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Ledare

Välkommen hit - Välkommen hem!

D

e här orden möter alla som reser in
till Uppsala. Detta oavsett om du är i
Uppsala för första gången eller om du är
en återkommande gäst. För mig är Uppsala staden där jag föddes,
döptes, studerade till präst
och nu senast fick min
examen i kvalificerad predikan. Den är en omistlig
del av mig samtidigt som
jag ständigt är en tillfällig
besökare, så är det väl för
de flesta av oss.
Vi har platser i vårt liv och
i vårt hjärta som vi gärna återkommer till
i livet och besöker.

Välkommen hit - Välkommen hem!
En hälsning till alla er som reser in till
Skanör och Falsterbo. Ett välkommen till
dig som bott här i all tid, till dig som bor
här vissa tider av året, till dig som kommer hit som turist, till dig som söker en
fristad eller till dig som dras hit av andra
skäl.
Vi i församlingen vill också att ni skall
känna er hemma här med oss.
Livet är inte alltid lätt och det går inte
alltid att ta paus ifrån det som är svårt
och tynger. Därför håller vi våra kyrkor
öppna för ljuständning, andakt och för att
bara sitta ner. Vi hoppas att du ska känna
dig: Välkommen hit - Välkommen hem!

Därför tänker jag mig att Uppsalas slogan
också i allra högsta grad gäller även här i
Skanör och Falsterbo.

Guds välsignelse önskar jag er alla!
kyrkoherde Patrik Ahlmark

Följ oss på sociala medier för att ta del av

allt det senaste som händer i din församling!
facebook.com/skanorfalsterboforsamling
instagram: @skanorfalsterbo_forsamling
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VÄGKYRKA I SKANÖR
OCH FALSTERBO
- en somrig portion
kultur och gemenskap
Välkommen in i våra vackra 1200-tals kyrkor.
Kom och njut av stillheten och friden, tänd ett
ljus och lär dig mer om de två pampiga kyrkorna
längst ut på näset.

SKANÖR: 2 juli - 20 juli
Måndag - fredag kl 12.00 - 18.00
Guidning tisdagar kl 14.00-15.00
Daglig andakt kl 15.00
FALSTERBO: 23 juli - 8 augusti
Måndag - onsdag kl 12.00 - 16.00
Guidning tisdagar kl 13.00-14.00
Daglig andakt kl 14.00
SE FILMERNA OM VÅRA KYRKOR

Lokala filmaren Erik Lindqvist har producerat två
fina filmer om församlingens två medeltida kyrkor.
Scanna qr-koden* med din mobil och se filmerna
direkt eller besök församlingens Youtubekanal - sök
på Skanör-Falsterbo församling så hittar du oss.
*Qr-läsare hittar du där du normalt laddar ner appar.

Falsterbo kyrka

Är du sugen på att sjunga gospel?
Då har du möjlighet att vara med i en sommargospelkör som Skanör-Falsterbo församling och Ljungkyrkan i
Höllviken arrangerar genom ett samarbetsprojekt, i augusti
2018. Kören leds av Karolina Larsson. Det är gratis att
medverka.
Vi kommer sjunga blandad gospel i tre stämmor och vi
repar fem torsdagar i augusti och kommer göra en konsert
och medverka i en söndagshögmässa.

Nybörjare eller van spelar ingen roll - alla är
välkomna!
För mer information och anmälan kontakta körledare
Karolina Larsson på 0709 - 83 73 33 eller
skut.karolinalarsson@gmail.com

Skanörs kyrka

Följande datum gäller för repetition/framträdanden:
2 augusti Ljungkyrkan i Höllviken 19.00-21.00
9 augusti Skanörs församlingshem 19.00-21.00
16 augusti Ljungkyrkan i Höllviken 19.00-21.00
23 augusti Skanörs församlingshem 19.00-21.00
26 augusti medverkar vi på Högmässan i
Skanörs kyrka kl 11.00
30 augusti rep i Ljungkyrkan i Höllviken 19.00-21.00
1 september Konsert i Ljungkyrkan i Höllviken kl 18.00
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.ljungkyrkan.se/
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Hopp i benen på konfaresan till Berlin 2018

