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Pastorsexpeditionen
Södra Mellby, 277 35 Kivik
kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/kivik

Ekonom Viktor Eld 
Expeditionen öppen månd, onsd, fred 
säkrast 10-12 
tel 0414-700 65, fax 0414-713 59

Kyrkoherde Per Frostensson
tel 0414-713 61, SMS 0708 749546 
Per.Frostensson@svenskakyrkan.se

Komminister May Heldal
Tel 0414-713 62, SMS 0708 531294
may.heldal@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare
Södra Mellby och Ravlunda: 
Bengt Svensson 
Tis-fred 9-9.30  
tel 0414-704 31, fax 307 41

Vitaby: Ulf Nilsson
Tis-fred 9-9.30 
tel 0414-72351, fax 0414-722 33

Vid frågor om gravskötsel: 
Pastorsexp, tel 0414-70065

Kyrkomusiker Maria Jeppsson 
Tel 0414-713 57, SMS 0708 160973
maria.jeppsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker Annika Ivarsson
Tel 0414-71358 SMS 0708 160923
annika.ivarsson@svenskakyrkan.se

Barnledare Ingela Nilsson 
Tel 0414-713 54, SMS 0708 161265
ingela.a.nilsson@svenskakyrkan.se

Husmor Lisbeth Hermansson
Tel 0414-70065
lisbeth.hermansson@svenskakyrkan.se

Fasta nummer är kopplade till mobiltele-
fon, så det är lätt att nå den du söker. Eller 
sänd SMS.

Kyrkofullmäktiges ordf 
Tomas Ek 0703-603629

Kyrkorådets ordf 
Clas Johnsson 0414-73010, 0708472836
clas.johnsson@osterlen.tv

SJÄLARINGNING i kyrkorna i Ravlunda, 
S. Mellby och Vitaby kl 10.00
För besked kontakta pastorsexpeditionen

GUDSTJÄNST
på Solgläntan enl. överenskommelse

JOURHAVANDE PRÄST 
& MEDMÄNNISKA Tel 112 kl 21-06

FÖRSAMLINGSBLADET 
ges ut av Kiviks församling.
Red.: Kh Per Frostensson (ansv.utg.)
I L Högberg 073 8076046

Här informerar vi alla folkbokförda i församlingens geografiska om-
råde om begravningsverksamheten, som Sv. kyrkan på statens uppdrag 
ansvarar för. Största delen av den avgift staten tar ut går till skötseln 
av kyrkogårdarna.

BEGRAVNINGSOMBUD för icke kyrkotillhöriga 
(utsedd av Länsstyrelsen)
Ingela Bröndel, tel 0414-241 31

Vitaby kyrkogård – flera stora projekt 2019-2020

På Vitaby kyrkogård har det genomförts tre större projekt under det 
andra halvåret 2019. Allt har skett efter Länsstyrelsens tillstånd och 
inom begravningsverksamhetens budget.

Först lades hela den norra muren om, en sträcka på ca 90 meter. En 
förväxt och spretig häck togs bort. Den befintliga trädinramningen 
var bara delvis intakt, flera träd hade redan fällts p g a röta. Nu har 
nya lindar planterats som skapar en mjuk och vacker inramning.

Det andra projektet är en ny singelbelagd gång som leder tågpas-
sagerare från perrongen ner mot kyrkan. Tidigare har man gått inom 
jordningsområdet i minneslunden, vilket inte uppfattats etiskt kor-
rekt. Nu leds man naturligt in på en ny gång söder om minneslunden. 

För att förstärka rumsligheten 
och tydliggöra passagen har 
en lågväxande växt planterats 
på båda sidor om gången. 
Den ansluter sedan naturligt 
till den långa befintliga 
gången i väst-östlig riktning, 
ner mot parkeringen och 
kyrkan.

