KYRKOÅRET
SKANÖR-FALSTERBO FÖRSAMLINGSTIDNING		

NR 3 MAJ - AUGUSTI 2019

OPERAKONSERT

Frederikke Kampmann
Körsång;
evangelium
i praktiken

SOMMAR

KONSERTER
Resedagbok

KONFIRMAND
I BERLIN

VÄGKYRKA I SKANÖR
OCH FALSTERBO
- en somrig portion
kultur och gemenskap

KYRKOÅRET I 1

En luden liten typ
D

et är en underbart vacker försommardag.
Jag sitter på en sten i en skogsbacke i södra
Frankrike och njuter av värmen och stillheten.
Då känner jag plötsligt något som kliar på min
sandalklädda fot och när jag tittar ner, ser jag en
liten varelse, som sakta vandrar framåt över foten och som har fått lite problem att ta sig över
sandalens knäppe. När jag studerar invånaren,
blir jag alldeles tagen. Det är en liten c:a 5 cm
lång luden larv, som kommit på besök. Jag är
vanligtvis ingen vän av ludna larver, men denna
tar alldeles musten ur mig. Den har en helt
otrolig färgskala. Hela det lilla djuret skimrar
i alla tänkbara färger, som fullständigt bländar
mig med sin skönhet. Den lille ludne krabaten
predikar för mig: Vilken underbar skapelse vår
natur är, vilken slösande rikedom som bara
strömmar emot oss i färg och form, om vi öppnar ögonen och ser!
Nu när jag c:a 50 år senare skriver det här,
sänds just den första bilden ut i tv-apparaten
av det som forskare länge talat om men ingen
tidigare sett: ETT SVART HÅL!
Himlakroppen som drar till sig all närliggande
materia. En upptäckt som kommer att fylla
astronomer i hela världen med spänning och
nya forskaruppgifter.

Nu ligger sommaren framför oss. Oavsett var eller hur vi firar den, så kan den innebära just det
momentet av stillhet och värme, som gör att vi
kan slappna av litet och hinna öppna våra ögon
för att se, se skönheten också mitt i den värld
som förmedlar så mycket av smärta och lidande.
Vår församling vill gärna vara en plats som för
oss alla bidrar till förundran över skapelsens
under och möjligheten att finna både stillhet
och varm gemenskap. Våra vackra kyrkor står
öppna hela dagarna. Det tysta inbedda rummet
hjälper oss in i stillhet. Musiken från orgel, instrument och sång kan vidga vår skönhetsupplevelse. Präster och annan personal finns till för er.

”Du är större än mitt hjärta, du som
allting kan och vet, du som har i dina
händer Vintergatans hemlighet, du som
skapade atomen, du som sprängde solens skal, världen, den omätligt djupa,
mäter du med lag och tal”
(sv ps 27:1 Kerstin Anér)
GUD VÄLSIGNE ER SOMMAR
Christina Odenberg
Biskop em. t.f. kyrkoherde

Det svarta hålet och den lilla larven hör ihop.
De är båda uttryck för skapelsens mångfald,
outgrundlighet och skönhet. Båda väcker vår
fantasi och det kan svindla för vårt inre, när vi
betänker den oerhörda spännvidd som ryms i
Guds fantastiska skapelse.

Foto framsida: Frederikke Kampmann, operasångerska.
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VÄGKYRKA I SKANÖR
OCH FALSTERBO

Själaringningar äger rum
på tisdagar kl 10.00

Välkommen in i våra vackra 1200-tals kyrkor.
Kom och njut av stillheten och friden, tänd ett
ljus, gå på skattjakt och lär dig mer om de två pampiga
kyrkorna längst ut på näset.

Som anhörig kan det vara fint att få vara med i kyrkan vid själaringningen och låta det få bli en värdefull del i sorgeprocessen. Kyrkorummet blir lite mindre främmande inför begravningen, du får tillfälle att tända ljus i ljusbäraren och ta del av
kyrkans böneskatt. När man hör kyrkklockorna blir dödsfallet
mera verkligt än man kan uppleva i chockfasen. Det gör det
kanske också möjligt och naturligt att möta kyrkvaktmästaren
en första gång och tala om val av gravskick och gravplats.

En somrig portion
kultur och gemenskap

Falsterbo kyrka 24/6 - 5/7
Mån - fre
Bemannat 12.00-15.00 (öppet till 18.00)
Daglig andakt kl 14.00
Skanörs kyrka 8/7 - 19/7
Mån - fre
Bemannat 12.00-15.00 (öppet till 18.00)
Daglig andakt kl 14.00
1 juni - 1 september är kyrkorna i Skanör och Falsterbo öppna:
Mån - fre 08.00 - 18.00
Lör - sön 10.00 - 18.00

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

Vad är en själaringning?
När församlingen fått veta att en medlem dött, bokas en
själaringning in som ett meddelande till församlingsborna att
någon i församlingen avlidit. Den sker kl 10.00 närmaste tisdag.

Rosencafé &
Gudstjänst
Med anledning av evenemanget Rosor på Falsterbonäset söndagen den 23 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. Sonja Goldkuhl och Britt-Elise Björnhov ställer
ut foto och målerier i rosornas tecken.
På skoltorget kan man lyssna till ett föredrag som hålls av trädgårdsmästare och rosälskare John Taylor. 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.

