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Vi gör vår 837:e säsong!
Förändra sommaren
i svenskar – även skåningar – har ett alldeles särskilt förhållande till sommaren. Det
är då allt ska ske! När friheten faller över en
i form av semester och sommarlov, när det är
tillräckligt varmt för att slippa tänka så mycket
på skyddande kläder och skor, när tiden är inne
att träffa gamla vänner och släktingar, ja det är
då man ska njuta av livet, slappna av och lämna
det vanliga dagsprogrammets plikter och nödvändigheter. Grilla, dricka rosévin, bli brun och
vara vacker.

V

helig Ande för att den har med Gud att göra och
för att den är en kraft att räkna med.
Det märkliga och ljuvliga med Anden är, att
den lugnar på samma gång som den livar upp.
Den inspirerar, får oss att snyta oss, borsta
håret och ta ett tag till – men inte med vad som
helst. Andens verkliga storverk ligger i att den
får oss att helt klart och tydligt se vad som är
huvudsak och bisak. Alltså vad som egentligen
är väsentligt och vad som mest är larm och tomt
vevande.

Många av oss vet att det sällan går
att leva upp till denna reklambild
av sommar och ledighet. Ändå står
besvikelser och ouppfyllda förväntningar som spön i backen, slår lika
hårt som ett åskregn i juli. Men,
och detta är viktigt, det är inte
livets eller den allmänna tillvarons
fel. Felet är, att vi inte släpper vårt
behov av styrning och kontroll. I
det inre beslutar vi oss hur allt ska
bli, nästan ner på repliknivå: vem
ska säga vad vid middagsbordet och vad svarar
jag då… Detta fullkomligt oresonliga kontrollbehov, som vi människor drar runt på i samtiden är det verkliga hotet. Här spelar årstiden
ingen roll, varje säsong kräver sitt och nåde den
som inte bekräftar det jag planerat och räknat
ut. Men sommaren är värst eftersom det då ska
vara ….bara bra!
Just här på denna lite skakiga plats, där marken
inte känns superstabil och jag inte riktigt vet hur
allt är ställt – det är här Gud sveper in med sin
svalkande och uppfriskande Ande. Den kallas

Det finns en övning (jag är mycket förtjust i
övningar!) som visat sig hålla genom liv och
sekler, den är enkel men måste upprepas intill
vana: ställ dig upp på morgonen, har du en
balkong, terrass eller trädgård så gå ut på den,
luft är alltid bra – annars stå på golvet, öppna
ett fönster, känn vinden. Stå rak och fri. Öppna
dina armar, ledigt avslappnat med handflatorna
uppåt och säg tyst eller högt:
Jag vill ta emot denna nya dag som en öppen
och fri människa. Gud, ge mig vad jag behöver
av mod, kärlek och lugn.
Bara så.
Nu vill jag tillönska alla er som firar hela eller
delar av sommaren i Skanör och Falsterbo en
ljuvlig sommar. Gärna överraskande, helst rolig
och vilsam på samma gång och alldeles bestämt
kärleksfull.
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Vägkyrka i Skanör
UNDER PERIODEN 27 JUNI - 22 JULI ÄR
SKANÖRS UNDERBARA 1200-TALS KYRKA
ÖPPEN VARDAGAR 11.00-18.00
Kyrkan är bemannad fram till 16.00. Vi inbjuder till
fikastund och härlig gemenskap i tornrummet,
vid vackert väder sitter vi ute. Kom in och njut av
stillheten och friden, tänd ett ljus och titta på
kyrkans vackra inventarier.
Daglig andakt kl 14.00.
Varje torsdag 14.15-15.00 guidar kyrkovärden
Jan Nyberg på plats och berättar kyrkans intressanta
och spännande historia.
Tänk så skönt att avsluta en härlig dag på stranden med
en fikapaus i vår vackra kyrka.
Varmt välkomna
diakon Carina

Ett ord från kyrkogården...
Vi skulle vilja att ni som har urngravplatser på våra
kyrkogårdar tänker på att inte plantera eller smycka
utanför era gravplatser. Detta är bara så att vi kan
komma till och klippa gräset utan att råka förstöra
någon fin plantering.
Tack på förhand!
Tomas och Sven-Ingvar, Kyrkogårdsförvaltningen

Vän och Kulturkretsen
UTFÄRD 9 SEPTEMBER
Följ med till Jangtorp i Hörby kommun, ett kinesiskt
hälsocenter med flera fantastiska byggnader i
kinesisk stil.
Vi får vara med om teceremoni på kinesiskt vis.
Även kaffe finns! Det blir guidning och rundvandring
i området samt vegetarisk ekologisk lunch.
Vi har möjlighet att handla i shopen.
Avfärd 9.30 från Skanör, parkeringsplatsen bakom
Optimera, därefter stopp vid Triangeln och
N.Vånggatan, Falsterbo. Hemkomst ca kl. 16.00.
Anmälan senast 25 augusti till Britten Hovmalm
tel. 040-47 13 14 eller
Kerstin Nerman tel. 040-47 08 92
OBS! Inga återbud efter 25 aug.
Subventionerat pris 400 kr.

BRA ATT VETA!
Från den 3juli - 28 augusti
har vi våra söndagsmässor
redan kl 10.00!
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www.facebook.com/skanorfalsterbo och på
Instagram heter vi @skanorfalsterbo_forsamling
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FAMILY PLUS
Hej Lina Blanking! Vem är ni?
Familyplus kompletterar nuvarande äldreomsorg så
att kvalitet och individuell service förbättras. Vår roll
är att utföra tjänster som ligger utanför de tjänster
som kommunen direkt, eller genom avtal med privata
vårdaktörer tillhandahåller.
På detta sätt kompletterar vi det som hemtjänsten
tillhandahåller eller vad som kan erbjudas på
särskilda boenden.
Våra medarbetare har lång livserfarenhet och
livskunskap samt ett genuint intresse för att glädja
och vara en trygghet för både kunden och anhöriga.
Merparten av våra medarbetare har eller har haft ett
yrkesliv där kärnan är/har varit de mellanmänskliga
relationerna.
Kontakt med kommun och myndigheter
Vi bistår kunden och dess anhöriga i kontakter med
kommun och andra myndigheter vad avser beslut om
service och andra frågor.
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”Det behöver erbjudas alternativ och
komplement till vår äldreomsorg

Finansiering
Våra priser ligger i spannet 300-390 kronor och Vid
fullt RUT-avdragsnyttjande blir utpris mot kund
150-195 kronor inklusive moms efter RUT-avdrag.
Varför Familyplus
Det behöver erbjudas alternativ och komplement till
vår äldreomsorg. Vi har lång yrkeserfarenhet i
ledande befattningar inom vård- och omsorg från
små samt från börsnoterade bolag. Med lång erfarenhet av att rekrytera och anställa ändamålsriktig
personal skapar vi stabilitet och blir en trygg och
långsiktig samarbetspartner. Vi har goda kund- och
anhörigrelationer. För oss är det en indikator på god
kvalitet och en professionell verksamhet.
Kunden är berättigad
till fullt RUT avdrag
för de tjänster vi
utför.

