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Släpp taget!

D

et är julaftonsmorgon. Kyrkan är full av
barnfamiljer, nu skall julkrubban byggas.
Prästen börjar läsa julevangeliet och efterhand som läsningen fortskrider bär barn efter barn
krubbfigurerna bort till kyrkvärden, som placerar
dem på rätt ställe.

se framåt med den nyfikenhet, som kan skapa nya
livsmöjligheter och infallsvinklar på vad som är det
viktiga i livet. Våra händer är ofta så överfulla, att
det inte finns plats att ta emot något nytt . Tänk om
vi inför denna julhelg skulle stanna till och titta ner
på våra händer.

Mattias 4 år väntar på sin tur. I sin ena hand bär
han en smurf, den lilla plastfigur, som han älskar och
aldrig lämnar ifrån sig. Så får han en figur att bära
iväg till krubban. I den ena handen finns smurfen
och i den andra vilar Jesusbarnet. Han stannar en bit
från krubban, öppnar båda sina händer och tittar ner
på dem - länge. Plötsligt räcker han fram smurfen
till kyrkvärden att ställa i krubban och så springer
han och Jesusbarnet i full fart kyrkogången ner till
mamma och pappa.

I julens budskap blir vi än en gång påminda om, hur
Gud vill få plats i våra liv för att ge oss livsmod,
hopp och mening med detta unika och fantastiska
liv, som vi just nu lånar.
En rikedom finns beredd åt oss.

Jag tänker ofta på den här episoden, när en ny fas
kommer i livet , som det gör nu, när vi går in i ett
nytt kyrkoår. Jag ser den lille Mattias framför mig
tittande på sina händer och hur han vågar släppa
taget om något älskat för att få något nytt. Den lille
parvelns beteende har aldrig upphört att ställa frågan:
vågar jag, vågar ni ?
Vi är så ofta fastlåsta i våra egna positioner, ställningstaganden och älsklingstankar att vi inte förmår

Han kommer till vår frälsning sänd, och nådens sol
av honom tänd, skall sig ej mera dölja.
Han själv vår herde vara vill, att vi må höra
honom till och honom efterfölja, nöjda/höjda över
tiden/och i friden av hans rike, en gång varda honom
like. (sv ps 119:4)

Vi önskar er alla en välsignad Jul och ett
riktigt gott nytt år.
Biskop em Christina Odenberg
TF Kyrkoherde

Omslagsbild: Fönster i koret, Skanörs kyrka
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PATRIK AHLMARK är församlingens nya kyrkoherde
På kvällen den 23 oktober stod det klart – då fattade kyrkorådet i Skanör-Falsterbo församling
beslut om att erbjuda tjänsten som ny kyrkoherde i församlingen till Patrik Ahlmark.
Hur känns det?
Det känns jätteroligt och
spännande.
Varför sökte du
tjänsten som kyrkoherde i
Skanör-Falsterbo
församling?
Jag stod vid ett vägskäl och
letade efter en ny utmaning
och hade hört mycket gott
om församlingen. Många
som jag berättade för att jag
sökt tjänst i Skanör-Falsterbo
församling sa också att de
kunde se mig som kyrkoherde här. Det kändes både
naturligt och rolig. När jag
åkte hem efter mötet med
anställda och förtroendevalda var jag jätteglad och det
kändes riktigt bra.
Vad har du för bild av
Skanör-Falsterbo
församling?
En välsedd församling på en
vacker och populär plats,
som förändras mellan
sommar- och vinterhalvåret.
Skanör-Falsterbo har två fina
kyrkor, stora möjligheter och
vet vad det är att vara församling i med- och motvind.
Berätta lite om dig själv och
vad du har för bakgrund?
Jag har varit präst i snart
22 år i fyra landsändar och
trivs i mötet med människor
i alla åldrar. Innan prästkallet
kom så utbildade jag mig
och arbetade med ekonomi
och handel. Idag lever jag för
familjen, tron och vännerna
och jag älskar att få arbeta

med det mångsidiga arbete
det innebär att vara präst
och kyrkoherde. Jag gläds
för möjligheten att få stå i en
stark tradition och samtidigt
arbeta med de unika förutsättningar vi har här och nu.
Att få dela tro och liv och
stå i Guds och människors
tjänst i livet och i församlingen är stort för mig. Jag
är född i Uppsala, uppvuxen
i Sundsvall, San Diego och
Lidingö och har bott i både
Stockholm, på Gotland och
i Värmland tidigare. Jag är
prästvigd för Karlstad stift
och i april 2018 siktar jag
på att gå en del av Caminon
för första gången i mitt liv.
Det ska bli både roligt och en
stor personlig och gemensam
utmaning.
Vad är ditt starkaste kort
som du tar med dig till
Skanör-Falsterbo
församling?
Glatt humör, en varm personlighet och en salig blandning
av humor och allvar, parat
med en obotlig tro på att
ingenting är omöjligt även
om det omöjliga kan ta både
tid och kraft att genomföra.
Hur skulle du beskriva dig
själv i din yrkesroll som
ledare?
Jag är den som försöker se
till helheten på vägen framåt och på det sättet försöka
möjliggöra för medlemmarna
i gruppen att utmanas, växa
och lyckas tillsammans. Som
vill gemenskap och som gär-

na stannar upp en extra gång,
för att lyssna så att alla har
det bra och ingenting skaver.
Som gärna är något av en
tävlingsmänniska om den
lusten skulle finnas.
Och som privatperson?
När du inte är kyrkoherden
Patrik utan är ledig, vad gör
du då?
När jag nu inte är präst
24-7...går jag gärna på
promenad i stads-, park- och
havsmiljö med familjen eller
hänger hemma och varvar
tv-serier med böcker och
planer för resor, inredning
och äventyr. Eller umgås med
vännerna. Hunden är numera
en stor del av livet och att
träna och vara med honom
ger så mycket glädje.