Skanörs kyrka
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Britt-Elise Björnhov

Sonja Goldkuhl

ONSERTKALENDE

Nessum Dorma - Operakonsert med
Frederikke Kampmann och Rasmus Jupin
Onsdagen den 12 juni kl 19.00 i Skanörs kyrka

Entré 100kr. Biljetter säljes på pastorsexpeditionen i Skanör eller vid entrén innan konsertern. Endast Swish eller kontanter.
Frederikke Kampmann är utexaminerad från Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København och från Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Hon debuterade i 2008. Frederikke har bl.a sjungit Sopranpartiet i Mozarts Requiem med Aarhus Symfoniorkester.
Den danska tenoren Rasmus Jupin är utbildad på Royal Danish Academy of Music av världskända tenoren och sångpedagogen Tony
Landy. Under 2018/2019 kunde man höra honom som Arturo in ”Lucia di Lammermoor” på Opera Hedeland och som Piangi i ”Fantom at
the Opera” på “Det Ny Teater” i Köpenhamn.

Operasångaren Carry Persson
Tisdagen 25 juni 19.00 i Skanörs kyrka

Entré 100kr. Biljetter säljes på pastorsexpeditionen i Skanör eller vid entrén innan konsertern. Endast Swish eller kontanter.
Carry Persson, baryton inleder med kända svenska sånger varvat med operaarior och italiensk skönsång.
Per Engström ackompanjerar. 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.

Sommarserenader - John Martin Bengtsson återkommer med
evergreens samt pärlor från musikalvärlden
Tisdagen den 2 juli kl 19.00 i Falsterbo kyrka

Entré 100kr. Biljetter säljes på pastorsexpeditionen i Skanör eller vid entrén innan konsertern. Endast Swish eller kontanter.
John Martin Bengtsson, den skånske Växjösångaren som de senaste 3 åren medverkat i musikalen the Phantom of the Opera i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn, återvänder i sommar till Skanör-Falsterbo med ett blandat program med sommarklang. Han har en bred repertoar som
sträcker sig från den svenska visskatten till de stora musikalhitsen. Vid flygeln sitter Per Engström organist i Skanör-Falsterbo församling.

Stråkklang i Sommarkväll - med Ekaterina Spitzyna violin,
Åke Hult violin och viola och Per Engström piano
Tisdagen den 9 juli kl 19.00 i Skanörs kyrka

Entré 100kr. Biljetter säljes på pastorsexpeditionen i Skanör eller vid entrén innan konsertern. Endast Swish eller kontanter.
Ekaterina Spitzyna har studerat i Moskva, Musikhögskolan i Malmö och går för närvarande en masterutildning vid Musikkonservatoriet i
Köpenhamn. Hon är också kontraktsanställd violinist i Malmö Symfoniorkester. Åke Hult är anställd som violinist i Malmö Symfoniorkester
sedan 30 år. Var innan dess violinist i kammarorkestern Musica Vitae i Växjö.

Göran Fristorp

Tisdagen den 16 juli kl 19.00 i Falsterbo kyrka

Entré 150kr. Biljetter säljes på pastorsexpeditionen i Skanör eller vid entrén innan konsertern. Endast Swish eller kontanter.
Göran Fristorp firar 40 år som artist, Norgevän, visprofil och doldis. Göran Fristorp har sedan 1970-talet varit en av Skandinaviens
största visprofiler. Många vet att han tillsammans med Claes af Geijerstam i Malta vann Melodifestivalen 1973. Men under karriären har
han också gett ut 23 skivor, genomfört tusentals konserter, samarbetat med flera av Sveriges och Norges största musikprofiler.

Deep Shadows Blue - gitarrgiganter i mästarmöte: Carlos Barbosa-Lima
och Celia Linde
Tisdagen den 23 juli kl 19.00 i Skanörs kyrka

Entré 100kr. Biljetter säljes på pastorsexpeditionen i Skanör eller vid entrén innan konsertern. Endast Swish eller kontanter.
Kvällens konsert bjuder på sydamerikanska rytmer och impressionistiska pärlor! Carlos Barbosa-Lima, en av vår tids absolut största gitarrister.
Carlos är en mästerlig tolkare av klassisk musik såväl som latin och jazz och vida känd för sin extraordinära talang. Barbosa-Lima turnerar regelbundet
över hela världen . Celia Linde, en av våra främsta kvinnliga klassiska gitarrister. Hennes kompositioner kännetecknas av ett elegiskt uttryck och en
impressionistisk klarhet och har efterfrågats internationellt. Celia har spelat in flera skivor i maj 2019 kommer hennes nya skiva ut.

Sommarvind - med Monica Einarson Trio
Tisdagen den 30 juli kl 19.00 i Falsterbo kyrka

Entré 100kr. Biljetter säljes på pastorsexpeditionen i Skanör eller vid entrén innan konsertern. Endast Swish eller kontanter.
Ett sommarprogram med tonvik på Monica Zetterlunds repertoar. Monica Einarson sång, Christian Einarson piano/keyboard, Henrik
Simonssen bas. Monica Einarson Trio har spelat tillsammans sedan 2005. Efter många säsonger på teatrar inom främst musikalvärlden
kände trion ett behov av att få musicera tillsammans i ett mindre format. Trions repertoar är mycket varierad. Visa med visst jazzanslag
går som en tråd genom programmen samt sånger från musikalens värld.
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Carry Persson, 25 juni
John Martin Bengtsson, 2 juli