SKANÖR-FALSTERBO FÖRSAMLING I SAMARBETE MED FALSTERBO FILM GER ER

ETT
ÄKTA LIV
Filmen om Skanör-Falsterbo församling:

www.youtube.com - sök på Skanör-Falsterbo församling
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.com/skanorfalsterboforsamling

SCANNA QR KODEN
OCH SE FILMEN
NU DIREKT!
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Församlingspedagogerna
VI PEDAGOGER SER DET SOM ETT PRIVILEGIUM ATT FÅ VANDRA MED NÅGON OAVSETT ÅLDER PÅ
DENNES LIVSVÄG DÄR ETT LÄRANDE OCH VÄXANDE KAN SKE. I BLAND GÅR VI BAKOM OCH KNUFFAR
PÅ, IBLAND GÅR VI BREDVID SOM SÄLLSKAP OCH I BLAND GÅR VI FRAMFÖR OCH VISAR VÄGEN. VÅR
STORA FÖREBILD ÄR JESUS SOM SJÄLV VAR PEDAGOG OCH PRECIS SOM HAN VILL VI BÖRJA I KÄRLEKEN
TILL MEDMÄNNISKAN.
HUR KOM NI FRAM TILL ERA YRKESVAL?
Carina:
-Vad jag kan minnas har jag alltid haft en tro på Gud och min
barnatro har bara vuxit sig starkare med åren. Efter studenten
arbetade jag något år innan jag utbildade mig till förskollärare på
lärarhögskolan i Malmö.
Det var då jag upplevde en kallelse att arbeta i kyrkan, att få
vara i ett sammanhang där jag kunde få berätta med mitt liv om
min tro på Kristus och vara ett stöd för andra människor i deras
andliga sökande efter att finna en väg till Gud, en vardagstro som
bär.
År 2002 fick jag en förfrågan om att arbeta i församlingen i
tjänsten fick jag gå Svenska kyrkans grundkurs och därefter
utbilda mig till församlingspedagog.
Jag har bejakat min kallelse och jag har inte ångrat det en ända
dag. För mig innebär det att jag får vara i ett sammanhang där
jag med mitt liv får vara till tjänst för Gud och människor. Jag
finner en enorm ödmjukhet, tacksamhet och glädje i detta.
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Anna:
-Jag har alltid trivts i kyrkan. När jag var barn deltog jag i
Kyrkans barntimmar och sjöng i barnkören i Heliga Trefaldighets
församling i Kristianstad.
När det var dags att tänka på yrkesval kände jag mig kallad till
kyrklig tjänst. Jag längtade efter att få tjäna Gud och människor.
Eftersom jag var intresserad av både musik och undervisning
valde jag att först gå kantorsutbildningen, kyrkans grundkurs och
sedan läsa pedagogik på Malmö högskola och utbilda mig till
församlingspedagog. Det är en förmån att få arbeta i kyrkan, att
få möta människor och dela tro och liv.

VILKA ÄR ERA INTRESSEN?
Carina:
-Kyrkan och familjen, matlagning, bakning och vårt
smultronställe ”Lyckebo” på norra Öland.
Anna:
-Läsa böcker, idrotta, arbeta i trädgården och resa med familjen.

VILKA VERKSAMHETER ARBETAR NI MED?
Carina:
– Som pedagog i församlingen arbetar jag med människor i alla
åldrar men ansvarar för konfirmand- och ungdomsverksamhet. Jag brukar säga att jag har världens bästa arbete och att få
tillbringa tid med ungdomar är en stor förmån. Jag lär mig alltid
något nytt när diskussionerna går höga i konfagruppen. Jag vet
att det är en viktig tid i en ungdoms liv att få möjlighet att samtala, reflektera och diskutera existentiella frågor samt att dela sina
tankar med jämnåriga vad kristen tro har med mig att göra.
I vårt samhälle idag ges det inte mycket tid till det. Barn och ungdomar har rätt till en andlig utveckling och vår skyldighet som
vuxna är att ge dem möjlighet till det. Förr var det en tradition i
familjen att man skulle konfirmera sig och på så sätt skaffa sig
grundläggande kunskap om kristen tro men så är det tyvärr
inte idag. Jag önskar att trenden vänder för med kunskap om
vårt ursprung och kristen tro ökar vår respekt och tolerans mot
varandra.

”Vi vill vara kyrka mitt i byn, en oas
för dagens stressade människor där de
kan få pausa”
För ett och ett halvt år sen fick jag förmånen att starta upp en
ungdomsverksamhet, Kefas - ungdomskväll, tillsammans med
fyra unga ledare. Kefas betyder klippa och namnet får symbolisera vad vi önskar att vi kan erbjuda ungdomar som söker sig
till vår ungdomskväll. Alla mår bra av att ha en fast grund att
bygga sitt liv på. Första gången vi hade Kefas kom det endast en
kille. Andra gången kom det sju ungdomar, gången därpå tjugo!
Därefter har vi 20-25 ungdomar som kommer till oss varje tisdag.
-Fantastiskt!
Vi pratar mycket, skrattar, spelar kort tillsammans och pingisbordet används flitigt till olika turneringar. På ovanvåningen i
Kefas-rummet spelas det Guitar Hero, ishockeyspel och
olika instrument. Kaffe finns att ta när man vill och det serveras
med glädje varma pannkakor med glass och sylt. Kvällen avslutas
med W.W.J.D! En kort andakt då ungdomarna, de som vill, får
möjlighet att stilla sig och reflektera över något som har med livet
och vår kristna tro att göra. Det är med stor ödmjukhet, glädje
och förväntan jag öppnar upp församlingshuset vecka efter vecka
och tar emot ungdomarna. De kunde ha valt att göra något annat
på tisdagskvällen men de väljer att komma till Kefas – det är stort
tycker jag!
I år startade jag tillsammans med en präst i församlingen en
utbildning för unga ledare. Utbildningen är för ungdomar som
blivit konfirmerade och som kommit fram till att de själva vill
vara ledare i en konfirmandgrupp. Tanken är att de unga ledarna
kan ses som en resurs i alla våra verksamheter, b.la. medverkar de
i våra ungdomsmässor.
I utbildningen får ungdomarna reflektera över sin tro och sin
ledarroll; - vad är jag trygg i? – vad vill jag utvecklas i?
Vi lär oss att utforma andakter och olika upplevelsevandringar.
När vi arbetar med lekmetodik får vi kunskap om hur viktigt det
är att välja ”rätt” lek – lek där ingen deltagare kan känna sig
utanför eller kränkt.
Att få arbeta med ledarutbilning och se ungdomar växa i sin
personlighet och i sitt ansvarstagande är så fint. De unga ledarna
är en stor tillgång då de med ett ungt perspektiv
kan berika församlingen genom sina värderingar, trender och
aktuella händelser.

