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Att komma hem...
Känslan och vetskapen av att komma hem är rätt så underbar. ”Hem” är platsen där jag ska
kunna andas ut, lämna det professionella och offentliga och bara vara mitt privata jag. Få vara i fred,
antingen med mig själv eller med familjen. Människor jag känner mest och bäst och som jag är trygg
med. Som jag möter utan skydd och sköld, som jag kan vila tillsammans med och få ny inspiration av.
Att komma hem till Jul är allt detta och lite till.
Många reser långa sträckor för att nå dit. Till barndomshemmet eller som här i Skanör och Falsterbo dit
många kommer till feriehuset, sommarhuset som nu
görs om till Julehus. Ambitionen står klar: allting ska
vara som förr, fast gärna ännu bättre.
Dekorationer, måltider, släkt, vänner
och presenter planeras och listas. Och
man hoppas på det bästa. Att alla förberedelser ska öppna upp för det som
”Att komma hem” står för. De flesta
vet att man kan bli besviken - förväntningarna är för höga för verkligheten.
(Men som kvinnan sa när mannen av
misstag satt eld på julgranen, svärmor
i flykt halkat på isig yttertrappa och
slagit sig blodig, barn skrikandes,
akut missnöjda med julklapparna:
”det blir jul nästa år också…”)

längtan, vilket sökande och vilka rädslor bor där.
Fördomar också. Allt det där kan finnas i oss – det är
inte det avgörande och inget att bli utskälld för. Det
stora är att vi fyller kyrkorna under Julens högtider
för att än en gång försöka fatta vad det innebär att
Gud blir människa. Jesus heter den människan, Guds
son. Och vad vill han mig? Vad ska jag upptäcka?

”I någons inre vandrar
minnen och bilder av jular
som varit”
Att fira Advent och Jul och de andra stora kristna
högtiderna handlar om vår identitet som människor
uppväxta och präglade av vårt lands kultur och
historia. Vår släkt och familjs historia. Men när vi nu
snart firar Julen 2016 sker det inte alls på muséum
eller i ett dammigt vaxkabinett. Mitt i det levande
livet, vårt liv med alla dess skuggor och skiftningar
lyser ljuset från Jesusbarnet i krubban. Ett friskt och
klart ljus, som lyser genom allt. Ett ljus som vittnar
om liv och framtidstro. Julen firar att Gud lever och
verkar för fullt, helar och läker också bland oss i
Skanör och Falsterbo.
Välkommen hem till kyrkan!

Det kallas Julefrid, den frid och det
lugn som är tänkt att råda över själva juldagarna.
Jag vet att många söker just den kvalitén i kyrkan,
alldeles särskilt om man inte finner den någon annanstans. Att gå i någon av Julhelgens gudstjänster är att
komma hem. Själva synintrycken, doften av gran och
levande ljus, musiken och Julevangeliet – allt tillsammans bildar ett slags välbekant hem. I någons inre
vandrar minnen och bilder av jular som varit. Vilka
är kvar, vilka har lämnat.
Jag har hört talas om präster som skällt på den
julfirande församlingen. Anklagelsen handlar då om
att: ”Nu, nu passar det att komma till fullsatt kyrka,
och sentimentalisera kring den kristna högtid, som
kallas jul”. Så dumt. Dumt och onödigt eftersom
ingen av oss vet vad som rör sig i en annan människas inre. Vilka hinder finns där och varför, vilken
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Vi önskar er alla en välsignad Jul och ett
riktigt Gott Nytt År.
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Med förbehåll för
redaktionella ändringar.

Följ oss gärna
på sociala medier!

www.facebook.com/skanorfalsterbo och på Instagram
heter vi @skanorfalsterbo_forsamling

ANDRUM
Falsterbo församlingshus följande lördagar 9.30 - 11.30.
Vi startar med frukost och därefter
dagens programpunkt enligt nedan. Kostnad 50:14/1
18/2

Kompositören och låtskrivaren
Daniel Dahlqvist berättar om sin kristna tro.
Civilekonomen, fd munken, Falsterbosonen och
sommarprataren Björn ”Nathikko” Lindeblad
talar över ämnet ”Från ytlighet till innerlighet”.

Till båda tillfällena gäller anmälan en vecka innan till
diakon Carina. Via sms eller telefonsamtal.

Nya Kyrkoguider i
våra kyrkor
Lunds stift har i samband med
stiftsprojektet ”Karakterisering
av kyrkobyggnader i Lunds stift”
beställt korta audioguider för de
kyrkor som karakteriseringen
omfattar. Dessa guider är gjorda
av Christer Smedberg.

Kyrkoguide
Lyssna eller läs
Falsterbo kyrka

Information

* Lyssna på audiog

kyrkorna i Skåne:
alternativt använ

QR-kod för att kostnadsfritt lyssna på guiden.
(Qr-läsare kan laddas ner gratis, för iPhone på Appstore
och för Android på GooglePlay.)

Guiden är producerad av Christer Smedberg, kyrkoguiden.se

Kyrkoguide

Lyssna eller läs
Sankt Olofs kyrka, Skanör

Information

* Lyssna på audio

VIKTIGT MEDDELANDE OM VÅRA
KYRKOGÅRDAR
Kyrkogårdsförvaltningen meddelar härmed att de gravar
som utlystes åren 2006-2008
- och där ingen gravrättsinnehavare gav sig till
känna – nu betraktas som återlämnade till
huvudmannen, dvs Skanör-Falsterbo församling.
Ytterligare information lämnas av
Kyrkogårdsadministratör
Johan Törnqvist Sandelius

Gerties kaffe

Falsterbo församlingshus - Tisdagar kl 14.00
Kaffe med fikabröd serveras i trevlig
gemenskap med musik från Armeriakören.

Qr-koderna till höger finns i våra
kyrkor och scannar man in koden
med sin telefon så får man lyssna
på audioguiden dirket på plats i
kyrkan.

kyrkorna i Skåne
alternativt anvä

QR-kod för att kostnadsfritt lyssna på guiden.
(Qr-läsare kan laddas ner gratis, för iPhone på Appstore
och för Android på GooglePlay.)

Guiden är producerad av Christer Smedberg, kyrkoguiden.se

SKANÖRS FÖRSAMLINGSHUS
RENOVERAS
Kyrkorådet har tagit ett beslut om att renovera Skanörs församlingshus, framförallt det exteriöra
men även ett helt nytt kök kommer att byggas och
stora salen kommer få en välbehövlig upprustning.
Den dagliga verksamheten är därför flyttad till
Falsterbo församlingshus under denna period.
Vid frågor om en särskild grupp eller verksamhet
vänligen kontakta verksamhetsansvarig.
Renoveringen beräknas vara färdig till Mars 2017.

