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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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HON SKA FÅ SÄGA
JA TILL DET
HON VILL
Fler än
30 000 flickor
gifts bort
- varje dag.

För alla flickors rätt
till ett värdigt liv!
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VISSTE DU ATT...?
MER ÄN…
780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa.
2/3 av dem är flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas
…VARJE DAG.
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och
utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för att de
är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och
normer ger flickor sämre förutsättningar för ett
värdigt liv.
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och
projekt över hela världen för att stärka flickor och
kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över
sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar vid första
advent och pågår till trettondag jul – kan du vara
med i kampen för varje flickas rätt att kunna påverka
sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem
de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över
sin egen kropp.
Vi lever alla under samma himmel och har samma
rättigheter. Swisha din julgåva till 900 1223.
TACK!
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Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar
Himmelens kronor med gnistrande ljus
Glimmande bågar i alla Guds hus
Psalm som är sjungen från tid till tid
Eviga längtan till ljus och frid!
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar.
Advent och jultiden är alldeles, alldeles speciell. Aldrig fokuserar vi så mycket på både det stora och det lilla, på traditioner
och mys, på längtan efter ljus och frid samtidigt som vintermörkret kring oss står.
Jag tänker på vårt julevangelium: ”Det hände sig vid den
tiden att kejsar Augustus utfärdade en förordning om att
hela världen skulle skattskrivas”. Stora, yttre politiska krafter
tvingade iväg det unga paret som väntade sitt första barn, ut på
en lång och besvärlig resa. Långt borta från det trygga hemmet
börjar förlossningen. ”Medan de befann sig där var tiden inne
för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde och
lindande och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns
plats för dem inne i härbärget.” Det fanns ingen plats för dem.
Så tänker jag på alla människor i vår tid som också av yttre
omständigheter, såsom stora yttre politiska krafter tvingas iväg
ut på långa, farliga resor, där man tvingas lämna allt och inte
vet om man någonsin ska kunna komma tillbaka hem.
Jag tänker på vår stad som frikostigt och generöst öppnade
sina armar och välkomnade 15 000 människor i hamnen vid
den stora flyktingkatastrofen 2015. Trelleborg fick vara en
trygg hamn att lägga till vid, en trygg plats att landa vid efter en
lång, besvärlig och många gånger farlig resa. Här fanns en plats.
Julens mysterium handlar om hur Gud väljer att bli människa
och dela hela vårt liv, glädje och sorg, familjeliv och ensamhet,
gemenskap och utsatthet. Gud kom som den minst hotfulla
människa man kan tänka sig, ett nyfött barn. Gud kom in i
världen som ett skrikande och gråtande barn som var helt beroende av att någon gav honom mat, värme, skydd och bytte på
honom. Hjälplös kom Gud in i världen för att hjälpa oss.
Ibland hör jag människor säga att vi behöver fler tomtar. Om
vi med tomtar menar små, eller för all del stora, tjocka gubbar
med vitt skägg och röda kläder som skrockar om snälla barn, är
jag säker på att svaret är nej. Men om vi med det menar att vi
alla behöver påminnas om vårt livs mening, om vår livsuppgift,
om den stora villkorslösa kärleken, om att vi alla behöver tro,
hopp och godhet, så ja, det är verkligen sant. Det är sant för
hela året och det börjar här med det lilla barnet i krubban Jesus
Kristus. Han som är både Gud och människa. Jesus vänder
mörker till ljus, ondska till godhet och hopplöshet till hopp.
Gud är kärlek.

Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar
Över stridernas blod och larm
Över all suckan ur människobarm
Över de släkten som gå till ro
Över de ungas dagande bo
Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar.
En rikt välsignad advents och jultid önskar jag Dig!
Varmt välkommen till din kyrka!
Hälsningar - Kyrkoherde Anna Hult

Nikolaus av Myra
Nikolaus levde på 300-talet
e.kr, i Mindre Asien (nuvarande
Turkiet) som då var en del av
Romarriket. Där verkade han
som biskop.
Legenden berättar att han
föddes med en helgonlik personlighet som präglades av en
vilja till avskildhet och tystnad.
Nikolaus växte upp i en kristen
familj. Under denna tid förekom
svåra förföljelser mot kristna och
Nikolaus själv fick erfara de svåra
tiderna genom att en tid sitta i fängelse. Först när Konstantin den store kom till makten frigavs han.
Framför allt blev Nikolaus känd för sin givmildhet. Då
han hörde att en av hans grannar blev tvungen att låta
prostituera sina döttrar för att famlijen inte skulle svälta,
kastade han nattetid i hemlighet in guldklimpar i grannens
trädgård. Denna legend ligger till grund för dagens Sinterklaas, Santa Claus och Jultomten, alltså S:t Nikolaus.
Nikolaus är också omtalad för att ha utfört mirakler
under sin livstid. Mest omtalat är att han med sina böner
sades hjälpa skepp i storm. Därför är han också sjöfararnas
skyddshelgon. Troligen var det under Hansatiden som dyrkan av S:t Nikolaus kom till Trelleborg. På den tiden var
sillfisket viktigt och Trelleborg blev en stad med betydande
handel och hantverk.
S:t Nicolai kyrka i Trelleborg är uppkallad efter Nikolaus
och den är inte bara folkets och sjöfaranas kyrka utan också
JULTOMTENS EGEN KYRKA.
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unilla tipsar!

