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Hur beskriver man en färg för någon
som inte kan se?
I

en film, som är både vacker och
sorglig, möter vi tonårskillen
Rocky* som har ett sommarjobb som
ledare på ett läger för blinda ungdomar. Där träffar han Diana, en blind
flicka, och de två blir nära vänner.
Rocky vill så gärna hjälpa Diana att
erfara ord och begrepp som egentligen
kräver synförmåga och en dag får han
en idé. I köket har han placerat stenar
så att de har olika temperaturer. En
sten har han lagt i frysen, en
sten i värmeskåpet och
en i kylen. Så lägger
han den kalla stenen
i Dianas händer och
säger Det här är
blått. Han tar den
varma stenen och
låter Diana hålla den
och förklarar Det här
är rött och när den svalnat är
det rosa. Rocky låter Diana hålla och
känna på bomullsbollar och säger och
det här är böljande och fluffigt som ett
moln.
Plötsligt har Diana fått en förståelse
som hon inte hade tidigare. Hon har
fått känna hur färger känns och hur
molnen ändrar form. Rocky lyckades
ge orden en djupare betydelse, trots att
det egentligen var en omöjlig uppgift.

När vi talar om ord som kärlek, liv,
död, hopp, sorg, helighet och längtan
tar också vi oss an en omöjlig uppgift. Vi försöker beskriva något som
finns bortom orden, bortom språkets
begränsningar. Precis som Rocky får
vi använda olika uttryckssätt, många
bilder och berättelser, toner och färger
när vi ska beskriva de stora orden. Vi
behöver många språk för att kunna
uttrycka det som egentligen inte går
att gripa eller begripa, för att kunna
samtala om livet som vi delar med
varandra och med Gud. Orden överlappar och går in i varandra. Duke
Ellington sjunger: Is God a three letter
word for Love? Is Love a four letter
word for God?
Kyrkans berättelse om Gud som är
kärleken och om liv som är starkare än död finns i Bibelns texter. Vi
får ta del av människors bilder av
gudsnärvaron i sina liv. I alla tider
har människor försökt att beskriva
mysteriet och velat dela sina erfarenheter av det gudomliga med varandra.
Gud är som en förälder som håller
sitt lilla barn kind mot kind. Gud är
som vatten i en öken. Gud är som ljus
i det mörkaste mörker. I kyrkan finns
möjlighet att dela bilder om att vara
människa. I sång och musik, i texter
och samtal, i tystnaden och i bön möts
vi, och kärleken kommer nära.
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– Duke Ellington

*Filmen om Rocky heter Mask och är från 1985, med
bl a Cher, Eric Stoltz och Sam Elliott i rollerna.

Foto framsida: Alice Jönsson, körmedlem i StarSingers.
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Is God a three letter word for love?
Is love a four letter word for God?
When love is in the air,
do you know that God is there?
When roses bloom in May,
didn’t God plan it that way?
Is God a three letter word for love?
is love a four letter word for God?
Whether former or latter
really doesn’t matter.
’Cause love is of God and God above
is the King of love.
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Song of Joy - allsångskväll i
Skanörs församlingshem
kl 19.00-21.00
Sjung och minns 1900-talet med
gästartisten Tommy Juth.

Organist Per Engström och Tommy Juth hälsar
er hjärtligt välkomna till en kväll med musik,
glädje och gemenskap. Song of Joy allsångskväll har en blandad repetoar, som gör att alla
kan komma och sjunga med och delta.
Det serveras enkel mat och dryck.
Entré 50kr.

CAFÉ OCH KONSERT
Välkommen till en unik upplevelse
Wienerkafé i Falsterbo församlingshem

Torsdagen den 25 april kl 19.00
Wienermusikkonsert med
organist Per Engström
och Wienerkapell.
Med tidsenlig förtäring.
Kostnad 100 kr

KO- OCH KALVPROJEKTET
IDÉN ÄR ENKEL MEN RESULTATET ÄR FANTASTISKT
Människor får självförtroende och börjar förändra sina liv. Utsatta familjer,
individer eller grupper får utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning
och produktion av mejeriprodukter. Sedan får de en dräktig kviga. Mjölken
från kon ger familjerna inkomster som förändrar deras liv. Kons gödsel gör
att det växer bättre på deras jordplättar. Familjen ger senare tillbaka två
kalvar till projektet. De kan i sin tur lämnas vidare till nästa familj. Ko- och
kalvprojektet finns i fler än 200 byar i Tanzania och många tusen kor har
delats ut. Omkring 800 personer får utbildning varje år. Projektet bidrar
också till ökad jämställdhet. Det är oftast kvinnan i familjen som tar ansvar
för kon. Eftersom hon har hand om något som ger så stora inkomster så får
hon mer att säga till om i familjen. På så vis gör ko- och kalvprojektet att
jämställdheten ökar.
Vill du vet mer? www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/p89
Varför väljer vi att satsa på KO- OCH KALVPROJEKTET?
- Många dopgäster har uttryckt önskemål om att få ge en gåva i samband
med våra dopgudstjänster.
- Några söndagar om året får församlingen själv välja kollektändamål.
För att få ihop en rejäl slant till ett ändamål kommer dessa söndagars
kollekt att gå till koprojektet.
Var och när: Kobössorna finns framme vid våra dopgudstjänster, på
söndagar när det är församlingskollekt och i vår öppna barn och
familjeverksamhet. Du kan också swisha in din gåva om du vill bidra,
märk swishningen ”koprojektet”. Swishnummer: 123 616 13 19
Mål: 6 kor (35 000 kr). Varje ko kostar 5 800 kr och vi hoppas på en liten
hage med plastkor som vi kan ställa fram i kyrkan som symbol för insamlingen.

KyrklunchFalsterbo församlingshem

Musik i Stillhet
Vid tre tillfällen under våren bjuder organist
Per Engström in till en stund av stillhet och eftertanke
med hjälp av musikens lugnande kraft.
Välkomna till Skanörs kyrka
tisdagen den 2 april
och tisdagen den 11 juni
18.00-18.30 och njut av
stillheten bortom dagens moderna brus.
Fri entré.

Nu startar vi upp våra omtyckta kyrkluncher igen.
Vi firar mässa i Falsterbo kyrka och går sedan till
församlingshemmet delar gemenskap och
äter god lunch.
Följande söndagar är det kyrklunch,
ca kl 12.30. Kostnad 60 kr.
17 mars, 14 april (denna söndag är
det Vårkalas, se sid 8) och 19 maj
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Kyrkorådets ordförande informerar

På förekommen anledning…
TIDIGARE KONFLIKT, MEN DEN BLEV LÖST
Församlingen har sedan 1990-talet genomgått konflikter, särskilt mellan 2007 – 2013
eskalerade motsättningarna mellan en
dåvarande präst (sedermera kyrkoherde),
personal och förtroendevalda. Flera bland
personalen avskedades eller valde att sluta.
Även kyrkvärdar och förtroendevalda
avgick. Krisen slutade med att kyrkoherden
förklarades obehörig av Domkapitlet.

över huvud taget inte fungerar och att den
gör precis som den själv vill utan att ta notis
om andra. Det måste konstateras att denna
bild är klart onyanserad och felaktig.
SKANÖR-FALSTERBO FÖRSAMLING HAR
EN FANTASTISK VERKSAMHET
Församlingen har en omfattande och framgångsrik verksamhet, t ex:
•

FÖRSAMLINGEN VÄNDE BLAD!
Valet 2013 innebar en nystart för kyrka och
församling. Nomineringsgruppen Vår Kyrka
bildades och ett gott samarbete med Kyrklig
Allians och även Kyrkans Väl inleddes. En
värdegrund undertecknades av alla.
Mandatperioden som följde var helt utan
konflikter. Vi anställde bl a kyrkoherde
Richard Aspegren, komministrarna Mathilde Karlgren och Agneta Salomonsson samt
organisten Robert Bennesh. Arbetsglädjen
frodades och stiftet ansåg att församlingen
Skanör-Falsterbo fungerade så bra att man
placerade en pastorsadjunkt, Tobias Blomberg, här under hela 2016.
Med detta sagt vill vi lyfta fram att det inte
finns någon koppling mellan de problem
som fanns år 2013 och den situation som
funnits under hösten 2018.
År 2017 rekryterades Richard Aspegren
till kyrkoherdetjänsten i södra Frankrike.
Robert Bennesh head-huntades som domkyrkoorganist till Lund. Till vår stora glädje
accepterade organisten Per Engström att
låta sig anställas i Skanör-Falsterbo. Per har
fyllt våra kyrkor med konserter och många
framstående artister.
NU TILL DET SOM MÅNGA UNDRAR ÖVER
– VÅR ANSTÄLLNING OCH AVSKEDANDE
AV NY KYRKOHERDE.
Den 1 februari 2018 togs Patrik Ahlmark
emot som kyrkoherde i Skanör-Falsterbo
församling med öppna armar. Glädjen och
förväntningarna var stora, men byttes snart
i förvåning och besvikelse. Från flera håll
(personal, kyrkoråd och även församlingsbor) signalerades att vår nye kyrkoherde
inte alls fungerade i sin roll som kyrkoherde
och ledare i församlingen. Detta visade sig
bland annat genom bristande engagemang
för såväl personal, kyrkoråd och församling
och även avsaknad av initiativ och ambitioner att utveckla församlingens verksamhet.
Motparten öppnade aldrig för en förhandlingslösning. Kyrkorådet ansåg sig därför
tvunget att agera, även om det innebar av vi
inte till punkt och pricka följde kyrkoordningen. Läget var för allvarligt.
Under den senaste tiden har det varit många
skriverier i media om förhållandena i församlingen. Många av dessa har framställt
Skanör Falsterbo församling som att den
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•
•