Sista träffen för 2016 är 6 dec och första för
2017 är den 10 jan.
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KOMMANDE RENOVERING AV
1700-TALSORGELN I FALSTERBO KYRKA
Vi vill rikta ett varmt tack till de församlingsbor och konsertbesökare
som generöst bidragit till orgelfonden, både under året som gått samt
under den insamling som leddes av Lars Dufberg för några år sedan.
Tack vare det glädjande
beskedet att församlingens
ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning blivit beviljad är de samlade medlen
nu tillräckliga för att kunna
upphandla renoveringen
av det mycket värdefulla
instrumentet i Falsterbo
kyrka. Tillskottet om
433.000 kr ger oss handlingskraft och förhoppningen är att kontrakt ska
kunna skrivas inom kort
och instrumentet stå klart
under nästa höst.
Renoveringen bekostas
helt av bidrag och insamlade medel och kommer
inte belasta församlingens
ekonomi.
Orgelns kulturhistoriska
värde är mycket högt. Den
byggdes 1769 av orgel4 I KYRKOÅRET

byggaren Anders Malmlöf
(1729-1789) från Malmö.
Av 11 orglar är detta den
enda bevarade av Malmlöfs
verk, och den är en av fem
bevarade 1700-talsorglar i
Skåne. Den är byggd med
ett för sin tid gammalmodigt byggnadssätt vilket gör
den särdeles intressant och
med undantag för en lätt
ombyggnad 1867 är instrumentet i sitt ursprungliga
skick.
Redan 2010 gjordes ett
restaureringsprogram av
Anders Johnsson, organist i
S:t Andreas kyrka i Malmö,
universitetsadjunkt i orgelspel på Musikhögskolan i
Malmö samt Lunds stifts
sakkunnige i orgelbyggnadsfrågor. Detta program
ligger till grund för det

arbete som nu kommer
upphandlas. Renoveringen
kommer i huvudsak att
innebära en iståndsättning
av orgeln samt rengöring
och reparation av pipverket.
Båda kilbälgar sätts i funktion och en ny fläkt insätts
enligt moderna restaureringsprinciper. De pipor
som försvunnit bakom
fasaden rekonstrueras.
Även orgelhuset kan behöva
en lättare översyn
av konservator.
Det renoverade instrumentet kommer vara till stor
glädje för församlingen och
dess stora kulturhistoriska
och musikaliska värde av
intresse också ur ett större
regionalt perspektiv.
Robert Bennesh

FAKTA OM
KYRKOANTIKVARISK
ERSÄTTNING
Den kyrkoantikvariska
ersättningen utgör ungefär
en fjärdedel av de totala
kostnaderna för underhåll
och investeringar. Svenska
kyrkans medlemmar bidrar
genom kyrkoavgiften med
den största delen.
I ett internationellt perspektiv har Sverige, som få
andra länder, ett stort antal
välbevarade kyrkor med
tillhörande inventarier från
en period som omfattar
närmare 1 000 år. Sveriges
3 400 kyrkobyggnader är
ett levande arv dit inte bara
byggnaden och rummet
hör, utan många gånger
även en kyrkogård och den
omgivande miljön.
I Lunds stift finns det ca
520 kyrkor och nästan 490
av dem är skyddade av
Kulturmiljölagen.

KONSERTER vintern 2016
SÖNDAGEN DEN 27 NOVEMBER KL. 16.00 I SKANÖRS KYRKA

Svenska stråkkvartetten, bestående av musiker från Kungliga Hovkapellet
i Stockholm och Malmö Symfoniorkester, framför Brahms andra Stråkkvartett och
Mozarts Klarinettkvintett i A-dur tillsammans med klarinettisten Carl-Johan Stjernström.
Entré 100 kr som betalas i vapenhuset, barn upp till 15 år fri entré

SÖNDAGEN DEN 11 DECEMBER KL. 16.00 I SKANÖRS KYRKA
Adventskonsert
Församlingens barnkörer under ledning av Anne-May Larsson och
Margaretakören under ledning av Gunnel Rask. Fri entré.

TISDAGEN DEN 13 DECEMBER KL 19.00 I FALSTERBO KYRKA
Luciakonsert
Med en för kvällen utökad Ungdomskör under ledning av Anna Rubarth.
Sångsolist Ann-Sofi Härstedt.
Fri entré.

FREDAGEN DEN 9 DECEMBER KL 18.30 I FALSTERBO KYRKA

”Let it play, let it play, let it play!” – Jul med Bach
Barockensemblen Camerata Öresund med Peter Spissky och Marcus Mohlin.
Programmet har Bachs cembalokonserter i centrum, men för att julstämningen
riktigt ska infinna sig bjuds det också på Corellis älskade julkonsert.
Biljetter säljs för 100 kr på plats i vapenhuset, barn upp till 15 år fri entré.

FREDAGEN DEN 30 DECEMBER KL. 19.00 I SKANÖRS KYRKA

”Ett musikaliskt fyrverkeri” – Nyårskonsert
Efter förra årets succé välkomnar Skanör-Falsterbo församling åter den kanadensiska
mezzosopranen Evanna Chiew. Tillsammans med Robert Bennesh på piano och orgel,
flöjtisten Johanna Zetterqvist och cellisten Viktor Nordliden bjuds det på ett
färgsprakande program med musik av bl.a. Ravel, Delage, Léfebure-Wély och Roven.
Biljetter säljs för 100 kr på plats i vapenhuset, men de förbokas genom att
ringa eller maila till pastorsexpeditionen. Barn upp till 15 år fri entré.

TACK FÖR ETT FANTASTISKT ÅR!
Den 1 september förra året tillträdde jag som organist i
Skanör-Falsterbo församling. Jag är oerhört glad över ha fått
verka på en plats med helt fantastiska medarbetare,
engagerade förtroendevalda, och inte minst alla
härliga församlingsbor.
Det finns i allra högsta grad en speciell anda här i
Skanör-Falsterbo och jag ser det som ett privilegium att ha
omslutits av den. För övrigt genomsyras församlingen av
kreativitet, vilket har gjort min tid här särdeles spännande, och jag
är stolt över det vi åstadkommit tillsammans.
Samtidigt som jag givetvis ser fram emot min nya tjänst som
domkyrkoorganist och de utmaningar jag kommer möta i Lund,
både på församlings- och stiftsnivå, är det lite tungt att så snart
lämna en gemenskap jag trivts så väl i. Framförallt är jag dock
tacksam över att ha fått utvecklas i min yrkesroll och som
människa tillsammans med er och det känns skönt att veta att
församlingen är i mina kollegors trygga händer och omsorg.
Varma hälsningar,
Robert Bennesh
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4 December
Falsterbo kyrka kl 16.00