Foto: Mats Uppvik
Det tredje projektet är en vacker och funktionell stensamling, ett 
lapidarium, i kyrkogårdens sydvästra hörn. Platsen har länge använts 
som uppställningsyta för flyttade gravstenar. Betongplattor har lagts 
ner i den svaga slänten där stenarna kommer att läggas ner. Grav-
stenarna placeras i grupper så det blir lätt att gå runt och se de olika 
stenarna. Allt ska vara färdigställt till påsken 2020.

Under 2020 kommer delar av kyrkogårdens mur mot öster att reno-
veras. Delar av den är i gott skick, men en längre sammanhängande 
sträcka har stort renoveringsbehov. Området ligger inom fornmin-
nesområde och nödvändiga tillstånd har dragit ut på tiden. Nu är till-
stånd klart och planen är alltså att denna mur ska sättas i stånd 2020.

Omslagsfoto: Leif Lindholm
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Pexit
Jag kommer i slutet av året att lämna mitt upp-
drag som kyrkoherde i Kiviks församling. Att 
vara kyrkoherde innebär att stå i ett långt his-
toriskt pärlband av präster sedan medeltiden, 
att bära en stafettpinne under ett antal år, att ge 
ALLT under sitt lopp – men också se och känna 
efter när det är dags att lämna över stafettpin-
nen. Kanske kan man säga att jag som ledare 
har tagit församlingen så långt jag kan – nu får 
någon ny ta vid.
 
2020 är ett bra år för att lämna över stafett-
pinnen. Vi har ett stabilt kyrkoråd som är väl 
intrimmat – och som leds av en engagerad 
ordförande. Först efter kyrkovalet hösten 2021 
kommer ett nytt kyrkoråd att formas. Vi har 
också en stabil personalsituation med de nyrek-
ryteringar som gjorts de senaste månaderna. Det 
betyder att vi har goda förutsättningar för konti-
nuitet i organisationen vid ett byte på kyrkoher-
deposten 2020.
 
Jag önskar det bästa för Kiviks församling och 
kommer därför att stå kvar som kyrkoherde 
under lång tid så att kyrkorådet får möjlighet 
att rekrytera min efterträdare på ett bra sätt. Jag 
kommer att sluta min tjänst senast vid kyrkoår-
ets slut, alltså i slutet av november 2020. Däri-
genom finns goda förutsättningar för kyrkorådet 
att i lugn och ro genomföra den ganska kompli-
cerade process som det innebär att rekrytera ny 
kyrkoherde. Det betyder förstås att jag just nu 
inte har någon ny tjänst i sikte utan lägger ner 
all energi på att fortsätta ansvaret här. Tids nog 
får vi se vad som öppnar sig. Jag och min hustru 
är fast förankrade i bygden sedan mer än 30 år 
och vi har inga planer på att lämna Österlen. 
 
Jag återkommer förstås senare med mitt tack 
till alla er som betytt så mycket för mig ge-
nom åren. Jag började ju som komminister i 

församlingen 2002 och har sedan 2009 varit 
kyrkoherde. Att jag började här som vanlig för-
samlingspräst har satt sin prägel på hur jag tagit 
mig an uppdraget som kyrkoherde. Jag har i bot-
ten behållit min identitet som församlingspräst, 
jag har fortsatt att med stor glädje och mening 
leda församlingens huvudgudstjänst, högmäs-
san, men också många andra gudstjänster. Mötet 
med hundratals konfirmander har påverkat mig 
mycket. Enskilda samtal, både på mitt kontor 
och ute i hemmen i församlingen har gett starka 
erfarenheter av djupet, glädjen men också smär-
tan i det mänskliga liv vi fått som gåva. Att se 
Kiviks kapell utvecklas till en spännande och 
öppen mötesplats, att vara en del av hur ett brett 
musikaliskt nätverk med många konserttillfällen 
vuxit fram har också berett mig glädje.
 
Tacket kommer förstås också att riktas till alla 
fina arbetskamrater – men också det större ar-
betslaget: Alla ni som genom ideella insatser gör 
den lilla församlingens liv så rikt.
 
Vi ska inte glömma att Kiviks församling är en 
av Lunds stifts minsta enheter. Det skapar förut-
sättningar för närhet och förtroende – men den 
lilla församlingens har förstås också sina utma-
ningar. 
 
