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Och det hände sig vid den tiden…

J

ulevangeliet

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en
förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,
och den hölls när Quirinius var ståthållare i
Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var
och en till sin stad. Och Josef, som genom
sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig
från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till
Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig
tillsammans med Maria, sin trolovade, som
väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för
henne att föda, och hon födde sin son, den
förstfödde. Hon lindade honom och lade
honom i en krubba, eftersom det inte fanns
plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och
vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor
förfäran.
Men ängeln sade till dem: ”Var inte
rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje,
en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias,
Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall
finna ett nyfött barn som är lindat och ligger
i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med
ängeln en stor himmelsk här som prisade
Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden
fred åt dem han har utvalt.”

Förtroendevalda och personalen i
Skanör-Falsterbo församling önskar er alla
en välsignad Jul och ett
riktigt gott nytt år!
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Luciafirande
i Skanörs
kyrka den
13 december
kl. 17.00 och
19.00

Nytt för i år är att församlingen erbjuder två Luciafiranden för att alla som vill skall få möjlighet att lyssna
till Lucia och hennes följe.
Det är ingen entréavgift men det krävs en
entrébiljett som man kan hämta på HimlaLiv,
Kyrkogatan 6b i Skanörs församlingshem. Man kan
också hämta biljetter på Julmarknaden den 9 dec på
Rådhustorget i Skanör
För mer information kontakta församlingspedagog
Carina Samuelson. Kontaktuppgifter på s. 20

LEVA VIDARE GRUPP

Församlingen kommer att starta upp en grupp för dig som
har mist en anhörig. Vi samlas i en liten grupp , samtalar
och hjälps åt hitta strategier för att komma vidare.
Vi kommer att ha både kvälls- och dagträffar.
Är du intresserad av att vara med?
Kontakta diakon Carina Hansson.
Kontaktuppgifter på s. 20.

Församlingsafton

Pilgrimsresan till Assisi
Onsdagen den 28 november bjuder Skanör-Falsterbo
Pilgrimsgrupp in till en församlingsafton där pilgrimsgruppen berättar om sina upplevelser och visar bilder
från resan till Assisi i Italien, som gjordes i September
2018. Missa inte denna chans att få höra om hur en pilgrimsresa kan gå till. Föredraget vänder sig till alla som
är intresserade av och nyfikna på resan , Assisi, pilgrimsvandringar, pilgrimsgruppen i församlingen och att få
höra vad som planeras inför framtiden i pilgrimsgruppen.
Plats är Falsterbo församlingshem. Tid: kl 18-19.30
Pilgrimsgruppens samtalskvällar 2019 följande onsdagar:
16 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj
Vi träffas kl 18.30-20.00 i Falsterbo församlingshus.
Under våren kommer vi att studera Franciskus av Assisi.
Terminen avslutas med en utfärd.
Samtalsgruppen är öppen för alla, också för dem som inte
är vandrare.
Vandringar på vackra Näset
Vi kommer att träffas varannan onsdag ojämna veckor.
Vi startar vårterminens vandringar den 16 januari
kl 10.00, samling utanför Skanörs kyrka.
För mer information kontakta
präst Agneta Salomonsson. Se sid 20.
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Du är välkommen att ta kyrktaxi
till gudstjänster och aktiviteter!
Säg kyrktaxi när Du/Ni beställer.
Tel: 040 - 45 33 00 OBS ej färdtjänst!

ER

EMB

-18
K L . 15

USIK O CH

FU LL J U LM

ÄMN INGS
NJ UT AV ST
AK .

a
SB
G G. Väl k om n
H VAR M GLÖ ys med 		
C
O
A
IK
LF
U
AS J
a året s ju lm
DET SE RVE R
h m ju k st a rt

DOFTEN AV

PEP PAR K AK

in i värmen

oc

pys s e l i Ju ls t

ug a n!

KYRKOÅRET I 3

Ekumenisk gudstjänst

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 Falsterbo
församlingshem kl 19.00
fredagen den 1 mars.
Skanör-Falsterbo tillsammans med Höllvikens församling, Ljungkyrkan och
Strandkyrkan hjälps åt
med programmet. I år är
det kvinnorna i Slovenien
som skrivit och förberett
grundmaterialet.

Skanörs församlingshem
kl 18.30 - 20.15

Kyrkans vänner är en mötesplats för dig
som vill ta del av god gemenskap, intressanta föreläsningar och diakonalt hjälparbete.
Kyrkans vänner ordnar tex församlingens
Påskbasar. Alla är välkomna!
För mer information kontakta diakon Carina
Hansson. Kontaktuppgifter se sid. 20

VÄRLDSBÖNDAGEN 4 MARS

Fakta om
världsböndagen

Kuba: ”Ta 5emot
barnen – ta emo
december

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.

MÅNDAGSTRÄFFEN
Falsterbo kyrkliga arbetsförening (nu måndagsträffen)
grundades 1931 och var från början en
syförening som engagerade sig i förskönandet av Falsterbo kyrka. Dagens Måndagsträff har utvecklats tilll en mötes och
samtalsgrupp där alla är välkomna att
träffas över en kopp kaffe och kaka.
Varje träff leds av diakon Carina
Hansson. Är du intresserad av att
vara med? Ring diakon Carina
Hansson för mer information.
Kontaktuppgifter se sid. 20
Falsterbo församlingshem
kl 14.00 - 15.30
3 december, 21 januari, 11 februari
4 mars, 1 april, 6 maj
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KYRKANS VÄNNER

Traditionsenligt får vi besök av syskonen Alice
och Elin Jönsson som vackert sjunger julens
finaste sånger.

9 januari 2019		
Nyårsfest (anmälan senast 23/12 till diakon Carina)
Björn Thorell underhåller oss med jul och nyårs
frågesport.
6 februari 2019		
Leif Lundqvist berättar om Malmös livsmedels
industri förr och nu. Mazetti, Pågens,
bryggerier etc.
		
6 mars 2019
Naturfotograf Ingemar Skogar besöker oss
och visar sina foton från Mongoliet.
3 april 2019
Björn Thorell berättar om det ljuva 50-talet.

Leif Lundqvist, 6 Februari

Ingemar Skogar, 6 Mars

EN FLICKA
ÄR FÖDD
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dIn gåva tIll

900 12 23
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TACK!