KEFAS Ungdomskväll
Tisdagar kl 18-21 i Falsterbo församlingshus
Här kan du träffa dina kompisar, utmana någon i guitar
hero, spela pingis och spel, måla, få hjälp med matten,
låna en elgitarr och käka pannkakor
Vi avslutar kvällen med W.W.J.D!
KEFAS är för dig som går på högstadiet och gymnasiet.
Gå med i KEFAS ungdomskvälls facebookgrupp så blir du
uppdaterad!
För mer information om konfirmand- och
ungdomsverksamheten kontakta
församlingspedagog Carina Samuelson.

www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.com/skanorfalsterboforsamling

H2O
Instagram: @skanorfalsterbo_forsamling

U N G D OMSM Ä SS A
15 JANUARI - FALSTERBO KYRKA - KL 16.00

www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

Ungdomsmässa
och tacobuffé!
Kom gärna till våra ungdomsmässor i Falsterbo kyrka.
Varierat program med mycket musik.
Efteråt bjuds det på härlig tacobuffé i
Falsterbo församlingshus.

www.facebook.com/skanorfalsterboforsamling
Instagram: @skanorfalsterbo_forsamling

U N G D OMSM Ä SS A
12 MARS - FALSTERBO KYRKA - KL 16.00

Alla är välkomna!
Ungdomsmässan börjar kl 16.00

4 December		
”Stjärna”
15 Januari			”H2O”
12 Mars			”Hemligheter”
6 I KYRKOÅRET
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Barn & Familjeverksamheten
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Sagt om Babyrytmiken:

F

ör ditt barn är din röst det vackraste i världen.
Även om du tycker att du inte kan sjunga.
Det gör ingenting!
Det viktigaste är att du sjunger! När barnet föds är
dess hjärna utrustad för att det ska kunna lära sig
tala. Vi vet också att vi redan från början ska prata med spädbarnet. Om man vänjer sig vid att tala
med barnet kommer detta att i framtiden ge barnet
en av de största tillgångar en modern människa kan
få, nämligen en rik ordskatt, förmågan att nyanserat
uttrycka sin mening och sina känslor.

Babyrytmik

Tisdagar kl 11.00 - 12.00,
för barn upp till ett år.
Föranmälan!

Välkomna till gudstjänst med

Babycafé

SMÅ&stora
med Små&Stora

Torsdagar kl 10.00 - 12.00 för föräldrar
med bebisar upp till 18 månader.
Tid för föräldrar att träffa andra vuxna,
fri lek för de små, sångstund som
avslutas med en kort andakt och fika.

..

Oppet hus

Välkommen till

Gudstjänst

Söndag
Söndag 6
11 december
Falsterbokyrka
kyrkakl
kl 11.00
11.00
Skanörs

med Julfest i Falsterbo församlingshus

med Julfest i församlingshuset

Torsdagar kl 14.00 - 16.00 för
föräldrar med barn som är över
18 månader samt syskon.
Vi pysslar, sjunger, lär känna
berättelserna om Jesus och fikar.

För anmälan och information, kontakta
församlingspedagog Anna Gustafsson.

www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.com/skanorfalsterboforsamling
Instagram: @skanorfalsterbo_forsamling
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Stort tack!

Flera av församlingens medarbetare avslutar sina
tjänster här under den närmaste tiden.
I kyrkan är vi glada och lite stolta över att vi under lång tid varit bra på att ta
emot nya medarbetare, ofta i kyrkan under fina former. Lika viktigt är att avtacka
medarbetare för längre eller kortare arbetsinsatser, också det under bra former.
Vi kommer att få öva oss ganska rejält i avtackningens konst framöver – och det
vill vi inte göra ensamma!
fr. vänster uppifrån:
Marianne Frid ferm
Mats Andersson
Robert Bennesh
Anne-May Larsson
Tobias Blomberg

Så observera datum och plats och kom gärna och säg ett par vänliga ord till de
medarbetare som nu lämnar Skanör och Falsterbo.
Den 30 december i samband med Nyårskonserten i Skanörs kyrka, kl 19.00
avtackar vi organist Robert Bennesh. Robert har, som många nu vet, blivit
utnämnd till Domkyrkoorganist i Lund. Efter konserten ordnar vi ett mingel där
säkert ett och annat ”lycka till!” kommer att höras.
Anne-May Larsson, som under ett och ett halvt år har byggt upp barnkörerna hos
oss lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet. Vi avtackar henne vid Adventskonserten,
3:e Advent, söndagen den 11 december kl 16.00 i Skanörs kyrka.
Trettondagen, den 6 januari vid Mässan i Falsterbo
kyrka finns fler att önska lycka till!
Här avtackar vi komminister Marianne Frid-Ferm, som går i pension efter sex års
tjänstgöring här liksom kyrkogårdsarbetare Mats Andersson, som slutar efter 10
års anställning. Efter mässan inbjuder vi till en kyrklunch i församlingshuset vid
Skoltorget.
Söndagen den 22 januari konstaterar vi att ett år susar alldeles för fort iväg.
Pastorsadjunkt Tobias Blomberg avtackas i mässan i Falsterbo kyrka för sin första
tjänst, och sitt första år som präst i Svenska kyrkan. Pastorsadjunktsåret är just
precis ett år och nu ska vi önska Tobias lycka och välgång i hans kommande
gärning i kyrkans tjänst.

Välkommen
Benjamin!
Vi hälsar en ny ordinarie kyrkvaktmästare välkommen i
arbetslaget. Benjamin Holmgren, 22 år ung men ändå
gammal i gården…Hur hänger
det ihop, berätta!
Benjamin: Första gången jag
jobbade i församlingen var
jag 15 år och hade 2-veckors
sommarjobb på kyrkogården i
Falsterbo. Det fungerade bra och jag
trivdes, så sedan har det fortsatt med
sommarjobb och extrainsatser under
åren. På senare tid efter att jag gick ut
gymnasiet har jag vickat på ett sjukvikariat sammanlagt i två år.
8 I KYRKOÅRET

Richard: Vad tycker du är bäst med
dina arbetsuppgifter?
Benjamin: Roligast är att träffa alla
människor som rör sig i kyrkan och ute
på kyrkogårdarna. De berättar
saker om sin tillvaro, riktiga
verkliga händelser, som gör att
jag lär mig mycket om livet.
Och det är bra.
Richard: Du jobbar både inne i
kyrkorna och ute. Vad tycker du
om det?
Benjamin: Jag gillar det. Det
är omväxlande hela tiden. Blir aldrig
enahanda och långtråkigt. Dop och
vigslar är särskilt roligt. Alla är glada
och förväntansfulla och ibland träffar
jag en och annan gammal kompis. Jag
är ju uppvuxen i Skanör och känner

såklart mycket folk, det är positivt.
Richard: Du är 22 år och detta är
ditt första fasta jobb. Vad tror du
om dina yrkesplaner i framtiden?
Benjamin: Helt säkert kommer jag
vara kvar under din återstående
kyrkoherdetid, haha(inte så många
år kvar..) Sedan är det svårt att veta.
Livet är långt, arbetslivet också, så
man får se hur man utvecklas och
vad som dyker upp.
Richard: Välkommen nu på din
ordinarie tjänst Benjamin – och
stort lycka till!
Benjamin: Tack så mycket.