Med detta sagt vill jag önska en god helg och 
goda månader framöver. Vi planerar för fullt för 
framtidens församlingsliv. Redan nu på söndag 
kommer ett nytt och spännande inslag: Mässa 
Mellby. En ny mässa som präglas av enkelhet, 
musik och delaktighet. Kom och var med!
 
Slutligen: Kristen tro är alltid tron på en ny 
framtid, en morgondag, ett bortom. Det gäller 
mig - det gäller oss alla!

Per Frostensson
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Mötesplatser
Psalmmaraton 
22/2, 21/3, 25/4 kl 17 i S Mellby kyrka
7/2, 6/3, 25/4 kl 15 i församlingshemmet

Morgonbön med frukost
S Mellby kyrka onsdagar kl 8.30

Meditation 
S Mellby kyrka kl 18: 23/2, 1/3, 22/3, 5/4, 
19/4, 3/5, 17/5.

Samtal existens  - öppna samtal om livsfrågor 
kl 14 på Äppelgården i Kivik: 6/2, 5/3, 2/4, 7/5, 
4/6

För livet heter vår syförening. Vi träffas kl 14 
i församlingshemmet varannan måndag: 10/2, 
24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5

Svenska kyrkan
Kiviks församling

Vardagslunch

Kontakt: Mirja  0414-70789, 0708413419
e-post: mirja.bergquist@gmail.com

En gång i månaden under vår och höst serveras 
en enkel vardagslunch kl 12 i församlings-
hemmet med trevlig samvaro och någon gäst. 
Ingen föranmälan.

26/2 Annika Ivarsson, församlingens nya 
kantor, är dagens gäst.
25/3 Rolf Cedergren spelar stenkakor ur 
Reinholds arkiv 
29/4  Program kommer!

Ny kontraktsindelning
Lunds stift är indelat i tolv kontrakt.  Inom 
kontraktet sker samverkan över församlings- 
och pastoratsgränser.  Varje kontrakt har en 
kontraktsprost som utses av biskopen efter 
att kontraktets präster har sagt sitt.  Prosten 
biträder biskopen med ledning och tillsyn samt 
visiterar på biskopens uppdrag de olika för-
samlingarna. Efter en del sammanslagningar 
under senare år tillhör vi numera Ljunits, Her-
restads, Färs och Österlens kontrakt och vår 
kontraktsprost är Åke Appelgren, kyrkoherde 
i Lövestads församling.

Våffeldags igen!
Våfflorna i Ravlunda skola är en tradition - ef-
ter högmässan kl 11 i kyrkan på Marie bebå-
delsedag 22/3 serveras traditionsenligt kaffe 
med våfflor, grädde och sylt. Välkomna!

Fint i Ravlunda
Församlingen har av Lunds stift beviljats 
kyrkounderhållsbidrag för konservering av 
epitafium och votivskepp i Ravlunda kyrka. 
Det innebär att vi nu kan gå vidare med förbe-
redelser för arbetet.

Festlig 
fastlagssöndag!

Högmässan kl 11 
i S Mellby kyrka 23/2 

följs av servering, lotterier 
och försäljning inne i 
församlingshemmet.

Alla intäkter går till 
de mest behövande.

Välkomna!
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Mässa Mellby
Den 2 februari, på Kyndelsmässodagen, startar 
Mässa Mellby, en gudstjänst som blir återkom-
mande en gång i månaden under 2020. Tankarna 
bakom den "nya" gudstjänsten är större delaktighet 
och delande för alla och med mässan i centrum. 
Kom gärna till kyrkan kl 10 för genomgång och 
fördelning av "att göra" Ca en kvart innan guds-
tjänsten börjar spelas musik som håller på tills vi 
börjar kl 11.  I Svenska kyrkans Handbok finns det 
mycket variation av texter; i Mässa Mellby har vi 
valt enkla och nyskrivna texter. De liturgiska, mu-
sikaliska, partierna är också valda från den nyare 
repertoaren i handoken.
Efter gudstjänsten är alla välkomna att dela en 
enkel, gemensam måltid i församlingshemmet.
Mässa Mellby kommer sedan att firas 1 mars, 5 
april och 3 maj.

