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Höst 2019

Missa inte broschyren mitt  i församlingsbladet!

Hösten inleds med 40-årsfi rande 
av församlingshemmet!
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Kan församlingshemmet vara ett Guds hem  
– en plats som väntar på mig?

Metaforen kommer väldigt tydligt till utryckt i psalm 774 ”Som när ett barn kommer 
hem”.

”Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn så var det 
för mej att komma till Gud – jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i 
Guds stora rum, en plats som väntade på mej. Och jag kände: Här är jag hemma, jag 
vill vara ett barn i Guds hem.” (SvPs 774)

Det är en kort sång, bara en vers med ett väldigt innerligt språk. År 1967 skrev Göte 
Strandsjö denna sång som har en av Jesu mest kända liknelser som bakgrund: den 
förlorade sonen. Liknelsen förmedlar Guds kravlösa nåd och kärlek i form av fadern 
som ständigt väntar på att sonen ska komma hem igen. Fadern ställer inga frågor. 
Kritiken på sonens utsvävningar uteblir – i alla fall från faderns sida. Den förlorade 
sonens bror kan däremot inte låta bli att högljudd framföra klagomål.

Göte Strandsjön (1916-2001) växte upp i en familj som tillhörde den första genera-
tionen pingstvänner i Malmö och Sverige. Han blev en betydelsefull sångskapare i 
pingströrelsen, sångpedagog och professor vid Musikhögskola i Malmö. I Malmö var 
han också kör- och musikledare i Filadelfiaförsamlingen. Som recensent av kristna 
sånger var han positiv uppmuntrande i sitt tyckande. Samtidigt var han ifrågasättande 
och tydlig med sina åsikter gentemot inskränktheten inom sitt eget samfund. 

I sången ”Som när ett barn kommer hem” fokuserar Göte Strandsjön på känslan ”att 
komma hem”. Alla vi som har erfarenheter av en öppen och kravlös föräldrafamn 
kan känna igen oss. Föräldrakärleken övervinner allt, liksom Guds kärlek till oss. Av 
betydelse är endast glädjens varma famn som öppnas av någon som längtar efter att 
ha sina barn hemma hos sig. Jag är övertygad om att Gud väntar på mig med sin 
öppna famn vid slutet av min livsresa. Därför sjunger jag gärna sången som en 
beskrivning av hur det är att slutligen komma hem till Gud. 

     Michael Peters 
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Kyrkoherden har ordet

 Vad är ett  församlingshem?
På 1970-talet skedde den stora 
byggboomen inom Svenska kyrkan 
vad gäller församlingshem. Även 
innan dess har kyrkan alltid arrangerat 
möten i andra lokaler än i själva 
kyrkobyggnaden. Som i skolsalar efter 
skoltid, i sockenstugor, i prästgården 
och inte minst – hemma hos varandra. 
Det kan ha handlat om bibelstudier, 
diskussioner om någon angelägenhet i 
församlingen, syföreningsmöten, att man 
firade något, eller som vi nog alla känner 
igen från Emil i Lönneberga –husförhör. 
Det var ju genom att alla fick nöta in 
Lilla Katekesen som läskunnigheten 
blev så allmänt spridd i Sverige bland 
hela befolkningen. Sen var tanken att 
prästen besökte folket i hemmen för 
att uppmuntra och stödja inläsningen 
och förståelsen av Katekesen. Och att 
det skedde i människors hem skulle 
medverka till att husförhöret blev en 
avspänd sammankomst i trygg miljö.

Där har vi precis vad som är tanken 
med församlingshemmet – att det ska 
vara en trygg och avspänd miljö som 
kommer nära det egna hemmet. Ett hem 
för gemenskap. Ett hem för tröst, för 
lärande, för eftertanke, för samtal, för 
firande. Ett hem där vi allesammans får 
vara kyrka med Jesus i centrum, fast på 
ett annat sätt än i själva kyrkobyggnaden.