SKANÖR-FALSTERBO FÖRSAMLING VÄLKOMNAR ER TILL 2017 ÅRS

KARNEVAL

Söndag 26 februari
samling vid Bäckatorget
bakom ICA Skanör
kl 12.30

Karnevalståget går kompade av Malmö Brass Band upp via
Mellangatan till Skanörs kyrka där karnevalsgudstjänsten börjar kl 13.00.
Karnevalsyran fortsätter sedan med efterföljande karnevalsfest där det
bjuds på Fastlagsbullar, Piñata och härlig karnevalsmusik.
Kom utklädda och gör karnevalen till en folkfest i Skanör-Falsterbo!
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FREDAG 9 DECEMBER
Konsert i Falsterbo kyrka kl 18.30

ONSDAG 7 DECEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

UNGDOMSMÄSSA I FALSTERBO KYRKA
KL 16.00
Mathilde Karlgren, Anna Gustafsson, Carina
Samuelson. Tacobuffé i församlingshuset.

SÖNDAG 4 DECEMBER
ANDRA ADVENT
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Tobias Blomberg. Kyrkkaffe i tornrummet

DECEMBER

ONSDAG 30 NOVEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

KONSERT I SKANÖRS KYRKA KL 16.00
Svenska stråkvartetten framför Brahms andra
stråkkvartett och Mozarts Klarinettkvintett i
A-dur. Entré 100 kr, betalas i vapenhuset,
barn upp till 15 år fri entré.

SÖNDAG 27 NOVEMBER
FÖRSTA ADVENT
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Marianne Frid Ferm,
Mathilde Karlgren, Tobias Blomberg, Gunnel
Rask, Anne-May Larsson, Margaretakören,
barnkörerna, Caroline Andrén – trumpet,
David Strömberg – trombon.

NOVEMBER

04

01

28
30

26

25

24

ONSDAG 4 JANUARI
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30

SÖNDAG 1 JANUARI
NYÅRSDAGEN
Nyårsmässa i Falsterbo kyrka kl 17.00,
Richard Aspegren.

JANUARI

FREDAG 30 DECEMBER
Nyårskonsert i Skanörs kyrka kl 19.00.
Avtackning av Robert Bennesh.
(mer info på sidan 8)

ONSDAG 28 DECEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30

Måndag 26 december
Annandag Jul
Stefansmässa i Skanörs kyrka kl 16.00
Tobias Blomberg, Ann-Sofi Härstedt.

SÖNDAG 25 DECEMBER
JULDAGEN
Julotta i Falsterbo kyrka kl 07.00
Marianne Frid Ferm, Gunnel Rask.

LÖRDAG 24 DECEMBER
JULAFTON
Julbön vid ankaret på Skanörs gamla kyrkogård kl 11.00, Richard Aspegren.
Familjejulbön i Skanörs kyrka kl 14.00,
Mathilde Karlgren, Ann-Sofi Härstedt
Julbön i Falsterbo kyrka kl 17.00,
Richard Aspegren, Ann-Sofi Härstedt solist.
Midnattsmässa i Skanörs kyrka kl 23.30,
Tobias Blomberg.
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ONSDAG 22 FEBRUARI
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 19 FEBRUARI
SEXAGESIMA
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren.
Kyrklunch i församlingshuset.

ONSDAG 15 FEBRUARI
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 12 FEBRUARI
SEPTUAGESIMA
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren. Kyrkkaffe i tornrummet.

ONSDAG 8 FEBRUARI
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 5 FEBRUARI
KYNDELSMÄSSODAGEN
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00.

ONSDAG 1 FEBRUARI
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

FEBRUARI

SÖNDAG 29 JANUARI
FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren. Kyrkkaffe i tornrummet.

NOVEMBER - DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI - MARS
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ONSDAG 21 DECEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30,
Mathilde Karlgren.

SÖNDAG 18 DECEMBER
FJÄRDE ADVENT
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren. Kyrkkaffe i tornrummet.

ONSDAG 14 DECEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30,
Tobias Blomberg.

TISDAG 13 DECEMBER – LUCIADAGEN
Falsterbo kyrka kl 19.00
Luciakonsert med Ungdomskören under
ledning av Anna Rubarth.
Sångsolist Ann-Sofi Härstedt. Fri entré.

ADVENTSKONSERT I SKANÖRS KYRKA KL 16.00
Församlingens barnkörer under ledning av
Anne-May Larsson och Margaretakören under ledning av Gunnel Rask. Richard Aspegren
Fri entré.

SÖNDAG 11 DECEMBER
TREDJE ADVENT
Gudstjänst med små och stora i
Falsterbo kyrka kl 11.00 – barn och familjeverksamhetens terminsavslutning, Richard
Aspegren, Anna Gustafsson, Carina Samuelson.
Julfest i Falsterbo församlingshus.

Camerata Öresund. ”Jul med Bach” (se s5.)

Med reservation för ändringar.
Sydsvenskans predikoturer gäller.
För löpande information se
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
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ONSDAG 25 JANUARI
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 22 JANUARI
TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren.
Avtackning av Tobias Blomberg.
Samling efteråt i församlingshuset.

ONSDAG 18 JANUARI
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

UNGDOMSMÄSSA I FALSTERBO KYRKA
KL 16.00
Mathilde Karlgren, Anna Gustafsson, Carina
Samuelson. Tacobuffé i församlingshuset.

SÖNDAG 15 JANUARI
ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren. Kyrkkaffe i tornrummet.

ONSDAG 11 JANUARI
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 8 JANUARI
FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren. Kyrkkaffe i tornrummet.

FREDAG 6 JANUARI
TRETTONDEDAG JUL
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Avtackning av Marianne Frid Ferm och Mats
Andersson. Kyrklunch efteråt i Falsterbo
församlingshus.
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ONSDAG 15 MARS
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

UNGDOMSMÄSSA I FALSTERBO KYRKA KL 11.00
Mathilde Karlgren, Anna Gustafsson, Carina
Samuelson. Tacobuffé i församlingshuset.

