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SOMMARKONSERTER
TRELLEBORGSKRYSSET

"Mitt motto är att sprida
glädje och positivitet"
Möt Monica Ersson, volontär
i Trelleborgs församling

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

Välkommen till TRELLEBORGS FÖRSAMLING
Vi arbetar för och med människor i livets alla skeden.
Med anledning av coronaviruset, Covid 19, måste vi reservera oss för att den verksamhet som presenteras i detta
församlingsblad kan komma att förändras, ställas in eller flyttas fram. Vi uppmanar er därför att även följa oss på vår
hemsida och Facebooksida, där vi snabbt kan få ut information vid förändringar.
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Tornblåsning
Välkommen att lyssna
på den traditionella
tornblåsningen på
Kristi himmelsfärdsdag.
Kyrktornet gästas av
lokala musiker från
Trelleborg.
S:t Nicolai kyrka
08:00 Tornblåsning
08.15 Gudstjänst
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HISTORIA
Tornvakt, även kallad Lurblåsare, var en tjänsteman i de
flesta svenska städer fram till
1900-talet, vars uppgift var att
varna för fara t.ex. brand.
Traditionen med tornblåsning
på Kristi himmelsfärdsdag
började år 1933 i Trelleborg.

15
trygghet och att Gud håller sin
församling i beskydd.
Ceremonin utförs på samma
dag som Jesus fördes upp till
sin fader i himlen.
Foto: Den första tornblåsningen
i Trelleborg 25 maj, 1933

Det var en tysk sed som togs
hit av dåvarande kyrkoherde
Johan Ljungdahl.
Symboliskt handlar det om
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”

Världen som nu föds
på nytt pånyttföder glädjen.
Här på jorden vandrar nu den
uppståndne Herren.
Öst och väst och syd och nord,
eld och vatten, luft och jord,
sjunger påskens psalmer.
svps 517 vers 1

”

inte veta vad som ska hända, värre än den faktiska
situationen. Det måste ju inte bli katastrof. Kanske blir
det bara en enkel förkylning och att de som blir sjukare
än så och behöver hjälp får den hjälpen. Det ber jag om
och ser fram emot sommaren när alla virus brukar dö
av värmen.
För med psalmens ord:
”Ur ett outtömligt djup skaparkraften flödar. Liv ger liv och
skörd ger sådd, sådden nya skördar. Döden fråntogs all sin
makt. Kristi kropp i graven lagd uppstår och förvandlas. Hör
hur fågelropen höjs! Hav och strand sig gläder. Se hur mark
och träd tar på sina sommarkläder. Genom tjäle, köld och
död tränger solens eld och glöd. Det är påsk på jorden.”
svps 517 vers 3 &2
Varmt välkommen till din kyrka!
Hälsningar
Kyrkoherde Anna Hult

Gudstjänst - Mässa
Äntligen vår på väg mot sommar. Den vackraste och
mest intensiva perioden på hela året. Naturen är som
allra vackrast, djuren får sina ungar och allt föds på
nytt som det står i psalmen. Det är framtidens tid, det
är löftets tid och Andens tid.
Vi befinner oss i påsktiden som berättar om hur
Jesus övervann döden. Därefter firar vi i kyrkan Pingst
som är kyrkans födelsedag. Det handlar om hur Gud
sänder sin Helige Ande som hjälparen som ska vara
med oss alla dagar in till tidens slut.
När jag skriver dessa rader är det ännu bara mars
månad och det råder i det närmaste hysteri omkring
viruset COVID- 19, mer känt under namnet Coronavirus. Många människor är rädda och oroliga, hur ska
detta påverka mig och mina nära? Vad kommer att
hända? Kommer vi som samhälle och land klara detta?
Vi vet inte hur framtiden kommer se ut. Kommer 75%
av alla i Sverige bli sjuka som någon forskare säger?
Kommer människor som jag känner bli skadade och
dö? Det är stora frågor.
För mig är det en trygghet att veta att Gud är god
och Gud vill oss väl. Uppgiften för en kristen människa är att be och arbeta, att ”keep calm and carry on” i
trygg förvissning att vi inte är ensamma. Gud går med
oss.
Jag hoppas att när du läser dessa rader har den värsta oron lagt sig. Oftast är oron för det okända, att