Ålder: 52
Bor: Jag bor i Malmö på
Möllan.
Familj: Min fru Maria,
min bonusdotter Sofia
och lilla cockerspanieln
Sirius. Jag har tre vuxna
barn, min dotter Martina
i Stockholm och sönerna
Kristoffer och Johan på
Malta.

Tillträder som ny
kyrkoherde i
Skanör-Falsterbo
församling
Den 1 februari.

Varmt välkommen
och lycka till
i din nya
tjänst!

Text: Johan Sandelius
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Lilla Katekesen
rätt upp och ner

Jämställdhet
- Ååå tjejer, ååå tjejer vi måste höja våra röster för att höras.
Sången skrevs av Suzanne Osten och Margareta Garpe och gavs ut 1971 men
redan dessförinnan hade många kvinnor och tjejer höjt sina röster för rättvisa och jämställdhet. Trots den ihärdiga kampen för ett mer jämlikt samhälle
fanns det mer att önska. Fortfarande görs allt oavlönat hemarbete mest av
kvinnor, män och kvinnor har inte lika lön för lika arbete och inom elitidrotten
finns det inte samma ekonomiska karriärsmöjligheter för kvinnor och män.

H

ur såg 1500 hundra-talets
Martin Luther på 		
jämställdhet? Det råder 		
skilda meningar vad gäller
Luthers kvinnosyn. Å ena sidan
finns det forskare som anser att
Martin Luther kan ses som en
försvarare av kvinnans värdighet.
Uppfattningen att han var mer för
en mer jämlik kvinnosyn har
understötts bland annat med
hänvisning till att Martin Luther
kritiserade Aristoteles uppfattning
om att kvinnan skulle vara en
”sämre man”.
Å andra sidan finns det de forskare
som menar att Martin Luther var
en person som hämmade kvinnors
självständighet genom att han upphöjde äktenskapet som livsform
och nedvärderade klosterlivet.
Martin Luther var även en av dem
som beslutade att alla kloster i hela
Tyskland skulle stängas.
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Som argument mot att Martin
Luther skulle kunna ses som en
försvarare av kvinnans värdighet
brukar också anföras hans yttrande
i ett av sina bordssamtal, där han
menade att kvinnan skapats med
stora höfter i syfte att förmå henne
att stanna kvar i hemmet och sitta
på dem. Samtidigt kan detta yttrande
jämföras med följande utsaga i
samma bordssamtal:
”När kvinnorna tar emot läran om
evangelium, är de mycket starkare
och mer brinnande i tron än männen. De håller sig till den fastare och
mer uthålligt. Det ser man till exempel hos Anastasia och Magdalena.
De var ståndaktigare än Petrus.”
När det gäller synen på prästyrket
menade Luther att predikouppdraget principiellt gäller alla troende
människor (det så kallade allmänna
prästadömet) eftersom det enligt
1 Pet.2:9 står skrivet: ”Men ni är ett

utvalt släkte, kungar och präster, ett
heligt folk, Guds eget folk som skall
förkunna hans storverk.”
Det är de prästerliga uppgifterna
som kräver att blott somliga skall
predika offentligt och enligt Martin
Luther skall det vara de som är
mest lämpade.
Väldens första protestantiska
prästäktenskap ägde rum år 1525
då Martin Luther gifte sig med sin
Katharina, även kallad Käthe. Paret
fick sex barn tillsammans och
Martin Luther hjälpte gärna till
med att undervisa både pojkarna
och flickorna och följde intresserat
med i deras utveckling. Han frågade
med glädje sin hustru till råds i olika
situationer och
behandlade henne som en jämlike.
Käthe gick inte bara upp i hushållssysslor utan var mycket intresserad
av ”bordsamtalen” som var samtal

som ägde rum vid de gemensamma
måltiderna, ibland med inbjudna gäster.
Där avhandlades kyrkliga aktuella
frågor både på tyska och på latin.
Käthe var även ett stöd då Martin
Luther drabbades av anfäktelser,
som vi idag nog skulle kalla tvivel.
Hon var inte tystlåten och undergiven, utan ägde i hög grad talets gåva.
En gång fick familjen besök av en
engelsman som konverserade på
dålig tyska. Martin Luther föreslog
genast att Käthe skulle hjälpa till
med undervisning i tyska språket.
Ofta uppmuntrade Kähte sin make
och ett exempel på det finner vi i
följande episod: Luther hade varit
sjuk men blev bättre. Själsligt sett
verkade han däremot nedbruten.
Han bara satt och stirrade ut i
tomma intet. Käthe försökte på alla
upptänkliga sätt liva upp honom.
Men när det inte tycktes hjälpa,
klädde hon sig i sorgkläder och gick

in till Martin Luther. Han tittade
förskräckt på henne och undrade vad
som stod på.
– Det är så förfärligt, sade Käthe
sorgset. Gud är död.
– Vad menar du?
– Jo, att döma av ditt beteende
måste Gud vara död, annars skulle
du ju bruka din tro att hjälpa dig ur
håglösheten.
Martin Luther stirrade på henne en
lång stund, och så sa han: - Du har
rätt Käthe, och du har hjälpt mig en
hel del. Var snäll och byt kläder, så
skall jag genast börja arbeta.
Det finns 20 brev bevarade som
Martin har skrivit till sin hustru.
De är skrivna i en kärleksfull,
skämtsam ton. Käthe tilltalade alltid
sin man med er eller Doctor och
Martin Luther tilltalade sin hustru
med Doctorissa. I dag skulle vi nog
anse att äktenskapet var så jämställt
som det var möjligt på den tiden.
Text: Anna Gustafsson
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Ekumenisk gudstjänst

