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Kyrkstöten
båstad- öst r a kar ups f ör saml ing  vint er n 2019- 2020

Kom och möt  
julens budskap i 

våra kyrkor!
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Laholmsbuktens vatten är stilla och 
höstsolens strålar lyser upp de 
sprakande färgerna i höstlöven och 
i detta nu skall det skrivas tankar 
om julen. Jag är i mitt varande 
kanske inte riktigt där, men ändå så 
lurar julen runt hörnet och den är 
närmre än man tror.

Här på kontoret planerar jag för 
julspel i M ariakyrkan på 
annandagen och ännu längre fram 
planerar vi för påskspel i Östra 
Karups kyrka på påskdagen. På ett 
sätt är väl det något vi alla lever 
med att få ihop planeringen. 
Planering för att få ihop livspusslet 
med arbete och familj. Det skall 
helst finnas balans och ibland blir 
konsekvensen av planerandet för 
framtiden att vi inte lever i 
nutiden. Vi är inte så ofta här och 
nu, utan snarare där och då. 
Adventstiden kan innebära stress, 
stress inför allt som måste ordnas, 
som julklappar, julmat och så skall 
vi vara sociala och hinna med 
barnens och barnbarnens 
julavslutningar på diverse 
aktiviteter. För en del människor 
innebär julen oro, exempelvis för 
att inte kunna ge sina barn 
julklappar, eller kanske ensamhet

för de som har sina nära och kära 
långt bort. Julen är komplicerad för 
många, men det behöver den inte 
vara. M en vi har för länge sedan 
gett bort den till samhället och dess 
förmodade krav på oss. 
Ibland skulle jag önska att 
julnattens frid kom innan julen, 
sådär vid första advent liksom. Så 
att julfriden fick råda hela tiden 
fram till jul också, inte bara den 
lilla stunden på natten mellan 
julafton och juldagen. Å andra 
sidan så är adventstiden egentligen 
en fastetid, det pratar vi inte så 
ofta om, det har på något sätt 
försvunnit mitt i alla pepparkakor, 
klenäter, julgodis, glögg osv. Vad 
skulle hända om vi bestämde oss 
för att vi detta år skulle vila oss 
fram till jul? Älska mer och 
prestera mindre? Ta varje dag som 
den kom, njuta istället för att 
känna stress, vara här och nu, 
tända varje ljus i adventsljusstaken 
med andakt? Det är en utopi 
kanske, men värt ett försök, för att 
få landa i julfriden, utan stress.

Anette Rajaniemi, präst   

l edare
jul f r id i 
advent st id?
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gudst jänst  och musik i vår a kyrkor

30 Lördag
13.00 Julmarknadscafé i Båstads
församlingsgård med kyrkokören

DECEMBER
1 Söndag
1:a advent
9.30 Adventsgudstjänst i Östra 
Karups kyrka
11.00 Adventsgudstjänst i 
M ariakyrkan  

4 Onsdag
12.00 Sopplunch i Ö Karup  

8 Söndag
2:a advent
11.00 M ässa i Mariakyrkan  

10 Tisdag
8.30 M orgonmässa i Mariakyrkan

11 Onsdag
13.30 Café Olof i Ö Karup 

13 Fredag
17.00 Luciahögtid i Ö Karups 
kyrka med körerna
19.00 Luciahögtid i M ariakyrkan

15 Söndag
3:e advent
11.00 Gudstjänst i M ariakyrkan 
14.00 Julmusikal i Ö Karups 
kyrka

17 Tisdag
8.30 M orgonmässa i Mariakyrkan  

21 Lördag
15.00 Julkonsert i Ö Karups kyrka
18.00 Julkonsert igen i Ö Karup 

22 Söndag
4:e advent
16.00 Julkonsert i M ariakyrkan

24 Tisdag
Julafton
16.00 Julbön i Mariakyrkan
23.30 M idnattsgudstjänst i 
M ariakyrkan

25 Onsdag
Juldagen
7.00 Julotta i Ö Karups kyrka

26 Torsdag
Annandag jul
18.00 Gudstjänst med 
konfirmandernas julspel i 
M ariakyrkan 

29 Söndag
Söndag efter jul
10.00 M ässa i Ö Karups kyrka

31 Tisdag
Nyårsafton
16.00 Nyårsbön i Ö Karups kyrka 
med musik 

JANUARI
1 Onsdag
16.00 Nyårsmässa i M ariakyrkan 
med musik 

5 Söndag
Trettondedags afton
11.00 Gudstjänst i M ariakyrkan

6 Måndag
Trettondedag jul
16.00 M usikgudstjänst i 
M ariakyrkan
18.00 M usikgudstjänst i 
Ö Karups kyrka

 7 Tisdag
8.30 M orgonmässa i Mariakyrkan
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 12 Söndag
1:a efter trettondagen
14.00 Vi sjunger ut julen i 
M ariakyrkan och Knutsfest 