•
•

•

•

•

Uppskattade och välbesökta gudstjänster.
Engagerade och omtyckta präster som
arbetar för församlingens allra bästa.
Bredd, professionalitet och glädje i
musikverksamheten som är få församlingar förunnade. Inte sällan är våra
musikevenemang fullsatta.
En barn&familje- och ungdomsverksamhet som engagerar och sprudlar
av liv.
Två fantastiska kyrkor och tillhörande
kyrkogårdar som tas om hand på bästa sätt och skänker många ett andrum
i vardagen.
En pastorsexpedition där viktig
personal arbetar för att stödja att all
verksamhet ska fungera så bra som
möjligt till församlingsbornas tjänst
och glädje. Inte att förglömma även
vår egen tidning KyrkoÅret, Facebooksida och hemsida som uppskattas
av många.
Vi anordnar många mycket uppskattade evenemang och aktiviteter, såsom
karneval, julmarknad, föredrag, soppluncher, pilgrimsvandringar och även
en rad sommaraktiviteter (med särskilda konserter, föredrag, krönikespel,
FOSA) då Skanör Falsterbos invånarantal ökar dramatiskt och församlingen
har stora förväntningar på sig.
Det stora antalet förrättningar och
många själavårdande samtal vittnar
om att församlingen gör ett viktigt och
mycket gott arbete.

VÄGEN FRAMÅT
Även en väl fungerande verksamhet kan
utvecklas, bli bättre och göras ännu mer
levande till glädje och stöttning i livets
alla skeenden. Det är just detta vi arbetar
för och vi gör det engagerat och för att
församlingen över tid ska kunna verka som
en fortsatt stark och god kraft i vårt lokala
samhälle.
Välkomna att deltaga
i Skanör-Falsterbo församlings alla verksamheter!
Lars Lindmark,
kyrkorådets ordförande
(Om du har direkta frågor i anknytning till denna
artikel så får du gärna vända dig till kyrkorådets
ordförande. Kontaktuppgifter s 20.)

Orgelbyggaren och bryggaren Andreas
Malmlöf (1729-1789) byggde omkring 10 orglar i Lunds stift mellan åren
1757-1785, varav den i Falsterbo St:a
Gertruds kyrka är den enda som finns
bevarad. Under 2018 har orgeln restaurerats och återställts av Bergenblad
& Jonssons orgelbyggeri enligt ett program upprättat av författaren 2010.
Antikvarisk medverkande har varit fil.
Dr. Axel Unnerbäck och åtgärden har till
stor del bekostats med kyrkoantikvarisk ersättning.

Andreas Malmlöf brukar benämnas amatörorgelbyggare, vilket kanske inte är helt
rättvist eftersom orgeln i Falsterbo uppvisar
förvånansvärd hantverksmässig skicklighet,
framförallt vad gäller snickerierna. Det enda
man känner till om honom är att han utöver
orgelbyggandet även var verksam som snickare
och bryggare i Malmö. Orgelbyggeri lärde
han dels i Köpenhamn och av organisten,
guldsmeden och amatörorgelbyggaren Christian Fredrik Hardt i Malmö. Malmlöf byggde
följande orglar enligt Edholms Orgelbyggare i
Sverige 1600-1900, varav inga finns bevarade
utöver orgeln i Falsterbo:
Riseberga
Husie 		
V Karup 		
Skanör 		
Falsterbo		
Asarum 		
Simrishamn
Åhus?		
Sövde 		
Hörup 		

1757
1758
1759
1769
1769
1771
1778
ca 1780
1783
1785

8 stämmor
6 stämmor
9 stämmor
10 stämmor
5 eller 6 stämmor
10 stämmor
8 stämmor
?
8 stämmor
6 stämmor

Falsterboorgeln står på sin originalplats på en
samtida liten klockarläktare mot norra väggen
i koret. Denna placering i koret var relativt
vanlig förr men är numera sällsynt, endast i
Morlanda kyrka med sin berömda orgel återfinns numera samma företeelse.
Med sin korta oktav och för tiden förhållandevis ålderdomliga byggnadssätt är orgeln betydligt mer barock till stilen än man förväntar
sig av tillverkningsåret 1769. Denna stilistiska
eftersläpning på nästan 50-100 år är originell
och beror förmodligen på att Malmlöf använt
äldre förebilder. Vid mitten av 1700-talet fanns
det inte heller några andra moderna orglar att
studera i Skåne.
Enligt kontrakt och Abraham Abrahamsson
Hülphers manuskript 1770 hade orgeln ursprungligen följande disposition:
Manualen: Stavning enligt nu framtagna
handskrivna skyltar
Gedackt 8’
Gedagt 8 fus
Principal 4’
Principal 4 fus

Malmlöforgeln i Falsterbo renoverad
Text: Anders Johnsson

Superoctaw 2’
Quinta 1 1/2’

Octava 2 fus
Qvinta 1 ½ fus (fottalet

förklarades 1 vers utaf den 147 Kong: D:
Psalm

		otydligt)

Mixtur 1 fack
Tremulant

Mixtur 2 Cor
Tremulant (de sista fyra

		

bokstäverna svåra att uttyda)

		Wentil (andraget för bakre
		
stocken där gamba nu står
		
har ingen skrift, förmodligen
		bortskrapad)

ORGELN har ändrats och reparerats vid flera
tillfällen enligt följande uppställning, men är
ändå ovanligt välbevarad, med tanke på sin
aktningsvärda ålder.
1769
1867

1925
1954
1967
1976
2008
2018

byggd av Anders Malmlöf, Malmö
reparation av Jöns Olsson Lundahl,
Malmö. Säkerligen tillkom vid denna tid
Viola di Gamba 8’ (fr c0) istället för Mix
tur och orgeln intonerades om genom att
kärnstick tillfogades
bygger Frobenius/Laukhuff ny orgel
på västläktaren, men Malmlöforgeln
lämnas orörd på sin originalplats i koret
Renoverad av Einar Berg, Stockholm
insattes elektrisk fläkt av Johannes
Künkel, Lund.
reparerades orgeln av Mårtenssons
Orgelfabrik. Vid detta tillfälle till
kom nya registerskyltar av trä
orgeln skadas av kalkdamm och
mögel vid kyrkorenovering
restaurering och återställning av
Bergenblad & Jonssons orgelbyggeri

Omdisponeringen och omintonationen av
Lundahl 1867 gör att klangen är delvis förändrad, men tillräckligt frisk för att ge sken
av sjuttonhundratalsorgel. För övrigt är allt
originalsubstans, vilket är ovanligt.
Orgelns gråblå bemålning är original och i gott
patinerat skick, rikligt försett med klotter och
inristningar av församlingsbor och orgelbyggare, vilket är charmiga inslag i den helgjutna
läktarmiljön. På notstället står följande text
sirligt målad: Åhr 1769 Första Söndagen i Advent blef detta Orgelvark invigt av dåwarande
kyrkoherden herr Lars Frost Ther vid

Pipverket är i stor utsträckning ursprungligt,
av hög kvalitet och väl bevarat. Tonhöjden är
hög korton (a1=469 Hz), det vill säga något
mer än en halv ton över normaltonhöjd, vilket
var praxis för orglar ända fram till 1800-talets
början. Orgeln har stämts milt oliksvävigt
enligt den samtida Linköpingorgelbyggaren
Schiörlins temperatur. Mixtur 1 chor har
rekonstruerats som en kompromiss mellan
förmodade två nu försvunna koren, eftersom
Lundahls skikt från 1867 med Viola di Gamba
skulle behållas.
Bälgverk är ursprungligt och består av två
remdragna enkelfaltiga kilbälgar i orgelhusets
sockel. Sedan fläkten insattes ovanpå den
understa bälgen 1967 har orgeln inte gått att
pumpa för hand. Men nu har fläktlådan flyttats till platsen bakom vällbrädan och pumpfunktionen är åter möjlig. Bälgvikter i form av
två tegelstenar/bälg är säkerligen original och
ger lufttrycket 59 mmVp.
Pipverket var tidigare i relativt dåligt skick
på grund av vårdslös stämning med sargade
pipändar och bucklor som följd. Efter Mats
Jonssons pietetsfulla piprestaurering är det åter
i gott skick och trots en del sekundära kärnstick av Lundahl 1867 är klangen synnerligen
frisk och helgjutet klassisk.
Axel Unnerbäcks slutord i den antikvariska
rapporten får sammanfatta arbetet:
Restaureringen har skett med stor skicklighet
och respekt för orgelns antikvariska och musikaliska kvaliteter in i minsta detalj. Särskild
försiktighet har ägnats det spröda pipmaterialet, där sargade överkanter enbart lagats
och riktats utan pålödningar eller stämringar.
Originalmekaniken är iståndsatt och justerad
och fungerar utan anmärkning. Med sitt väl
bevarade innerverk, sitt förnämliga orgelhus
med bevarad originalbemålning och inte minst
sin påtagliga och karaktärsfulla klangskönhet
hör Falsterboorgeln till eliten bland bevarade
svenska 1700-talsorglar.

