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Tack!
Efter två fina och roliga söndagar med välkomnande och karneval så känner jag mig verkligen
på plats och välkomnad hit på bästa sätt av er
alla. Den första söndagen var i Falsterbo kyrka
och nu i söndags var det i Skanörs kyrka så jag
har verkligen fått se vilka fina kyrkor vi har här i
församlingen.

att besöka både Jesu födelsekyrka i Betlehem och
Via Dolorosa och Golgata i Jerusalem på samma
bussutflykt. Då får man på ett sätt både julen och
påsken på samma dag. Det var alldeles speciellt att
få fira en enkel mässa vid Golgata, och att gå på
samma gatstenar som Jesus och hans lärjungar kan
ha gått på.

Nu har kyrkan gått in i fastetiden
och då är det meningen att det skall
finnas tid för reflektion och eftertanke. Jag har alltid tyckt att fastetiden
är en speciell och fin kyrklig tid. Färgen på kyrkans textilier är vackert
lila med fina utsmyckade detaljer,
som till exempel ett vackert kors.
Det finns det stora antependiet som
klär altaret, predikstolsklädet som pryder predikstolen och kalkklädet med bursa som rymmer
nattvardsgåvorna. Gudstjänstordningen är nu mer
avskalad och musiken centrerar sig kring molltonerna och det tycker jag talar både till hjärta och
sinne på ett innerligt och vackert sätt. Psalm 135
är en favoritpsalm som jag gärna har i alla fastans
gudstjänster, den börjar så här:
”Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att
skåda hur Jesus Krist, Guds son, i syndares ställe
lider”.
Den behöver förstås höras och sjungas för att det
riktigt skall gå att förstå upplevelsen av den och
hur den berör medan texten leder oss rätt in i passionshistorien och stilla veckans dramatiska händelser. För mig betyder den också att jag påminns om
bussresan mellan Jeriko och Jerusalem där vi sjöng
den på väg uppför det karga och bergiga ökenlandskapet, medan insprängda kloster och nomader
med sina flockar av getter kantade vägen upp mot
den heliga staden. Jerusalem, denna motstridiga och
spännande historiska, politiska och religiösa stad
och plats där judar, muslimer och kristna lever sida
vid sida. De som har varit i Israel vet att det går

Tillbaka i kyrkorummet i fastetid så vill jag inte
glömma bort att stanna upp vid den talande
tystnaden. Det som vi svenskar ofta möter när vi
besöker kyrkor här hemma och i världen, och låter
kyrkorummet och alla dess inventarier tala till oss.
Den tystnad som vi idag ibland ser som bristvara i
ett samhälle med alltför många intryck. Och i den
tystnaden har vi möjlighet att reflektera över vår
tro och vårt liv.

KYRKOÅRET
Nr 2 2018

Adress
Pastorsexpeditionen
Kyrkogatan 5 B
239 30 Skanör
Tel 040 - 47 97 00
2 I KYRKOÅRET

Fastetiden innebär också roliga och viktiga utmaningar för att pröva oss själva. Att fasta genom att
avstå från att äta kött under viss tid är ju väl känt.
Men det går också att avstå mobiltelefonanvändande, beroenden av olika slag som till exempel
godis, spel, tobak och alkohol. Att låta bilen stå och
istället gå och cykla mer. Eller varför inte handla
mer ekologiskt och göra medvetna natur- och
djurvänliga val. Listan kan göras lång. Det senaste
jag hörde var utmaningen att städa upp i lådor och
skrymslen och hörn och sortera det som skall vara
kvar och ge bort eller slänga det som inte behövs
längre. Bilden av pilgrimsvandraren, ”el peregrino”,
som kommer upp på ett av de sista krönen och ser
Santiago de Compostela i fjärran får vara den sista
bilden inför påsken som väntar. Fastetidens och
pilgrimsvandringens utmaningar liknar varandra
och går hand i hand med den som vill följa i Jesu
fotspår. Välkomna att delta i våra gudstjänster och
verksamheter i fasta och påsk.
Guds välsignelse önskar jag er alla!
kyrkoherde Patrik Ahlmark

ANSVARIG UTGIVARE
Patrik Ahlmark

GRAFISK FORM
Johan Törnqvist Sandelius

DISTRIBUTION
PostNord

Instagram:
@skanorfalsterbo_forsamling

REDAKTION
Patrik Ahlmark
Anna Gustafsson
Johan Törnqvist Sandelius

FOTO/GRAFIK
Johan Törnqvist Sandelius
Mats Persson, Carina Samuelson
Maria Lundström, IKON

KYRKOÅRET PÅ HEMSIDA,
FACEBOOK OCH INSTAGRAM

Material mailas till
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se

TRYCK
Exakta

PAPPER
Edixion

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

Med förbehåll för
redaktionella ändringar.

Ungdomsmässa

Föredragskvällar på
Tillsammans med KUST Café kommer församlingen
under våren anordna ett antal föredrag och samtalskvällar. Det kommer förutom en inbjuden gäst vara
möjligt att köpa mat från en förutbestämd meny.
Samtalsledare för kvällen är prästen Agneta Salomonsson.
Det är begränsat med platser så föranmälan krävs.
För mer information och anmälan kontakta präst
Agneta Salomonsson. Kontaktuppgifter sidan 20.
För kommande kvällar se vår Facebooksida eller
hemsida.
DEN SKRIVANDE POLISEN
5 april 18-20
Polisen Tobbe reflekterar över de
möten han gör som polis i Lund.
Som polis hamnar man ofta i situationer där livet ställs på sin spets.
Tobbe skriver om sina erfarenheter
och ikväll berättar han om några av
dem. Läs några av Tobbes texter på

med Tacobuffé

Kom gärna till våra ungdomsmässor i Skanörs kyrka.
Varierat program med mycket
musik.Temat vid varje mässa
utgår från en pärla i Frälsarkransen.Efteråt bjuds det på tacobuffé i
Skanörs församlingshus. Alla är välkomna!
Ungdomsmässorna börjar kl 17.30
18/3
8/4

Bekymmerslöshetspärlan
Nattpärlan och Uppståndelsepärlan

KEFAS-Ungdomskväll

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

Gå med i KEFAS ungdomskvälls
Facebookgrupp så blir du uppdaterad.
Vid frågor gällande konfirmand och ungdomsverksamheten kontakta församlingspedagog
Carina Samuelson. Kontaktuppgifter på sidan 20.

www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

Frukostmöte med föredrag

Starta helgen med en god frukost och ett intressant föredrag. Nu ordnar församlingen ett par nya
frukostmöten i Falsterbo församlinghus.
Lördag 21 april kl 09.00-11.00
Fri entré. Föranmälan krävs.

Himmel och helvete

Polisen Peter Hellqvist berättar om sitt arbete som polis,
ett arbete som kan innebära känslomässiga påfrestningar.

Lördag 12 maj kl 09.00-11.00
Fri entré. Föranmälan krävs.

Demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv

Kristina Sandström, ordförande i Vellinge
demensföreningen, kommer och talar om hur det kan
vara att leva nära en anhörig eller vän som har en
demenssjukdom.
För mer information och anmälan
kontakta präst Agneta Salomonsson.
Kontaktuppgifter sidan 20.
För kommande datum se vår
Facebooksida eller hemsida.

ENT
V
E
S
M
O
D
G
N
U
- Grillkväll
Kommande EVENT på KEFAS

Tisdag 29 maj - Grillfest med olika happenings.
En kväll med god mat, olika aktiviteter och info om
vår ungdomsverksamhet!

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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PÅSKBASAR

KYRKANS VÄNNER

Träffas i Skanörs församlingshus på följande
onsdagar kl. 18.30-20.15
7/3

Tobias Berg, tidigare präst i
församlingen, talar kring ämnet Bön.
24/3 Påskbasar.
18/4 ”Det finns stjärnor ”
Möt våren med Martinsson,
Gullberg och Anna Westerberg.

LÖRDAGEN 24 MARS, KL 11.00-13.00
SKANÖRS FÖRSAMLINGSHUS
Församlingens årliga basar, där behållningen går till Skånes Stadsmission. Kom och fynda påskpynt, köp hembakat, korv med bröd,
tag en lott och bli lycklig vinnare till en fin korg fylld med godsaker eller varför inte prova lyckan i vår fiskedamm. Pysselbord där
barnen kan göra eget påskpynt.

VAD ÄR KYRKANS VÄNNER?
- Kyrkans vänner är en öppen mötesplats för
alla som vill ta del av god gemenskap och
intressanta föredragskvällar.

!
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PÅSK
QUIZ
1. VILKEN DAG ÅTERUPPSTOD JESUS?
1. Påskdagen
X. Skärtorsdagen
2. Långfredagen
2. PÅSKHAREN ÄR INTE ETT SVENSKT PÅHITT.
FRÅN VILKET LAND KOMMER TRADITIONEN?
1. Polen
X. Tyskland
2. Danmark
3. I HUR MÅNGA DAGAR VARADE FASTAN FÖRE PÅSKEN?
1. 20
X. 30
2. 40
4. VILKEN DAG INLEDER STILLA VECKAN?
1. Palmsöndagen
X. Skärtorsdagen
2. Långfredagen
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Nyfiken på Kyrkans vänner?
Kontakta diakon Carina Hansson för mer
information. Kontaktuppgifter sidan 20.

Svara på vårat påskquiz och få chansen
att vinna en smaskig överraskning.
Fem lyckliga vinnare dras på Kyrkans Vänners
årliga Påskbasar - ta med ditt svar och se om
du går hem med något gott till påskfirandet!

5. NÄR JESUS VISADE SIG FÖR LÄRJUNGARNA EFTER
UPPSTÅNDELSEN FANNS DET EN SOM TVIVLADE.
VAD HETTE HAN?
1. Tomas
X. Petrus
2. Jakob
6. DATUM FÖR PÅSKFIRANDET VARIERAR FRÅN ÅR TILL
ÅR. VID KYRKOMÖTET I NICAEA 325 FASTSTÄLLDES
DEN REGEL SOM ÄNNU GÄLLER, OCH DEN SÄGER ATT
PÅSKDAGEN FIRAS ... NÄR?
1. Två söndagar efter den första fullmånen i mars
X. Söndagen efter den tredje fullmånen efter julafton
2. Första söndagen, efter den första fullmånen, efter
vårdagjämningen

Svar:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SOPPLUNCH
Falsterbo församlingshus kl 12.00-14.00
Sopplunch med underhållning och god gemenskap.
Kostnad 40:15/3

Internationella Kvinnodagen med program av
Susanne Laine och Carina Hansson.

12/4

”Rött hår och glest mellan tänderna”
Ann-Marie Svensson och Mats Larsson.

För mer information kontakta diakon Carina Hansson
Kontaktuppgifter sidan 20.

					
					

MÅNDAGSTRÄFFEN		
Träffas i Falsterbo församlingshus följande
måndagar mellan kl 14.00-15.30

I vår värld är både kärleken
och vigseln gratis
– även brudkronan
Hör du till dem som associerar kyrklig vigsel
med stort bröllop och stora kostnader? Då
är det läge att tänka om. En kyrklig vigsel
kan lika gärna vara enkel, finstämd och
intim.
Det mesta ingår faktiskt om båda eller någon
av er är medlemmar i Svenska kyrkan – även
lån av kyrkans brudkrona.
Att bruden bär en krona är en tradition som går tillbaka till
medeltiden. Kronan symboliserar jungfru Maria, både som
himmelsdrottning och som ung kvinna. Skanör-Falsterbo
församling har två brudkronor som kan lånas ut till den som
gifter sig i kyrkan. Vill man låna en brudkrona så bokar man
den genom att kontakta församlingsexpeditionen.
Kontaktuppgifter sidan 20.

12/2 26/2 12/3 9/4 23/4 7/5 28/5

Måndagsträffen är en samtalsgrupp som träffas varannan
måndag och pratar över ett givet ämne och fikar.
Vi välkomnar gamla som nya deltagare.
Ingen föranmälan krävs.

Låna en dopdräkt

För mer information kontakta diakon Carina Hansson
Kontaktuppgifter sidan 20.

Dopdräkt
Vid dop av små barn brukar de allra flesta
ha på sig en lång vit dopdräkt. Det finns
inga regler för vad man ska ha på sig,
men det är en gammal tradition att
bära vit klädsel vid dop.

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

Varmt välkomna!

När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!

foto: magnus aronson/ikon

SMS:a LIV
tilL 72 905
och ge 100 kr

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Skanör-Falsterbo församling har fyra olika dopdräkter att
låna ut. Hör av dig till församlingsexpeditionen och säg till
i samband med bokning av dop att du önskar låna.

Redan i de allra första kristna
församlingarna var de döpta
klädda i vita kläder. Inom den
kristna tron är vitt festens färg.
Den är också förknippad med
renhet och oskuldsfullhet. Det är
föräldrarna som valt att deras barn ska döpas. För barnet blir dopet något att växa in i.
Den långa dopdräkten är en symbol för detta
och för hur Guds kärlek och nåd är större
än vad vi kan förstå. När man sedan konfirmeras tar man symboliskt på sig dopdräkten
igen. Då är detta en lång vit dräkt som kallas
konfirmandkåpa. Vid konfirmationen säger
man ja till sitt dop.
I vissa familjer har en dopdräkt funnits i
många generationer. Ibland har man också
broderat barnens namn och dopdatum på
dräkten. För dessa familjer blir detta ett
tydligt tecken på samhörighet över generationerna.
Kontaktuppgifter sidan 20.
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Skanör-Falsterbo församling startar en ny grupp för alla som vill
komma och lyssna på musik, tala om musik och sjunga allsång. Vi
äter en macka, tar ett glas öl och gör en musikalisk resa tillsammans.