Ekaterina Spitzyna och Åke Hult, 9 juli

Monica Einarson Trio, 30 juli

Rasmus Jupin, 12 juni

Celia Linde och Carlos Barbosa-Lima, 23 juli

Göran Fristorp, 16 juli

Frederikke Kampmann, 12 juni
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Pilgrimspräst Magnus Malmgren

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge firar tio år
Pilgrimsvägen Skåne Blekinge firar tio år med
vandringar och rikt program
I år fyller den uppskattade pilgrimsvägen i
Lunds stift tio år. Det ska såklart firas. ”Ett
sextiotal församlingar är involverade. Det här
är fantastiskt och speciellt - ett gigantiskt
samverkansprojekt”, berättar pilgrimspräst
Magnus Malmgren.
Vi slår oss ner i ett rum på pilgrimscentrum i
Lund. Mot väggen står en knippe vandringsstavar lutade. På bordet en korg med snäckor, en
viktig symbol för pilgrimskapet.
Berätta, hur ska pilgrimsvägens födelsedag
uppmärksammas?
Vi ska vandra längs med lederna i Skåne och
Blekinge. Vi startar från olika platser med
Lund som mål. Jubileet tar sin början hos
Blekingeborna i Karlskrona den 16 maj. Det
känns extra positivt. Vid ankomsten till Lund
den 2 juni, söndagen före pingst, äger den stora
festliga avslutningen rum när vi firar gudstjänst
tillsammans. Då strålar allting ihop.
Dessutom erbjuds ett program runt domkyrkan
i Kristi himmelfärdsveckan med många inslag:
Föreläsningar, fördjupningsdagar för personal
och för ideella, aktiviteter för barn och unga
ledare, stillhet och bön, men också vandringar.
6 I KYRKOÅRET

Vi satsar på en ekumenisk vandring där vi ska
gå till olika samfund och landa i Klosterkyrkan
i Lund. Ärkebiskop emeritus KG Hammar
håller föredrag om vandringsfolket och vi
celebrerar en ekumenisk gudstjänst.
Det blir också vandringar som erbjuds för
teckenspråkiga, säger Magnus Malmgren.
Vem hoppas du ska delta i jubileet?
Det är roligt om många som har en relation
till pilgrimsvägen kommer och att det blir ett
tillfälle att samlas för dem som varit engagerade genom åren. Sedan ser jag gärna att nya
människor - både i och utanför kyrkan - hittar
fram till oss och programmet och ser värdet i
att fira.
I början av februari öppnade anmälan till jubileet på pilgrimsvägens hemsida och programmet fylls på efterhand så det är bra att hålla
utkik där, tipsar Magnus.
Pilgrimsvandring är väldigt populärt idag.
Vad tror du det är som lockar och drar
människor?
Behovet av tystnad, enkelhet och kombinationen av kroppsligt och andligt. Det gör gott
att inte fastna för mycket i huvudet utan att
använda sig av kroppen. Att uppleva pilgrimsvandring är ett sätt att komma närmare

sig själv och sin tro utifrån var och ens egna
förutsättningar, poängterar Magnus.
Skälen är många till varför man vill vandra.
Det kan vara dramatiskt, som att man genomgått en skilsmässa eller att någon närstående
dött, men det kan också vara odramatiskt. Hur
som helst kan det fylla ett behov. Det krävs
inte annat än att man ger sig ut och under
vandringen komma på vilka frågor man har
och kanske hitta svaren.
Det är lokalt det ska hända, det är där pilgrimsarbetet ska hållas vid liv.
Vad har hänt under de här tio åren? Vad är
det viktigaste som åstadkommits?
Det har gjorts ett stort och gediget arbete
för att skapa leder och göra dem tillgängliga
genom att ta fram ett användarvänligt kartredskap.
En pilgrimsled är ett immateriellt fenomen som
uppstår genom att människor går vägen över
tid. Tiden i sig är central, det är så traditionen
skapas. De tydligaste vägmärkena är våra
kyrkor, de fyller vandringen längs vägen med
berättelser och innehåll.
Det här är fantastiskt roligt på det viset
att vandringarna ordnas tillsammans med
församlingar och enskilda pilgrimer. Det är ett

gigantiskt samverkansprojekt med runt ett 60-tal
av stiftets församlingar. Som flest under jubileumsfirandet går sju grupper. De ska vandra olika långa
sträckor.
Ser du någon trend sedan starten av pilgrimsvägen i Lunds stift?
Jag har en bestämd känsla av att det är växande,
fler och fler pilgrimer tillkommer. I Lund intill
domkyrkan har vi vårt pilgrimscentrum. Vår roll är
att stimulera och uppmuntra till pilgrimsvandring.
Vi försöker tillhandahålla redskap som förklarar
vad pilgrimsvandring är, hur den kan tolkas och
användas.
På vilket sätt görs det?
Fokus ligger på hur vi kan engagera församlingar att
arrangera vandringar. Det är lokalt det ska hända,
det är där arbetet ska hållas vid liv. Det kan inte
bara handla om enskildas drivkraft utan intresset
från kyrkan måste också finnas där.

Pilgrimsvandringar i
Skanör-Falsterbo

Det finns många fina poänger med jubileet menar
Magnus. Ett av syftena är att blicka framåt och
lansera ett sorts framtidsprogram för arbetet på
pilgrimscentrum. Varje stift har ett pilgrimscentrum.

Pilgrimsgruppen bjuder in gamla som nya vandrare till att delta i sommarens vandringar. Så skriv upp datumen i kalendern och följ med på pilgrimsvandring runt om i
våra vackra omgivningar här nere i Skanör och Falsterbo.