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det
kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas,
hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att de är
flickor. Ge en gåva och ta ställning för varje
människas lika värde och makt över sitt eget liv.

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Julens högtider

Foto: Helena Goldon/Ikon

Söndagen den 2 dec - 1:a Adventsmässa
Skanörs kyrka kl 11.00
Söndagen den 9 dec - 2:a Adventsmässa
Falsterbo kyrka kl 11.00
Söndagen den 9 dec - Julkonsert
”An Embraced Christmas
Skanörs kyrka kl 16.00 och 18.00
Embracekören under ledning av
körledare Karolina Larsson.
Entré 100 kr. Se sid 17.
Onsdagen den 13 dec - Luciafirande. Fri entré
Skanörs kyrka kl 17.00 och 19.00. Se sid 2.
Söndagen den 16 dec - 3:e Adventsmässa
Skanörs kyrka kl 11.00
Terminsavslutning Barn&Familj med julfest.
Måndagen den 17 dec - Julkonsert
”Klassiska pärlor och överraskande stjärnbloss”
Med Skanör-Falsterbo Vokalensemble.
Falsterbo kyrka kl 19.30
Info se sidan 17. Fri entré.
Söndagen den 23 dec - 4:e Adventsmässa
Falsterbo 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. Solist Nils Olsson.
Annandag Jul 26 dec - Musikmässa där
organisterna Per Engström och Peter
Sjunnesson spelar julens vackraste sånger.
Skanörs kyrka kl 17.00
Söndagen den 30 dec - Högmässa
Skanörs kyrka kl 11.00
Söndag 30 dec - Nyårskonsert
Skanörs kyrka kl 20.00
Info se sidan 17.
Söndag 1 jan - Nyårsmässa
Falsterbo kyrka kl 17.00
Trettondedag Jul 6 jan
Skanörs kyrka kl 11.00
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Det måste vara såhär
känner för mig

J

ag var på väg från tunnelbanestationen
hem till min lägenhet i Hässelby strand i
Stockholm när det hände. Jag tittade ner
på den sovande babyn i vagnen jag körde, och
hjärtat liksom bara sprängdes av kärlek. Och
i nästa sekund slog det mig: Det måste vara
såhär Gud känner för mig.
Sedan den dagen har jag aldrig kunnat tänka på
Gud på samma sätt som innan. Jag har aldrig
riktigt kunnat strunta i Gud, inte kunnat intala
mig själv att Gud är långt borta eller inte bryr
sig. Om vi nu tar Guds föräldraskap, och vårt
barnaskap, på allvar, så är ju kärleken verkligen
på allvar den med.
Den dagen, den stunden, fick mig att börja
tänka allt mer på Gud som förälder, och vad
det innebär. Och, i förlängningen, på Jesus och
hans jordiska föräldrar. Kanske inte så mycket
på vilka de var, utan hur de var. Hur var kvinnan
som skulle föda och uppfostra Guds egen son,

6 I KYRKOÅRET

Gud

världens frälsare? Lukasevangeliet ger en ledtråd
i det vi kallar Marias lovsång (Luk 1:46-55), där
en stolt och orädd ung kvinna träder fram. Hon
har åsikter om världen och är fast förvissad om
att Gud ska ställa allt tillrätta, och att hon själv
spelar en stor roll i detta:
Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar
över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till
sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla
släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans
förbarmande med dem som fruktar honom varar
från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med
sin arm, han skingrar dem som har övermodiga
planer. Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han
med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta
bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller
sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över
Abraham och hans barn, till evig tid.

Inte konstigt att hennes son långt senare ska
välta pengaväxlarnas och försäljarnas bord i
templet! Patos för rättvisa och en viss rebellådra
verkar han ha ärvt från sin mor.
Envishet och en, för mödrar, rätt typisk förmåga
att genera sitt barn, verkar Maria också ha haft.
Ett exempel på detta är när hon insisterar, mot
Jesus vilja, på att han ska göra någonting åt
vinbristen på bröllopet i Kana
(Joh 2:1-11).
Om hans far, eller rättare sagt styvfar, Josef vet
vi inte mycket, annat än att han var snickare
och avlägsen släkting till Maria. Hur han var
som person är svårt att veta, men det finns
antydningar lite här och där. Han verkar varit
omsorgsfull och snäll, vilket märks i det att han
ville skilja sig från Maria i tysthet (Matt 1:19)
istället för att skämma ut henne och göra en
stor affär av hennes utomäktenskapliga graviditet. När han sedan istället stannade vid Marias
sida verkar han ha uppfostrat Jesus som sin. I
Skivarps kyrka finns en fantastisk väggmålning
som visar hur Josef lagar gröt eller välling till
den nyförlösta Maria. Vilken fantastisk man
och pappa!

KEFAS-Ungdomskväll

Tisdagar kl 18.00-21.00
i Falsterbo församlingshem
Här kan du träffa kompisar, utmana någon i
Guitar Hero, spela pingis och spel, måla, få
studiehjälp, 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 - Sök på KEFAS!

Kvällsmässa och Tacobuffé!
Väggmålning i Skivarps kyrka

Så där står de, Jesus jordiska föräldrar. En
viljestark och välformulerad kvinna och hennes
man, som fanns i bakgrunden som ett stöd.
Under hela sitt liv umgicks Jesus med kvinnor
på ett sätt som få, om ens någon, gjorde i hans
tid, och en kvinna blev den som fick det första
budskapet om uppståndelsen, och det första
uppdraget att förkunna om den. Det kan vi nog
tacka Maria för, och Gud, som var klok nog att
välja exakt rätt mamma till sin son.

Kom gärna till våra kvällsmässor i Skanörs kyrka
varierat program med mycket musik.
Temat vid varje mässa utgår från en pärla i Frälsarkransen. Efteråt bjuds det på härlig tacobuffé i
Skanörs församlingshem.
Alla är välkomna!
Kvällsmässan börjar kl 17.30
11/11

Jagpärlan

20/1

Ökenpärlan

Text: Maria Bergius,
Präst i Svenska kyrkan Malmö
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ro
och Liv
Josefine Cattell, 31 år är
barnläkare och nybliven mamma till Leander fem månader.
Hon är uppvuxen i Ljunghusen tillsammans med mamma,
pappa och storebror. Josefine
valde att bli barnläkare för att
hon alltid har tyckt mycket
om barn.
– Det är något speciellt med
just bebisar. De är oskyldiga,
sårbara och helt beroende av
alla vuxna som finns i deras
närhet för deras överlevnad.

