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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 Svenska 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

Nu är skötselsäsongen på begravningsplatserna (kyrkogårdarna) 
igång. För dig som har skötselavtal på gravplatsen påbörjas sköt-
seln i slutet av mars och ambitionen är att vi innan påsk ska ha 
hunnit med en grundskötsel på alla dessa gravar. Skötselsäsongen 
avslutas vid allhelgona. Det är möjligt att teckna avtal under på-
gående skötselsäsong. Kontakta vår pastorsexpedition för villkor 
och priser. 
För dig som sköter gravplatsen i egen regi påminner vi om be-
gravningslagens bestämmelser: ”En begravningsplats skall hållas 
i ordnat och värdigt skick…” Det innebär att gravrättsinnehava-
ren ansvarar för att hålla gravplatsen i gott skick genom att rensa 
från ogräs. Skötsel av avgränsningshäckar av t ex buxbom är kyr-
kogårdsförvaltningens ansvar. 
Vad gäller avgränsningshäckar av buxbom har Länsstyrelsen 
som är tillsynsmyndighet avseende kyrkogårdens kulturvärden 
en mycket restriktiv hållning till borttagande av sådana häckar. 
Man menar att det kulturvärde de representerar är högt. På både 
Vitaby och Ravlunda kyrkogårdar finns stora partier av buxboms-
häckar. Delar av beståndet har varit smittade av svampsjukdom, 
men under de senaste säsongerna har häckarna återhämtat sig. Vi 
följer utvecklingen och planerar inte i nuläget för några drastiska 
åtgärder. 
Under vintern har vi på Ravlunda kyrkogård haft en arborist för 
att rensa från torra och farliga grenar. Det är en översyn som vi 
kontinuerligt gör på alla kyrkogårdar. 
På Vitaby kyrkogård kommer arbetet med uppställningsplats för 
gravstenar att slutföras, men vi väntar på torrare markförhållan-
den. Vi kommer också att under året lägga om delar av den östra 
muren via entreprenad. 
På S Mellby kyrkogård kommer bättringsarbeten på en av kyrko-
gårdsmurarna att utföras.

Slutligen: Under den milda vinter som vi lämnar bakom oss har 
några besökare på kyrkogården efterfrågat vatten för blomvatt-
ning. Vattnet är avstängt hela vintern så tyvärr finns den servicen 
inte att tillgå.
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När jag befinner mig i norska fjällvärlden på 
somrarna och ska ge mig ut på vandring, så 
finns det olika stigar att gå för att komma upp 
på bergstopparna. Ibland finns det ingen stig 
alls, men riktningen vet jag eftersom jag har 
gått där så många gånger tidigare. Där det 
inte finns någon stig är det ofta besvärligare 
att gå, även om det ”fågelvägen” kan synas 
snabbare. Det är också farligare, eftersom det 
kan visa sig vara dolda gropar som mina föt-
ter kan fastna i , för att inte tala om risken att 
få komma i närkontakt med huggormar. Det 
händer att jag tar dessa ganska obekväma vä-
gar för att få variation på vandringarna, ofta 
går det bra men många gånger ångrar jag mitt 
val.

När jag tar de redan upptrampade och fina 
stigarna märker jag hur lätta stegen blir. Här 
vet jag att jag sprang som barn, mina föräldrar 
har vandrat här och min farmor också när hon 
levde. Minnen kommer upp av vad som sa-
des på vandringarna, vilket väder det var och 
inte minst vad som fanns med i ryggsäcken 
av mat på vägen. Jag tänker att det känns 
som om ”Det sjunger under fotsulorna”, som 
pilgrimsprästen Hans Erik Lindström skrev i 
sin bok med samma namn. Någon och några 
har gått före mig, de har hittat en bra stig. En 
trygg stig. En som inte går raka vägen till må-
let men som snirklar sig fram eftersom det är 
tryggare och ibland bekvämare. Inte lika svårt 
och ansträngande.