Välkommen som Konfirmand 2018-2019!
I början på augusti kommer du som är född 2004 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 2018-2019
Start söndag 9 september 2018, konfirmation lördag 18 maj 2019 i Skanörs kyrka.
Våra konfirmandträffar sker var tredje söndag kl 13.30-17.30 (med reservation för någon ändring) i Skanörs församlingshem under hösten och våren. Gruppen gör en resa till Wittenberg - Berlin under våren, som konfirmand
betalar du en liten egenavgift.
Sommargrupp 2019
Start måndag 29 juli, konfirmation 17 augusti i Falsterbo kyrka.
Våra konfirmandträffar sker under tre sammanhängande veckor i
Falsterbo församlingshem. Vi träffas söndag–torsdag kl 09.00 -13.00.
Gruppen åker på ett tre-dagarsläger.
Sommartid erbjuder vi vartannat år en senare respektive tidigare
konfirmandgrupp. 2019 är det konfirmation i mitten av augusti och
2020 blir det konfirmation i början av juli 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
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INFOMÖTE! TISDAGEN DEN
28 AUGUSTI KL 18.30 I
SKANÖRS FÖRSAMLINGSHEM.

Vi vill hälsa er, dig och din(a) vårdnadshavare, välkomna till ett informationsmöte inför kommande konfirmandtid.
Det gäller både termins- och
sommargruppen.
Vi serverar frukt, vatten, kaffe och té.
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önskar vi alla fina ungdomar
som konfirmerades lördagen
den 19 maj i Skanörs kyrka.
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KO N F I R M A N D E R N A

Kommande Ungdomsevent – Grillkväll
för alla ungdomar i Skanör-Falsterbo
•Upptakt för ungdomsverksamheten och
ungdomskören Hopeful
•Återträff för ”gamla” konfirmander
•God mat och olika happenings
Vid frågor om ungdom- och konfirmandverksamhet
kontakta församlingspedagog Carina Samuelson.
Kontaktuppgifter se sid. 20.
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U N G D O M S K V Ä LL

M i c h e l l e A l m e g å rd
Tr u l s A n d e r s s o n
M a l te A s p e l u n d
D a n i e l M a n n fa l k B o e s e n
A g n e s B u rg e
Oskar Davidson
Linus Glad
A n to n S c h a a r H a m m a r to r p
M o v i t z L e te l i e r H a n s s o n
Ebba Hultman
Ella Jarl
M y J o h n fo r s
Elin Jönsson
Emma Leet
Lucas Levau
F e l i x L i n d s t ra n d
M a j a L u n d g re n
A d r i a n L ü d d e c ke n s
August Nilsson
M i k a e l Pe r s s o n
Linnéa Qvarlander
Blanka Röhl
Olivia Tidell
T i l d e W i d fo r s
A l b i n Wä r m l i n d

Här kan du träffa din
a kompisar, utmana någ
on i guitar
hero, spela pingis oc
h spel, måla, låna en
elgitarr och
käka pannkakor. Det
går också att få studie
hjälp.
Vi avslutar kvällen me
d W.W.J.D!
är för dig som går på
högstadiet och
gymnasiet. Gå med i
KEFAS
ungdomskvälls faceb
ookgrupp så blir du up
pdaterad!
-Sök på KEFAS Ungd
omsk väll!

KEFAS

Tisdagar.. kl 18-21
l

fa ls te rb o fö rs a
m li n g s h u
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www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
facebook.com/skanorfalsterboforsamling
Instagram: @skanorfalsterbo_forsamling
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– Gospeln dundrade in i mitt hjärta när jag var 12 år och deltog i ett gospelkörläger
med körledaren och sångerskan Cyndee Peters. Sedan dess har den varit en evig
följeslagare. För mig är gospel helande.
Linda Letelier Hansson, 42, år deltog
i tvprogrammet Mästerkocken 2015
och placerade sig där bland de 10 bästa
kockarna. Nu driver hon bistron Lindas
Fingermat (latinoinspirerad mat med
egen twist) sedan år 2016 tillsammans
med sin man Christopher. Paret har
fem pojkar, storebror Movitz, Dag och
Ruben som är tvillingar och Chaplin och
Henry som också är tvillingar.
Både Linda och Christopher har förutom
sin stora förkärlek för mat ett stort
musikintresse. Christopher spelar gitarr
och är utbildad musiklärare och Linda
älskar att sjunga. Hon har sjungit i
kör sedan nio års ålder. Hennes första
körledare heter Barbro Fellinger och har
betytt mycket för Lindas musikaliska utveckling och de har fortfarande kontakt
med varandra. Barbro omskolade sig på
senare år till präst och har döpt Chaplin
och Henry i Falsterbo kyrka.
Efter barndomsåren i Växjö började
Linda att studera till lärare i Lund och
deltog under studietiden i Lunds Domkyrkokör som sjöng gregoriansk musik
och leddes av Tomas Willstedt. När hon
sedan flyttade ner till Skanör började
hon att sjunga i gospelkören Gospel
Glory i Höllvikens församling. Linda
hade längtat mycket efter att få sjunga
just gospel och det fanns vid denna
tidpunkt ingen gospelkör i
Skanör-Falsterbo.
I dag sjunger du med i Embrace,
församlingens gospelkör som leds av
Karolina Larsson.
Hur är det?
- Att sjunga gospel är helande. Man får
styrka och tröst genom att sjunga. Hur
trött jag än är, så kommer jag alltid hem
pigg och fylld av energi efter en körövning. Vi har en jättehärlig gemenskap i
kören. Det är inte bara det att vi sjunger
tillsammans utan vi kan verkligen prata

