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Sommaren är här – pröva den på nytt
Ibland tänker jag att världen, sommaren och kyrkan skulle vara som en gammal svart-vit svensk film
från 1950-talet. Allt framstår som idylliskt, tryggt och ganska rart. Byprästen cyklar runt i trakten
och har alltid ett vänligt ord till hands. Alla verkar ha oceaner av tid att prata med varandra om sina
vardagssysslor – de rappa projektens tidevarv tycks långt borta. Liksom den stora farliga världen.
Det mest hotfulla som händer i dessa filmer är att en främling, gärna från Stockholm, dyker upp och
hotar friden. Efter några turer är dock hotet eliminerat av någon trygg Edvard Persson-typ, och
ordningen är återställd. Slutet gott…
Någonting har hänt längs landsvägen. Sommaren är
numera för många människor en räcka av events,
händelser och spännande tidsfördriv, som fyller de få
somriga veckorna till brädden. Och kyrkan är inget
undantag. Här i Skanör-Falsterbo församling står
vigselparen på rad, dopfamiljerna trängs,
konserterna avlöser varandra och gudstjänster firar vi mest hela tiden, ute som
inne. Och det är precis som det ska.
Sommaren är gemenskapernas, festernas
och firandets tid och kyrkan drar en
massa strån till stacken.

Det är tvivlarna som får uppdraget. De som inte vet
hur allting ska sluta, hur allt ska gå eller hur exakt
resultatet ska bli.
Eftersom Gud är en levande Gud också inuti våra liv
betyder det att vi sällan kan luta oss mot en gudsbild
som inte rör på sig eller förändras. Eftersom både vi
människor och Gud är levande finns det skäl också
för oss att ställa oss frågan emellanåt: vem säger vi
att vi är? Vem säger vi att Gud är? Svaren ändras
över tid.
Verkar det svårt eller krångligt? Det är det inte, utan
helt naturligt. Vi människor har alltid ställt den här
sortens frågor, ibland öppet tillsammans med andra,
ibland dolt för oss själva.
Mellan allt det inbokade denna sommar kan vi söka
mellanrum, ett slags oaser, där vi med en eller annan
god vän kan prata om tro och tvivel, styrkor och
svagheter om vem jag säger att jag är idag och vem
jag säger att Gud är. Den sortens samtal skapar en ny
trygghet, en ny självkänsla.

Men den svart-vita filmen har vi lämnat
– om vi nu någonsin var där på riktigt.
Tryggheten och självsäkerheten som bottnar i okunskap om världens tillstånd eller
ens eget tillstånd måste byggas på säkrare
grund. På vägen dit, till den säkrare grunden, ska du ge dig rätten att tvivla.
De allra flesta människor jag känner är sådana som
har erfarenheter av tvivel. Tvivel på sig själva, på
Gud, på framtiden, på kärleken. Människor som
inte vet hur man tvivlar är ganska tråkiga att vara
med, för de har inga frågetecken, inga skisser, inga
oexploaterade ytor i sina själar. De är liksom stelnade i sina slutsatser och blir då lätt ointresserade av
andra människor. Jesus vände sig till tvivlare med sin
uppmaning att gå ut och sprida budskapet om Gud.
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En somrig portion kultur och gemenskap
Under perioden 3 juli - 21 juli, har vi Vägkyrka
i Skanörs underbara 1200-tals kyrka.
Kyrkan är öppen vardagar kl 12.00 - 18.00
Kom in och njut av stillheten och friden, tänd ett
ljus och titta på kyrkans underbara inventarier.
Det serveras fika och vid vackert väder
sitter vi ute.
Daglig andakt kl 15.00 inne i kyrkan. Varje torsdag kl
14.00 finns kyrkovärden Jan Nyberg på plats och
berättar kyrkans intressanta och spännande historia.
Varmt välkomna
diakon Carina Hansson

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.

Lutheraftnar

Starsingers - Startar v. 34
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 - Startar v. 35
Måndagar kl.16.45–18.15
för ungdomar i
åldrarna 13-20 år
För anmälan och information kontakta
körledare Anna Gustafsson.

Vill du veta mer om Martin Luther?
Våra Lutheraftnar fortsätter i höst.

Eftersom det är jubileumsår erbjuder församlingen
Lutheraftnar i Falsterbo församlingshus
mellan kl.18.00 – 21.00
21/9
19/10
12/11

Bordssamtal med gemensam måltid
Hur var Luther som son, familjefar och make?
Luthermässa
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Charlie & Johan

3

frågor till

3

vigselpar

från sommar 2015-2016
Ebba &Sven

Visste ni?
Svenska kyrkan
har 17.000
vigslar per år.

I Skanör Falsterbo
församling har vi
vigt 693 par
mellan åren
2000-2016!

Vad fick er att välja just någon av våra kyrkor?

Vi tycker att Skanörs kyrka är väldigt vacker och ligger på en vacker, naturskön och
fridfull plats. Ebba har också spenderat varje sommarlov i Skanör och är döpt och
konfirmerad i kyrkan och har därför även en personlig koppling till kyrkan i Skanör.

Vad föll ni för hos varandra?