S:t Nicolai kyrka
Gudstjänst/Mässa
söndagar
10.00 		
tisdagar
08.30
torsdagar
18.00 (t.o.m. 4/6)

7/5

Himmel och pannkaka		

17.00

14/5 Kvällsgudstjänst med meditation 18.00
17/5 Familjemässa med vårfest

10.00

21/5 Tornblåsning med gudstjänst

08:00

21/5 Finsk mässa			

13.00

28/5 Kvällsgudstjänst 		

18.00

4/6

18.00

Kvällsgudstjänst - ungdom

20/6 Midsommardag		
15.00
Friluftsgudstjänst på Norra kyrkogården
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Dags att bli konfirmand
Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation
betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och vad det kan innebära för dig.
Du får möjlighet att utforska din relation till andra människor, till dig själv och till
vad tro kan vara.
vi pratar om livet

Vi vill öppna upp för samtal om
livets både ljusa och mörka sidor och
vår förhoppning är, att detta kan ge
tid för en stunds eftertanke och vara
till hjälp på vägen mot vuxenlivet.
Kanske kan man säga att vi erbjuder
en möjlighet att stanna upp lite i alla
”måsten”, krav och prestationer för
att ställa de grundläggande frågorna
om livet, kärleken och döden.
Vårt barn är inte döpt.
Kan hon konfirmeras ändå?
Ditt barn kan anmäla sig till konfirmationen och påbörja sin konfirmationstid. Men för att bli
konfirmerad måste man vara döpt.
Det sker i dessa fall under konfirmationstiden.
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en trygg mötesplats

Vår ambition är att skapa en trygg
mötesplats för ungdomar, en plats där
man kommer som man är.
Vi pratar om allt möjligt och utgår
från den kristna trons budskap, bibelns berättelser och lärdomar.

Vanliga frågor
Mitt barn är 15 år och har
kommit på att hon vill
konfirmeras. Hur gör vi?
Vi erbjuder konfirmation i årets
grupper för de som fortfarande går på
högstadiet.
För konfirmation över 15 år, kontakta
församlingen.

ett minne för livet

Vi hoppas att du efteråt ska känna att
du fått svar på dina frågor, att du fått
nya kompisar, haft en jätterolig tid
och att du lärt dig mer om Gud, Jesus,
livet och världen. Kanske var kristen
tro något för dig, kanske inte, men du
vet vad det handlar om. Kunskap kan
aldrig tas ifrån dig och erfarenheten
bär du med dig i livet.
Min barn har dyslexi och
bävar för att t.ex. tvingas
läsa högt ur Bibeln.
Vi anpassar undervisningen och
arbetar med samtal, övningar och
lekar. Tiden tillsammans bygger på
gemenskap och att konfirmanden
känner sig trygg i gruppen. Konfirmationstiden ska vara en bra och
positiv tid för ditt barn.
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konfirmation i
trelleborgs församling
Vi erbjuder olika typer av konfirmationsläsning:
• veckoläsning
• helggrupp
• musikgrupp
• sommargrupp

grupper
Veckogrupper

Välj mellan tisdagar, onsdagar eller
torsdagar, 16.00-18.00.
Musikgrupp

Gillar du att sjunga och/eller spela samt
att uttrycka dig musikaliskt? Då kan
detta vara gruppen för dig! Ditt intresse avgör. Vi har inga intagningsprov.

Gemensamt för alla är att studierna
omfattar 60 timmars undervisning,
minst tio gudstjänster (varav två till jul Sommargrupp
och två till påsk) samt ett obligatoriskt Under perioden från hösten 2020
och kostnadsfritt läger.
till våren 2021 har vi några terminsträffar i samband med de obligaLäsningen börjar under hösten 2020
toriska gudstjänsterna. Efter kyrkooch konfirmationen sker i maj 2021.
och terminsträffarna tar intensivläsFör sommargruppen planeras enstaka ningen vid.
träffar under året med intensivläsning
Intensivläsning
under sommaren.
Vecka 26+27+28, 2021
undervisning
måndag-fredag 08.30-15.00
Konfirmationsläsningen inleds med
med läsning på förmiddagen
ett introduktionsmöte för både konfir- och aktiviteter eller utflykter på
mander och föräldrar.
eftermiddagen.
Introduktionsmöte
För grupperna ansvarar våra präster Vi inleder konfirmationsundervisningoch församlingspedagoger. Till sin
en med ett introduktionsmöte för årets
hjälp har de ungdomsledare som själva samtliga konfirmander och vårdnandskonfirmerades för några år sen.
havare.
Samtliga grupper
Läsningen varvas med aktiviteter och 3 september
spännande utflykter. Upplägget varie- 18.00
rar med vilken grupp du väljer.
Församlingshemmet