med varandra om allting, både det vi
tycker är jobbigt och det som vi gläds
över. Karolina är en superduktig körledare som får oss körsångare att blomma
ut och jag ser framemot varje körövning.
Dessutom får vi möjlighet att förmedla
vår glädje till andra genom alla konserter och högmässor som vi medverkar i.
När jag var 12 år deltog jag i ett gospelkörläger med Cyndee Peters och då och
där dundrade gospeln in i mitt hjärta.
Sedan lägret för drygt 30 år sedan har
gospeln varit en evig följeslagare i mitt
liv. Jag kommer speciellt ihåg en sång
som vi sjöng som heter My lord what a
morning, en sång som får mig att känna
tacksamhet över livet. Linda sjunger några strofer och visar hur Cyndee dirigerade kören med stor inlevelse.
Vad är tro?
Jag har vuxit upp i ett ateistiskt hem.
Min pappa Leopoldo och mamma
Margareta var båda politiskt aktiva och
religionen hade ingen plats i deras liv.
Under min uppväxt upplevde jag att
jag kunde prata med mina föräldrar om
mina existentiella funderingar kring liv
och död men våra tankemönster kunde
inte alltid mötas. När jag umgicks med
min mormor, morfar och farmor samtalade vi mycket om tro. Jag bodde också
vissa perioder tillsammans med min
farmor. Farmor kom från hamnstaden
Valparaiso i Chile. Hon var katolik och
för henne var det självklart att det fanns
en Gud. Jag följde ofta med henne till
kyrkan, där vi tände ljus tillsammans.
Min mamma gav mig dock boken
Kamrat Jesus skriven av Sven Wernström. En barnbok som framställer Jesus
som en historisk person och en slags
marxistisk revolutionsledare.

Min religionslärare under gymnasietiden
var ett bra bollplank i mina ifrågasättanden kring religion och hon tog mig och
min bästa kompis frågeställningar på
djupt allvar.
När jag var 20 år var jag med om en
speciell andlig upplevelse i samband med
min mormors bror Sigges bortgång. Jag
brukar säga att det var vid detta tillfälle
jag blev troende. Allt som tidigare hade
verkat så oförklarligt och svårt blev
enkelt och klart. Jag behöver inte gå
in på några detaljer, men mycket blev
självklart och enkelt och min dödsångest
försvann.
Vad tänker du om Gud?
Jag är inte redo att definiera Gud. I
vissa bibeltexter uppfattar jag Gud som
dömande. Det är enklare med Jesus. Jag
upplever honom som förlåtande och att
han förmedlar att alla människor har en
uppgift här på jorden.
Vad tycker du är meningen med livet?
Mina barn och familj, att tillsammans
skapa ett meningsfullt liv. Glädjen är
viktig. Det är viktigt att kämpa för omsorg och glädje.
Vi sjunger en sång i Embrace som heter
I belive in God. Texten hittades på en av
murarna i ett koncentrationsläger som
öppnades efter Hitlers fall och den lyder
så här: Jag tror på solen även om den
inte skiner. Jag tror på kärleken även
om jag inte känner den. Jag tror på Gud
även om han är tyst.
Linda börjar sjunga, först svagt och sedan med full volym. Hon kan inte hejda
sig. Hela hon strålar av sångarglädje och
själv väcks jag från min vardagsdvala.
Det finns kraft och glädje i gospel, jag
håller med Linda.

Linda Letelier Hansson
Jag har ifrågasatt min tro hela livet. När
jag var tonåring ville jag gärna diskutera
och vända och vrida på olika tänkesätt.

