1. När vår Herre och mästare Jesus Kristus sade ”Gör bättring, osv”, ville han att den troendes hela liv skulle bestå av bättring. 2. Detta ord kan inte tolkas som om det syftade på
den sakramentala boten (dvs bikten och gottgörelsen som förrättas genom prästämbetet). 3. Det syftar inte heller bara på en inre bättring, för en sådan är inget värd om den inte tar
sig yttre uttryck i olika former av “köttets dödande”. 4. Därför varar straffet så länge som avskyn mot det egna jaget (dvs den sanna inre boten) består, nämligen till dess vi träder
in i himmelriket. 5. Påven varken vill eller kan efterskänka några andra straff än dem som det ankommit på honom att utdöma eller som utdömts enligt den kyrkliga lagens bestämmelser.
6. Påven själv kan bara förlåta en skuld i den meningen att han kan förklara och bekräfta att Gud har förlåtit den. Naturligtvis kan han ge eftergift i sådana ärenden som det
ankommit på honom att avgöra; om man skulle ringakta det, skulle skulden bestå i sin helhet. 7. Gud förlåter över huvud taget aldrig någons skuld utan att samtidigt göra
honom ödmjukt undergiven sin ställföreträdare prästen. 8. De kyrkliga bestämmelserna rörande boten gäller endast de levande och får – enligt vad stadgarna själva säger – inte
åläggas de döende. 9. Därför handlar den Heliga Anden – som verkar genom påven – väl mot oss i så måtto att hans dekret alltid undantar dem som är döende eller befinner
sig i yttersta nöd. 10. Det är okunnigt och orätt då präster låter den döendes kyrkliga bot fortsätta att gälla i skärselden. 11. Läran att ett kyrkligt botstraff kan förvandlas
till ett skärseldsstraff är ett ogräs som måste ha såtts medan biskoparna sov. 12. Förr i tiden ålades inte de kyrkliga botstraffen efter, utan före, absolutionen för att pröva
att ångern var uppriktig. 13. Genom döden blir de döende lösta från alla kyrkans krav. Och vad de kyrkliga lagarna beträffar är de redan döda eftersom de med full rätt är
befriade från dessa. 14. Om en döendes inställning och kärlek (till Gud) är ofullkomlig, grips han oundvikligen av stor fruktan, och ju mindre fromheten och kärleken är, desto
större blir rädslan. 15. Denna skräck och fasa är i sig själv (bortsett från allt annat) tillräcklig för att utgöra skärseldens pina, eftersom den kommer mycket nära förtvivlans
ångest. 16. Det synes som om det är samma skillnad mellan helvete, skärseld och himmel som mellan förtvivlan, ovisshet och trygg förvissning. 17. Utan tvekan är det så att
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själar skulle befinna sig i ett tillstånd där de inte kan förvärva förtjänster eller växa till i kärlek. 19. Det är inte heller bevisat att de – åtminstone inte alla – är vissa och
säkra på sin salighet även om vi är helt övertygade om den. 20. När påven talar om fullkomligt efterskänkande av alla straff, menar han följaktligen inte bokstavligen alla straff
utan endast dem han själv har utdömt. 21. Därför har de avlatspredikanter fel som säger att människan blir fri och löst från alla straff genom påvens avlater. 22. I själva
verket efterskänker han inte själarna i skärselden något enda straff som de enligt de kyrkliga stadgarna måste avtjäna i detta liv. 23. Om det över huvud taget vore möjligt att
ge någon total straffeftergift, så vore det i så fall endast de allra mest fullkomliga, dvs ytterst få. 24. Därför blir ofrånkomligen de flesta människor lurade av detta urskillningslösa och storslagna löfte om straffeftergift. 25. Samma makt som påven har över kyrkan som helhet vad det gäller skärselden, har varje biskop över sitt stift och varje
kyrkoherde över sin församling. 26. Påven handlar helt riktigt som inte ger själarna förlåtelse i kraft av sin nycklamakt (som inte står till hans förfogande för detta ändamål)
utan med anledning av de förböner som burits fram för deras skull. 27. De som säger att själen flyger ut (ur skärselden) i samma ögonblick som pengarna klingar i bössan,
förkunnar människoläror. 28. Vad som är säkert är att snikenhet och girighet kan öka när pengarna klingar i bössan. Kyrkans förbön är däremot helt beroende av Guds vilja.
29. Vem vet huruvida alla själar i skärselden vill bli friköpta? Så ska ju till exempel inte ha varit fallet med den helige Severinus och den helige Paschalis. 30. Ingen är
säker på uppriktigheten i sin ånger, än mindre på att han erhållit fullständig eftergift. 31. Lika sällsynt som det är att någon gör bättring på rätt sätt, lika sällsynt är det att
någon köper avlat på rätt sätt, nämligen utomordentligt sällsynt. 32. Den som tror att ha n kan vara säker på sin frälsning därför att han innehar ett avlatsbrev, kommer liksom sina
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lärare att drabbas av evig fördömelse. 33. Man kan inte vara nog på sin vakt mot dessa som säger att påvens avlat är en ovärderlig Guds gåva varigenom människan blir försonad med Gud. 34.
Avlatsnåden rör nämligen endast den sakramentala gottgörelsens straff som fastslagits av människor. 35. De som lär att det inte behövs någon ånger för dem som friköper själar eller köper biktbrev,
predikar inte kristligt. 36. Varje kristen, som verkligen ångrar sig, har rätt till full befrielse från straff och skuld även utan avlatsbrev. 37. Varje sann krist en, oavsett om han lever eller är död, har
del i alla Kristi och kyrkans välsignelser, och denna delaktighet skänker Gud honom även utan avlatsbrev. 38. Men vi får inte på något vis ringakta den förlåtelse och delaktighet (i nämnda välsignelser) som påven förmedlar,
eftersom den – som redan sagts – utgör ett tillkännagivande av Guds förlåtelse. 39. Det är mycket svårt även för den mest lärda teolog att inför folket samtidigt pris a både det frikostiga utdelandet av avlat och den