BUTTERKAKA
med saffran
Ingredienser
50 g jäst
150 g smör
5 dl mjölk
1,5 dl strösocker
2 pkt saffran á 0,5 g
en nypa salt
ca 15 dl vetemjöl

Smula jästen, smält smör och
tillsätt mjölk till fingervarmt. Rör
ut lite i taget. Blanda ner socker,
salt, saffran och nästan allt mjöl.
Arbeta degen smidig och ställ att
jäsa under duk i ca 45 min.
Riv mandelmassan och rör
den till en bredbar smet med
smör eller vatten. Smörj 2 runda
formar om c:a 20-22 cm.
Knåda degen, dela i 2 delar och
kavla ut. Bre på mandelmassan
och rulla ihop. Skär upp i 3 cm
breda bullbitar. Packa bullarna i
formarna och låt jäsa i 30 min.

Fyllning

Pensla med uppvispat ägg och
250 g mandelmassa grädda i ugn , 200 grader i ca 25
25 g rumsvarmt smör minuter.

eller 2 msk vatten
1 ägg

Låt svalna under duk.
Servera och njut av julens fröjd!
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KALENDER
1 december - första advent
10.00
11.00-15.00
15.00
16.15
16.30

Mässa med körsång
Adventsmarknad
Adventsmusik
Julparad startar
Kyrkoherdens tal, Lykttändning

S:t Nicolai kyrka
Församlingshemmet
S:t Nicolai kyrka
Församlingshemmet
Rådhustorget

Mässa
Frukostfika

Församlingshemmet
Församlingshemmet

Kvällsmässa

S:t Nicolai kyrka

3 december
08.30
09.00

5 december
18.00

8 december - andra advent
10.00

Familjegudstjänst - Lucia

S:t Nicolai kyrka

11.00
13.00
18.00

Fika, julpyssel, lotteri, långdans
Finsk mässa
Julkonsert Trelleborgs musikkår

Församlingshemmet
S:t Nicolai kyrka
S:t Nicolai kyrka

Gudstjänst
Frukostfika

S:t Nicolai kyrka
Församlingshemmet

Meditativ gudstjänst

S:t Nicolai kyrka

10 december
08.30
09.00

12 december
18.00

15 december - tredje advent
10.00
10.00
18.00

Gudstjänst
Barnkyrka i gudstjänst
Julkonsert med luciatåg

S:t Nicolai kyrka
S:t Nicolai kyrka
S:t Nicolai kyrka

Mässa
Frukostfika

S:t Nicolai kyrka
Församlingshemmet

17 december
08.30
09.00

22 december - fjärde advent
10.00
16.00

Mässa
Tonikakören sjunger in julen

S:t Nicolai kyrka
S:t Nicolai kyrka

24 december - julafton
11.00
15.00
17.00
23.30

Julspel - Samling vid krubban
Jul i gemenskap
Julbön
Midnattsmässa

S:t Nicolai kyrka
Församlingshemmet
S:t Nicolai kyrka
S:t Nicolai kyrka

25 december - juldagen
07.00

Julotta

S:t Nicolai kyrka

26 december -annandag jul
10.00

Mässa

S:t Nicolai kyrka

Gudstjänst

S:t Nicolai kyrka

29 december
10.00

31 december - nyårsafton
17.00

Nyårsbön

S:t Nicolai kyrka

1 januari - nyårsdagen
18.00

Kvällsmässa

S:t Nicolai kyrka

Gudstjänst

S:t Nicolai kyrka

5 januari
10.00

6 januari - trettondagen
16.00
- Carols vid Betlehem S:t Nicolai kyrka
www.svenskakyrkan.se/trelleborg
- 0410-597 00Musikgudstjänst
- trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

musikprogram

i S:t Nicolai kyrka

December

		ADVENTSMUSIK
1/12

		 JULKONSERT

solosång av operasångaren Johan Tötterström. Hela församlingen får även stämma in i ett flertal vackra adventspsalmer. Tillsammans får vi glädjas över att ett nytt kyrkoår har börjat!

bjuder på en stämningsfull konsert med traditionell julmusik. Trelleborgs Musikkår gästas av tenoren Valentin
Lundin som har en bred musikalisk utbildning och är flitigt
anlitad som operasångare både i Sverige och utomlands.

