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januari-april

”Vi arbetar med det
världsliga inom
församlingen.”
Möt Anders Söderberg,
förtroendevald i
Trelleborgs församling

DU ÄR INTE ENSAM!
MÖTESPLATS NICOLAI
PLANERA ETT DOP
MUSIK I KYRKAN
FIRA PÅSKEN MED OSS!
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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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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: 27/1
Soppa med bröd 30:Kaffe och kaka 10:-
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Snart kommer
ljuset tillbaka!

Gudstjänst - Mässa - Högtid
i S:t Nicolai kyrka

Efter höstens mys och julens glitter går vi in i
den del av kyrkoåret som är lite lugnare. Under gammal tid brukade de här veckorna från
Trettondagen till påsk, eller från Trettondagen
till slutet av februari, beroende lite på hur man
räknade, kallas för oxveckorna.
Trettondagshelgen eller Trettondag jul handlar om den stora stjärnan som tändes på himlen i samband med att Jesus föddes i Betlehem
och om hur visa män från Österns länder
(antagligen det vi idag kallar Iran och Irak) såg
denna stjärna och gav sig ut på en lång resa för
att se vad den betydde. De fann Maria, Josef
och deras lilla barn Jesus och överräckte märkliga gåvor: guld, rökelse och myrra.
Efter den stora julhelgen och jultiden går vi nu
in in ganska lugn eller man kanske till och med
kan säga tråkig del av året både i naturen, kyrkan och hemma kan det kännas lite småtrist.
Inget speciellt händer. Det är mörkt ute. Inga
stora helger eller ledigheter att se fram emot.
Dessa veckor brukade kallas för oxveckorna
eftersom de upplevs som tröga och tunga som
oxar. Många brukar uppleva att efter sportlovet så händer det något med naturen. Ljuset
börjar komma tillbaka både utomhus och
inombords- Livet kanske blir lite lättare att
leva. Eller som ett av mina barn utbrast: ”Nej
men mamma, måste vi inte åka till dagis mitt i
natten längre”.

söndagar
tisdagar
torsdagar

10.00 		
08.30 		
18.00		

gudstjänst/mässa
gudstjänst/mässa
kvällsgudstjänst

Högtider
26/2

Askonsdagsmässa18.00

9/4

Skärtorsdagsmässa 18.00

10/4

Långfredagsgudstjänst 10.00

11/4

Påsknattsmässa 23.30

12/4

Påskdagsmässa 10.00

13/4

Pilgrimsmässa 10.00

Familjemässor

Detta är en mässa som riktar sig speciellt till familjer med
barn, men alla är såklart varmt välkomna.

”Allt har sin tid” står det i Bibelns bok predikaren och jag tänker att det är så sant. Allt har
sin tid. Oxveckornas vardagliga tugg kan också
få vara en tid för andrum och återhämtning.
Det är ok med vardag. Det kan till och med
vara riktigt skönt med vardag efter julens alla
festligheter, glitter (och kanske krav). Jesus
finns med oss varje dag i våra liv, både i vardag
och fest, så varmt välkommen till din kyrka!

Söndagar 10.00
19/1, 16/2, 15/3, 19/4, 17/5

Och snart, snart kommer ljuset tillbaka!

L.I.F.E. - ungdom

Hälsningar kyrkoherde
Anna Hult

Kvällsgudstjänster
torsdagar 18.00
Kvällgudstjänst

30/1, 27/2, 26/3, 28/5
Gudstjänst med meditation

16/1, 13/2, 12/3, 16/4, 14/5
23/1, 20/2, 19/3, 23/4, 4/6
Himmel och pannkaka

9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5
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Ungdomar i Trelleborg hjälpte tomten!
Onsdagen den 4/12 genomfördes en välgörenhetskonsert i församlingshemmet som blev mycket välbesökt, visade prov på stort engagemang, gott samarbete och drog in hela 11 618:-. Pengar som oavkortat
gick till välgörande ändamål. Några dagar efter evenemanget träffade jag ungdomarna och
projektledarna – Klara Månsson, Adna Sabanagic och Benjamin Fuglsang för en intervju.
För ca 1,5 månad sen blev jag ombedd
att komma till diakonernas mottagning i församlingshemmet, angående
ett projekt som var under planering.
De ville, av mig, ha hjälp med marknadsföring. I sällskapet fanns tre
ungdomar och Maria Böös (kurator)
från Söderslättsgymnasiet och från
församlingen diakon, församlingsvärdinna och vaktmästare.
De hade samlats för att driva
igenom en välgörenhetskonsert till
förmån för behövande i Trelleborg, i
samband med Julklappsinsamlingen.
Det var en självklarhet att hjälpas åt!

Samarbetspartners och lokal fanns i församlingshemmet. Församlingen bidrog
med konsertlokalen, tekniker Lars-Göran Persson för ljud och ljus, diakon
Britt-Mari Larsson för rådgivning och
förvaltning av de medel som kom in,
församlingsvärdinna Lena Brindell för
att ordna fika, Gunilla Andersson för
städning och undertecknad för hjälp och
råd kring marknadsföring. Från församlingens sida lades grunden men nu
började resten av arbetet.

Hur gick det?

Arbetets gång

Vad var det roligast?

-Mycket bättre än vi hade trott! Det
kom ca 160 besökare och vi sålde slut
alla lotter på 10 minuter. Allt flöt på
bra under konserten.

Vad var det jobbigaste för er
som projektledare?

-Det var alla ändringar som uppstod.
Det ledde till mer arbete eftersom så
många var involverade och behövde
underrättas.

-Vi gjorde en ”mind map” för våra idé- -Det var hela kvällen! Konserten
er och sen började vi strukturera upp.
som gick så bra och att se att så många
kom.

Skulle ni göra om det?

-Absolut, säger Adna. Vi får se, säger
Benjamin. Det var mycket jobb men
roligt, säger Klara. Jag skulle inte göra
om det imorgon, men kanske nästa år.