Josefine är gift med Neil som är narkosläkare och kommer från Bermuda. Paret
träffades när de studerade till läkare i
York i England. De flyttade tillsammans
ut på den engelska landsbygden i ett
charmigt litet hus med halmtak. När
sonen Leander föddes längtade Josefine
hem till Sverige, till sina föräldrar och
släktingar. Familje-och släktbanden har
alltid varit starka. Neil lyssnade till Josefines längtan och familjen reste till Sverige och bosatte sig i Ljunghusen. Dock
blev det inget hus med halmtak men man
vet aldrig hur det kan bli i framtiden.

Hur ser du på kyrkan?
För mig är kyrkan värme, gemenskap,
vänskap, goda värderingar, glädje, musik
och lugn.
Jag har många fina minnen från Skanörs
kyrka. Den betyder något speciellt för
mig. Jag och Neil hade vår vigsel där.
Leander är döpt där. Min farmor och
farfars begravningar var också där, så
de känns alltid nära när jag är i Skanörs
kyrka.

För att Neil skall kunna arbeta som
läkare i Sverige måste han lära sig att
tala och skriva svenska obehindrat. Han
är mycket ambitiös med sina svenskstudier som han började på SFI i Vellinge i
somras. Nu i höst skall han även studera
en kurs på Folkuniversitetet i Lund. Neil
ser framemot att få börja arbeta och
använda sina yrkeskunskaper.

Brukar du be?
Ja och när jag ber brukar jag fokusera
på det jag har fått och att kunna känna
tacksamhet inför det.

Du är nybliven mamma, vad tycker du
är viktigt i föräldraskapet?
Kärleken är viktig. Att mitt barn skall
känna sig trygg och grundad i kristendomens värderingar, kärleken till nästan.
Vad gör dig upprörd och arg?
När jag ser att barn fara illa. Jag har
träffat barn igenom mitt arbete som har
blivit illa behandlade av sina föräldrar
eller andra närstående och det kan verkligen uppröra mig, att man inte i tid har
kunnat stoppa ett fysiskt eller psykiskt
sårande beteende.
Vad är andlighet?
Trygghet, precis som i sången Du omsluter
mig på alla sidor och håller mig i dig hand.
(psalm 768 i Svenska psalmboken) Man
kan känna att något större, som man inte
fullt ut kan förklara, omsluter en.

Vad tänker du om Gud?
Gud är något diffust som bara finns.

Vad betyder Bibeln för dig?
För mig är Bibeln ett redskap som kan
lära oss människor hur vi med hjälp av
historien kan hantera olika situationer
och även undvika vissa typer av problem.
Finns det någon berättelse i Bibeln som
du tycker speciellt mycket om?
Varje julafton läste farmor julevangeliet
(Lukas 2)som handlar om Jesu födelse
i Betlehem och jag tyckte om att höra
henne läsa den texten. Det är en viktig
berättelse som påminner oss om varför
vi firar jul.
Under hela intervjun medan jag och
Josefine har samtalat har Leander legat
på en filt och talat sitt eget språk, sjungit
sina egna sånger och Josefine har med
jämna mellan rum gett honom en puss.
Banden mellan mamma och son är
starkt. De lyser båda av välmående och
glädje, precis som det skall va.
Text: Anna Gustafsson
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December

Söndag 9 december
Andra advent
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Julmarknad på Rådhustorget
kl 14.00-18.00. Se sid 12.

Onsdag 5 december
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

01
02

26

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

Söndag 2 december
Första advent
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00. Kyrkkaffe i församlingshemmet.

25

24

Tisdag 27 november
Stilla musik i Skanörs kyrka kl 18.00.
Organist Per Engström. Fri entré.

Julstuga i Falsterbo församlingshem
kl 15.00-18.00

Söndag 25 november
Domsöndagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

November

Onsdag 2 januari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.

Måndag 1 januari
Nyårsdagen
Nyårsmässa i Falsterbo kyrka kl 17.00

Januari

Nyårskonsert i Falsterbo kyrka
kl 20.00. Se sid 17.

Söndag 30 december
Söndagen efter jul
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 26 december
Annandag Jul
Musikmässa i Skanörs kyrka kl 17.00
Julens vackraste sånger och psalmer.

Tisdag 25 december
Juldagen
Julotta i Falsterbo kyrka kl 07.00

Måndag 24 december
Julafton
Julbön vid Ankaret på Skanörs gamla
kyrkogård kl 11.00.
Familjejulbön i Skanörs kyrka kl 14.00
Julbön i Falsterbo kyrka kl 17.00
Midnattsmässa i Skanörs kyrka
kl 23.30
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Onsdag 20 februari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 17 februari
Septuagesima
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 13 februari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 10 februari
5:e söndagen efter trettondedagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

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

Söndag 3 februari
Kyndelsmässodagen
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00.
Ungdomskören medverkar.

Februari

Onsdag 30 januari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00
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Med reservation för ändringar.
Sydsvenskans predikoturer gäller.
För löpande information se:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.se/skanorfalsterboforsamling

Söndag 23 december
Fjärde advent
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Onsdag 19 december
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.

Måndag 17 december
Julkonsert med Skanör-Falsterbo
Vokalensemble. Se sid 17.
Falsterbo kyrka kl 19.30. Fri entré

Söndag 16 december
Tredje advent
Mässa med små och stora i Skanörs kyrka
kl 11.00. Barnkören StarSingers och Familjekören medverkar. Julfest i församlingshemmet.

Torsdag 13 december
Luciadagen
Luciafirande i Skanörs kyrka kl 17.00
och kl 19.00. Se sid 2.

Onsdag 12 december
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

kl 14.00-18.00. Se sid 12.
Julkonsert i Skanörs kyrka kl 16.00 och
kl 18.00. Se sid 17.
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Manifestation på Förintelsens minnesdag
Föredrag och konsert i Skanörs kyrka
kl 17.00-19.00 Se sid 18.

