som
geografiskt består av församlingarna i
Vellinge och Trelleborgs kommuner.
– Jag hoppas på många kreativa möten
som kan få positiva konsekvenser för
framtiden. Kyrkan är inget egenintresse,
hon är, och ska vara, en del av samhället och i människors liv. Vårt uppdrag
som kyrka har vi för världen, både för
dem som är omedvetna om och för dem
som upplever Guds närvaro. Som kyrka
behöver vi bli bättre på att lyssna med
respekt och göra teologiska analyser,
säger biskop Johan.

och andra aktuella frågor. Alla medarbetare som är engagerade i konfirmandverksamheten ska också få ett särskilt möte
med biskopen.
– Arbetet med konfirmander är en mycket viktig verksamhet och jag har på många
håll sett vilken stor betydelse den har både
för kyrkan och för de som konfirmeras.
Konfirmationen har ofta en betydelse både
när den är aktuell och även senare i livet.
Jag är optimist så trots sjunkande konfirmandstatistik är jag övertygad om att
alla församlingar kan hitta nya vägar som
fungerar i just deras område.
Vill Du träffa biskopen?
15/10 Gudstjänst
S:t Nicolai kyrka 17.00
17/10 Föredrag
Gislövs kyrka 18.30
Kvällen inleds med en kvällsbön
klockan 18.00.
20/10 Gudstjänst
Vellinge kyrka 10.00

.
Skytts kontrakt

består av församlingarna
Vellinge-Månstorp, Trelleborg,
Höllviken, Dalköpinge,
Hammarlöv, Källstorp, Anderslöv
och Skanör-Falsterbo.
Lunds stift, som består av Skåne
och Blekinge, är indelat i 14
kontrakt.
Alla kontrakt har en kontraktsprost som utses av biskopen.
I Skytts kontrakt är det
Vellinge-Månstorps kyrkoherde Iva-Katharina Kummer som
är kontraktsprost och bistår
biskopen med tillsyn och ledning.

Under visitationen ska biskopen besöka
alla församlingarna och prata om hur
de arbetar och vilka utmaningar de står
inför. Han ska också tillsammans med
kyrkoherdarna göra två studiebesök. Hos Camilla Lindskog, pressekreterare
Vellinge kommun ska man bland annat
prata om hur man rustar sig för klimatförändringar med höjda vattennivåer.
SVENSK- FINSKT ARBETE
Svenska kyrkan behöver också vara väl
förberedd för ett annat klimat för att
KIITOLLISUUS, KUNNIOITUS ja KOHTUULLISUUS
bland annat kunna skydda kyrkor och
Näin on kirkko muotoillut oman ympäristöohjelmansa. Tämä ns. kolmen koon
kyrkogårdar. Det andra besöket görs hos
ohjelma sopii elämäämme laajemminkin, ei vain ympäristöasioissa. Otamme
Trelleborgs Hamn AB.
kiitollisina vastaan Jumalan lahjat. Emme aseta elämälle vaatimuksia emmekä voi
– Trelleborgs hamn har betydelse för
hela Sydsverige, den är en port till/från
Europa och mängder med passagerare
och gods passerar dagligen. Jag är intresserad av att få en bild av hur hamnen
påverkar våra liv och hur man tänker
kring sitt ansvar för trafiken och därmed
för vatten och luft.
Som biskop har man ett särskilt ansvar
för de som vigts till tjänst. Biskop Johan
ska därför träffa präster och diakoner för
att samtala om de löften man avger i
samband med sin vigning, hur det är att
verka som präst och diakon i kontraktet
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käskeä Jumalaa tekemään niin tai näin. Otamme jokaisen uuden päivän kiitollisina
vastaan. Osoitamme kunnioitusta Jumalaa ja elämää kohtaan ja pyrimme kohtuulliseen elämäntapaan. Tästä kohtuullisuudesta muistutti Paavali nuorta Timoteusta
kirjeessään: ”Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä.” Mauno
Koivisto kirjoitti isälleen Juholle kesällä 1944 rintamalta: ”Minulla ei ole enää
muuta kuin vaatteet ylläni, Raamattu ja muonaa repussa.” Äidilläni piti viimeisinä
vuosinaan olla yöpöydällään neljä asiaa: paperinenäliinoja, vesilasi, huulirasva ja
virsikirja. Hän totesikin: ”Vähiin ne menevät ihmisen tarpeet.” Jokapäiväistä leipää
pyydämme Isä meidän -rukouksessakin. Rukoilemme määräosaamme leipää niin
itsellemme kuin muillekin ihmisille.
”Suo, että ilomielin myös jaamme leipämme…” JP

KESKUSTELUPIIRI kokoontuu seurakuntatalolla parillisina
tiistaina klo 14.00 alkaen 17.9

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Böckernas bok
Ett starkt sommarminne för mig som läsande pojke var
bokbussen, som kom en gång i veckan, likt ett ambulerande rum för äventyr och drömmar. Jag vet inte om den
finns kvar ännu eller om den är indragen. Bussar för att
skänka blod ser jag ibland, där människor stiger in för
att ge liv vidare till andra i nöd: bokbussen gav också liv
men på ett annat sätt.