Anna:
-Barndomen är ett unikt skede i människans liv. Det är då grunden läggs för hela livet. Barn behöver skydd och omsorg och har
alltid rätt att vara trygga, älskade och accepterade. Barn har rätt
till sin egen barndom – till lek och sorglöshet. Det är viktigare att
låta barn vara barn än att fundera över vad barnen en dag ska bli.
När man får barn och blir förälder kan värderingar och värdefrågor hamna i fokus på ett alldeles nytt sätt framför allt kan barnets dop väcka frågor. I församlingens barn- och föräldragrupper
som jag är ansvarig för har vi en tillåtande miljö där både barn
och föräldrar får möjlighet att träffa andra, utbyta erfarenheter
och ställa frågor om den kristna tron och traditionen.
Jag sitter också med i redaktionsgruppen som arbetar med
församlingens tidning –Kyrkoåret samt undervisar två flickor i
piano. Flickorna tycker mycket om musik och de spelar ofta i
våra gudstjänster med små och stora, det är en stor glädje för
församlingen.
Jag och Carina arbetar tillsammans med vissa verksamheter t.ex.
barn-och familj, konfirmand, vuxenväg till tro och middagsbön.
Sedan arbetar vi också i olika team när vi skall förbereda gudstjänster med små och stora, ungdomsmässor och Olofsmässor.
Teamen brukar bestå av pedagog, musiker, präst och ibland även
diakon och vaktmästare.

VAD ÄR EN FÖRSAMLINGSPEDAGOG?

En församlingspedagog är utbildad och insatt i pedagogiken
som kunskapsområde. Församlingspedagogen är den resurs i
arbetslaget som genom att skapa mötesplatser för gemenskap och
reflektion blir drivkraften i det pedagogiska arbetet.

VARFÖR PEDAGOGIK I FÖRSAMLINGSARBETE?

Alla människor lär sig, tar till sig kunskap och blir berörda på olika sätt därför måste vi som arbetar med undervisning också lära
ut på olika sätt. Målet med vår pedagogik är att genom att vara
lyhörda och bejaka människors olikheter skapa förutsättningar
som underlättar kommunikationen om kristen tro och tradition.

VAD GÖR EN FÖRSAMLINGSPEDAGOG?

Församlingspedagogens uppgift är att undervisa, berätta och
samtala om tro och liv utifrån Svenska kyrkans tro och lära.
Precis som pedagoger i skolan har vi vissa styrdokument att utgå
ifrån. I kyrkans värld kallas de Kyrkoordning och församlingsinstruktion. Varje verksamhet/aktivitet kräver noggrann planering
och utvärdering. Planeringsarbetet sker utifrån de didaktiska
frågorna, vilka är verksamheten till för, vad skall verksamheten
innehålla, varför skall man bedriva verksamheten och hur skall
verksamheten bedrivas?
Vi vill skapa förutsättningar och mötesplatser som genomsyras
av en öppen tillåtande och kärleksfull miljö där människor kan
känna sig trygga, sedda och bekräftade.
Vi pedagoger vandrar med någon oavsett ålder på dennes livsväg
där ett lärande och växande kan ske. I bland går vi bakom och
knuffar på, ibland går vi bredvid som sällskap och i bland går vi
framför och visar vägen.
Vår stora förebild är Jesus som själv var pedagog och precis som
han vill vi börja i kärleken till medmänniskan, ödmjukt ställa
frågan, vad vill du att jag skall göra för dig?
När vi ödmjukt ställer denna fråga får vi veta vad människor
längtar efter och vilka deras behov är, först då kan vi mötas och
ett lärande och växande kan bli möjligt.
Vi vill vara kyrka mitt i byn, en oas för dagens stressade
människor där de kan få pausa. Kyrkan mitt i byn kan bli som
Guds gästfria gästgiveri, där ord, måltid och liv delas och
evangelium förmedlas.

Text: Anna Gustafsson och Carina Samuelson
KYRKOÅRET
KYRKOÅRET II 7
7

En sommar fylld av musik!
ÄNTLIGEN ÄR DEN HÄR. EN SOMMAR FYLLD AV
MUSIK PÅ EN AV DE VACKRASTE PLATSER MAN
K AN TÄNK A SIG.

V

i har glädjen att presentera ett varierat program av
musikupplevelser i våra kyrkor denna sommar.
Under juni månad är vår terminsbaserade
konsertverksamhet med konserter på söndagar
kl. 16 fortfarande igång. Som en övergång till
sommarverksamheten överlappar vi redan den 23 juni
med en torsdagsserie i Skanörs kyrka kl. 19.00
Denna övergår sedan i en söndagsserie i Falsterbo kyrka
kl. 19.30 den 24 juli. Dessa söndagskvällar serveras
förfriskningar och det ges möjlighet att mingla med
musikerna på kyrkbacken. Allting eskalerar och
mynnar ut i Festival of Sacred Arts den 11-14 augusti.
Välkommen att ta del av en händelserik musiksommar,
i gudstjänst och konsert!
Robert Bennesh

”GOSPEL BY THE
BEACH”