Härmed inbjuds ni
till festlig invigning
av den nyrenoverade
Malmlöforgeln i
Falsterbo kyrka!

Måndag 25 mars
Falsterbo kyrka
kl: 18.00
Kom och fira att den
unika orgeln i Falsterbo
kyrka nu är
färdigrenoverad.
Föredrag och konsert av
Anders Johnsson, orgelexpert och organist i S:t
Andreas k:a, Malmö.
Orgelbyggaren Mats
Jonsson berättar om
renoveringen.
Musik med SkanörFalsterbo Vokalensemble
samt stråkkvartett under
ledning av Per Engström.

Mingel efteråt med
möjlighet till samtal om
orgeln.
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Verkligheten ser olika ut.

Var med i kampen för människors rätt
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Var med i kampen för människors rätt
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Swisha din gåva till
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900 1223

svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Swisha din gåva till

Foto: Magnus Aronson/Iko
Foto: Magnus Aronson/Ikon SK18435

Samma himmel.
Samma
Sammarättigheter.
himmel.
Verkligheten
ser olika ut.
Samma rättigheter.

Gratis friskvård!
Att sjunga i kör är inte bara utvecklande för sångrösten
utan kan även tillämpas som friskvård. Hormon frigörs,
du får energi och känner dig glad. Längtar du efter att få
sjunga tillsammans med andra. Anmäl dig till någon av församlingens körer och börja sjung!
Skanör-Falsterbo Vokalensemble
Måndagar kl 19.15–21.15 i Skanörs församlingshem
Detta är kören för Dig som är en van körsångare med god
notläsningsförmåga och ett särskilt intresse för att sjunga
a cappella. Repertoaren sträcker sig från tidigt 1500-tal fram
till våra dagar. Kören medverkar i gudstjänster och konserterar, nivån är avancerad. För provsjungning kontakta organist
och körledare Per Engström.
Kontaktuppgifter sid 20.
Prova-på-kör
Tisdagar kl 17.45–18.30 i Skanörs församlingshem
Detta är kören för dig som inte har någon erfarenhet av att
sjunga i kör men tycker att det skulle vara roligt att få prova
på att sjunga tillsammans med andra.
Repertoaren kommer att variera.
Organist och körledare Per Engström.
Kontaktuppgifter sid 20.
Skanör-Falsterbo Motettkör
Tisdagar kl 18.30 - 20.15 i Skanörs församlingshem
Detta är en kör både för den erfarne och för dig som inte läser
noter så väl, men som är beredd att arbeta hårt för att utveckla
dina vokala resurser. Vi sjunger 3-4stämmig repertoar från världens alla hörn och olika genre. Kören medverkar i gudstjänster
och konserter.
Organist och körledare Per Engström.
Kontaktuppgifter sid 20.

LEVA VIDARE SAMTAL

Sjung ut,ivet!
hela l

Ett seminarium
om rösten och
röstens åldrande
- öppet för alla som vill
utveckla sin röst!

Tisdagen 26 mars
kl. 18.00-21.00
Skanörs församlingshus
Ta tillfället i akt och få röst/
sång-coachning av riktiga experter.

Professor emeritus vid KTH, Johan Sundberg besöker församlingen och föreläser. Till sin hjälp har han sångpedagogerna
Christer Bergström och Anna-Lena Engström.

Sångundervisning

Mellan 13-16, på tisdagen, erbjuds
enskild sångundervisning
(15 min/person, gratis).
Begränsat med platser, först till
kvarn gäller. Föranmälan krävs.

För mer information och anmälan kontakta
organist Per Engström. Kontaktuppgifter sid 20.

Missa
inte!

Församlingen har kontinuerligt grupper för dig som mist en anhörig.
Vi samtalar och hjälps åt att hitta strategier för att komma vidare.
Finns möjlighet till både kväll- och dagträffar.
Om du föredrar enskilda samtal istället går det alldeles utmärkt.
Är du intresserad av att vara med? Kontakta diakon Carina Hansson.
Kontaktuppgifter på s. 20.

TACK!
Julkampanjen

EN FLICKA
ÄR FÖDD
			

FLITIGA FINGRAR 		
OCH GODA IDEER

Diakonigruppen startar nu en grupp som vill arbeta mot våra
basarer. Dvs komma med goda idéer och tillverka pyssel.
När vi träffas bestämmer vi själva i gruppen. Dag- eller
kvällstid allt eftersom det passar oss.
Är du intresserad kontakta diakon Carina Hansson.
Kontaktuppgifter på s. 20.

inbringade totalt
39,4 miljoner kronor på
nationell nivå. I Skanör-Falsterbo
församling samlade vi med
gemensamma krafter ihop hela
44.210 kronor till insamlingen.
Tillsammans kan vi göra skillnad.
Vill du veta mer om det Internationella arbetet och
hur du kan hjälpa till? Kontakta diakon Carina Hansson,
kontaktuppgifter på sid 20.
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VÅRK AL AS
Söndagen den 14 april kl 12.15-14.00
Falsterbo församlingshem
Direkt efter palmsöndagens mässa bjuds det till
kalas i Falsterbo församlingshem.

KEFAS-Ungdomskväll
Tisdagar kl 18.00-21.00
i Falsterbo församlingshem

Här kan du träffa kompisar, utmana någon i Guitar Hero eller
FIFA, spela pingis och spel, måla, få studiehjälp, låna en elgitarr och käka pannkakor. Vi avslutar kvällen med W.W.J.D!
KEFAS är för dig som går på högstadiet och gymnasiet.
Gå med i KEFAS ungdomskvälls facebookgrupp så blir du
uppdaterad - Sök på KEFAS!

Kom och fynda bland påskpynt och
hembakat. Lotterier med fina priser.
Pysselbord för barnen. Kaffeservering,
påskbakelser och annat gott.
Intäkterna från vårkalaset går till Svenska Kyrkans Fastekampanj 2019 - Samma Himmel. 135 miljoner människor är i
akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men
bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. Var med i kampen för
människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof.
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

För mer information om ungdom-konfirmandsverksamheten
kontakta församlingspedagog Carina Samuelson.
Kontaktuppgifter på sidan 20.

Kvällsmässa och Tacobuffé!

Kom gärna till våra kvällsmässor i Skanörs kyrka
varierat program med mycket musik.
Temat vid varje mässa utgår från en pärla i Frälsarkransen.
Efteråt bjuds det på härlig tacobuffé i Skanörs församlingshem.

Alla är välkomna!
Kvällsmässan börjar kl 17.30

Babykonsert

med Mozart-feeling. Fri entré
För barn upp till 18 månader
Skanörs kyrka 14 mars kl.10.30
Upplevelser för barnets alla sinnen; syn,
hörsel, lukt, känsel och smak.

14 april 		
Fokus på:
			Nattpärlan och
			Uppståndelsepärlan.

To rsda
g
14
m a rs
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Vårterminen Barn & familjeverksamheten:

Barnens
Vårsoaré
Lördagen den 6 april kl.16.00
i Falsterbo kyrka
Församlingens unga bjuder
på ljuvligt örongodis. Fri entré.

Familjekonsert

Wienerkorv och 		
sommarlek

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

Skanörs församlingshem
Babycafé

För vuxna med bebisar upp till 18 månader.
Tisdagar och torsdagar kl 10.00 – 12.00

Öppet-Hus

För vuxna med barn som är över 18 månader och
syskon. Tisdagar och torsdagar kl 12.00 – 16.00

Stängt

Påsklov vecka 16 med reservation för ändringar under terminen.

Onsdagen den 29 maj kl.18.00 i Skanörs kyrka
Med StarSingers, dansare och gästmusiker bjuder på ett
överraskande musikfyrverkeri. Fri entré.

Mässa med Små&Stora
- teminsavslutning och sommarfest
Söndagen den 2 juni kl.11.00 i Falsterbo kyrka
Barnkören StarSingers medverkar med sång.

Barn och ungdomskörer
Musik skall byggas utav glädje.
Du som tycker om att sjunga, vill utveckla din röst och
kanske prova på att sjunga solo. Kom och var med i
församlingens barn och ungdomskörer.
Vi sjunger unisont och i stämmor, repertoaren varierar.
Alla körerna medverkar regelbundet i gudstjänster och
konserter.
StarSingers
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
Torsdagar kl. 17.00–18.00
för ungdomar i åldrarna 13-20 år
För anmälan och information kontakta körledare
Anna Gustafsson. Kontaktuppgifter på sidan 20.