Lund är vårt nav och utgångspunkt. Ovanpå det
finns det pilgrimsplatser runt om som är extra
profilerade.
FRED, RÄTTVISA OCH KLIMATET
Vi har tre ledord: Livsmod, växtkraft och motståndskraft. Livsmod handlar om andlig hälsa,
växtkraft om att få hjälp att formulera kristen tro och
att växa i tron, medan motståndskraft är en sorts
solidaritetshandling för fred, rättvisa och klimatet.

Tisdagen den 2 juli och tisdagen den 6 augusti går vi ca 10 km i vårt
närområde. Samling kl 15.00 i Skanörs kyrka. Medtag matsäck.
För mer information om pilgrimsgruppen kontakta präst Agneta Salomonsson.
Kontaktuppgifter sid 20.

Magnus pekar på att det finns fler områden att upptäcka som kan vara goda resurser för församlingar.
Det går att knyta an pilgrimsvandring till arbetet
med konfirmander, med diakoni och en rad andra
verksamheter.

Sommaröppettider
i våra kyrkor

Vad önskar du ska ha hänt och vara verklighet om
ytterligare tio år?
Att en stor del av pilgrimsvägen ska vara utmärkt
med skyltar och att det finns en levande pilgrimskultur kring våra leder. Det finns mycket som återstår
att göra på de punkterna.

1 juni - 1 september
Mån - fre 08.00 - 18.00
Lör - sön 10.00 - 18.00

Målet är vidare att alltfler församlingar känner att
pilgrimslederna är en värdefull resurs att ta vara
på. Om tio år är förhoppningen att Liberiet, den
byggnad intill domkyrkan och domkyrkoforum som
stängdes 2014, ska vara en levande mötesplats. Där
har du mina visioner, avslutar Magnus.
Text: Maria Lundström, Stiftskansliet

LEVA VIDARE SAMTAL

Församlingen har kontinuerligt grupper för dig som mist en anhörig. Vi
samtalar och hjälps åt att hitta strategier för att komma vidare. Finns möjlighet till både kväll- och dagträffar.
Om du föredrar enskilda samtal istället går det alldeles utmärkt.

FAKTA
På pilgrimsvägens hemsida finns
programmet till pilgrimsvägens
jubileumsfirande. www.pilgrimsvagen.se

För mer information kontakta diakon Carina Hansson.
Kontaktuppgifter på s. 20.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge omfattar sju
separata leder och omfattar totalt cirka 80 mil.
Invigningen ägde rum söndagen före pingst 2009.

Frågor? Kontakta pilgrim@lundsdomkyrka.se
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Välkommen som Konfirmand
2019-2020
I början på augusti kommer du som är född 2005 och som är medlem i Svenska kyrkan, att få en inbjudan
om att bli konfirmerad i församlingen. Även du som inte är medlem, som är äldre och inte konfirmerad än,
är välkommen att anmäla dig. Det finns två olika konfirmandgrupper du kan välja mellan.
Terminsgrupp 2019-2020
Start söndag 8 september 2019,
konfirmation lördag 16 maj 2020 i
Skanörs kyrka.
Våra konfirmandträffar sker var tredje
söndag kl 13.30-18.00 (med reservation
för någon ändring) i Skanörs församlingshem under hösten och våren.
Gruppen gör en resa till Wittenberg och
Berlin under våren, som konfirmand
betalar du en egenavgift.

Sommargrupp 2020
Start måndag 15 juni, konfirmation
lördag 4 juli i Falsterbo kyrka.
Våra konfirmandträffar sker under tre
sammanhängande veckor i Falsterbo
församlingshem. Vi träffas söndag –
torsdag kl 9.00 – 13.00.
Gruppen åker på tredagars läger.
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.
Kontaktuppgifter se sid. 20.

Infomöte!

Tisdagen den 20 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 the.
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•Upptakt för ungdomsverksamheten
•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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KEFAS-Ungdomskväll
Tisdagar kl 18.00-21.00
i Falsterbo församlingshem
Här kan du träffa kompisar, utmana någon i Guitar Hero eller
FIFA, spela pingis och spel, måla, få studiehjälp, låna en elgitarr och käka pannkakor. Vi avslutar kvällen med W.W.J.D!
KEFAS är för dig som går på högstadiet och gymnasiet.
Gå med i KEFAS ungdomskvälls facebookgrupp så blir du
uppdaterad - Sök på KEFAS!

Resedagbok

Konfirmand
i Berlin
26 april - Fredag
04.47 - Godmorgon. Inte lång kvar nu
tills bussen går mot Berlin.
06.00 - Äntligen på bussen efter en jobbig
och trött morgon. Supertaggad inför
denna spännande resa.

09.36 - Nu ska vi på rundtur i Berlin och
få höra historien bakom staden.
12.22 - Rundturen i Berlin var så rolig. Vi
fick se många olika saker och Berlinmuren. Nu ska vi äta lunch vid Checkpoint
Charlie.

09.00 - Ganska pigg nu. Hann faktiskt
sova lite på bussen. Nu ska vi åka färja i
2 timmar.

18.04 - Tillbaka på bussen nu efter att vi
besökt koncentrationslägret. Vi gick där
i 3 timmar och fick så ont i fötterna, men
det var så värt det. Dagen har varit jätte
lärorik och intressant.