Text: Anna Gustafsson
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PE R B ÄC KE R TRIO
EN JAZZINSPIRERAD KVÄLL
TISDAGEN DEN 3 JULI KL 19.00
SKANÖRS KYRKA. ENTRÈ 100KR
Biljetter säljes vid dörren innan konserten.
Möt Piazzolla, Peterson-Berger, Pat Metheny, Sting,
Taube med flera i en skön mix med de vackra
melodierna i centrum. Vi blandar argentinsk tango,
svensk folkton, jazz, italienska filmteman och
originalkompositioner med en jazzblå tråd, vilket ger
våra framträdanden en helt egen karaktär.
Vi är: Per Bäcker–saxofoner & klarinett.
Hans Delander–piano. Jan Karlsson–kontrabas.

En oregelbundet
formad pärla

Musik från barocken med en flirt mot
Falsterbo Horse show.
TISDAGEN DEN 10 JULI KL 19.00
FALSTERBO KYRKA. ENTRÈ 100KR

Per Bäcker trio.
Per Engström
Karolina Larsson

Biljetter säljes vid dörren innan konserten.
Karolina Larsson-sång och Per Engström cembalo,
orgel, piano.

En Dansk Näktergal
TISDAGEN DEN 17 JULI KL 19.00
SKANÖRS KYRKA. ENTRÈ 100KR

Biljetter säljes vid dörren innan konserten.
Den danska koloratursopranen Louise Fribo återkommer med ett sprudlande sommarprogram,
ackompanjerad av organist Per Engström.
(Louise var solist vid den bejublade nyårskonserten 2017)
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Louise Fribo

Solokonsert med

TITUS OXENSTIERNA
TISDAGEN DEN 24 JULI KL 19.00
FALSTERBO KYRKA. ENTRÈ 100KR
Biljetter säljes vid dörren innan konserten.
Titus Oxenstierna är en ung klassisk gitarrist
uppvuxen i Stockholm.
Efter ett treårigt musikprogram på Södra Latins
Gymnasium flyttade han till Katowice, Polen för
att studera klassisk gitarr vid Karol Szymanowski
Academy of Music med världsberömda gitarristen Marcin Dylla som huvudlärare.
Titus vann Stockholm International Music Competition år 2016. Han har gett uruppföranden
av ett flertal verk från kompositörer av sin egen
generation och uppträtt på bl.a. Uppsala
Gitarrfestival.

KÄRLEKSFULLA
TONER OCH
TANKAR OM
SOMMAREN
TISDAGEN DEN 31 JULI KL 19.00
SKANÖRS KYRKA. ENTRÈ 100KR
Biljetter säljes vid dörren innan konserten.
För fjärde året i rad gästar
Operasångaren Carry Persson SkanörFalsterbo. Detta året i Skanörs kyrka,
tillsammans med kapellmästaren Per
Engström bjuder de på en virtuos sommarkonsert med allt från Land du välsignade till Barberaren i Sevilla. Varje år har
publiken kvitterat med stående ovationer
till detta musikaliska radarpar. De vet att
locka med både starka och svaga toner.
Med både skratt och tårar, på skämt och
på allvar, på skånska och italienska och
med en stor portion kärlek till Sverige och
sommaren.

Carry Persson
KYRKOÅRET I 9
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Lördag 23 juni
Midsommardagen
Friluftsgudstjänst på Skanörs borgruin
kl 16.00. Se sid 17.

Onsdag 20 juni
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

(Begränsat med platser)

Konsert i Skanörs kyrka kl 15.00
”En gåva till musiken””
Stråkkonsert med stipendiater och instrumentlåntagare ur Ingrid och Per Welins
stipendiefond. Entré 100kr. Se sid 18.

Söndag 17 juni
Tredje söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 13 juni
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 10 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Lördag 9 juni
Konsert i Skanörs kyrka kl 18.00 med
Skanör-Falsterbo vokalensemble.
Fri entré. Se sid 18.

JUNI
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Söndag 15 juli

Onsdag 11 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 10 juli
Sommarkonsert i Falsterbo kyrka kl 19.00
En oregelbundet formad pärla
Entré 100kr. Se sid 8.

Söndag 8 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

07

Onsdag 4 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 3 juli
Sommarkonsert i Skanörs kyrka kl 19.00
Per Bäckers trio. Entré 100kr. Se sid 8.