Tema: The Golden Era of Evergreens
Falsterbo församlingshus torsdagen den 5 april kl. 18.30-20.30
Artister som belyses: Frank Sinatra, Doris Day m.fl
Entré: 50:-

Tema: We shall Overcome
Skanörs församlingshus onsdagen den 2 maj kl 18.30-20.30
Musik med samhällsengagemang. Artister som belyses: Joan Baez, Bob
Dylan, Michael Wiehe m.fl
Entré: 50:För mer information kontakta organist Per Engström.
Kontaktuppgifter på sidan 20.

Skanörs kyrka är årets Påskkyrka
Skanör-Falsterbo församling har valt att ha en ”Påskkyrka” för att helt kunna följa
Stilla veckan och Påskdagarnas rytm och innehåll.
Förra året var Falsterbo kyrka Påskkyrka, i år är det Skanör kyrkas tur.
Varmt välkomna att tillsammans med många här i Skanör och Falsterbo fira
den världsvida, kristna kyrkans allra största högtid.
Stilla veckan tar sin början måndagen den 26 mars. Under måndag, tisdag och
onsdag följer vi Johannesevangeliets berättelse om Jesu väg till korset, den
som brukar kallas Passionsberättelsen. Varje dag kl 19.00.
På torsdagen, som är skärtorsdag firar vi en speciell mässa. Den börjar festligt,
ljust med berättelsen om nattvardens instiftande – men slutar i skymning och dunkel.
Altaret kläs av, kyrkan gör sig redo att tillsammans med Jesus möta Långfredagen.
Skärtorsdagsmässan börjar kl 19.00.
Långfredagen, kyrkans sorgliga och svarta dag när Jesus pinas och dödas.
En stark påminnelse om att Gud vet allt om mänskligt lidande, om
att vara ensam, om att dö. Långfredagsgudstjänsten börjar kl 11.00.
Påskaftonen är helt stilla. Jesus ligger i graven, lärljungarna olyckliga, förvirrade.
Ingen framtid, inget hopp.
När söndagen blivit ljus och klar firar vi kyrkoårets högtidligaste mässa på
påskdagen, kl 11.00 med den stora festen över livets seger över döden.
Strålande musik, körer, påskliljor – ja, allt som visar att Gud är livets centrum.
Efter mässan serveras kyrkkaffe med påskbakelse i tornrummet.
Emmausmässa kallar kyrkan gudstjänsten på annandag påsk. Här får vi en
ögonblicksbild av ett möte med lärljungarna, som har svårt att ta in påskens under
och hur Jesus går bredvid dem. Emmausvandring startar kl 15.00 med
efterföljande mässa i Skanörs kyrka kl 16.00. Vandringen utgår från Skanörs kyrka.

I
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Från och med den 19 mars
kommer bibliska figurer
levandegöra påskdramat
vid fyra olika stationer i
Skanörs kyrka. Kyrkan
är öppen 07.00-16.00

KOMMANDE
KONSERTER
LÖRDAG 7 APRIL KL 18.00
Skanörs kyrka
Logga ut - tona in!
Livekonsert med sång av Mia Karlsson, Lisa Ekmark på
cello och Per Engström på piano och orgel.
Inträde: 100 kr, Biljetter säljes endast via
församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter sidan 20.

LÖRDAG 14 APRIL KL 17.00
FALSTERBO KYRKA

Love lift us up where we belong
Konsert med kören Embrace under ledning av
körledare Karolina larsson. Piano Anna Weister Andersson och Cello Anna Thorstensson.
Fritt inträde men platsbiljett krävs. Biljetter hämtas på
församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter sidan 20.

LÖRDAG 26 MAJ KL 17.00
SKANÖRS KYRKA
True Colors
En färgstark vårkonsert med kören Embrace och
kompband under ledning av körledare Karolina Larsson.
Inträde: 100 kr, biljetter säljes endast via
församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter sidan 20.

Sjunga i kör
Älskar du att sjunga? I Skanör-Falsterbo församling finns körer av alla slag – och du är varmt
välkommen att vara med! Massvis med människor
engagerar sig i kyrkans musikliv varje vecka. Det
finns mycket glädje i musik, och körsång skapar
både upplevelser och gemenskap. Mer information:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

Nystart för körer
S:T KRISTOFFERKÖREN byter namn till
SKANÖR-FALSTERBO VOKALENSEMBLE
och hälsar nya medlemmar välkomna.
Skanör-Falsterbo Vokalensemble har hög ambitionsnivå,
därför förutsätts notläsningsförmåga samt god sångvana.
För provsjungning kontakta körledare Per Engström.
Kontaktuppgifter på sidan 20.
Måndagar kl 19.15-20.30 i Skanörs församlingshus.
MARGARETAKÖREN byter också namn och heter nu
SKANÖR-FALSTERBO MOTETTKÖR. Vi hälsar nya medlemmar välkomna till vårens verksamhet då vi bl.a skall framföra Lars-Erik Larssons och Hjalmar Gullbergs ”Förklädd
Gud” i samarbete med Höllvikens församling.
Ingen obligatorisk provsjungning.
Kontaktuppgifter på sidan 20 till körledare Per Engström.
Tisdagar kl 18.30-20.00 i Skanörs församlingshus.

BARN OCH
UNGDOMSKÖRER

Kom och var med i barn och ungdomskörerna!
Vi sjunger unisont och i stämmor, repertoaren
varierar. Alla körerna medverkar regelbundet i
gudstjänster och konserter.
Förklädd Gud är ett av den svenska konstmusikens mest
älskade verk. Text av Hjalmar Gullberg som inspirerats av
ett motiv i Euripedes drama Akestis, där guden Apollon
uppträder som dräng hos kungen i Thessalien under ett år.

Konserten är ett samarbete mellan Höllvikens
församling och Skanör-Falsterbo församling.

SÖN 29/4 KL 17.00 I STORA HAMMARS KYRKA
SÖN 6/5 KL. 18.00 I SKANÖRS KYRKA
Inträde: 100 kr, biljetter säljes endast via
församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter sidan 20.
Medverkande: Annakören, Apostlakören, Näsets kammarkör, Skanör-Falsterbo Motettkör,
Skanör-Falsterbo Vokalensemble. Solister: Alexandra Frid Giertz - sopran, Martin Haksten, Peter
Sjunnesson - baryton och instrumentalensemble.
Dirigenter: Per Engström, Martin Haksten.

StarSingers

Skanörs församlingshus
Onsdagar kl.15.30–16.30
för barn i åldrarna 9-12 år
Onsdagar kl.16.30–17.45
för barn i åldrarna 6-8 år

Hopeful

Skanörs kyrka
Måndagar kl.16.45–18.15
för ungdomar i åldrarna 13-20 år
För anmälan och information
kontakta körledare Anna Gustafsson.
Kontaktuppgifter sidan 20.
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Sofie Rolfs

möte med

Dag Hammarskjölds texter

S

ofie Rolf började sin yrkesbana
som journalist och har bland
annat arbetat som programledare, reporter och researcher
på SVT. Idag är hon anställd som
sakkunnig vid Polismyndigheten
och arbetar nationellt med organisations- och ledarskapsutveckling
kopplat till kommunikationsfrågor.
Yrkesbytet var inte planerat, men
en fråga kom om några veckors akut
inhopp och hon svarade motvilligt
”ja” och upptäckte en ny värld.
– Det är spännande att från att ha
jobbat utåt och brett mot samhället
i stället få djupdyka inåt i en organisations kommunikativa förmåga.