14 Tisdag
8.30 M orgonmässa i 
M ariakyrkan  

15 Onsdag
9.30 Hjälpgruppen arbetar i 
Båstads församlingsgård
12.00 Sopplunch i Ö Karup

19 Söndag
2:a efter trettondagen
10.00 M ässa i Ö Karups kyrka

20 Måndag
9.00 Babysång i Båstads 
församlingsgård   

21 Tisdag
8.30 M orgonmässa i Mariakyrkan

22 Onsdag
13.30 Café Olof i Ö Karup 

23 Torsdag
18.30 Timmar i Tystnad i 
M ariakyrkan
25 Lördag
18.00 M usik vid helgsmål i 
M ariakyrkan

26 Söndag 
3:e efter trettondagen
11.00 M ässa i M ariakyrkan

27 Måndag
9.00 Babysång i Båstads 
församlingsgård 

28 Tisdag
8.30 M orgonmässa i M ariakyrkan
19.00 Rutorna- för kvinnan mitt i 
livet, Båstads församlingsgård     

29 Onsdag
9.30 Hjälpgruppen arbetar i 
Båstads församlingsgård

FEBRUARI 
2 Söndag
Kyndelsmässodagen
14.30 Fika och aktiviteter i 
Ö Karups församlingshem
16.00 Ljusgudstjänst i Ö Karups 
kyrka, barnkörerna medverkar 

3 Måndag
9.00 Babysång i Båstads 
församlingsgård

4 Tisdag
8.30 M orgonmässa i M ariakyrkan
10.00 Öppet hus med frukost i 
Ö Karups församlingshem

9 Söndag
Septuagesima
11.00 Gudstjänst i M ariakyrkan

10 Måndag
9.00 Babysång i Båstads 
församlingsgård  
11 Tisdag
8.30 M orgonmässa i M ariakyrkan

12 Onsdag
9.30 Hjälpgruppen arbetar i 
Båstads församlingsgård
12.00 Sopplunch i Ö Karup

gudst jänst  och musik i vår a kyrkor
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13 Torsdag
10.00 Religionsvetenskap med 
Lars i Båstads församlingsgård 

16 Söndag
Sexagesima
10.00 M ässa i Ö Karups kyrka 

18 Tisdag
8.30 M orgonmässa i M ariakyrkan

19 Onsdag
13.30 Café Olof i Ö Karup  

22 Lördag
18.00 M usik vid helgsmål i 
M ariakyrkan 

23 Söndag
Fastlagssöndagen
11.00 M ässa i M ariakyrkan

24 Måndag
9.00 Babysång i Båstads 
församlingsgård

25 Tisdag
8.30 M orgonmässa i M ariakyrkan

26 Onsdag
9.30 Hjälpgruppen arbetar i 
Båstads församlingsgård
12.00 Sopplunch i Ö Karup
19.00 Askonsdagsmässa i 
M ariakyrkan

27 Torsdag
18.30 Timmar i Tystnad i 
M ariakyrkan

MARS 
1 Söndag
1:a söndagen i fastan
10.00 Gudstjänst i Ö Karups 
kyrka
17.00 Paj &  M ellokryss i 
Ö Karups församlingshem  

2 Måndag
9.00 Babysång i Båstads 
församlingsgård

3 Tisdag
8.30 M orgonmässa i M ariakyrkan

8 Söndag
2:a söndagen i fastan
11.00 Gudstjänst i M ariakyrkan 
med musik

9 Måndag
9.00 Babysång i Båstads 
församlingsgård

10 Tisdag
8.30 M orgonmässa i M ariakyrkan
19.00 Rutorna- för kvinnan mitt i 
livet, Båstads församlingsgård

11 Onsdag
9.30 Hjälpgruppen arbetar i 
Båstads församlingsgård

12 Torsdag
10.00 Religionsvetenskap med 
Lars i Båstads församlingsgård 

15 Söndag
3:a söndagen i fastan
11.00 M ässa i M ariakyrkan
16.00 Café Olof i Ö Karup
18.00 Hela kyrkan sjunger i 
Ö Karups kyrka 