KYRKANS VÄNNER

Terminen börjar med en Nyårsfest.
Anmälan till diakon Carina Hansson senast 23/12.
I år har vi ingen julklappsutdelning. Kostnad 50:Ordinarie träffar är i Skanörs församlingshus
kl 18.30 - 20.15
10/1
Nyårsfest med sång av syskonen
Elin och Alice Jönsson.
7/2
”På Ulla Billquists tid”
Ann-Marie Svensson och Mats Larsson.
7/3
Tobias Berg, församlingens förra
pastorsadjunkt, talar kring ämnet Bön.
24/3
Påskbasar.
18/4
”Det finns stjärnor”.
Möt våren med Martinsson, Gullberg
och Anna Westerberg.
För mer information kontakta diakon Carina Hansson.

SOPPLUNCH

Falsterbo församlingshus kl 12.00-14.00
Sopplunch med underhållning och
god gemenskap. Kostnad 40:-		
1/2
Glada sånger från förr med Barbro, en av
Göingeflickorna och Lars på gitarr och dragspel.
15/2
Församlingens nya kyrkoherde Patrik Ahlmark.
1/3
Björn Thorell berättar om Monica Zetterlund.

15/3
12/4

Internationella Kvinnodagen Susanne Laine
och Carina Hansson.
”Rött hår och glest mellan tänderna”
Ann-Marie Svensson och Mats Larsson.

För mer information kontakta diakon Carina Hansson

					
					
MÅNDAGSTRÄFFEN
		

Träffas i Falsterbo församlingshus följande
måndagar mellan kl 14.00-15.30
29/1 12/2 26/2 12/3 9/4 23/4 7/5 21/5
Vi samtalar över ett givet ämne och fikar
tillsammans. Vi utökar nu våra samlingar till varannan
måndag. Vi välkomnar gamla som nya deltagare.
För mer information kontakta diakon Carina Hansson
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Världsböndagen
Från solens uppgång till
dess nedgång – samma
gudstjänst firas runt hela
jorden samma dygn den
första fredagen i mars.
Samma gudstjänst i Nya
Zeeland, Australien, Asien,
Afrika, Europa, Amerika
ända bort till Hawaii. En
syskonskara som omringar
hela vår jord – i förbön för
fred och kristen enhet.
Böner beds på mer än 1000
språk med början när gryningen kommer i Tonga och
slutar 40 timmar senare i
Alaska. I Sverige har vi varit
med över 80 år – sedan
1931 – och samlas på
ca 400 platser.
I år samlas vi i Ljungkyrkan
i Höllviken kl 19.00
fredagen den 2 mars.
Skanör-Falsterbo tillsammans med Höllvikens församling, Ljungkyrkan och
Strandkyrkan hjälps åt
med programmet. I år är
det kvinnorna på Surinam
som skrivit och förberett
grundmaterialet.

VÄRLDSB

Fakta om
världsböndagen

Kuba: ”Ta

Firas första fredagen
i mars varje år med
gudstjänster kring ett
gemensamt tema – i
Sverige på cirka 400
platser.

Kollekten som samlas
in går till stipendier för
unga kvinnors yrkesutbildning i utvecklingsländer samt projekt.
Administreras av en
speciell Böndagskommitté i nära samarbete
med den internationella
World Day of Prayer.

Pilgrimsgruppen

Pilgrimsgruppens samtalskvällar under våren startar
onsdagen den 17 januari kl 18.30 - 20.00 i Falsterbo
församlingshus. Nya och gamla pilgrimer hälsas
välkomna. Vi ses sedan följande kvällar, 21 februari,
21 mars, 18 april och 16 maj.
Vi fortsätter att diskutera kring boken ” Reformation i
fem rum” som Karin Johannesson har skrivit.
Vandringarna under våren startar 17 januari.
Därefter träffas vi varannan onsdag ojämn vecka.
Samling utanför Skanörs kyrka kl 10.00 och vi är tillbaka så att vi hinner delta i middagsbönen
som börjar kl 12.00.
Är du intresserad kontakta Agneta Salomonsson
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se
eller Eva Lindberg evabl48@gmail.com

MANDATPERIODEN 2013-2017 GÅR
MOT SITT SLUT

Såsom kyrkofullmäktiges och kyrkorådets ordföranden
vill vi tacka alla församlingens förtroendevalda i
fullmäktige och kyrkoråd. Det har varit en riktigt bra
och givande period. Nu närmar vi oss nästa period
2018-2021 med nya mål och utmaningar. Vi ser med
tillförsikt fram emot ett fortsatt starkt samarbete i
församlingen under kommande mandatperiod, mellan
förtroendevalda, personal och alla församlingsbor.