Många gånger under årens lopp har 
människor bekräftat för mig hur 
viktiga våra församlingshem är. Som 
i hur vi får ta emot gåvor – tavlor och 
bonader, serveringsporslin, dukar, 
släktklenoder och arvegods. Som i hur 
nostalgiska en del blir när de kommer 
in i församlingshemmet och får som ett 
skimmer i ögonen när minnena rusar 
förbi. Det kan vara en minnesstund 
man varit på eller en av församlingens 
grupper man varit aktiv i för längesen. 
Och i nästan varje konfirmandgrupp 
jag har är det någon som utbrister: ”O 
ja, HÄR gick jag på miniorerna när 
jag var liten!” Och så ser de ut som 
att tiden stannat av för en stund. Även 
fjortonåringar kan vara nostalgiska. 
Varje vecka strömmar hundratals 
människor genom våra församlingshem. 
I alla åldrar och med olika behov och 
syften. Men ett har vi gemensamt 
- i församlingshemmet är vi aldrig 
ensamma. Här finns vi för varandra och 
här har vi Gud vid vår sida.

Så nog finns det skäl att fira 
församlingshemmets 40 år i Södra 
Sandby den 8/9. Kom och var med!

Niclas Loive
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Församlingshemmets tillkomst
En församling behöver ett församlingshem. Det insåg också kyrkorådsledamöterna 
i Södra Sandby ganska tidigt. Kyrkoherde H-B Nilsson som var kyrkoherde Sigurd 
Karlstrands företrädare var den som på allvar började arbeta med frågan, tror 
jag. Kh Karlstrand arbetade också aktivt med frågan tillsammans med kunniga 
medarbetare i kyrkorådet.

Innan församlingshemmet byggdes fanns pastorsexpeditionen i prästgården, 
konfirmandundervisningen och annan församlingsverksamhet, utom Kyrkans 
barntimmar, bedrevs i Byskolans lokaler. Kyrkans barntimmar hade sin verksamhet 
i Sandby 2, det hus där nu anställda på kyrkogården har sin verksamhet. När 
församlingshemmet hade byggts helrenoverades huset för att passa till ändamålet 
som det skulle användas till. Ett församlingshem var rent av nödvändigt.

Var skulle man bygga det? Ett förslag var i prästgårdsparken, men problemet var 
utfarten. Länsstyrelsen förbjöd utfart mot Flyingevägen, byggnaden skulle ligga 
för nära vägen. Utfarten skulle i stället vara via Kornvägen, men det skulle vara en 
alldeles för lång utfart. Ett förslag från kommunens sida var på tredje våningen i 
Centrumhuset. Det förslaget förkastades omedelbart av kyrkorådet. 

På 70-talet fanns det 2 scoutkårer i Södra Sandby, KFUM-K och SSF. KFUM-K 
scouterna skulle bygga ett eget hus, men byggnadstillståndet dröjde så länge att 
scouterna tröttnade och köpte ett eget hus på Revingevägen. SSF hyrde huset 
som hade tillhört Fritz Boijsen, som låg på den tomt där församlingshemmet nu 
ligger. SSF scouterna byggde ett eget hus på 
Kärrsångarvägen och Fritz Boijsens hus blev 
tomt. Då kom kyrkvärden Erik Karlsson på 
idén att församlingen skulle köpa den marken. 
Det skedde så och så började man planera 
församlingshemmets utseende. 

Den ursprungliga tanken var en fyrlängad gård, 
men det blev alldeles för dyrt. Man fick nöja sig 
med 3 längor. Det första spadtaget togs i oktober 
1978 av kh em Karlstrand och undertecknad 
och det var meningen att församlingshemmet 
skulle stå klart under sommaren 1979. Som den 
minnesgode läsaren erinrar sig var den vintern 
ovanligt snörik och bygget blev försenat på 
grund av det. Generalentreprenör var Solhus i 
Höör. 
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Så småningom började huset ta form och i slutet av september 1979 kunde vi ha 
invigningen som kontraktsprosten Per Blomqvist hjälpte oss med. Vi började genast 
att flytta över pastorsexpeditionen från prästgården till församlingshemmet och när 
vi började en något försenad hösttermin var alla verksamheter på plats. 

Senare har församlingshemmet byggts ut så att den norra längan har förlängts för 
att alla medarbetare skall få dräglig arbetsmiljö. Naturligtvis har också den övriga 
interiören förändrats under de 40 år som gått, det vore konstigt annars.
Namnet på församlingshemmet var från början givet. Byggnaden hette 
församlingshemmet. Vi diskuterade inte namnet alls. Men efter ett par år tyckte jag 
att vi skulle ha ett modernare namn, t.ex. Kyrkans hus eller något namn som anknöt 
till bygden. Kyrkorådet var delvis med på noterna så vi bad församlingsborna 
om namnförslag. Det kom några stycken. Ett av de vitsigare var Folke(t)s hus 
(anspelade på kyrkorådsledamoten Folke Larsson som var en av de drivande 
krafterna vid församlingshemmets tillkomst). Kyrkorådet drog frågan i långbänk 
under säkert två års tid och vad tror du namnet blev? Jo, just det. Det blev 
församlingshemmet!