10.39 - Vi har nu satt oss på bussen igen
efter 1 timme & 40 minuters båtresa från
Danmark till Tyskland. 3 timmar kvar till
Wittenberg nu.

20.21 - Dags för middag! PIZZA! Restaurangen här är jätte mysig och trevlig.

13.26 - RAST! Stopp i Fahrbellin efter
halva bussresan. Vi köpte glass och tog
bilder i solen. Det är jättevarmt, säkert
25°.
15.13 - Framme i Wittenberg.
Lunch-baguette och vatten.
19.44 - Tillbaka på bussen efter en helt
fantastisk dag. Vi har hafts så kul och
skrattat jättemycket. Wittenberg är
verkligen jättefint. Idag fick vi höra om
Martin Luther och besöka viktiga platser
som är relaterade till hans liv. Denna dag
kommer jag aldrig glömma. Har nog
aldrig skrattat såhär mycket innan.
20.53 - Äntligen framme på hotellet. Det
är verkligen så mysigt här i Berlin. Nu
ska vi få våra rum och sedan gå till
en mataffär här i närheten.

21.32 - Nu ska vi till Lidl igen. Vi var där
igårkväll också och vi ville tillbaka idag
igen!
23.02 - Godnatt!

28 april - Söndag
07.15 - Sista dagen! Så tråkigt, kommer att
sakna Berlin.
11.00 - Gudstjänst i Svenska kyrkan i
Berlin. Denna kyrka är jätte trevlig.
12.14 - Nu ska vi fika i kyrkan och få
lyssna på en kantor som ska berätta om
den svenska kyrkans historia under andra
världskriget.
14.26 - Första rasten och lunch nu under
bussresan hem!

07.19 - Godmorgon

23.30 - Äntligen hemma igen efter en
superrolig helg i Berlin och Wittenberg.
Denna konfagruppen är verkligen den
bästa. Vi har haft så roligt tillsammans
och alla känner varandra, och såklart de
bästa ledarena Carina, Mathilde, Johan
och Björn!

08.09 - Dags för frukost. Alla är så trötta
från igår, men så taggade på denna dagen.

Kram
Pennie, konfirmand 2019

22.27 - Godnatt!

27 april - Lördag
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En gåva till musiken
Konsert Per Welin i Skanörs kyrka kl 15.00
Entré 100kr, begränsat med platser. Se sid 12.

Söndag 16 juni
Heliga trefaldighets dag
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00.

Operakonsert i Skanörs kyrka kl 19.00
Nessum Dorma - Fredrikke Kampman
och Rasmus Jupin. Entré 100kr. Se sid 4.

Onsdag 12 juni
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 11 juni
Stilla musik i Skanörs kyrka kl 18.00
Konsert med Per Engström.

Måndag 10 juni
Annandag pingst
Gemensam friluftsgudstjänst i kontraktet i
Lilla Beddinge kl 19.00.

Söndag 9 juni
Pingstdagen
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 5 juni
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 2 juni
Söndagen före pingst
Mässa med små och stora i Falsterbo kyrka kl 11.00.
Glassfest i Falsterbo församlingshem.

Juni

07
09
10
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28
Söndag 28 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 24 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Onsdag 23 juli
Konsert: Deep shadows blue
i Skanörs kyrka kl 19.00. Entré 100kr. Se sid 4.

Söndag 21 juli
Apostladagen
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Onsdag 17 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 16 juli
Konsert: Göran Fristorp
i Falsterbo kyrka kl 19.00. Entré 150kr. Se sid 4.

Söndag 14 juli
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00.

Onsdag 10 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 9 juli
Konsert: Stråkklang i Sommarkväll
i Skanörs kyrka kl 19.00. Entré 100kr. Se sid 4.

Söndag 7 juli
Tredje söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00.

JUNI - JULI - AUGUSTI
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Onsdag 3 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Tisdag 2 juli
Konsert: Johan Martin Bengtsson
i Falsterbo kyrka kl 19.00. Entré 100kr. Se sid 4.

Juli

Välgörenhetskonsert med Zonta
i Skanörs kyrka kl 16.00. Entré 150kr.
Se sid 13.

Söndag 30 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 26 juni
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.

Tisdag 25 juni
Konsert: Carry Persson
Skanörs kyrka kl 19.00. Entré 100kr. Se sid 4.

Söndag 23 juni
Den helige Johannes döparens dag
Observera: Huvudgudstjänsten är kl 16.00 i
trädgården till Falsterbo församlingshem.
Rosor på Falsterbonäset – Gudstjänst i
trädgården till Falsterbo församlingshem kl 16.00.

Lördag 22 juni
Midsommardagen
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Med reservation för ändringar.
Sydsvenskans predikoturer gäller.
För löpande information se:
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.se/skanorfalsterboforsamling
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Onsdag 19 juni
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

04
07
11
14
17
18
21
25
28

30
31

Onsdag 28 augusti
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 25 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 21 augusti
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 18 augusti
Nionde söndagen efter trefaldighet
Högmössa i Falsterbo kyrka kl 11.00.

Lördag 17 augusti
Konfirmation
Falsterbo kyrka kl 11.30 och kl 14.00

Onsdag 14 augusti
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 11 augusti
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Högmässa i Skanörs kyrka kl 11.00

Onsdag 7 augusti
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30

Söndag 4 augusti
Kristi förklaringsdag
Högmässa i Falsterbo kyrka kl 11.00

Augusti

Onsdag 31 juli
Morgonmässa i Skanörs kyrka kl 08.30.