		Kom in i värmen och lyssna till vacker

Medverkande:
Johan Tötterström, tenor - Stina Backlund, piano
Stefan Lind, orgel - Kyrkoherde Anna Hult

1 december 15.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

15/12

		
		

JULKONSERT
MED LUCIATÅG

		
Välkommen till en stämningsfull
kväll i vår vackra kyrka! Konserten inleds med Luciatåg
av Nicolai ungdomskör. Choralkören och ungdomskören
bjuder därefter på ett knippe härliga julsånger av skiftande
karaktär.

Medverkande:
Choralkören - Nicolai ungdomskör
Stina Backlund, körledare - Olle Sjöberg, piano

8/12 TRELLEBORGS MUSIKKÅR

		

Medverkande:
Trelleborgs musikkår
Valentin Lundin, sångsolist
Johan Rufelt, dirigent

8 december 18.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

		
22/12
		

TONIKAKÖREN
SJUNGER IN JULEN

Julen står för dörren och Tonikakören bjuder in till en
konsert med härliga julsånger och stor sångglädje.
Medverkande:

Tonikakören
Simon Böös, körledare
22 december 16.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

15 december 18.00, S:t Nicolai kyrka Fri entré!
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Advent
ADVENTSMARKNAD
Välkommen på vår traditionella adventsmarknad till
förmån för behövande. På marknaden säljes främst alster i
textila hantverk men också hemlagad sylt och lite annat smått
och gott. Samtliga intäkter går till ”Tysta Nöden”, en del av
vårt lokala diakonala arbete.
Boksignering
Kimberley Ahlström säljer och signerar sin nya diktsamling.
1 december 11.00-15.00,
Församlingshemmet
Julfika till sjävlkostnadspris

Skänk en julklapp till behövande!

JULPARAD

Under Adventsmarknaden tar vi tacksamt emot gåvor
Årets julparad på skyltsöndagen utgår från församlingshemmet från dig som har möjlighet att ge. Dessa kommer att
ges vidare som julklappar till ”barn i alla åldrar”.
och går längs Algatan till Rådhustorget. Alla som vill är välkomna att delta. Vi samlas 16.15.
Vi tar emot gåvorna oinslagna!
1 december 16.15, Församlingshemmet

Känner du någon som har behov av hjälp med
julklappar och/eller julmat? Kontakta våra diakoner!

KYRKOHERDENS ADVENTSTAL

Enligt tradition håller vår kyrkoherde ett adventstal i samband
med lykttändningen i Trelleborg. Kom och
lyssna på Anna Hults tal i år.
I samarbete med Citysamverkan och
Kultur- och Fritidsförvaltningen, Trelleborg.

till förmån för behövande

Onsdag 4 december 18.30
Församlingshemmet
Biljetter säljes vid dörren, 50:inkl. fika.

Det bjuds på blandade genrer och
flera lokala artister bidrar med sina
talanger.
Intäkterna från biljetterna går oavkortat till julklappar till dem som
inte har ekonomisk möjlighet.

FAMILJEGUDSTJÄNST
MED LUCIATÅG

Barnen från alla våra barn- och familjegrupper deltar.
Alla som vill får vara med.
Vi håller en efterföljande adventsfika i församlingshemmet med fika, julpyssel, långdans och lotteri.
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Skänk en gåva till Tysta nöden!
Hjälp våra diakoner att hjälpa
människor i utsatt situation.
Swisha din gåva till
123 567 25 30

1 december 16.30, Rådhustorget

INSAMLINGSKONSERT

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

Projektledare och
initiativtagare - eleverna
Klara Månsson, Adna Sabanaigc, Benjamin Fuglsang
i samarbete med

BARNKYRKA

UNDER GUDSTJÄNST
Barnkyrkan börjar en stund in i gudstjänsten.
Vi går till församlingshemmet där vi har en
egen stund tillsammans. Vi har samling, lyssnar till en bibelberättelse, sjunger och pysslar.
Sedan går vi tillbaka in i kyrkan så att de som vill kan fira
nattvard.

Ta med barnen, mormor och morfar, farmor och farfar,
moster och farbror till vår familjefest. Välkomna!

Barnkyrkan är för barn i alla åldrar. Föräldrar är också
välkomna.

Söndag 8 december 10.00
S:t Nicolai kyrka

Söndag 15 december 10:00
S:t Nicolai kyrka
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Jul & Nyår
SOLOSÅNG

JULSPEL

I KYRKAN

SAMLING VID
JULKRUBBAN

JUL i
GEMENSKAP

Välkommen att starta julafton
med julspel i kyrkan!
Genom sång, berättande och våra
traditionella julpsalmer gestaltar
vi tillsammans, barn och vuxna,
julevangeliet.
Kom till kyrkan och möt Maria
och Josef, herdar och vise män,
änglar och förstås Jesus-barnet i
vår levande julkrubba!