Större delaktighet
Mer musik

Fler instrument

Större rörlighet

Barnvänligt

Nya och gamla psalmer

Gemensam måltid efter gudstjänsten

Alla får plats!

2 februari
1 mars
5 april
3 maj

Kortare predikan

Vid mässan 2/2 välkomnar vi vår nyanställda kantor Annika Ivarsson!
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Ta med din egen mugg!
Som ni säkert vet har vi slopat all engångsplast i vår verksamhet: 
inga kaffekoppar, inga glas, inga vattenflaskor i plast förekommer. 
Kaffet efter söndagens mässa serveras i pappersmugg och glasen 
som ser ut som plast är gjorda av miljövänlig stärkelse.  Ännu 
bättre är det förstås att göra som många andra och ta med en egen 
kopp till kaffet (Obs - detta är inga engångsartiklar!).

Ett litet axplock från de gångna helgernas aktiviteter

Bland alla konserter minns vi särskilt 
när Österlens kammarkör vid två till-
fällen under mellandagarna framförde 
Benjamin Brittens A Ceremony of 
Carols samt traditionell julmusik i S 
Mellby kyrka. Flöjtisten Anna Norberg 
var solist.

Ljus i mörkret upplevde vi i S Mellby kyrka 
kvällen före Luciadagen med sedvanlig sång 
och musik och ett vackert Luciatåg med två 
Lucior: Hanna Andersson och Emma As-
sarsson!

Jodå, trots avsaknaden av snö hittade tomten till 
Ravlunda skola, där församlingen firade sed-
vanlig julfest i januari. Efter familjegudstjäns-
ten i kyrkan vidtog kaffe med hembakat och 
dans kring granen i skolan. Och sist men inte 
minst en godispåse till alla. 
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Policy för kyrktaxi

Boende i Kiviks försam-
ling som av olika skäl har 
svårigheter att ta sig till 
församlingens kyrkor eller 
församlingshem har rätt att 
beställa transport via Kiviks 
Taxi. Detta gäller förutom 
resa till ordinarie högmässor 
på söndagar eller vid större 
helger även transport till vissa 
diakonala arrangemang såsom 
soppluncher och syförenings-
möten. Egenavgiften är 20 kr/ 
arrangemang och person.

MARS
1 11.00 Mässa Mellby  S Mellby Servering i församlingshemmet
5 18.00 Mässa   S Mellby 
8 11.00 Högmässa  Ravlunda 
12 18.00 Mässa   S Mellby 
15 11.00 Högmässa  Vitaby 
 18.00 Sinnesrogudstjänst S Mellby 
19 18.00 Mässa   S Mellby 
22 11.00 Högmässa  Ravlunda Servering i skolan
26 18.00 Mässa   S Mellby
29 11.00 Högmässa  Vitaby

Välkommen till gudstjänst!

Ev. ändringar och kompletteringar på församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/kivik.
KYRKSKJUTS: Ring TAXI dagen innan körning!  Kiviks Taxi 700 98

Ge din kollekt eller annan gåva via 
swish. Ange ändamål.
Församlingens nummer är 
1230741579

Kiviks församlings nyhetsbrev 
sänds regelbundet ut via e-post 
och kompletterar annan informa-
tion, t.ex. församlingsbladet. För 
att få nyhetsbrevet - anmäl till
maria.jeppsson@svenskakyrkan.se

Vi samverkar med

Familjenytt

Döpta
Esben Östensson
Oliver Nilsson

Vigda
Livia Laks och Yngve Persson

Avlidna
Kerstin Mannergren Ågren  82 år
Karin Johansson                 88 år
Elisabeth Bergendal      98 är

 

t
APRIL 
2 18.00 Mässa   S Mellby 
5 11.00 Mässa Mellby  S Mellby Servering i församlingshemmet