T

ack vare ett generöst bidrag från Lunds stift kan
Skanör-Falsterbo församling tillsammans med
Höllvikens församling bjuda in gospelspecialisten
Mark Miller från USA. Han kommer under tre
dagar att, tillsammans med sitt band
”Subject to change”, arbeta med sångare i alla åldrar från båda församlingarna. Projektet resulterar sedan i
en utomhuskonsert på Strandbaden
i Falsterbo den 13 augusti kl. 19.00.
Konserten presenteras som en del av
Festival of Sacred Arts och biljetter
kan köpas via dess hemsida,
www.festivalofsacredarts.se
Ståplatser säljes för 200 kr och
sittplatser för 300 kr. Överblivna biljetter säljs vid entrén. I mån av plats
kan även den intresserade allmänheten delta i workshopen utan avgift.
Anmälan görs då till
robert.bennesh@svenskakyrkan.se
”Subject to change” ger också en egen konsert
föregående kväll, den 12 augusti kl. 19.00.
Också denna äger rum på Strandbaden och biljetter
köpes på samma sätt.
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KÖRERNAS SOMMARUPPEHÅLL

Visserligen är det så att våra körer har
uppehåll under sommarmånaderna
men alla deltar på olika vis i Festival of
Sacred Arts. Kom gärna och lyssna på
oss. Du som är intresserad av att sjunga
i kör är välkommen i höst.
All körverksamhet startar igen under
vecka 34.

18 JUNI KL. 17.00 I SKANÖRS KYRKA

”EN GÅVA TILL MUSIKEN”
Sveriges yppersta unga stråkmusiker,
stipendiater ur Ingrid och Per Welins
stipendiefond framför verk av bl.a.
Sibelius, Prokofjev, Dvorák och
Borodin.
100 biljetter säljes för 150 kr via
expeditionen.
Endast förköp är möjligt till denna
konsert.

Barnkörsdag
ÄR DU 6-12 ÅR OCH VILL PROVA PÅ
ATT SJUNGA I KÖR?

Då är du välkommen den 17 september kl. 10.00-13.00
i församlingshuset i Falsterbo. Då har församlingen
bjudit in Ann-Charlotte Carlén som tillsammans med
vår egen Anne-May Larsson leder dagens sång
uppdelat i en äldre och en yngre åldersgrupp.
Ann-Charlotte är lektor i sång, körsång och
körledning på musiklärarutbildningen vid
Musikhögskolan i Malmö och har stor erfarenhet
kring barnets röstliga utveckling. Det kostar inget
att delta och vi bjuder på fika. Däremot ber vi alla
intresserade att anmäla sig till kantor Anne-May Larsson.
En del av det vi övar in på lördagen framförs sedan på
söndagens mässa i Falsterbo kl. 11.00.

7 JULI KL. 19.00 I SKANÖRS KYRKA

30 JUNI KL. 19.00 I SKANÖRS KYRKA

24 JULI KL. 19.30 I FALSTERBO KYRKA

14 JULI KL. 19.00 I SKANÖRS KYRKA

7 AUGUSTI KL. 19.30 I FALSTERBO KYRKA

SOMMARKONSERTER 2016
12 JUNI KL.16.00 I FALSTERBO KYRKA
”Intåg i högsommarland”
Malmökören -64 under ledning av
Iréne Davidsson-Iderberg
Fri entré

19 JUNI KL.16.00 I SKANÖRS KYRKA

14 JULI KL.19.00 I SKANÖRS KYRKA
Taubekören
Entré 50 kr som betalas i vapenhuset,
barn upp till 15 år fri entré

24 JULI KL.19.30 I FALSTERBO KYRKA

”Kyrkans alla pipor och strängar”
Organisterna Martin Haksten och Robert Bennesh
sjunger och spelar på kyrkans instrument
Fri entré

”Konsert i tacksamhetens tecken”
Carry Persson, basbaryton och Robert Bennesh, piano
Entré 100 kr som betalas i vapenhuset,
barn upp till 15 år fri entré
Förfriskningar serveras

23 JUNI KL.19.00 I SKANÖRS KYRKA

31 JULI KL19.30 I FALSTERBO KYRKA

”Sånger i midsommartid”
Kristina Nilsson, mezzosopran och Robert Bennesh,
piano
Fri entré, i samarbete med Skånes Orgelveckor

26 JUNI KL.19.30 I FALSTERBO KYRKA

”Come in and stay a while”
S:t Kristofferkören under ledning av Robert Bennesh
Entré 100 kr som betalas i vapenhuset, barn upp till 15
år fri entré

30 JUNI KL.19.00 I SKANÖRS KYRKA

”Bara Bach”
Robert Bennesh, orgel
Fri entré, i samarbete med Skånes Orgelveckor

”Orgel och Flygel”
Anders Johnsson och Robert Bennesh spelar duetter
för orgel och piano
Entré 100 kr som betalas i vapenhuset,
barn upp till 15 år fri entré
Förfriskningar serveras

7 AUGUSTI KL.19.30 I FALSTERBO KYRKA

”Brusa högre lilla å” – en musikalisk odyssé med
skimrande toner av natur och romantik
Janne Schaffer, gitarr
Bengt Wittje, orgel och synth
John Ehde, cello
Entré 100 kr som betalas i vapenhuset,
barn upp till 15 år fri entré
Förfriskningar serveras

7 JULI KL.19.00 I SKANÖRS KYRKA

”Ett hus vid havet”
Vokalgruppen Sorella
Entré 50 kr som betalas i vapenhuset, barn upp till 15 år
Fri entré
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LÖRDAG 25 JUNI
MIDSOMMARDAGEN
Friluftsgudstjänst på kyrkbacken vid
Falsterbo kyrka kl 16.00

TORSDAG 23 JUNI
KONSERT I SKANÖRS KYRKA KL 19.00
”Sånger i midsommartid”
Kristina Nilsson, mezzosopran och Robert Bennesh, piano
Fri entré, i samarbete med Skånes orgelveckor

KONSERT I SKANÖRS KYRKA kl 16.00
”Kyrkans alla pipor och strängar”
Organisterna Martin Haksten och Robert Bennesh sjunger
och spelar på kyrkans instrument. Fri entré

SÖNDAG 19 JUNI
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren, Robert Bennesh, konfirmanderna
medverkar

KONSERT I FALSTERBO KYRKA KL 16.00
”Intåg i högsommarland” Malmökören -64 under
ledning av Iréne Davidsson-Iderberg. Fri entré

SÖNDAG 12 JUNI
TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Marianne Frid Ferm, Robert Bennesh
Kyrkkaffe i tornrummet

JUNI

31

24

17

14

10

KONSERT I FALSTERBO KYRKA KL 19.30
”Orgel och flygel”

SÖNDAG 31 JULI
TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Skanörs kyrka kl 10.00
Richard Aspegren, Tobias Blomberg
Kyrkkaffe i tornrummet

KONSERT I FALSTERBO KYRKA KL 19.30
”Konsert i tacksamhetens tecken”
Carry Persson, basbaryton och Robert Bennesh, piano.
Entré 100 kr, betalas i vapenhuset.