Tisdag 30 juli
Konsert: Monica Einarson Trio
i Falsterbo kyrka kl 19.00. Entré 100kr. Se sid 4.

E N G ÅV A T I L L M U S I K E N

16 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)

Hjärtligt välkommen
till traditionsenligt
Nationaldagsfirande
i Skanör den 6 juni!
Under ledning av flera blåsorkestrar från Kulturskolan i Vellinge går
vi gemensamt från Lotsplatsen
i Skanör, längs Mellangatan och
fram till Rådhustorget där vi
lyssnar till högtidstal och ljuv musik
och sång!

Förra sommarens konsert var mycket uppskatttad och många av de som var med
då återkommer, 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.

Jubileumskonsert
Kunskap för ett bättre liv till förmån för
Rotary Doctors Sweden, Läkarbanken och
Svenska rotarianers fond för internationellt utvecklingsarbete,
U-fonden
Tillsammans i 80 år har de båda organisationerna verkat för möjligheter till
bättre hälsa och god utbildning med utgångspunkt i ”Hjälp till självhjälp”

Ett riktigt trevligt sätt för alla att
träffas och gemensamt
fira Sveriges nationaldag!
Plats: Lotsplatsen vid Skanörs
brandstation
Tid: Samling kl. 14.45, avmarsch
mot Rådhustorget kl. 15.00
Högtidstalare: Sandra Lehman,
engagerad ledare i GF Näset
De som går i tåget bjuds efter
firandet på saft och bulle eller
kaffe och kaka i Skanörs
församlingshem.
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Falsterbo kyrka den 19 juni 2019 klockan 20.00
Medverkande:
- Elinor Fryklund - Mattias Lind - Sixten Nordström - Per Engström Begränsat antal platser! Anmälan till viveca@serder.se
250 kronor per biljett sätts in på U-fondens bankgiro 569-5267 senast
den 10 juni.
Elinor Fryklund är en flitigt anlitade
sångerska, förutom att hon också fungerar som sångpedagog. Senast hjälpte
hon Malmö Opera med sångarna inför
musikalen ”Matilda”. De senaste somrarna har hon haft framträdande roller på
Ystadsoperan,
Mattias Lind är studerande vid Musikhögskolan i Malmö, med saxofon som
huvudinstrument, och framträder både
solistiskt och i ensembler och storband.
Sixten Nordström var i 25 år utbildningschef vid Musikhögskolan i Malmö
och hann under denna tid också skriva

fyra böcker om musik. Han har dessutom i olika sammanhang framträtt som
konferencier, pianist och dirigent vid
konserter.
Per Engström är organist i Skanör
Falsterbo och skolad på Musikhögskolan i Stockholm. Per kom också
snart in på dirigentbanan och har bland
annat arbetat med Eric Ericsson och
Sixten Erhling. Senare har Per dirigerat
och instuderat musikaler, och är mest
känd för Fantomen på stora operan, i
Stockholm, Göteborg och nu senast i
Köpenhamn.

30 juni kl 16.00
Skanörs kyrka

Entré 150 kronor,
kontant eller swish.
Biljetter säljes via
pastorsexpeditionen i
Skanör och resterande vid entrén innan
konserten.
Konserten är ett samarbete mellan Trelleborg-Vellinge Zonta Club
och Svenska kyrkan
i Skanör-Falsterbo.

Om oss

Zonta International är en
ledande global organisation
av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att
främja kvinnors rättigheter
genom stödjande insatser
och påverkansarbete. Vi är
partipolitiskt och religiöst
obundna och har idag ca 28
000 medlemmar i 1200
klubbar i 66 länder.
Distrikt 21, som består av
Sverige och Lettland, har
omkring 1 800 medlemmar.

Zonta ger konsert
i Skanörs kyrka
För drygt 20 år sedan gjorde den
kinesiska sopranen Teng Ying
braksuccé vid ett flertal konserter, bl.a. under Zonta Internationals Convention i Göteborg
2004, dit över 2000 Zontor från
hela världen hade kommit. Hon
har även ställt upp vid andra
Zontaarrangemang och konserter i större sammanhang.
Fjolårets konsert, arrangerad av
Trelleborg-Vellinge Zonta Club,
med Teng Ying och Mattias
Lind, blev åter en braksuccé. I år
kommer Teng Ying åter tillbaka
vid en konsert den 30 juni kl.
16.00 i Skanörs kyrka, men i
år tillsamman med den iranska
gitarristen Delaram Panahi.
Teng Yings själfulla och intensiva
tolkningar av främst Puccinis
tragiska gestalter griper verkligen
tag i åhörarna på ett sällsamt
sätt. Som exempel på roller hon
tolkar kan nämnas Mimi i ”La
Bohéme”, Butterfly ur ”Madama
Butterfly” och Liu i ”Turandot”.
Efter avslutade studier i Malmö,
sökte hon plats vid Operahögskolan i Oslo och antogs som
en av fyra bland 150 sökande.
Därefter anställdes hon vid
Oslo-operan och innehade olika
solist – och köruppdrag där. För
två år sedan sa hon upp sig från
Operan och sjunger nu vid olika
konserter, främst i Oslo där hon
anlitas flitigt, men även i Malmö
vid stora evenemang.
Delaram Panahi föddes i Iran
men bor nu i Sverige. Här
avslutade hon 2016 sin Master-examen i klassisk gitarr vid
Musikhögskolan i Malmö. Dela-