Vi kände båda att vi hade mycket gemensamt, lätt att prata med varandra och att vi
hade väldigt kul ihop. Ebba föll för Svens humor, nyfikenhet, engagemang, trygghet
och glädje. Sven föll för Ebbas äkthet, engagemang, glada humör och pigga uppsyn.

Har det faktum att ni valde en kyrklig vigsel påverkat er syn på varandra?
Genom giftermålet känner vi att vårt förhållande vilar på en stabil grund och att vi
har en gemenskap som är större än bara vi två. Giftermålet innebär för oss en bekräftelse av vår kärlek, en tro på vårt förhållande och tillit till varandra. Känslan att
vi tillhör varandra har växt sig starkare under året. Vi är väldigt glada att vi har livet
framför oss tillsammans då det finns så många saker vi vill uppleva ihop, berätta och
visa varandra.
Fotograf Maria Baaring
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Vad fick er att välja just någon av våra kyrkor?

Vi är båda skåningar, men arbetar och bor i Stockholm sedan många år. För oss var det självklart att välja en kyrka på Näset, en
plats varifrån vi båda har många ljusa minnen. Skanörs kyrka är mycket vacker och har ett fantastiskt ljusinsläpp. Under vigseln lät
vi kyrkan stå i fokus med sparsamma dekorationer. Vi tror att det också bidrog till den fina och kärleksfulla stämningen som präglade vigselakten och som vi alltid kommer att kunna tänka oss tillbaka till.

Vad föll ni för hos varandra?

Att vi skrattade tillsammans och förstod varandra och hur vi såg på omvärlden. Med tiden lärde vi oss att vi behöver varandra och
har båda blivit mer sanna och tryggare människor av att leva tillsammans.

Har det faktum att ni valde en kyrklig vigsel påverkat er syn på varandra?

Relationen förseglas ju i någon utsträckning av vigseln, men den är varken sämre eller bättre efter att man har gift sig. För mig
(Charlie) fanns det inget alternativ till en kyrklig vigsel. Även om det får vissa juridiska konsekvenser, så är det de själsliga i löftena
som är på riktigt. De innebär nog inte att man automatiskt blir en bättre människa, men man lovar varandra att försöka och förlåta
varandra när det behövs. Framförallt säger man ja till varandra så som man är och lovar att älska varandra alldeles oavsett fel och
brister. Det är både utmaningen och det vackra med att gifta sig tycker vi.
Fotograf Agneta Elmegård

Anna & Douglas
Vad fick er att välja just någon av våra kyrkor i
Skanör-Falsterbo församling?

Falsterbo är en av de vackraste kyrkorna vi vet. Vi ville också ha
en intim kyrka som förankrade våra rötter till näset. Vi älskar
havet båda två och den ligger så vackert ända nere vid stranden.
Man kan nästan känna sanden inne i kyrkan. Vi har båda upplevt
konfirmationer och gudstjänster där som vi sätter stort värde på.
Dessutom andas kyrkan av historia och traditioner i alla dess
former.

Vad föll ni för hos varandra?

Douglas är som ett fantastiskt komplement till mig, lite excentrisk,
levnadskonstnär som får mig att leva ut lite mer än vad jag kanske
skulle gjort annars. Att få gifta sig en andra gång och få göra det
med en soulmate är nog få förunnat och något som jag tycker är
helt underbart.
Jag föll för Anna för hennes vackra blå ögon, hennes ständiga
leende, och otroliga generositet. Att sedan också ha så mycket
gemensamt, både vad vi har upplevt var och en för sig men också
vad vi tycker och tänker om saker och framtid är få förunnat. Att
dessutom få vakna varje morgon och känna att allting är så rätt
måste vara kärlek. Att dessutom ha en kvinna bredvid sig som
alltid förlåter mig i ur och skur är underbart – Anna är och förblir
mitt livsideal.

Har det faktum att ni valde en kyrklig vigsel påverkat
er syn på varandra?

Absolut – att gifta sig i kyrkan är någonting som är väldigt djupt
och förknippat med stort ansvar. Att få gifta sig inför vittnen och
med en präst som man har stort förtroende för är viktigt, för att
förankra vigseln och eftersom vi båda två är religiösa och går
regelbundet i kyrkan är detta mycket viktigt för oss och vi känner
detta varje gång vi går i kyrkan. Man skulle kanske kunna säga att
det har gett oss en gemensam respekt för varandra.
Fotograf Tine Guth-Linse
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Barn & Familjeverksamheten

						

HIMLALIV
V

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

SKANÖRS FÖRSAMLINGSHUS
Babycafé
För föräldrar med bebisar upp
till 18 månader.
Torsdagar
kl 10.00 – 12.00
Öppet-Hus
För föräldrar med barn som är över
18 månader samt syskon.
Torsdagar
Kl 14.00 – 16.00
FALSTERBO FÖRSAMLINGSHUS