   

gudst jänst  och musik i vår a kyrkor
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musik
i vår a kyr kor

1 december
9.30 Ö Karups kyrka
"Nu är det första advent"
Jublande Hosiannasång i både 
psalmsång och körsång. 
Canticum med solister och 
trumpetarna M ia Karlsson och 
Christer Andreasson   
  

1 december 
11.00 Mariakyrkan
"Adventsgudstjänst"
Välkomna till en välfylld kyrka 
och härlig jubelsång så här i 
starten på det nya kyrkoåret med 
Båstads kyrkokör, trumpetarna 
Roger Carlson &  Ulf Ekdahl.

13 december 17.00 Ö Karups 
kyrka och 19.00 i Mariakyrkan
"Sankta Lucia ljusklara hägring"
Luciahögtid med körerna Joy, 
Singo &  Bel Canto

15 december
14.00 Ö Karups kyrka
"Men just den natten"
Barnkörernas fantastiska 
julmusikal där vi får uppleva 
julevangeliet i ord och ton med 
Piggelin, Singo och Joy under 
ledning av M arianne Nihlén.

21 december 15.00 och  18.00
Ö Karups kyrka
?Jul, jul strålande jul? 
Efter succén att  dubblera våra 
julkonserter gör vi det igen.Då får 
fler möjlighet att njuta av vacker 
sång av Canticum och Bel Canto 
med solister och julstråkkvartett 
under ledning av Holger Petersen. 

22 december 
16.00 Mariakyrkan
" Du ljus, du st järna"
Laholms kyrkokör och Båstads 
kyrkokör förenas i folkmusikaliska 
julkantaten " Du ljus, du stjärna"   
stråkmusiker, solister, sopranen 
Frida Engström och M alin 
Gustafsson Lovén på sax/ slagverk. 
Dirigent och pianist är Kim 
Lundberg & Andreas Lindgren. 
 

24 december
16.00 Mariakyrkan
Julbön
Duettsång av Hanna Sandin och 
M aja Berggren, Andreas Lindgren 
orgel/flygel.
23.30 Mariakyrkan
" Stilla natt , heliga natt" 
Julnattsgudstjänst med Joachim 
Nilsson, sångsolist, Roger Carlson, 
trumpetsolist och Andreas 
Lindgren, organist
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musik 
i vår a kyr kor

25 december
07.00 Ö Karups kyrka
"När juldagsmorgon glimmar" 
Julotta med stämningsfulla sånger 
med sångare ur Canticum, Christer 
Andreasson och M ia Karlsson, 
trumpet, Linn Björklund, orgel.  
 

31 december
16.00 Ö Karups kyrka
Nyårsbön  
Sång av mezzosopranen Sophie 
M åård och Andreas Lindgren, 
kyrkomusiker    

1 januari 2020
16.00 Mariakyrkan
Nyårsmässa med musik
Kristina Bengtsson, sopran och 
Linn Björklund kyrkomusiker

6 januari  16.00 Mariakyrkan  
"The silver star"
Sångensemblen Les Coeurs i 
sällskap med Annelie Olhaver, 
sax/tvärflöjt och Karin Croné på 
kontrabas framför blandad 
julmusik. Andreas Lindgren pianist 
och körledare. 
Kollekt: Svenska kyrkans 
internationella arbete (ACT)

6 januari 18.00 
Ö Karups kyrka
"Från advent t ill t rettondedag"    
Laholms manskör gästar 
traditionsenligt kyrkan idag. Vi får 
bl.a. lyssna till H jalmar Gullbergs 
" Den heliga natten" . Dirigent 
Thérese Bergkvist och vid flygeln 
M arianne Nihlén.  
 

12 januari 
14.00 Mariakyrkan
"Vi sjunger ut julen"
M ed körerna Piggelin, Joy och 
Båstads barnkör, efteråt blir det 
knutsfest i församlingsgården.