Projektet tar form
På skolan läste de tre ungdomarna en
kurs i ”Etnicitet och Kulturmöten” i
vilket de skulle arbeta med ett projekt.
-Vi valde att arbeta med att samla
in pengar till välgörande ändamål,
meddelar Klara.
De fick tips av Maria Böös om Julklappsinsamlingen som hon tidigare
varit involverad i. Maria har också
sedan tidigare samarbetat med diakon
Britt-Mari Larsson, verksam i Trelleborgs församling.
Eftersom Klara länge hållit på med
musik och alltid drömt om att arrangera en egen konsert så kläckte hon
idén om att hålla en välgörenhetskonsert. För att genomföra detta behövde
de artister, sponsorer, samarbetspartners och en konsertlokal.
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När jag följt ungdomarna till dörren
och tackat för deras medverkan fylls
jag av hopp, ett hopp om framtiden.
Ett hopp om ungdomar som engagerar
sig för att hjälpa andra, ett hopp om att
vi inser att vi är starkare om vi hjälps
Förutom att ta inträde till konserten
kom de även på att de ville ha ett lotteri. åt och ett hopp om att människor
faktiskt bryr sig om varandra.
Då behövdes vinster. För att hitta
sponsorer tog de kontakt med olika
Heja Trelleborg!
företag i Trelleborg via dörrknackning
Jessica Heiderup
och telefon. När ryktet om evenemanget började sprida sig ville ännu fler vara
med att bidra.
Under tiden pågick även ”jakten” på
artister som ville ställa upp ideellt. De
fick uppbackning av många lokala artister som samtliga ställde upp ideellt.
Under lektionstid arbetade de med projektet 2 gånger/vecka i ca 2 månader.
Det var det som ingick i skolarbetet.
Men de arbetade väldigt mycket utöver
det. Det blev många långa kvällar för att
få ihop allt.

Ett varmt och
innerligt TACK
till ALLA som på olika sätt
hjälpt oss att hjälpa
inför julen!
Britt-Mari Larsson
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TRELLEBORGSKRYSSET

Namn:.................................................................................
Adress:..............................................................................
Telefon:.............................................................................
Trelleborgs
Allehanda
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Skicka eller lämna in din lösning senast den 27:e januari, till
församlingshemmet. Av de rätta lösningarna drar vi 5 vinnare.
Vinnarna kontaktas personligen och presenteras på vår hemsida
senast den 20:e februari.

1:a pris
Sopplunch för två
inkl. kaffe och kaka

2-3:e pris
Cityparaply

4-5:e pris
Kyrkans
tygpåse
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Dopet
Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en
del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.
Dopet är en fest

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver
inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om –
dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps blir i och
med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

Dopet hänger inte på föräldrarnas tro

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som
förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till
det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps
uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna
tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

Dopet är en helig handling

Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att
de skulle berätta om honom och döpa människor.

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som
bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni
tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.
Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt. Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du
inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Hämtat från Svenska kyrkans nationella hemsida:
www.svenskakyrkan.se/dop

hur många faddrar man får ha och du
Ni bestämmer själva vilka kläder barnet behöver inte ha någon fadder alls. Det
Välj datum och boka in
ska ha på sig när det döps. Man måste finns bara en regel för att kunna bli
Dopet kostar ingenting. Präst, musiker, inte ha några särskilda kläder men det fadder: Du måste själv vara döpt i en
vaktmästare och kyrka ingår. Tänk på är en gammal tradition att bära vit
kristen kyrka.
att vara ute i god tid.
klädsel vid dop. Det vita symboliserar
Dopkaffe
I Trelleborgs församling är du väl- renheten och storleken på dopklänNär du döper ditt barn i S:t Nicolai
kommen att kontakta Denise Ersson ningen att barnet kan växa i tro. Det
kyrka finns det möjlighet att låna lokal
på pastorsexpeditionen för att boka en finns möjlighet att låna dopklänning
i församlingshemmet för dopkaffe efter
doptid.
från församlingen.
ceremonin, i mån av plats. Då står du
själv för förtäring. Vill du boka dopkafPrata med prästen
Välja fadder
Vanligen träffar ni prästen en gång
En fadders uppgift är att stödja barnet, fe så är du välkommen att kontakta vår
före dopet för att gå igenom vad som att vara en viktig vuxen och att finnas församlingsvärdinna Lena Brindell.
händer under akten och hur dopet
där för barnet under uppväxten. Dopska utformas. Kanske har ni speciella fadder blir man för resten av livet och
önskemål kring dopet? Ta i så fall upp det går inte ta bort.
det och prata med prästen om vad som Välj någon som du har stort förtrokan fungera rent praktiskt.
ende för. Det kan vara en släkting eller
en nära vän. Det finns ingen gräns för
Denise Ersson
Lena Brindell

PLANERA ETT DOP

Dopkläder

0410-597 00
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0410-597 55

Kyrklig tradition
”Dopet hör hemma i ett viktigt sammanhang av traditioner som binder ihop släkterna i nuet och det förgångna. Vi fogas in i en lång kedja av föräldrar och barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Helheten vi fogas in i sträcker sig genom generationer och når därför utanför tiden, in i den andliga
verkligeheten, den som vi kallar Guds rike eller Guds familj.”
Ur ”Tradtion och liv”, Martin Modéus, 2015

Människan har i alla tider använt sig av symboler för att
förtydliga och tolka sin tro. Dopets mest synliga symboler är
det rena vattnet, det vita brinnande ljuset och dopklänningen.
Symbolspråket kan i vissa fall vara enklare att förstå och
ta till sig än det talade eller de skrivna ordet. Man har till
exempel använt bilder, tecken, klädsel och smycken i alla
tider i samband med riter. Symboler kan hjälpa oss att få en
annan eller en djupare förståelse av dopet.

Dopklänningen

Dopvatten

Dopljuset

Vid dop brukar de allra flesta ha på sig en lång, vit
dopklänning. Inom den kristna tron är vitt festens färg.
Den är också förknippad med renhet och oskuldsfullhet.
Längden på klänningen symboliserar något att växa i.
När man sedan konfirmeras tar man symboliskt på sig
dopklänningen igen. Konfirmandkåpan är då dopdräkten
fast i rätt storlek.