Söndag 27 januari
Tredje söndagen efter trettondedagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Onsdag 23 januari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Kvällsmässa i Skanörs kyrka kl 17.30.
Tacobuffé i församlingshemmet

Söndag 20 januari
Andra söndagen efter trettondedagen
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 16 januari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka, tornrummet kl
12.00

Söndag 13 januari
Första söndagen efter trettondedagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Onsdag 9 januari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.

Söndag 6 januari
Trettondedag Jul
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
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Söndag 10 mars
1:a söndagen i fastan
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Askonsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 18.00

Onsdag 6 mars
Askonsdagen
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 3 mars
Fastlagssöndagen
Karnevalsmässa i Skanörs kyrka kl 13.00
Karnevalen i Skanör, se sid 19.

Fredag 1 mars
Världsböndagen i Falsterbo församlingshem
kl 19.00. Se sid 4.

Mars

Onsdag 27 februari
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Måndag 25 februari
Konsert – 3 tenorer
Falsterbo kyrka kl 19.00. Se sid 18.

Söndag 24 februari
Sexagesima
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

tornrummet kl 12.00

Julmarknad

på Rådhustorget i Skanör
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Den lilla julmarknaden med det stora hjärtat!

Välkommen till en stämningsfull julmarknad på Rådhustorget i Skanör.
Upplev julens dofter, musik och smaker. Häng med i dans kring granen, träffa tomten
och lämna din önskelista, julpyssla, möt Lucia och hennes följe eller stanna upp och
lyssna på engelska ”Christmas Carols” från vår julkör.
Försäljning av hembakat, julkransar, julblommor, inlagd sill, hantverk, julgodis, mat
och dryck och fiskedamm till barnen. Prova lyckan i vårt marsipan och chokladlotteri.
Ponnyridning för barn.
Julkonserter i Skanörs kyrka med gospelkören Embrace kl 16.00 och 18.00.
Läs mer om Julkonserterna på sidan 17.
Julmarknaden är ett samarbete mellan Skanör-Falsterbo församling,
Strandkyrkan i Skanör och Centrumföreningen i Skanör-Falsterbo.
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ch dryck

Barn och ungdomskörer
Musik skall byggas utav glädje.
Du som tycker om att sjunga, vill utveckla din röst och
kanske prova på att sjunga solo. Kom och var med i
församlingens barn och ungdomskörer!
Vi sjunger unisont och i stämmor, repertoaren varierar.
Alla körerna medverkar regelbundet i gudstjänster och
konserter.
StarSingers
Start 16/1
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

Barn & Familjeverksamheten
HimlaLiv
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.
Skanörs församlingshem
Babycafé
För vuxna med bebisar upp till 18 månader.
Tisdagar och torsdagar kl 10.00 – 12.00
Öppet-Hus
För vuxna med barn som är över 18 månader och
syskon. Tisdagar och torsdagar kl 12.00 – 16.00

Hopeful
Start 17/1
Torsdagar kl.17.00–18.00
för ungdomar i åldrarna 13-20 år
För anmälan och information kontakta körledare
Anna Gustafsson. Kontaktuppgifter på sidan 20.

Sopplunchen i
Skanör-Falsterbo
Sopplunchen i Skanör-Falsterbo är ett omtyckt och trevligt tillfälle för folk i alla åldrar att få träffas över god soppa
och efterföljande underhållning.
Samtliga träffar i Falsterbo församlingshem
kl 12.00 - 14.00. Kostnad 40 kr.
29/11 Novembersoppa med Leif Lundqvist
-Tankar från en anhörig.
6/12

Lilla julbordet med musikunderhållarna Mats och
Ann-Marie.

7/2

Februarisoppa med den unga pianisten
Anton Nilsson som bjuder på klassiska och kända
melodier och piano stycken.

21/2

Februarisoppa med husets eget folk - spännande!

7/3

Melodikryss med domkyrkoorganisten
Robert Bennesh.

Teminsavslutning och julfest

Söndagen den 16 december kl.11.00 i Skanörs kyrka
Familjekören och StarSingers medverkar med sång
Tack för en härlig termin!
Vi startar på nytt i vecka 3
För mer information kontakta församlingspedagog
Anna Gustafsson. Kontaktuppgifter på sidan 20.

Luciafirande i
Skanörs kyrka den
13/12
kl.17.00 och 19.00

Nytt för i år är att församlingen erbjuder två
Luciafiranden för att alla
som vill skall få möjlighet att lyssna till Lucian och
hennes följe. Det är ingen entréavgift men det krävs en
entrébiljett som man kan hämta på:
HimlaLiv, Kyrkogatan 6b i Skanör, kontaktperson
Carina Samuleson, kontaktuppgifter på sidan 20.
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FRÄLSARKRANSEN
Kanske har du sett den på någons handled? Drottning Silvia bär ett ibland. Ett armband med pärlor i olika färger
som inte verkar passa ihop eller följa något mönster. Det är först när du får kunskap om pärlornas innebörd som
ett vackert mönster framträder. Varje pärla står för att Gud har något med ditt och mitt liv att göra.

I

några nummer framöver av Kyrkoåret
kommer pärlorna att presenteras och
beskrivas framförallt utifrån vårt perspektiv, hur vi använder Frälsarkransen
i arbetet med våra konfirmander. Men
vi kan inte skriva om Frälsarkransen
och dess pärlor utan att nämna Martin Lönnebos egna tankar kring varje
pärla. Martin Lönnebo, biskop emeritus,
skaparen av det moderna radbandet
Frälsarkransen.
Så föddes Frälsarkransen
Frälsarkransen började ta form
1995. Det var sensommar
och Martin Lönnebo hade
nyligen pensionerats från
sin tjänst som biskop,
under åren 1980 - 95
var han biskop i Linköpings stift. Nu var han
i Grekland för att båtluffa, läsa och koppla av.
Men så kom det en storm,
en alldeles för tidig höststorm,
och tvingade båten till hamn. Ön
han hamnade på var liten, 47 invånare
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inklusive byns präst. Utanför ett café la
han märke till att de äldre männen satt
med vars ett radband i handen. Deras
fingrar letade sig pärla, för pärla utefter
radbandet. Martin slogs av tanken på att
kristna också skulle behöva ett modernt
s.k. radband för att påminna om tid för
bön och gudsnärvaro i våra liv. Han fick
tag på ett litet rum, och i det rummet
började han skissa fram Frälsarkransen.
Den spred sig snabbt över Sverige och
sedan också till grannländer, Europa
och resten av världen. Inför 20 års
jubileumet, 2015, skrev DN i
kultursidorna Så blev Frälsarkransen Sveriges första
moderna radband. Idag
finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals
handleder, i fickor och
i väskor. Den har hjälpt
många människor till fördjupad bön och innerligare
Gudskontakt. Den används
flitigt i församlingslivet, såväl i
barn, ungdom- konfirmand- som i
vuxengrupper. I september 2010 lansera-