Häng med oss på vårutflykt!
Bussutfärd till Skånes djurpark
23 maj mellan kl. 9.00–16.00

Avfärd från ”HimlaLiv - Skanörs församlingshem”, anmälan är bindande.
Anmälan görs till församlingspedagog Anna Gustafsson.
Kontaktuppgifter sid 20.
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Onsdag 20 mars
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 17 mars
Andra söndagen i fastan
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Kyrklunch i församlingshemmet.

Lördag 16 mars
Jazzkonsert - As you are
Konsert i Skanörs kyrka kl 16.00
Se sid 12 för mer information.

Torsdag 14 mars
Babykonsert i Skanörs kyrka kl 10.30
För barn upp till 18 månader. Fri entré.

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

Tisdag 12 mars
En sång till våren
Konsert i Skanörs kyrka kl 19.30
Se sid 12 för mer information.

Söndag 10 mars
Första söndagen i fastan
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Kyrkkaffe i tornrummet.

Mars

16

Onsdag 17 april

Tisdag 16 april
Läsning i skymningen
i Falsterbo kyrka kl 19.00

15

Kvällsmässa i Skanörs kyrka kl 17.30.
Tacobuffé i församlingshemmet.

Söndag 14 april
Palmsöndagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00.
Vårkalas i Falsterbo församlingshem.

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

Tisdag 9 april
Jörgen Tånnander & Per Engström
Konsert i Falsterbo kyrka kl 19.30
Se sid 12 för mer information.

Stilla veckan
Måndag 15 april
Läsning i skymningen
i Falsterbo kyrka kl 19.00

14

10

09

07
Söndag 7 april
Femte söndagen i fastan
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00.
Kyrkkaffe i tornrummet.

19

18

15

12

05
08

28

Söndag 19 maj
Femte söndagen i påsktiden
Högmössa i Falsterbo kyrka kl 11.00.
Kyrklunch i församlingshemmet.

Lördag 18 maj
Konfirmation i Skanörs kyrka kl 11.00
och kl 14.00

Onsdag 15 maj
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 12 maj
Fjärde söndagen i påsktiden
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Kyrkkaffe i tornrummet.

Onsdag 8 maj
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

Söndag 5 maj
Tredje söndagen i påsktiden
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Maj

Söndag 28 april
Andra söndagen i påsktiden
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Kyrkkaffe i tornrummet.

MARS - APRIL - MAJ
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31

27

25

24

Med reservation för ändringar.
Sydsvenskans predikoturer gäller.
För löpande information se:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.se/skanorfalsterboforsamling

Lördag 6 april
Barnens vårsoaré i Falsterbo kyrka
kl 16.00. Se sid 9 för mer information.

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

Tisdag 2 april
Musik i Stillhet med Per Engström
Konsert i Skanörs kyrka kl 18.00
Fri entré.

April

Söndag 31 mars
Midfastosöndagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

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

Måndag 25 mars
Återinvigning av Malmlöforgeln i
Falsterbo kyrka kl 18.00.
Se sid 5 för mer information.

Söndag 24 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Kyrkkaffe i tornrummet.

24

22

21

19

18

17

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

Måndag 22 april
Annandag Påsk
Emmausvandring kl 15.00 med avslutande
mässa i Falsterbo kyrka kl 16.00

Söndag 21 april
Påskdagen
Påskmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Påskfika i Falsterbo församlingshem.

Fredag 19 april
Långfredagen
Långfredagsgudstjänst
i Falsterbo kyrka kl 11.00

Torsdag 18 april
Skärtorsdagen
Skärtorsdagsmässa
i Falsterbo kyrka kl 19.00

Läsning i skymningen
i Falsterbo kyrka kl 19.00

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

30

29

26

22

Torsdag 30 maj
Kristi Himmelsfärds dag
Gökotta på borgruinen i Skanör kl 08.30
Frukost i församlingshemmet.

Wienerkorv och sommarlek
Familjekonsert i Skanörs kyrka kl 18.00
Fri entré. Se sid 9 för mer information.

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

Söndag 26 maj
Bönsöndagen
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Kyrkkaffe i tornrummet.

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

Vårens konserter
As you are

EN SÅNG TILL VÅREN

Jazzkonsert:

Tisdagen den 12 mars
Skanörs kyrka kl 19.30
Entré 100 kr

Lördagen den 16 mars
Skanörs kyrka kl 16.30

Förköp på expeditionen i Skanör, resterande
biljetter säljes vid entrén innan konserten.
Välkomna ljuset tillsammans med koloraturz
Frid Giert n
a
r
d
sopranen Alexandra Frid Giertz, klarinettist
n
a
ex
ra
l
p
A
rso
Carl-Johan Stjernström och Per Engström på
Koloratu
piano. Alexandra är operasångerska, utbildad
vid Operahögskolan i Göteborg. Hon är även
utbildad sång- och dramapedagog på Musikhögskolan i Göteborg. På Operaverkstan, Malmö
Opera, har hon ingått i en rad olika produktioner
bl. a. som Natten drottning i Mozarts Trollflöjm
ten, Ninetta i Rossinis Den tjuvaktiga skatan.
Stjernströ
n
a
h
Jo
l
r
ist
Ca
Klarinett
Carl-Johan är verksam som solist/kammarmusiker och har genom åren kommit att förutom
röm
i Sverige framträda i flera länder, bl.a Finland,
Per Engst
h
c
o
Danmark, Norge, Frankrike, Tyskland, Polen
Piano
samt Newport Music Festival-03 där han gjorde
sin USA-debut.

Entré 150 kr. Förköp via pastorsexpeditionen i Skanör, resterande biljetter
säljes vid entrén innan konserten.
Med konserten ”As you are” sker
ett musikaliskt möte mellan Lunds
Vokalensemble och de svenska jazzgiganterna Georg Riedel (kontrabas),
Jan Lundgren (piano) och Jan Allan
(trumpet).
På programmet står en mångfacetterad palett av jazziga toner av Georg
Riedel, Lars Gullin, Bengt Hallberg,
Nils Lindberg m.fl.
Lunds Vokalensemble leds sedan 2017
av Martin Arpåker, som till vardags är
verksam som organist och dirigent i S:t
Petri församling i Malmö. Kören söker
under Martins ledning ständigt utveckling genom att vidga perspektiven
i de musikaliska upplevelser som man
bjuder in konsertbesökarna till.

Konsert med flöjtist
Jörgen Tånnander
och Per Engström på
piano
Tisdagen den 9 april
Falsterbo kyrka kl 19.30
Entré 100 kr
Förköp på expeditionen i Skanör, resterande
biljetter säljes vid entrén innan konserten.

Familjekonsert

Wienerkorv och sommarlek
Onsdagen den 29 maj
Skanörs kyrka kl.18.00
Barnkören StarSingers, dansare och gästmusiker
bjuder på ett överraskande musikfyrverkeri.
Fri entré.
12 I KYRKOÅRET
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Skanörs kyrka
13 april 2019 kl 16.00

Följ påskens drama i Falsterbo kyrka
Vi väljer att förlägga alla Påskens gudtjänster i en kyrka för att församlingsbor och
gäster ska slippa fråga sig vilken kyrka det
nu var, som den efterfrågade gudstjänsten
skulle hållas i – och dels för att Påskkyrkan
nu helt kan följa Stilla veckan och
Påskdagarnas rytm och innehåll.
Förra året var Skanörs kyrka Påskkyrka, i år
är det Falsterbo kyrkas tur.
Mycket välkomna att tillsammans med
många här i Skanör och Falsterbo fira
den världsvida, kristna kyrkans allra största
högtid.
Stilla veckan tar sin början måndagen
15 april. Under måndag, tisdag och
onsdag följer vi Matteusevangeliets berättelse om Jesu väg till korset, den
som brukar kallas Passionsberättelsen.
Läsningar i skymningen heter dessa
enkla gudstjänster där vi lyssnar till
Bibeltexten och musik. Varje dag kl 19.00
På torsdagen, som är Skärtorsdag firar vi
en speciell mässa, som börjar festligt,
ljust med berättelsen om Den sista Måltiden, nattvardens instiftande – men
slutar i skymning och dunkel. Altaret kläs av,

kyrkan gör sig redo att tillsammans
med Gud möta Långfredagen.
Skärtorsdagsmässan börjar kl 19.00
Långfredagen, kyrkans sorgliga och svarta
dag när Jesus Kristus 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, lärjungarna 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 Herre.
Emmausmässa kallar kyrkan gudstjänsten
på Annandag Påsk. Här får vi en
ögonblicksbild av ett möte med lärjungarna,
som har svårt att ta in, att fatta
Påskens under – och hur Jesus hjälper dem.
Emmausvandring kl 15.00 med
Efterföljande mässa kl 16.00 i Falsterbo
kyrka. Vandringen utgår även från Falsterbo
kyrka.

Gudstjänster

i stilla veckan och påskhelgen

MÅN-ONS 15-17 APRIL		19.00 Läsning i skymningen. Vokalensemblekören medverkar på
						måndagen. Mottetkören på tisdag och på
						onsdag Kerstin Nerman, flöjt.
						