Vid dop ger församlingen ett ljus till den som har döpts.
Vatten är en förutsättning för allt liv. Det finns alltid med
när nytt liv uppstår. När vi döps tvättar dopvattnet bort våra Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa att den som
följer honom inte ska leva i mörker utan ha livets ljus.
synder och vi blir rena.
Samtidigt som vatten är livsnödvändigt bär det på väldiga
krafter. Symboliskt visar man genom dopet att man föds in
i ett nytt liv, från död till liv – uppståndelse. Gud är med oss
Dopfunten i S:t Nicolai kyrka
när vi går från mörker till ljus, genom död till liv, från skuld
Dopfunten är huggen i gotländsk kalksten och är från
till förlåtelse, till något nytt.
omkring år 1300. I århundraden har trelleborgsbarn
burits till dop till denna för att upptas i svenska
kyrkans gemenskap.

Dopfunten

En dopfunt är en behållare i sten, trä eller metall avsedd
för dopvatten. Ordet funt kommer från latinets fons som
betyder ”källa”. Dopfunten var och är en av kyrkans viktigaste föremål. Genom dopet upptas nya medlemmar i den
kristna gemenskapen.
I början skedde dopen utomhus i vattendrag. I Europa
blev dopfuntar av sten vanliga under 1100-talet.
I samband med det omfattande stenkyrkobyggandet i
Norden på 1100-talet tillverkades också merparten av
våra i dag bevarade stendopfuntar.
Tillverkningen av dopfuntar på det svenska fastlandet
upphörde under 1200-talet. På Gotland fortsatte emellertid en stor dopfuntstillverkning. Exporten av dopfuntar
från ön var intensiv till hela norra Europa.
Trots ombyggnader och nybyggnader av kyrkor är de
medeltida dopfuntarna det inventarium som överlevt
mest. Det nordiska dopfuntsbeståndet är en rik konsthistorisk källa och räknas därför bland de främsta konstinventarier som Norden kan uppvisa från medeltiden.

Den latinska inskriptionen runt kanten översätts till:
”Sannerligen säger jag dig Om en människa icke bliver
född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i
Guds rike.”
Förr doppades hela barnet ner i funten vid dop men
under senmedeltiden ändrades skicket till att endast
vattenbegjuta barnets huvud. Då behövdes inte längre
de djupa vattenbehållarna, och under 1500-talet blev det
vanligt att placera en grund skål av metall som insats i
den gamla dopfunten.
Det nuvarande dopfatet i S:t Nicolai kyrka, är enligt
ingraverad inskrift skänkt till
kyrkan den 13 september år
1728 av Andreas Christensson Wiborg och Otilia
Petersdotter Kock.
De tillhörde kända
Trelleborgssläkter.
Fatet är dock äldre
är så. Fem adliga vapen bl. a. Brahes och Ulfstrand tyder på att den ursprungligen tillhört ett adlig
hushåll och troligen härstammar
från 1500-talet.
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VUXEN - ÄLDRE

VUXEN - ÄLDRE

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: 28/1

Måndagar, varannan vecka 13.00-15.00
Församlingshemmet
Start: 3/2

Kontakta Pastorsexpeditionen för mer information.

Kontakta Britt-Mari Larsson för mer information.

GUDSTJÄNST MED MEDITATION

ANDRUM FÖR UNGA VUXNA
För dig som är mellan 20 – 30 år
Vi träffas och pratar om livet och om Gud. Vi börjar
med att fika tillsammans och därefter följer samtal samt
en kreativ stund där vi funderar utifrån ett specifikt
tema. Vi avslutar träffen med att vi firar andakt
tillsammans.

Be med hjärtat - Tänk med hjärtat - Andas med
hjärtat.
Själen hinner inte alltid med i alla våra svängar. Vi
fattas oss själva och Gud. I tystnaden och vilan övar
vi oss i konsten att inte göra någonting, att vara fullständigt avslappnade i Gud.
Träffar i vår: 16/1, 13/2, 12/3, 16/4, 14/5
18.00-ca 18.45
S:t Nicolai kyrka
Kontakta Mari Ekdahl för mer information.
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FLICKORNA MED STICKORNA
Tycker du om att sticka, sy eller virka?

Måndagar - udda veckor
17.00-19.00
Start: 13/1
Församlingshemmet
Kontakta Zandra Hagman för mer information.
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Måndagar, varannan vecka 13.00-16.00
Församlingshemmet
Start: 27/1
Vi tar just nu emot nya deltagare!
Kontakta Mari Ekdahl för mer information.

PILGRIMSGRUPP
Vi går på långa vandringar ca tre gånger per termin. 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.
Kontakta Mari Ekdahl för mer information.

Välkommen till
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.

Onsdagar 14.00-17.00
Församlingshemmet
Start: 29/1
Kom som du är och
delta i det du vill!
Fika 20:-/vuxen
gratis för barn
Mari Ekdahl, diakon
med volontärer

BOKCIRKEL

BIBELSTUDIER

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!

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!

			Torsdagar
			18.30-20.00
			Församlingshemmet

Vi träffas 1 gång/månad för läsning, undervisning och samtal.

			3/1, 13/2, 12/3,
16/4, 7/5
		
			
			Kontakta Jonas Karlsson för
			mer information.

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.

Torsdagar 18.00-19.30
Församlingshemmet
6/2, 5/3, 2/4, 23/4, 14/5
Kontakta Jonas Karlsson för
mer information.
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BARN & FAMILJ
BARNKYRKA UNDER GUDSTJÄNST
Vi börjar gemensamt i S:t Nicolai kyrka. En stund in i
gudstjänsten går pedagoger tillsammans med barnen
till församlingshemmet. I barnkyrkan får barnen genom bibelns berättelse lära sig mer om Gud och Jesus.
Vi sjunger, ber, pysslar och leker.
Söndagar - jämna veckor
10.00-11.00
Start: 26/1
Kontakta Zandra Hagman för mer information.

HIMMEL OCH PANNKAKA
En plats att mötas mitt i vardagen
för att äta pannkakor och fira
gudstjänst ihop.