des även Lilla Frälsarkransen, ett mindre
radband med samma antal pärlor som
passar för barn 5-10 år.
Det går att skriva mycket om Frälsarkransen, men här i Kyrkoåret måste vi
begränsa oss och om någon vill fördjupa
sig i ämnet finns det ett flertal böcker på
Verbum bokförlag.
Vad är Frälsarkransen?
Frälsarkransen - Martin Lönnebos egna
ord:
Övning i livsmod, livslust, självbesinning
och i att leva nära Gud. Frälsarkransen
är livets pärlor. Naturligtvis betyder
pärlorna i sig ingenting, men den som använder den kan binda en räddningskrans
i sitt sätt att tänka, känna och handla.
Frälsarkransen vill vara som en god vän:
den ställer inga krav, den tränger sig inte
på, den stänger ingen ute, den finns till
hands när den behövs. Du kan hänga
Frälsarkransen över din säng som påminnelse: ”Här finns jag – om du behöver
mig”. Den kan ligga på nattduksbordet.
Den trivs på handleden och i fickan. Du

kan bedja så som myran, hon som flitigt
strävar. Eller impulsivt som fjärilen, hon
som fladdrar mellan olika blommor.
Är det inte barnsligt med radband?
Naturligtvis är det barnsligt, och ytterst
gammalmodigt. Jag känner inte till
något radband som tillkommit efter
Rosenkransen.
Och det skapades under meddeltiden i
det katolska västerlandet, en ”motsvarighet” till Jesusbönens tysta radband av
ull i Österns ortodoxa kyrkor. Men, var
inte rädd för det barnsliga, där finns ofta
glädje. Var inte rädd för det gamla, där
finns ofta vishet.
Många använder radbandet som
armband, ty då är bönen alltid nära,
den känns och den syns som en ständig
påminnelse. Man går genom livet med
bönen nära sin puls. Frälsarkransen har
pärlor som tecken för steg mot målet,
ett tillstånd i sinnet som ökar livsmod
och livskraft, och som ger kraft att leva
i kärlek och ansvar. Det är steg närmare
Gud.
När vi läser Martin Lönnebos egna ord
om Frälsarkransen är det tydligt att han
tänker sig att Frälsarkransen ska användas som en kristen bönekrans. Den finns
som en påminnelse om att personlig bön
och reflektion stärker närvaron av Gud,
vår skapare, i våra liv. Det är genom bönen och gemenskap med Gud som vi får
uppleva verklig frid, ökat livsmod, hopp
och får kraft att möta vardagen.
Frälsarkransen - Med konfirmanderna
I undervisningen med konfirmander
använder vi Frälsarkransen som ett
pedagogiskt hjälpmedel när vi undervisar, samtalar och diskuterar vad kristen
tro är. Varje pärla står för något som har
med vårt liv att göra och att Gud finns
där i våra liv vad som än sker.
Vi använder
oss av ett
enkelt språk
och när vi
ska förklara
vad Frälsarkransen är
visar vi en
skulptur av
ett litet barn
som bärs i en stor hand. Hela Frälsarkransen är en symbol för hur Gud finns
med oss och bär oss i vardagen genom
livets olika skiften. Är det något vi vill
att konfirmanderna ska ha med sig efter
konfirmationen är det detta, att Gud är
med dem! Jesus sa själv: Jag är med er
alla dagar till tidens slut Matt 28:20.

Vid varje konfirmandpass, pärla för
pärla, gör de sin egen Frälsarkrans. Vid
passet med Gudspärlan träs den första
pärlan, vid nästa pass tystnadspärlan
osv. Vid konfirmationen får de sin Frälsarkrans och den blir ett konkret minne
av konfirmationen och en påminnelse
om att Gud är med dem.
I Skanörs kyrka finns en stor, vacker
Frälsarkrans som konfirmanderna
använder vid redovisningen på sin konfirmation. Den är tillverkad av församlingsbon Ann-Sofie Hallberg.
I undervisningen arbetar vi med Frälsarkransen som ett pedagogiskt hjälpmedel
men vi arbetar också utifrån en pedagogisk grundsyn som bygger på teorin om
de Multipla Intelligenserna. Det innebär
att vi människor lär och tar till oss ny
kunskap på olika sätt och då måste vi
också lära ut på olika sätt. Vi använder oss därför av olika metoder när vi
undervisar så som, musik, skapande,
lekar, bilder, texter, olika föremål, arbeta
tillsammans samt egen reflektion. Vi
har andakter och kvällsmässor och då
bygger temat på den aktuella pärlan
från Frälsarkransen som vi ska arbeta
eller har arbetat med under konfirmandpasset.
Varje konfirmandpass innehåller andakt
i kyrkan samt olika aktiviteter och
arbetspass i församlingshemmet.