ram undervisar regelbundet och
ger konserter i Sverige, men har
också framträtt som solist i Danmark, Armenien och Brasilien.
I sistnämnda land gjorde hon
sommaren 2018 stor succé vid
den internationella festivalen, till
vilken hon var speciellt inbjuden.
Vid sina konserter älskar Delaram att spela musik av Villa-Lobos, Barrios och Piazolla.
Vid konserten i Skanörs kyrka
kommer hon dock att spela musik från Iran och Sverige.
Sixten Nordström, som för
övrigt är Heders-Zonta, är efter
nära 100 program i den nordiska
televisionens program ”Kontrapunkt” en av de mest kända
profilerna inom
den klassiska
musiken i Norden. Under
25 år var
han utbildningschef
vid Musikhögskolan
i Malmö,
har skrivit
fyra böcker
om klassiska
tonsättare,
operor och
operetter/musikaler, samt framträder ibland som
föreläsare och
konferencier
och pianist
vid konserter.
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FRÄLSAR
KRANSEN
pärla för pärla

Kanske har du sett den på någons handled? Drottning Silvia bär ett ibland.
Ett armband med pärlor i olika färger som inte verkar passa ihop eller
följa något mönster. Det är först när du får kunskap om pärlornas
innebörd som ett vackert mönster framträder. Varje pärla står för att
Gud har något med ditt och mitt liv att göra.

I några nummer av Kyrkoåret kommer
Frälsarkransen och dess pärlor att presenteras. Framförallt utifrån vårt perspektiv,
hur vi använder kransen i arbetet med våra
konfirmander. Men vi kan inte skriva om
Frälsarkransen utan att nämna Martin Lönnebos egna tankar kring varje pärla. Martin
Lönnebo, biskop emeritus, är skaparen av
det moderna radbandet Frälsarkransen.
När vi läser hans egna ord om kransen är
det tydligt att han tänker sig att den ska
användas som en kristen bönekrans. ”Många
använder radbandet som armband, ty då är
bönen alltid nära, den känns och den syns
som en ständig påminnelse.”

reflektion: Vad bär jag med mig från dagen
och varför just det här?

I mötet med konfirmander använder vi Frälsarkransen som ett pedagogiskt hjälpmedel
när vi undervisar, samtalar och diskuterar vad
kristen tro är. Vi använder oss av ett enkelt
språk och när vi ska förklara vad Frälsarkransen är visar vi en skulptur av ett litet barn som
bärs i en stor hand. Frälsarkransen, med dess
olika pärlor, är en symbol för hur Gud finns
med oss och bär oss i vardagen genom livets
olika skiften. I undervisningen arbetar vi också
utifrån en pedagogisk grundsyn som bygger
på teorin om de Multipla Intelligenserna. Det
innebär att vi människor lär och tar till oss ny
kunskap på olika sätt och då måste vi också
lära ut på olika sätt. Vi använder oss därför av
olika metoder såsom, musik, skapande, lekar,
bilder, texter, olika föremål, arbeta tillsammans samt egen reflektion. Vi har andakter
och ungdomsmässor och då bygger temat
på den aktuella pärlan från Frälsarkransen
som vi ska arbeta eller har arbetat med under
konfirmandpasset.
Varje konfirmandpass innehåller andakt i
kyrkan samt olika aktiviteter och arbetspass i
församlingshemmet. Vi avslutar varje pass med

Jagpärlan – med Konfirmanderna
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Det går att skriva mycket om Frälsarkransen,
men här i Kyrkoåret måste vi begränsa oss och
om någon vill fördjupa sig i ämnet finns det ett
flertal böcker på Verbum bokförlag.
I första numret av Kyrkoåret presenterade vi
Gudspärlan, i det andra numret Tystnadspärlorna och nu har vi kommit fram till Jagpärlan.

JAGPÄRLAN
Jagpärlan, är den pärlemovita skimrande
pärlan i Frälsarkransen. Så vacker och dyrbar
är du i Guds ögon, som en ädelsten. I det här
konfapasset vill vi rusta våra konfirmander, ge
dem ”verktyg”, för att kunna boosta sig själva
och få dem att förstå att de har ett ovärderligt
människovärde bara genom att finnas till.
Andakt i kyrkan
Pärlsång, vi sjunger alltid en sång eller psalm
som knyter an till dagens pärla.
Jagpärlan – Du vet väl om att du är värdefull
(Ung Ps 148)
Pärlberättelse, en berättelse som knyter an till
dagens pärla.
”En föreläsare inledde sitt seminarium med
att hålla upp en femhundrakronorssedel. – Är
det någon som vill ha den här? frågade han.
Några såg tveksamma ut – tänkte han verkligen ge bort femhundra kronor bara så där?
Men de flesta sträckte upp en hand i luften.
Det fanns ju ingenting att förlora. – Okej, fortsatte föreläsaren. – Det är många som vill ha

sedeln. Men om jag gör så här då? sa han och
skrynklade ihop sedeln till en boll. – Är det
någon som vill ha den nu? Fortfarande var det
en skog av uppsträckta händer i salen. – En
sista fråga, sa föreläsaren. – Vill ni ha sedeln
även om jag gör så här? han slängde sedeln
på golvet, trampade på den och tog sedan
upp den. Nu var den skrynklig, smutsig och
lite trasig. Men händerna sträcktes fortfarande upp. – Ni har lärt er den första läxan för
dagen, sa föreläsaren. – Oavsett vad jag gjorde
med femhundringen, så ville ni fortfarande ha
den. Varför? Jo, därför
att den inte förlorade i
värde, vad jag än gjorde med den. Ni är som
sedlar. Ni kommer att
bli tilltufsade av livet
någon gång, ni kommer
att känna er trasiga
och kantstötta. Men ni
behåller fortfarande ert
värde. För människor
i er omgivning är ni
ovärderliga. Ert människovärde kommer
inte från vad ni gör
eller vad ni kan – utan
från vilka ni är.”
När vi berättar om
femhundrakronorssedeln
för konfirmanderna får
de vara med och räcka
upp sina händer. Berättelsen lever där och då
och de är med i den. Vi
brukar också lägga till
och säga att för Gud och
människor i er omgivning är ni ovärderliga.