SÖNDAG 12 MARS
ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren. Kyrkaffe i tornrummet.

ONSDAG 8 MARS
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 5 MARS
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren.
Kyrklunch i församlingshuset.

ASKONSDAGSMÄSSA I SKANÖRS KYRKA
Kl 18.00, Richard Aspegren.

ONSDAG 1 MARS
ASKONSDAGEN
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

MARS

SÖNDAG 26 FEBRUARI
FASTLAGSSÖNDAGEN
Karneval med samling på Bäckatorget kl
12.30. Karnevalståget avgår kl 12.45 och
går längs Mellangatan. Karnevalsgudstjänst i
Skanörs kyrka kl 13.00, Richard Aspegren.
Karnevalsfest efter gudstjänsten.

Välkommen att julhandla i din
personliga galleria i Höllviken!

Fri parkering!
Toppengallerian
vard 10-20
lör 10-17
sönd 11-17

Toppen ICA
vard 8-20
lörd 8-18
sönd 8-18

Öppettider Apoteket, Burger King, Espresso House och
Systembolaget - se www.toppengallerian.se

Vill du att Ditt företag, event
eller verksamhet ska synas här?
Vi erbjuder annonsutrymme i Kyrkoåret till
företagare, stora som små till mycket
konkurenskraftiga priser. Passa på att synas i
Näsets största publikation.
Kontakta Johan Törnqvist Sandelius,
0708-170588 eller johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se

”En begravning är inte en dag i livet,
utan hela livet på en enda dag”

Välkommen in till oss!

Skanör

Öppet alla dagar 7-23
tel 040 - 47 02 58
Södergatan 12

Näsets egen begravningsbyrå sedan 1996
Vi finns på Falsterbovägen 50 i Höllviken
Dygnet runt på telefon 040 – 45 10 26
www.arcusnet.se
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KYRKANS VÄNNER

Környheter!
Barnkörerna och ungdomskören

Varannan onsdag träffas Kyrkans Vänner i Falsterbo
församlingshus 18.30 - 20.30

kommer från årsskiftet att ledas av
fösamlingspedagog Anna Gustafsson.
Vikarierande körledare för
S:t Kristofferkören blir
Peter Sjunnesson och
Ann-Sofi Härstedt leder
Margaretakören.
För mer information kontakta
respektive körledare.

30/11 Elin och Alice Jönsson sjunger julens sånger.
4/1 Nyårsfest
Anmälan till Susanne Bergman
073-751 33 26 senast 22/12.
Ta med julklapp värd minst 50:25/1 ”Med Glitter och Glamour”
Glenn Forslund med hans två 		
musikalvänner
Camilla Tsipogiannis och
Imre György tar oss med på en
resa i musikalvärden.
8/2 Kompositören och artisten
Daniel Dahlqvist tillsammans
med Iris Bergcrantz.
Underskön sång utlovas.
22/2 Ej fastställt program.
8/3 Kommunpolis/inspektör Mats Rindborn Grahl:
”Brottsförebyggande råd och hur jag skyddar mej bäst”

Sopplunch

Varannan torsdag serverar husmor
Susanne goda soppor i Falsterbo
församlingshus.
Vi startar kl 12.00 och dagen avslutas
efter underhållningen kl 14.00.
Soppan kostar 40:- Varmt välkomna!
24/11
8/12
2/2
16/2
2/3
16/3

Kyrkoherde Richard talar kring ämnet:
”När någon dör, vad gör man då?”
Vi sjunger julsånger och äter vårt lilla julbord.
Anmälan till diakon Carina senast den 1/12.
Ann-Sofi Härstedt och Magnus Linden gästar oss med en
fantastisk bukett av kända sånger.
Blir en sprakande start på nya terminen.
Ej fastställt program.
Ej fastställt program.
Vår förre kantor Glenn Forslund sjunger allsång med oss.

S:t Kristofferkören

För information om övningstider
kontakta Peter Sjunnesson.
4-stämmig blandad vokalensemble
med fokus på västerländsk
konstmusik. Detta är kören för Dig
som är en van körsångare med god
notläsningsförmåga och ett särskilt
intresse för att sjunga a capella.

Margaretakören - NY TID!
Måndagar kl 18.30 - 20.15
i Falsterbo kyrka.
Detta är en kör både för den erfarne
och för dig som inte läser noter så
väl, men som är beredd att arbeta
hårt för att utveckla dina vokala
resurser.
Vi sjunger 3-4-stämmig repertoar
från världens alla hörn och olika
genrer.

Ungdomskören

Måndagar kl 17.15 - 18.45
Skanörs kyrka.
Ungdomskören riktar sig till tjejer
och killar som går på högstadiet och
gymnasiet. Vi sjunger musik från
olika genrer, med eller utan
ackompanjemang, från en
till flera stämmor.
Start vecka 3.

Barnkörer

Onsdagar 15.30 - 16.30
Skanörs kyrka
Barn i åldrarna 9-12
Onsdagar 16.30 - 17.45
Skanörs kyrka
Barn i åldrarna 6-8
Start vecka 3.
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Swisha din gåva till 9001223 eller
SMS:a FEM till 72905 och ge 100kr.
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

Låt fler få fylLa fem!

SVENSKA
KYRKANS
INTERNATIONELLA
ARBETE
Var
femte sekund
dör ett
barn som inte hunnit
fylla fem. Me
Nu ligger vägen öppen ännu ett år för Svenska kyrkans internationella arbete att skapa möjligheter till
får
leva
i trygghet
klara
kritiska
första
fem år. Libone
bestående
förändring
för människorkan
i världen,
med desina
fastekampanjer
som börjar
med Julinsamlingen
Det är vår stolthet att ännu ett år få vara till hjälp där vi behövs.
ett
av Kapstadens fattigaste områden. Om ett och ett halvt
Det som vi i dag ger namnet Kyrkans internationella arbete Var med i arbetet att påverka och göra skillnad
Det
är deras viktigaste födelsedag.
har historiskt sin grund i Svenska kyrkan mission
tillsammans för en bättre värld. Svenska kyrkan stöder
(SKM grundad 1897) som främst arbetade ute i världen
och Lutherhjälpen som grundades 1947, för att arbeta i
Europa i spåren efter andra världskriget.
De två tillsammans blev Hela världen med fokus på Hela/
läka. Logotypen var en jordglob med ett bälte med texten
”Hela Världen.”
I dag sedan 2010 gick Svenska kyrkan med i Act Alliance
– Action by Churches together; ”gemensamma insatser av
kyrkor över hela världen.”

omkring 300 projekt i 40 länder. Tillsammans med våra
partners – både kyrkor och organisationer – vill vi
utrota fattigdom och orättvisor. Vi arbetar för ett
långsiktigt utvecklingsarbete, som ger människor
framtidstro genom att ge dem möjlighet att försörja sig
själva och att minska barn-och mödradödligheten.
Utbildade, så kallade mentormammor går t.ex. in och ger
stöd och kunskap till ensamstående mödrar i slumområden
i södra Afrika.