Sara Lindström, kyrkofullmäktiges ordförande
Lars Lindmark, kyrkorådets ordförande

Tack för din röst
i kyrkovalet

Deltagandet i Kyrovalet
2017 har varit rekordstort
på nationell nivå med nära
en miljon medlemmar som
röstade, något som vittnar
om både engagemang och
framtidstro.
I Skanör-Falsterbo församling låg valdeltagandet på
19.85%

Antal röstberättigade: 4605
Avgivna röster: 914
Giltiga röster: 887
Ogiltiga röster: 27
För att läsa mer om
valresultatet och
röstfördelningen, gå in på:
svenskakyrkan.se/
kyrkoval
svenskakyrkan.se/
skanorfalsterbo

OM DU FÖRLORAT
NÅGON I DIN NÄRHET...
Att mista någon närstående är en
omvälvande upplevelse, som förändrar
livet för alltid. Skanör-Falsterbo församling
startar en ny sorgegrupp för dig som har
behov av att dela tankar och erfarenheter
med andra om att förlora någon som stod dig nära.
Det kommer anordnas ett antal träffar under 2018
som startar direkt efter söndagens mässa. Se vår hemsida för datum, mer information och kontaktuppgifter till samordnande präst Agneta Salomonsson.
Första datumet:

Välkommen till Falsterbo församlingshus
söndagen den 21 januari 2018 kl 12.30

Gerties kaffe
Falsterbo församlingshus - Tisdagar kl 14.00

Startar igen den 16 januari.

Alla hälsas välkomna till en ny termin!
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Barn & Familjeverksamheten

BARN OCH
UNGDOMSKÖRER

HIMLALIV

						

Kom och var med i barn och ungdomskörerna! Vi sjunger unisont och i
stämmor, repertoaren varierar.
Alla körerna medverkar regelbundet i
gudstjänster och konserter.

Vårt samhälle präglas av en livsstil med högt tempo
och det är lätt att både barn och vuxna kan känna sig
stressade. HimlaLiv vill vara en oas där man hjälps åt att
ge tid för varandras växande.

Vi startar på nytt i vecka 3.
Skanörs församlingshus
Babycafé
För föräldrar med bebisar
upp till 18 månader.
Torsdagar kl 10.00 – 12.00
Öppet-Hus
För föräldrar med barn som
är över 18 månader samt
syskon.
Torsdagar kl 14.00 – 16.00

StarSingers

Babyrytmik
För föräldrar med bebisar
mellan 1-12 månader.
(Föranmälan behövs.)
Tisdagar kl 09.30-10.30 och
kl 11.00 - 12.00
Rytmikdax
Musik, rörelse och dans för
barn mellan 4-5 år.
(Föranmälan behövs.)
Tisdagar kl 15.00 – 16.00

Start 17/1
Skanörs kyrka
Onsdagar kl.15.30–16.30
för barn i åldrarna 9-12 år
Onsdagar kl.16.30–17.45
för barn i åldrarna 6-8 år

Hopeful

Start 15/1
Skanörs kyrka
Måndagar kl.16.45–18.15
för ungdomar i åldrarna 13-20 år

För anmälan och information kontakta
församlimgspedagog Anna Gustafsson.

Gudstjänst med SMÅ&stora
Terminsavslutning och julfest 10/12
Falsterbo kyrka kl 11.00

Familjekonsert - Söndagen den 11/3 kl 16.00

För anmälan och information
kontakta körledare
Anna Gustafsson.

Skanörs kyrka

Vi får bl.a. träffa trollkarlen Mr Goran ”Som trollar så att 19 blir två” barnkören
StarSingers med körledare Anna Gustafsson och organist Per Engström.

Tokroligt med Mr Goran
Mr Goran är en välkänd artist som turnerar i hela Norden. Ni har säkert redan sett honom,
han har bl. a varit med i TV och gjort en stor ballonghelikopter i Talang 2009, gjort en
ballongcykel i SVT programmet "Rampljuset" 2012, kommit 2:a i trolleri-SM 2011, 2012
och 2015, är Sveriges störste ballongartist och arbetat som proffs sedan 2000.
Tokroligt med Mr Goran är en show med spänning, fart och mycket skratt. Det blandas med
trolleri, ballonger, buktaleri. Dessutom dyker den tokiga talande apan Nicki upp och blir en
favorit. För när det är kul så är det så mycket lättare att nå fram med budskapet, evangeliet
om en levande Gud! Mr Goran har under många år synliggjort evangeliet på ett pedagogiskt
sätt. När han dessutom är utbildad teolog så har han verkligen hittat sitt sätt att berätta om
Jesus. Han brukar säga ”Det jag gör är trick, men vad Gud gör är verklighet!”
8 I KYRKOÅRET

Jag är
ett liv
Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.
Alla barn har rätt till ett liv utan hot,
våld och övergrepp. Tillsammans ger
vi kraft till en bättre framtid.

Ge en gåva
& förändra
liv!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/julkampanjen
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Söndag 10 december
Andra söndagen i advent
Mässa med små och stora
i Falsterbo kyrka kl 11.00
Agneta Salomonsson, Anna Gustafsson,
Carina Samuelson, Carina Hansson,
StarSingers, Familjekören, Rytmikdax
Teminsavslutningsfest i församlingshuset.

Onsdag 6 december
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 3 december
Första söndagen i advent
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Christina Odenberg, Mathilde Karlgren,
Agneta Salomonsson, Per Engström, kören Cumpane.