läger
En obligatorisk och kostnadsfri
lägerresa genomförs under våren före
konfirmationen.

Anmälan

Vi skickar ut anmälningsblankett under maj månad per post.
Anmäl dig genom att fylla i den
och skicka till oss alternativt lämna
personligen på pastorsexpeditionen eller i vår brevlåda.
Du kan också anmäla dig genom att
fylla i formuläret på vår hemsida.
www.svenskakyrkan.se/
trelleborg/konfirmation
Vi tar emot max 20 konfirmander
per grupp. Därför är det viktigt
att du anger mer än ett
alternativ vid anmälan.

Vi erbjuder även specialanpassad konfirmationsundervisning för dig som har någon typ av
funktionsvariation, antingen individuellt eller i mindre grupper.
Välkommen att kontakta
pastorsexpeditionen.
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Kulturarv

S:t Nicolai kyrka i Trelleborg bär på många
kulturhistoriska ”skatter”. Kyrkan och dess sevärdheter är väl värda ett besök i sommar.

Kyrkan har anor tillbaka till medeltiden och dess inventarier speglar
flera århundraden av konst, kulturhistoria och kyrkligt liv.

Dopfunten

Den stabila dopfunten från ca 1300-talet, är
huggen i gotländsk kalksten. I århundraden har
trelleborgsbarn burits till dop till denna. 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.”

Altartavlan

Det väldiga skulpturverket är fullt av liv. Konsthistoriskt hör det till 1630-talet. Det bär Fredrik
IIIs monogram och bör därför ha färdigställts
efter 1648 då han var regent över Skåne. Mittbilden visar nattvardens instiftelse och andra delar porträtterar utvalda bibelberättelser t.ex. den
om Adam och Eva, Moses, Johannes döparen och
Jesus och apostlarna.

Sommar i kyrkan!
Välkommen till S:t Nicolai kyrka i
sommar, ett välbesökt utflyktsmål för
besökare från både när och fjärran.

Guide
måndag-fredag
15/6-16/8
mån-fre 09.00-16.00
lör 09.00-12.00
sön 12.00-16.00
Under sommaren finns det tillgång
till en kunnig guide i kyrkan
som kan svara på dina frågor.
Det går även bra att boka för grupper.
Välkommen!

Korstolarna

Korstolarna upptar elva platser på var sida om
altaret. De har troligen snidats i slutet av medeltiden. Korstolar var på den tiden ofta avsedda
för domkyrkor eller klosterkyrkor. Därför är det
troligt att dessa stolar härrör från det franciskanerkloster som fanns i Trelleborg före reformationen.

Predikstolen

Sniderierna är från 1630-talet och återger det
bibliska dramat från syndafallet till yttersta domen, omgivet av de fyra evangelisterna.
Baldakinen som ursprungligen hängde över
predikstolen, hänger idag över dopfunten. Den
bär den dåvarande danske kungen Christian IVs
monogram. Han regerade 1558-1648.

Kyrkskeppet

Votivskepp eller kyrkskepp är modeller av fartyg.
Besättningar, som var i sjönöd, bad till Gud och
lovade skänka en gåva om de undgick katastrofen. Ofta donerades en modell av det skepp man
seglat med. Skeppet var de nödställdas votivgåvor. Votiv betyder löfte. Skeppet är en modell av
en fregatt som bär årtalet 1817.
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Kyrkklockorna

I tornet finns tre kyrkklockor. Den äldsta
är den så kallade Magdalenaklockan, vars
inskription vittnar om att den är gjuten
1501. Lillklockan eller böneklockan är från
1525 och Storklockan från 1559.