BARN & FAMILJ
10

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA S:t Nicolai Family
För barn 0-6 år med vuxen

En mötesplats för föräldrar med små eller stora barn.
Även mor/far-föräldrar är välkomna.
Vi träffas för en stunds samvaro med lek, fika,
pyssel och sång. Fika till självkostnadspris.
Onsdagar
10.00–12.00
Sångstund 10:30
Start: 15/1
Torsdagar
14.00–16.00
Berättarstund 14:30
Start: 16/1
Församlingshemmet
Uppehåll på loven!
All vår verksamhet är kostnadsfri!

Kontakta Zandra Hagman för mer information.

Torsdagar
16.00 möjlighet till pyssel och lek.
17.00 pannkakor till självkostnadspris
18.00 gudstjänst i kyrkan
den 9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5

Barnkonsekvensanalys

I Svenska kyrkan vill vi verka för barnets bästa.
Barnet har en särställning i kristen tro. I kyrkans
verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när
vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets
konsekvenser är positiva eller negativa för barnet
används FN:s deklaration om barnets rättigheter –
barnkonventionen.

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

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 17.00-18.00
Församlingshemmet
Start: 15/1
Kontakta Stina Backlund för mer information.

BARN I SKOLÅLDER
ONSDAGSKLUBBEN för åk F-3
S:t Nicolais kids
Vi pysslar, leker, tränar drama och sjunger tillsammans med Stina (kyrkans musiker).
Terminen avslutas med en heldagsutflykt.
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!

KVÄLLSGUDSTJÄNST - UNGDOM
Gudstjänst med inrikting på ungdomar.
Temat är L . I . F . E
Love – Inspiration – Forgiveness – Energy
Torsdagar 18.00-19.00
den 23/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5
S:t Nicolai kyrka

Häng med oss!

Innan gudstjänsten kan du hänga med oss i Nicolaisalen i församlingshemmet. Vi bjuder på fika!

BARN & UNGDOM

UNGDOM

Torsdagar 16.30-18.00
den 23/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5
Församlingshemmet
Kontakta Expeditionen
för mer information.

FAMILJEGUDSTJÄNSTER
i S:t Nicolai kyrka
Detta är en gudstjänst som riktar sig speciellt till
familjer med barn, men alla är såklart varmt välkomna. Ofta medverkar Onsdagsklubben och
ungdomskören med körsång och ett enkelt drama.
Vid vissa av söndagarna finns det möjlighet att
fika och pyssla tillsammans i församlingshemmet
efter gudstjänsten.

Onsdagar 15.00-17.00
Start: 15/1, Församlingshemmet
Uppehåll på loven!

Söndagar 10.00
den 19/1, 16/2, 15/3, 19/4, 17/5

Kontakta Zandra Hagman för mer information.

Kontakta Zandra Hagman för mer information.
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MUSIK

MUSIK

SÅNG FÖR BARN
Barn i åk F-3 år är välkomna att vara med i Onsdagsklubben, en härlig blandning av sång, lek, berättarstund och skapande.

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

Vi medverkar även med sång under familjegudstjänster några gånger per år.

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

Onsdagar 15.00-17.00
Start: 15/1
Församlingshemmet

Tisdagar 19.00 – 21.00
Församlingshemmet
Start: 21/1

Kontakta Stina Backlund för mer information.

Kontakta Stina Backlund för mer information.

NICOLAI UNGDOMSKÖR 13+
Tycker du om att sjunga tillsammans med andra?

TONIKAKÖREN
- en kör för dig som är 60 år och uppåt

Vill du sjunga på gudstjänst och medverka i konserter?
Vi sjunger olika musikstilar - sånger om glädje och
sorg, tro och tvivel, tacksamhet och längtan...

Kören sjunger en blandad repertoar och medverkar i
olika musikarrangemang, konserter och gudstjänster.

Onsdagar 17.00-18.00
Församlingshemmet
Start: 15/1
Kontakta Stina Backlund för mer information.
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Tisdagar 16.00–17.00
Församlingshemmet
Start: 21/1
Kontakta Simon Böös för mer
information, 0768-891433.
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Du är inte ensam!
När livet krisar kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig. Vi finns här för dig!
Du kan vända till oss om du är sjuk, lever med sorg, har hamnat i utanförskap, känner dig ensam,
lider av psykiskt ohälsa, behöver andrum, någon att prata med eller har andra behov.
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

Minnesstund

När man mister någon som stått
en nära kan det vara bra att träffa
andra i liknande situation.
Du är inte ensam!

En viktig del av begravningen
är minnesstunden som hålls
efter själva ceremonin.

Vi träffas 6 ggr för att samtala i en
mindre grupp, under ledning av
diakon och präst. Du bestämmer
själv vad du vill berätta.

Det är då ni får chansen att
minnas den som gått bort, tid
för samtal kring minnen.

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.

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.
Kontakta Lena Brindell för bokning.

SJUKHUSKYRKANS SAMTALSKVÄLL

Livet....är många
gånger skört.
Det är sårbart.

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

Tala är silver - sjunga är guld!
Evelina Bladh Winborg berättar om sin väg till att bli präst, med stamningen som hinder och musiken som kraftkälla. Stamning är ett osynligt
funktionshinder. Det hörs på den som pratar och de största svårigheterna
sker oftast inuti människan, i det fördolda . Vi får följa med på resan ifrån
tystnad till att stå i ordets tjänst.

Torsdag 27/2 kl. 19.00, Fri entré!
Vi bjuder på ostbricka och ackompanjemang av Glenn Forslund.

JOURHAVANDE PRÄST
Behöver du någon att prata med? 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.

BLI VOLONTÄR
Vill du hjälpa
oss att hjälpa?
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, vid
hembesök eller är du kanske
kunnig i nåt
intressant ämne och vill
hålla ett föredrag.
Kontakta våra diakoner Mari Ekdahl
eller Britt-Mari Larsson eller anmäl
intresse på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/trelleborg
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Musikprogram

i S:t Nicolai kyrka - vår

PSALM - Jazzimprovisationer

Ola Hedén är en mycket eftertraktad pianist som har
medverkat på ett 50-tal skivor och turnerat med bland
andra Carola och Samuel Ljungblahd. Mest känd är
han kanske för sina inspelningar med utsökta jazzimprovisationer över psalmer och hymner. På kvällens
program står både gamla och nyskrivna psalmer.
Välkomna att lyssna till en musiker som berör med sin
innerlighet och skicklighet.
9 februari
Fri entré!