Jag älskar också att vara mamma och
umgås med mina vänner.
För ett antal år sedan var du programledare för en samtalsserie om
Dag Hammarskjöld (FN:s generalsekreterare 1953-1961) som sändes
på SVT från Dag Hammarskjölds gård
Backåkra. Programmen var mycket
omtyckta och fick stor uppmärksamhet.

Sofie håller upp en bok full av understrykningar och små komihåglappar.

– Genom kommunikation, som betyder att ”göra gemensamt”, skapas,
upprätthålls och utvecklas organisationer. Om anställda slutar att föra
dialog, eller har en urusel dialog på
grund av bristande strukturer eller
en dålig chef, kommer det att skapa
förvirring och påverka kvaliteten i
organisationen negativt. Så är det ju i
alla organisationer, även i familjen.
Sofie är 54 år, har två vuxna barn och
är bosatt på Näset. Hon lever i en
relation med Pelle Bengtsson som har
arbetat som präst i Svenska kyrkan i
många år.
Vem är Sofie?
Pelle brukar säga att jag är som en
vulkan, haha… Han menar att jag har
mycket energi och det stämmer. Jag är
nyfiken, envis och utvecklingsorienterad, en evig student. När jag är ledig
går jag gärna promenader vid havet.
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grumlade? Det är du som måste växa.
Citatet är hämtat från Dag Hammarskjölds bok Vägmärken.
Orden väckte något inom mig. Jag
började tänka på att livet kanske inte
alltid kommer att vara lika enkelt och
lyckligt som det var just då. Det kan
komma svåra dagar och vad är då
viktigt. Det finns en andlig dimension
i tillvaron. Citatet fick sedan komma
med i min bok Glädjens kafé.
Sedan införskaffade jag Vägmärken
som är en slags samling över hans privata anteckningar och den har blivit
en ständig följeslagare.

Vad är andlighet?
Att försöka vara trogen sig själv och
leva autentiskt. Brottas med livets
frågor och vara i rörelse med en frisk
källa.

Det var även du som var upphovskvinnan till programidén.
Hur väcktes ditt intresse för Dag
Hammarskjöld?
Första gången jag kom i kontakt med
Dag Hammarskjölds texter var när
jag besökte kyrkans barntimmar med
mina barn. Där fanns ett kort med
citatet: Är livet fattigt? Är icke snarare
din hand för smal, dina ögonlinser

Andlighet är också att man som
människa har ett värde i att bara vara
den man är. Jag kan känna andlighet
när jag vandrar vid havet och tittar
ut över horisonten och häpnas över
naturens storhet. Då kan jag förnimma att det finns något som är större än
mig själv. Hammarskjöld kallar detta
för det ”oerhörda” och jag tycker att
det är ett bra ord som beskriver det
vi inte fullt ut kan greppa. Livet är ett
mysterium.
Vad är Gud?
Jag tycker att det är svårt med ordet

”

Det är något som händer med en när man
vandrar. Man har tid att fundera och göra en
inre resa samtidigt som man gör en yttre resa.
Hammarskjöld säger dock att den längsta resan
är resan inåt.
- Sofie Rolf

Gud. För mig begränsar det istället för
att öppna upp. Hammarskjölds ord:
Mot det förgångna: tack, till det kommande: ja! hjälper mig att språksätta
vad Gud är.
Vad anser du är meningen med livet?
Det är en fråga som jag har brottats
med enda sedan jag var liten. Jag
tänker att det är att stå i relation till
något, någon eller mina medmänniskor. Att vara till för andra och försöka
att möta andra som man själv vill bli
bemött. Vi få ej välja ramen för vårt öde.
Men vi ge den dess innehåll. Den som vill
äventyret skall också uppleva det – efter
måttet av sitt mod. - Dag Hammarskjöld

Du har vandrat på vandringsleden
Santiago de Compostela i Spanien.
Hur upplevde du det?
Jag tyckte det var fantastiskt att
vandra på Santiago de Compostelaleden och har planerat att upptäcka
en annan sträcka på leden i sommar
med några väninnor. Jag firade min
midsommar vid Finisterre (På latin: finis
terrae = end of the earth) förra året, ett
oförglömligt minne.
Det är något som händer med en när
man vandrar. Man har tid att fundera
och göra en inre resa samtidigt som
man gör en yttre resa. Hammarskjöld
säger dock att den längsta resan är
resan inåt.
Text: Anna Gustafsson

Tips!
BACKÅKRA
GÅRD är belägen
mellan Löderups
strandbad och
Sandhammaren
och drivs idag
av en stiftelse.
I påsk öppnas
gården efter en
lång tids renovering med en ny
utställning om
Dag Hammarskjöld.

Ny ordförande i
Kyrkofullmäktige
Jag heter Susanne Ohlsson, är pensionerad marknadsekonom och har nyligen
fått förtroendet att bli vald till ordförande i Kyrkofullmäktige.
Jag har bott i Skanör i 16 år och de
senaste två åren i
Falsterbo. Innan dess
bodde jag sex år
på Gotland där jag
var aktiv med olika
turistprojekt i samarbete med domkyrkan
i Visby.
Mitt engagemang i
Skanör-Falsterbo församling började med
att jag tackade ja till
att bli kyrkvärd 2010. Ett uppdrag som
för mig är en källa till mycket glädje och
eftertänksamhet.
Jag ser nu fram emot mitt nya uppdrag,
att tillsammans med kyrkans personal,
förtroendevalda och församlingsbor få
arbeta för att skapa en levande församling. Jag vill fortsätta, i den positiva
anda som nu finns, att utveckla den fina
verksamhet vi har, inte minst med musik
och barnaktiviteter.
Kanske kan jag bidra till att fler kommer in i våra vackra medeltida kyrkor
för att där upptäcka hur man kan
förändras litet om man i tystnad ber,
lyssnar till skön orgelmusik och till när
prästen läser.

Väl mött i kyrkan!
Susanne Ohlsson
Kyrkofullmäktiges ordförande
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Söndag 25 mars
Palmsöndagen
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00.
Kyrkkaffe i tornrummet.

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

Ungdomsmässa i Skanörs kyrka kl 17.30.
Tacobuffé i församlingshuset efter mässan.

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00.

Se sidan 17 för mer information.

Torsdag 15 mars
Babykonsert i Skanörs kyrka kl 10.30

Onsdag 14 mars
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00.

Se sidan 17 för mer information.

Familjekonsert i Skanörs kyrka kl 16.00.