Dessa tankar kommer till mig nu när vi går 
in i påskens mysterium. Jesus har gått en 

lidandets väg som i slutet mynnade ut i en 
korsfästelse och död för sedan att uppstå 
på tredje dagen. Den stora epifanian, up-
penbarelsen; uppståndelsen från död till liv, 
där Jesus Kristus än så länge är det enda 
synliga beviset på att just det ens är möjligt! 
På livets väg har Jesus gått före och trampat 
upp stigen. Han har upplevt glädje, sorg, 
besvikelser och stor smärta precis som jag. 
På slutet av sitt liv, där han plågad går mot 
den brutala död som väntar honom känner 
han sig övergiven, och till och med rädd! 
Jag känner igen mig, och jag upplever vilken 
tröst det är att just Han har gått före och vet 
hur det känns! Därför behöver jag inte känna 
mig ensam på min vandring, därför kan jag 
få  längta efter en  Påskdag som kommer 
som en befrielse;  för där infrias hoppet, där 
bekräftas livet och där  gläds  Gud och hela 
Skapelsen!

Du som gick före oss längst in i ångesten,
Hjälp oss att finna dig, Herre i mörkret.

Du som bar all vår skuld in i förlåtelsen,
Du är vårt hjärtas fred, Jesus, för evigt.

Du som med livets bröd går genom tid och 
rum,
Giv oss för varje dag, Kristus, det brödet.

Du som går före oss ut i en trasig värld,
Sänd oss med fred och bröd, Herre, i värl-
den.

May Clara Heldal

Du som gick före oss...
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Vid fastlagssöndagens högmässa med efterföljan-
de fastlagsfirande gjordes insamlingar för utsatta 
människor utanför vårt land. 
Kollekt i kyrkan till Svenska kyrkans/ACT 
fasteinsamling gav 1372 kronor och inne i för-
samlingshemmet 6215 kronor – dessa pengar 
går till ett speciellt projekt, mentormammor. Det 
handlar om att ge unga mammor stöd och utbild-
ning i sin roll. 
Tack till alla som på olika sätt bidrog!

Friluftsgudstjänst på Stenshuvud

Kristi himmelfärdsdag hålls även i år en frilufts-
gudstjänst på Stenshuvud. Himmelfärdsdagen är 
en av årets mest besökta dagarna i Nationalpar-
ken och mitt i detta vimmel av människor håller 
vi alltså gudstjänst. Gudstjänsten börjar kl 14. 
Platsen är ängen nedanför Naturum. Ta gärna 
med en kaffekorg och lämpligt sittunderlag! 
Kl 10 avgår en pilgrimsvandring från Kiviks ka-
pell (mer info på sidan 8).

Pajer 
och 
lotterier 

Kapellet öppnar!
 
Redan i april hålls årets konfirmationsmässa i 
kapellet. Det är ungdomarna och deras anhö-
riga som kommit med initiativet att förlägga 
konfirmationen till kapellet och eftersom grup-
pen är liten fungerar detta utmärkt. 
Från och med den 7 maj och hela sommaren 
inklusive augusti månad firas torsdagens mässa 
i kapellet kl 18. Under samma period morgon-
bön med frukost fredagar kl 8.30.

 
10 maj inviger vi resten av sommarens verk-
samet i kapellet. Kl 11 firas högmässa där vår 
egen kyrkokör sjunger under Annika Ivarssons 
ledning. 

 

Bokcafé 
Bokcaféet öppnar torsdagen den 15 maj och har 
sedan öppet hela sommaren för läsning, bok-
prat och utlåning. 

 
15 maj-18 juni torsdagar och fredagar 
22 juni-28 augusti måndagar-fredagar 
Öppettid kl 16-18 
Dagens novell eller författarsamtal kl 17

Många nya titlar 
finns nu bland 
böckerna!
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Mötesplatser
Vardagslunch 
kl 12 i församlingshemmet 29/4
Musik med österlenarna Knut och Sven.

Psalmmaraton 
Inställt tills vidare - men återkommer!

Morgonbön med frukost
S Mellby kyrka onsdagar kl 8.30

Meditation 
S Mellby kyrka kl 18: 19/4, 3/5, 17/5.