16.00, S:t Nicolai kyrka

LÖRDAGSMUSIK

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!
Den 18/4 gästspelar Anton Nilsson.
15 februari 11.00, S:t Nicolai kyrka
14 mars
11.00, S:t Nicolai kyrka
18 april
11.00, S:t Nicolai kyrka
Musikstunden varar ca 30 minuter
Fri entré!

GOSPEL COMPANY
Kom och låt dig svepas
med av härlig gospel!
Gospel Company har sin hemvist i Malmö och har
sedan starten 1986 medverkat vid en mängd konserter, spelat in skivor och arrangerat olika evenemang.
De bjuder på ett program med smittande glädje
och vill genom sin sång visa på Guds kärlek till oss
människor.
1 mars 16.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!
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HELA KYRKAN SJUNGER

Var med och fyll kyrkan med psalm och sång under
ledning av våra musiker:

Stina Backlund och Stefan Lind
Den svenska psalmboken är en guldgruva att ösa ur
och denna eftermiddag är alla välkomna att sjunga
tillsammans – såväl nyare som äldre välkända psalmer
– sånger till tröst och glädje!
8 mars

16.00, S:t Nicolai kyrka

Fri entré!

KONSERT MED SÖDERSLÄTTS MUSIKKÅR
Söderslätts musikkår bjuder på ett härligt och varierat vårprogram i
vår vackra kyrka. Genom åren har orkestern jobbat med en hel rad
kända svenska artister.
De framför både marschkonserter och traditionella konserter.
29 mars 16.00, S:t Nicolai kyrka

Fri entré!

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

15

Påsken
säger: ”varför letar ni efter de levande
här bland de döda? Jesus har uppstått.”
Skärtorsdagen har ingen med vassa
knivar att göra, utan kommer från det (Luk 24:5)
Detta är vår påskdag, den viktigaste
gamla svenska ordet ”skära” som handdagen i den kristna kyrkans värld.
lar om att göra rent.
Jesus uppstår från de döda, visar att
I Johannesevangeliet (13:1-17) står
berättat att Jesus tvättade sina lärjungars han har makt över döden och allt som
hotar vår existens. Efter uppståndelsen
Det som har utvecklats till vår kristfötter innan påskmåltiden. Vid denna
na påskhögtid har sitt ursprung i den
påskmåltid, där Jesus och lärjungarna åt kommer han till lärjungarna genom
låsta dörrar och de får se att han verkjudiska högtiden pesach. Denna högtid påsklammet som slaktats för att rädda
(pesach) grundades när det israelitiska folket, instiftade Jesus nattvarden. Han ligen är uppstånden, att han lever igen.
folket var fångar i Egypten och Moses berättade om att han skulle komma att
hade fått uppdrag från Gud att rädda
dö för deras skull och att de skulle fort- Annandag påsk
folket undan slaveriet och befria dem
sätta att träffas i måltidsgemenskap och Under den dag som är vår annandag
till ett nytt liv i ett fredligt land som
tänka på detta. Jesus sa: ”Detta är min
påsk visar sig Jesus för ytterligare någ”flödar av mjölk och honung” (2 Mos
kropp och mitt blod, för er utgivna.”
ra människor. Han vandrar vid deras
3:8). Moses var den motvillige hjäl(Mark 14:22-25)
sida till Emmaus efter den allra första
ten som till slut gick till farao och bad
Efter måltiden går de tillsammans till kristna påsken. Jesus vandrar ständigt
denne att släppa folket. När farao inte
en trädgård, där Jesus blir förråd av en vid vår sida sedan dess. Det har han
gör detta så låter Gud tio plågor drabba av sina lärjungar, Judas. Jesus fängslovat! ”Jag är med er alla dagar till
Egyptens land. Bland annat drabbas fol- las, blir dömd till döden på korset av
tidens slut.” (Matt 28:20)
ket av gräshoppssvärmar, boskapsdöd
Pontius Pilatus, den romerske ståthålText av Eva Hammarström-Olsson
och variga bölder. Den tionde plågan
laren som var kejsarens förlängda arm i
är att förgöraren ska dra förbi och döda landet.
alla förstfödda barn. För att inte det
FIRA PÅSKEN MED OSS!
israelitiska folket ska drabbas ska de
Långfredagen
stryka blod från ett slaktat lamm på sina När långfredagen kommer torteras
Mässa/Gudstjänst
dörrposter. När förgöraren kommer ska Jesus och blir uppspikad på ett kors,
i S:t Nicolai kyrka
han gå förbi deras hus och de ska vara
den tidens populära avrättningsmedel.
räddade. Och så skedde. Därför firar
Klockan tre på eftermiddagen dör han.
man i den judiska traditionen pesach,
Då förmörkades himlen och en jordbäv- 5/4
10.00 Familjemässa med Påskspel
som betyder just ”dra förbi”.
ning skakade Jerusalem (Mark 15:3738).
9/4
Palmsöndagen
I kyrkan är vår gudstjänst avskalad,
18.00 Skärtorsdagsmässa
På palmsöndagen rider Jesus in i Jeinga kyrkklockor ringer, inga instrurusalem för att fira påskhögtiden med
ment spelas, vi låter livet stanna upp
sina lärjungar. Han rider in på en åsna, och fokuserar på det som sker på korset. 10/4
10.00 Långfredagsgudstjänst
det skitiga och envisa lastdjuret, som
Jesus dör för vår skull, för att vi aldrig
med Choralkören
en av folket och folket ropar ”Hosianska behöva möta den eviga döden utan
na!” (Det betyder ”rädda oss”.) Det är
ha evigt liv.
11/4
jubel och glädje längs Jerusalems gator
Den judiska vilodagen, sabbaten,
23.30 Påsknattsmässa
och förhoppningarna på Jesus är stora. skulle träda i kraft på kvällen och det
Landet är ockuperat av den romerska
blev bråttom att ta hand om kroppen
12/4
kejsaren och folket längtar efter befriel- eftersom man inte fick utföra arbete på
10.00 Påskdagsmässa
se. De tror att Jesus är den som kommer sabbaten. Kroppen lades i en klippgrav
tillsammans med kyrkans körer
för att befria dem från det världsliga
och en stor sten lades för ingången.
förtrycket.
13/4
Påskdagen
10.00 Pilgrimsmässa
Dymmelsonsdag
Dagen efter sabbaten, på söndagen som
Onsdagen i påskveckan går under nam- var den tredje dagen efter Jesu död, gick 13.00 Emmausvandring utgår
från församlingshemmet till Fru
net ”dymmelonsdag” vilket betyder att några kvinnor till graven för att smörja
Alstad. Korvgrillning och fika vid
man förr i tiden ”dymlade kyrkklockkroppen med välluktande oljor, så som
orna”, man gjorde klangen dov och
man gjorde med sina döda. När de kom- ankomst.
18.00 Mässa i Fru Alstad kyrka
svagare genom att knyta ett skinn runt mer fram till graven är stenen bortkläppen, den som slår mot klockan.
rullad och en ängel står utanför och
Just när skolbarn och skolungdomar
går på påsklov och ser fram emot söta,
solgula påskkycklingar och godisfyllda
påskägg inleds den mest förtätade och
mest tragiska – och hoppfulla – veckan i
kyrkans liv: PÅSKEN!
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Skärtorsdag
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Förtroendevald?