Söndag 11 mars
Midfastosöndagen
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00.
Kyrkkaffe i tornrummet.

MARS

15

14

11

08

07

04

Onsdag 18 april
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 15 april
Tredje söndagen i påsktiden
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00.
Kyrkkaffe i tornrummet.

Se sidan 7 för mer information.

Lördag 14 april
Love lift us up where we belong
Konsert med kören Embrace, piano och
cello” i Falsterbo kyrka kl 17.00.

Onsdag 11 april
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Ungdomsmässa i Skanörs kyrka kl 17.30.
Tacobuffé i församlingshuset.

Söndag 8 april
Andra söndagen i påsktiden
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00.

Se sidan 7 för mer information.

Lördag 7 april
Logga ut - tona in!
Konsert i Skanörs kyrka kl 18.00.

Onsdag 4 april
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00
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Söndag 20 maj

Se sidan 17 för mer information.

Torsdag 17 maj
Babykonsert i Skanörs kyrka kl 10.30

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

Söndag 13 maj
Söndagen före pingst
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00.
Kyrkkaffe i tornrummet.

Vid dåligt väder flyttar mässan in i Skanörs kyrka.

Torsdag 10 maj
Kristi himmelsfärds dag
Mässa i tidig gökotta på borgruinen i Skanör
kl 08.30. Frukost i församlingshuset.

Onsdag 9 maj
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00.

Se sidan 7 för mer information.

Förklädd Gud
Konsert i Skanörs kyrka kl 18.00
Körsamarbete med Höllvikens församling.

Söndag 6 maj
Bönsöndagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

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

Måndag 2 april
Annandag påsk
Emmausvandring med start kl 15.00 som
avslutas med mässa i Skanörs kyrka kl 16.00.

Söndag 1 april
Påskdagen
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Kyrkkaffe med påskbakelse i tornrummet.

APRIL

Fredag 30 mars
Långfredag
Långfredagsgudstjänst i Skanörs kyrka kl 11.00

29

Onsdag 28 mars
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00
Passionsandakt i Skanörs kyrka kl 19.00.

Tisdag 27 mars
Passionsandakt i Skanörs kyrka kl 19.00.

Torsdag 29 mars
Skärtorsdag
Skärtorsdagsmässa i Skanörs kyrka kl 19.00.

26
27
28

Stilla veckan
Måndag 26 mars
Passionsandakt i Skanörs kyrka kl 19.00.
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Onsdag 2 maj
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00.

Maj

Söndag 29 april
Femte söndagen i påsktiden
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00.
Kyrkkaffe i tornrummet.

Onsdagen 25 april
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00.

Söndag 22 april
Fjärde söndagen i påsktiden
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00.

Lördag 21 april
Familjekonsert
Barnens vårsoaré i Skanörs kyrka kl 16.00.

Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

03
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Söndag 3 juni
Första söndagen efter trefaldighet
Högmässa med små och stora i Skanörs
kyrka kl 11.00.
Avslutningsfest i församlingshuset.

Juni

Onsdag 30 maj
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 27 maj
Heliga trefaldighets dag
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Se sidan 7 för mer information.

Lördag 26 maj
True Colors
Färgstark vårkonsert med kören Embrace
och kompband” i Skanörs kyrka kl 17.00.

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

Familjekonsert i Skanörs kyrka kl 16.00.

Pingstdagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Vad är en pilgrim?
Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus
som betyder främling. Som pilgrim ger du dig
av från det hemvanda mot det okända. Du får
ta emot nya erfarenheter, möten och insikter,
ensam eller tillsammans med andra.
En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål
med sin vandring. De inre målen kan vara
ökad självkännedom eller att känna frid och
Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska
plats där vandringen slutar.

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

Många som i dag kallar sig pilgrimer är historiskt intresserade av medeltidens helgon och
vandrar i deras fotspår. Andra gör det för att
deras tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvandringar till heliga platser.
En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du
och varför du ger dig ut kan vandringen och
mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse.

Pilgrimsgruppen
iPilgrimsgruppen
Skanör-Falsterbo
fortsätter med samtalskvällarna under våren. Följande kvällar ses vi i
Falsterbo församlingshus kl. 18.30. 21 mars,
18 april och 16 maj. Vi fortsätter att diskutera kring boken ” Reformation i fem rum” som
Karin Johannesson har skrivit.
Pilgrimsgruppen är en öppen mötesplats där
alla hälsas välkomna.

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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Vi träffas onsdagar, ojämna veckor, för att
vandra. Samling utanför Skanörs kyrka
kl. 10.00. Vandringen avslutas med
middagsbön i kyrkan kl. 12.00.
Är du intresserad så kontaktar du präst Agneta
Salomonsson. Kontaktuppgifter sidan 20
eller Eva Lindberg evabl48@gmail.com

Pilgrimsvandra med oss
Citta di Castello - Assisi, Italien.

Till hösten 2018 kommer Pilgrimsgruppen i Skanör-Falsterbo församling
anordna en pilgrimsvandring till Assisi i Italien. Det kommmer finnas 12 bokningsbara platser till självkostnadspris. I paketet ingår resa, husrum och mat. Resan är
på sex dagar med fem övernattningar. Vi vandrar i natursköna, kulturrika, historiska miljöer och äter och bor på välrenommerade hotell och restauranger.
Läs mer om resan på www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
Datum för resan: 25 september - 1oktober
För mer informtion om resan och pilgrimsvandringar kontakta
präst Agneta Salomonsson. Kontaktuppgifter sidan 20.

Fiskar på torra land
Text: Mathilde Karlgren

Från och med den 1 januari 2018 får
varje barn som döps en dopväska från
Skanör-Falsterbo församling.
Väskan är av tyg med texten Jag är döpt.
Väskan innehåller boken Min lilla dopbok med
bibeltexter och barnböner, en liten tavla med
bönen Gud som haver barnen kär och ett gåvokort på 100 kr till Svenska kyrkans Internationella arbete och ett projekt för ett bättre liv för
gatubarnen i Manilla, Filippinernas huvudstad.
Några av barnen är
föräldralösa, andra är försummade eller bortglömda av sina familjer. En del
av dem har misshandlats
eller utnyttjats sexuellt.
Många är missbrukare
och sniffar lim. Den lokala organisationen Bahay
Tuluyan (Tryggt hus)
finns på plats för barnen.
De erbjuder barnen mat,

husrum och utbildning, och barnen får möjlighet att jobba med hantverk. De får lära sig om
sina rättigheter, att ta ansvar och att samarbeta
i grupp. Barnen får också hjälp att bearbeta
sina upplevelser, juridiskt stöd samt hjälp att ta
sig ur drogberoende.
Svenska kyrkans internationella arbete stöder
också Ecpat Filippinerna, som arbetar mot
trafficking av barn och barnpornografi.
Sist men inte minst finns
en dopfisk, en grön fisk av
papp i dopväskan. På den
står namnet på den som döps
och datum för dopet. Fisken
hängs upp i fisknät, som numera hänger vid dopfuntarna
i våra två kyrkor, i samband
med dopgudstjänsten. På
tacksägelsedagen bjuds alla
som döpts under året in till
dopfest för att hämta sin
dopfisk.
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Varför ska vi fira gudstjänst?
Text: Karin Sundmark, stiftsadjunkt för gudstjänst, Lunds stift