Söndag 1 juli
Apostladagen
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

JULI

Lördag 7 juli
Konfirmation i Falsterbo kyrka kl 11.30
och kl 14.00
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01
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05
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31

29

25

24

Onsdag 8 augusti
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 5 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

AUGUSTI
Onsdag 1 augusti
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 31 juli
Sommarkonsert i Skanörs kyrka kl 19.00
Carry Persson - operasångare.
Entré 100kr. Se sid 9.

Söndag 29 juli
Nionde söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 25 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 24 juli
Sommarkonsert i Falsterbo kyrka kl 19.00
Titus Oxienstierna - gitarr.
Entré 100kr. Se sid 9.

J UN I - JULI - AUG U ST I
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Med reservation för ändringar.
Sydsvenskans predikoturer gäller.
För löpande information se:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.se/skanorfalsterboforsamling

Onsdag 27 juni
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 26 juni
Sommarkonsert i Falsterbo kyrka kl 19.00
Konsert med Per Engström och Peter
Sjunnesson - församlingens organister.
Fri entré. Se sid 18.

Gudstjänst i Falsterbo församlingshems
trädgård kl 16.00 med anledning av
eventet Rosor på Falsterbonäset. Se sid 12.

Söndag 24 juni
Den helige Johannes Döparens dag
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00.
Sommarkonfirmanderna medverkar.

22

18

17

15

Söndag 22 juli
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Onsdag 18 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 17 juli
Sommarkonsert i Skanörs kyrka kl 19.00
Louise Fribo - dansk koloratursopran.
Entré 100kr. Se sid 8.

Kristi förklarings dag
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

15

12
Onsdag 15 augusti
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 12 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

R o s e n c a fé &
Gudstjänst
Med anledning av evenemanget Rosor på Falsterbonäset
söndagen den 24 juni kl. 12.00–16.00 är Falsterbo
församlingshem med trädgård öppet för Rosencafé.
Dagen avslutas med gudstjänst kl.16.00 där sommarkonfirmanderna och sångsolisterna Mathilda Veber
och Charlotte Cavell-Grundsell medverkar med sång
och musik.
Foto: Anita Philipson

Det serveras engelska scones och te. Violinisten Åke Hult
bjuder på ljuvlig musik. 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
Krister Cedergren, rosexpert från Cedergrens plantskola på
Råå. Man kan också ta del av odlingstips, byta växter och
lyssna till musikframträdanden. Det kommer också att
finnas försäljning.

Foto: Britt-Elise Björnhov
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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.

foto: jesper wahlström

när
fotbollen
blIr
lIvsviktig
För barn och ungdomar på
flykt betyder fotbollen glädje,
gemenskap och hopp i en värld
av oro och utsatthet.

ge en gåva
som ger
lIvskraft
Swisha din gåva till 9001223
PG 90 01 22-3 | BG 900-1223

Svenska kyrkans
internationella arbete byter namn

Act – Svenska kyrkan. Så kommer Svenska kyrkans insamlingsorganisation att
heta inom kort.
Organisationen som hittills varit
känd under namnet Svenska kyrkans
internationella arbete ska dessutom
få en helt ny logotyp. Det beslutade
kyrkostyrelsen på onsdagen den 9 maj,
rapporterar Kyrkans tidning.
Kyrklig allians
Namnet blir Act – Svenska kyrkan,
vilket hänvisar till kyrkornas globala
nätverk ACT-Alliance som Svenska
kyrkan är medlem i.

ACT, som står för Action by Churches
Together, betyder kyrkor tillsammans i
handling och är en allians som bildades
2010 och består av över hundra organisationer världen över med kyrklig
bakgrund som tillsammans bildar ett
av världens största biståndsnätverk.
Anledningen till att Svenska kyrkans
internationella arbete byter namn är de
vikande insamlingsresultaten.

I samband med Fastekampanjen
2019 kommer loggan att bytas
ut. Mer information i kommande
nummer.
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Havet och kyrkan
text: Patrik Ahlmark