Vi har haft mycket glädje och nytta av vårt församlingshem och att driva 
församlingsverksamhet utan någon form av församlingshem torde vara hart 
när omöjligt. Jag önskar och hoppas att församlingen får mycket glädje av 
församlingshemmet många år framöver.

Östen Hallenborg
Kyrkoherde emeritus
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Höjdpunkter under hösten
Församlingshemmet 40 år
Församlingshemmet byggdes 1979 och sedan dess har huset använts av 
tusentals människor. Konfirmander, möten, samtal, minnesstunder, dopkalas, 
församlingskvällar, med mera. Nu vill vi uppmärksamma församlingshemmet med 
ett 40-årsfirande söndag 8/9, mer info finns i broschyren mitt i församlingsbladet! 

Niclas Loive

Vill du vara med i 40-årskören? 
Alla som vill vara med och sjunga i vår 

40-årskör är hjärtligt välkomna! Det 
blir en ganska lätt sång, men vi måste 

självklart öva. Detta gör vi lördag 7/9 kl. 
15 i församlingshemmet, samt en extra 
övning under söndagen 8/9 ca kl. 12. 

Anmäl gärna intresse till  
katarina.koos@svenskakyrkan.se  

så vet jag hur många vi blir.
Katarina Koos

Församlingens hemträdgård
Under 40-års firandet 8/9: En trädgård 
som vi formar och förnyar tillsammans 
så som vi gemensamt vill ha den. De 

som kan och vill tar med sig sticklingar 
och växter. Medtag också gärna egna 
redskap, en del finns att låna här. Låt 

fantasin sväva iväg. Trädgårdsprydnader 
är också välkomna. Vi lär oss nytt och 

delar med oss av våra kunskaper. 
Pia Hellström

Torsdagscafé 
19 september - Musikalisk resa i tid och rum
Mikael Brorsson som spelar accordion dragspel låter oss denna eftermiddag få 
lyssna till toner från när och fjärran. 

31 oktober Musik genom historien med cellisten Hillevi Hillerud 
Med masterexamen från Musikhögskolan i Malmö 2018  
verkar Hillevi främst som frilansmusiker, med återkommande 
engagemang i Kvinnoorkestern och Ars Nova. Programmet idag 
speglar olika stilar ur musikhistorien. Med utgångspunkt i sent 
1600-tal, får vi höra vindlande toner ur en av J.S. Bachs sex 
cellosuiter. Med ett kliv till svenskt 1900-tal får vi lyssna till I. 
Lidholms modernare tonspråk, och G. Cassadós spanska toner. 

28 november - Möt Peter Sommerstein, f.d. journalist och chef för SVT Sydnytt.
Efter sina 17 besök i Vietnam delar han med sig av möten med kollegor, politiker 
och urbefolkningar i en kultur långt från den svenska vardagen!
Han berättar, visar bilder och svarar gärna på frågor.
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Nils-Arne berättar
Södra Sandbys egen lokalhistoriker Nils-Arne Andersson berättar om Södra Sandby 
kyrkogård. Med anekdoter och spännande fakta om gravar och personligheter från 
förr, får vi ta del av forna tider och sammanhang vi kanske glömt. Söndag 24/11 
börjar med mässa kl. 10 där vi sjunger välkända psalmer. Därefter sitter vi med 
kaffe och tilltugg i bänken och lyssnar till Nils-Arne och tittar på hans bilder.

Niclas Loive

Kyrkogårdens dag
Välkomna att hälsa på, prata med personalen och 
ta en liten fika under kyrkogårdens dag fredagen 
den 1 november. 

Våra kyrkogårdar är smyckade med ljus, lyktor, 
marschaller och höstblommor. För exakta tider 
för respektive kyrkogård ber vi er att hålla utkik 
på vår hemsida och i våra skyltskåp längre fram.

Välkomna!
Kyrkogårdsförvaltningen

Tacksägelsedag 13 oktober
Skördegudstjänst Revinge kyrka kl. 10 

Skördegudstjänst Hardeberga kyrka kl. 12
Lunch och underhållning i Hardeberga 
församlingshem efteråt. Arrangeras av 
Hardeberga kyrkliga arbetsförening. 