Gravhällarna

Gravhällar som tidigare hade legat i kor
och gång revs upp på 1800-talet och lades
utanför kyrkan. Här finns gravstenar så
långt tillbaka som till 1500-talet.
Missa inte!
Minnestavlorna - Lutherstatyn Vapenhuset - Orgeln Ehrenbuschska gravkoret Glasmålningarna - Textilierna
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Ställ upp i kyrkovalet
Vill du vara med och göra skillnad?
Då kan uppdraget som förtroendevald i
Svenska kyrkan vara något för dig!

kyrkovalet
Kyrkovalet är viktigt eftersom
Svenska kyrkan är en demokratisk
folkkyrka. Vi är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet
har medlemmar möjlighet att påverka.
När Svenska kyrkan går till val
fungerar det ungefär på samma sätt
som i ett val till kommun och riksdag.
Man röstar på tre olika nivåer:
- församling
- stift
- kyrkomöte.
Istället för att rösta på partier röstar
man på så kallade nomineringsgrupper.
De personer som kandiderar till
dessa grupper kan vara men behöver
inte vara politiskt anknutna.
För att rösta i kyrkovalet behöver
du vara medlem i Svenska kyrkan och
fylla 16 år senast på valdagen.
Kyrkovalet 2021 äger rum söndagen
den 19 september.

Dags att kandidera
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper.
Du kan ansluta dig till en nomineringsgrupp som redan är aktiv eller
skapa en ny nomineringsgrupp
tillsammans med människor som vill
arbeta för samma saker som du.
I Trelleborgs församling finns idag
två nomineringsgrupper - Kyrkans
vänner och Socialdemokraterna.
Personerna i nomineringsgrupperna
som väljarna kan personrösta på kallas
kandidater. Din nomineringsgrupp ska
anmäla era kandidater under perioden
9 mars-15 april 2021.
För att ställa upp som kandidat i
kyrkovalet måste du vara valbar.
Det innebär att du måste:
- tillhöra Svenska kyrkan
- vara döpt i Svenska kyrkan eller
annat kristet samfund
- ha fyllt 18 år senast på valdagen
- vara kyrkobokförd i det område valet
gäller.

vad innebär det att bli vald?
När du blir vald inom Svenska kyrkan är
du med och bestämmer vad kyrkan ska
göra de kommande fyra åren.
- Vad kyrkan ska göra – den strategiska
inriktningen.
- Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser.
- Hur det går under tiden – att följa upp
och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och
berätta om kristen tro, och att möta och
hjälpa utsatta människor.
Som förtroendevald kan du välja att
engagera dig mycket eller lite och låta det
växa fram efterhand.
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.

Har vi väckt din nyfikenhet?

Kontakta Kanslichef, Emma Lindstrii, om
du vill anmäla intresse, har frågor eller vill
veta mer.

Kyrkan är alltid nära

Appar för barn		

KYRKGUIDEN
Du kan använda appen Kyrkguiden när du vill veta vägen
till en kyrka. Sök via kartan eller kyrkans namn.

		
		
		
		
		
		

I appen hittar du också församlingarnas kalendrar. Du kan
skapa en egen kalender med gudstjänster eller konserter du
vill gå på och få en påminnelse så att du inte missar något.
Lägg in den församling du vanligtvis besöker som favorit
så har du alltid koll på vad som händer.
Du kan hitta Kyrkguiden genom
att söka på ”Svenska kyrkan” i
App Store eller Google Play.
Appen är gratis och finns för
både iPhone och Android.

BIBELAPPEN för barn ger en glädjefylld upplevelse med enkel och barnvänlig navigering, färgglada illustrationer, tryckaktiverade animationer
och engagerande, interaktivt innehåll
som gör Bibeln levande.