SÖNDAG 24 JULI
NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Falsterbo kyrka kl 10.00
Richard Aspegren, Robert Bennesh.

SÖNDAG 17 JULI
ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Skanörs kyrka kl 10.00
Richard Aspegren, Robert Bennesh
Kyrkkaffe i tornrummet.

TORSDAG 14 JULI
KONSERT I SKANÖRS KYRKA KL 19.00
Taubekören. Entré 50 kr, betalas i vapenhuset

SÖNDAG 10 JULI
KRISTI FÖRKLARINGS DAG
Mässa i Falsterbo kyrka kl 10.00
Tobias Blomberg, Robert Bennesh

JUNI - JULI - AUGUSTI
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TORSDAG 7 JULI
KONSERT I SKANÖRS KYRKA KL 19.00
”Ett hus vid havet”
Vokalgruppen Sorella. Entré 50 kr, betalas i vapenhuset

SÖNDAG 3 JULI
SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Skanörs kyrka kl 10.00
Richard Aspegren
Kyrkkaffe i tornrummet

LÖRDAG 2 JULI
Konfirmation i Skanörs kyrka kl 13.00
Mathilde Karlgren, Anna Gustafsson

JULI

TORSDAG 30 JUNI
KONSERT I SKANÖRS KYRKA KL 19.00
”Bara Bach”
Robert Bennesh, orgel. Fri entré, i samarbete med
Skånes orgelveckor

KONSERT I FALSTERBO KYRKA KL 19.30
”Come in and stay a while”
S:t Kristofferkören under ledning av Robert Bennesh
Entré 100 kr, betalas i vapenhuset

SÖNDAG 26 JUNI
DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG
Gudstjänst i trädgården till Falsterbo församlingshus
kl 16.00
Richard Aspegren, Stefan Laine och Åke Hult, Violin

Med reservation för ändringar.
Sydsvenskans predikoturer gäller.
För löpande information se www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
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30

26

Richard Aspegren, Stefan Laine och Åke Hult, Violin

14

11

07

06

SÖNDAG 14 AUGUSTI
TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Festmässa i samband med Festival of Sacred Arts i
Skanörs kyrka kl 10.00
Richard Aspegren, Tobias Blomberg, Robert Bennesh,
S:t Kristofferkören och Brasskvartett
Kyrkkaffe i tornrummet

TORSDAG 11 AUGUSTI
FESTLIG INVIGNINGSKONSERT FÖR
FESTIVAL OF SACRED ARTS PÅ STRANDBADEN
I FALSTERBO KL 21.00
För mer information om Festivalen, se sida 14 eller
www.festivalofsacredarts.se

KONSERT I FALSTERBO KYRKA KL 19.30
”Brusa högre lilla å”
Janne Schaffer på gitarr, Bengt Wittje på orgel och synth,
John Ehde på cello. Entré 100 kr, betalas i vapenhuset

SÖNDAG 7 AUGUSTI
ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Falsterbo kyrka kl 10.00
Richard Aspegren och Robert Bennesh

LÖRDAG 6 AUGUSTI
Konfirmation i Falsterbo kyrka kl 13.00
Richard Aspegren, Tobias Blomberg, Robert Bennesh

AUGUSTI

Anders Johnsson och Robert Bennesh spelar duetter för
orgel och piano. Entré 100 kr, betalas i vapenhuset

Vi finns
när du behöver oss
Med personligt engagemang hjälper vi dig med allt för en
stilfull och värdig begravning.
Du får också hjälp att fylla i Vita Arkivet, välja gravsten och
teckna begravningsförsäkring.
Vi gör hembesök om du önskar och har jour dygnet runt.

Varmt välkommen till våra kontor!
Östergatan 8, Vellinge • Tel. 040-42 29 90
Valldammsgatan 4, Trelleborg • Tel. 0410-163 95

fonus.se

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

Skanör

Öppet alla dagar 7-23
tel 040 - 47 02 58

NU ÖPPNAR VI I SKANÖR!
Näsets egen begravningsbyrå sedan 1996
Vi finns på Falsterbovägen 50 i Höllviken
Dygnet runt på telefon 040 – 45 10 26
www.arcusnet.se
12 I KYRKOÅRET
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Södergatan 12 Skanör
040 - 47 31 00
www.larssonlange.se

,,

Sommaren 2016 ger vi förra årets
succéföreställning i en lätt omarbetad
och förnyad version – fler spännande
och roande händelser får plats i årets
upplaga av Krönikespelet!

RÖSTER I VALVEN
KRÖNIKESPEL 2016

Upplev ett krönikespel i Skanörs kyrka där gestalter genom kyrkans
och bygdens sekler får liv igen. Skanör och Falsterbo är platser där
mycket dramatik och stora händelser har utspelat sig – krig, eld,
nöd och umbäranden men också motsatsen!
Rika tider med välgång och lycka bland folket här – och ibland har
klackarna mest varit i taket.
Människor från förr längtar efter att få berätta sin historia…
Kostym, ljus och ljud gör detta krönikespel till ett
överraskande skådespel.

Plats: Skanörs kyrka kl 19.00
Tid: Torsdagskvällar den 21 juli, 28 juli,
4 augusti och 11 augusti
Entré: 100 kronor, barn upp till 15 år fri entré
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Festival of sacred

ARTS

SKANÖR OCH FALSTERBO
11 - 14 AUGUSTI 2016

DET ÄR MED STOLTHET OCH GLÄDJE VI NU PRESENTERAR ETT EVENEMANG SOM VI HOPPAS SKA
BLI EN ÅRLIG ÅTERKOMMANDE BEGIVENHET I SKANÖR-FALSTERBO.