PILGRIMSINFORMATION
Pilgrimsgruppens veteraner tar sommarlov nu.
Till hösten ses vi igen!
Vi träffas följande onsdagskvällar: 20 september,
18 oktober och 15 november, kl 18.30 - 20.00
i Falsterbo församlingshus.
Vi kommer att samtala kring en aktuell bok.
Är du intresserad är det plats även för dig!
Välkommen.
Vi träffas och vandrar varannan onsdag ojämn vecka
med start onsdagen 30 augusti. Vi samlas utanför
Skanörs kyrka kl 10.00 och är tillbaka
så att vi hinner deltaga i middagsbönen
som börjar kl 12.00

För information kontakta Eva Lindberg
evabl48@gmail.com
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Babyrytmik
För föräldrar med bebisar
mellan 1-12 månader.
Föranmälan.
Tisdagar kl 09.30 - 10.30 (föranmälan)
kl 11.00 - 12.00 (fortsättningsgrupp)
Rytmikdax
Musik, rörelse och dans för
barn mellan 4-5 år.
Föranmälan.
Tisdagar kl 15.00 – 16.00
Barn-Familjeverksamheten har
sommaruppehåll fram till vecka 34
då vi startar på nytt.
Tack för denna termin och ha en
skön sommar!
För mer information om
Barn & Familjeverksamheten kontakta
församlingspedagog Anna Gustafsson.

R o s e n c a fé &
Gudstjänst

Med anledning av evenemanget
Rosor på Falsterbonäset söndagen den
25 juni kl. 12.00 – 16.00 är Falsterbo
församlingshus med trädgård öppet
för Rosencafé. Dagen avslutas med
gudstjänst kl.16.00
Det serveras engelska scones och te, violinisten
Åke Hult bjuder på ljuvlig musik.
Ulla-Kristina Eriksson, Anita Philipson och
Britt-Elise Björnhov ställer ut foto och målerier i rosornas tecken.
På skoltorget kan man lyssna till ett föredrag
som hålls av David Carlsson som är ordförande i Falsterbonäsets Naturvårdsförening men
också entusiastisk odlare av gammaldags rosor
och medlem i Svenska Rosensällskapet. Man
kan också ta del av odlingstips, byta växter
och lyssna till musikframträdanden.
Det kommer också att finnas försäljning.
Utanför torget kan man bege sig på
tipspromenad på naturslingan och
rundvandring till olika rosenträdgårdar.
David Carlssons trädgård finns på
Strandbadsvägen 2 i Falsterbo.
Rosor på Falsterbonäset är en
trädgårdsfest för hela familjen som
Falsterbonäsets Naturvårdsförening
samarrangerar med Rosensällskapet.
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Ny präst

ÄNNU ETT ÅR LÄGGS TILL
HANDLINGARNA
Kyrkofullmäktige har haft sitt vårmöte och beslutat
att fastställa och bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet.
Vi kan lägga 2016 bakom oss och blicka vidare
framåt. Året som gått har varit glädjefyllt, men
också sorgligt, spännande, lärorikt och utmanande.
Glädjefyllt är att vi noterar en mycket tydlig uppgång i besökare till söndagens gudstjänster såväl
som i församlingens många andra aktiviteter. Att
mötas och träffas är grunden för all gemenskap.
Det mest sorgliga var att en i personalen hastigt
avled i juni. Till en annorlunda sorg hör att vi förlorade församlingens
utmärkta organist
till domkyrkan i
Lund. Vi är dock helt
övertygade att vår
nya organist också är
utmärkt och kommer
att fortsätta att sätta
församlingen på den
musikaliska kartan.
Bland det spännande och lärorika
kan nämnas att
församlingen under
året hade en pastorsadjunkt, den första
på nästan 20 år.
Till det utmanande hör församlingens byggnader.
Våra kyrkor och församlingshus står unikt i centrum för alla vår verksamheter. De åtgärder som
gjorts avseende ventilation och dränering i och omkring Falsterbo kyrka har gett stora förbättringar.
Renoveringen av Skanörs församlingshus är nu klar.
Ett verkligt lyft.
Ingen verksamhet kommer av sig själv. Därför vill
vi också framföra ett stort tack till kyrkoherden
tillsammans med all personal för ett utmärkt arbete.
Vi vill från såväl kyrkofullmäktige och kyrkorådet tillsammans med personal och församlingsbor
fortsätta att utveckla och bygga en stark gemenskap
och framtid för församlingen.
Vi önskar er alla en riktigt härlig och skön sommar.
Sara Lindström			
Kyrkofullmäktiges ordförande
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Lars Lindmark
Kyrkorådets ordförande

En vacker dag i maj kom Agneta Salomonsson ner från
Malmö för att hälsa på. Men också för att bli intervjuad
och fotograferad för vår tidning Kyrkoåret, ett roligt möte.
Agneta har alltid humorn nära till hands, är mästarinna på
situationskomik – men är framför allt känd och uppskattad
som en seriös och professionell präst i Svenska kyrkan.
text: Richard Aspegren