Möte med kyrkvärden Jan Nyberg
Jag och Jan sitter intill tornrummet i Skanörs kyrka. Jag frågar Jan om han kan berätta något om
votivskeppet som hänger ovanför våra huvuden.
Då tar han med mig på en resa ända tillbaka till
1764 när skeppet var nytt och skänktes av Skepparsällskapet i Skanör. Luften dallrar där vi sitter
invid den varma kaminen och det långa kaminröret som går ända upp i kyrkans tak. Plötsligt känner jag hur något
svänger till. Det är fregatten med sina 25 hotfulla kanoner som
pekar rakt mot mig.
Innan jag hunnit tänka så vänder skeppet upp mot vinden igen.
Jag är tillbaka i nutid och Jan funderar högt om hur ungdomarna
i kyrkan kan ha drömt sig bort under prästens långa predikan. Ut
på havet och alla dess faror och äventyr. Precis som livet självt.
Fullt av sådant som ska bemästras för att segla lugnt och tryggt.
Votivskeppet är ett minne av sjöfolkets tack till Gud för all hjälp
på sjön säger Jan, som själv varit i handelsflottan en period av
livet. Ett spännande möte.
Möte med kyrkvärden Hans Palenius
Jag står med Hans Palenius i Falsterbo kyrka.
Hans visar mig runt och berättar med stor entusiasm att kyrkan är en Mariakyrka och en tidig
vallfartskyrka. Här finns sjöfolkets, pilgrimernas
och de resandes helgon. I koret ligger en vacker
blå kormatta, designad av textilkonstnären
Anna Maria Hoke.
Den föreställer havet i olika situationer. En stor fisk, en fördold
symbol för Jesus, simmar mellan upprörd sjö och stiltje. En bild
också av livet för oss människor. Att Jesus finns där för oss i livets
olika skiftningar och aldrig lämnar oss.
Jag lämnar kyrkan med mersmak och en vilja att komma tillbaka
för att få höra fler berättelser ur kyrkorummets skatt.
Skanör och Falsterbo kyrkor är öppna för besök
mån-fre mellan kl 08.00-16.00. Övrig tid när det pågår verksamhet.
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O r g e l p å vi f t . . .
Malmlöfs 1700-talsorgel är iväg på renovering. Den vackra och unika orgeln från
Falsterbo kyrka befinner sig nu hos orgelbyggarna Bergenblad&Jonsson i Vetlanda
och beräknas återvända under hösten-vintern 2018.
Redan 2010 gjordes ett restaureringsprogram av Anders Johnsson, organist
i S:t Andreas kyrka i Malmö, universitetsadjunkt i orgelspel på Musikhögskolan i Malmö samt Lunds stifts sakkunnige
i orgelbyggnadsfrågor.

Båda kilbälgar sätts i funktion och en ny
fläkt insätts enligt moderna restaureringsprinciper. De pipor som försvunnit bakom
fasaden rekonstrueras.
Även orgelhuset kan behöva en lättare
översyn av orgelbyggaren.

Detta program ligger till grund för det
arbete som nu kommer att utföras.
Renoveringen kommer i huvudsak att
innebära en iståndsättning av orgeln samt
rengöring och reparation av pipverket.

Det renoverade instrumentet kommer att
vara till stor glädje för församlingen och
dess stora kulturhistoriska och musikaliska värde är av intresse också ur ett större
regionalt perspektiv.

Falsterbo orgeln:
Byggd 1769 av orgelbyggaren Anders Malmlöf
(1729-1789) från Malmö.
Av 11 orglar är detta den
enda bevarade av Malmlöfs
verk, och den är en av fem
bevarade 1700-talsorglar i
Skåne.
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Svenska kyrkan vill undersöka vad
medlemmar drömmer om
Församlingarna i Höllviken, Skanör-Falsterbo och Höganäs genomför just nu en
enkätundersökning bland sina medlemmar. Syftet med undersökningen var att församlingarna ska
få en djupare förståelse för medlemmarnas religiösa och existentiella behov som i sin tur påverkar
församlingarnas verksamhet.
I undersökningen ställs det frågor som bland annat handlar om
medlemmars önskningar, drömmar,
rädslor och glädjeämnen. Resultatet
kommer att ligga till grund för de
omvärldsanalyser som församlingarna genomför och blir centrala
uppgifter i församlingarnas styrande
dokument, Församlingsinstruktionen.

Församlingarna har som ambition att
genomföra liknande enkätundersökningar vart femte år för att över tid
kunna följa utvecklingen.

Genomförande
Undersökningen genomförs med en
postal enkät som skickas till 2000
slumpvis utvalda medlemmar i
respektive församling. Religionssociologen Jonas Bromander är undersökningsledare.