Vad gör en...........

Svenska kyrkan är en demokratisk uppbyggd organisation och håller
kyrkoval vart fjärde år. Trelleborgs församling styrs av folkvalda
kyrkopolitiker. I kyrkovalet beslutas vem som ska sitta i
Kyrkofullmäktige de närmaste fyra åren.
Jag har stämt möte med Anders Söderberg som är förtroendevald i kyrkofullmäktige, sitter i Kyrkorådet och även
tjänstgör som kyrkvärd i Trelleborgs
församling.
Anders har varit engagerad som
förtroendevald sen år 2005. Han är
pensionerad sen ca ett år tillbaka. Som
yrkesverksam tjänstgjorde han främst
för SJ - Green Cargo under många år.
Han har också varit politiskt aktiv inom
Socialdemokraterna och suttit i flera
nämder samt föreningsstyrelser.
Kontakten med kyrkan har funnits
med från och till i hans liv då han
besökt gudtjänster t.ex. vid högtider
redan sedan unga år, trots att han inte
kommer från ett särskilt kyrkligt
intresserat hem.

Religion och politik?

Svenska kyrkan är en demokratisk
organisation och håller kyrkoval efter
modellen för hur de allmänna valen
genomförs, med vissa ändringar t.ex.
gäller rösträtt från 16 års ålder.
På frågan om hur religion och politik
hör ihop svarade Anders:
- Ja! Det är konstigt men ingen konstig fråga. Den får jag ofta. Men hur
skulle det annars fungera?
I Trelleborgs församling är två grupper som samarbetar - Socialdemokraternas grupp och Kyrkans vänner, som
är politisk oberoende.
Det är dock inte en politisk arena. De
två grupperna har gott samarbete. Du
kan ha, men behöver inte ha en politisk
bakgrund, för att engagera dig.

ett leende. Ju mer delaktig du blir desto
intressantare blir det. Det du inte visste
från början kommer att klarna. Sen blir
du mer och mer nyfiken.

En viktig fråga för framtiden

är att hitta nya som vill engagera sig.
Vi står snart inför ett generationsskifte,
vilket gör behovet av återväxt påtagligt.
- Att väcka intresse bland yngre är ett
måste, konstaterar Anders. Trots att jag
Att bli förtroendevald
är pensionär så är jag en av de yngsta.
Vilket är uppdraget?
Anders kom i kontakt med detta
- Vi arbetar med det världsliga inom Man kan engagera sig mycket eller lite
uppdrag via sitt politiska parti. Inom
församlingen. Vi tar beslut om ekono- och låta det växa som man vill.
Socialdemokraterna finns en lista inför mi, satsningar, renoveringar m.m. och
Troligen kommer det att växa om
Kyrkovalet där man uppger att man vill arbetar för församlingens bästa.
man bara kommer in och ser hur myckkandidera. Ofta blir man tillfrågad eller
Oftast kandiderar man först för Kyr- et fantastisk och avgörande arbete som
tipsad av någon.
utförs av Svenska kyrkan i Trelleborgs
kofullmäktige. Om man vill engagera
- Jag var först tveksam. Beslutet
sig ytterligare finns det möjlighet att bli församling för människor i livets alla
behövde tid att mogna. Jag har aldrig
invald i Kyrkorådet ellet något utskott. skeden och för alla människors lika
ångrat mitt beslut och har därför under - Våga ta chansen! Det bästa är att
värde.
åren tagit på mig ytterligare uppdrag
Jessica Heiderup
känna sig delaktig, säger Anders med
inom kyrkan.

FAKTA OM KYRKANS ORGANISATION

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda. Den
som fyllt 16 år, är medlem i Svenska kyrkan och är folkbokförd i Sverige får
rösta i kyrkovalet.
Kyrkofullmäktige fattar beslut i principiella ärenden och andra ärenden som
är av större vikt, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget,
kyrkoavgift och ansvarsfrihet. För att sitta i kyrkofullmäktige, kyrkorådet
eller något utskott behöver du ha fyllt 18 år.
Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet, vilka fungerar som en styrelse med ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen. De utser även
ledamöter och ersättare inom olika utskott eller rådgivande enheter.
Kyrkorådet har tre utskott som bereder ärenden - Begravnings- och fastighetsutskottet, Personalutskottet och Budgetberedningen. Det finns även
andra grupper t.ex. ACT (internationella gruppen) och ett ungdomsråd.