SKÄRTORSDAGEN 18 APRIL		
19.00 Skärtorsdagsmässa, Körmedverkan med
						delar av Embracekören.
LÅNGFREDAGEN 19 APRIL		

11.00 Långfredagsgudstjänst. Vokalensemblen medverkar.

PÅSKDAGEN 21 APRIL			
				

11.00 Påskmässa. Motettkören medverkar.
Påskfika efter mässan i Falsterbo församlingshus.

ANNANDAG PÅSK 22 APRIL		
16.00 Emmausmässa kl 16.00 Falsterbo kyrka.
						Temat är Pilgrimens sju längtansord.
						(Delar av pilgrimsgruppen medverkar.)
						Vandra med oss!
						
För den som vill träffas vi kl 15.00 utanför Falsterbo kyrka
						
och gör en liten vandring innan mässan.
						
Efter mässan bjuds det på kaffe och smörgås.			

Från den 8 april kan du uppleva påskens drama med hjälp av
församlingens bibliska figurer i Falsterbo kyrka.
Öppettider: vardagar mellan 07.00-16.00
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FRÄLSARKRANSEN pärla för pärla...
Kanske har du sett den på någons handled? Drottning Silvia bär ett ibland. Ett armband med pärlor i olika färger
som inte verkar passa ihop eller följa något mönster. Det är först när du får kunskap om pärlornas innebörd som
ett vackert mönster framträder. Varje pärla står för att Gud har något med ditt och mitt liv att göra.

I

några nummer av Kyrkoåret kommer
Frälsarkransen och dess pärlor att presenteras. Framförallt utifrån vårt perspektiv,
hur vi använder kransen i arbetet med våra
konfirmander. Men vi kan inte skriva om
Frälsarkransen utan att nämna Martin Lönnebos egna tankar kring varje pärla. Martin
Lönnebo, biskop emeritus, skaparen av det
moderna radbandet Frälsarkransen. När vi
läser hans egna ord om kransen är det tydligt
att han tänker sig att den ska användas som en
kristen bönekrans. Många använder radbandet
som armband, ty då är bönen alltid nära, den
känns och den syns som en ständig påminnelse.
I mötet med konfirmander använder vi Frälsarkransen som ett pedagogiskt hjälpmedel när
vi samtalar och diskuterar vad kristen tro är.
Vi använder oss av ett enkelt språk och när
vi ska förklara vad Frälsarkransen är visar vi
en skulptur av ett litet barn som bärs i en stor
hand. Frälsarkransen, med dess olika pärlor,
är en symbol för hur Gud finns med oss och
bär oss i vardagen genom livets olika skiften.
I mötet med konfirmanderna arbetar vi också
utifrån en pedagogisk grundsyn som bygger
på teorin om de Multipla Intelligenserna. Det
innebär att vi människor lär och tar till oss ny
kunskap på olika sätt och då måste vi också
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lära ut på olika sätt. Vi använder oss därför av
olika metoder såsom - musik, skapande, lekar,
bilder, texter, olika föremål, arbeta tillsammans samt egen reflektion. Vi har andakter
och kvällsmässor och då bygger temat på den
aktuella pärlan från Frälsarkransen som vi ska
arbeta eller har arbetat med under konfirmandpasset.
Varje konfirmandpass innehåller andakt i
kyrkan samt olika aktiviteter och arbetspass i
församlingshemmet.
Det går att skriva mycket om Frälsarkransen,
men här i Kyrkoåret måste vi begränsa oss och
om någon vill fördjupa sig i ämnet finns det ett
flertal böcker i ämnet.
I förra numret av Kyrkoåret presenterade vi
Gudspärlan, nu är det dags för Tystnadspärlorna.

TYSTNADSPÄRLORNA

Tystnadspärlorna står för tystnad, reflektion
och bön. De är 6 stycken, avlånga, beiga
pärlor. I undervisningen med konfirmanderna symboliserar alla Tystnadspärlorna
samma sak. För Martin Lönnebo bär varje
Tystnadspärla på sin betydelse. Den är starkt
sammankopplad med de runda pärlorna den
befinner sig intill.

TYSTNADSPÄRLORNA – MED
KONFIRMANDERNA

I det här konfirmandpasset pratar vi framförallt om bön men också hur viktigt det är
att bli vän med tystnaden. Vi har behov av
att stilla oss och bara få vara. Vi är ständigt
uppkopplade idag, det ska hända saker runt
om kring oss hela tiden. Det finns ingen
naturlig tid att reflektera över intryck och
upplevelser, det som gör att vi lär känna oss
själva. Att Tystnadspärlorna är så många som
6 stycken är för att vi har ett stort behov av
både tystnad, reflektion och bön. I tystnaden
får du möjlighet att reflektera, i tystnaden kan
du höra Guds röst och i bönen samtalar du
med Gud.
ANDAKT I KYRKAN
Pärlsång, vi sjunger alltid en sång eller psalm
som knyter an till dagens pärla.
Tystnadspärlorna – Du är en bön (Ung psalm 151)
Pärlberättelse, en berättelse som knyter an till
dagens pärla.
”En missionär var på besök i sin hemförsamling och fick då chansen att berätta lite om
sin vardag. – Ja, den senaste tiden har faktiskt
varit ovanligt spännande, började missionären
att berätta. – Det är nämligen så att jag varannan vecka åker till en stad 30 mil bort för

att köpa mediciner. För en tid sedan gjorde
jag som vanligt denna resa och hade stannat
vid en bank som ligger längs vägen för att
ta ut pengar till medicinerna. Där fick jag
syn på en ung man, som såg ut att ha blivit
rejält misshandlad. Jag hade bara min lilla
medicinväska med mig, men jag plåstrade om
honom så gott jag kunde innan jag begav mig
vidare. Resten av resan gick bra. Jag köpte
medicinerna och kom hem utan problem.
Två veckor senare var det dags att göra om
resan. När jag kom fram till banken, fick jag
återigen syn på den unge mannen som jag
hade plåstrat om fjorton dagar tidigare. Han
kom fram och bad stammande att få växla
några ord med mig. – Jag är så ledsen, herrn,
sa han. – Jag är väldigt fattig, och jag förstod
att du hade tagit ut mycket pengar. Därför
hämtade jag några kompisar, och så följde
vi efter dig. När du slog läger i utkanten av
djungeln, gömde vi oss i närheten. Planen
var att vi skulle överfalla dig efter mörkrets
inbrott, slå ihjäl dig och stjäla pengarna. Men
när vi senare under natten började röra oss
närmare din lägerplats fick vi plötsligt se att
ditt läger bevakades av beväpnade män. Vi
räknade dem, det var tjugosex stycken, allt
som allt. Vi förstod inte varifrån de hade
kommit, men vi förstod att vi fem inte skulle
ha någon chans mot dem. Så vi vände hemåt
istället. Jag förklarade för den unge mannen
att de måste ha sett fel. Jag hade varit helt
ensam i lägret. Men jag var förstås tacksam
mot Gud att han hade skyddat mig, avslutade
missionären.
Plötsligt reste sig en av församlingsmedlemmarna upp i kyrkbänken och sa: - Ursäkta
mig, men minns du exakt när detta hände? Missionären tänkte efter en stund och
förklarade att det hade hänt exakt sju veckor
tidigare. Mannen i kyrkbänken förklarade då
att samma dag hade han varit på väg ut för
att uträtta några ärenden. Men känslan av att
Gud ville att han skulle be för församlingens
missionär hade varit så stark att han hade
låtit ärendena vänta.
Istället hade han ringt till några av de andra
församlingsmedlemmarna och bett dem samlas med honom i kyrkan för att be. Mannen
vände sig om mot församlingen. – Skulle alla
ni som bad med mig den dagen vilja resa er
upp? Och missionären kunde inte göra annat
än att förstummad räkna alla de som stod upp
i kyrkbänkarna. De var tjugosex stycken.”
I den här berättelsen fick de som bad ett
bönesvar, Gud svarade på deras bön och
skyddade missionären. I Bibeln står det Be,
så skall ni få, Matt 7:7, är det så att Gud
svarar på alla böner? Enligt bibelordet ska vi
få när vi ber och vi pratar mer om det i vårt
konfirmandpass.
ARBETSPASS – BÖN
Vad är bön? Konfirmanderna får på en postit lapp skriva vad de tänker kring ordet bön.
Lapparna sätts upp på whiteboardtavlan och
vi läser dem högt. De har fina tankar om vad
bön är t.ex. att det är gemenskap med Gud,
samtal med Gud, kontakt med Gud mm.
Vi samtalar om att bön är kontakten mellan