Nu ska vi ta oss an
Frälsarkransen, pärla
för pärla. Vi börjar med
Gudspärlan.
Gudspärlan- Med konfirmanderna
Gudspärlan är en symbol för Gud. Den
är gyllene och är den största pärlan i
Frälsarkransen för att Gud har skapat
allt och för att alla de andra pärlorna
symboliskt ryms i den. I det här konfirmandpasset pratar vi om Gudsbilder
och Treenigheten.
Andakt i kyrkan
Pärlsång, vi sjunger alltid en sång eller
psalm som knyter an till dagens pärla.
Gudspärlan – Lord, I lift Your name on
high. Efter sången ber vi konfirmander-

na att blunda och så ställer vi frågan;
Hur beskriver du Gud? Den bild de får
upp för ögonen ber vi att de tar med sig
under dagens konfapass.
Pärlberättelse, en berättelse som knyter
an till dagens pärla.
”Det berättas om en märklig händelse
som ledde fram till en av de vackraste
Kristusstatyerna. Bertel Thorvaldsen
hade fått i uppdrag att smycka en kyrka
invändigt. De tolv pelarna som höll upp
taket framme vid altaret gav honom
inspiration: längst fram i kyrkan skulle
han göra tre meter höga statyer föreställande Jesu tolv lärjungar. I mitten skulle
förstås en mäktig Kristusgestalt stå, dubbelt så hög som de andra. Vilket mäktigt
konstverk det skulle bli! Statyerna
krävde månader av arbete. När de tolv
lärjungarna äntligen stod färdiga, var
det så slutligen dags för Kristusstatyn.
Thorvaldsen arbetade länge och
noggrant för att få statyn precis så
som han hade föreställt sig den.
När han var färdig stod Jesus
med blicken vänd upp till Gud
och armarna lyfta i bön. En
storslagen bild av Jesus som
ber till sin far för en ond
och hård värld. Det var
med spänd förväntan
Thorvaldsen återvände till ateljén
morgonen efter
att statyn
gjorts

färdig. Men så
snart han såg den
stängda dörren in till
rummet där statyerna
stod, förstod han att
någonting hade gått snett.
Dörren borde ha lämnats
öppen för att gipset skulle
kunna torka snabbt. Någon måste av misstag ha
stängt dörren, och nu var
risken stor att Kristusstatyn var förstörd.
Och mycket riktigt –
gipset hade torkat så
långsamt att huvudet
sjunkit ner. Blicken
var nu fäst på marken istället för vänd
upp mot Gud.
Händerna som
Fortsättning på
nästa uppslag
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skulle vara sträckta uppåt i bön, hade sjunkit
ner mot golvet. Flera veckors arbete var
förstört. Thorvaldsen betraktade bedrövat
statyn. Men … han tittade igen. Och nu såg
han plötsligt att statyn, som inte alls stämde
överrens med den vision han haft, istället
hade blivit en sannare Kristusgestalt. En
Kristus som inte vände sig från människorna, utan vände sig till dem med utsträckta
armar. Så kom det sig att var och en som
besöker Vårfrukyrkan i Köpenhamn möts
av Kristus med kärleksfull blick och öppen
famn”.

2 Mos 15:2 kraft; Jes 40:28 evig,
vis; Ps 62:2-3 klippa, borg; Joh
10:9 grinden.
Utifrån allt vi pratat om under
konfapasset och bilden de burit med
sig från andakten, ska konfirmanderna nu måla sin egen gudsbild på
en canvasduk. Vill de får de gärna

Vi samtalar om att vi alla har olika bilder av
Gud och vår Gudsbild kan förändras beroende på vad som händer i vårt liv.
Arbetspass – Treenighet
1+1+1=1? I Bibeln står det att det bara finns
en Gud men att han är treenig. Hur går det
ihop? Det är inte lätt att förklara något som
är oförklarligt för ett gäng tonåringar men
vi har valt att göra ungefär så här. Bibeln lär
oss att Gud kan uppenbara sig som Fader,
Son och Ande. Gud som -Fadern-Skaparen,
Gud som -Jesus-Sonen-Frälsaren, Gud som
-Helige Ande- Livgivaren-Hjälparen-Superkraften. Det har gjorts många försök till att
förklara hur treenigheten fungerar. Några
försök kan man göra genom att ge olika bilder. Gud är som en triangel. En triangel har
tre sidor, men ändå är det bara en triangel.
Gud är som… låt oss säga Tom. Tänk dig en
person som heter Tom. Han kan vara pappa,
bror och son trots att han bara är en person.
Gud är som vatten. Vatten kan finnas i flytande form, fast form(is)och i gasform(ånga).
Men oavsett i vilken form det förekommer,
är det ändå samma ämne. Inte enkelt att förklara men vi kanske inte behöver ha förklaringar till allt? Man behöver ju inte veta hur
en motor fungerar för att kunna köra bil. Vi
behöver inte förstå hur Gud kan vara treenig
för att tro på honom. Vi får helt enkelt se det
som något oförklarligt.
Gudsbilder
Med hjälp av olika
adjektiv uppfästa på
väggen får konfirmanderna gå runt och sätta
post-it lappar i olika
färger på det som de
tycker stämmer bäst
och sämst överrens med
sin egen beskrivning av
Gud. Det är adjektiv
som gammal, snäll, arg,
kärleksfull, vis, m.fl. Konfirmander har oftast
en väldigt positiv bild av Gud.
Olika bibelord delas ut och konfirmanderna
får leta Gudsbilder i Bibeln tex
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över din kropp för att du är eller vill vara
kristen, Kristus tillhörig, sökare eller efterföljare. Var vid gott mod. Vägen till Gud
är universums kortaste. När du börjar är
du redan framme vid det kosmiska tempel
som är Närvaron. ”Ty i honom är det vi
lever, rör oss och är till”. Du står nu inför
existensens mittpunkt, Gud, den som universum inte kan rymma, den som vi bävar
för, den som kan vara lik tomheten och intet, den som är allt mer, o du Undflyende,
du den Fördolde, men dock närvarande i
allt skapat. Du o Gud har för oss uppenbarat dig som närvaro av ett barmhärtigt
hjärta. Du är den Heliga Treenigheten
som Fader, Son och helig Ande. I dig finns
frälsning och evig gemenskap. Till dig
vänder vi, jordens barn, våra ansikten i
bön och förväntan, du den livsälskande,
barnens vän. Jag faller på knä i mitt hjärtas tempel i gemenskap med änglarna, alla
heliga, alla sökare, allt skap

dela med sig av sina tankar kring sin
tavla. Därefter tid för egen reflektion,
måla Gudspärlan i sin Bibel och där
med ett ord skriva vad Gudspärlan
symboliserar för dem. Den sista
övningen för dagen, Pärldax, gör vi
tillsammans. På en stor gyllene pärla
i papper ligger konfirmandernas
pärlaskar. Nu trär vi på den första
pärlan i, det som ska bli, vår egen
Frälsarkrans.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i
himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i
skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
I evighet. Amen.