Lars Lindmark, kyrkorådets ordförande
i Skanör-Falsterbo församling.
lars.lindmark@telia.com
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För mer information kontakta:
Erik Sjöberg, stiftsadjunkt för
ledarskapsutveckling, Lunds stift,
erik.sjoberg@svenskakyrkan.se

Patrik Ahlmark, kyrkoherde i
Skanör-Falsterbo församling.
patrik.ahlmark@svenskakyrkan.se

Glöm inte...
....att ni som har fått en
enkät har fram till den
15 juni på er att svara.
Tack för din medverkan!

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.

Barn & Familjeverksamheten

						

HIMLALIV

Skanörs församlingshus
Babycafé
För föräldrar med bebisar upp
till 18 månader.
Tisdagar och torsdagar kl 10.00 – 12.00
Öppet-Hus
För föräldrar med barn som är
över 18 månader samt syskon.
Tisdagar och torsdagar kl 14.00 – 16.00
Barn och familjeverksamheten har
sommaruppehåll fram till vecka 34
då vi startar på nytt. Se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
för mer information.
Tack för denna termin och ha en
skön sommar!
För mer information kontakta
församlingspedagog Anna Gustafsson.
Kontaktuppgifter sidan 20.

Friluftsgudstjänst

på borgruinen i Skanör

Information från kyrkogårdsförvaltningen
Vi skulle vilja att ni som har urngravplatser på
våra kyrkogårdar tänker på att inte plantera
eller smycka utanför era gravplatser. Detta
är så att vi kan komma till och klippa gräset
utan att råka förstöra någon fin plantering.
Tack på förhand!

Välkommen att fira gudstjänst ute på natursköna borgruinen bakom Skanörs kyrka.
Midsommardagen den 23 juni kl 16.00.
Medtag gärna sittunderlag och en fikakorg.

Tomas Holmgren, kyrkogårdschef.
Kontaktuppgifter sidan 20.
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Skanör-Falsterbo
Vokalensemble

Pilgrimsvandringar
i sommar

Pilgrimsgruppen har nu sommaruppehåll men
har ändå svårt att sitta still.
Därför ordnar vi två vandringar i sommar. Följ
med på pilgrimsvandring runt om i våra vackra
omgivningar här nere i Skanör och Falsterbo.
Tisdagen den 3 juli och tisdagen den
7 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.

Skanör-Falsterbo

Vokalensemble

LÖRDAGEN DEN 9 JUNI KL 18.00.
SKANÖRS KYRKA. FRI ENTRÈ.

FÖRNIMMELSER I JUNI

Skanör-Falsterbo Vokalensemble bjuder på stämningsfull
och klangrik konsert underledning av dirigent
Per Engström och pianist Peter Sjunnesson
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17 JUNI KL 15.00 SK ANÖRS K YRK A

Ny fantastisk stråkkonsert med
Welin- stipendiaterna Entré 100kr.
Biljetter säljes vid dörren innan konserten
(Begränsat med platser)

I fjol bjöd drygt 10 unga musiker på ett synnerligen spännande och skönt program. Många
av de som var med då återkommer i år, och
programmet är minst lika intressant och välklingande i år.
Alla de unga musiker från hela Sverige som
medverkar har någon gång fått Ingrid och Per
Welins stipendium, arrangerat först i samråd
med Kungl. Musikaliska Akademien, sedan ett
par år tillbaka med Svenska stråklärarförbundet.
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Sommarkonsert
TISDAGEN DEN 26 JUNI KL 19.00
FALSTERBO KYRKA. FRI ENTRÈ.

DU GÅR ALDRIG ENSAM

Församlingens två organister, Per Engström och Peter Sjunnesson, möts i en kvällskonsert med tyska lieder, engelska
romanser, svenska folkvisor, slaviska danser och musikaler
från det stora landet i väster.