Skördegudstjänst Södra Sandby kyrka kl. 18
Kyrkan smyckas av Södra Sandby Centerkvinnor. Efter gudstjänsten blir det 
samkväm i församlingshemmet som Centerkvinnorna håller i. Kollekten tillfaller 
cancerfonden.

Alla hälsas varmt välkomna!

Mässa med små & stora 
6 oktober kl. 10 i S. Sandby kyrka

Barnen från eftermiddagsgrupperna och 
barnkörerna medverkar. Efteråt blir det 

fika i kyrkan. 

Mässa med frälsarkransen
29 september kl. 10 i S. Sandby kyrka

Eginokören från Dalby under ledning av 
Anita Andersson medverkar i mässan.



8 Församlingsblad Södra Sandby församling

Välkommen till våra gudstjänster och träffar
September
Söndag 1/9
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka
kl. 18 Stilla mässa, Hardeberga kyrka

Söndag 8/9
kl. 10  Festmässa, S. Sandby kyrka

Torsdag 12/9
kl. 8.15   Mässa med pilgrimsvandring,
    S. Sandby kyrka 

Söndag 15/9
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 22/9
kl. 10   Mässa, S. Sandby kyrka
kl. 18  Stilla gudstjänst, 
 Hardeberga kyrka

Söndag 29/9
kl. 10  Mässa med frälsarkransen, 
 S. Sandby kyrka
kl. 18 Stilla mässa, Revinge kyrka

Oktober
Torsdag 3/10
kl. 8.15   Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 6/10
kl. 10   Mässa med små & stora, 
 S. Sandby kyrka

Söndag 13/10
kl. 10  Skördegudstjänst, 
 Revinge kyrka
kl. 12 Skördegudstjänst, 
 Hardeberga kyrka
kl. 18 Skördegudstjänst, 
 S. Sandby kyrka 

Söndag 20/10
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 27/10
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka

Den som behöver får 
gärna ta kyrktaxi. 

Beställ hos Dalby taxi 
tel. 046-20 22 80

 Med reservation för ändringar.
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Välkommen till våra gudstjänster och träffar
November
Lördag 2/11
kl. 10  Mässa, Hardeberga kyrka 

Söndag 3/11
kl. 10 Gudstjänst, Revinge kyrka
kl. 18  Minnesgudstjänst, 
 S. Sandby kyrka 

Söndag 10/11
kl. 18 Sandbys mörkermässa, 
 S. Sandby kyrka

Torsdag 14/11
kl. 8.15   Mässa, S. Sandby kyrka 

Söndag 17/11
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka
kl. 18 Kvällsmässa, S. Sandby kyrka

Söndag 24/11
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka 

Morgonbön
Varje onsdag 

kl. 9.30 
Södra Sandby kyrka

Efteråt fikar och samtalar vi 
i församlingshemmet.

Välkommen att vara med!

Café Revinge
Tisdagarna

10/9, 15/10, 12/11, 10/12
kl. 14-16 

Revinge församlingshem
Öppet för alla som är sugna på en 

stunds gemenskap, kaffe och kakor. 
Varmt välkomna!

Fästangudstjänst i 
församlingshemmet

Torsdagarna
12/9, 10/10, 14/11, 5/12 

kl. 14.30
Vi samlas i S. Sandby församlingshem. 

Ni är alla varmt välkomna till våra 
samlingar oavsett om du bor på Fästan 
eller inte. Tillsammans delar vi sång 

och gemenskap vid en enkel gudstjänst. 
Efter det fikar vi kaffe och kaka.

Varmt välkomna! 

Måndagskaff e
Varje måndag 
kl. 14-15.30 

ordnar ideella krafter kaffe och dukar 
fram kakor i församlingshemmet. 
Tillsammans fikar vi och umgås. 

Alla är hjärtligt välkomna!
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 Samtalsgrupper
I församlingen finns det samtalsgrupper med olika inriktningar och ämnen att 
fördjupa sig i. Träffarna äger rum i Södra Sandby församlingshem i caféet på 
bottenplan. Kontaktuppgifter till oss finns på baksidan av församlingsbladet. 
Vi ser fram emot givande och inspirerande samtal! 
Varmt välkomna!