V

ad roligt att nu
hälsa dig välkommen
Agneta som församlingens nya präst.
Efter ansökan, intervjuer,
behörighetsförklaringar och
allt sådant formellt är det
nu klart att du börjar här vid
Midsommar.
Ja, tack så mycket! Jag är
glad över att vara tillbaka.
1997 gjorde jag mitt första år
som präst här.
Jag var pastorsadjunkt och
lärde mig en hel del.
Vilka bestående minnen har
du med dig från den tiden?
Att församlingen är jättefin.
Det jag särskilt minns är
den spännande och inte helt
vanliga kombinationen av
att församlingsbor och gäster
gillar och vårdar traditioner
å ena sidan men också – och
helt parallellt – är helt öppna
för nytänkande och att pröva
nya former. I en sådan miljö
och anda gillar jag att vara.
Vill du berätta lite
om ditt prästliv.
Javisst. Jag har alltså nu varit
präst i ganska precis 20 år.
Det är en ganska lång tid i
det praktiska prästlivet och
jag har dessutom tjänstgjort
oavbrutet. Mina två barn
var tillräckligt stora när
jag prästvigdes för att det
praktiskt skulle vara möjligt.
Två särskilda områden har
blivit mina: konfirmand-och
ungdomsverksamheten och
uppdraget som polispräst i
Malmö.

Vi har ju faktiskt jobbat
ihop tidigare, i Sofielunds
församling. Min första
kyrkoherdetjänst och du
som färsk komminister.
Vi skapade en hel del där,
också helt nya gudstjänstformer och verksamheter,
en dynamisk tid.
Vad tänker du nu kring
Skanör-Falsterbo?
Jag har lärt mig att ha
respekt för en plats historia.
Varje församling har sin
egen berättelse. Den vill jag
lära känna ordentligt här. Se
perspektiven både bakåt och
framåt. Då kommer idéerna.
När jag lär känna församlingsbor och medarbetare,
det är då bilden blir tydlig
och planer för församlingsarbete tar form. Nu vet jag
efter samtal med dig Richard
och andra i församlingsledningen att jag kommer att ha
ett särskilt ansvar
för vuxenlivet.
Jag trivs mycket bra med att
gå ut, ta samhällskontakter
på olika nivåer, att befinna
mig som präst på andras
planhalvor. Det ger alltid ett
utbyte och leder oftast till en
utvidgning och växt för den
församling jag arbetar i. Jag
är utbildad samtalsterapeut
och är van att leda grupper
och enskilda i problemlösning och utveckling. Jag vill
ut på andra arenor än de
klassiskt kyrkliga – det vill
jag gärna utveckla.

Låter mycket bra. Nu börjar du din
anställning här precis när sommar
och säsong tar verklig fart.
Vigslar, dop, konserter och
gudstjänster duggar tätt!
Är du redo?
Haha, och jag som trodde att jag
skulle kunna vara ett dekorativt
inslag hos Aldo över en glass
på eftermiddagarna.
- Nädu, jag är beredd och jag tycker
att det ska bli mycket intressant och

roligt. Jag tröttnar aldrig på den
gåva – kalla det gärna nåd – att jag
som präst möter människor som
önskar kyrkans tjänster, att jag får
lära känna dem mitt i livet och bistå
med det jag kan, mitt uppdrag som
präst.
Tack Agneta, och än en gång:
välkommen!

FAKTARUTA
Bor: Malmö – än så länge.
Familj: sambo, två vuxna barn:
Elias och Matilda, två katter
Fritid: resor, älskar Italien och
reser till Australien en
gång per år.

”

Jag har lärt mig att ha respekt
för en plats historia. Varje församling har sin egen berättelse.
Den vill jag lära känna ordentligt här.
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Lördag 24 juni
Midsommardagen
Friluftsgudstjänst på kyrkbacken i Falsterbo kl 16.00
Richard Aspegren och Karolina Larsson.

Onsdag 21 juni
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30

Söndag 18 juni
Första söndagen efter trefaldighet
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00.
Kyrkkaffe i tornrummet

(Begränsat antal biljetter)

Lördag 17 juni
Konsert i Skanörs kyrka kl 11.00
”En gåva till musiken”
Stråkkonsert med stipendiater ur
Ingrid och Per Welins stipendiefond.
Biljetter säljes vid entrén från kl 10.00

Onsdag 14 juni
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30

Kvällsmusik i Skanörs kyrka kl 18.00
S:t Krisfofferkören under ledning av Peter Sjunnesson.
Fri entré.

Söndag 11 juni
Heliga trefaldighets dag
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren och Ann-Sofi Härstedt.

Juni

26
30

19
23

16

Konsert i Falsterbo kyrka kl 19.30

Söndag 30 juli
Kristi förklarings dag
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00.
Mathilde Karlgren, Per Engström,
Anna Gustafsson och sommarkonfirmanderna.
Kyrkkaffe i tornrummet.

Onsdag 26 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Konsert i Falsterbo kyrka kl 19.30
Se sid 13.

Söndag 23 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren, Per Engström,
Anna Gustafsson och sommarkonfirmanderna.

Onsdag 19 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Konsert i Falsterbo kyrka kl 19.30
Se sid 13.

Söndag 16 juli
Apostladagen
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Agneta Salomonsson och Karolina Larsson.
Kyrkkaffe i tornrummet.