DECEMBER

Onsdag 29 november
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Julstuga i Falsterbo församlingshus kl 15-18

Söndag 26 november
Domsöndagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren, Per Engström

NOVEMBER

03

01

27
30
31

26

25

Lördag 6 januari
Trettondedag jul

Onsdag 3 januari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Måndag 1 januari
Nyårsdagen
Nyårsmässa i Falsterbo kyrka kl 16.00
Christina Odenberg.

JANUARI

Söndag 31 december
Söndagen efter jul
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Agneta Salomonsson.

Lördag 30 december
Nyårskonsert i Skanörs kyrka kl. 18.00
Se sid 18.

Onsdag 27 december
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 26 december
Annandag Jul
Stefansmässa i Skanörs kyrka kl 16.00
Agneta Salomonsson.

Måndag 25 december
Juldagen
Julotta i Falsterbo kyrka kl 07.00
Mathilde Karlgren, Per Engström,
solist Nils Olsson.
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Söndag 25 februari
Andra söndagen i fastan

Onsdag 21 februari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 18 februari
Första söndagen i fastan
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Onsdag 14 februari
Askonsdagen
Askonsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 11 februari
Fastlagssöndagen
Karneval. Samling vid ICA Skanör från kl 12.
Karnevalståget avgår kl 12.45.
Karnevalsgudstjänst i Skanörs kyrka kl 13.00
Karnevalsfest i församlingshuset. Se sid 16.

Onsdag 7 februari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

FEBRUARI

NOVEMBER - DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI - MARS
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17
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Med reservation för ändringar.
Sydsvenskans predikoturer gäller.
För löpande information se:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.se/skanorfalsterboforsamling

Midnattsmässa i Skanörs kyrka kl 23.30
Agneta Salomonsson, Carina Hansson.

Julbön i Falsterbo kyrka kl 17.00
Christina Odenberg, Carina Hansson.

Familjejulbön i Skanörs kyrka kl 14.00
Mathilde Karlgren, Per Engström.

Söndag 24 december
Julafton
Julbön vid ankaret
Skanörs gamla kyrkogård, kl 11.00
Christina Odenberg.

Onsdag 20 december
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Ungdomsmässa i Skanörs kyrka kl 17.30
Tacobuffé i församlingshuset

Söndag 17 december
Tredje söndagen i advent
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren, prästkandidat Cilene
Nyman, Per Engström och kören Cumpane.

Luciakonsert i Skanörs kyrka kl 19.00

Onsdag 13 december
Luciadagen
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Julkonsert i Skanörs kyrka kl 17.00
Körensemble Sorella under ledning
av Karolina Larsson. Fri entré.
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Onsdag 31 januari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 28 januari
Septuagesima
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 24 januari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 21 januari
Tredje söndagen efter trettondedag jul
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Agneta Salomonsson

Onsdag 17 januari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 14 januari
Andra söndagen efter trettondedag jul
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Christina Odenberg

Onsdag 10 januari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 7 januari
Första söndagen efter trettondedagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Christina Odenberg, Per Engström

Musikmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren, Per Engström

04
07
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25
28

Onsdag 7 mars
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 4 mars
Tredje söndagen i fastan
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Fredag 2 mars
Världsböndagen
Ekumenisk gudstjänst i Ljungkyrkan
i Höllviken kl 19.00

MARS

Onsdag 28 februari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

”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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Cilene Nyman

Fem snabba:
Ålder Nyss fyllt 45.
Familj Tre söner, en trevlig särbo och ett
underbart barnbarn.
Bor Parhus på Johanneslust i Malmö
Fritidsintressen Älskar musik och gamla
filmer, samt Budapest dit vi åker ett par
gånger om året.
Senast lästa bok ”Kryddad olja”
av Ylva Eggehorn

Cilene Nyman, prästkandidat, som just nu syns en del i våra gudstjänster:

Varför har du valt att bli präst?
Vad var det som lockade med just
prästyrket?
Jag skulle vilja säga att det är prästkallet som valde mig. Jag har jobbat som
pedagog i många år men de senare åren
var det något i mig som ropade, men jag
slog undan det tills det en dag blev större
än mig själv. Samma dag skickade jag
in en ansökan till teologen om att börja
studera. Det som lockat mig om man nu
ska använda det ordet är bla. tanken att
få följa människor från början till slut
och vara där under alla skeden i deras
liv. Sen är det ju förkunnelse som jag
verkligen längtar efter att få jobba med,
att läsa, jobba med och förmedla ordet
på ett sådant sätt att Jesus får en plats
hos varje människa. Jag är medveten om
att det är väldigt förmätet att tro att det
funkar fullt ut men man måste satsa stort
när det kommer till Herren!

Var det något speciellt
ögonblick/händelse som fick dig att
inse att du ville bli präst?
Under åren har det varit tillfällen där jag
verkligen känt en närhet vid exempelvis vissa mässor där man kan säga att
min längtan ropade så högt att jag inte
kunde tysta den, det är väl dessa stunder
bla. som gjort att jag låtit mitt kall få
höras och utifrån det aktivt sökt mig till
prästyrket.
Vika förebilder har du?
Förebilder inom kyrkan..hmm..jag vill ju
säga Luther men det gör väl alla så jag
nämner honom i förbifarten men lyfter
gärna fram hans fru Katharina. Även
heliga Birgitta och Paulus spelar roll när
jag funderar och läser. Tittar vi på nutida
personer så har både Gustaf Wingren
och K.G Hammar haft betydelse.