Varför ska vi fira gudstjänst? Det är
en fråga som jag har fått av konfirmander genom åren. En spännande
fråga. Vad svarar du på den?
En klok präst och lärare i liturgik,
Karl-Gunnar Ellverson, reflekterade så
här över ett tillfälle då han fick frågan:
”Jag minns min känsla av oförståelse
inför frågan. Det kändes som att fråga
varför vi ska leva eller varför vi ska
äta. Det hör till detta att vara människa att leva, och att äta och dricka
för att leva. På samma sätt, tänker jag,
att det är för kyrkan att fira gudstjänst. Kyrkan är gudstjänst, kyrkan
är lovsång och tillbedjan. Det hör till
kyrkans väsen att fira gudstjänst”
(citatet är ur Handbok i Liturgik av
Karl-Gunnar Ellverson, Verbum 2003)
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Att fira gudstjänst är det som gör oss
till kristna. Det är i gudstjänsten vi
lever ut vår tro och där vi skapar rum
för möte med levande Gud, med varandra och med oss själva. Hur detta går
till har sett och ser olika ut genom alla
tider och på olika platser, i olika kulturer. Det finns ingen kristen urgudstjänst
att falla tillbaka på – det finns många.
I apostlagärningarna beskrivs hur lärjungarna och de första kristna möts till
gudstjänst, hur de delar måltiden med
varandra och berättar berättelserna om
Jesu liv för varandra. Redan här kan vi
se att det sker på olika sätt. Samtidigt
kan vi se att det följer en struktur:
ett ordo. Det börjar med en samling,
fortsätter med ordet och måltiden
och sedan sänds gudstjänstdeltagarna
tillbaka till sina hem och arbeten för
att där fortsätta att leva som kristna.

Denna ordo är mycket tydlig i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan som tas
i bruk på Pingstdagen 20 maj. Varje
gudstjänst delas in i dessa fyra delar:
Samling, Ordet, Måltiden och Sändning. Inom de fyra delarna ges många
olika möjligheter för församlingen att
själv gestalta vad detta innebär. Kyrkohandboken blir därmed ramen för vår
gudstjänst. Hur vi firar och vilka ord
vi använder för att uttrycka vårt möte
med Gud och varandra kan vi tillsammans välja ur en rad alternativ.
För mig som arbetar som handläggare
för gudstjänstarbetet i Lunds stift har
det varit mycket spännande att under
de senaste 10 åren få vara med och följa arbetet med att ta fram en ny handbok. Det sker inte så ofta i en kyrklig
gemenskap. Vår nya handbok är nummer åtta sedan Olaus Petris handbok

i slutet av 1500-talet. Det som gläder
mig mest är att den innehåller mycket av det som funnits med i kyrkan
sedan första början t e x strukturen.
Samtidigt är det en handbok i tiden
som har prövats fram i församlingar
i Svenska kyrkan, inte minst i Lunds
stift. Här har viljan att gestalta mötet
med levande Gud på ett lokalt språk,
i en lokal situation
varit stort. Många är
de församlingar som
på så vis har bidragit
till den nya handboken. Det betyder
för mig att det är
många människor
som på olika sätt är
med och formar våra
gudstjänster precis
så som det står i
Kyrkoordningen:
Gudstjänsten är hela
församlingens gåva och uppgift.
Alla i församlingen är kallade att delta
i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud. Kyrkorådet,
församlingsrådet och kyrkoherden har
gemensamt ansvar för gudstjänstlivets
utformning och utveckling. Prästen,
kyrkomusikern, kyrkvärdarna och den

gudstjänstfirande församlingen gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst. (Kyrkoordningen 17 kap, inledningen).
Att gudstjänsten är både en gåva och
en uppgift för alla i hela församlingen
är värt att uppmärksamma. Vad innebär det för oss i den församling där vi
lever och vistas? Vilket ansvar har var
och en som kommer till gudstjänsten

för att den ska bli så bra som möjligt
på den lokala platsen? Var inbjuder vi
varandra till att samtala om vad gudstjänsten betyder för oss, vilka delar vi
tycker om och vilka vi har svårt för?
Jag ser framför mig en fantastisk söndag på Pingstdagen, när vi i samtliga
kyrkor i hela Sverige bär in vår nya

Kyrkohandbok och i glädje firar gudstjänst. Gudstjänster som på många sätt
liknar varandra, men som samtidigt är
olika eftersom vi människor är olika
och våra livsfrågor och erfarenheter
skiljer sig åt. Vi vill alla göra och fira
gudstjänst så, att vi som samlas får
möjlighet att uppleva att Gud finns här
i vår värld, i våra liv och att mötet med
Gud ger mening.
I våra gudstjänster ska
finnas plats för hela
människan med hela vår
kropp och alla våra sinnen. Här ska gestaltas
utrymme för relationer
mellan Gud och människa, mellan människor
och med mig själv. När
vi delar bröd och vin, så
delar vi också liv med
varandra och med den
uppståndne Kristus.

Vill du läsa mer om nya kyrkohandboken så gå in på www.svenskakyrkan.se
eller kontakta Karin Sundmark på
karin.sundmark@svenskakyrkan.se
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Polisprästen

finns som stöd i din vardag
Arbetet som polis innebär många gånger både inre och yttre press. Att varje dag möta människors förtvivlan och rädsla, ilska och aggressioner, ställer stora krav. För att kunna vara professionell i dessa möten, och
för att inte riskera förlora sig själv eller sin medmänsklighet, krävs redskap för att bearbeta sina erfarenheter. Samtal kan vara ett sådant redskap.
Agneta Salomonsson
är präst och samtalsterapeut. Hon erbjuder stödsamtal, då man samtalar
kring sin situation på jobbet
eller i privatlivet. Att sätta
ord på sina tankar kan öppna för nya pespektiv.
Vad är en polispräst?
Polispräst är en präst för anställda i
Polismyndigheten, som de anställda kan
kontakta tex för enskilda samtal. Samtalen
sker under tystnadsplikt och kan handla
om en händelse i arbetet eller om den egna
livssituationen.
Vem kan kontakta en polispräst? Måste
man var kristen?
Vem som helst kan kontakta polisprästen.
Man behöver inte vara kristen eller kalla
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sig troende och man kan tillhöra en annan
kyrka eller religion. Polisprästens uppdrag
kan även vara exempelvis gruppsamtal
eller utbildning av polispersonal.
Hur kom du in på detta med polisen?
Det finns en nationell överenskommelse
om samverkan mellan kyrkan och Polismyndigheten. 2005 inleddes en samverkan mellan Lunds stift och Polisen i Skåne
och jag fick uppdraget att arbeta med
frågan. Sedan dess har jag funnits tillgänglig som polispräst som en del av min tjänst,
först inom Svenska kyrkan i Malmö och
nu som präst i Skanör-Falsterbo församling
och Skytts kontrakt.
Att kyrkan samverkar med samhälle och
arbetsliv på olika sätt är väldigt viktigt
och en del av kyrkans grunduppdrag. Jag
ser mycket fram emot att samverka med
Polisen i vårt område.