D

en konstnärliga idén utgår ifrån att besökaren
inbjuds att söka efter det heliga i olika konstarter i relation till naturen. Vad som kan anses vara
heligt är ytterst personligt och är en utgångspunkt
för spännande resonemang. Under dessa sensommardagar kan man uppleva musik, konst, drama, poesi
och natur, samt ta del av och aktivt delta i debatt och
diskussion. Med en festival av detta slag vill vi
öppna upp för en unik scen i Norden där lokala
utövare kan inspireras av internationella gäster och
utbyta erfarenheter.
Utöver de konserter vi presenterar mer genomgående
på motsatt sida pågår det under denna helg löpande

14 I KYRKOÅRET

konstutställningar, föredrag och paneldiskussioner.
Ett detaljerat program för detta finns på festivalens
hemsida. Där finns också mer information om de
olika konserterna, vad som ska framföras och om de
musiker som deltar.
Den huvudsakliga scenen utöver kyrkorna är
Strandbaden i Falsterbo som görs om till en utomhusscen. Entréavgifterna är differentierade och när
så behövs köps biljetter via hemsidan. Kvarvarande
biljetter finns att få vid dörren.
Välkommen till händelserika dagar i
Skanör och Falsterbo!

Festival of Sacred Arts

Upplev en festival där det heliga i olika konstarter sätts i fokus, i relation till
varandra och i relation till den vackra natur som omger Skanör-Falsterbo.
För fullständigt festivalprogram och biljettköp se:

www.festivalofsacredarts.se
TORSDAG 11 AUGUSTI
21.00 på Strandbaden – “Festlig invigningskonsert”
En kavalkad av musiker från festivalen medverkar
Fri entré

FREDAG 12 AUGUSTI
13.00 i Skanörs kyrka – “Instrumentens drottning”
Maja Malmström, orgel
Fri entré
17.00 i Falsterbo kyrka – “Jazz in a sacred space”
“Triple Point Trio” med Molly Netter
Entré; 100 kr
19.00 på Strandbaden – “Gospel by the beach”
Mark Miller och ”Subject to change”
Entré; 200 kr för stående och 300 kr för sittande
23.00 i Falsterbo kyrka – ”Midnight baroque in
medieval vaults”
Jeremy Rhizor, barockviolin
Entré; 100 kr

LÖRDAG 13 AUGUSTI
13.00 i Skanörs kyrka – “Instrumentens drottning”
Hans Fagius, orgel
Fri entré
17.00 i Skanörs kyrka – “Sacred and secular songs
from all times”
Molly Netter och Samuel Suggs
Entré; 100 kr

19.00 på Strandbaden – ”Gospel by the beach II”
Körer från området under ledning av Mark Miller och
”Subject to change”
Entré; 200 kr för stående och 300 kr för sittande
23.00 i Falsterbo kyrka – ”Voices at midnight”
Lunds Vokalensemble under ledning av Staffan Holst
Maja Malmström, orgel
Entré; 100 kr

SÖNDAG 14 AUGUSTI
10.00 i Skanörs kyrka – Festmässa I samband med
Festival of Sacred Arts
S:t Kristofferkören
Brasskvartett
Robert Bennesh, organist och körledare
Tobias Blomberg, celebrant
Richard Aspegren, predikant
13.00 i Falsterbo kyrka – ”Il sete di Christo”
Barockensemble med historiska instrument framför
tillsammans med solister Pasquinis oratorium under
ledning av Jeremy Rhizor.
Entré; 100 kr
17.00 i Skanörs kyrka – “Jazz in a sacred space”
”Triple Point Trio” med Molly Netter
Entré; 100 kr
19.00 på Strandbaden – “Grande Finale!”
Finalkonsert för Festival of Sacred Arts. En kavalkad
av musiker från festivalen medverkar.
Fri entré
KYRKOÅRET
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Profilen

Text: Anna Gustafsson

SOMMARGÄSTEN MAUD WERUP CHATRIOT TILLBRINGAR
SOMRARNA I SVERIGE PÅ NÄSET. HON SÄGER:
– ATT KOMMA TILL NÄSET KÄNNS SOM ATT KOMMA HEM,
KOMMA TILL ETT PARADIS.

VÄLKOMMEN ATT PRESENTERA DIG
-Jag, min man Olivier som är fransman och våra tre söner,
Aubrey, Adrien och Hector bor vintertid i London. Vi har
bott där sedan min man och jag gifte oss 1996.
Jag är född i Malmö men sedan två års ålder har jag bott
utomlands. Först studerade jag i Schweiz och Monaco. När
jag var klar med mina studier flyttade jag till Paris där jag
arbetade som jurist. Sedan bodde jag under en kort tid i
Bryssel och Singapore och nu England.
Under min första tid i England arbetade jag inom modebranschen och 2010 startade jag ett eget företag som
matchar och förmedlar boende och tjänster inom London.
Mitt modersmål är franska, eftersom jag tillbringade all
min skolgång i fransktalande länder.
I England är det mycket vanligt med frivilligarbete, speciellt inom skolans värld. När
mina barn var små och jag var mammaledig
hade jag tid att engagera mig ideellt, bland
annat hjälpte jag några elever på mina barns
grundskola med att lära sig att läsa på engelska, trots att jag själv är invandrare. Jag
tränade också skolans föräldrar och lärare i
rugby samt en av mina söners rugbylag under
flera års tid. Det är roligt och lärorikt att få
hjälpa till och bidra med det man kan.

HUR ÄR DET ATT VARA SOMMARGÄST PÅ NÄSET?
-Att tillbringa somrarna på Näset känns som att komma
hem, komma till ett paradis. Naturen är underbar. Här
har jag mitt hjärta och är väl förtrogen med alla cykelstigar. Eftersom jag har bott mycket utomlands känns det
skönt att återkomma till en plats som jag känner väl till
sedan jag var barn. När jag är hemma på Näset passar jag
på att träffa gamla vänner och nära släktingar, somrarna blir ganska intensiva. Förra sommaren blev Aubrey
konfirmerad i Skanörs kyrka och han minns sin konfirmationstid med stor glädje. Nu i sommar är det Adriens
tur och han ser framemot detta.

”Jag älskar stränderna,
havet, ljudet som hörs
när man trampar i
sanden, dofterna,
blåsten och ljuset.
Näset är oslagbart!