Vad har du arbetat tidigare? Vad kan du
ta med dig för erfarenhet från tidigare
arbete in i prästlivet?
Jag jobbar ju inom kyrkan sen 17 år
tillbaka med en pedagogisk inriktning
vilket ju kommer vara till nytta och
glädje när jag kommer ut i yrkeslivet
som präst.
Men innan min anställning i kyrkan så
utbildade jag mig till mentalvårdare med
inriktning psykisk funktionsnedsättning,
specialpedagogik och jobbade även med
detta. Av detta bär jag alltid med mig
erfarenheten att ingen människa är i
grunden ”tokig”, fel eller oviktig bara
annorlunda vilket vi ju faktiskt alla är
på något sätt. Att människovärde är det
grundläggande i mötet med människor
oavsett hur det mötet ser ut.

Konstutställning i Skanörs kyrka
Konstnären Jan Karlström
ställer under december
månad ut målningar
som skapades gonom
inspirationen Jan fick av
sina resor och vandringar
genom Spanien.

Förutom målningar finns det
även en trämodell av ”Elins”
kyrka som Jan byggt.
Utställningen avslutas den
26 december, kl 14.00 i
tornrummet med ett
föredrag av konstnären.

Tornrummet i Skanörs kyrka
Från fredagen 1 december till 26
december finns utställningen att
beskåda under kyrkans ordinarie
öppettider. Se hemsidan för tider.
KYRKOÅRET I 13

Christina Odenberg
Hallå där...

...Sveriges första kvinnliga biskop och nu
tillfällig kyrkoherde i Skanör-Falsterbo församling.

Christina Odenberg Sveriges första
kvinnliga biskop har i december
varit präst i 50 år och 30 av dessa
tjänstgjort i Österåker Östra Ryds
församling.
Först hade Christina tänkt bli
lärare men som hon själv säger,
Gud knackade på.
Många biskopar har ägnat sig åt teologisk forskning men inte Christina. Hon
har trivts bäst med att vara präst
på verkstadsgolvet d.v.s. leva nära
människor och möta dem i alla livets
skiften.
Christina växte upp på Gärdet i
Stockholm med föräldrarna Kerstin
och Ingemar, storebror Anders och
lillebror Mikael (f d försvarsminister).
Hon har alltid varit en stor naturälskare och djurvän. Christina började
rida när hon var 8 år och tävlade i
kapplöpning vid 15 års ålder.
Nuförtiden har ridturerna bytts ut
till en och en halv timmes promenad varje morgon med bäste vännen, hunden Fia som kommer från
Cypern och enligt Christina är en
”cocktail” d.v.s. en härlig blandras.
Fia finns naturligtvis med under hela
intervjun. Hon observerar, deltar och
man förstår att det finns ett speciellt
samförstånd mellan hund och matte.
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Vilka av dina egenskaper har du
haft störst användning av under
ditt yrkesliv?
Min optimism och uppriktighet, jag
säger alltid vad jag tycker.
Vilka förebilder har du?
Margit Sahlin som var Sveriges första kvinnliga präst. Hon var mycket
före sin tid, dels med retreater, och
dels med konferenser där kyrkan och
samhället möttes kring existentiella
frågor. Hon grundade S:t Katharinastiftelsen 1950 för att uppmuntra
kvinnors insatser i och för kyrkan.
Margit lärde mig att kyrkan skall
leva i dialog. Franciskus av Assisi
är också en förebild. Han har betytt
mycket för många människor genom
sitt sätt att vara och verka.
Hur ser din Gudsbild ut?
Min Gudsbild är tolkad genom
Jesus. När Jesus kom in i världen
fick vi någon som visar hurdan Gud
är och samtidigt visar vad Guds tanke med en verklig, sann människa är.
Hur ser du på Gudstjänsten?
Jag ser gudstjänsten som en bensinstation där man kan tanka kraft och
glädje inför veckans alla påfrestningar.

Vilken biblisk gestalt har du lättast
att identifiera dig med?
Jag identifierar mig lättast med
åsnan som också är i mitt biskopsvapen. Åsnan, okänd och anonym,
bär fram Jesus till människorna.
Mitt valspråk som biskop lyder:
För att er glädje skall bli fullkomlig.
(Joh.15:11)
Vad kännetecknar en bra predikan?
Det beror lite på vem man frågar
och vilka referensramar åhörarna
har, men man skall inte prata runt
utan en bra predikan skall driva
Kristus.
Mina predikningar har nästan aldrig
kommit till när jag har suttit bakom
skrivbordet utan de har tagit form
när jag har befunnit mig i hästsadeln
eller ute på hundpromenad i skogen.
Vilken psalm är din favorit och
varför?
Psalm 272, ”Nu gläd dig min ande i
Herran”. Texten är skriven av
teologen Einar Billing. Den talar om
optimismen över att våga lovsjunga
och inte sitta och gömma sig innanför kyrkans murar.