KYRKAN är ett lekfullt spel från Svenska kyrkan. Spelet
utgår från kyrkorummet och förmedlar Svenska kyrkans
liv, lära och traditioner på ett lekfullt och pedagogiskt sätt.
Du kan t.ex. måla ett kyrkfönster,
hälla vatten i dopfunten, spela på
orgeln, tända ett ljus eller spela
memory med djuren i Noas ark.
Apparna är gratis och finns för
både iPhone och Android.
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musikprogram

i S:t Nicolai kyrka - vår och sommar

maj
3/5

		
Fantasias de la guitarra
		Brasilianska och spanska toner
Dou Nord är en norsk-svensk gitarrduo som består av
Fredrik Seines och Anton Ericsson.
S:t Nicolai kyrka blir den första anhalten på duons
sommarturné.
De bjuder på ett stämningsfullt, spännande och varierat
program med folkligt influerad konstmusik på klassisk
gitarr. Den brasilianska och spanska repertoar vi får
njuta av denna eftermiddag är komponerad på 1800- och
1900-talen.
Medverkande:
Fredrik Seines
Anton Ericsson

3 maj kl. 16.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

17/5

		KONSERT MED
		Söderslätts musikkår
Söderslätts musikkår framför både marschkonserter och
traditionella konserter. Denna eftermiddag bjuder på ett
härligt och varierat vårprogram i vår vackra kyrka.
Medverkande:
Söderslätts musikkår
Solist: Henrik Halén på valthorn
Dirigent: Jeanette Eliasson Dahl
17 maj kl. 16.00, S:t Nicolai kyrka

Fri entré!

31/5

		Vårkonsert

		Choralkören och

		Nicolai Ungdomskör
De två körerna bjuder på ett ljust och glädjefyllt vårprogram. Publiken får lyssna till, såväl nya som gamla välkända
visor, sånger ur Sound of Music och ett par låtar av
Kenneth och Ted Gärdestad. Välkomna att ta del av
sångglädjen från två av församlingens egna körer!
Stina Backlund – körledare

31 maj kl. 16.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!
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Pianofestival
Trelleborgs Pianofestival
25/6-28/6 2020
25 juni 19.00
Invigningskonsert

!
é
r
t
n
e
i
Fr

Musik av Nadia Boulanger, Bo Nilsson,
Ruth Seeger, Ylva Skog, Arne Mellnäs
samt Beethovens pianokonsert nr 3
Medverkande:
Klara Andersson, Albert Dahllöf, Sebastian Livonen,
Maja Korp, Olof Wallner, Mats Widlund piano,
Carl Adam Landström orgel

		

26 juni 19.00
Tuija Hakkila pianoafton
Legendarisk pianist och professor
vid Sibeliusakademin

27 juni 18.00
Ludvig van Beethoven 250 år
Medverkande:
Klara Andersson, Albert Dahllöf, Sebastian Livonen,
Maja Korp och Olof Wallner

28 juni 18.00
Generös kavalkad

Artister:
Klara Andersson
Albert Dahllöf
Sebastian Livonen
Maja Korp
Olof Wallander
Carl Adam Landström
Mats Widlund
Tuija Hakkila

Musik av bl.a. Mussorgsky, Prokofjev,
Skrjabin, Brahms, Chopin.
Medverkande:
Klara Andersson,
Albert Dahllöf, Tuija Hakkila,
Sebastian Livonen, Maja Korp,
Olof Wallner och Mats Widlund

Varmt välkomna!
Mats Widlund,
konstnärlig ledare
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juli
2/7

Sommarvind

Monica Einarson Trio

Trion har spelat tillsammans sedan 2005. Efter långa
säsonger på teatrar inom främst musikal kände trion ett
behov av att få musicera tillsammans i ett mindre format.
Repertoaren är mycket varierad. Sånger med visst jazzanslag
går som en tråd genom programmen. Cornelis Vreeswijk,
Marie Fredriksson, Ted Gärdestad, Monica Zetterlund med
flera finns representerade, samt sånger från musikalens
outsinliga värld.
Medverkande:
Monica Einarson sång
Christian Einarson piano/keyboard,
Henrik Simonssen bas

2 juli kl. 19.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

		 Klassiska sommarpärlor

9/7

		Anda
16/7
		Lina Sandell i folkmusikalisk dräkt

Kvällens program består av musik från den klassiska
repertoaren, populärmusik samt folkmusik, allt sammanvävt av lyrik i ett sommartema. Ur den klassiska repertoaren kan nämnas Våren av Vivaldi, Drottningholmsmusiken
av Roman, Sommarsång av Peterson-Berger. Vidare ingår
bland annat Klinga mina klockor, Koppången samt musik
av Evert Taube.