25 januari 
18.00 Mariakyrkan
"Bach och åter Bach"
Den otrolige soloflöjtisten Johan 
Skeppstedt Andersson glädjer oss 
återigen med sitt fina flöjt spel. I 
denna musikgudstjänst kommer 
han och Andreas Lindgren göra ett 
svep genom musikhistorien genom 
att starta och avsluta med giganten 
Bach.
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26 januari 
11.00 Mariakyrkan
Mässa
M ed sång av fantastiska Beatrice 
Sandell, Andreas Lindgren, orgel

2 februari 
16.00 Ö Karups kyrka
"Ljuset lyser"
Ljusgudstjänst med sång av 
barnkörerna Piggelin &  Joy.
14.30 inleder vi med fika och 
aktiviteter i församlingshemmet.

9 februari 
11.00 Mariakyrkan
Mässa
M ed sångare ur Båstads kyrko- 
kör och Charlotte Polson på sax

22 februari 
18.00 Mariakyrkan
"Kärlekens väg"
M usikerparet Carolina Söderman 
och Janne Andersson, i år är 
även saxofonisten Ulf Bejstam 
med och vår egen Andreas 
Lindgren vid orgeln.  
Kollekt till musikverksamheten 

23 februari 
11.00 Mariakyrkan
Mässa
M ed sång av M alin Olsson

8 mars 
11.00 Mariakyrkan
Gudstjänst
Niclas Johansson på klarinett 
medverkar

15 mars 
18.00 Ö Karups kyrka
"Hela kyrkan sjunger"
Återigen ska sången fylla vår kyrka. 
Det gör vi tillsammans med 
Sten-Arnes orkester från Våxtorp, 
Canticum och M arianne Nihlén.
Vi hoppas på att få in mycket 
pengar till fastekampanjen!

musik
i vår a kyr kor

Kyrktaxi

för Dig som behöver, för 
att kunna delta i 

gudstjänster och andra 
arrangemang. 10 kr/enkel 
resa. Ring Taxi dagen före 

på 0431-36 96 66



9

musik
i vår a kyr kor
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paj  & mel l okr yss

Till förmån för fastekampanjen! 

Söndag 1 mars 

Kom och ät en bit matig paj kl. 17
50.- per vuxen, barn gratis!

Sedan drar M arianne, Karin och 
Anette igång ett härligt 
melodikryss med livemusik.
Församlingens konfirmander 
medverkar också.

Alla pengar går oavkortat till årets 
fastekampanj!

KONTAKT:
Anette Rajaniemi 787 02

soppl unch

I Östra Karups församlingshem

Start  6 november 

Soppa, bröd och dricka serveras 
kl. 12 för endast 50.- 
följande dagar.
6/11, 27/11
4/12, 15/1
12/2, 26/2
25/3 och 8/4

Anmäl till Rita senast måndagen 
innan

KONTAKT:
Rita Bergenholtz 787 09 

nyheter  i
f ör saml ingen
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r el igionsvet enskap 
Välkommen till en studiegrupp 
som diskuterar livets väsentligheter 
i allmänhet och religion i 
synnerhet.

Vi träffas i Båstads 
församlingsgård kl. 10
torsdagar: 13/2, 12/3 och 7/5
Anmälan.
 

KONTAKT:
Lars Boman 787 04 

samtal  mel l an
himmel  & jor d?  
 

Café Olof  

i Ö Karups församlingshems 
källare 13.30 ? 15.00 
onsdagar:
11/12, 22/1, 19/2 och 18/3 

Söndagen 15/3 kl. 16-17.30

Kom när du kan och vill!  

KONTAKT:
Karin Frick 787 07

samtal  
 och f under ingar
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händer  i
f ör saml ingen

t eat er
Intresset för teater är stort. 
Resorna blir fort fullbokade, 
därför erbjuder vi återigen

Soppteater
Torsdag 6 februari
Bussen går från Båstads  
församlingsgård 10.00 vidare mot 
Ö Karup, det kostar 200.- och det 
finns 20 platser. 

"Äppelkriget "
Söndag 23 februari  
på Helsingborgs Stadsteater.
Bussen går från Båstads 
församlingsgård 14.30 vidare mot 
Ö Karup. Även denna resa kostar 
200.- men här finns 40 platser

KONTAKT:
Lars Boman 787 04

jul mar knadscaf é

" En stjärna i advent"

Lördag 30 november 13- 16

Välkommen till Julmarknadscafé 
i församlingsgården vid 
M ariatorget.
Båstads kyrkokör står för 
värdskapet, sjunger glada 
advents-och julsånger, säljer 
lotter och serverar kaffe och 
bakverk.