uppriktiga ångern. 40. Den som uppriktigt ångrar sig, vill bli straffad och älskar straffet. Men det frikostiga utdelandet av avlater gör människor likgiltiga och får dem att hata straffen.
ligger det nära till hands att de gör det. 41. Den apostoliska avlaten bör endast predikas med försiktighet, så att inte folk får den felaktiga uppfattningen att den är att föredra framför
kärleksgärningar. 42. De kristna bör undervisas om att påven inte alls menar att köp av avlatsbrev ska uppfattas som i något avseende jämförbart med barmhärtighetsgärningar. 43. De
undervisas om att det är bättre att ge åt de fattiga eller låna till de nödlidande än att köpa avlat. 44. Ty genom en kärleksgä rning växer kärleken och människan blir en bättre
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men genom avlaten blir hon inte bättre utan blir bara delvis befriad från straff. 45. Man ska lära de kristna: Den som ser en behövande, går förbi honom och sedan ger sina
pengar för avlat, inte köper sig påvens avlat utan i stället drar på sig Guds vrede. 46. Man ska lära de kristna: De som inte lever i överflöd ska behålla vad som är livsnödvändigt för det egna hushållet och under inga omständigheter ödsla det på avlat. 47. Man ska lära de kristna: Att köpa avlat är en frivillig angelägenhet, inte någon skyldighet.
48. Man ska lära de kristna: När påven delar ut avlat har han behov av hängivna förböner, och önskar följaktligen hellre det än att få än pengar till sitt förfogande. 49.
Man ska lär a de kristna: Påvens avlat är värdefull om man inte sätter sin lit till den, men mycket skadlig om den medför att man förlorar sin gudsfruktan. 50. Man ska lära de kristna: Om
påven kände till avlatspredikanternas utpressningsmetoder, skulle han hellre se att Peterskyrkan lades i aska än att den byggdes med hans fårs skinn, kött och ben. 51. Man ska lära de kristna: Påven skulle vara både skyldig och beredd att (om så krävdes) sälja Peterskyrkan för att kunna ge av sina egna pengar till dem som vissa avlatspredikanter lurar pengar av. 52. Det är
fåfängt att förvänta sig att vinna frälsning på grund av avlatsbrev, även om avlatskommissarien eller till och med påven själv erbjöd sin själ som säkerhet. 53. De som förbjuder förkunnandet
av Guds ord i vissa kyrkor för att avlaten ska kunna predikas i andra, är Kristi och påvens fiender. 54. Det är orätt mot Guds ord när man i en och samma predikan ägnar lika mycket eller
mer tid åt avlaten som åt Ordet. 55. Det är utan tvekan påvens uppfattning att om avlaten (som betyder så lite) firas med en klocka, en procession eller en ceremoni, så bör evangeliet (som
betyder mest av allt) förkunnas åtföljt av hundra klockor, hundra processioner och hundra ceremonier. 56. Kyrkans skatt, ur vilken påven delar ut avlaten, är varken tillräckligt omtalad eller
känd bland Kristi folk. 57. Det är uppenbart att den inte består av jordiska värden, för isåfall skulle inte alla dessa predikanter dela ut dem med sådan frikostighet, utan bara samla in dem.
58. Men den består inte heller av Kristi och de heligas förtjänster, eftersom de alltid – även utan påvens medverkan – verkar nåd för den inre människan och kors, död och helvete för den yttre. 59. Den helige Laurentius har sagt att det är kyrkans fattiga som är dess skatt, men han använde termen i enlighet med sin tids synsätt. 60. Vi säger på goda grunder att det är kyrkans
nycklar (som erhållits genom Kristi förtjänster) som är denna skatt. 61. Självklart är påvens makt tillräcklig för att efterskänka straff och ge eftergift i särskilda ärenden som det är honom förbehållet att avgöra. 62. Kyrkans sanna skatt är det allra heligaste evangeliet om Guds härlighet och nåd. 63. Denna skatt är helt logiskt allmänt hatad eftersom den gör de första till de sista.
64. Avlatsskatten är däremot helt logiskt synnerligen älskad eftersom den gör de sista till de första. 65. Evangelieskatten är alltså det nät som förr användes för att fånga rika människor.
66. Men avlatsskatten är det nät man använder i dag för att fånga människors rikedom. 67. Avlaten, som avlatspredikanterna högljutt prisar som en utomordentlig nåd, kan förvisso sägas
vara utomordentlig när det gäller att tjäna pengar. 68. Men i jämförelse med Guds nåd och tillbedjan av korset är den verkligen obetydlig. 69. Det är biskoparnas och kyrkoherdarnas skyldighet att ta emot den apostoliska avlatens kommissarier med alla vördnadsbetygelser. 70. Men det är i ännu högre grad deras skyldighet att hålla ögon och öron öppna så att inte dessa
predikar sina egna påfund i stället för att utföra det uppdrag påven gett dem. 71. Må den som förnekar avlatens apostoliska giltighet bli bannlyst och fördömd. 72. Men må den som protesterar mot avlatspredikanternas tygellöshet och fräckhet bli välsignad. 73. Liksom påven med rätta slungar sin bannstråle mot dem som skadar handeln med avlater, 74. så kommer han
att i än högre grad slunga sin bannstråle mot dem som med avlaterna som förevändning på olika sätt skadar den heliga kärleken och sanningen. 75. Det är vansinne att mena att den påvliga avlaten skulle ha sådan kraft att den kan friköpa en människa till och me d om hon våldfört sig på Guds moder, om det varit möjligt. 76. Vi hävdar tvärtom att den påvliga avlaten inte kan utplåna ens
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den ringaste av de förlåtliga synderna vad deras skuld beträffar. 77. När det sägs att inte ens den helige Petrus skulle ha kunnat förläna en större nåd om han varit påve nu, så är det en skymf mot både den helige
Petrus och påven. 78. Vi hävdar tvärtom att han och vilken påve som helst råder över något som är större, nämligen evangeliet, ”andliga krafter och gåvor, att kunna bota sjuka” osv, som det heter i 1 Kor 12.
79. Det är hädelse att säga att (avlats-)korset med påvens vapen, som sätts upp på en framträdande plats (i kyrkan), är likvärdigt med Kristi kors. 80. De biskopar, kyrkoherdar och teologer som tillåter att sådant förkunnas för
folket, kommer att få stå till svars för detta. 81. Denna otyglade avlatsförkunnelse gör det inte lätt ens för lärda män att skydda påvens anseende mot illvillig kritik eller ens mot lekmännens spetsfundiga frågor. 82. Till exempel:
Varför utrymmer inte påven skärs elden enbart för den heliga kärlekens skull och på grund av den djupa nöd som själarna där befinner sig i, vilket vore ett verkligt sunt skäl, eftersom han ju friköper otaliga

själar därifrån för uslapengars skull, pengar som ska användas till att bygga en kyrka, vilket är ett mycket tunt skäl. 83. Eller: Varför fortsätter man att hålla själamässor och årsm ässor för de döda,
och varför återlämnar inte påven de pengar som donerats för dessa syften, eller tillåter att de återlämnas? Det är ju fel redan att be för dem som är friköpta? 84. Eller: Vad är det för ny sorts fromhet
inför Gud och påven som tillåter att en ogudaktig människa, en fiende till Gud, betalar pengar för att friköpa en from själ ur skärselden, men inte tillåter den fromma och älskade själen bli fri enbart på
grund av dess nöd, utan betalning och av ren kärlek? 85. Eller: Varför ska man med pengar, genom köp av avlat, friköpa sig från de gamla kyrkliga botstadgarna, precis som om de fortfarande