Vad skulle du vilja säga till alla
nyexaminerade präster?
Att vara präst är inget vanligt yrke
mellan 9-5 utan präst är man alltid.
Man kan inte hålla på att räkna
timmar hela tiden. Arbetar man
tillsammans med en bra kyrkoherde
behöver det inte bli problem med
arbetstiden.
Vilken fråga är viktigast för kyrkan
idag 2017?
Det absolut viktigaste för kyrkan
idag är att hjälpa människor att
ana Gud genom Jesus. Att hjälpa
människor att upptäcka att det finns
något som är större.
Vad tänker du om Skanör-Falsterbo
församling utifrån rollen som
tillförordnad kyrkoherde?
Församlingen är lagom stor för att
man skall kunna ha möjlighet att
lära känna de flesta församlingsbor.
Här finns två mycket vackra kyrkor
och ett härligt positivt arbetslag och
kyrkoråd. Om jag hade varit yngre
skulle jag gärna velat vara
kyrkoherde här.

Text: Anna Gustafsson

KYRKOÅRET I 15

SKANÖR-FALSTERBO FÖRSAMLING VÄLKOMNAR ER TILL 2018 ÅRS

KARNEVAL

KARNEVALSYRA I

FÖRSAMLINGEN
SÖNDAG 11 FEBRUARI
SAMLING VID
ICA SKANÖR KL 12.00

Vi kommer att upprepa succén från 2017 och åter arrangera ett karnevalståg på
Mellangatan i Skanör. Festligheterna startar kl 12.00 för oss alla framför ICA Skanör.
Där blir det överraskningar för alla åldrar. Kl. 12.45 avgår karnevalståget, som leds av
härliga sambatakter. I Karnevalståget kommer vi gå och dansa uppför hela Mellangatan
fram till Skanörs kyrka. Väl framme i kyrkan firar vi kl. 13.00 en Karnevalsgudstjänst. I
gudstjänsten medverkar StarSingers. Efter gudstjänsten fortsätter festligheterna i Skanörs
församlingshus där det bjuds på goda fastlagsbullar, godisregn och mer härlig musik.
Alla är välkomna att vara med och delta i karnevalsyran! Kom gärna utklädd!

KYRKOÅRET I 16
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Ungdomsmässa och Tacobuffé

Kom gärna till våra ungdomsmässor i
Skanörs kyrka.
Varierat program med mycket musik.
Temat vid varje mässa utgår från en
pärla i Frälsarkransen.
Efteråt bjuds det på tacobuffé i Skanörs
församlingshus.
Alla är välkomna!
Ungdomsmässan börjar kl 17.30
17/12		

Ökenpärlan

K

efas
www.svenskakyrkan.se/
skan

orfalsterbo
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U N G D O M S K V Ä LL

Julavslutning på K

EFAS!

Vi ser på film, spela
r spel, kör turnering
ar i
Guitar Hero m.m. De
t grillas hamburga
re och
bjuds på lussefika.
Våra kvällar är drog
/alkoholfria och
vuxen personal me
dverkar

Terminsgruppen är i full gång
med 24 härliga ungdomar!

..

21

fa ls te rb o fö rs a
m li n g s h u
l

Konfirmander

Tisdag 12 dec kl 18-

s

Vid frågor om ungdom- och konfirmandverksamheten kontakta församlingspedagog
Carina Samuelson.

KEFAS-Ungdomskväll

Tisdagar kl 18-21
Falsterbo församlingshus
Här kan du träffa kompisar, utmana någon i Guitar
Hero, spela pingis och spel, måla, låna en elgitarr
eller bara sitt och snacka och käka pannkakor.
Vi avslutar kvällen med andakt.
KEFAS är för dig som går på högstadiet
och gymnasiet.

Gå med i KEFAS ungdomskvälls
facebookgrupp så blir du uppdaterad!
Konfirmanderna har målat av varandra.

På väg till kyrkan, dags för ett kyrkopass.

Några ungdomar som utmanar varandra i Twister.
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SKANÖR-FALSTERBO FÖRSAMLING

Konfirmerade 5 augusti
Stort grattis och lycka till
önskar vi alla konfirmander
i sommargruppen!

Robbie Brouwer
Carl Brändstedt
Elin Eckner
Erik Eckner
Diana Edwards
Axel Forssman
Charlotte Cavell Grundsell
Ellen Gullström
Rebecca Hansson
Ellen Havinger
Fred Henriksson
Valdemar Hedén Hjalmar
Alicia Jagorstrand
Kristoffer Leal
Anna Lindvall
Victor Nevsten
Tamara Peetre
Rebecca Radencrantz
Emilia Rösing
Klara Scherman
Pontus Sennevall
Meja Thuresson
Lisa Valentin
Emelie Winlund
Alexandra Von Schrowe

JK
UL

ONSERT

I STJÄRNFULL NATT
med Sorellaensemblen under ledning
av körledare Karolina Larsson

10 DECEMBER KL17.00
SKANÖRS KYRKA - FRI ENTRÉ

NYÅRSKONSERT
Festlig nyårskonsert med danska sopranen
Louise Fribo, flöjtisten Jörgen Tånnander
och organisten Per Engström

30 DECEMBER KL18.00
SKANÖRS KYRKA - ENTRÉ 100kr
Biljetter förköps via expeditionen
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Julen i Skanör och Falsterbo
Söndagen den 3 dec - 1:a Adventsmässa
Skanörs kyrka kl 11.00
Söndagen den 10 dec - 2:a Adventsmässa
Falsterbo kyrka kl 11.00
Terminsvslutning för Små&stora med julfest.

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

Söndagen den 10 dec - Julkonsert
”I stjärnfull natt”
Skanörs kyrka kl 17.00
Sorellaensemblen under ledning av
körledare Karolina Larsson. Fri entré.