Den nya logotypen är ”Svenska kyrkan Internationellt
arbete, medlem i Act Alliance.”
Man behöver inte gå långt för att se att det råder obalans i
världen mellan rika och fattiga.

När naturkatastrofer och väpnade konflikter är ett faktum,
är de lokala kyrkorna först på plats, ja de är där redan
innan katastrofen inträffar. Eftersom medlemmarna har
lokal kännedom och talar det inhemska språket blir

Swisha din gåva till 9001223 eller
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3 | bg 900-1223

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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foto: simon stanford/ikon

VÄRLDSBÖNDAGEN
3 mars i Strandkyrkan, Skanör, kl 19.00
Världsöndagen firas i mer än 170 länder runtom
på vår jord den första fredagen i mars
Böner beds på mer än 1000 språk med början i
gryningen, i Tonga och slutar
40 timmar senare i Alaska.
I Sverige har vi varit med i 75 år och samlas denna
dag på ca 400 platser runt om i vårt land.
I år samlas vi i Strandkyrkan i Skanör kl 19.00.
Vi - tillsammans med Höllvikens församling,
Ljungkyrkan och Strandkyrkan hjälps åt
med programmet.
I år är det kvinnorna på Filippinerna som skrivit
och förberett grundmaterialet.

Legalt nytt

en barn
som
kommunikationen bättre och de drabbade
känner sig trygga.
e och
Latita bor i
Därefter anländer representanter för
år fyller
de fem.
utländska kyrkor
och andra

KONFIRMANDER 2016

Konstverk: ”På tröskeln till barndomen”
av Ruth Mariet Trueba Castro

Varmt välkomna

Konfirmation 2 juli – Skanörs kyrka
Alfred Andersson, Emil Appelgren, Ludwig Blondell,
Maximilian Pallier Gustafsson, Lucas Ingner,
Oliver Kellgren, Linh Knutsson, Astrid Kockum,
Tova Kullgren, Emma Lindblom Larsson,
Vera Montelius, Fredrik Nyström, Linus Olsson,
Theodor Qvarlander, Peder Rosberg,
Gustav Rönnberg, Oscar Sandell, Axel Scharl,
Hanna Sellman, Wilma Winquist,
Erica Wäreborn, Astrid Yllmark.

VÄRLDSBÖNDAGEN 4 MARS 2016

hjälporganisationer. Alla behövs för att rädda
liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig
värdighet!

Kuba: ”Ta emot barnen – ta emot mig”

Årets julkampanj har titeln ”Låt fler få fylla
fem”. Genom att stödja projekt hur man
gräver brunnar, som ger rent vatten, bygger
bättre hus, ökar sina skördar osv. utrotas
undernäring och fler barn överlever sin
femårsdag. Barnen är vår framtid.

Kontaktkonsulenterna i Skytts kontrakt för
Svenska kyrkans internationella arbete.
Margaretha Alwall Svenning
Marianne Frid Ferm

Konfirmation 6 augusti – Falsterbo kyrka
Isabella Ahlberg, Lovisa Ajerstam, Amélie Almegård,
Amanullah Azimi, Adrien Chatriot, Edvin Gantelius,
Tilde Höjer, Therese Engberg Carlsson,
Jacob Rörstrand, Julianna Samuelsson,
Nils Sternby, Viveka Tibblin.
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Bengt Hansson, pensionerad bankman, revisor i
Skanör-Falsterbo församling och före detta politiker i
Vellinge kommun.
VÄLKOMMEN ATT PRESENTERA DIG

Jag är sedan 1967 gift med Ewa. Nästa år
har vi alltså varit gifta i 50 år och då blir
det kanske fest. Vi har två söner, Henrik
och Anders, som båda bor i
Skanör-Falsterbo med sina familjer.
Anders är kanske mer känd för
allmänheten såsom riksdagsledamot för
Moderaterna.
Innan jag pensionerades arbetade jag som
kontorschef i Sparbanken i Skanör i 34
år, revisor bland annat i Skanör-Falsterbo
församling och politisk företrädare för
Moderaterna i Vellinge kommun.
Jag är en social person och har haft olika
uppdrag i föreningslivet i
Skanör-Falsterbo under många år. På
70-talet startade jag Falsterbonäsets Pistolskytteklubb. Jag är inte längre aktiv i
klubben. Sedan 1974 har jag varit broder
i S:t Knuts Gille, dess skattmästare i 20 år
och därefter dess
Ålderman i 20 år. I januari i år
överlämnade jag åldermannaskapet till
sonen Anders, vilket naturligtvis gladde
mig lite extra.
Sedan 1972 är jag även kassaförvaltare
i Falsterbonäsets museiförening och har
under ett antal år tillika varit dess

Profilen
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ordförande.
Jag har alltid haft lätt för att tala med
människor och menar att grunden till
all god kommunikation är att tala till
människor på människors vis.
Då vi i församlingen en julafton saknade
kyrkoherde fick jag frågan från Skanörs
Båtklubb, som håller i detta arrangemang,
om jag ville hålla en betraktelse vid
ankaret på Skanörs
kyrkogård.
Jag tackade med
glädje ja och trivdes
mycket väl med
uppdraget.
Det passar mig väl
att hjälpa till och det
kristna budskapet är
inte okänt för mig.

ifrån att var och en kan planera sitt arbete
med frihet under ansvar.
I efterhand har jag tänkt att jag kanske
skulle varit mer auktoritär i min ledarstil.

VAD KAN KYRKAN BETYDA I
SAMHÄLLET IDAG?

Kyrkan är betydelsefull för samhället.
Många människor lever ett stressigt liv.
De arbetar mycket
och hinner sällan
vila. Då kan kyrkan
vara en lugnande
faktor i samhället
och en plats där
man får möjlighet
att stanna upp och
reflektera.