var i bruk, trots att de i praktiken och genom att inte tillämpas för länge sedan har upphört att gälla? 86. Eller: Varför bygger inte påven, som i dag är rikare än den rikaste
Krösus, åtminstone denna enda kyrka, Peterskyrkan, för sina egna pengar i stället för att ta pengarna från fattiga troende? 87. Eller: Vad är det påven förlåter eller vad är det för
delaktighet han ger till dem som genom sin fullkomliga ånger har rätt till fullständig förlåtelse och fullständig delaktighet? 88. Eller: Vad vore bättre för kyrkan än att påven skänkte
varje troende denna förlåtelse och delaktighet hundra gånger om dagen, i stället för (som nu) endast en gång? 89. Om påven inte söker pengar utan själars frälsning med sin avlat, varför upphäver han då tidigare utställda avlatsbrev trots att de fortfarande är lika giltiga som någonsin? 90. När man försöker tysta ner dessa ytterst pinsamma invändningar från lekmännens sida med rent
maktspråk i stället för att vederlägga dem med förnuftiga argument, så utsätter man kyrkan och påven för dess motståndares åtlöje och gör kristenheten olycklig. 91. Om avlaten förkunnades i enlighet med påvens anda och sinne, skulle alla dessa (invändningar) lätt kunna besvaras. De skulle faktiskt inte ens uppstå. 92. Så bort med alla de profeter som säger till de kristna: ”Frid, frid”,
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fastän där inte är någon frid. 93. Må det gå alla de profeter väl som säger till de kristna: ”Kors, kors”, även om där inte är något kors. 94. De kristna ska uppmanas att sträva efter
att följa
Kristus, deras huvud, genom straff, död och helvete, 95. och inte låta sig invaggas i falsk andlig säkerhet utan snarare lita på att få träda in i himlen genom många bedrövelser.

Reformation pågår
Över hela världen uppmärksammas i år Reformationsåret. Det är 500 år sedan Martin Luther
spikade upp teser på slottskyrkans port i Wittenberg och inledde en av historiens största
idéhistoriska och politiska förändringsprocesser. Reformationen blev startbanan för nya
tankemönster och samhällsstrukturer.

E

n viktig förhistoria till det Sverige vi har idag är
reformationen. Reform betyder att former förändras. Eller att de kommer ”i form”, och vi återerövrar de former som gått förlorade. Reformationen
är samlingsnamnet på den långa process som fick
rejäl fart under 1500-talet och i vars följder vi ännu
lever. Utveckling sker oftast genom att föra samman
gamla erfarenheter i nya kombinationer och till det
krävs människor som upplever sig fria att förändra.
Fria att förändra – där har vi nyckeln, den härliga,
befriande känslan vi människor
längtar efter i såväl privat-som
yrkesliv. Martin Luther upptäckte
att han var fri att förändra, men
det tog ett tag…

hade varit avgörande i den medeltida människans
kamp för Guds godkännande, sattes ur spel. Enligt
Luther var smedens slag mot städet en lika gudomlig
klang som kyrkklockorna. Den som var prästvigd
hade andra uppdrag och ett annat ansvar än en lagårdspiga, men inför Gud och Guds nåd var de lika.
Efter sin upptäckt var Luther nu fri att förändra.
Han behövde inte längre leva i celibat för att tjäna
Gud. Katharina von Bora, en nunna som rymt från
sitt kloster i en silltunna, blev hans hustru. Tillsammans skapade de den första öppna prästfamiljen i
1500-talets Västeuropa. Käthe, som hon kallades,
kunde öppet och legalt stå tillsammans med sina
barns far och agera som hushållets ledare, sin makes
medarbetare och kyrkans stöttepelare. Det var en
rätt enorm kvinnokraft som kom loss i samband med
reformationen.

Martin Luther var från början juridikstudent, men sadlade om och
blev en hängiven augustinermunk.
Han tryckte in sin hängivenhet i
bibelforskningen som var en av
den tidens progressiva vetenskaper, och det är som bibelforskare Luther gör sin livsomvälvande upptäckt:
När han läser Romarbrevet, Paulus mest centrala
text, då inser han vad nåd är. Gud ger människan nåd
gratis, utan att kräva motprestationer. Guds relation
till människan beror, som Luther sa, på nåden allena.
Goda handlingar och arbetskapacitet kan påverka
mycket, men för Gud behövs varken våra förtjänster
eller prestationer. I sin tjänst för sina medmänniskor,
är varje människa med i det allmänna prästadömet,
menade Luther. Motsatsen, alltså att enbart arbeta
för egna jag-projekt och blunda för det gemensamma,
såg Luther som själva ursynden.
Luthers upptäckt innehöll en människosyn där fattiga
pigor med barn utan kända fäder var lika mottagliga
för Guds nåd som drottningar och abbedissor. De
vallfarter, avlatsbrev, vigningar och välsignelser som

Allt detta har påverkat och påverkar
fortfarande vår samtid.
För oss som lever och verkar nu kan det vara både
intressant och nyttigt att en stund tänka över vad
det innebär att vara en evangelisk-luthersk människa. Vi behöver inte bygga ståtliga katedraler eller
riddarborgar, enhetskulturen är borta. Men kvar står
den självklara uppmaningen för oss att se att tro och
samhälle, tro och människosyn hör ihop. Precis som
reformatorerna arbetar vi för att finna ett gemensamt
språk, som kan förstås av alla. Språket är fortfarande vårt främsta gemensamma verktyg när vi bygger
vidare på samhälle och kultur. Att känna sin historia
är bra, det ger perspektiv och förankring, men en
sann lutheran är alltid framtidsinriktad. Var och hur
behöver kyrka och samhälle förnyas?
Reformation pågår.
Richard Aspegren, kyrkoherde

Omslagsbild: Luthers 95 teser
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Lutheraftnar

Környhet
Ungdomskören har valt
ett nytt namn Vill du veta mer om Martin Luther?

Eftersom det är jubileumsår erbjuder församlingen sex stycken
Lutherkvällar i Falsterbo församlingshus mellan kl.18.00 – 21.00
Ansvarig för kvällarna är Anna Gustafsson, Carina Samuelson,
Iva-Katarina Kummer, Richard Aspegren och Mathilde Karlgren.
30/3
4/5
1/6
21/9
19/10
12/11

Filmen om Martin Luther.
Luther på axeln - våra fördomar.
Luthers psalmer och Lucas Cranachs konst.
Bordssamtal med gemensam måltid.
Hur var Luther som son, familjefar och make?
Luthermässa.