Samtal existens  - öppna samtal om livsfrågor kl 14 
på Äppelgården i Kivik:
Inställt tills vidare - men återkommer!

För livet heter vår syförening. Vi träffas kl 14 i för-
samlingshemmet varannan måndag. 
Inställt tills vidare - men återkommer!

Ur statistiken för 2019
- Mer än 50 högmässor firades – i medeltal besöktes 
de av 43 personer
 
- Vid dop, konfirmation, vigsel och begravning deltog 
3800
 
- Totala antalet deltagare på gudstjänster är 7400
 
- Antal besökare i öppen kulturell- och gemenskaps-
verksamhet var 3000

ÄPPELRIKET
Kammarmusik i Kivik

MUSIK I

En festival där musik och natur möts
på vackra Österlen!

JOHAN DALENE | ERNST KIRCHSTEIGER
ELISE EINARSDOTTER | BODIL JÖNSSON
MESSIAEN QUARTET | MED FLERA
 

3–11 juli 2020

musikiappelriket.se

I Stilla veckan - läsning, musik, tystnad
6, 7, 8 april kl 18 i S Mellby
9 april kl 19  Mässa i Vitaby kyrka  
Läsning av Jesu avskedtal

10 april kl 11 Långfredagsgudstjänst i Ravlunda
11 april kl 23.30 Midnattsmässa i Vitaby
12 april kl 11 Högmässa i S Mellby    Kyrkokören
13 april kl 11 Högmässa i Ravlunda Musik: Duo Z

Stilla veckan och påsk

Så sjöng vi redan på 1500-talet:

Nu kommen är vår påskafröjd.
Pris, Jesus, dig i himmelshöjd!
Från dödens makt befrias vi
när du ur graven framgår fri.

Sv Ps 465
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Policy för kyrktaxi

Boende i Kiviks församling 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 arrang-
emang såsom soppluncher och syföreningsmöten. 
Egenavgiften är 20 kr/ arrangemang och person.

Rekrytering av ny kyrkoherde
I förra numret av Församlingsbladet med-
delade vår kyrkoherde Per Frostensson att 
han lämnar sin tjänst i slutet av året. Det var 
för oss alla ett överraskande och omtumlande 
besked. Efter att i många år ha tjänat för-
samlingen på ett mycket förtjänstfullt sätt, så 
unnar vi Per ett lugnare tempo i yrkeslivet. Jag 
är övertygad om att församlingsborna kommer 
att sakna dig! 

Ganska omgående påbörjades processen med 
rekrytering av ny kyrkoherde. En tidplan för 
arbetet togs fram. En grupp ur kyrkorådet for-
mulerade en annons för publicering i Kyrkans 
Tidning med hänvisning till vår hemsida, där 
det fanns en utförlig presentation av tjänsten. 
Det är idag brist på präster och många försam-
lingar runt om annonserar efter kyrkoherdar. 
Vid kontakter med kontraktsprost och Dom-
kapitlet i Lund har vi fått positiva uttalanden 
om, att Kiviks församling är välkänd och har 
en väl fungerande verksamhet. Vi kan också 
glädja oss åt att det är fem stycken som skickat 
in sina ansökningar.

Ansökningarna registrerades i vårt diarium för 
att därpå skickas till Domkapitlet för gransk-
ning. De sökande ska enligt Kyrkoordningen 
genomgå en behörighetsprövning, som omfat-
tar insända handlingar och utbildningsintyg 
samt intervjuer. Först därefter kan vi i för-
samlingen träffa aktuella kandidater och hålla 
intervju med dem. 

Detta är en formell och utdragen process och 
under rådande förhållanden med influensa så 
kommer den att bli ännu längre. Stiftskansliet 
har meddelat att alla intervjuer med de sökan-
de skjuts framåt i tiden. Just nu vet vi inte hur 
länge. Vi hade planerat att träffa de sökande 
i slutet av april, men nu blir det alltså någon 
månad senare. Då hoppas vi naturligtvis, att vi 
ska finna en ny kyrkoherde, som kan ta över 
stafettpinnen, som Per brukar uttrycka det. 
Efter MBL-förhandling kan kyrkorådet fatta 
beslut om tillsättning av tjänsten.