FEBRUARI
2 11.00 Mässa Mellby  S Mellby Servering i församlingshemmet
 18.00 Sinnesrogudstjänst S Mellby 
6 18.00 Mässa   S Mellby 
9 11.00 Högmässa  Vitaby  Gästpredikant: Gunnar Sjöberg
13 18.00 Mässa   S Mellby 
16 11.00 Högmässa  Ravlunda 
20 18.00 Mässa   S Mellby 
23 11.00 Högmässa  S Mellby Fastlagsfirande i församlingshemmet
26 18.00 Askonsdagsmässa Vitaby  
27 18.00 Mässa   S Mellby
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Ett nytt ansikte möter oss numera på expedi-
tionen. Viktor Eld var på plats redan i höstas 
och sedan årsskiftet är han vår fast anställde 
ekonom. Men han är knappast obekant för 
oss, eftersom han tidigare har vikarierat inom 
gravskötseln och vid vaktmästarnas semestrar 
samt varit med och dokumenterat gravar. På 
det sättet var han redan bekant med en del av 
personalen, så introduktionen gick smidigt.
Viktor bor nu i Kristianstad men har växt upp i 
Simrishamn. Morfar var för övrigt den välbe-
kante fotografen Stieg Eldh (som dock stavade 
efternamnet med h!).  Ekonomiutbildningen 
avslutades i december och första anställningen 
blev alltså i Kiviks församling. 
Var det något han hade räknat med?

- Det bara kom, säger han lite förvånat.

Förvånad blev han nog också när arbetet 
visade sig bestå av så stor del ekonomi och 
resten administration, men han försäkrar att 
det är både utmanande och stimulerande. 

- Det svåraste är att få tiden att räcka, jag har 
inte riktigt greppat hur jag ska prioritera ar-
betsuppgifterna, men det kommer nog.

Bland uppgifterna finns att ta emot bokningar, 
arkivera, administrera begravningsverksamhe-
ten, se till att IT fungerar, ha koll på ekonomin 

och föra protokoll vid kyrkorådets sammanträ-
den. Just nu håller han på med arbetet att digi-
talisera kalendern, så till sommaren försvinner 
den blåa boken som ligger på skrivbordet och 
där församlingens verksamhet och alla bok-
ningar finns.

- Aministrationen är väldigt tidskrävande och 
en digital kalender är första steget mot att 
administrera en del av arbetet. På sikt kommer 
man även att kunna boka dop och vigsel direkt 
på hemsidan via systemet.

Sedan några år tillbaka ägnar sig Viktor åt 
fallskärmshoppning. Ekonomin till att hoppa 
har inte funnits under studietiden men det ska 
bli ändring på det nu när han är tillbaka i jobb. 
Det var här han träffade flickvännen Kajsa-
Stina som är en mycket erfaren fallskärmshop-
pare. Viktor berättar målande om hur det är 
att efter utbildning och tio godkända hopp få 
licens och kunna ge sig ut på nya utmaningar. 

Det intresset måste vara en perfekt kontrast till 
det stillasittande skrivbordsjobbet!

Gravregister 
och fallskärmshopp

Barnkonventionen
FN:s barnkonvention blev vid årsskiftet 
svensk lag. Kyrkorådet ska med den som 
riktlinje göra en barnkonsekvensanalys i de 
ärenden som är tillämpliga. Grundprinciperna 
i konventionen är förbud mot diskriminering, 
barnens bästa i främsta rummet, rätt till liv 
och utveckling samt rätt att få komma till tals. 
Barn är i detta sammanhang alla i åldrarna 
0-18 år.

Principen om barnens bästa skall alltid beaktas 
och väga mycket tungt. I konflikter med vux-
nas intressen ska barnens bästa nästan alltid ha 
företräde. I de fall barnens bästa inte kan väga 
tyngst, ska det redovisas i beslutet hur man har 
resonerat.
Kyrkorådet har följt de här riktlinjerna sedan 
tidigare och tar alltid hänsyn till barnens bästa 
i församlingens verksamhet.

Clas Johnsson 