Andrum med pensel

N

u startar vi en ny
version av Andrum för
dig som tycker om eller vill
prova på att måla.
Vi målar utifrån vad vi
upplever i livet här och nu.
Varje gång har vi ett visst
tema.Vi målar gemensamt
på målardukar med akrylfärg och tolkar därefter
våra alster, som vi sen tar
med oss hem.
Inga förkunskaper behövs,
men det är bra om du är
nyfiken och öppen för nya
impulser.

Vi erbjuder tre tillfällen
under våren:

Susanne Laine, som är
konstnär på fritiden och
medlem i en lokal
konstförening, leder oss.
Kaffe/te, frukt och nötter
finns att tillgå under tiden
vi skapar.

Anmälan sker senast
måndagen före till diakon
Carina Hansson via sms
eller telefon.

18/3
”Musikens inverkan”
29/4
”Tystnad - målning”
13/5
”No boundries”
Vid varje tillfälle finns det
12 platser och ”först till
kvarn” gäller.
Priset är 100:-/gång och
då ingår duk, material och
förtäring.

Hopeful-kören

Måndagar kl 16.45 - 18.15
Skanörs kyrka.
Ungdomskören riktar sig till tjejer och
killar som går på högstadiet och gymnasiet. Körledare Anna Gustafsson.

Lennart Palmér död

Församlingen har nyligen nåtts av
budet att Lennart Palmér avlidit.
Han blev 78 år.
Lennart var urstockholmare vilket
hans dialekt tydligt avslöjade. Han var
yrkesverksam som militär
och vid olika statliga myndigheter.
Hans stora hobby var modelljärnvägar, särskilt av märket Märklin.
Vi minns Lennart främst för hans
långa period som förtroendevald i
Skanör-Falsterbos
kyrkofullmäktige och kyrkoråd.
Han började som ledamot i kyrkofullmäktige 1998 och därefter som
kyrkorådets ordförande under tre
mandatperioder mellan åren
2002-2013. Han visade ett stort och
viktigt engagemang för församlingens
fastigheter och kyrkobyggnader.
Vi sänder församlingens omtanke och
deltagande till familj och vänner i
saknad av Lennart Palmér
och lyser frid över hans minne.
Lars Lindmark / Kyrkorådets ordförande
Skanör-Falsterbo församling
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Välkommen Per Engström –
ny Maestro i Skanör-Falsterbo!
Jag träffar Per en gråfuktig februariförmiddag på Pastorsexpeditionen i Skanör för att göra
denna intervju. Per Engström är en energisk, vänlig och entusiastisk man och snart är vårt
samtal i full gång. Värmen stiger och en timme senare har vi flugit över världen, gjort intressanta nedslag bland människor och platser – och bilden av vem Per är har fått djup och relief.

V

älkommen Per som vår nye
organist i Skanör-Falsterbo församling. Många är mycket intresserade av vem du är, säg något om
din musikaliska bakgrund.
Var dina föräldrar musiker?
Nej, nej, pappa var ingenjör och
mamma sjuksköterska men de
var musikintresserade och i mitt
barndomshem i Bromma fanns ett
piano. Det var tur för mig. Som
tre-åring tog jag ut låtar på pianot,
som jag hörde på radion. Mina
föräldrar märkte ju detta och satte
mig i en s k musikalisk lekskola,
där jag framförallt älskade min
trumma.
När kom du i kontakt med kyrkomusik, orgel och hela den världen?
Det var i Helsingborg. Familjen
flyttade dit när jag var sju år och
efter en tid fick jag lektioner först
av kantorn och senare, när jag blivit säkrare, av organisten i Gustav
Adolfskyrkan. När jag var 18 tog
jag kantorsexamen. Men sedan
var det dags att ta ett större kliv:
Musikhögskolan i Stockholm där
jag i rask takt tog en rad examina
– högre kantors-och organistexamen och faktiskt också en musiklärarexamen.
Men nu vet ju jag att du ägnat dig
mest åt orkester-och kördirigering.
Hur kom det att bli din specialitet?
Jadu, jag kände en stark dragning
till dirigerandet, men visste inte
om det skulle bära. Jag sökte
KYRKOÅRET
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till orkesterdirigeringsklassen på
Musikhögskolan. Det visade sig att
jag var den ende av alla sökanden
som kom in! Så jag fick som drygt
20-åring en fantastisk utbildningstid som ensam elev med lärare som
Stig Westerberg, Sigfrid Naumann
och Eric Ericsson – bara de bästa.
Sedan på 1980-talet
fördjupade jag mina
kunskaper hos Sixten
Ehrling i New York,
tog kurser på Julliard
och studerade för
Herbert Blomstedt
i Los Angeles. Men
framför allt praktiserade jag, det viktigaste
för en ung dirigent
är att få dirigera. Jag
dirigerade symfoniorkestrar, regionorkestrar som Bohus
Bataljon och på Storan i Göteborg.

Fantomen på Operan hade svensk
premiär i Stockholm. Efter Oscars
blev det Köpenhamn och Skandinaviens ledande musical-scen på
Det Ny Teater.
Intensivt och fantastiskt roligt
med sex föreställningar i veckan
parallellt med instuderingar och repetitioner av nya
uppsättningar.

Nu måste du säga något om din
tid på Oscarsteatern i Stockholm
och Det Ny Teater i Köpenhamn
– hur hamnar en klassiskt skolad
organist och dirigent rakt in i den
kvalificerade underhållningsvärlden? Och stannar där i 20-30 år?!
Kontakter och tillfälligheter, som
så mycket i livet. Å andra sidan ska
du vara beredd när frågan kommer. Och det var jag. Redan på
70-talet hade jag ryckt in på
Oscars som 2:e kapellmästare
och lärt mig en del av denna för
mig då helt nya värld. Men riktigt
på allvar blev det från 1989 när

Jag blir lätt imponerad av din kapacitet. Hur orkar du?
Å tackar! Jag har alltid skött mig,
annars orkar man inte uppgiften,
arbetet. Jag har alltid ett träningsmål, nu närmast ett marathonlopp
i Berlin eller London, beroende på
när jag kan slå mig fri. Jag trivs
med att ha mycket att göra.
Dessutom är det hälsosamt att
vara dirigent har det sagts mig.
Man rör sig, konstant!

”Oavsett genre
handlar den
musikaliska
förmedlingen
alltid om
kommunikation.”

Men – och detta
är viktigt att
säga – under hela
min privatteaterkarriär har jag
kontinuerligt haft
organistuppdrag
i Svenska kyrkan,
har aldrig velat
släppa den del
som var ingång och början på mitt
musikaliska yrkesliv.