Charlotte, Emma, Ildiko & Michael 

Leva vidare-grupp
I början av november börjar en samtalsgrupp för dig som mist din livskamrat. 
”Leva vidare gruppen” träffas några gånger under hösten 2019 samt våren 2020. 
Kontakta diakon Emma Högberg eller präst Michael Peters för mer information. 

Aft er Föris
Riktar sig till barn i förskoleåldern med 
föräldrar och syskon. Kom och varva 
ner tillsammans & med andra efter en 

dag på förskola och jobb.
Fika, lek, pyssel och enkel måltid. 

Kostnad 20kr/vuxen
Varmt välkomna!

Södra Sandby:
Öppet kl. 14.30-17.30

Tisdag 3/9
Fredag 11/10
Onsdag 20/11
Torsdag 12/12 

Revinge:
Öppet kl. 15-17

Fredag 4/10
Fredag 15/11

Cecilia & Ildiko

Barnverksamheten
Nu börjar vi en ny termin!

Öppna timmar i Södra Sandby börjar 
vecka 36. Öppet för dig som är hemma 
med barn. Fika, lek, sång och pyssel. 
Öppet måndag, tisdag, torsdag kl. 9-12. 

Alla våra eftermiddagsgrupper börjar 
vecka 37.

Vi ses! 
Cecilia, Anna-Karin & Kathrin 

Aktuellt från våra verksamheter

Körer
Församlingens körer har nu haft ett 
välbehövligt sommarlov. Tack alla 
ni fantastiska sångare som förgyllt 
församlingens mässor, gudstjänster och 
konserter! 
Körerna börjar åter fr.o.m. tisdag 3/9. 

Katarina Koos

Öppet kl. 14.30-17.30

vecka 36. Öppet för dig som är hemma 
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Bokcirkel
Varannan tisdagseftermiddag kl. 13.30-15 träffas bokcirkeln, en öppen grupp.   
Kom när du kan och vill. Vi högläser kapitelvis för varandra ur boken Pärlälven av 
Martin Lönnebo. Boken får du som en gåva av församlingen. 
Start: 10 september. Kontakt: Michael Peters.

Samtal kring Frälsarkransen
Fyra torsdagskvällar under hösten kl. 18.30-20.30 träffas ”Samtalsgruppen kring 
Frälsarkransen”. Här kan du samtala om frågor som berör Ditt liv och Din tro.  
Frälsarkransen är ett armband med pärlor i olika storlekar, former och färger, där 
varje pärla vill berätta något om våra liv. Man skulle kunna säga att kransen är en 
livboj i vardagen. 
Start: 3 oktober. Kontakt: Ildiko Holm. 

Fyra torsdagskvällar under hösten kl. 18.30-20.30 träffas även en ”Frälsarkransen 
fortsätter – en fördjupningsgrupp”.  För dig som tidigare varit med i en 
samtalsgrupp kring frälsarkransen. Vi kommer utgå från Frälsarkransens pärlor och 
bibliska berättelser som vi speglar pärlorna i.  
Start: 19 september. Kontakt: Ildiko Holm. 

Skön fredag
Fredagar kl. 9.30-12 träffas en samtalsgrupp för dig som är arbetssökande eller är 
sjukskriven. Gruppen Skön Fredag är en mötesplats dit du kan komma som du är, 
bara vara och möta andra i en liknande situation som din egen. Du deltar på det sätt 
som fungerar och passar för dig. Vi håller hårt på tystnadsplikten inom gruppen. 
Här ryms hela livet, med alla dess olika nyanser!  
Start: 16 augusti. Kontakt: Emma Högberg.

Diskussionsgrupper
Var fjärde vecka, tisdagar kl. 10-12, träffas män för samtal tillsammans med prästen 
Michael i mansgruppen. Gruppens deltagare har i stor omfattning möjlighet att 
påverka träffarna. Under hösten fortsätter vi med pilgrimstemat – möjliga böcker 
att utgå ifrån: Livsmodets väg av Magnus Malmgren, Det började med förundran 
av Lars Eric Axelsson 
Start: 10 september. Kontakt: Michael Peters. 