JUNI - JULI - AUGUSTI
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Fredag 14 juli
Konsert i Skanörs kyrka kl 19.00
Taubekören - Inträde 100kr, betalas i vapenhuset.

Onsdag 12 juli
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30

Se sid 13.

Konsert i Falsterbo kyrka kl 19.30

Söndag 9 juli
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Onsdag 5 juli
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30

Söndag 2 juli
Tredje söndagen efter trefaldighet
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Agneta Salomonsson och Per Engström.
Kyrkkaffe i tornrummet.

Juli

Onsdag 28 juni
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30

Med reservation för ändringar.
Sydsvenskans predikoturer gäller.
För löpande information se:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.se/skanorfalsterboforsamling
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Söndag 25 juni
Den helige Johannes Döparens dag
Rosor på Falsterbonäset med rosencafé i
Falsterbo församlingshus kl 12.00-16.00
och efterföljande gudstjänst i trädgården kl 16.00.
Richard Aspegren och Karolina Larsson. Se sid 7.

16

09
13

05
06

02

Onsdag 16 augusti
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Konsert i Falsterbo kyrka kl 19.30
Se sid 13.

Söndag 13 augusti
Nionde söndagen efter trefaldighet
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00.
Agneta Salomonsson och Karolina Larsson.
Kyrkkaffe i tornrummet

Onsdag 9 augusti
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 6 augusti
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Per Engström och Carina Hansson.

Lördag 5 augusti
Konfirmation i Skanörs kyrka kl 11.00
Konfirmation i Falsterbo kyrka kl 14.00 och 16.30

Fredag - Söndag 4- 6 augusti
Festival of Sacred Arts
Se sid 12.

Onsdag 2 augusti
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Augusti

Se sid 13.

Sommarens musik & kulturfestival återkommer

4 - 6 augusti
Fredag 4 augusti
Öppningskonsert kl. 19.00 på Strandbaden. Stor musikalkonsert med solister och en för konserten
specialsammansatt kör - allt under ledning av organist Per Engström.
Inträde: 150 kr.
Konsert kl. 22.00 i Falsterbo kyrka. Konsert inspirerad av Deep Purples musik. Robert Bennesh, orgel
Jonathan Dafgård, gitarr och Pelle Lindsjö, bas och Love Ekenberg, trummor.
Tack vare en generös gåva från Arne Frank och Catherine Astorga tar vi inget inträde till denna konsert.
Lördag 5 augusti
Konsert kl. 17.00 i Skanörs kyrka. Danska landskoret, med de främsta unga rösterna från hela Danmark,
under ledning av Jonas Rasmussen.
Inträde 100 kr.
Konsert kl. 19.00 på Strandbaden. ”Gospel by the beach” med Mark Miller (USA) och Subject to Change,
festivalkören samt Gospelkören ”One Nation” under ledning av Jonas Engström.
Inträde 100 kr.
Konsert kl. 22.00 i Skanörs kyrka. Daniel Moody (USA) – countertenor och David Fung (AUSTRALIEN) – piano.
Inträde 100 kr.
Söndag 6 augusti
Musikhögmässa kl. 11.00 i Falsterbo kyrka med Mark Miller och ”Subject to change”.
Konsert kl. 19.30 i Falsterbo kyrka. Jazz inom ramen för församlingens ordinarie sommarserie.
Inträde 100 kr.

Festival of sacred

festivalofsacredarts.se
facebook.com/festivalofsacredarts
svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

I SAMARBETE
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KONSERTER

Carry Persson

Louise Fribo

9 JULI KL 19.30 I FALSTERBO KYRKA
Louise Fribo, bejublad dansk sopran ger konsert i
Falsterbo kyrka med komp av organist Per Engström.
Entré 100kr, biljetter säljs i vapenhuset.
14 JULI 19.00 I SKANÖRS KYRKA
Taubekören - Inträde 100 kr, biljetter säljs i vapenhuset.
16 JULI 19.30 I FALSTERBO KYRKA
”Beethovens 5 pianokonsert”
Per Tengstrand, pianist tillsammans med Bergendalkvartetten
tar oss med in i Beethhovens värld.
Entré 100kr, biljetter säljs i vapenhuset.

Celia Linde

Per Tengstrand

23 JULI 19.30 I FALSTERBO KYRKA
”Tack för den härliga sommar´n”
Carry Persson - bas-baryton återkommer till Falsterbo
för ännu en högt uppskattad konsert i sommarens tecken.
Ackompanjerad av Per Engström.
Entré 100kr, biljetter säljs i vapenhuset.
30 JULI KL 19.30 I FALSTERBO KYRKA
”Gitarrens universum”
Den klassiskt skolade gitarristen Celia Linde
tar med oss på en musikalisk resa mellan kontinenterna.
Entré 100kr, biljetter säljs i vapenhuset.

Clara Vuust

6 AUGUSTI KL 19.30 I FALSTERBO KYRKA
”Summer Songs and Serenades/ Here´s to Love”
Den danska sångerskan Clara Vuust, italienska pianisten Francesco Calì,
danska gitarristen Jeppe Holst, amerikanska trummisen Tim Lutte
och danska basisten Henrik Simonsen ger oss en mångkulturell Jazzkonsert
med kärleken i fokus.
Entré 100kr, biljetter säljs i vapenhuset.