Vad tar du med dig nu till ditt nya
uppdrag som organist hos oss?
Allt jag har av kunskap och erfa-

renhet. Nyfikenhet och ett gott humör, jag tycker
om att skratta och ha roligt mitt i arbetet!
Oavsett genre handlar den musikaliska förmedlingen alltid om kommunikation.
Varje kör, orkester eller solist ska ställa sig frågan: ”vad sjunger vi om?,”vad är budskapet?”,
”vad vill vi förmedla?” Här spelar det då ingen
roll om det är klassisk konstmusik eller så kallad
underhållningsmusik. Jag närmar mig all musik
på samma sätt. Jag har ett rätt fantastiskt nätverk,
som kan bli till glädje i Skanör och Falsterbo. Och
så vill jag skapa Familjekonserter, konserter för
barn och unga. Högt och lågt, vitt och brett. Så
gillar jag att jobba!
Tack Per, riktigt roligt att prata med dig så här, och
känn dig verkligen välkommen när du börjar på
riktigt i juni.
Tack! Och förresten, kom över till Köpenhamn
vetja och se mig i min nuvarande roll och upplev
musikalen Chicago. Lovar att det blir en fin kväll!
Gärna!
text: Richard Aspegren
KYRKOÅRET I 5
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KEFAS Ungdomskväll
Tisdagar kl 18-21 i Falsterbo församlingshus
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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!

Sebastian, varför går
du på KEFAS?
-Trevliga människor
här och jag gillar
stämningen.

KEFAS är för dig som går på högstadiet och gymnasiet.
Gå med i KEFAS ungdomskvälls facebookgrupp så blir du
uppdaterad!

UNGDOMSMÄSSA 9 APRIL FALSTERBO KYRKA

Ungdomsmässa
och tacobuffé!

THIS IS IT

Kom gärna till vår ungdomsmässa i Falsterbo kyrka.
Varierat program med mycket musik.
Efteråt bjuds det på härlig tacobuffé i
Falsterbo församlingshus.
Alla är välkomna!
Ungdomsmässan börjar kl 16.00

9 april

This is it

För mer information om konfirmand- och
ungdomsverksamheten kontakta
församlingspedagog Carina Samuelson.
6 I KYRKOÅRET

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

				

Barn & Familjeverksamheten

HIMLALIV

						

V

årt 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.

Babycafé

För föräldrar med bebisar upp
till 18 månader.
Torsdagar kl 10.00 – 12.00

Babyrytmik

För föräldrar med bebisar mellan 1-12 månader.
Föranmälan.
Tisdagar kl 11.00 - 12.00

Öppet-Hus

För föräldrar med barn som är över
18 månader samt syskon.
Torsdagar kl 14.00 – 16.00

Rytmikdax
Musik, rörelse och dans för barn mellan 4-5 år.
Föranmälan
Tisdagar kl 15.00 – 16.00

att

..

VaXA

Gudstjänst med SMÅ&Stora

Söndag 14 maj kl 11.00 i Falsterbo kyrka

För anmälan och information, kontakta
församlingspedagog Anna Gustafsson.

Välkommen till gudstjänst – terminsavslutning
Efter gudstjänsten fortsätter festen i
församlingshuset där det bjuds
på roliga överraskningar

KYRKOÅRET I 7

1

Familjen ansöker om en dräktig
kviga från kyrkan.

2
Om kvinnan är den som får utbildning
och ansvar för kon, kan detta bidra
till att stärka kvinnans ställning
i samhället.

En i familjen får utbildning i hållbart
jordbruk och koskötsel.

3

4
Kon ger mjölk som de kan dricka
och sälja.

En trygg inkomst gör att
barnen kan gå i skolan.

5
6

Familjen kan sedan investera i hus, fler djur, grödor,
vattenrening och biogasanläggning, eller annat som
familjen behöver.

Kon får kalvar, som skänks vidare till
andra familjer genom kyrkan. Övriga
kalvar kan familjen sälja.

7

– för allas rätt till mat
Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring.
Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3
8 I KYRKOÅRET

BG 900-1223

Sms:a KO
till 72 905
& ge 100 kr

SK16459

ko-effekten i 7 steg

Ett år som pastorsadjunkt
D

et finns år man minns och
det finns år som nästan
bara flyter förbi. Mitt år i
Skanör och Falsterbo församling, mitt första år som präst,
kommer definitivt att vara ett år
jag kommer att minnas.
Jag kommer att minnas Fastlagssöndagens färgsparkande
karnevalståg genom Skanör.
Jag kommer att minnas påskdagens jublande högmässa,
den arla gökottan i Falsterbo,
sommarvimlet med fantastiska
konfirmander och lyckoberusade brudpar, Festival of Sacred
Arts, Allhelgonahelgens ljushav
och den undersköna julnattens
täta stämning. Men framför
allt kommer jag att minnas
människorna jag mött i såväl
livets ljusa som mörka stunder
– vid alla dop, begravningar och
gudstjänster.

Genom kyrkans historia har
man sett på tiden på två olika
sätt, linjärt och cirkulärt. Den
linjära tidsuppfattningen ser en
början och ett slut, det hjälper oss att förstå att vi har en
historia och ett sammanhang.
Den linjära tidsuppfattningen
är den vanligaste och påminner
oss också om hoppet och tron
att framtiden bärs av Gud. Den
cirkulära tidsuppfattningen
fokuserar istället på rytm och
upprepning. Årstiderna följer
på varann och återkommer
varje år, fullmåne och nymåne
ger kalendern sina ramar och
solens uppgång och nedgång
upprepas som hjärtats puls
eller lungornas andning. Jag
brukar tänka att om den linjära
tidsuppfattningen ger oss en
riktning i tillvaron, så skänker
den cirkulära oss djup och höjd.
Varje kyrkoår upprepas högtider och festdagar som gestaltar

Jesu liv, från födelse till död och
uppståndelse. Varje vecka med
sina sju dagar vill också spegla
Jesu sista vecka, stilla veckan,
med söndagen som den stora
festdagen – uppståndelsedagen.
Till slut kan varje dygn vara en
bild för hela livet enligt dopets
mönster, vid solnedgången får
vi överlämna oss själva i Guds
händer, för att varje morgon på
nytt få möta soluppgången och
ta emot nåden, den stora gåvan
som kallas Livet.
För året som gått, med sin början och sitt slut, vill jag tacka er
alla i Skanör och Falsterbo för
att ni gav mig ett sammanhang
att växa i och för att ni har
gett mig en riktning att möta
framtiden med. Men jag vill
också tacka för ett år med djup
och höjd som hjälpt mig mogna
något.
Gud välsigne er!
Tobias Blomberg
KYRKOÅRET I 9
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29

26

22

19

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

Söndag 26 mars
Konsert i Skanörs kyrka kl 16.00
MAGNIFICAT
Cecilia -ensemblen - Studenter från
Kyrkomusikerlinjen och Musikerlinjen
under ledning av Ann-Sofi Härstedt
och Cecilia Kjelldén. Fri entré.