människan och Gud, ett
hjärtats samtal med vår
skapare.
Gud är med oss varje dag.
Gud tränger sig aldrig
på människor, han finns
alltid med oss men det är
upp till var och en av oss
om vi vill ha kontakt och
gemenskap med honom.
Vi illustrerar det med
hjälp av en lampa. Sätter
du i kontakten lyser
lampan, du har kontakt.
Bönen är som sladden
mellan dig och Gud, du
får kontakt. Hur gör
man för att lära känna en
annan människa? Jo, man
umgås. Bön är att umgås
med Gud, få en levande
relation och lära känna
honom bättre.
I 1 Tess 5:17 står det Be
alltid. Kan man alltid
vara i bön? Måste man
inte vara i kyrkan för
att kunna be? Man kan
ha ett ständigt pågående
inre samtal med Gud och
på så sätt behöver man
inte vara i kyrkan för att
kunna be.
Andakten idag handlade om att be och få
bönesvar. I Bibeln står det att Gud svarar
på bön när vi ber. Be, så skall ni få Matt
7:7, Ropa till mig och jag skall svara dig Jer
33:3. Svarar Gud på bön? Ja, alltid, men på
sitt sätt. Vi illustrerar bönesvar med hjälp av
ett trafikljus. Grönt ljus - ibland svarar Gud
med ett Ja på bönen. Gult ljus – ibland svarar
Gud Vänta… Rött ljus – ibland svarar Gud
med ett Nej. Bön fungerar inte som någon
önskeapparat, att jag får allt jag ber om. Gud
svarar på bön, men på sitt sätt.
Konfirmanderna får sedan vara med om en 4
– hörns övning om bön. Denna övning innebär att man delar in rummet i ett ja-hörn, ett
nej-hörn, ett kanske-hörn och ett öppet-hörn.
Ungdomarna får sedan höra några påstående, i det här fallet, om bön. De ska sedan ta
ställning och gå till det hörnet som de tycker
stämmer överrens med sin uppfattning. Påståenden om bön som tex –Man måste tro på
Gud, för att be, –Man måste använda speciella ord när man ber, –Det skulle kännas bra
att veta att någon bad för mig, –Jag skulle
kunna tänka mig att be. Sedan får de som vill
säga något om varför han/hon valt att ställa
sig i det hörnet som de gjort.
TYSTNAD…
Eftersom vi arbetar med tystnadspärlorna
vill vi att konfirmanderna ska träna sig på att
vara tysta under en lite längre stund. Därför
fikar vi i total tystnad ca 30 min. Innan vi
går in i tystnaden ber vi konfirmanderna att
fundera över varför det finns så många som 6
stycken tystnadspärlor. Reflektionerna efteråt
är att några tycker att det är jättejobbigt men

många tycker att det är
skönt med tystnaden och
en paus från prat och att
kolla mobilen.
Vi diskuterar om varför
det finns så många
Tystnadspärlor. Vi är
uppkopplade 24 timmar
om dygnet, men när har vi
tid att lyssna till våra egna
tankar?
VÅR FADER
Hur ska man be? Jesus
fick den frågan av sina
lärjungar. Då gav han
dem en bön som de kunde
be i fortsättningen. Det var
bönen Vår Fader, Matteusevangeliet 6:9-13 och
Lukas 11:2-4. Vår Fader
är översatt till många
språk och är en bön som
miljontals människor ber
varje dag. Just nu, när du
läser det här, sitter det säkert, människor över hela
världen och ber bönen Vår
Fader på sitt språk. Vår
Fader, den senaste översättning är från 1981.
Vi läser från de båda
evangelierna och jämför texterna. Lukas, Vår
Fader, är äldst av de båda texterna och han
skriver mer kortfattat om bönen.
I bönen Vår Fader finns många tankar att
lyfta fram: grundtryggheten i att Gud är vår
älskade pappa, perspektivet att Gud har en
större överblick än vad vi har och en trygghet
i att Guds vilja alltid är den bästa – oavsett
om vi förstår den eller inte. Men här finns
också utmaningar för våra liv, tex att förlåta
andra, be om förlåtelse för det vi gjort, fundera på vilka frestelser och prövningar vi står i
och slutligen lägga vår oro och längtan inför
morgondagen i Guds händer.
Vi går igenom Vår Fader från Matteusevangeliet: Vår Fader, du som är i himlen. – Det är
inte min Gud, det är vår Gud, vår skapare.
Du som är i det goda.
Låt ditt namn bli helgat. – Gud är helig. Gud
är större. Vi ärar ditt namn.
Låt ditt rike komma. – Vi vill skapa Guds
rike, göra en bättre värld.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
– Vi litar på Gud, en god förälder som vill
sina barn väl och som samtidigt ger barnen
möjlighet att välja.
Ge oss idag det bröd vi behöver. – Vi önskar
att Gud ger oss det vi behöver för dagen,
t.ex. mat på bordet som stillar vår kroppsliga
hunger, men vi uttrycker också vår längtan
efter andligt bröd - Jesus som livets bröd som
stillar vår inre, andliga hunger, ger oss frid.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har
förlåtit dem som står i skuld till oss. – Vi
uttrycker vår önskan om att bli förlåtna och
vår önskan om att få kraft att förlåta oss
själva och andra.
Fortsättning på
nästa uppslag
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Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda
oss från det onda. – Vi ber om Guds hjälp att
undvika det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.
Amen. – Finns ej med i Bibeln, men är en vanlig avslutning på en bön. Bra att avsluta med
lovprisning!
Svaret på frågan som lärjungarna ställde till
Jesus om hur vi ska be är: När vi ber ska vi inte
bara rabbla en massa tomma ord utan be med
ord från hjärtat, ord som vi menar.
Ungdomarna delas in i grupper och får i uppgift att göra ett bildspel om bönen Vår Fader.
De får använda sina mobiler och till hjälp får
de Vår Fader på textskyltar. De tar uppgiften
på största allvar, låter kreativiteten och fantasin
blandas med vördnad och respekt för texten.
Sedan visar de upp sina bildspel för varandra
och får kommentera sina val av bilder om de
vill. (se bild sid 14)
Konfirmanderna får sedan arbeta enskilt
och formulera en egen bön. De skriver den
anonymt och lämnar in den. På konfirmationsdagen får de ett häfte med allas skrivna
böner. Ett fint minne av konfirmandpasset med
Tystnadspärlorna.

ANDAKTER, EN FÖR VARJE TYSTNADSPÄRLATYSTNADSPÄRLA 1 (mellan Gudspärlan och
Jagpärlan)

Mellan Gud och dig.
Denna pärla är tecken för den tystnad som
är kärleksfull uppmärksamhet. Jag andas in
helig närvaro och andas ut allt som splittrar
och oroar. Grip den första Tystnadspärlan.
Jag har kommit till vandringens första
rastplats. Jag är fortfarande nära Ljuset som
innesluter allt. Låt min själ komma till ro.
Jag andas ut oro, jag andas in frid. Kristus
säger; Känn ingen oro. Joh 14:1
TYSTNADSPÄRLA 2 (mellan Doppärlan och
Ökenpärlan)

Källan och törsten.
I ditt väsens djup är du ett litet barn. Du
behöver ofta vila. Du behöver närhet och
tröst. Grip vilans Tystnadspärla. Jag har nu
kommit till en rastplats vid stranden av Nådens hav. Jag skådar en gränslös horisont.
Jag andas ut trötthet, jag andas in kraft.
Kristus säger; Kom och följ mig. Mark 1:7

Uppståndelsepärlan)

I gryningsljuset.
Vid denna rastplats skall du låta dig belysas
av det lysande mörkret, ty där Gud är, där är
ljuset, även om endast hoppet kan se att så är
fallet. Denna rastplats är en väntan, ty ännu är
pilgrimsfärden inte fullbordad. Jag griper den
första gryningens Tystnadspärla. Jag gör mig
inga tankar, ty det som väntar är ju vad inget
öga sett och inget öra hört och ingen människa
anat. 1 Kor 2:9. Jag förblir i stilla väntan.
TYSTNADSPÄRLA 6 (mellan Uppståndelsepärlan
Nära himmelens port.
Snart skall jag stoftet skåda Gud: Ännu ser
vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte
mot ansikte…. 1 Kor 13:12. Grip om hoppets
Tystnadspärla. Du erfar att din rastplats ännu
finns i tiden, lång är vandringen. Men ljuset
lyser redan i mörkret och evighet berör
nuet. Härlighetens sol stiger snart över
horisonten. Färdledaren skall följa
pilgrimen ända hem. Kyrkan är ett
folk på vandring mot målet. Kristus
säger; Saliga de renhjärtade, de
skall se Gud. Matt 5:8
Innan jag går till mitt vanliga liv
nedkallar jag Herrens välsignelse
över min själ och kropp, min
fortsatta färd och mitt eviga väl.
Gud välsigna allt och alla:
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss
och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och
give oss frid.
I Faderns + och Sonens och den helige
Andes namn.
Amen.