Folkmusikduon Anda levererar energifyllda tolkningar av
skandinavisk folktradition med hjälp av två framträdande
röster, en tenornyckelharpa och en bouzouki. Anda består
av Mattias Ristholm och Anders Peev.

		 Trio Salong

Medverkande:
Olle Joelsson – violin
Karin Sandén Bergh – cello
Kjell-Ove Dahlman – piano

9 juli kl. 19.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!
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I kvällens program får vi ta del av Lina Sandells tidlösa
psalmer, presenterade på ett nytt sätt. Duon lyfter fram
folk- och världsmusiken i hennes vackra sånger. Klassisk
svensk psalm möter den skandinaviska folkmusikens
rötter.

16 juli kl. 19.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!
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juli
23/7 Time is the healer
		
		

En lyrisk, svängig sommarkonsert med poesi,
standardlåtar och originalmusik.
Elise Einarsdotter, pianist och kompositör,
har sin grund i jazzen och improvisationen är en
självklar del av hennes musicerande. 2019 belönades hon med ett av jazzsveriges finaste priser P2 Guldkatten.
Olle Steinholtz är en flitigt anlitad kontrabasist
som har spelat i många olika grupper, ackompanjerat framstående musiker och turnerat över stora
delar av världen.

23 juli kl. 19.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!

		Akvareller
30/7
		Violin och piano
Kvällens musiker har spelat tillsammans sedan 2006 och
framför gärna musik från sina respektive hemländer,
Sverige och Rumänien.
Programmet inleds med en av Mozarts många sonater för
violin och piano, KV 379. Sedan följer svensk musik, Tor
Aulins Akvareller och därefter sonat nr 3 av den rumänske
tonsättaren George Enescu, som brukar räknas som landets
”nationaltonsättare”. Detta verk bygger på element från den
mycket rika rumänska folkmusiken.
Medverkande:
Ramona Jannert-Telcian – violin
Gustav Jannert-Telcian – piano

		
30 juli kl. 19.00, S:t Nicolai kyrka
Fri entré!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Drömmer du om att
sjunga i kör?

...och håll dig uppdaterad på
vårt musikprogram!

Körsång främjar gläjde,
lust och gemenskap.

Här får du information om kommande evenemang och
vår övriga verksamhet.

I Trelleborgs församling finns flera körer med olika inriktning och för olika åldrar. Det är kostnadsfritt att vara
med i någon av våra körer.
Kontakta Stina Backlund för mer information!

www.svenskakyrkan.se/trelleborg - 0410-597 00 - trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
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Monicas relation till
Svenska kyrkan

Vad gör en......volontär?
5 snabba frågor
• Smeknamn
som barn:
Kick
• Favoriträtt:
Jag tycker om det mesta.
• Hobby:
Djur, alla djur.
• Den bästa låten:
"De sista ljuva åren"
• Hur träffade
du din man?
På dans i Folkets park
i Trelleborg.

I Trelleborgs församling verkar ett antal personer som
volontärer. De bidrar med olika insatser men har en sak
gemensamt, nämligen att de hjälper andra.
En av dessa volontärer är Monica Ersson.
Trelleborgs församling har bjudit in
församlingsbor till Mötesplats Nicolai i över ett år nu. Det är en populär
mötesplats för alla åldrar. Hit kan man
komma för att fika, spela spel, lyssna
på föredrag och umgås. Mötesplatsen
arrangeras av vår diakon men hade inte
varit möjlig att genomföra utan volontärer.
Jag har vid flera tillfällen stött på
Monica på Mötesplatsen och lagt
märke till hur mycket glädje, värme och
omtänksamhet hon sprider i sin roll
som volontär.

Men det var först i samband med
uppstarten av Mötesplats Nicolai, för
ungefär ett år senare, som det blev
verklighet. För att starta upp den nya
verksamheten krävdes nya volontärer.