Som präst betraktar jag mig som förvaltare av Böckernas Bok. Jag är satt att leva, verka, föra ut och vaka över
denna bok, min tid på jorden. Även om min läsning av
bibeln bryts av den vuxne mannens livserfarenheter och
skolning, som gjort vad den kan för att riva Robinson ur
kroppen på mig, så finns lite av äventyret kvar, varenda
gång jag ska skriva en ny predikan.

Att stiga in i bussen innebar, att med förväntan låta nya
berättelser avlösa de gamla och på det sättet omedvetet
fortsätta att hålla sommarens anda av liv, lust, och frihet
vid liv, så länge som möjligt. Egentligen steg man in
och ut ur olika världar med träskorna klapprande
mot bokbussens trappsteg. Bokbussen tillryggalade många mil under sin färd för att
förse oss med nytt liv, men det var
ingenting i jämförelse med
de förflyttningar vi
läsare, allrahelst
unga sådana!,
gjorde i tid
och rum när
tanken, fantasin
och känslan gav
själen vingar, långt
snabbare och lättare än
bussens tunga gummihjul.

Visst kan det liksom för Robinson vara ett helvete, en jakobsbrottning med mina inre vildar, att få engagemangets
eld att ta sig och att hitta något uppspolat användbart
från ordens oceaner under mitt ögas vandring längs
med textsidans vita strand med sina svarta fläckar
av ord likt tång. Visst är det svårt, när jag
befinner mig i hjälplöshetens
och hopplöshetens
			
sinnestillstånd,
				
då själens stormar river itu
					
mina inre nät,
där jag ska
fiska ord eller
när jag kämpar
mig igenom öns
djungel av dunkla
grundtexter på antika språk, gillrande och vittjande
handböckernas och
uppslagsverkens fällor,
för att se om det finns någon meningsfull fångst eller inte.

Ett starkt sommarsolsindränkt läsminne är Robinson
Crusoe. Med liv och lust tog jag del av hans och Fredags
äventyr och cykelturerna eller promenaderna längs med
kusten, laddades med ny dramatik och Robinsons värld
och min värld smälte samman, som den bara kan göra i
ett barns värld, som befinner sig i gränstrakterna mellan
barndomens oskuldsfulla öppenhet och den annalkande
pubertetens mer hårda realitet (en annan öliknande isolering än Robinsons, men minst lika viktig att ta sig ur).
Vid läsningen av Robinson Crusoe i hammocken, gungades jag in i denna spännande värld, som liksom min egen
sommarstugevärld innehöll hav, strand och vit sand. Att
jag inte befann mig på en ö, tog min fantasi och boken
ingen hänsyn till, utan i mötet mellan min värld och
Daniel Defoes värld skapades en ö, mitt i det skånska
kustlandskapet, en ö där jag, liksom Robinson, var ensam
och suverän med min Fredag och precis som efter varje
kapitel, kunde något nytt inträffa bakom nästa bunker
(Per Albin Hanssonlinjen), de för en pojke fantasieggande krigiska resterna och påminnelserna från en
otryggare tid.

18

Men där finns också den härliga robinsonska ensamhetskänslan av möjligheter, suveränitet och frihet, upplevelsen
av att vara ensam på en spännande ö, omgiven av oändligt
blått hav, både vackert inbjudande och hotfullt isolerande,
varifrån både räddningen eller undergången kan komma
närsomhelst och att det därför gäller att vara beredd, för
man vet aldrig, när det dyker upp något vid horisonten.
Tack gode Gud för språket, om än förbistrat, och tack för
bokbussen!
Må Robinsons anda vara
min Fredag, min
Hjälpare, så
länge jag

lever,
läser
och
skriver!
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BETRAKTELSE
Jonas Karlsson Komminister

Livet....är många gånger skört.

Sjukhuskyrkans Samtalskväll

Det är sårbart.

Samtalskonst - om konsten att skapa kontakt

Sjukhuskyrkan vill vara ett stöd när livet gör
ont, när du behöver dela tankarna om livets
mening, om glädje, sorg och smärta i både
kropp och själ.