Tomtekvartetten med 
Niclas, Andreas, Karin och 
Per jazzar loss

KONTAKT:
Andreas Lindgren 787 06
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jul spel  i 
mar iakyr kan

Årets konfirmander kommer att 
dramatisera julen i denna 
gudstjänst

Torsdag 26 december 18.00
Kom och stötta våra 
konfirmander med din närvaro!

2020 år s knut sf est

Dit är alla, gamla och unga, 
små och stora varmt välkomna!

Söndag 12 januari
Vi börjar i M ariakyrkan

14.00
M ed sånggudstjänst tillsammans 
med Piggelin, Joy och Båstads 
barnkör.
Efteråt fortsätter festen i 
församlingsgården med fika, dans, 
underhållning och godispåse.

babysång
för bebisar mellan 3- 9 månader

Måndag 20 januari
Drar vi igång babysång i Båstads 
församlingsgård.
Vi träffas varje vecka fram till 20 
april med uppehåll för sport- och 
påsklovsveckorna. 

9.15- 11.30  
Vi sjunger och rör oss till musik, vi 
tar en fika där vi lämnar en frivillig 
fikapeng. Sedan avslutar vi med en 
stilla stund med musik för att varva 
ner inför att " sova lunch" .
Välkommen att anmäla din bebis 
och dig!
Vi har begränsat antal platser.

Vi ser framemot en härlig vårtermin 
tillsammans med Er!

Andreas musiker, Karin pedagog 
och Anette präst

KONTAKT:
anette.rajaniemi@svenskakyrkan.se

barn &
ungdom
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Öppet hus med frukost

i Båstads och Ö Karups
församlingshem kl. 10 -  ca 11.30.
Underhållning och föreläsningar 
serveras t illsammans med 
frukost . I vår har vi det en gång i 
månaden varannan gång i Båstad 
på torsdagar och varannan gång i 
Ö Karup på t isdagar.

Tisdag 4 februari
"Zambia", en annorlunda safari"
Gunnar Thornell berättar och visar 
bilder, Ö Karup

Torsdag 26 mars
"Mediyogapass" med Krist in Nööjd
Båstad.
Programpunkterna är grat is men vi 
tar tacksamt emot ett  
bidrag t ill församlingens 
Fadderbarn i Peru!

KONTAKT:
Lars Boman 787 04 

Rutorna 

För kvinnan mitt  i livet .
Båstads församlingsgård  kl.19.00. 
Målt id t ill självkostnadspris ingår.

Tisdag 28 januari 

Se program på hemsidan och 
affischer, längre fram.
 

Tisdag 10 mars
Se program på hemsidan och 
affischer, längre fram.
 

Anmälan senast fredagen före. 
  

KONTAKT:
Karin Frick 787 07

öppet  hus
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Timmar i Tystnad

i Mariakyrkan

Torsdagar 23/ 1 och 27/ 2
18.30- 20.00

Lördag 21/ 3 9.00- 12.30

Vid dessa t illfällen möts vi i tystnad, 
meditat ion och eftertanke, 
mandalamålning och mycket ljus. 
Tag med kudde, filt  och klä dej 
varmt .

Anmäl dig senast måndag i aktuell 
vecka.

KONTAKT:
Karin Frick 787 07

Hjälpgruppen

Arbetar i församlingsgården i 
Båstad för våra medmänniskor 
långt borta och nära.

Hjälpgruppen träffas igen den 15 
januari i församlingsgården 9.30 
därefter onsdagar udda veckor.

Nu börjar vi arbeta för 
Vårmarknaden den 4 april.
Känner du att  du vill vara med och 
göra en insats?
Då är du välkommen i gruppen!  

KONTAKT:
Karin Frick 787 07

öppet  hus



16

KYRKOHERDEN
INFORMERAR

vikar ier ande 
kyr koher de

Efter att ha arbetat ca en månad i 
församlingen börjar strukturer och 
det som är speciellt för Båstad och 
Östra Karups församling bli 
klarare.  
 