Varannan måndag kl. 10-12 träffas kvinnor för samtal 
utifrån bibeltexter eller någon bok tillsammans med prästen 
Charlotte i bibelstudiegruppen. Gruppens deltagare har i stor 
omfattning möjlighet att påverka innehållet i träffarna. 
Start: 2 september. Kontakt: Charlotte Vettlevik.
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Vi lever alla under samma himmel
Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje 
människas rätt till ett värdigt liv!
Svenska kyrkan är en del av den globala ACT-alliansen 
som består av organisationer runt om i världen, engagerade 
i utveckligs-, katastrof-, påverkansarbete.
ACT står för Action by Churches Together som betyder ”kyrkor tillsammans 
i handling”. För att tydligare visa att Svenska kyrkan är en del av denna 
sammanslutning ändrades namnet under våren 2019. Act som är det engelska 
ordet för agera visar på att vi är en handlingskraftig organisation som försvarar 
människors rättigheter och värdighet runt om i världen. 

I Södra Sandby församling finns en grupp intresserade personer som jobbar med 
internationella frågor. Lär känna gruppen på församlingshemmets 40-årsfirande 
den 8 september, då gruppen berättar om sin verksamhet samt säljer hemlagad sylt, 
marmelad och hembakat bröd till förmån för alla människors rätt till ett värdigt liv! 

Även vid kyrkkaffet i anslutning till några 
gudstjänster under hösten kommer församlingens 
stödgrupp för ”Act Svenska kyrkan” att sälja 
hemlagad sylt och marmelad. Gruppen vill synliggöra 
Svenska kyrkans hjälparbete världen runt och samla 
in pengar till denna viktiga verksamhet.

Du behövs! Vill du bli en del av församlingens Act-Svenska kyrkan grupp? 
Hör av dig till präst Michael Peters. 

Varmt välkomna till gudstjänsterna och försäljningen!

Foto: Jesper W
ahlström

 / Ikon

Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

svenskakyrkan.se/act

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån

Vi har samma rättigheter

VI LEVER ALLA UNDER 
SAMMA HIMMEL
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Träff för ungdomar - Onsdagsträff
Alla konfirmander och ungdomar är välkomna till Onsdagsträff!  
Under terminen, som startar 4/9, träffas vi varje onsdag i Södra Sandby 
församlingshem mellan kl. 19.30-21.30. Vi fikar, pratar, myser, ser på film, leker 
och sjunger. Terminens program hittar du på: 
www.svenskakyrkan.se/sodrasandby/ungdom/onsdagstraff 
eller hitta oss på Instagram: ungaisodrasandby_forsamling  
eller Facebook: Onsdagsträff – ungdomar i Södra Sandby församling.

Välkomna!

Konfirmandledare - Ledarkåren i Södra Sandby församling
Vill du göra konfirmandtiden rolig och intressant för nya konfirmander? Vill du 
utmana dig själv och växa som ledare och människa? Då är Södra Sandbys ledarkår 
något för dig!
Gå in på församlingens hemsida för mer information!  
https://www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby/ledarkaren
Anmälan för ht 2019/vt2020: senast den 18/9 till Anna-Karin på:  
anna-karin.persson@svenskakyrkan.se

Anna-Karin & Charlotte

Konfirmation 2019/2020
Missade du att anmäla dig till konfirmation i 
Södra Sandby församling? Det finns platser kvar 
bland våra fyra konfirmationsgrupper. Gå in på 
församlingens hemsida och läs mer! Anmäl dig så 
snart som möjligt! 
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby/konfirmation
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Följ och gilla oss på

Att vara pilgrim med fötterna
Pilgrimsledens 10-års jubileum firades i församlingen  
Genom Södra Sandby församling slingar sig pilgrimsvägen 
Skåne Blekinge, som fyller 10 år 2019.  
Med anledningen av jubiléet vandrade pilgrimer från olika 
församlingar i början av sommaren flera dagar på pilgrimsleden. 
Tack vare den stora ideella insatsen av Kerstin Zaar och Bengt 
Andersson kunde 33 av dessa pilgrimer få mat och husrum en 
natt i Hardeberga, som ligger längs med leden. 

Att vara med på en pilgrimsvandring 
En timmes pilgrimsvandring för alla kring kyrkogården i Södra Sandby arrangeras 
torsdag den 12/9 kl. 8:15. Vi samlas i Södra Sandby kyrka och vandrar gemensamt 
knappt en timme kring kyrkan och dess omgivning. Vi avslutar med mässa under 
äppelträdet (vid dåligt väder i kyrkan). Den här vandringen är möjligt för alla, även 
om man har rullator. Ingen anmälan. 