Grunden i gestaltterapin är mötet och samtalet. Det är i
relation med andra människor som vi blir till och det är i
de relationerna vi får våra sår. Därför är det också i relation
med andra vi kan läkas. Gestaltterapeuten strävar efter jämbördighet i mötet med klienten.

Sjukhuskyrkan finns för dig som är patient, anhörig eller personal på sjukhuset i Trelleborg.
Samtalsrummet ligger i korridoren till höger om
receptionen.
Öppettider:
Onsdagar 13.00-16.00
eller enligt överenskommelse.
Kontakta Evelina Bladh Winborg
för mer information 0709-265751

Gestalt har ingenting med teater
eller skådespel att göra. Utan
ordet ”gestalt” i gestaltterapi
kommer från tyskan och betyder
“helhet” eller “figur”. Gestaltterapi har en helhetssyn på
människan. Vi är helheter av
känslor, tankar, själ och kropp.
Torsdag 26/9 19.00
Församlingshemmet
Gullbritt Sörensen - präst, gestaltterapeut, lärare i
själavård och pilgrimsvän.
Fri entré!
Ingen föranmälan!

Komminister

Anja Greiff i pension

När Anja Greiff kom till Trelleborgs församling direkt efter
sin prästvigning den 29 januari 1978, var det en frisk fläkt
av förnyelse. En ung, driftig kvinna var en ny sida av den
gängse bilden av prästerskapet, som äldre, grånade gentlemän.
Hon kom till en församling där Nils Sjöstrand sedan två år
tillbaka var kyrkoherde och hon fick under sitt första år också
vara med att inviga Sankt Nicolai kyrka efter en omfattande
renovering.
Anja var under sin tjänstgöringstid mycket uppskattad av
såväl sina församlingsbor, som förtroendevalda och personal.
Hon prioriterade kontakten med församlingsborna framför en
karriär inom kyrkan. ”Jag vill vara präst, inte administratör”
har Anja många gånger starkt betonat.
När Anja nu efter drygt fyrtio år i församlingen gått i pension,
kommer saknaden efter henne att bli stor och inte minst
kommer många att sakna hennes liknelser från predikstolen.
Som sjukhuspräst har hon under många år träffat och stöttat många människor i svåra situationer och Anja har
under sina år varit med om att döpa, konfirmera, viga och begrava många av våra församlingsbor.
Anja, vi önskar Dig allt gott framöver!
Margreth och Jan Mårtensson, Anne-Marie och Alf Hansson, Lizian Kyreus och Leif Malmstein,
förtroendevalda i Trelleborgs församling.
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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

12.30-16:00
0410-597 53

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

Telefontid
vardagar
10:00-12:00
		13:00-15:00
torsdag		
13.00-17:00
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.kyrkogardsforvaltning
@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/Präster
Mikael Bedrup
0410-597 09, 0733-861017
mikael.bedrup
@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog/Pedagog
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

Eva Hammarström-Olsson
0410-597 04, 0730-574167
eva.h.olsson
@svenskakyrkan.se

Kanslichef
Emma Lindstrii
0410-597 03, 0733-12 58 79
emma.lindstrii@svenskakyrkan.se

Jonas Karlsson
0410-597 11, 0702-790209
jonas.b.karlsson
@svenskakyrkan.se

Församlingsexpedition
Denise Ersson
0410-597 02, 0702-95 27 02
denise.ersson@svenskakyrkan.se

Catarina Mellberg-Borg
0410-597 06, 0709-94 30 05
catarina.mellberg.borg@
svenskakyrkan.se

Kommunikatör/Löneadministratör
Jessica Heiderup
0410-597 01, 0702-93 57 01
jessica.heiderup@svenskakyrkan.se

Präst
svensk - finskt arbete
Jaakko Punta
0768-31 20 83
jaakko.punta@svenskakyrkan.se

Församlingsvärdinna
Lena Brindell
0410-597 55, 0706-18 19 89
lena.brindell@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

Kyrkomusiker/körledare
Stina Backlund
0410-597 21, 0709-45 45 77
stina.backlund@svenskakyrkan.se
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

Karl-Johan Eklund
0410-597 13, 0730-916029
karl-johan.eklund@svenskakyrkan.se
Zandra Hagman
0410-597 14, 0730-892518
zandra.hagman@svenskakyrkan.se
Vaktmästare
Lars-Göran Persson
0410-597 19, 0702-91 77 19
lars-goran.persson@svenskakyrkan.se
Robert Zetterqvist
0410-597 17, 0709-14 30 05
robert.zetterqvist@svenskakyrkan.se
Lokalvårdare/vaktmästare
Marie Plym
0410-597 15, 0702-952715
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