– Vi vuxna har redan
fått erfara kristen
tradition och liv, nu
gäller det våra barn
och barnbarn

Innan jag mötte
prästen Marianne Frid
Ferm, som arbetar i församlingen, hade
jag svårt för kvinnliga präster. Jag tyckte
att en präst skulle vara en man. Marianne
har fått mig att ändra åsikt och jag uppskattar hennes arbete.
När jag i banken hade chefsansvar över
ett antal personer var mitt dilemma att
jag var för vänlig. Min tanke var att inte
detaljstyra de anställdas arbete utan utgå

Kyrkan är också
traditionsbärare.
Barn/familjeverksamheten liksom
ungdomsverksamheten är bland det
viktigaste.
När vi lever i ett mångkulturellt samhälle
behöver vi satsa på att undervisa och informera de unga om den svenska kristna
traditionen. Vi vuxna har redan fått erfara
kristen tradition och kristet liv. Nu gäller
det våra barn och barnbarn.

Text: Anna Gustafsson

ÄR DET VIKTIGT MED
TRADITIONER?

Att upprätthålla traditioner är viktigt,
både familjetraditioner och andra kulturella traditioner.
Jag är amatörhistoriker sedan 40 år tillbaka och i många år har jag haft historiska
vandringar såväl i Skanör som i Falsterbo
under olika perioder. Det är roligt att vara
med och levandegöra historien om vår
bygd. En av mina favoritsysselsättningar
är att ta emot skolklasser på Falsterbo
museum.
När jag var barn bodde jag i Malmö och i
Skanör-Falsterbo på somrarna. På söndagarna tog mina föräldrar ofta med mig till
Malmö museum. Jag tror att dessa besök
var startskottet för mitt stora historiska
intresse.

HUR FIRAR DU JUL?

Julen är en stor familjehögtid. Vi tillbringar alltid julen i Sverige. På juldagen har
vår son Henrik födelsedag. Julafton firar
vi med barn och barnbarn. Vi äter god
mat och det har blivit tradition att titta på
Kalle Anka och då barnen var små besöka
familjejulbönen i Skanörs kyrka men
numera julbönen i Falsterbo kyrka.

Allt har sin tid

Jag har varit er komminister några år, betydande år för mig.
Tiden går så fort och den tycks accelerera ju äldre man blir. Dock
har varje tid sin charm eller som det står i Predikaren (3:1):
Allt har sin tid.
Nu är det tid för mig att tacka alla kära församlingsbor som bär
upp Skanör-Falsterbo församling och mina
kära medarbetare.
Precis som ett träd får sina årsringar i sin stam varje år som går har
också jag fått mina ”årsringar”. Det är lärorika och goda minnen
som jag tar med mig. Ni har alla gett mig så mycket.
Här en plats på jorden nära hav och himmel.
De goda minnena tar jag med mig. Skönheten av allt
jag har upplevt här i allvar och glädje.
Ni kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta.

Må Gud i rikt mått välsigna er alla.
Marianne Frid Ferm
Er komminister 2010-2017
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Julen i Skanör och Falsterbo

Söndagen den 27 nov - 1:a Adventsmässa
Falsterbo kyrka kl 11.00

Söndagen den 4 dec - 2:a Adventsmässa
Skanörs kyrka kl 11.00

Söndagen den 11 dec - 3:e Adventsgudstjänst med Små&Stora
Falsterbo kyrka kl 11.00
För mer information se s7.

Söndagen den 11 december - Adventskonsert
Skanörs kyrka kl 16.00
Församlingens barnkörer under ledning av Anne-May Larsson
och Margaretakören under ledning av Gunnel Rask.
Fri entré.

Tisdagen den 13 dec - Luciakonsert
Falsterbo kyrka kl 19.00
Med Ungdomskören under ledning av Anna Rubarth.
Sångsolist Ann-Sofi Härstedt. Fri entré.

Söndagen den 18 dec - 4:e Adventsmässa
Skanörs kyrka kl 11.00

Julafton 24 dec - Julbön vid ankaret
Skanörs kyrkogård kl 11.00

Julafton 24 dec - Familjejulbön
Skanörs kyrka kl 14.00

Julafton 24 dec - Julbön
		

Falsterbo kyrka kl 17.00

Julafton 24 dec - Julnattsmässa
		

Skanörs kyrka kl 23.30

Juldagen 25 dec - Julotta
		

Falsterbo kyrka kl 07.00

Annandag Jul 26 dec - Stefansmässa
			

Skanörs kyrka kl 16.00

Fredag 30 dec - Nyårskonsert ”Ett musikaliskt fyrverkeri ”

						
		

Skanörs kyrka kl 19.00
Entré 100kr, för mer information se s5.

Söndag 1 jan - Nyårsmässa
Falsterbo kyrka kl 17.00

Trettondedag Jul 6 jan - Mässa
Skanörs kyrka kl 11.00
18
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Lilla Katekesen
rätt upp och ner

Musiken - ett universellt språk
Musik är ett universellt språk som kan kommuniceras
över hela världen. Det är det som gör musiken till den
ojämförligt starkaste kulturyttringen, som påverkare,
underhållare och livsförändrare.
Du behöver inga förkunskaper för att vara mottagare
av musik. Det enda som behövs är förmågan att höra,
att lyssna, att öppna sina sinnen.
Detta ljud, dessa regelbundna svängningar, öppnar upp
för nya möjligheter och nya erfarenheter. Musikens förmåga att lyfta eller dämpa en omgivning är väl kända
och används i de mest skilda sammanhang.
Världens makthavare kanske skulle använda sig av
musik för att just öppna upp låsta kommunikationsvägar. För musik handlar om kommunikation. Ofta tar
musiken den snabbaste vägen i
kommunikationslandskapet – från hjärta till hjärta.
Martin Luther använde sig ofta av musik för att
kommunicera det kristna budskapet. Han var mycket
produktiv och komponerade både melodier och skrev
texter till många psalmer som också ingår i vår svenska
psalmbok. En välkänd julpsalm som han har skrivit
texten till är: ”Ett barn är fött”.

På en av våra julgudstjänster ska vi sjunga just den, dels
för att den är fin i texten och har en sångbar, vacker
melodi, men också som en liten hälsning till vår reformator, som firar ett stort jubileum 2017.
Hela psalmen är uppbyggd som en betraktelse över den
stora kontrast som präglar Jesu födelse. Först det stora
som ligger i att Guds son föds i enkelhet och fattigdom.
Gud hade kunnat välja något storslaget magnifikt, men
gör inte det. Jesus vilar ”i ringhet klädd på fattigdomens bädd”. Det finns en djup mening i det.
Kontrasten ligger just i att om omständigheterna hade
varit annorlunda vid Jesu födelse, om världen bara
bestått av guld och pärlor och utgjort den dyrbaraste
säng någon skådat, ja då hade den bädden ändå varit
för klen för Gudssonen Jesus. Hans rikedom är annorlunda, märks och verkar på ett nytt sätt. Guldet bleknar, pärlorna mörknar i ljuset av Gud själv. Psalmen
avslutas med en välkomsthälsning från den sjungande
församlingen till Gud: ”Välkommen var, o Herre kär!
Vår gäst du vorden är.”