Den försöksperiod med nya 
gudstjänsttider som inletts i 
januari har inte slagit väl ut. 
Därför har kyrkorådet bestämt att 
från och med 1:a advent förläggs 
huvudgudstjänsten i regel till kl. 
11.00 i M ariakyrkan och kl. 10.00 
i Östra Karups kyrka. 
Grundschemat är att alternera med 
huvudgudstjänsten varannan 
söndag i de båda kyrkorna och i 
den kyrkan som inte har 
huvudgudstjänsten förlägga en 
konsert, musikgudstjänst eller 
annan gudstjänst till kl.16.00 eller 
18.00. Detta är huvudtanken men 
det kommer att ske avvikelser på 
stora högtidsdagar och när 
verksamheten så kräver.  

M in förhoppning är att både 
församling som anställda skall 
känna att detta blir bra.  

st r ukt ur f ör ändr ing

Församlingen upplever en ganska 
stor strukturförvandling.

I och med det nya stations-
området som växer upp. 
Det kommer att ske en ovanligt 
stor inflyttning till Hemmeslöv och 
Skummeslöv. 
På ett sätt delar vi ansvaret med 
Laholms församling och den 
framtida frågan är hur vi på bästa 
sätt kan vara kyrka även här.
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KYRKOHERDEN
INFORMERAR

KYRKOHERDEN
INFORMERAR

soppl unch

Nytt är också att vi kommer att 
starta upp med soppluncher i Östra 
Karups församlingshem.

Det är vår förhoppning att det skall 
uppskattas av församlingsbor som 
över en god soppa vill umgås och 
träffas. 

omor ganisat ion
Förhandlingar angående 
organisationsförändring har 
slutförts vad gäller 
kyrkogårdsförvaltningen. 

En uppmätning kring antal tjänster 
har skett, därmed känns det 
naturligt att också se över 
organisationen på kyrkogårdssidan. 
Kyrkorådets förhoppning är att den 
nya organisationen skall svara väl 
upp mot alla behov som finns inom 
begravningsväsendet. 

budget
I dagarna kommer också 
budgeten för 2020 att godkännas 
av Kyrkofullmäktige. 

Som jag ser det sker en fortsatt 
satsning på det stora musik och 
körutbudet som kommer så 
många till glädje. Vidare satsas 
mycket på det diakonala arbetet 
som bör genomlysa all 
verksamhet. För år 2020 ser 
siffrorna goda ut men framtiden 
de närmaste åren ger oss 
verkligen anledning att se om 
församlingens ekonomi.

M ed önskan om en 
välsignad Jul!
 

John Liljeblad, vik. kyrkoherde   
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I förra numret av Kyrkstöten skrev 
vi om den nyanlagda 
blomsterängen på kyrkogården i 
Båstad. Det är en modern 
miljösatsning vars ursprung går 
ända tillbaka till medeltiden. Även 
om vi i år inte slog ängshöet till 
kreatursföda som man gjorde förr 
så minns vi sommaren 2018 då 
bönderna fick hämta hö på nya 
ställen. Att anlägga en 
blomsteräng tar flera år innan den 
blir så där vacker och 
blomstrande. Örterna behöver tid 
på sig att fröa av sig och bilda nya 
plantor som i sin tur fröar av sig. 
På medeltiden var maten till 
kreaturen det viktiga. Nu tänker vi 
på bin, humlor och andra insekter 
som gynnas av det oklippta 
ängsgräset. För oss människor är 
skönhetsvärdet viktigt. Ängsgräset 
påminner också de äldre av oss om 
floran på de betesängar som det 
förr fanns många av här på Bjäre. 
Så håll ut om du tycker att det sett 
?skräpigt? ut. Det blir vackrare 
med tiden och insekterna har 
redan fått en ny fristad. 
Även i Östra Karup planeras 
en blomsteräng på Norra 
kyrkogården.  

bevar a och 
f ör ändr a
  
Kyrkogården som kulturbevarare 
och modern miljösatsning. 

Precis som i kyrkan är det viktigt 
med förankringen bakåt i tiden till 
ursprunget. Vi vill gärna bevara 
våra kyrkogårdar och 
begravningsplatser i ursprungligt 
skick men samtidigt sköta om dem 
enligt moderna och miljövänliga 
metoder.  