Vill du pilgrimsvandra därutöver, så 
hittar du alltid de närmast kommande 
evenemangen i kalendern på Lunds 
stifts pilgrimshemsida:  
www.pilgrimsvagen.se/kalender              

                                         Michael Peters                        
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Avlidna
Inga Fredriksson  1933
Lars Nilsson   1942
Marie-Louise Mollén   1938
Allan Mårtensson  1936
Allan Hansson   1929
Doris Larsson   1923
Jan Göransson   1936
Elisabet Danilo  1921
Kjell Mårtensson  1941
Egon Mårtensson  1933
Anders Svensson  1955
Britt-Inger Svensson  1937
Arne Carlsson   1930
Bengt Andersson  1948
Karin Moberg   1932

Våra nära och kära

Någon att tala med
Alla kan uppleva svåra situationer i 
livet. Då kan det hjälpa att få prata 
med någon om det som tynger och 
tillsammans hitta vägen vidare. 

Du är varmt välkommen att kontakta 
någon av församlingens präster 
eller diakon för enskilda samtal och 
själavård. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter till oss finns på baksidan av församlingsbladet.

Dataskyddslagen
På grund av dataskyddslagen (GDPR), 

som omfattar levande personers 
personuppgifter, kan vi inte längre 

offentliggöra uppgifter om döpta och 
vigda i församlingsbladet.

Vårt dataskyddsombud är Kathrin 
Kristiansson, kontaktuppgifter finns 

på baksidan av församlingsbladet. 
Är du intresserad av vilka person-
uppgifter församlingen har om dig 
i medlemsregistret, går det bra att 

kontakta församlingsexpeditionen.
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Här når du oss

Personal
Kyrkoherde  046-502 58, 0706-73 34 80   
Niclas Loive niclas.loive@svenskakyrkan.se
Präst  046-502 54, 0721-51 60 00
Ildiko Holm ildiko.holm@svenskakyrkan.se
Präst  046-502 57, 0737-62 87 35 
Michael Peters michael.peters@svenskakyrkan.se 
Präst  046-502 63, 0725-02 84 35 
Charlotte Vettlevik charlotte.vettlevik@svenskakyrkan.se
Diakon  046-502 56, 0730-27 40 51 
Emma Högberg emma.hogberg@svenskakyrkan.se
Organist   
Katarina Koos katarina.koos@svenskakyrkan.se
Kantor  0761-68 21 28 
Carina Norlander carina.norlander@svenskakyrkan.se
Kanslichef  046-502 51 
Carin Ferm carin.ferm@svenskakyrkan.se
Förvaltningsass./Barnledare 046-502 52
Kathrin K. (delvis f-ledig) kathrin.kristiansson@svenskakyrkan.se
Förvaltningsass.  046-502 52
Maria Andreasson (vik.) maria.andreasson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog  046-501 28, 0706-04 99 78  
Anna-Karin Persson anna-karin.persson@svenskakyrkan.se
Barnledare  046-502 69, 0706-44 23 84 
Cecilia Björkman cecilia.bjorkman@svenskakyrkan.se
Värdinna  046-502 61, 0706-57 02 12  
Harriet Danielsson harriet.danielsson@svenskakyrkan.se
Kyrkovaktmästare  046-502 66, 0706-57 02 78 
Eliza Ekman eliza.ekman@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdschef  046-502 67, telefontid vardagar kl. 8-9 
Pia Hellström pia.hellstrom@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförman  046-502 60 
Sven Tövik sven.tovik@svenskakyrkan.se 
Kyrkogårdsvaktmästare  046-502 65 
Sven Palm sven.palm@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsvaktmästare 046-501 53 
Magnus Larsson magnus.p.larsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsvaktmästare 046-501 22 
Anders Magnusson
Kyrkogårdsvaktmästare 046-511 23 
Martin Nilsson 
Kyrkorådets ordförande 046-505 25 
Inga-Kerstin Eriksson  ingakerstin.eriksson@swedenmail.com
Kyrkofullmäktiges ordf.  046-588 93 
Karin Rydheimer karin.rydheimer@gmail.com

Församlingsexpeditionen, vardagar kl. 10-12, 046-502 50 
Södra Sandby församling, Flyingevägen 12, 247 34 Södra Sandby

sodrasandby.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
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Södra Sandby 

församlingshem
Flyingevägen 12

247 34 S. Sandby

Revinge församlingshem
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247 41 S. Sandby

Hardeberga 
församlingshem

Hardeberga kyrkväg
247 91 S. Sandby
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