Dataskyddsförordningen - GDPR
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya
förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid
behandling av personuppgifter.
För oss inom Svenska kyrkan är det
viktigt att du ska känna dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar
den information som du anförtror oss med,
samt följer de lagar och regler som finns
för att skydda din integritet. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag
av dina personuppgifter samt information om
hur vi behandlar dem, under förutsättning att
din identitet kan bevisas.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är
Bilder och foton
medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket Så här hanterar vi bilder i Skanör-falsterbo
enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till
församling.
registrerat trossamfund.
Vi publicerar inga bilder på vår hemsida, i
Dina rättigheter
videoproduktioner eller facebook-sida utan
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt
ett samtycke och godkännande från de som
att utan kostnad få ett utdrag av de pergår att identifiera på bilderna.
sonuppgifter som vi behandlar om dig samt
information om hur vi behandlar dem, under
Ett skriftligt samtycke upprättas och man kan
förutsättning att du kan bevisa din identitet. när som helst upphäva sitt samtycke genom
Medlem och
att kontakta din församling.
Du har även rätt att begära rättelse eller
Behandling av personuppgifter
Undattaget gäller i vår församlingstidning och
komplettering av de personuppgifter som vi
Så här skyddar Skanör-Falsterbo församling
på vår hemsida som lyder under tryckfribehandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar hehtsförordningen.
dina personuppgifter som medlem i Svenska
om uppgifterna är korrekta kan du begära
kyrkan.
att behandlingen av dina personuppgifter
Vid frågor om vår behandling av dina
Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar begränsas, vilket innebär att de endast får
personuppgifter kan du höra av dig till:
vi vissa av dina personuppgifter för att kunna lagras av oss tills vidare.
skanor-falsterbo.forsamling@svenskakyrkan.se
fullgöra avtalet mellan oss – det involverar
Om du anser att vår behandling av dina
att ta ut avgifter, skicka ut relevant inforDataskyddsombud för Skanör-Falsterbo
personuppgifter är olaglig eller inte sker på
mation m.m. De uppgifter som behandlas
församling är Göran Brändemar.
ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett
om dig är namn, personnummer, adress och
Kontaktuppgifter sidan 20.
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra
system om du går ur Svenska Kyrkan men
kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).
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SÅ HÄR NÅR DU OSS

LEGALT NYTT
DÖPTA
FEBRUARI
Julia Adelle Lundström

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN, KYRKOGATAN 5B, 239 30 SKANÖR
EXPEDITIONSTID: MÅ, TI, TO, FR KL 10.00 - 12.00. 040 - 47 97 00.
E-POST: SKANOR-FALSTERBO.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE

MARS
Ralph Gustav Folke Persson
Ivy Sanna Emma Wera Nilsson
Daniel Mannfalk Boesen
APRIL
Sigrid Lily Margareta Hettinger
Charlotte Amelia O´Sullivan
Karl Anders Didrik Blom
Carl Tage Wilhelm Delin
MAJ
Elsa Elisabeth Lantau
Sebastian Eric Olof Björk
VIGDA
MAJ
Amanda Cawood och Christer Olsson
AVLIDNA
FEBRUARI
Mary Möllerström, 92 år
Gunnar Bossner, 90 år
Barbro Möller, 82 år
Karin Brattse, 53 år

PRÄSTER
Patrik Ahlmark, kyrkoherde
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99
patrik.ahlmark@svenskakyrkan.se
Mathilde Karlgren, komminister
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se
Agneta Salomonsson, komminister
Mobil: 0703 - 54 61 75
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se
DIAKON
Carina Hansson
Mobil: 0708 - 83 16 62
Tel och besökstid: må - ti kl 10.00 -12.00
Telefontid: to kl 17.00 - 19.00
carina.hansson@svenskakyrkan.se
KYRKOMUSIKER
Per Engström, organist
Mobil: 0722 - 14 24 01
per.engstrom@svenskakyrkan.se

MARS
Siv Beck-Friis, 90 år
Lennart Bang, 89 år
Olle Edeklev, 87 år
Gerd Larsson, 87 år
Juhani Lietosaari, 82 år
Tor Johansson, 80 år
Stig Bertil Johansson, 80 år
Birger Winberg, 79 år
Ulric Dornonville De La Cour, 75 år

Peter Sjunnesson, biträdande organist
Mobil: 0709 - 96 33 22
peter.sjunnesson@svenskakyrkan.se

APRIL
Ulla Aurell, 91 år
Lars Behle, 80 år
Ebon Persson, 91 år
Bengt Bengtsson, 90 år
Margaretha Boris-Möller, 87 år
Ingalill Cederholm, 86 år
Svante Berger, 83 år
Stig Nilsson, 76 år

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

MAJ
Eric Posselwhite, 91 år
Douglas Welander, 83 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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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

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

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
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
FÖRTROENDEVALDA
Lars Lindmark, ordförande kyrkorådet
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com
Susanne Olsson, ordförande kyrkofullmäktige
susanna.ohlsson@yahoo.se
KYRKVÄRDAR
Aina Andersson
Susanne Bergman
Guje Fahlström Dahlberg
Karin Gustafsson
Catharina Gustafsson
Birgit Guth
Gertie Hansson
Sara Lindström
Sonia Löfkvist
Jan Nyberg,
Susanne Ohlsson
Hans Palenius

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!