NÄR DU SKULLE BESKRIVA NÄSET UTTRYCKTE DU DIG
MYCKET POETISKT, ÄR DU MÖJLIGTVIS SLÄKT MED
MALMÖPOETEN JACQUES WERUP?
-Ja, han är min farbror. Själv har jag inte ärvt något av
hans talang för att skriva men däremot är mina söner
mycket roade av att vara kreativa med penna och papper.
VAD TYCKER DU OM ATT GÖRA NÄR DU ÄR LEDIG?
-Allt möjligt, bland annat tycker jag om att vara ute i
naturen, läsa böcker, laga mat och lära mig nya saker.
Att lära sig något nytt varje dag är givande. Det kan t.ex.
vara ett nytt ord som jag kommer i kontakt med eller att
jag lär känna mig själv lite bättre. Idag har jag t.ex. fått
öva mig i tålamod. Det uppstod många problem som jag
snabbt behövde lösa.
Jag tycker också mycket om att träffa nya människor. Det
16 I KYRKOÅRET

kan hända att man kanske träffar en människa en gång
i livet och sedan har man inte mer kontakt efter det men
just i det mötet avhandlas något mycket viktigt. Det uppstår en speciell ömsesidig förståelse mellan båda parter
och mötet blir oförglömligt.

Jag tycker att det är mycket viktigt att
ens barn får undervisning om den kristna
tron och livet. Det handlar om historia
och tradition men också om att hitta sin
egen identitet. Det kan ta tid att lära känna Gud, ibland behövs det flera år innan
en relation kan uppstå.

VAD BETYDER GUD FÖR DIG?
-Gud betyder mycket. Att möta Gud är
för mig att möta sig själv. Gud ser och har omsorg om
varje människa. Han vill leda och hjälpa oss igenom livet.
Det kristna budskapet handlar för mig om att leva bra
tillsammans, visa varandra respekt. Jag besöker ofta
Svenska kyrkan både i London och i Skanör-Falsterbo.
VAD LÄNGTAR DU SPECIELLT EFTER?
-Jag hörde talas om en guru som hade ledsnat på alla
dagstidningar som bara innehöll tråkiga, negativa nyheter
och därför tillverkade en egen speciell tidning som bara
innehöll goda, positiva nyheter.
Tänk vad härligt om det var verklighet, att få öppna en
dagstidning som bara innehåller positiva nyheter.
Jag tror att vår värld skulle se annorlunda ut om vi alla
ville försöka leva efter tio Guds bud, världen skulle vara
skön, ett paradis.

Kyrkorådets
ordförande
har ordet...

I
GUDSTJÄNST OCH ROSENCAFÉ

ROSOR PÅ FALSTERBONÄSET FYLLER 10 ÅR SÖNDAGEN
DEN 26 JUNI, DÄRFÖR FIRAR VI GUDSTJÄNST UTOMHUS
KL.11.00 I FALSTERBO FÖRSAMLINGSHUS TRÄDGÅRD.
Efter gudstjänsten är det Rosencafé fram till kl.16.00.
Det serveras engelska scones och te, pianisten Stefan Laine
och violinisten Åke Hult bjuder på ljuvlig musik.
Britt Elise Björnhov och Ulla Kristina Eriksson ställer ut
foto och målerier i rosornas tecken.
På skoltorget kan man lyssna till ett föredrag som hålls av
Lars-Gunnar Lindberg från Svenska Rosensällskapet,
ta del av odlingstips och byta växter.
Det kommer också att finnas försäljning.
Utanför torget kan man bege sig på tipspromenad på
naturslingan och rundvandring till olika rosenträdgårdar.
Rosor på Falsterbonäset är en trädgårdsfest för hela
familjen som Falsterbonäsets naturvårdsförening
samarrangerar med Rosensällskapet.

skrivande stund så befinner naturen sig
i den fas som anses av många vara den
vackraste tiden på året. Den “mellan hägg
och syren”. Uttrycket sägs första gången ha
använts av en skomakare som tog sin
semester under denna period och satte upp
skylten ”Stängt mellan hägg och syren”. Den
varar i genomsnitt endast 12 dagar!
Den fortsatta försommartiden är en av årets
mest aktiva perioder. Allt skall ordnas och
slutföras, skolan, jobbet, trädgården och så
planering för semester och vila förstås.
Då kan det vara viktigt att bara lyssna och se
på naturen som Carl David af Wirsén så fint
beskriver i sin försommarpsalm
– En vänlig grönskas rika dräkt:
”Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa.
Ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.”
Vilken underbar kraft det finns i naturen!
Den kraften ser vi också i vår församling. Vi
har just haft några av kyrkoårets
viktigaste högtider, Påsk och Pingst, som fördjupat och stärkt oss i det kristna budskapet.
Nu är det dags att vandra vidare i den kristna
gemenskapen, fylld av Guds och kärlekens
ande.
Ser fram emot att möta många av er i
sommarens alla aktiviteter. Ta gärna med dig
familj, vänner och bekanta och upplev
tillsammans med oss glädjen och
gemenskapen i Skanör-Falsterbo församling.
Om du har idéer eller frågor, tveka inte att
kontakta mig. Vi är till just för dig.

UPPE TILL HÖGER:
BRITT ELISE BJÖRNHOV
VÄNSTER:
ULLA KRISTINA ERIKSSON

Med önskan om en skön och
härlig sommar
Lars Lindmark
Kyrkorådets ordförande
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NU HAR VI SOMMARLOV.
VI SES PÅ KEFAS IGEN
TISDAG DEN 13 SEPTEMBER

Välkommen som Konfirmand 2016-2017!
I början på augusti kommer du som är född 2002 att få en inbjudan
om att bli konfirmerad i församlingen. Även du som är äldre och inte
konfirmerad än är välkommen att anmäla dig.
Det finns två olika konfirmandgrupper du kan välja mellan.
TERMINSGRUPP – START 25 SEPTEMBER 2016,
KONFIRMATION 6 MAJ 2017 I SKANÖRS KYRKA.
Våra konfirmandträffar sker varannan söndag (med reservation för någon ändring)
i Falsterbo församlingshus under hösten och våren.

Gruppen gör en resa till Berlin under våren. Som konfirmand betalar du en liten egenavgift.

SOMMARGRUPP – START 17 JULI 2017, KONFIRMATION 5 AUGUSTI 2017
I SKANÖRS KYRKA OCH FALSTERBO KYRKA.
Våra konfirmandträffar sker under tre sammanhängande veckor i
Falsterbo församlingshus. Reservera även söndagarna under dessa veckor.
Nytt inför nästa sommar är att vi har en sommargrupp, men det ges ändå möjlighet
att bli konfirmerad i den kyrka du önskar.
Vi kommer framöver att vartannat år erbjuda en senare respektive
tidigare konfirmandgrupp.
2017 är det sommargrupp med konfirmation i början av augusti och 2018 blir det
sommargrupp med konfirmation i början av juli osv.
Gruppen åker på läger.
Mer beskrivning av de olika konfirmandgrupperna och en anmälningsblankett kommer i
din brevlåda, du kan även gå in på vår hemsida.