Clas Johnsson 

I skrivande stund befinner vi oss mitt i en virus-
epidemi som ingen kan se vare sig konsekvenser-
na av eller slutet på. Tiden präglas av osäkerhet. 
Vi ger dig därför här i vårt församlingsblad alla 
planerade gudstjänster och andra mötesplatser i 
Kiviks församling vid tiden för pressläggning. 
Men saker och ting kan förändras snabbt, bero-
ende på smittospridning och myndighetsbeslut. 
Är du osäker vad som gäller för dagen – se 
församlingens hemsida (www.svenskakyrkan.se/
kivik) eller slå en signal till pastorsexpeditionen 
eller prästerna (kontaktuppgifter finns på sid. 2). 
Vi kommer att fira gudstjänst, så länge det är 
möjligt! 
Situationen är obekant för oss alla och ställer nya 
krav på oss. Speciellt om de ovanliga förhållan-
dena som gäller i nuläget blir långvariga. 
Den kommande påsken kommer att bli annorlun-
da på många sätt: Den för vårt område så bety-
delsefulla konstrundan är inställd. Vi kommer att 
få betydligt färre besökare än vanligt på Österlen 
denna påsk. Det påverkar oss alla, men främst 
konstnärer och hela besöksnäringen – boenden, 
restauranger etc. 
Allas våra tankar går förstås till de av oss som 
drabbas av sjukdomen – och den oro vi känner 
för varandra. Vårdpersonal går ett fantastiskt ar-
bete och är värda all respekt. 
Osäkerhet är huvudordet för mig. Låt oss hjälpas 
åt på bästa sätt att vandra vidare i detta okända 
landskap. 
Britt G Hallqvist skriver i en psalm: Driv oss ut 
att bygga broar till en okänd morgondag.
 
                                                     Per Frostensson

Vi firar gudstjänst
så länge det är möjligt!
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Välkommen till gudstjänst!
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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 infor-
mation, t.ex. församlingsbladet. 
För att få nyhetsbrevet - 
anmäl till
maria.jeppsson@svenskakyrkan.se

Vi samverkar med
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APRIL 
5 11.00 Mässa Mellby  S Mellby  Servering
6 18.00 I Stilla veckan  S Mellby  Läsning, musik, tystnad
7 18.00 I Stilla veckan  S Mellby  Läsning, musik, tystnad
8 18.00 I Stilla veckan  S Mellby  Läsning, musik, tystnad
9 19.00 Mässa   Vitaby   Läsning av Jesu avskedtal
10 11.00 Långfredagsgudstjänst Ravlunda
11 23.30 Midnattsmässa Vitaby
12 11.00 Högmässa  S Mellby  Kyrkokören
13 11.00 Högmässa  Ravlunda  Musik Duo Z
16 18.00 Mässa   S Mellby
19 11.00 Högmässa  Vitaby   Frälsarkranvandring på kyrkogården
23 18.00 Mässa   S Mellby
25 14.00 Konfirmationsmässa Kiviks kapell
26 11.00 Högmässa  Ravlunda  Pilgrimsvandring
30 18.00 Mässa   S Mellby

MAJ
3 11.00 Mässa Mellby  S Mellby  Servering
7 18.00 Mässa   Kiviks kapell 
10 11.00 Högmässa  Kiviks kapell  Kyrkokören, servering
14 18.00 Mässa   Kiviks kapell
17 11.00 Högmässa  Ravlunda
21 14.00 Friluftsgudstjänst Stenshuvud  Pilgrimsvandring  
24 11.00 Högmässa  S Mellby  
24 18.00 Sinnesrogudstjänst S Mellby
28 18.00 Mässa   Kiviks kapell
31 11.00 Högmässa  Vitaby 