Konfirmanderna har fått reflektera
över och arbeta med sin egen Gudsbild. De har fått dela med sig av sina
tankar, fått ta del av varandras och
har på så sätt fått kunskap om att
det finns många Gudsbilder. De har
letat Gudsbilder i Bibeln och de har
även fått höra om Treenigheten. Allt
detta får symbolisera Gudspärlan.

Du är gränslös. Du är nära. Du är ljus
och jag är din.
Till dig vänder jag mitt ansikte. Du
torkar mina tårar. På dig tror jag, på dig
litar jag. Dig älskar jag, dig tillber jag.
Du är mitt hopp och min längtan. Amen
Ty av honom och genom honom och till
honom är allting. Hans är härligheten i
evighet, amen. Rom 11:36

Gudspärlan-

Ära vare Fadern + och Sonen och den helige Ande nu och alltid och i all evighet.
Amen

”Den gyllene pärlan Gudspärlan:
Tro, pistis, om förundran och tillit,
på Guds existens. Om Gud finns är
ingenting längre likgiltigt, hopplöst
eller meningslöst. Detta är Pärlornas
pärla, Existensens närvaro i allt. Här
förvaras ditt hemliga namn, här är
ditt hem, här är du älskad, känd och
förstådd. Stanna ofta och länge vid
denna pärla”.

(För ytterligare studium: 2 Mos 3:1-6, 13, 14; 1 Mos
32:22-32; 2 Mos 33:20; Rom 11:33-36; 1 Tim 6:16;
Joh 1:1-18; sv ps 79)

Med Martin Lönnebo

Andakt
Grip Gudspärlan, tecknet för Treenighetens närvaro. Gör korsets tecken

I nästa nummer av
Kyrkoåret fortsätter vi med
Tystnadspärlorna.
Källor:
- Frälsarkransen,
Martin Lönnebo, Verbum 2008 sjätte upplagan
- Alltid älskad samlingsvolym, Kristina Reftel, Argument förlag 2009
- Con Dios, Johan och Kristina Reftel, Argument förlag 2003
- Ung Psalm, Libris förlag 2006
- Bibeln

an Embraced

Christmas

Julkonsert med kören
Embrace och kompband under ledning
av Karolina Larsson.

NYÅRSKONSERT

SÖNDAG 30 DECEMBER
FALSTERBO KYRKA KL 20.00
JOHN MARTIN BENGTSSON
PER ENGSTRÖM

9 DECEMBER
KL16.00 och 18.00
SKANÖRS KYRKA
Entré 100 kr (barn upp till 15 gratis)
Förköp via pastorsexpeditionen. Kvarvarande
biljetter säljs på Julmarknaden (9dec)
på Rådhustorget i Skanör innan konserterna.

Skanör-Falsterbo
Vokalensemble
sjunger in julen med

klassiska
pärlor och
överraskande
stjärnebloss
måndagen den
17december
Falsterbo kyrka
kl 19.30. Fri entré

ENTRÉ 150 KR - Förköp på pastorsexpeditionen och på
Julmarknaden på Rådhustorget den 9 dec.
Resterande biljetter säljs i dörren innan konserten.
Johan Martin Bengtsson: Med sin unika timbre och kraftfulla röst bjuder
den skånske Växjösångaren på en bred repertoar som sträcker sig från den
svenska visskatten till musikalernas stora sånger via både Elvis och Sinatras
största hits utan att för den sakens skull ge avkall på tolkningarnas kvalitét.
Han medverkar ofta i större konsertsammanhang och har deltagit i både TVoch radioprogram vid flera tillfällen. För tillfället är han aktuell som alternerande Phantom/US Raoul i Phantom of the Opera, Det Ny Teater, Köpenhamn.
Per Engström: Per är organist i Skanör-Falsterbo församling och har under
många år varit kapellmästare på det Ny teater i Köpenhamn - där han just nu
är musikalisk ledare för Phantom of the Opera.
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Manifestation för medmänsklighet
på Förintelsens minnesdag

Föredrag av Eva Lecerof
vittne från Kristallnatten
och
Konsert med
Klezmerorkestern
Kv Arken

Förintelsens minnesdag år 2019 är den 27/1 och
då håller Skanör-Falsterbo församling en
manifestation i Skanörs församlingshem/kyrka
mellan kl.17.00-19.00
Kvällen börjar i församlingshemmet där vi får lyssna
till ett föredrag som hålls av Eva Lecerof, vittne från
Kristallnatten. Det kommer att serveras soppa med
bröd och kaffe i anslutning till föredraget. Sedan
fortsätter vi i kyrkan där Klezmerorkester Kv Arken
ger en konsert med drömsk kammarklezmer med
nerv och fokus. Nedskalad traditionell klezmer och
nykom¬ponerade låtar med intensitet och driv. Stor
närvaro, experimentlusta och nyfikenhet som letar
sig in i hjärtat. Trion bildades hösten 2017 och har
tagit sitt namn efter kvarteret de bor och rör sig
kring i Malmö. Kv. Arken består av Annika Jessen på
klarinett, Elina Nygren på viola samt Anna
Thorstensson på cello.

TenoreAmore är tre tenorer

Förintelsens minnesdag
Den 27 januari samlas människor över hela världen
i en årlig manifestation. Det är den internationella
minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum
som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades
1945.
År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet
av alla som mördades under Förintelsen och dem
som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt
stöd för alla människors lika värde.
I samband med Förintelsens minnesdag arrangeras
manifestationer, seminarier och pedagogiska projekt
på många orter runt om i Sverige.

För 10 år sedan började Nils Olsson och Johan Palmqvist samarbeta genom att underhålla på Malmö Opera Grill.
Samarbetet har fortsatt på många olika platser och med flera olika personer som tredje person.
Bland annat har vi sjunging med Malmö Brandkårs Musikkår, på Git Gay-galan, på Kulijuli och i ett antal kyrkor.
Repertoaren utgår från italienska sånger och Jussi Björling men innehåller även Sinatra, Elvis och Max Raabe.
På konserten i Falsterbo är vår vän Patrik Forsman med så att vi blir tre.