INFOMÖTE - VI VILL HÄLSA ER ALLA VÄLKOMNA TILL ETT

INFORMATIONSMÖTE INFÖR KOMMANDE
KONFIRMANDTID, TORSDAG DEN 25 AUGUSTI KL 18.30 – 20.00 I
FALSTERBO FÖRSAMLINGSHUS. DET GÄLLER BÅDE TERMIN OCH SOMMARGRUPP.

Vid frågor om ungdom- och konfirmandverksamhet kontakta
församlingspedagog Carina Samuelson
18 I KYRKOÅRET

Nu är det sommaruppehåll
på ”HimlaLiv”
Tack för en härlig termin och välkomna åter i vecka 35 då vi startar pånytt med Babycafé,
Babyrytmik, Öppet-Hus, Rytmikdax och pianoundervisning.
För mer information om Barn-och familjeverksamheten
kontakta församlingspedagog Anna Gustafsson.

I höst startar vi
en ny verksamhet
som heter
Måndagskul.
Mer information
kommer i
augustinumret!
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HÄR NÅR DU OSS
LEGALT NYTT
DÖPTA
FEBRUARI
Agnes Karolin Anne Bäckman
Noah Nellestam
Joel Sven Karl Ralling
Linnea Ingrid Elvira Lydén
MARS
Anna Greta Deepali Nilsson
Felix Magnus Hansson Håland
Melvin Loke Madsen
APRIL
Scott Carl Sigvardt Fredriksen
MAJ
Carin Inez Märta Blom
VIGDA
APRIL
Jessica och Magnus Nilsson
MAJ
Caisa Linder och Marcus Nilsson
Kateryna Grytsay och Simon
Rydell
AVLIDNA
FEBRUARI
Elisabeth Mossberg, 83 år
Kjell Thulin, 88 år
MARS
Assar Lundgren, 84 år
Tore Olbers, 87 år
APRIL
Viola Hedener, 82 år
Sven Erik Rydeman, 91 år
Peter Eckner, 48 år
Maina Nilsson, 86 år
Börje Rosencrantz, 81 år
Britt-Lis Norenberg, 99 år
Kerstin Vilén, 98 år
Leif Ekelund, 75 år
MAJ
Helmuth Jansson, 89 år
Eva Ekström, 86 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!

www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.com/skanorfalsterboforsamling
Instagram: @skanorfalsterbo_forsamling
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FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN, KYRKOGATAN 5B, 239 30 SKANÖR
EXPEDITIONSTID: MÅ, TI, TO, FR KL 10.00 - 12.00
I MÅN AV TID TAR VI GÄRNA EMOT TELEFONSAMTAL OCH BESÖK UNDER KONTORSTID.
TELEFONVÄXEL: 040 - 47 97 00. FAX: 040 - 47 55 89
E-POST: SKANOR-FALSTERBO.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE

BOKNINGAR
Karin Grip
Tel: 040 - 47 97 03
karin.grip@svenskakyrkan.se
HUSMOR
Susanne Laine
Mobil: 0761 - 16 27 43
susanne.laine@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSHUSEN
Skanör, tel: 040 - 47 97 15
Falsterbo, tel: 040 - 47 97 18
KYRKOHERDE
Richard Aspegren
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99
richard.aspegren@svenskakyrkan.se
KOMMINISTER
Marianne Frid Ferm
Tel: 040 - 47 97 07
Mobil: 0702 - 15 71 24
marianne.frid.ferm@svenskakyrkan.se
KOMMINISTER
Mathilde Karlgren
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se
PASTORSADJUNKT
Tobias Blomberg
Mobil: 0708 - 79 48 80
tobias.blomberg@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
ORGANIST
Robert Bennesh
Mobil: 0722 - 14 24 01
robert.bennesh@svenskakyrkan.se
KANTOR
Stefan Laine
Mobil: 0707 - 30 27 52
s.laine@telia.com
BARNKÖRLEDARE
Anne-May Larsson
Mobil: 0703 – 27 45 33
anne-may.larsson@svenskakyrkan.se
EKONOMI
Göran Brändemar
Tel: 040 - 47 97 02
Mobil: 0705 - 24 02 02
goran.brandemar@svenskakyrkan.se
KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Lars Lindmark
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com
KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE
Sara Lindström
Mobil: 0768 - 94 19 62
sara@lindstromfamily.se

HIMLALIV
Kyrkogatan 6
Tel: 040 - 47 97 11
FÖRSAMLINGSPEDAGOGER
Anna Gustafsson, barn och familj
Tel: 040 - 47 97 12
Mobil: 0733 - 24 96 53
anna.e.gustafsson@svenskakyrkan.se
Carina Samuelson, konfirmand, ungdom
Tel: 040 - 47 97 14
Mobil: 0708 - 34 57 97
carina.samuelson@svenskakyrkan.se
KYRKOGÅRDSFÖRESTÅNDARE
Tomas Holmgren
Tel: 040 - 47 97 17
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se
KYRKOGÅRDSADMINISTRATÖR
Johan Törnqvist Sandelius
Tel tid: Må, 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Tel: 040 - 47 97 06
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se
KOMMUNIKATÖR
Johan Törnqvist Sandelius
Mobil: 0708 - 17 05 88
johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se
KYRKVÄKTARNA I SKANÖR
Kl 09.00 - 09.30
Tel: 040 - 47 97 09
Sven-Ingvar Nilsson, platsansvarig
Mobil: 0708 - 34 13 11
sven-ingvar.nilsson@svenskakyrkan.se
Björn Rosencrantz
Tel: 040 - 47 97 09
Mobil: 0725 - 53 65 01
bjorn.rosencrantz@svenskakyrkan.se
KYRKVÄKTARNA I FALSTERBO
Kl 09.00 - 09.30
Tel och fax: 040 - 47 97 17
Tomas Holmgren, kyrkogårdsföreståndare
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se
Mats Andersson
Mobil: 0708 - 34 13 19
Benjamin Holmgren
(Nås via Tomas Holmgren)

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