Anna Gustafsson
Richard Aspegren

KYRKOÅRET I 19

HÄR NÅR DU OSS

LEGALT NYTT
DÖPTA

JULI
Astrid Linnea Kjellström
Andrea Vilda Leonora Radelius Lidgard
AUGUSTI
Sebastian Stambuk
Noah Otto Mason Wiberg
Alexander Oskar Widholm Nathell
Hampus Eric Westerberg
SEPTEMBER
Stephanie McKenzie Lind
OKTOBER
Anna Beatrice Olivia Lidgard
Isabel Marija Antonia Lidgard
Maja Fredriksson
Alicia Leonore Pettersson
Jacob Max Ebbot Ohrelius

VIGDA

AUGUSTI
Camilla Carenelli och Thomas Fröslev
SEPTEMBER
Anna Lyon och Douglas Briem
Rebecca Legrand och Joachim Düring
OKTOBER
Angelica Skytte och Henrik Hallin

AVLIDNA

JULI
Märta Antin, 99 år
Mats Westberg, 67 år
AUGUSTI
Maj-Britt Lauridsen, 92 år
Svea Eriksson, 84 år
Nils Marcusson, 78 år
Marianne Johansson, 67 år
Evert Lund, 89 år
Sivert Lundahl, 89 år
SEPTEMBER
Erik Thulin, 95 år
Kjell Tage Jönsson, 89 år,
Maud Ekberg, 89 år
Hans Åke Rosberg, 75 år
Stefan Petersson, 71 år
Greta Karlsson, 96 år
Otto Hjalmar Silverschiöld, 80 år
OKTOBER
Leif Lenskjold, 85 år
Mona Åblom, 75 år
Tony Andersson, 52 år
Maina Gröndahl Jörgensen, 84 år
Alf Örnberg, 64 år
Maj-Britt Nilsson, 84 år

K Y R K TA X I

Du är välkommen att ta kyrktaxi
till gudstjänster och aktiviteter!
Säg ”kyrktaxi” när Du/Ni beställer.
Tel:20040
- 45 33 00 OBS ej färdtjänst!
I KYRKOÅRET

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN, KYRKOGATAN 5B, 239 30 SKANÖR
EXPEDITIONSTID: MÅ, TI, TO, FR KL 10.00 - 12.00
I MÅN AV TID TAR VI GÄRNA EMOT TELEFONSAMTAL OCH BESÖK UNDER KONTORSTID.
TELEFONVÄXEL: 040 - 47 97 00. FAX: 040 - 47 55 89
E-POST: SKANOR-FALSTERBO.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE
BOKNINGAR
Karin Grip
Tel: 040 - 47 97 03
karin.grip@svenskakyrkan.se
HUSMOR
Susanne Laine
Mobil: 0761 - 16 27 43
susanne.laine@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSHUSEN
Skanör, tel: 040 - 47 97 15
Falsterbo, tel: 040 - 47 97 18
KYRKOHERDE
Richard Aspegren
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99
richard.aspegren@svenskakyrkan.se
KOMMINISTER
Marianne Frid Ferm
Tel: 040 - 47 97 07
Mobil: 0702 - 15 71 24
marianne.frid.ferm@svenskakyrkan.se
KOMMINISTER
Mathilde Karlgren
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se
PASTORSADJUNKT
Tobias Blomberg
Mobil: 0708 - 79 48 80
tobias.blomberg@svenskakyrkan.se
DIAKON OCH KANTOR
Carina Hansson
Mobil: 0708 - 83 16 62
Tel och besökstid: må - ti kl 10.00 -12.00
Telefontid: to kl 17.00 - 19.00
carina.hansson@svenskakyrkan.se
VIKARIERANDE KYRKOMUSIKER
Peter Sjunnesson
Mobil: 0702 - 93 48 93
peter.sjunnesson@svenskakyrkan.se
Gunnel Rask
Mobil: 0704 - 79 96 07
gunnel.rask@svenskakyrkan.se
Ann-Sofie Härstedt
Mobil: 0703 - 64 29 54
EKONOMI
Göran Brändemar
Tel: 040 - 47 97 02
Mobil: 0705 - 24 02 02
goran.brandemar@svenskakyrkan.se
KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Lars Lindmark
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com
KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE
Sara Lindström
Mobil: 0768 - 94 19 62
sara@lindstromfamily.se

HIMLALIV
Kyrkogatan 6
Tel: 040 - 47 97 11
FÖRSAMLINGSPEDAGOGER
Anna Gustafsson, barn och familj
och körledare barn och ungdomskörer
Tel: 040 - 47 97 12
Mobil: 0733 - 24 96 53
anna.e.gustafsson@svenskakyrkan.se
Carina Samuelson, konfirmand, ungdom
Tel: 040 - 47 97 14
Mobil: 0708 - 34 57 97
carina.samuelson@svenskakyrkan.se
KYRKOGÅRDSFÖRESTÅNDARE
Tomas Holmgren
Tel: 040 - 47 97 17
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se
KYRKOGÅRDSADMINISTRATÖR
Johan Törnqvist Sandelius
Tel tid: Må, 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Tel: 040 - 47 97 06
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se
KOMMUNIKATÖR
Johan Törnqvist Sandelius
Mobil: 0708 - 17 05 88
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se
KYRKVÄKTARNA I SKANÖR
Tel tid: Kl 09.00 - 09.30
Tel: 040 - 47 97 09
Sven-Ingvar Nilsson, platsansvarig
Mobil: 0708 - 34 13 11
sven-ingvar.nilsson@svenskakyrkan.se
Björn Rosencrantz
Tel: 040 - 47 97 09
Mobil: 0725 - 53 65 01
bjorn.rosencrantz@svenskakyrkan.se
KYRKVÄKTARNA I FALSTERBO
Tel tid: Kl 09.00 - 09.30
Tel och fax: 040 - 47 97 17
Tomas Holmgren, kyrkogårdsföreståndare
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se
Benjamin Holmgren
Mobil: 0708 - 34 13 19
benjamin.holmgren@svenskakyrkan.se
KYRKVÄRDAR
Aina Andersson
Susanne Bergman
Guje Fahlström Dahlberg
Karin Gustafsson
Catharina Gustafsson
Birgit Guth
Gertie Hansson
Sara Lindström
Sonia Löfkvist
Jan Nyberg,
Susanne Ohlsson
Hans Palenius