Juldagen 25 dec - Julotta
Falsterbo kyrka kl 07.00

Onsdagen den 13 dec - Luciakonsert. Fri entré
Skanörs kyrka kl 19.00

Lördag 30 dec - Nyårskonsert
Skanörs kyrka kl 18.00
Info se föregående sida, entré 100kr

Söndagen den 17 dec - 3:e Adventsmässa
Skanörs kyrka kl 11.00
Julafton 24 dec - Julbön vid ankaret
Skanörs kyrkogård kl 11.00

Annandag Jul 26 dec - Stefansmässa
Skanörs kyrka kl 16.00

Söndag 1 jan - Nyårsmässa
Falsterbo kyrka kl 16.00
Trettondedag Jul 6 jan - Musikmässa
Skanörs kyrka kl 11.00
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SÅ HÄR NÅR DU OSS

LEGALT NYTT
DÖPTA
AUGUSTI
Michelle Aida Davidsson
Filippa Katharina Ewa Löfqvist
Tiberius Étienne Lang
Leon Ebbe Gabriel Gilbe
Oscar Carl Martin Helbrink
Iris Märta Elisabeth Jönsson
Maj-Britt Anna-Katharina Jacqueline Löfqvist
Hans Edward Radelius Lidgard
SEPTEMBER
Gustav Alvin Oscar Willerud
Althea Cecilia Ljungberg
Signe Anna Otterhag
OKTOBER
Julian Frans William Moser
Victoria Lena Helena Blomstrand
Oskar Enzo Lundberg
VIGDA
AUGUSTI
Annette Ekström och Ulf Nilsson
Olivia Rosenström och Alexander Metcalfe
Eva-Lott Wigén och Lars Neumann
Malin Herder och Jerry Pedersen
SEPTEMBER
Christel Olsson och Wellington Sanchez Feliz
Madeleine Feinberg och Andreas Heintze
AVLIDNA
JULI
Magnus Böcker, 55 år
AUGUSTI
Per Ingvar Ekdahl, 64 år
Inga Kristoffersson, 89 år
Marianne Klöfverskjöld, 81 år
Inger Svensson, 79 år
Inger Svärd, 98 år
Ulla Sjöstrand Fäldt, 75 år
Agneta Barnekow, 95 år
Göran Boije af Gennäs, 89 år
Per Laurin, 88 år
Anders Lundberg, 75 år
SEPTEMBER
Katy Hansson, 97 år
Barbro Richter, 84 år
Elsa Lisa Malmberg, 96 år
Ally Magnusson, 75 år
Nils Melin, 85 år
OKTOBER
Urban Törnberg, 78 år

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN, KYRKOGATAN 5B, 239 30 SKANÖR
EXPEDITIONSTID: MÅ, TI, TO, FR KL 10.00 - 12.00. 040 - 47 97 00.
E-POST: SKANOR-FALSTERBO.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE

PRÄSTER
Christina Odenberg, tf kyrkoherde
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99
Mathilde Karlgren
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se
Agneta Salomonsson
Mobil: 0703 - 54 61 75
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se
DIAKON
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
KYRKOMUSIKER
Per Engström, organist
Mobil: 0722 - 14 24 01
per.engstrom@svenskakyrkan.se
Carina Hansson, kantor
Mobil: 0708 - 83 16 62
carina.hansson@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSPEDAGOGER
Anna Gustafsson, barn och familj,
körledare barn- och ungdomskörer
Mobil: 0733 - 24 96 53
anna.e.gustafsson@svenskakyrkan.se
Carina Samuelson, konfirmand, ungdom
Mobil: 0708 - 34 57 97
carina.samuelson@svenskakyrkan.se
ADMINISTRATION
Göran Brändemar, ekonom
Tel: 040 - 47 97 02
Mobil: 0705 - 24 02 02
goran.brandemar@svenskakyrkan.se
Karin Grip, förvaltningsassistent
Tel: 040 - 47 97 00
karin.grip@svenskakyrkan.se
Johan Törnqvist Sandelius, kommunikatör
Mobil: 0708 - 17 05 88
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se
Susanne Laine, husmor
Mobil: 0761 - 16 27 43
susanne.laine@svenskakyrkan.se

K Y R K TA X I

Du är välkommen att ta kyrktaxi
till gudstjänster och aktiviteter!
Säg ”kyrktaxi” när Du/Ni beställer.
Tel: 040 - 45 33 00 OBS ej färdtjänst!
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KYRKOGÅRDAR
Tomas Holmgren, kyrkogårdsförståndare,
Skanör och Falsterbo
Tel: 040 - 47 97 17
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se
Sven-Ingvar Nilsson, platsansvarig Skanör
Mobil: 0708 - 34 13 11
sven-ingvar.nilsson@svenskakyrkan.se
Björn Rosencrantz, Skanör
Tel: 040 - 47 97 09
Mobil: 0725 - 53 65 01
bjorn.rosencrantz@svenskakyrkan.se
Benjamin Holmgren, Falsterbo
Mobil: 0708 - 34 13 19
benjamin.holmgren@svenskakyrkan.s
Johan Törnqvist Sandelius,
kyrkogårdsadministratör
Tel tid: Må, 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Tel: 040 - 47 97 06
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se
FÖRTROENDEVALDA
Lars Lindmark, ordförande kyrkoåret
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com
Sara Lindström, ordförande kyrkofullmäktige
Mobil: 0768 - 94 19 62
sara@lindstromfamily.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