Söndag 26 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren, barnkörerna.
Kyrkkaffe i tornrummet.

Onsdag 22 mars
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 19 mars
Tredje söndagen i fastan
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren
Kyrklunch i församlingshuset.

MARS

17

16

14

13

12

Onsdag 19 april

Måndag 17 april - Annandag Påsk
Emmausmässa med pilgrimsvandring.
Falsterbo kyrka kl 16.00 (se s.15)
Richard Aspegren, Mathilde Karlgren.

Söndag 16 april - Påskdagen
Påskmässa
Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Mathilde Karlgren.
Kyrklunch i församlingshuset. (se s.15)

Fredag 14 april - Långfredag
Långfredagsgudstjänst
Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren. (se s.15)

Torsdag 13 april - Skärtorsdag
Skärtorsdagsmässa
Falsterbo kyrka kl 19.00 (se s.15)
Richard Aspegren, Mathilde Karlgren.

Läsning i skymningen
Falsterbo kyrka kl 19.00
Richard Aspegren. (se s.15)

Onsdag 12 april
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

24

21

14

10

07

Onsdag 24 maj
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,

Söndag 21 maj
Bönsöndagen
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren,
Ann-Sofi Härstedt, Margaretakören.
Kyrkkaffe i tornrummet.

Söndag 14 maj
Femte söndagen i påsktiden
Gudstjänst med små och stora
Falsterbo kyrka kl 11.00
Barn&Familjeverksamhetens
terminsavslutning. Richard Aspegren,
Anna Gustafsson, Carina Samuelson,
Familjekören, Rytmikdax, barnkörerna.
Avslutningsfest i församlingshuset.

Onsdag 10 maj
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 7 maj
Fjärde söndagen i påsktiden
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren.
Kyrkkaffe i tornrummet.

MARS - APRIL - MA J - JUNI
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Med reservation för ändringar.
Sydsvenskans predikoturer gäller.
För löpande information se:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.se/skanorfalsterboforsamling

Tisdag 11 april
Läsning i skymningen
Falsterbo kyrka kl 19.00
Richard Aspegren. (se s.15)

Måndag 10 april – Stilla veckan
Läsning i skymningen
Falsterbo kyrka kl 19.00
Richard Aspegren. (se s.15)

Ungdomsmässa ”This is it”
Falsterbo kyrka kl 16.00
Ungdomskören Hopeful.
Tacobuffé i församlingshuset.

Söndag 9 april
Palmsöndagen
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren.

Onsdag 5 april
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 2 april
Femte söndagen i fastan
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren.

APRIL

06

03

30

26

23

19

Lördag 6 maj
Konfirmation
Skanörs kyrka kl 11.00
och kl 14.30. Mathilde Karlgren
med konfirmandteam.

Onsdag 3 maj
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

MAJ

Söndag 30 april
Tredje söndagen i påsktiden
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren.

Onsdag 26 april
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 23 april
Andra söndagen i påsktiden
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Richard Aspegren.
Kyrkkaffe i tornrummet.

Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

04

31

28

25

Söndag 4 juni
Pingstdagen
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Kyrkkaffe i tornrummet.

JUNI

Onsdag 31 maj
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 28 maj
Söndagen före Pingst
MUSIKMÄSSA
Falsterbo kyrka kl 11.00
Med Sollentuna gosskör. (se s.14)
Richard Aspegren.

Torsdag 25 maj
Kristi Himmelsfärds dag
Gökotta, Falsterbohus kl 08.30
Richard Aspegren, Ungdomskören
Hopeful. (se s.17)

tornrummet kl 12.00

24




Du hittar oss på!
Hedvägen 194-196

Tel. 0410-177 00
Våraöppettider
öppetider är:
Våra
Mån-fred
08.00-17.00
Månd – fred
08.00-17.00,
Lörd 10.00-12.00
Lörd
10.00-12.00
www.isgrens.se
www.isgrens.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
Varannan onsdag träffas Kyrkans Vänner i Falsterbo
församlingshus 18.30 - 20.30
22/3 Göran Olavi och Leif Lundqvist tar med
oss på en resa till Paris. Det blir fransk fika!
5/4 Glenn Forslund gästar oss med en
skönsjungande kör.

Missa inga nyheter. Följ oss på
Facebook för alla de senaste
uppdateringarna.

www.facebook.com/
skanorfalsterboforsamling

KYRKANS VÄNNERS INBJUDER DIG TILL

PÅSKBASAR
Vår årliga basar, där behållningen går till
Skånes Stadsmission. Förra basaren samlade
vi in nästan 8.000 kronor!
Kom och fynd på vår loppis, tag en lott och bli
lycklig vinnare till en fin korg eller varför inte
prova lyckan i vår fiskedamm!

Falsterbo församlingshus
8 april kl 11-13

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

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!
16/3 Allsång med kantor Glenn Forslund
30/3 Underhållning med församlingens organist Per Engström
27/4 Musikalisk frågesport med härliga priser

Måndagsträffen
Öppen grupp som samlas en gång i månaden
för en stund med kaffe och goda samtal.
Vi träffas i Falsterbo församlingshus
följande måndagar kl 14.00-15.30

Gerties kaffe

Falsterbo församlingshus - Tisdagar kl 14.00
Kaffe med fikabröd serveras i trevlig
gemenskap med musik från Armeriakören.
Terminsavslutning 9 maj.

20/3, 24/4, 22/5(utfärd)
För mer information kontakta diakon Carina Hansson.
KYRKOÅRET I 13

MAGNIFICAT
KONSERT I SKANÖRS KYRKA
SÖNDAG 26 MARS
KL 16.00 Fri entré
Cecilia-ensemblen från
Musikhögskolan i Malmö
bjuder på musik från medeltid till barock som inspirerats
av Jungfru Maria.
Ur programmet:
Buxtehude ” Magnificat”
Utdrag ur Bach:
” Magnificat” samt musik
av bl.a Händel,
Monteverdi och Caccini.

SÖNDAG 28 MAJ

MUSIKMÄSSA

Falsterbo kyrka kl 11.00

Sollentuna gosskör består av korister i
åldrarna 9-30 år och dirigenterna
David och Maria Stadell. Repertoaren är mestadels
klassisk med grunden i den Svenska körtraditionen
men blandas allt som oftast med moderna inslag och
samarbeten med aktuella artister och kompositörer.

Cecilia -ensemblen består
av studenter från Kyrkomusikerlinjen och Musikerlinjen under ledning av
Ann-Sofi Härstedt och
Cecilia Kjelldén.

Präst under mässan är Richard Aspegren.