 
M askinparken har förändrats 
avsevärt de sista åren där 
bensindrivna maskiner fått ge 
vika för batteridrift. All 
häckklippning och mycket av 
gräsklippning och trimning sker 
med batterier som laddas via 
elnätet. Vi slipper avgaser från 
fossilt bränsle samtidigt som 
dessa maskiner arbetar tystare. 
Det bidrar till att stärka den 
rofyllda och tysta miljön som är 
viktig för många besökare. 
Arbetsmiljön för oss som arbetar 
här förbättras genom renare luft, 
mindre vibrationer och mindre 
buller. 

KYRKOGÅRDS
NYTT
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Den äldre delen av Båstad Nya 
Begravningsplats skapades som en 
renässansträdgård med en 
genomgående huvudaxel och en 
tväraxel och ett antal sidoaxlar till 
dessa. På så sätt skapades olika 
kvarter som inramades av häckar 
med olika höjd. De större 
kvarteren markerades med höga 
avenbokshäckar. Dessa kvarter 
indelades i mindre områden av de 
lägre tujahäckarna. De allra lägsta 
häckarna var ursprungligen av 
buxbom som då markerade gräns 
för varje enskild grav. Efter 
buxbomssjukans härjningar dog 
många av plantorna. 
Sommartorkan 2018 och 
åtföljande bevattningsförbud slog 
ut ännu ett antal meter 
buxbomshäck. För att bevara 
utseendet på begravningsplatsen 
ersätter vi efterhand döda plantor 
av buxbom med idegranssorter 
som är lågväxande, kompakta och 
friska. 

Det är viktigt att kunna vattna 
nyanläggningarna i flera år efter 
planteringen. Två år i rad har vi 
haft bevattningsförbud här på 
Bjäre. Därför har vi skaffat stora 
vattentunnor för att ta tillvara 
regnvattnet, en i Östra Karup och 
två i Båstad. De har tjänat sitt 
syfte väl och vi har också tagit 
vara på dammvattnet från 
minneslunden. En miljösatsning i 
tiden som hjälper oss bevara 
essensen från äldre tiders 
skapande. 

 

 
Ingemar Eriksson, 
kyrkogårdsförman och 
Anne-Christine Bredvad-Jensen 
kyrkogårdsarbetare 

KYRKOGÅRDS
NYTT
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kontakta oss
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Kyrkogatan 21, 269 33 Båstad | 
bastad-ostrakarups.forsamling@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/bastad | 0431-787 00 | Öppet mån., tors., fred. kl. 10-12. 

tisd 14-16, onsd. stängt

Kansli Evelin Senniksen
evelin.senniksen@svenskakyrkan.se
0431-787 00

Ekonomi M aria Hallefält
maria.hallefalt@svenskakyrkan.se
0431-787 03

PRÄSTER
John Liljeblad, vik. Kyrkoherde
john.liljeblad@svenskakyrkan.se
0431-787 01
Anette Rajaniemi
anette.rajaniemi@svenskakyrkan.se
0431-787 02

KYRKOMUSIKER
Andreas Lindgren
andreas.lindgren@svenskakyrkan.se
0431-787 06
M arianne Nihlén
marianne.nihlen@svenskakyrkan.se
0431-742 24

DIAKON
Lars Boman
lars.boman@svenskakyrkan.se
0431-787 04
FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Karin Frick
karin.frick@svenskakyrkan.se
0431-787 07

FÖRSAMLINGSHEM
Församlingsgården i Båstad:   
Värdinna M adeleine Frick,  
madeleine.frick@svenskakyrkan.se
0431-787 05
Församlingshemmet i Ö Karup:
Värdinna Rita Bergenholtz
rita.bergenholtz@svenskakyrkan.se
0431-787 09

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Italienska vägen 9, 269 35 Båstad  

Ingemar Eriksson 
ingemar.e.eriksson@svenskakyrkan.se
0431-787 10

BÅSTADS- Ö KARUPS 
FÖRSAMLING 
Bankgiro: 5780-3017
Kyrkorådets ordförande
Peder Hörup
peder.horup@bjarenet.com
0431-746 31
Fastighets- och kyrkogårdsutskottets
ordförande Lars Rosengren
l_rosengren@spray.se
0431-746 79

SWISH- NUMMER
Kollekt Båstad 123 272 33 10
Kollekt Ö Karup 123 570 64 78
Konsert och annat 123 041 09 85

Ansvarig utgivare: John Liljeblad
Redaktör: Evelin Senniksen
Tryck: 24htryck Båstad
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