VILL DU BLI FÖRTROENDEVALD?
I kyrkofullmäktige sitter 25 ledamöter och 13 ersättare. De har vanligtvis 3 möten per år och beslutar i
större ärenden. Ersättning för din
tid utgår.
Ledamöter väljs vart fjärde år i
Kyrkovalet. Nästa val inträffar 2021
så det är nu dags att rekrytera nya
personer som vill kandidera.

Har vi väckt din nyfikenhet?

Kontakta Kanslichef, Emma Lindstrii, om du vill anmäla intresse, har
frågor eller vill veta mer.
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FÖRÄNDRING GENOM PÅVERKAN
Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.
Vårt påverkansarbete

Vi samarbetar ofta med andra organisationer och kyrkor
i nätverk. Vi strävar också efter att ge människor som
är berörda av olika beslut ett utrymme att själva påverka
beslutsfattare och utkräva ansvar. Här kan du läsa mer om
våra utgångspunkter, metoder och kvalitetskrav i påverkansarbetet.

Act Svenska kyrkan påverkar konkreta beslut, attityder
och sociala normer. Som kyrka har vi ett ansvar att stå upp
för de mänskliga rättigheterna och använda vår röst för att
skapa förändringar för människor som lever i utsatthet.
I kyrkliga sammanhang kallas detta för att använda sin
profetiska röst.

Samarbete med lokala partners

Det behövs långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Men konkreta lokala projekt och bistånd
räcker inte alltid. Med vårt påverkansarbete riktar vi oss
till politiska beslutsfattare, men också till makthavare
inom myndigheter, företag eller trossamfund.

Styrka att vara kyrka

Kyrkor och andra religiösa aktörer har i många delar av
världen stort inflytande över människors vardag, exempelvis t över sociala normer och lagstiftning som påverkar
nära relationer. Detta innebär att vi som kyrka har goda
förutsättningar att bidra till positiv förändring.
Den teologiska utgångspunkten för påverkansarbetet är att
främja liv och att ta ställning för den som lever i utsatthet.
Opinionsbildning och dialog är viktiga metoder i arbetet.

Påverkansarbetet är en viktig del i arbetet vi gör tillsammans med partnerorganisationer i våra programländer och
humanitära program. Det kan till exempel handla om att
stärka kvinnors deltagande i fredsförhandlingar, använda
FN-mekanismer för att försvara religionsfrihet och jämlika
medborgarskap, eller om att försvara det demokratiska
utrymmet så att lokala civilsamhällesaktörer kan fortsätta
göra sina röster hörda.

SWISHA DIN
GÅVA TILL
900 1223

SVENSK - FINSKT ARBETE
RAKKAUDEN PERUSTEET

Nuorukainen kosi kerran tyttöystäväänsä. Tyttö vastasi epävarmana: ”Kuinka sinä voit tietää, että sinä rakas-

tat minua vielä 20 vuoden päästä?” ”Siksi koska olen päättänyt rakastaa sinua,” vastasi poika määrätietoisena. Hänen
rakkautensa oli kypsällä ja varmalla pohjalla. Rakkaus onkin paljon muutakin kuin vain ihastumista ja tunteita. Se on
elinikäistä sitoutumista ja uskollisuutta tunteista ja mielialoista riippumatta. Meillä voi jokaisella olla aikoja, jolloin
voi olla vaikeaa tietää ja uskoa, että kuulumme Jumalalle ja että hän hyväksyy ja rakastaa meitä. Jumala on kuitenkin
päättänyt rakastaa meitä eikä hän tee hätiköityjä päätöksiä eikä unohtele lupauksiaan. Hän on ottanut meidät omikseen
jo kasteessa ja tämä liitto pitää. Tämän tiedon varassa on hyvä aloittaa taas tämä uusi vuosikin..
”Jumala on rakkaus.”
KESKUSTELUPIIRI seurakuntatalolla seuraavina tiistaina klo 14.00:
7.1. 21.1. 28.1. 18.2. 3.3. 17.3. 31.3. 14.4. 28.4. 12.5.
MESSU Nikolain kirkossa ti 7.4. klo 13.00, kahvit

18

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

Lite tankar kring
danska psalmer
”Alt hvad som fuglevinger fik,
alt hvad som efter fugleskik
med sanglyd drager ånde,
lovsynge Gud, for han er god,
han i sin nåde råder bod
på støvets ve og vånde.”
Psalm 10, Den danske salmebog
N.F.S. Grundtvig, 1851

Ja, så kan det låta i en dansk psalm av
Grundtvig. Jag börjar varje morgon med
att läsa eller småsjunga psalmer av N.F.S.
Grundtvig. Han var dansk präst, född i
slutet på 1700-talet och verksam fram till
1870-talet, och kom att betyda mycket för
det nya Danmark, som växte fram under
1800-talet. Han påverkade på flera plan
och var delaktig i framväxten av en nationell gemensam identitet, som nog fortfarande präglar danskarna i gemen.
Någon motsvarighet till Grundtvig har
vi inte i Sverige. Ingen präst har på det genomgripande sättet, haft ett inflytande ned
i de bredare folklagren över sådana saker
som nationell identitet och kultur, utbildning m.m. i Sverige, så som Grundtvig
haft i Danmark. Tänker man statskyrka,
präster, teologer och 1800-tal hos oss, så är
nog den reflexmässiga reaktionen inte att
de skulle stå för något glatt, befriande och
samhällsomdanande, utan snarare tvärtom,
som något reaktionärt och bromsande. Det
har nog påverkat den svenska bilden av
prästen mer som en sträng myndighetsperson och tjänsteman, än en psalmdiktare
som sjunger evangeliets glada budskap till
människorna och jämför oss med fåglarna.
Den glada tonen förvaltades nog mer i de
framväxande folkrörelserna, i väckelserörelsen, än i statskyrkan.
Säger man Grundtvig och Danmark
så klingar det inte falskt, men säger man
Sverige och namnet på någon präst, så är
det bara enskilda gestalter som kan komma
ifråga på ett positivt skönklingande sätt
och då mer som något ”nyttigt” ovanifrån
kommande, typ Wieselgren och nykterheten. I Sverige dimper Kristus tungt ner
över befolkningen från ovan via överheten, i Danmark känns det åtminstone
genom Grundtvigs psalmer, som om prästerna inte fullständigt kapitulerat för staten
och svärdet och bara predikat lag i statens
tjänst. Kanske var reformationen