3

Tenorer

Konsert i Falsterbo kyrka
25 februari 2019
Kl. 19.30. Inträde 100 kr
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THOSE WERE THE DAYS
Kom och hör musiken som väcker
minnena till liv!
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Nu har vi glädjen att återigen få bjuda in till de
uppskattade musiklyssnarträffarna Those were
the days och dela musikaliska minnen och upplevelser med Ola Kullengren och diakon Carina
Hansson. Ola Kullengren har en diger privat
skivsamling och det blir garanterat musik som
får minnena att flöda fram.
Vi lyssnar på musiken, sjunger med och avslutar
kvällen med en frågesport. Anmälan veckan
innan till diakon Carina Hansson.
Kontaktuppgifter se sid. 20.

Falsterbo församlingshem
Kl 18.30 - 20.00
14/2 (anmälan 7/2)
4/4 (anmälan 28/3)
9/5 (anmälan 2/5)

Välkommen att delta i

Karnevalsyran
Kom gärna utklädd!
SÖNDAG 3 MARS

SAMLING VID ICA SKANÖR KL 12.30

Gerties kaffe
Falsterbo församlingshem - Tisdagar kl 14.00
Kaffe, god gemenskap och sång från Armeriakören.

Start tisdagen den 15 januari

Karnevalen i Skanör kommer återigen dansa sig
fram längs Mellangatan i Skanör. Festligheterna
startar kl 12.30 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 att gå och dansa uppför hela Mellangatan fram till Skanörs kyrka. Väl framme i kyrkan firar vi
kl. 13.00 en Karnevalsgudstjänst. I gudstjänsten medverkar gospelkören Embrace och barnkören StarSingers. Efter
gudstjänsten fortsätter festligheterna i Skanörs församlingshem där det bjuds på goda fastlagsbullar, godisregn
och mer härlig musik.
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SÅ HÄR NÅR DU OSS

LEGALT NYTT
DÖPTA
JUNI
Ella Anna Menegus
Matilde Anna Menegus
Line Wanda Menegus
JULI
Klara Bonnie Hernemyr
AUGUSTI
Leona Christine Caroline de la Chapelle
Nicholas Carl Alfred Malmborg
Rutger Rothman
Arvid Gabriel Kjellström
Ellie Mikaela Nemhed Lindskog
SEPTEMBER
Nikita Newstam
OKTOBER
Leonore Matilda Margaretha Hjertstedt
VIGDA
AUGUSTI
Emma Fors och Christofer Blomstrand
Alejandra Peña Valdovinos och
Magnus Gall
Ida Brantberg och Jesper Tönning Hansson
SEPTEMBER
Johanna Viklund och Peter Jönsson
Cecilia Franck och Erik Sylwan Ahrholt
Johanna Rosencrantz och Marcus Pettersson
AVLIDNA
MAJ
Eric Posselwhite, 91 år
Douglas Welander, 83 år
JUNI
Margareta Johansson, 78 år
Kjell Nordström, 75 år
Sten Sivemark, 98 år
Kjell Rosén, 89 år
JULI
Per-Åke Nilsson, 76 år
Birgitta Harrit, 77 år
Thomas Frick, 81 år
Stig Björck, 90 år
John Kenneth Bodlund, 75 år
Britt Helbrink, 95 år
AUGUSTI
Ebba Burenius, 97 år
Per Gustavsson, 74 år
Clara Elisabeth Serrander, 100 år
Patrik Öberg, 52 år
SEPTEMBER
Svante Falk, 85 år
Beata Grotte, 92 år
Gert Jönsson, 87 år
Stig Kristersson, 96 år
Siv Sonja Birgit Landau, 90 år
Anna-Bengta Petersson, 90 år
Rolf Sarvik, 85 år
Tomas Wehtje, 87 år
OKTOBER
Elsie Gall, 80 år
Ingrid Jönsson, 89 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
Tf, kyrkoherde
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99

KOMMUNIKATÖR
Johan Törnqvist Sandelius
Mobil: 0708 - 17 05 88
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se

Mathilde Karlgren, komminister
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se

HUSMOR
Susanne Laine
Mobil: 0761 - 16 27 43
susanne.laine@svenskakyrkan.se

Agneta Salomonsson, komminister
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
Peter Sjunnesson, biträdande organist
Mobil: 0709 - 96 33 22
peter.sjunnesson@svenskakyrkan.se
Karolina Larsson, körledare
Mobil: 0709 - 83 73 33
skut.karolinalarsson@gmail.com
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,
kyrkogårdsadministration
Tel tid: Må, 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Tel: 040 - 47 97 06
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se

Sven-Ingvar Nilsson, kyrkvaktmästare
Mobil: 0708 - 34 13 11
sven-ingvar.nilsson@svenskakyrkan.se
Benjamin Holmgren, kyrkvaktmästare
Mobil: 0708 - 34 13 19
benjamin.holmgren@svenskakyrkan.se
Björn Rosencrantz, kyrkvaktmästare
Tel: 040 - 47 97 09
Mobil: 0725 - 53 65 01
bjorn.rosencrantz@svenskakyrkan.se
FÖRTROENDEVALDA
Lars Lindmark, ordförande kyrkorådet
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com
Susanne Olsson, ordförande kyrkofullmäktige
susanna.ohlsson@yahoo.se
KYRKVÄRDAR
Sara Lindström
Anders Lindström
Sonia Löfkvist
Susanne Ohlsson
Gertie Hansson
Guje Fahlström Dahlberg
Catharina Gustafsson
Hans Palenius
Jan Nyberg
Karin Gustafsson
Ann-Kristin Musiolik
Fredrik van Kesbeeck Andersson
Werner van Kesbeeck Andersson
Nils Ola Roth
Kerstin Nerman

Hej!
Vet du om att man kan betala med Swish på alla våra verksamheter? Det går också
bra att Swisha söndagens kollekt direkt från kyrkbänken. (Märk betalningen med
korrekt ändamålsnamn) Vårt Swish nummer är: 123 616 13 19

Tack för din gåva!
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KYRKVAKTMÄSTARE
Tomas Holmgren, kyrkogårds och fastighetschef
Tel: 040 - 47 97 17
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se