Polisprästen
finns på församlingsexpeditionen i
Skanör.
Telefon: 0703 - 54 61 75
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
Det går bra att boka tid för såväl
enskilda samtal som gruppsamtal.
Allt är kostnadsfritt.
Polisprästtjänsten är ett samarbete
mellan församlingarna i Skytts kontrakt.

				

						

Barn & Familjeverksamheten

För anmälan och information kontakta
församlingspedagog Anna Gustafsson.
Kontaktuppgifter sidan 20.

Skanörs församlingshus

HIMLALIV
Stängt påsklovsveckan(v13) samt
Kristi Himmelsfärdsdag(10/5)

Babyrytmik (Föranmälan behövs.)

Babycafé

För föräldrar med bebisar
mellan 1-12 månader.
Tisdagar kl 09.30-10.30
och kl 11.00 - 12.00

Öppet-Hus

Rytmikdax (Föranmälan behövs.)

För föräldrar med bebisar upp
till 18 månader.
Torsdagar kl 10.00 – 12.00
För föräldrar med barn som är
över 18 månader samt syskon.
Torsdagar kl 14.00 – 16.00

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

FAMILJEKONSERTER

Tack Christina!

Ett stort tack sänder vi till biskop Christina
Odenberg som har varit församlingens tillfälliga
kyrkoherde fram till den 1 februari 2018.

Skanörs kyrka Söndagen 11/3 kl 16.00
Vi får bla träffa trollkarlen Mr Goran; Som trollar så att
19 blir två. StarSingers och solist Elin Jönsson medverkar.

Skanörs kyrka lördagen den 21/4 kl 16.00
”Barnens Vårsoaré” Församlingens unga bjuder på ljuvligt örongodis.

Skanörs kyrka söndagen den 20/5 kl.16.00
”Tycka om ” Vi får lyssna till sångsolisterna Ellinor Gustafsson,
Mathilda Engström, Elin Jönsson och barnkören StarSingers.

Med våren i antågande
- Gravskötsel

Att hålla våra anhörigas gravplatser i värdigt skick är viktigt. Men ibland kan det av olika anledningar vara svårt att
få tid till det. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötselavtal och smyckningsavtal.

Vad vi erbjuder

1-årsavtal: Avtalet gäller 1 år med automatisk förlängning
med 1 år i taget om avtalet inte sagts upp skriftligt senast 1
månad före avtalstidens utgång.
3-årsavtal: Avtalet har ett fast pris för hela avtalstiden.
Avtalet kan därefter förlängas genom att ett nytt avtal
tecknas.
Vid frågor om våra tjänster kontaktar man kyrkogårdsadministratör Johan Törnqvist Sandelius. Kontaktuppgifter
på sidan 20.
Mer information och prisuppgifter finns på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
Vid övriga frågor om den dagliga vården av gravplatserna
kontaktar man kyrkogårdsvaktmästarna.
Kontaktuppgifter på sidan 20.
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Mer info finner man på:

svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

BABYKONSERTER - NYHET!
Med upplevelser för barnets alla sinnen

Skanörs kyrka torsdagen den 15/3 kl 10.30
Skanörs kyrka torsdagen den 17/5 kl 10.30
Sång, musik och rörelse för barn upp till ca 18 månader
tillsammans med vuxen.

Varför babykonsert?
Babykonsert är en möjlighet för barn och föräldrar att uppleva musik
tillsammans, men på barnets villkor. Den vuxne bidrar till konserten
genom att på ett enkelt sätt delta i sång, spel och rörelse.

Baby
Konse r
t
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Anders Österling - en Falsterbopoet
Land övergår i hav- och hav i land. Med silverteckning över milsvid sand står dyningen och
darrar som en sträng, och det är havets vårligt
våta äng. Vad den är vacker, strandens vita vår den blommar ej, fast havet sår och sår, men har
sin kyska doft likväl av djupa bottenlag i vårens
själ, av starka salter, ämnen i allt.
-Var hälsad, havets påsk, som doftar salt och
naket ursprung! Bakom hav och klitt där lyser
liljorna som guld i vitt på enkla sjömansgravar,
djupt i lä, och kyrkan själv har lagt sig fromt på
knä i sandens vithet! Må vi själva så i elementens
stora lek bestå med stilla tro, och må vår ålderdom ej sakna minnets oskattbara blom!
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D

ikten heter ”Påsk vid havet” och
är skriven av Anders Österling en
av Sveriges stora poeter som ligger begravd på Falsterbo kyrkogård.
Gravplatsen är placerad i öster bakom
kyrkan och överläts av vännen
Orvar Kristersson, finsnickaren som
har tillverkat fasaden till orgelläktaren
i Falsterbo kyrka.
Anders föddes i Helsingborg 1884.
Hans pappa var redaktionssekreterare i
Skånska Aftonbladet och hade ett eget
boktryckeri. När Anders bestämde sig
för att ägna sig åt att skriva blev det inte
så mycket uppmuntran från hans pappa.
Pappa Hans tyckte att arbetet som
skribent var ett otacksamt yrke. Anders
mamma Ingeborg drömde om att sonen
skulle ägna sig åt målning som hennes
pappa hade gjort, men Anders var ett
bokmal redan från tidig ålder och det var
skribent han skulle bli.
Enligt poeten själv inleddes karriären
med dikter skrivna under pseudonym
i Malmötidningens veckobilaga. När
Anders var 19 år debuterade han med
sin första diktsamling ”Preludier ”som
utkom samma år som han blev student
i Lund. Efter studierna började Anders
att arbeta på universitetsbiblioteket som
extra ordinarie amanuens. Senare anställdes han på Svenska Dagbladet i Stockholm och blev år 1941 ständig sekreterare i Svenska Akademin. Anders bana
som författare blev den längsta i svensk
litteraturhistoria och han förblev öppen
och nyfiken inför yngre generationer. Vid
85 års ålder skrev han en diktsamling
som handlade om den nya tidens musik
”Hippies i San Francisco.”
Första gången Anders såg sin tilltänkta hustru Greta var när han
besökte nobelpristagaren Verner
von Heidenstam på hans gård
Naddö. Greta var anställd för
att sköta om hushållet.(Några
år tidigare hade hon varit gift
med Verner men de var nu
separerade. )
Vid detta tillfälle visade
Anders inget intresse för
Greta. Han hade fullt sjå