Konfirmanderna har fått reflektera
över vad bön är och varför behovet
av stillhet och tystnad är stort. De har
fått dela med sig av sina tankar kring
bön, fått ta del av varandras och har
på så sätt fått kunskap om att det finns
många sätt att tänka kring bön. De har
läst Vår Fader i Bibeln och de har även fått
arbeta med den i grupper med bilder. De har
även provat på tystnaden och fått förståelse
för vårt behov av att stilla oss och bli vän med
tystnaden. Allt detta får symbolisera Tystnadspärlorna.
TYSTNADSPÄRLA 3
(mellan Ökenpärlan och Bekymmerslöshetspärlan)

Vilan efter kampen.
Pilgrimen är nu i utkanten av öken. Vid
denna rastplats skall du bara vila ut efter
din kamp och dricka tystnad. Genom lugn
och tillit vinner ni styrka. Jes 30:15. Grip
kampens Tystnadspärla och bed: Jag andas
ut nederlag, jag andas in seger. Kristus säger;
Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör
himmelriket. Matt 5:1
TYSTNADSPÄRLA 4 (mellan Bekymmerslöshetspärlan och Kärlekspärlorna)

Skönhet och kärlek.
Denna underbara rastplats ligger på krönet
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TYSTNADSPÄRLA 5 (mellan Nattpärlan och

och Gudspärlan)

Sen är det tid för egen reflektion, måla Tystnadspärlorna i sin Bibel och där med ett ord
skriva vad Tystnadspärlorna symboliserar
för dem. Den sista övningen för dagen,
Pärldax, gör vi tillsammans. På sex stora
beigea Tystnadspärlor i papp ligger
konfirmandernas Tystnadspärlor. Nu
trär vi på den andra pärlan, den första
Tystnadspärlan, i det som ska bli, vår
egen Frälsarkrans.

TYSTNADSPÄRLORNA –
MED MARTIN LÖNNEBO
”Det är en tillsynes enkel uppgift att presentera
de avlånga pärlorna. De står helt enkelt för
Tystnad, gärna lång.” Så beskriver Lönnebo
Tystnadspärlorna, samtidigt säger han: ”Ingen
av Tystnadspärlorna är den andra lik, därför
att deras omgivning är olika.” När vi nu ska ta
oss an Tystnadpärlorna med Martin Lönnebos
egna ord får vi tänka på att varje avlång pärla
befinner sig mellan två olika runda pärlor i
Frälsarkransen.

av det heliga berget bland de röda anemonerna.
Vilken vidd, vilken rymd! Lyssna till stillhetens tysta musik. Äkta stillhet är kärleksfull
uppmärksamhet. Jag griper om skönhetens
Tystnadspärla. Jag kan andas stillhet och livsmod. Jag är din, du är min, evig är vår kärlek.
Jag andas ut tack, jag andas in frid. Kristus
säger; Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Matt 5:5

I nästa nummer av Kyrkoåret fortsätter vi med
Jagpärlan…
Text: Carina Samuelson
Källor;

Bibeln
Ung Psalm, Libris Förlag 2006
Livet och Frälsarkransen,
Emma Tribell, Verbum 2008
Ledarskap med Jesus som förebild,
Sussie Kårlin, Argument Förlag 2018
Alltid älskad samlingsvolym,
Kristina Reftel, Argument Förlag 2009
Ung psalm, Frälsarkransen, 		
Martin Lönnebo, Verbum 2008
sjätte upplagan.

Sopplunchen i
Skanör-Falsterbo
Sopplunchen i Skanör-Falsterbo är ett omtyckt och trevligt
tillfälle för folk i alla åldrar att få träffas över god soppa och
efterföljande underhållning.
Samtliga träffar i Falsterbo församlingshem
kl 12.00 - 14.00. Kostnad 40 kr.
21 mars Melodikryss med vår egen organist Per Engström
4 april

Hälsotema, spännande föredrag och nyttig mat

11 april Hälsotema, spännande föredrag och nyttig mat

KYRKANS VÄNNER
Skanörs församlingshem
kl 18.30 - 20.15 (onsdagar)

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

6 mars		
Naturfotograf Ingemar Skogar
		besöker oss och visar foton 		
		från Mongoliet
3 april		
Björn Thorell berättar och 		
		
ger musikaliska prov från 		
		
det ljuva 50-talet
8 maj		
Mia och Mats ”Skåne runt 		
		
på 80 toner”

Organist Per Engström kommer den
21 mars och leder oss genom ett härligt melodikryss

Gerties kaffe
Falsterbo församlingshem - tisdagar kl 14.00
Kaffe, god gemenskap och sång av Armeriakören.

Terminsavslutning 14 maj

THOSE WERE THE DAYS
Kom och hör musiken som väcker
minnena till liv!

Nu har vi glädjen att återigen få bjuda in till de uppskattade musiklyssnarträffarna Those were the days och dela
musikaliska minnen och upplevelser med Ola Kullengren
och diakon Carina Hansson. Ola Kullengren har en diger
privat skivsamling och det blir garanterat musik som får
minnena att flöda fram. Vi lyssnar på musiken, sjunger med
och avslutar kvällen med en frågesport.
Anmälan veckan innan till diakon Carina Hansson.
Kontaktuppgifter se sid. 20.

Falsterbo församlingshem
Kl 18.30 - 20.00
9 maj (anmälan 2 maj)

Afternoon tea
Torsdagen den 16 maj kl 14.00 i
Falsterbo församlingshem blir
det klassiskt engelskt Afternoon Tea.
Scones, tea och om man vill - så tar
man på sig en tjusig hatt. Vi
kommer att utse den finaste
hatten och dela ut ett
somrigt pris!
För att höja stämningen ytterligare
så blir det härlig musik till
detta…vem vet, kanske
det blir dans!
Kostnad: 50 kr

KYRKOÅRET I 17

Frukostsamtal med föredrag

Starta helgen med en god frukost och ett intressant föredrag.
Nu ordnar församlingen ett par nya frukostsamtal i Falsterbo
församlinghem.
Frukostsamtal lördagen den 30 mars kl 09.00-11.00
Falsterbo församlingshem
Att dyrka upp låsta hjärtan

Håkan Wester
från Suicide Zero

Föredragskväll på
KUST Café

Tillsammans med KUST Café arrangerar nu församlingen ett nytt intressant föredrag och samtalskväll.
Det kommer förutom en inbjuden gäst vara möjligt att
köpa mat från en förutbestämd meny. Samtalsledare
för kvällen är prästen Agneta Salomonsson.

Våga fråga ett samtal om självmord
Torsdagen den 4 april
kl 18.20-20.00

Hur går vi tillväga för att våga prata om detta ämne?
Håkan Wester från Suicide Zero kommer till KUST
Café denna kväll och berättar om vikten av att våga
fråga. Håkan har personlig erfarenhet av psykisk ohälsa då en person som står honom nära försökte ta sitt liv
för några år sedan.

Marie-Louise Norozi är fängelsepräst i Malmö
och berättar om kyrkans arbete bakom fängelsemurarna. Marie-Louise är också samordnare för
sinnesroarbetet i Malmö och gatupräst på Stadsmissionen. Kom och hör om hur det är att arbeta
med människor som hamnat längst ner i samhället.

Frukostsamtal lördagen den 27 april kl 09.00-11.00
Falsterbo församlingshem
Från polis till diakon

Michael Nilsson, diakon i S:ta Maria kyrka i
Malmö har bytt den blå polisskjortan mot en grön
diakonskjorta. Hur gick hans resa till och hur kan
man som diakon använda sina erfarenheter från
sitt tidigare yrke som polis? Finns det likheter
mellan de två uppdragen? Vilka är de största
skillnaderna?
Föranmälan krävs till frukostsamtalen.
För mer information och anmälan kontakta
präst Agneta Salomonsson. Kontaktuppgifter sidan 20.

Hans funderingar, frågeställningar och frustration i olika delar efter denna händelse tog Håkan till den ideella
organisationen Suicide Zero. Där fick han lärdom i hur
man får ett nytt förhållningssätt/förståelse till problemen och kan nu verka för att förändra även för andra.
Håkan arbetar nu för Suicide Zero för att öka kunskap
och förståelse runt psykisk ohälsa, dess omfattning
och inte minst för att försöka hjälpa till att minska
självmordstalen.
Utbildar även i Våga Fråga där vi på Suicide Zero lär ut
hur man kan se tecken på psykisk ohälsa och hur man
närmar sig en person med dessa problem och hur man
kan vägleda och stödja vidare till vård och omsorg.
Läs mer om Suicide Zero här:
www.suicidezero.se
Det är begränsat med platser så föranmälan krävs.
För mer information och anmälan kontakta
präst Agneta Salomonsson.
Kontaktuppgifter sidan 20.
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Pilgrimsvandringar i sommar
Pilgrimsgruppen vill gärna redan nu tipsa om vandringarna som är bokade till
sommaren. Så skriv upp datumen i kalendern och följ med på pilgrimsvandring
runt om i våra vackra omgivningar här nere i Skanör och Falsterbo.
Tisdagen den 2 juli och tisdagen den
6 augusti går vi ca 10 km i vårt närområde. Samling kl 15.00 i Skanörs kyrka.
Medtag matsäck.
För mer information om pilgrimsgruppen
kontakta präst Agneta Salomonsson.
Kontaktuppgifter sid 20.

Ödmjukhet
Mitt i vintern blommar den lilla fina snödroppen. Med
sin mjuka vita klockformade blomma böjer den sig
ödmjukt mot marken. Ödmjukhet är ett vackert ord
med olika innebörd.
Text: Ulla Sjöberg, präst.