Trio Azul

13 AUGUSTI KL 19.30 I FALSTERBO KYRKA
Trio Azul kommer och musicerar i den argentinska tangons tecken.
Entré 100kr, biljetter säljs i vapenhuset.

GOSPEL
BY THE BEACH

Tack 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.
I mån av plats kan även den intresserade allmänheten delta.

Projektet resulterar sedan i en
utomhuskonsert på
Strandbaden i Falsterbo den 5
augusti kl. 19.00 och bjuder till
upplevelser i en unik naturskön
miljö där musiken möter havets
vågor. Konserten presenteras som
en del av Festival of Sacred Arts.
Anmälan och övrig information:
Martin Haksten 0701 - 61 96 75
martin.haksten@svenskakyrkan.se

KYRKOÅRET
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Filmer om våra kyrkor i Skanör och Falsterbo
Under åren har det gjorts flera
filmer om våra vackra medeltidskyrkor
i Skanör och Falsterbo och nu har det
tillkommit två nya.

kyrkobyggnaderna ansvarar kyrkoherde
Richard Aspegren, som säger:
- Mycket roligt och bra med dessa
nya, välgjorda kortfilmer om våra två
kyrkor i församlingen.
Filmaren och initiativtagaren Eric LindJag märker ofta vilken kraft kyrkoqvist berättar, ”Våra kyrkor
byggnaderna har i människors
har spelat en väldigt central
liv och historia – och det beror
roll för människorna i Skanör
förstås på de starka erfarenNya
och Falsterbo under så
heter och händelser familjen
många århundraden och är
och släkten varit med om i
filme
fortfarande, på ett eller anr! dessa heliga rum.
nat sätt, en viktig del i våra
Kyrkan blir en naturlig del av
liv. Detta vare sig man är
vårt liv, vår identitet.
aktivt kristen eller inte. Och
de har en otrolig historia att berätta.”
Filmerna är bekostade av några lokala
företagare i samarbete med församFilmerna är fem minuter långa och deras
lingen och detta har varit mycket
primära mål är inte att berätta allt utan att
viktigt för projektet.
väcka ett intresse hos åskådaren om kyrkorDet ger nämligen en större variation
nas och ortens långa och spännande historia.
mellan olika tankegångar och man får
För församlingen och därmed även
se fler sidor av kyrkornas betydelse.

14 I KYRKOÅRET

Filmerna handlar om kyrkobyggnaders
betydelse ur inte bara ett religiöst
perspektiv, utan även ur ett socialt
och historiskt perspektiv. Historien om
Skanör och Falsterbo kan inte berättas
utan kopplingen till våra kyrkor.
Filmerna kommer att finnas tillgängliga
på sociala medier och på olika ställen
i kommunen. Det kommer även att
finnas en QR-kod till dem i kyrkorna, så
besökarna kan se filmerna på plats.
Inom kort hoppas man även kunna
erbjuda filmerna textade till engelska
för den internationella publiken.
text: Erik Lindqvist

Välkommen till din
personliga galleria i Höllviken!

Fri parkering!
Toppengallerian
vard 10-20
lörd 10-17
sönd 11-17

Toppen ICA
vard 8-20
lörd 8-18
sönd 8-18

Öppettider Apoteket, Burger King, Espresso House och
Systembolaget - se www.toppengallerian.se

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

123 616 13 19

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

Välkommen in till oss!

Skanör

Öppet alla dagar 7-23
tel 040 - 47 02 58
Södergatan 12

Näsets egen begravningsbyrå sedan 1996
Vi finns på Falsterbovägen 50 i Höllviken
Dygnet runt på telefon 040 – 45 10 26
www.arcusnet.se
KYRKOÅRET I 15

Maria Borelius
Jag möter vetenskapsjournalisten och företagaren Maria Borelius på Kafé Kust i
Falsterbo. Hon har just varit ute på en ”Spiritual Walk” vilket Maria förklarar som
att man promenerar samtidigt som man lyssnar på appen ”Pray as you go”.
Programmet leds av en engelsk katolsk präst som inleder varje sändning med att
läsa en bibeltext, be en bön som sedan följs av kristen musik som är hämtad från
alla världens hörn.
– Jag brukar använda appen varje dag, det är ett vardagssätt
för mig att prata med Gud.

Profilen

KYRKOÅRET
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Text: Anna Gustafsson

Mari

Vem är Maria?
Jag är nyfiken, inkännande, kreativ
och läsglad.