!
KARNEVALEN 2017
Stort tack till de företag som medverkade och gjorde Karnevalen till en folkfest:
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SVEK, DÖD OCH TRIUMF

- FÖLJ PÅSKENS DRAMA I FALSTERBO KYRKA

F

rån Skärtorsdagens
kväll till Påskdagen
kallas ofta för de tre
heliga påskdagarna.
Dessa dagar är kyrkoårets centrum. Utan
Påsk ingen kristendom.
I gudstjänsterna i
Falsterbo kyrka kan du
följa dramat som utspelar
sig under de tre dagarna.
I mässan på Skärtorsdagens kväll läser vi texter
om när Jesus åt sin sista
måltid med lärjungarna
och instiftade nattvarden.
Mässan börjar ljust,
festligt men slutar i
skymning och dunkel.
Vi följer Jesus ut i
Getsemane där han grips.

Långfredagen kastar sina
långa skuggor när vi
lämnar den mörklagda
kyrkan.
Långfredagens gudstjänst
tar sin början kl 11.
Ingen orgel, inga ljus.
Jesus Kristus pinas och
dödas. Gud vet allt om
mänskligt lidande, om att
vara ensam, om att dö.
Påskafton är helt stilla
i Kyrkans värld.
Men när Påskdagen
blivit ljus och klar firar
vi Kyrkoårets vackraste
mässa, kl 11 i Falsterbo.
Livets seger över döden.
Strålande musik, körer,
påskliljor – ja allt som
visar att Gud är livets
Herre.

GUDSTJÄNSTER

i stilla veckan och påskhelgen

MÅN-ONS 10-12 APRIL		 19.00 Läsning i skymningen
						Richard Aspegren läser passionsberättelsen
SKÄRTORSDAGEN 13 APRIL		
19.00 Skärtorsdagsmässa, Richard Aspegren, Mathilde Karlgren
						Sångsolist Anna Gustafsson
LÅNGFREDAGEN 14 APRIL		
11.00 Långfredagsgudstjänst med S:t Kristofferkören
						under ledning av Peter Sjunnesson. Richard Aspegren
PÅSKDAGEN 16 APRIL		 11.00 Påskmässa med Margaretakören under ledning av
						Ann-Sofi Härstedt. Barnkörerna under ledning av
						Anna Gustafsson. Sångsolist Elin Jönsson.
						Richard Aspegren, Mathilde Karlgren
				
Kyrklunch efter mässan i Falsterbo församlingshus
ANNANDAG PÅSK 17 APRIL		
16.00 Emmausmässa med pilgrimsvandring som utgår från
						Falsterbo kyrka kl 14.00 som sedan avslutas
						
i Falsterbo kyrka med mässa kl 16.00
						Richard Aspegren, Mathilde Karlgren

Från den 3 april står församlingens bibliska figurer uppställda i Falsterbo kyrka.
Kyrkan är öppen vardagar 07.00-16.00
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Min längtan är att hjälpa
människor med sina liv,
göra skillnad för någon.

D esirée

Desirée Lind är 18 år och
studerar på estetiska
programmet på Malmö
latinskola.
Hon drömmer om att utbilda
sig till diakon eller präst.
Hur länge har du varit engagerad i församlingen?
Fyra år.

Vad var det som gjorde att du
valde att engagera dig?
Jag har alltid känt mig hemma
i kyrkan. Församlingen är som
en andra familj för mig.
Engagemanget tog fart när jag
konfirmerade mig. Efter konfirmationen fick jag möjlighet
att gå en ledarskapsutbildning
och bli ung ledare, då växte mitt intresse för kyrkligt
arbete på allvar. Jag kände att
detta vill jag fortsätta med.
Sedan började jag även hjälpa
till på Kefas som är församlingens ungdomsverksamhet.
Kefas är arameiska och betyder klippa.
Eftersom jag har ett stort musikintresse och gillar att sjunga
deltar jag även i ungdomskören sedan några år. Jag spelar
också instrument, både piano

Profilen
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och flöjt och har medverkat i
några gudstjänster som flöjtist.
Vad har du lärt dig när du
har arbetat som ung ledare?
Jag har lärt mig att ta ansvar
och att instruera och leda
grupper.
Det har varit mycket utvecklande.
Vad är Gud för dig?
För mig är Gud kärlek, ett
evigt hem, någon att vara hos
hur jag än känner det och vad
som än kommer att hända.
Bön är vårt sätt att hålla
relationen med Gud levande.
Om vi inte tycker att vi hinner
samtala med Gud, hur tror vi
då att vi skall kunna förstå
vad han vill säga oss.
Vad har du för
framtidsplaner?
Efter gymnasiet planerar
jag att arbeta som volontär
utomlands något år och sedan
läsa teologi och utbilda mig
till diakon eller präst. Jag får
se i vilken riktning studierna
för mig.
Min längtan är att hjälpa
människor med sina liv, göra
skillnad för någon.

Text: Anna Gustafsson

Hej!
Visste du att man kan betala med Swish på
alla våra olika verksamheter?
Eller att du kan Swisha söndagens kollekt
direkt från kyrkbänken?
Vårt nummer:

123 616 12 19

Välkommen till din
personliga galleria i Höllviken!

Fri parkering!
Toppengallerian
vard 10-20
lörd 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

Gökotta
Torsdag 25 maj
Kristi Himmelsfärdsdag
Gökottagudstjänst på Falsterbohus kl 08.30
Vi samlas på terassen ut mot havet.
Med Ungdomskören Hopeful. Präst Richard Aspegren.
Frukost efter gudstjänsten i Falsterbo församlingshus.

Stillhet i vardagen

Varje onsdag har vi morgonmässa i
Skanörs kyrka kl 08.30.
Vi har också midddagsbön kl 12.00 i Skanörs kyrka.
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Lilla Katekesen
rätt upp och ner

Lutherrosen
I

Kyrkoårets serie om luthersk teologi
-Lilla Katekesen rätt upp och ner -har vi nu
kommit till själva emblemet för den lutherska kyrkan, eller den evangelisk-lutherska
bekännelsen, ända sedan reformationstiden.
Martin Luther skapade symbolen, som ofta
kallas Lutherrosen. Han såg den som en
enkel symbol för hela sin tankevärld.
I ett brev till sin gode vän Lasarus Spengler,
daterat den 8 juli 1530 beskriver Luther sin
symbol så här:
”Först är det ett kors, svart i ett hjärta med
naturlig färg, för att jag skall påminnas om att
tron på den Korsfäste gör oss saliga. Ty om
man tror av hjärtat, blir man
rättfärdiggjord. Ett sådant hjärta skall sitta
mitt i en vit ros som symbol för att tron ger
glädje, tröst och frid -den sätter kort sagt den
troende i glädjens vita ros. Tron ger inte den
frid och glädje som världen ger. Därför skall
rosen inte vara röd utan vit, ty den vita färgen
är alla saliga andars och änglars färg.
Rosen skall stå i ett himmelsblått fält som
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symboliserar att glädjen i anden och tron är en
början på den kommande himmelska glädjen.
Den är redan nu en del av tron, som i hoppet
griper om det man ännu inte ser. Och runt
detta fält finns en gyllene ring som ett tecken
på att saligheten i himmelen är evig utan slut,
och därtill mer värd än all jordisk glädje, precis
som guldet är den allra ädlaste och dyrbaraste
av metaller”.
Vi tycker att Lutherrosen är en vacker symbol,
som vi inte minst nu under jubileumsåret gärna
bär i ett kavajslag. Därför har vi beställt ett rätt
stort antal från Arken i Lund, emaljerade och i
de riktiga, ursprungliga färgerna.
Lutherrosen kommer att finnas till försäljning
(40:-) på Pastorsexpeditionen och vid
våra söndagliga mässor i Skanör och Falsterbo
kyrkor. Bär Lutherrosen med glädje och stolthet!