M

itt i vintern blommar den lilla fina snödroppen. Med
sin mjuka vita klockformade blomma böjer den sig
ödmjukt mot marken. Ödmjukhet är ett vackert ord
med olika innebörd. När jag fick i uppgift att förklara hur vår
bibel ser på ödmjukhet, så blir möten med människor förankrade i sin tro till stor hjälp.
Maria var barnmorska i Lapplands fjällvärld. Hon fick ofta
åka skidor långa vägar över fjället med sin enkla utrustning i
ryggsäcken. Det var ett stort uppdrag att förlösa barn ensam.
Det var inte lätt alla gånger, sa hon, men varenda gång jag kom
fram för att ta hand om en förlossning, så gick jag först ut,
lyfte blicken mot himlen och bad. Du förstår, sa hon, jag hade
ju en högre arbetsgivare.
Detta är precis vad biblisk ödmjukhet handlar om. CS Lewis
skriver: Ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv, utan
att tänka mindre på sig själv.
Maria litade på sin kompetens. Hon tänkte inte mindre om
sig själv men hon tänkte mindre på sig själv. Hon hade sin
kunskap och sin erfarenhet men hon vände sig till den som är
större. Hon valde att gå in i en relation till Gud och genom sin
ödmjukhet var hon inte ensam längre.
Hela vår bibel handlar om relationer. Det gör att vår tro
inte handlar om att följa någon lära utan att följa en person,
Jesus Kristus. Knappast har någon människa haft så mycket
förväntningar på sig som Jesus. Att han skulle förändra livet
för Israels folk och kasta ut den romerska ockupationsmakten.
Men han var helt annorlunda. En ödmjuk man. Nästan försynt
trots att han har all makt, att han är Gud själv på vår jord.
Han lyssnar, botar sjuka. Talar med kvinnor och de utslagna.
Han går sin egen väg oberoende av vad omgivningen tycker.

Ödmjukhet är att inte jämföra sig, skrev Dag Hammarskiöld.
Vara den man är men också en del av ett större sammanhang,
att höra ihop med Gud. En gudomlig kraftkälla. Någon som
alltid är med mig. En telefonlinje som är öppen tjugofyra timmar om dygnet. Genom att vända sig först till sin skapare och
ta sitt uppdrag på allvar. Detta är äkta ödmjukhet. Johannes
Döparen, Jesus kusin, uttrycker det så här: Han ska bli större
och jag ska bli mindre (Joh. 3:30).
Vi är alla skapade av samma materia som himlens stjärnor. Vi
är alla stjärnstoft. Det betyder att vi alla hör ihop med varann,
med universum och med Gud. Detta vidgar livet och öppnar en
rymd inom oss människor.
Jag nynnar på en sång av Evert Taube: Ja, vem har sagt att
just du ska ha hörsel och syn, höra böljornas brus och kunna
sjunga ? (Så länge skutan kan gå) Ödmjukhet inför livet är
nära sammansvetsat med tacksamhet.
I bibeln är ödmjukhet förmågan att se alla sina inneboende
möjligheter och ta vara på den unika människa just du är och
oberoende av vad andra tycker och tänker, välja din väg och att
öppna dig för din skapare. Inte en avlägsen gubbe på ett moln
utan som en inre kraft och en kärleksfull vän som alltid är med
dig och ser alla möjligheter som bor i dig.
Av karmeliternunnan Terese från Avila skrevs sången:
Känn ingen oro,
känn ingen ängslan
Gud, din Gud bär allt.
Fastän snön ligger kvar och vintern är kall så kommer den lilla
snödroppen som en ödmjuk budbärare om att det kommer en
vår – livet är större än vi nånsin kan förstå.

MÅNDAGSTRÄFFEN
Falsterbo kyrkliga arbetsförening (numera måndagsträffen) grundades 1931 och var från början en syförening
som engagerade sig i förskönandet av Falsterbo kyrka. Dagens Måndagsträff har utvecklats till en mötes
och samtalsgrupp där alla är välkomna att träffas över en kopp kaffe och kaka.
Varje träff leds av diakon Carina Hansson. Är du intresserad av att vara med?
Kontakta diakon Carina Hansson för mer information. Kontaktuppgifter se sid. 20
Falsterbo församlingshem kl 14.00 - 15.30
1 april och 6 maj
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SÅ HÄR NÅR DU OSS

LEGALT NYTT
DÖPTA
NOVEMBER
Céline Alice Serger
Anton Nils Andreas Cronholm-Martinelle
Gustav Knut Sture Wendel
DECEMBER
Lykke Caroline Lundwall
Fritz Gerhard Forrestel Dölling
Nils Olof Henrik Kjellander
Nils Otto Wilhelm Ersmark

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN, KYRKOGATAN 5B, 239 30 SKANÖR
EXPEDITIONSTID: MÅN, TIS, TORS, FRE KL 10.00 - 12.00. 040 - 47 97 00.
E-POST: SKANOR-FALSTERBO.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE

JANUARI
Freja Marie Katarina Ahrtzing

PRÄSTER
Tf, kyrkoherde
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99

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

FEBRUARI
Harry Sven Rosman
Emilia Mia Louise Eldsmark

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

VIGDA
NOVEMBER
Anna Karlsson och Finn Rosengren

Agneta Salomonsson, komminister
Mobil: 0703 - 54 61 75
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se

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

AVLIDNA
OKTOBER
Stig Gruen, 92 år
Carl Robert Mesterton, 72 år

DIAKON
Carina Hansson
Mobil: 0708 - 83 16 62
Tel och besökstid: mån - tis kl 10.00 -12.00
Telefontid: to kl 17.00 - 19.00
carina.hansson@svenskakyrkan.se

NOVEMBER
Ing-Britt Sundqvist, 87 år
Anna-Lisa Berglund, 96 år
Tomy Hjorth, 79 år
Bengt Jonasson, 73 år
Ingvar Nilsson, 90 år
Björn Norman, 80 år
Astrid Palmgren, 91 år
Kenneth Radencrantz, 83 år
Gunilla Sundkvist, 71 år
DECEMBER
Inger Järsholm Broekhuis, 77 år
Eivy Fransson, 90 år
Rut Gruen, 96 år
Lilly Larsson, 95 år
Bo Nilsson, 78 år
Wilhelmine Weidmann, 92 år
FEBRUARI
Gunvor Söderlund, 87 år
Margareta Greyff, 80 år
Hans Göran Sjölin, 81 år.
Anita Landgren, 82 år
JANUARI
Helmut Prössel, 75 år
Margaretha Starck, 77 år
Ester Skoglund, 101 år
Bengt Åke Sundqvist, 80 år
Eva Petersson, 61 år
Marianne Fredlund, 68 år
FEBRUARI
Gunvor Söderlund, 87 år
Margareta Greyff, 80 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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KYRKOMUSIKER
Per Engström, organist
Mobil: 0722 - 14 24 01
per.engstrom@svenskakyrkan.se
Peter Sjunnesson, biträdande organist
Mobil: 0709 - 96 33 22
peter.sjunnesson@svenskakyrkan.se
Karolina Larsson, körledare
Mobil: 0709 - 83 73 33
skut.karolinalarsson@gmail.com
FÖRSAMLINGSPEDAGOGER
Anna Gustafsson, barn och familj.
Körledare barn- och ungdomskörer
Mobil: 0733 - 24 96 53
anna.e.gustafsson@svenskakyrkan.se
Carina Samuelson, konfirmand, ungdom
Mobil: 0708 - 34 57 97
carina.samuelson@svenskakyrkan.se
ADMINISTRATION
Göran Brändemar, ekonom
Tel: 040 - 47 97 02
Mobil: 0705 - 24 02 02
goran.brandemar@svenskakyrkan.se
Karin Grip, förvaltningsassistent
Tel: 040 - 47 97 00
karin.grip@svenskakyrkan.se
Johan Törnqvist Sandelius,
kyrkogårdsadministration
Tel tid: Må, 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Tel: 040 - 47 97 06
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTMÄSTARE
Tomas Holmgren, kyrkogårds och fastighetschef
Tel: 040 - 47 97 17
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se
Sven-Ingvar Nilsson, kyrkvaktmästare
Mobil: 0708 - 34 13 11
sven-ingvar.nilsson@svenskakyrkan.se
Benjamin Holmgren, kyrkvaktmästare
Mobil: 0708 - 34 13 19
benjamin.holmgren@svenskakyrkan.se
Björn Rosencrantz, kyrkvaktmästare
Tel: 040 - 47 97 09
Mobil: 0725 - 53 65 01
bjorn.rosencrantz@svenskakyrkan.se
SKANÖRS FÖRSAMLINGSHEM
Tel: 040 - 47 97 15
FALSTERBO FÖRSAMLINGSHEM
Tel: 040 - 47 97 18
FÖRTROENDEVALDA
Lars Lindmark, ordförande kyrkorådet
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com
Susanne Olsson, ordförande kyrkofullmäktige
susanna.ohlsson@yahoo.se
KYRKVÄRDAR
Ann-Kristin Musiolik
Catharina Gustafsson
Fredrik van Kesbeeck Andersson
Gertie Hansson
Guje Fahlström Dahlberg
Hans Palenius
Jan Nyberg
Karin Gustafsson
Kerstin Nerman
Nils Ola Roth
Sonia Löfkvist
Susanne Ohlsson
Werner van Kesbeeck Andersson

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!