Vilken anknytning har du till
Skanör-Falsterbo?
Familjen har sommarhus i
Falsterbo sedan en lång tid tillbaka.
Jag älskar naturen på Näset.
Min man Greger Larson är skåning
från början och vi träffades i Lund
där min farfar Aron Borelius var
professor i konsthistoria så det
finns många Skånekopplingar.
Vintertid bor vi i England, det är
vår bas.
Nämn någon händelse som starkt
har påverkat ditt liv?
När jag var 27 år omkom min
yngre bror i en olycka.
Det var en svår förlust för mig och
i samband med sorgearbetet fick
jag kontakt med min gamla
konfirmationspräst och då väcktes
min tro på nytt.
När det gäller tron blev jag också väldigt påverkad av min tid i
biståndsorganisationen Hand in
Hand International där jag arbetade som VD, med Percy Barnevik
som styrelseordförande. Organisationen arbetar mot fattigdom
genom att främja företagande och
skapa arbetstillfällen, främst för
kvinnor.
Jag åkte ofta till Indien och mötte
en chockerande fattigdom.
Där fick jag ett oförglömligt möte
med en hinduisk kvinna.
Hon sa till mig:
– Jag förstår inte varför du åker
hit till Indien och vill hjälpa oss
här, räcker det inte att hjälpa dina
egna där hemma. Ingen från Indien
skulle åka till Sverige och hjälpa
er. Detta blev ett uppvaknande för
mig, en aha-upplevelse.
Kristendomen är speciell och unik,
den inkluderar alla människor
oavsett var man bor och kärleken är kärnan i budskapet.Sedan
har mötet med min man haft stor

betydelse för mig. Greger och jag
träffades i Lund när vi båda var
unga studenter och gick omkring i
håliga jeans. Vi har fått fyra barn
tillsammans och deras födslar har
betytt otroligt mycket för mig.

Vilket förhållande har du till
kyrkan?
Man kan beskriva kyrkan som ett
andligt gym som erbjuder olika
andliga träningsredskap.
Precis som man går och tränar
vissa muskler på gymmet för att må
fysiskt bra måste man uppsöka kyrkan för att få sina andliga behov
tillfredställda annars kan man inte
utvecklas andligt.
Jag tänker att människan har fyra
rum inom sig: det emotionella,
fysiska, mentala och andliga.
Om människan undviker att besöka det andliga rummet fattas hon
något.

Vilket förhållande har du till Gud?
När jag var barn föreställde jag
mig Gud som en tandläkare med
vit rock, en man mycket lik min
morbror. Nu i vuxenålder ser jag
Gud som en oändlig kraft, större än
universum.
Man behöver inte vara smart inför
Gud.
Gud är oändlig kärlek och oändlig frid som finns för oss alla och
mellan oss alla.
Gud är en möjlighet till försoning
och omstart.
Vissa perioder lever man med vissa
bibeltexter och just nu andas jag
med Psaltarpsalmerna 23 och 121.
Psaltarens författare som levde för
tusentals år sedan beskriver exakt
samma dilemman som jag och du
kan uppleva idag. Man kan känna
igen sig och det finns en stor tröst
i detta.

Vilka är dina drömmar?
Till kyrkorummet kan man komma
Att jag och mina två kollegors
och bara vara utan att prestera.
stiftelse Ester (som betyder stjärna)
Prästen behöver inte belysa politik
skall kunna hjälpa många arbetslöoch samhällsproblem i sin predikan
sa invandrarkvinnor att kunna starutan skall
ta egna företag
främst ägna
och att de på
Jag tänker att människan
sig åt att vara
det viset skall
har fyra rum inom sig:
uttolkare av
kunna skapa
andliga parasig en trygg och
det emotionella, fysiska,
metrar. När
stabil framtid
mentala och andliga.
jag kommer
i det svenska
till en gudsOm människan undviker att samhället.
tjänst längtar
besöka det andliga rummet
jag i första
Sedan önskar
fattas hon något.
hand efter att
jag givetvis
få ett andligt
att min familj,
tilltal.
släkt och vänner skall få leva
Är det lättare att tala om andliga
bra liv i kärlek och trygghet.
frågor i England?
I England är det mer naturligt
När Maria och jag skils åt, slår det
att vara andlig och att besöka en
mig att Ester också är namnet på
kyrka. Det kan höra ihop med att
en drottning som nämns i Bibeln.
kyrkan i England inte är skild från
Denna kvinna var mycket modig
staten. Jag skulle önska att Svenska
och handlingskraftig, en kvinna lik
kyrkan här hemma i Sverige skulle
Maria Borelius.
räta på ryggen lite mer och inte be
om ursäkt för sin existens.
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KEFAS, ungdomskvällar på Falsterbo församlingshus
Nu har vi sommarlov, ha en skön sommar
alla fina ungdomar!
KEFAS startar igen tisdag den 29 augusti

Missa
inte!

KOMMANDE EVENT!!!
Upptakt och Återträff med grillkväll för alla
ungdomar och alla våra ungdomsverksamheter
tisdag den 22 augusti 18-21

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

Följ oss på Facebook och
Instagram för alla de
senaste uppdateringarna.
facebook.com/skanorfalsterboforsamling
Insta: @skanorfalsterbo_forsamling

18
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Infomöte!

Onsdagen den 23 augusti kl
i Falsterbo församlingshu
Vi vill hälsa er, dig och din(a) vård
välkomna till ett information
inför kommande konfirman
Det gäller både termins- och somm
Vi serverar frukt, vatten, kaffe

Välkommen som Konfirmand 2017-2018!
I början på augusti kommer du
som är född 2003 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 2017-2018
Start 3 september 2017,
konfirmation 19 maj 2018 i
Skanörs kyrka.
Våra konfirmandträffar sker
var tredje söndag (med reservation för någon ändring) i
Skanörs församlingshus under
hösten och våren.
Gruppen gör en resa till
Wittenberg - Berlin under
våren, som konfirmand betalar
du en liten egenavgift.