Richard Aspegren
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NÄR ÄR KYRKOVALET?
Söndag den 17 september 2017 är det
kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart
fjärde år och alltid den tredje söndagen i
september.
VAD VÄLJER JAG TILL?
I kyrkovalet väljer du de personer som
ska få förtroendet att styra kyrkan de
kommande fyra åren. Direkta val sker
till kyrkofullmäktige i församlingen eller
i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet
och till kyrkomötet på den nationella
nivån.
FÅR JAG RÖSTA?
För att du ska få rösta ska du senast på
valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem
i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd
i en församling i Sverige den 18 augusti
2017 (då röstlängden fastställs).
KAN JAG KANDIDERA?
Alla kan kandidera men det finns vissa
krav för att kunna väljas. Det krävs
att du (kandidaten) på valdagen tillhör Svenska kyrkan, är döpt i Svenska
kyrkan eller annat kristet samfund eller
tidigare varit förtroendevald i Svenska
kyrkan och fyller 18 år senast på valdagen. Du ska också vara kyrkobokförd i
det område valet gäller. För kyrkomötet
gäller dock att du är valbar bara i det
stift där du är kyrkobokförd, vilket
exempelvis betyder att om du bor i Visby

stift kan du inte väljas till att representera dem som bor i Luleå stift. Du som
kandiderar ska också finnas med på den
av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen. Vissa anställda i Svenska
kyrkan kan inte heller väljas, till exempel biskoparna och andra med ledande
befattningar. Cirka 33 000 personer har i
dag förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan
som de fått i direkta val.
HUR KANDIDERAR JAG?
En nomineringsgrupp måste anmäla
dig som kandidat och du måste själv ha
förklarat dig villig att ställa upp genom
ett skriftligt medgivande.
VAD RÖSTAR JAG PÅ?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas
för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade
för att delta i kyrkovalet.
På kyrkovalets webbplats
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer
du före valdagen att kunna se vilka
grupperna och kandidaterna är.
När kan jag se vilka nomineringsgrupper
och kandidater jag kan välja mellan?
Registrering av grupper och anmälan av
kandidater ska ske senast den 15 april,
sedan ska stiftsstyrelserna fastställa
grupp- och kandidatlistorna i juni (i vissa
fall 1 juli) 2017. Först därefter kan vi
publicera listorna med samtliga grupper
och kandidater som går att rösta på.

NÄR KOMMER RÖSTKORTEN?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet
finns uppgifter om vilken vallokal du ska
rösta i och vilka val du har rätt att rösta
till. På röstkortet finns också information
om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.
HUR GÖR JAG FÖR ATT RÖSTA?
Den 17 september 2017 har alla vallokaler öppet minst klockan 18–20, i regel har
vallokalerna öppet i minst sex timmar på
valdagen. Information om öppettider och
lokaler finns på röstkortet.
Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17 september
2017. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. På pastorsoch församlings-expeditioner hittar du
information om röstmottagningsställen,
öppettider och material för brevröstning.
För den som blir förhindrad att besöka
vallokalen är budröstning möjlig.
VAR FINNS MER INFORMATION?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och
röstkortet hittar du ytterligare information.
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HÄR NÅR DU OSS

LEGALT NYTT
DÖPTA
OKTOBER

Sophie Nina Sunethra Treschow

NOVEMBER

Holger Vilhelm Rosencrantz

DECEMBER

Winston Carl Johan Bjurup
Douglas Charles Oscar Bjurup
Lovisa Wilma Månsson
Nora Maria Møllerskov Jonzon
Carl August Philip Lydén

JANUARI

Max Peter Mikael Ahrtzing
Aron Timoteus Jakob Jonsson

FEBRUARI

Filip Nils Rendin
Alicia Astrid Christina Urblepp
Hilda Svensson

VIGDA
NOVEMBER

Pilar Robles Cortez och Mattias Hansson

AVLIDNA
OKTOBER

Bertil Bjarsell, 87 år
Sven Hjertstedt, 95 år
Anna Lisa Jönsson, 95 år
Ann-Marie Starkman, 91 år
Sten Tersmeden, 95 år

NOVEMBER

Christer Melin, 72 år
Carl Hugo Nebel, 90 år
Gunnel Nordström, 92 år
Åke Ulmkvist, 101 år
Karl Gustaf Wetterhill, 91 år
Greta Vikström, 84 år

DECEMBER

Jan Bergendahl, 82 år
Bengt Anders Dahl, 95 år
Elly Nilsson, 94 år
Gun Tegnér, 80 år

JANUARI

Marianne Holmqvist, 86 år
Alf Ljunggren, 78 år
Gunilla Melin, 85 år
Knut Börje Pettersson, 90 år
Nils Raflund, 90 år
Sture Svantesson, 84 år
Ingemar Tegnell, 84 år

FEBRUARI

Ulf Björkegren, 79 år
Birger Löfgren, 82 år
Lennart Palmér, 78 år
Kerstin Liepe, 75 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: 040 - 45 33 00 OBS ej färdtjänst!
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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

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
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

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

Björn Rosencrantz
Tel: 040 - 47 97 09
Mobil: 0725 - 53 65 01
bjorn.rosencrantz@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

KYRKVÄKTARNA I FALSTERBO
Tel tid: Kl 09.00 - 09.30
Tel och fax: 040 - 47 97 17

VIKARIERANDE KYRKOMUSIKER
Peter Sjunnesson
Mobil: 0702 - 93 48 93
peter.sjunnesson@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
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
KOMMUNIKATÖR
Johan Törnqvist Sandelius
Mobil: 0708 - 17 05 88
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se

Tomas Holmgren, kyrkogårdsföreståndare
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se
Benjamin Holmgren
Mobil: 0708 - 34 13 19
benjamin.holmgren@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
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