med att diskutera litteratur med Verner.
Andra gången de möttes var i Lund och
då börjar de fatta tycke för varandra.
Anders skriver i sitt första brev till Greta:
”Bara några fattiga timmar har gått, och
redan tycks detta vara något så underbart
overkligt att jag med ängslan ser fram
emot fredagen. Då får jag veta att det
ändå är sant? Din Amaryllis lyser röd i
skymningen. Mitt liv är förändrat, men
jag kan inte fatta det. Nej, jag kan inte
fatta det. På återseende, käraste Mille
baisers! Din A”
Paret gifte sig och fick med tiden tre döttrar: Ingrid, Karin och Anna-Greta.
Det år Anders fyllde 47 köpte Greta utan
Anders vetskap sommarhuset på Fyrvägen i Falsterbo.
Trots att Anders inte blev invigd i
husköpet kom han och hela familjen att
från början älska denna sommarbostad.
Det blev familjens paradis. Huset var
ingen enkel sommarstuga utan en vacker
påkostad villa. Här fick mamma Greta
utlopp för sin kreativa ådra. Hon tyckte
mycket om att arbeta i trädgården; plantera och skapa gröna rum. Anders skrev
en dikt om Gretas kärlek till trädgårdsarbetet. Dikten heter ”Hos Blommorna”
och börjar med orden: ”De blåa och
skära, de vita och röda rabatterna glöda i
dagar av sol, där ensam hon pysslar med
vårdande möda på knä i sin gräsgröna
kjol.”

inhämta det ädla tennisspelets grundvaler
och finesser.”
Det var Hjalmar som hade skickat
hälsningen men Greta nappade inte på
erbjudandet. Hon ville hellre njuta av sin
trädgård.
När Anders skulle fylla 50 år gav hans
vänner från Stockholm honom pengar till
att kunna bygga en skrivarlya på tomten.
Arkitekten Josef Frank gjorde ritningen.
Det blev ett stort avsmalnande rum med
perspektivfönster plus en liten sovalkov
bakom ett draperi. Orvar Kristersson var
byggmästare och han var också den som
tittade till sommarbostaden vintertid.
Rummet inreddes med ärvda möbler från
Anders pappa som fick rummet att andas
nostalgi från barndomen. Skrivarnästet
kom sedan att gå under namnet ”Paviljongen” och blev Anders arbetsrum där
han kunde rå sig helt själv; röka cigarrer och pipor utan att någon i familjen
opponerade sig.
Efter att Anders fyllt 50 år kom de flesta
av hans dikter till när han befann sig i
natursköna Falsterbo, där ”land övergår
i hav- och hav i land och kyrkan själv
lagt sig fromt på knä i sandens vithet!”
Anders Österling blev 97 år.
Text: Anna Gustafsson
Källor: ”Skribentens landskap” Karin Österling,
”Minnets väg” Anders Österling och samtal med Stig
Kristersson

När Anders vistades i Falsterbo umgicks
han flitigt med sin vän poeten Hjalmar
Gullberg.
Vännerna besökte dagligen varandra. På
mornarna spelade de tennis vid Falsterbohus och de ville båda spela med stil
och vägrade att klä sig i shorts. Det var
slips, skjorta och långbyxor som gällde.
Döttrarna turades om att vara bollkallar.
De var inte alltid så förtjusta i uppgiften
men Hjalmar försökte muntra upp dem
med egenskrivna sonetter på vers.
Plötsligt en morgon fick Greta ett telegram med texten:
”Bisyssla som Bollkalle erbjudes arbetslös lyxhustru med egen tennisdräkt.
OBS: Enastående tillfälle att teoretiskt

Anders Österlings gravplats på Falsterbo
kyrkogård är belägen direkt öster om kyrkan.
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SÅ HÄR NÅR DU OSS

LEGALT NYTT
DÖPTA
DECEMBER
Ebba Sarah Lucia Sylvan Puterman
Love John Erik Gärsner Welander
Fred Joen Max Holm
JANUARI
Elton Herman Okur Nilsson
Saga Amanda Sjöström
Siri Vera Larsson
Isa Alva Karin Jacobson
FEBRUARI
Caroline Maud Brita De Geer
VIGDA
NOVEMBER
Frida Svensson och David Johansson
AVLIDNA
OKTOBER
Bengt Ingvarsson, 69 år
Karl Werntoft, 39 år
NOVEMBER
Elsie Holm, 91 år
Alice Svensson, 90 år
Gun Rosén, 89 år
Inga Gudrun Borgkvist, 88 år
Sven Lindvall, 88 år
Göran Krautmeijer, 82 år
Bertil Nilsson, 74 år
DECEMBER
Nils Strömbom, 80 år
Ingemar Johansson, 87 år
Otto Henry Dahlström, 85 år
Kerstin Persson, 84 år
Inga-Lill Johnsson, 84 år
Anna-Karin Skånberg, 73 år
Bo Ekelund Book, 71 år
JANUARI
Majken Lindevall, 97 år
Nils Persson, 91 år
Karl Persson, 90 år
Sture Johannesson, 82 år
Jan Claezon, 80 år
Anders Helgeman, 75 år
Tord Edner, 76 år
Februari
Per Larsson, 64 år
Sven Nilsson, 89 år
Gertrud Persson, 89 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. 040 - 47 97 00.
E-POST: SKANOR-FALSTERBO.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE

PRÄSTER
Patrik Ahlmark, 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
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se

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

Agneta Salomonsson
Mobil: 0703 - 54 61 75
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se
DIAKON
Carina Hansson
Mobil: 0708 - 83 16 62
Tel och besökstid: må - ti kl 10.00 -12.00
Telefontid: to kl 17.00 - 19.00
carina.hansson@svenskakyrkan.se
KYRKOMUSIKER
Per Engström, organist
Mobil: 0722 - 14 24 01
per.engstrom@svenskakyrkan.se
Carina Hansson, kantor
Mobil: 0708 - 83 16 62
carina.hansson@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSPEDAGOGER
Anna Gustafsson, barn och familj,
körledare barn- och ungdomskörer
Mobil: 0733 - 24 96 53
anna.e.gustafsson@svenskakyrkan.se
Carina Samuelson, konfirmand, ungdom
Mobil: 0708 - 34 57 97
carina.samuelson@svenskakyrkan.se
ADMINISTRATION
Göran Brändemar, ekonom
Tel: 040 - 47 97 02
Mobil: 0705 - 24 02 02
goran.brandemar@svenskakyrkan.se
Karin Grip, förvaltningsassistent
Tel: 040 - 47 97 00
karin.grip@svenskakyrkan.se
Johan Törnqvist Sandelius,
kyrkogårdsadministratör
Tel tid: Må, 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Tel: 040 - 47 97 06
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se

swisha
valfritt belopp
till 9001223

KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE
Tomas Holmgren, kyrkogård och fastighetschef
Skanör och Falsterbo
Tel: 040 - 47 97 17
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se
Sven-Ingvar Nilsson
Mobil: 0708 - 34 13 11
sven-ingvar.nilsson@svenskakyrkan.se
Benjamin Holmgren
Mobil: 0708 - 34 13 19
benjamin.holmgren@svenskakyrkan.se
Björn Rosencrantz
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
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