VÄLKOMMEN ATT
FIRA JUL MED OSS!
Vi börjar med julfika och slutar
med midnattsmässa. Däremellan
äter vi julmat, dansar kring granen,
sjunger och har lekar.
Kanske får vi besök av tomten...
kostnad 70:-

24 december 11.00,
S:t Nicolai kyrka
För information kontakta Anna
Smedjeback 0410-597 12

24/12 från kl. 15.00
Församlingshemmet
Välkommen att anmäla Dig till
Britt-Mari 0410-59708

Trettondedagen
		

6/1

CAROLS VID BETLEHEM

		
Traditionen att sjunga Christmas Carols
kommer från England. Denna rika sångskatt har även i
vårt land blivit mycket uppskattad. Choralkören sjunger
ett urval av dessa pärlor och församlingen får stämma in i
psalmsång, i tacksamhet över julens glada budskap!

Medverkande:
Choralkören - Stina Backlund, körledare
Bengt Jakobsson, orgel - Kyrkoherde Anna Hult
6 januari 16.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

24/12 17.00 Julbön
med Olof Molander
24/12 23.30 Midnattsmässa
med Lovisa Laine
25/12 07.00 Julotta
med Anna-Hanna Rosengren
31/12 17.00 Nyårsbön
med Johan Tötterström
S:t Nicolai kyrka

SVENSK - FINSKT ARBETE
Mitä pienempi olet, sitä suurempi joulu tulee
Riisipuuro ja joulukuusi steariinikynttilöineen voivat olla monen
vanhemman ihmisen parhaita muistoja lapsuusjouluista. Pukin
vierailu hämyisenä aattoiltana on voinut kohottaa jännityksen
äärimmilleen. Itsekin sain pikkupoikana erivapauden pysyä
keittiössä pukin vierailun aikana. Syynä ei oikeastaan ollut pelko
vaan liian suuri jännitys. Lahjojakin tuli roppakaupalla. Parhaat
olivat isäni nikkaroimat rumpu ja puuauto. Samalla kun olemme
kasvaneet, ovat vastaavasti joulut pienentyneet.
Mitä suurempi on hätä, sitä odotetumpi on avun tulo. Liikenneonnettomuuden uhrilla voivat sekunnit muuttua tunneiksi ja
minuutit päiviksi ambulanssin tuloa odottaessaan. Hätätilanteissa
tuntuu rukouskin ihmeellisesti toimivan. Rukouksessa ihminen
kääntyykin omista mahdollisuuksistaan Jumalan puoleen.
Mitä suurempi on syyllisyys, sitä suurempi on anteeksianto.
Elinkautisvanki voi saada yllättävää postia presidentin kansliasta: ”Sinut on armahdettu ja huomisesta lähtien olet vapaa ja voit
astua ulos vankilan porteista.” Me kaikki tarvitsemme Jumalan
armahduspäätöstä. Se julistettiin kaikelle kansalle ensimmäisenä
jouluna: ”Teille on syntynyt Vapahtaja.” Tämä on elämämme
suurin uutinen. Paimenten tavoin polvistumme seimen äärelle ja
palaamme aikanaan arjen keskelle ilo ja kiitollisuus sydämissämme. JP
HYVÄÄ JOULUA JA SIUNATTUA UUTTA VUOTTA 2020
ADVENTTIMESSU Nikolain kirkossa 8.12. klo 13.00
KAUNEIMMAT JOULULAULUT ja JOULUJUHLA tiistaina
10.12. klo 14.00 seurakuntatalolla
KESKUSTELUPIIRI alkaa ti 7.1. 2020 klo 14.00 seurakuntatalolla
TERVETULOA
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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 även

Besök
vardagar

09:30-12:30

Telefontid
vardagar		
Telefon 		

09:30-12:30
0410-108 35

Besök
måndag		
onsdag		
torsdag		
fredag		

onsdag
Telefon		

09.30-16:00
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 		
0410-597 00

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

trelleborg.kyrkogardsforvaltningen
@svenskakyrkan.se

trelleborgs.forsamling
@svenskakyrkan.se

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

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

Namn:.................................................................................

JULKRYSSET

Adress:..............................................................................
Telefon:.............................................................................
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Skicka eller lämna in din lösning senast den 10:e december, till
församlingshemmet. Av de rätta lösningarna drar vi 5 vinnare.
Vinnarna kontaktas personligen och presenteras på vår hemsida
senast den 20:e december.

1:a pris

2:a pris

Sopplunch för två Cityparaply
inkl. kaffe och kaka

3-5:e pris
Kyrkans
karamellstrut

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