JUNI
1 18.00 Mässa   Kiviks kapell
4 18.00 Mässa   Kiviks kapell
7 11.00 Högmässa  Ravlunda
11 18.00 Mässa   Kiviks kapell
14 11.00 Högmässa  Vitaby
18 18.00 Mässa   Kiviks kapell

Familjenytt
Döpta
Axel Grindell Berg
Elliot Östensson

Vigda
Karin Persson och 
Bengt Nilsson

Avliden
Kurt Asp           86 år
Maj-Britt Olavi  92 år
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Svenska kyrkan
Kiviks församling våren 2020

Söndag 19 april - frälsarkransdvandring
Kl 11 Högmässa i Vitaby kyrka
kl 12.30 Vandring i och runt kyrkan med frälsar-
kransen. Beräknad tid ca 1 timme. Möjligt att 
köpa en egen frälsarkrans vid kyrkan.

Söndag 26 april
Tema: Vårens ankomst
Från S Mellby kyrka till Sankt Olofs kyrka i sam-
arbete med Simrishamns församling.
Start kl 13 i S Mellby kyrka. Sträcka ca 10 km.
Under vandringen en längre paus då det bjuds 
på grillad korv.
Pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka kl 18.
Anmälan senast 22 april till Lars, 076 1264661.
OBS! Högmässa kl 11 i Ravlunda kyrka för 
den som önskar, därefter transport till S Mellby.

Kristi himmelfärdsdag 21 maj
Tema: Guds rike
Från Kiviks kapell till Stenshuvud Naturum.
Friluftsgudstjänst kl 14.
Start kl 10. Sträcka ca 8 km.

Midsommardagen 20 juni
Tema: Skapelsen
Från Kiviks kapell till Haväng.
Friluftsgudstjänst kl 14.
Start kl 11. Sträcka ca 5 km.

Alla vandringar
Vi vandrar i tystnad!
Egen utrustning efter väderlek.
Vi försöker samordna återresa till startpunkten.

För mer information kontakta Mirja
Tel 0708 413 419 
E-post: mirja.bergquist@g mail.com

Varmt välkomna!

"De som kommer ska 
känna sig väntade"

Vad har varit roligast, Lisbeth?
- Att få möta alla människor! Det är ju viktigt 
för dem att det är välkomnande och fint på 
borden. De som kommer hit ska känna att de 
är väntade.
Lisbeth vill gärna framhålla den goda arbets-
miljön och den välkomnande attityden som 
mötte henne redan från början.
- Vi är ett tight arbetslag trots att vi inte så ofta 
jobbar alla tillsammans. Det känns fint att få 
avsluta sitt arbetsliv på ett så positivt sätt.
Och vad ska du göra nu?
Lisbeth bor i Östra Vemmerlöv tillsammans 
med maken Johnny. Hon kommer förhopp-
ningsvis att ta tag i sin just nu vilande släkt-
forskning. Hon kommer att promenera och 
cykla och inte minst läsa mer. Dessutom har 
hon kvar sitt engagemang i loppisen i Vir-
restad, som drivs av Gyllebo IF. Hon sitter 
med i styrelsen och ser till att loppisens intres-
sen blir tillvaratagna.
Inför avskedet från Kiviks församling är hon 
noga med att få säga:
- Tack, alla gäster som jag har fått möta i 
många olika sammanhang!

29 april är sista arbetsdagen för vår husmor i 
församlingshemmet, Lisbeth Hermansson, 
som nu går i pension. Hon har funnits hos oss 
sedan 2009 och vi kommer att sakna hennes 
varma och välkomnande närvaro vid vardags-
luncher, födelsedagskaffe, syföreningsmöten 
och många andra programpunkter. Det är hon 
som har sett till att det finns blommor och ljus 
på borden, hon har värnat om krukväxterna 
(som verkligen ser ut att trivas!), ansvarat för 
att det alltid köps in kaffe, te och socker till 
våra möten och att det finns rena dukar och 
handdukar i förrådet. 
Det riktiga eldprovet kom när biskop Johan 
besökte oss vid visitationen häromåret, minns 
Lisbeth!