annorlunda genomförd i vårt grannland
med en regent, Christian III, som inte
bara såg reformationen som ett redskap
för ny taxering, utan själv var genuint
intresserad av den nya tolkningen, med
brevväxling med en av reformatorerna.
Kanske fick prästerskapet i Danmark
lite mer möjlighet att faktiskt predika
evangeliet och inte lagen i förtäckt form.
När ett land är hotat till sin existens som
fri nation av sina grannar och när det ser
sitt territorium långsamt krympa, så blir
kanske projektet att skapa en gemensam
nationell identitet ett projekt inte bara
för eliten och de styrande, utan något
angeläget för alla.
Vad är det som gör att jag finner dessa
danska psalmer så fina, att jag väljer att
läsa dem i min morgonandakt? Den glada
livsbejakande tonen, mitt i det svåra!
Genom Grundtvigs psalmer finner jag ett
mjukt och varmt bildspråk, som jag
inte hittar i våra egna
psalmer från 1800talet. I hans psalmer hittar vi mjuka
bilder hämtade från
det vanliga livet som
barn, moder, fågel
och natur. Han återkommer pedagogiskt
till badet, bordet och
ordet (dopet, nattvarden
och bibeln, förkunnelsen)
och jul, påsk och pingst. Vi
kan förstås hitta lite av den nästan barnsliga och förtröstansfulla tro som Grundtvig
ger uttryck för i våra egna psalmer, men
sällan så genomarbetat hos en psalmdiktare. Hos Grundtvig finns den klassiska
teologin och bildningen, hjärtat, den
barnsliga tilliten och de mjuka bilderna
från natur och familj, ja nästan allt man
kan begära!, samlat hos en psalmdiktare.
Det är som om han lyckas med att härbärgera både statskyrkan och väckelserna,
som kom på 1800-talet, allt i ett på en
och samma gång genom sin personlighet.
Han hittar ett tonfall som andas glädje,
hopp och värme, mer än bara plikt, nytta,
försakelse och uthållighet (i väntan på
himlen). Vi har vår Wallin, Franzén och
för de mer mjuka bilderna, L. Sandell
(248, Tryggare kan ingen vara..), men de
står för lite olika perspektiv, där helheten
ibland går förlorad, genom att de var och
en driver sitt teologiska perspektiv.

Vissa av de gamla svenska psalmerna har
en lagisk ton och med det menar jag, att
det mer känns som att man ska hitta sin
plats i hustavlans hierarkiska pyramid.
Det evangelium som erbjuds, är inte
glädje här och nu, utan mer uthållighet i
försakelse, i kallelsernas plikt. Håll ut, det
blir bättre sen, liksom…
Vissa av våra äldre psalmer förefaller,
om man ska hårdra det, vara mer nyttiga
redskap i statsmaktens ideologi, för att
upprätthålla lag och ordning, än att vara
ett hoppets och tröstens medel genom
sång (djupt reformatoriskt). För en allt
större framväxande befolkning utan makt
och representation (läs arbetarklassen) i
det samhälle som började se dagens ljus
under 1800-talet, hade det behövts sådana
psalmer som gav själen vingar, när så
mycket tryckte ner en. Vi kommer inte i
närheten av Grundtvigs lite barnsliga tilltal och glädje utan hamnar ganska snabbt
i en anda av att man ska böja sig inför
Gud ungefär som inför den värdsliga
överheten (kung, präst, disponent, fabrikör o.s.v.). Lagen och kraven
glömmer vi nog inte, de gör sig
alltid påminda- det är lättare att
glömma bort glädjen i livet.
Vi får hoppa mer
än 100 år framåt
i tiden, till Anders
Frostenson och
Per Harling, för att möta
psalmdiktare med samma
fina gehör som Grundtvig
för hur man gestaltar evangeliet, Guds befriande ord, i
psalmen, så att det är evangeliet
som predikas, inte överhetens förtäckta
lag. Då har redan allt för mycket hänt
i vårt land, för att psalmer och psalmdiktare skulle ha en reell inverkan på en
nations mentala projekt i att överleva
genom den andliga bildningen och i att
skapa en nationell identitet.
Läs gärna några av Grundtvigs psalmer
i vår egen psalmbok och se om ni finner
samma glada och förtröstansfulla ton i
dem, som jag finner!
En psalm ska ge oss vingar inte
trycka ner oss i skorna!

Betraktelse Jonas Karlsson,
Komminister
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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
Karl-Johan Eklund (föräldraledig)
0410-597 13, 0730-916029
karl-johan.eklund@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

Zandra Hagman
0410-597 14, 0730-892518
zandra.hagman@svenskakyrkan.se

Jonas Karlsson
0410-597 11, 0702-790109
jonas.b.karlsson@svenskakyrkan.se

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

Thor Nilsson
0700-51 07 89
thor1_3@hotmail.com

Robert Zetterqvist
0410-597 17, 0709-14 30 05
robert.zetterqvist@svenskakyrkan.se

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

Lokalvårdare/vaktmästare
Marie Plym
0410-597 15, 0702-952715
marie.plym@svenskakyrkan.se

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

Begravningsombud
Ben Benrabah
0704-40 22 45
benrabah@msn.com

Diakoner
Mari Ekdahl
0410-597 07, 0703-77 66 50
mari.ekdahl@svenskakyrkan.se

Stefan Lind
0410-597 59, 0761-30 40 84
stefan.lind@svenskakyrkan.se

Ordförande i Kyrkofullmäktige
Margreth Mårtensson
privat: 0733-90 05 25
palmhalsan@outlook.com

Britt-Mari Larsson
0410-597 08, 0709-14 30 08
britt-mari.larsson@svenskakyrkan.se

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

Ordförande i Kyrkorådet
Leif Malmstein
privat: 0705-53 81 82
l.malmstein43@gmail.com

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

www.svenskakyrkan.se/trelleborg
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