Sommargrupp 2018
Start 18 juni, konfirmation
7 juli i Skanörs kyrka och
Falsterbo kyrka.
Våra konfirmandträffar sker
under tre sammanhängande
veckor i Falsterbo församlingshus.
Vi träffas söndag – torsdag
kl 9.00 – 13.00.
Gruppen åker på läger.
Sommartid erbjuder vi
vartannat år en tidigare
respektive senare
konfirmandgrupp.
2018 är det konfirmation i

början av juli och 2019 blir
det konfirmation i början av
augusti osv.
Mer beskrivning av de olika
konfirmandgrupperna och en
anmälningsblankett kommer i
din brevlåda, du kan även gå
in på vår hemsida.
www.svenskakyrkan.se/
skanorfalsterbo
Vid frågor om ungdom- och
konfirmandverksamhet kontakta
församlingspedagog Carina Samuelson

18.30
us.
dnadshavare,
nsmöte
ndtid.
margruppen!
e och the.
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HÄR NÅR DU OSS

LEGALT NYTT
DÖPTA
MARS
Adrian Olof Ian Cawood
Charlie Zlatan Arne Wramdemark
APRIL
Svea Sigrid Uhnbom
Tage Peder Christian Fröslev
Fred Harry Nils Trolle
Erik Sigvard Rosengren
Karl Philip Gunnar Blom
VIGDA
APRIL
Sandra Flensburg Lehmann och
Henrik Håkansson
Pia Larsson och Dan Lindgren
Ida Svensson och André Dorén
Maj
Gerd Kristiansson och Sven Sjöborg
AVLIDNA
FEBRUARI
Ann-Marie Risberg, 98 år
Elly Nilsson, 91 år
Maj-Britt Löfquist, 90 år
Margareta Ohm, 75 år
Bo Hågerup, 75 år
Ruth Rudolph, 83 år
MARS
Magnus Mathorne, 89 år
Berit Ödén, 86 år
Lena Persson, 70 år
Berit Ödén, 86 år
APRIL
Karin Påhlsson, 88 år
Suzanne Olsson, 70 år
Amy Nordenfjord, 90 år
Annikki Lietosaari, 82 år
Göran Hall, 68 år
Maj
Lennart Ekvall, 84 år
Gunnar Fäldt, 83 år
Karin Sjönnerstedt, 78 år
Jan Nilsson, 66 år
Gertrud Hinas Jansson, 78 år

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

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

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

KYRKOGÅRDSFÖRESTÅNDARE
Tomas Holmgren
Tel: 040 - 47 97 17
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@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
Mathilde Karlgren
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se

K Y R K TA X I

Säg ”kyrktaxi” när Du/Ni beställer.
Tel:
- 45 33 00 OBS ej färdtjänst!
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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

ORGANIST
Per Engström
Mobil: 0722 - 14 24 01
per.engstrom@svenskakyrkan.se

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

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

HIMLALIV
Kyrkogatan 6
Tel: 040 - 47 97 11

Den 17 september är det kyrkoval. Val kommer att
ske till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och till
kyrkomötet på nationell nivå.
Läs mer om valet i nästa nummer där våra
tre olika nomineringsgrupper kommer
presentera sig och sina program.

KYRKVÄKTARNA I SKANÖR
Tel tid: Kl 09.00 - 09.30
Tel: 040 - 47 97 09

KOMMINISTER
Agneta Salomonsson
Mobil: 0702 - 15 71 24
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se

EKONOMI
Göran Brändemar
Tel: 040 - 47 97 02
Mobil: 0705 - 24 02 02
goran.brandemar@svenskakyrkan.se

Var med och påverka!

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

FÖRSAMLINGSPEDAGOGER
Anna Gustafsson, barn och familj
och körledare barn och ungdomskörer
Tel: 040 - 47 97 12
Mobil: 0733 - 24 96 53
anna.e.gustafsson@svenskakyrkan.se
Carina Samuelson, konfirmand, ungdom
Tel: 040 - 47 97 14
Mobil: 0708 - 34 57 97
carina.samuelson@svenskakyrkan.se

Tomas Holmgren, kyrkogårdsföreståndare
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@svenskakyrkan.se
Benjamin Holmgren
Mobil: 0708 - 34 13 19
benjamin.holmgren@svenskakyrkan.se
KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Lars Lindmark
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com
KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE
Sara Lindström
Mobil: 0768 - 94 19 62
sara@lindstromfamily.se
KYRKVÄRDAR
Aina Andersson
Susanne Bergman
Guje Fahlström Dahlberg
Karin Gustafsson
Catharina Gustafsson
Birgit Guth
Gertie Hansson
Sara Lindström
Sonia Löfkvist
Jan Nyberg,
Susanne Ohlsson
Hans Palenius