Volontär inom Svenska kyrkan

Monica hjälper till i församlingen en
gång i veckan. Hennes uppgift är att
möta människor, hälsa välkommen och
hjälpa besökarna in i gemenskapen eller
att vara en samtalspartner.
-Som volontär
"Det är
träffar jag ofta
människor som
också viktigt för
är ensamma och
Bakgrund
Monica flyttade till Trelleborg när hon lite nedstämda, mitt mående att
var 16 år. Under många år arbetade hon säger hon. Då
känna mig
inom restaurang- och handelsbranchen. försöker jag
förgylla deras dag lite. behövd"
Efter en tids sjukdom år 2000 började
hon istället att arbeta inom omsorgen
Församlingens volontärer bidrar på
som personlig assistent. Nu är hon
olika sätt i församlingen. Det finns de
pensionerad sen ca ett år tillbaka.
som stickar, virkar och syr kläder till
-Som volontär kan jag fortsätta att
behövande, de som samlar in och delar
arbeta med människor som jag har
ut t.ex. kläder till ekonomiskt utsatta, de
gjort i hela mitt liv, säger hon.
som besöker äldre eller sjuka i hemmet,
de som engagerar sig för välgörande
Hur blev du volontär?
ändamål eller på andra sätt är behjälpliMonicas svärdotter arbetar i församga. Detta är en viktig del av det lokala,
lingen och de hade pratat lite om beho- diakonala arbete som bedrivs av förvet av volontärer inför hennes pensio- samlingens diakoner Mari Ekdahl och
nering. Då väcktes Monicas intresse.
Britt-Mari Larsson.

”

”
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Monicas förhållande till kyrkan har
alltid varit väldigt gott. Hennes farmor och farfar arbetade som kyrkvaktmästare i Skegrie kyrka när hon
var barn. Där spenderade hon många
somrar både på kyrkogården och i
kyrkan. Hon minns det som en trygg
plats - ljus och positiv.
Senare i livet har hon mestadels
kommit i kontakt med kyrkan vid
dop, vigslar eller begravningar. Hon
har alltid tyckt om att besöka olika
kyrkor och kyrkogårdar.
-Det ger mig ro, säger Monica. Allt
är så välskött och ordnat.
Det var dock först när Monica
började verka som volontär som
hon verkligen fick upp ögonen för
kyrkans sociala arbete.
-Jag tror att många har en lite skev
bild av kyrkans arbete, menar
Monica. Många känner nog inte till
att de finns möjlighet att vända sig
till diakoner och präster t.ex. vid psykisk ohälsa. Jag visste inte själv heller
innan men nu har jag fått ett annat
perspektiv.

Vad ger det dig att bidra som
volontär?

Monica trivs med att vara volontär.
Det är inte som i arbetslivet där man
måste infinna sig och prestera, istället
är det frivilligt. Det passar också bra
att kombinera med pensionärslivet
och hjälper till att göra dagarna meningsfulla.
-Jag känner mig behövd och det är
jätteviktigt!
När vi skiljs åt känner jag mig fylld
av energi och tacksamhet. Var skulle
världen varit utan ideella krafter? Jag
kan inte låta bli att fundera över det
ömsesidiga utbytet....att kunna hjälpa
andra och samtidigt själv må bättre
genom att känna sig behövd.
		

Jessica Heiderup

BLI VOLONTÄR
Är du intresserad av att bli volontär
inom Svenska kyrkan?
Kontakta Mari Ekdahl för
mer information eller anmäl
intresse på vår hemsida.
www.svenskakyrkan.se/trelleborg/volontar
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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!

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 16.

LEVA VIDARE-GRUPPER

SJUKHUSKYRKAN

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

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.

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

Sjukhuskyrkan finns för dig som
är patient, anhörig eller personal
på sjukhuset i Trelleborg.

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.

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.

Expeditionstider:
Onsdagar
13.00-14.00
eller enligt
överenskommelse.
Kontakta Agneta Salomonsson
för mer information

POLISPRÄSTEN
på Söderslätt

Arbetet som polis innebär många
gånger både inre och yttre press.
Att möta människors förtvivlan och
rädsla, ilska eller aggression,
ställer stora krav.
Agneta Salomonsson är präst och
gestaltterapeut. Hon erbjuder
stödsamtal då man samtalar kring
sin situation. Att sätta ord på sina
tankar kan öppna för nya perspektiv. Polisprästen finns som både
präst och medmänniska.
Kontakta Agneta Salomonsson
för mer information

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

Namn:.................................................................................
Adress:..............................................................................
Telefon:.............................................................................
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Skicka eller lämna in din lösning senast den 15 maj, till
församlingshemmet. Av de rätta lösningarna drar vi 5 vinnare.
Vinnarna kontaktas personligen och presenteras på vår hemsida
senast den 5 juni.

14

⤵

firar vi i
slutet på
maj
arbetsplatsträff

flyter stilla
fram

ostdjur

kyler drink

smarriga

solgud

anrikt
bageri i
Trelleborg

⤵

putsar

möjligheter

sort

ratta

i
skalan

tidevarv

atoll

en hal
typ

en känd
Sundhage

ampere

är utförd
uppgift

⤵

åträd

⤵

uppskattade invånare
i Stadsparken

kalium

|

argentina

... de
janeiro

yppade

Jess

fiskägg

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

2-3:e pris
Kylväska
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4-5:e pris
Kyrkans
tygpåse

Mot sommarlovet!

Öppen verksamhet - för dig i låg- och mellanstadieålder

- frukost med ”Sommarlovsmorgon”
- aktiviteter både inne och ute
- utflykter
Zandra Hagman,
pedagog

15 juni - 30 juni
helgfria vardagar
09.00-13.00
Församlingshemmet
Ingen föranmälan!
Ingen avgift!

SVENSK - FINSKT ARBETE
ONNI JA ELÄMÄN TARKOITUS

Parisen vuotta sitten menehtyi lahjakas muusikko Tim
Berling, taiteilijanimeltään Avicii. Huikeasta menestyksestään huolimatta Avicii etsi elämälleen syvempää merkitystä. Hän kamppaili elämän tarkoituksen kanssa etsien
pysyvää onnea ja sisäistä rauhaa. Loistava menestys, laaja
ihailijajoukko ja taloudellinen vaurastuminen eivät riittäneet elämän perustaksi. Samojen kysymysten kanssa tuli
myös rikas nuorukainen Jeesuksen luokse: ”Mitä minun
pitää tehdä, että perisin iankaikkisen elämän?”

Kristillisen kirkon tärkein tehtävä on evankeliumin
julistaminen. Ilosanoma anteeksisaamisesta ja iankaikkisesta elämästä sisältää kaiken sen mitä ihminen tarvitsee
hyvään elämään. Piispa Martin Lönnebolta kysyttiin
kerran, millaiset suhteet hänellä on Jumalaan. ”Erinomaiset. Ja se johtuu Jumalasta”, vastasi Lönnebo. Näin voi
jokainen kristitty kohdallaan todeta. Jumala on tehnyt
ihmisen puolesta kaiken sataprosenttisesti näiden elintärkeiden suhteiden kuntoon saamiseksi.

”Hän kuoli kaiken täyttäen, mutta tie oli tuskien.”
KESKUSTELUPIIRI seurakuntatalolla 28.4. ja 12.5. klo 14.00
MESSU Nikolain kirkossa helatorstaina 21.5. klo 13.00

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
t.o.m 25/5
Soppa med bröd 40:Kaffe och kaka 10:-

För mer information: Präst, Jaakko Punta
076 831 2083; 042 184 485,
jaakko.punta@svenskakyrkan.se

Mötesplats

Nicolai

Hit är ALLA välkomna!
Spel, pyssel, föredrag och framför allt umgänge.
Onsdagar 14.00-17.00
t.o.m. 27/5
Obs! Uppehåll 20/5

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

Sommartider, pastorsexpeditionen:
Besök och telefon 10.00-12.00

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		
-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

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

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

Catarina Liljeberg (fr.o.m. 25/5)
0410-597 04, 0730-574167
catarina.liljeberg@svenskakyrkan.se

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

Agneta Salomonsson
0410-597 06, 0703-546175
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se

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

Kanslichef
Emma Lindstrii
0410-597 03, 0733-12 58 79
emma.lindstrii@svenskakyrkan.se
Församlingsexpedition
Denise Ersson
0410-597 02, 0702-95 27 02
denise.ersson@svenskakyrkan.se
Kommunikatör/Löneadministratör
Jessica Heiderup
0410-597 01, 0702-93 57 01
jessica.heiderup
@svenskakyrkan.se

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

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

www.svenskakyrkan.se/trelleborg
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