Andakten fortsätter med att vi berättar att
det är Jagpärlan som är i fokus under dagens
konfapass. Vi ställer frågor som; Vad tror
ni att den symboliserar? Vad står den för?
Naturligtvis står den för det som berättelsen
handlade om; ditt ovärderliga människovärde. Men för att ge några inputs har vi lagt
några skyltar med text på golvet; Jag är älskad! Jag är sedd! Jag är unik! Jag duger! Jag
är värdefull! Vi läser dem högt tillsammans
några gånger.
Är det något som vi önskar att konfirmanderna tog med sig från detta konfapass så är
det just det här, att de ska förstå och ta till
sig att, vad de än möter i livet, glädje, sorg
eller besvikelse så är de alltid älskade av Gud.
Alltid sedda av Gud. Även om människor
osynliggör dem behöver de aldrig känna
sig helt ensamma. De är unika. Ingen i hela
världen har samma fingeravtryck som de. De
duger. I 1 Mosebok står det att människan
är skapade till Guds avbild så visst duger de
som de är. De är värdefulla. I Guds ögon är
de det mest värdefulla som finns. I Jesaja 43:4
står det; Du är dyrbar för mig, jag ärar och
älskar dig.
Vi uppmanar konfirmanderna att börja boosta sig själva. Nästa gång du ser dig i spegeln
ska du inte leta efter fem fel utan se fem rätt!
Du ska även säga till dig själva när du ser
dig i spegeln: Tack Gud för att jag är älskad,
jag är sedd, jag är unik, jag duger, jag är
värdefull. Då kommer du att bli snällare mot
dig själv, du får en positivare självbild och
är bättre rustade den dagen då du eventuellt
möter människor som fullkomligt kör över
dig, tufsar till dig och förminskar dig. Tyvärr
finns det sådana människor där ute!
En ska till som är bra för konfirmanderna att
få med sig är att höra att det inte är en slump
att de finns till. I Jesaja 49:1 kan du läsa att
du var påtänkt redan
i moderlivet. Det finns
en mening med ditt
liv och att du finns
just här och nu i detta
sammanhang.
Arbetspass
Jagpärla intro
Jesus sammanfattar
de tio budorden i det
dubbla kärleksbudet
(det pratar vi mer om
när Kärlekspärlorna
är i fokus) och det
budet avlutas med;
… Du skall älska
din nästa som dig
själv… Markusevangeliet 12:31. I det här
konfapasset pratar
vi inte så mycket om
kärleken till vår nästa,
vår medmänniska,
(det presenteras i en
av kärlekspärlorna),
utan vi har fokus på
kärleken till oss själva.
Det är den kärleken

som ska lyftas och stärkas. Älskar vi inte oss
själva är det svårt att älska andra, vår nästa.
Det är också viktigt att låta ungdomarna veta
hur Gud ser på oss människor, hur värdefulla
vi är för Honom, oavsett våra styrkor, svagheter, fel och brister. Så här står det i Matteusevangeliet 10:29; Säljs inte två sparvar
för en kopparslant? Men ingen av dem faller
till marken utan er fader vet om det. Och
på er är till och med hårstråna räknade. Var
alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så
många sparvar. Gud vet allt om oss. Vi är det
mest värdefulla Han har skapat.
Självförtroende – Självkänsla – Självinsikt
Det är inte lätt att skilja på begreppen,
självförtroende, självkänsla och självinsikt.
Men det är bra att reflektera över dem så att
vi kan hjälpa varandra att må bättre. För vi
kan alla, med enkla medel, hjälpa andra att
bli starkare i sin personlighet och det i sin tur
kan skapa goda förutsättningar för någon att
börja älska sig själv.
Självförtroende handlar
om vad jag tror att jag
klarar av och om prestation – det jag gör.
Självkänsla handlar om
hur jag känner inför
och värderar mig själv.
”Jag är en blyg person.
Det värsta jag vet är att
stå inför klassen och
redovisa. Jag tycker
att jag är världs sämst
på att tala inför andra
och min redovisning är
kass, vem vill lyssna på
den?” Så är det många
ungdomar som känner
det. Det kan vara svårt
att stärka och förändra
sin självkänsla för det
ligger så djupt rotat i
oss, i vår personlighet.
Men vi kan hjälpas åt
att stärka varandras
självförtroende och
självkänsla genom att
uppmuntra, ”heja på”
och vara positiva både i
ord och med kroppsspråk. Vi diskuterar
länge och väl med konfirmanderna. Ord som
vi säger till varandra
kan bygga upp men ord
kan också riva ner och förminska. Det gäller
även vårt sätt att använda vårt kroppsspråk.
Självinsikt handlar om min föreställning
om min egen personlighet – min syn på mig
själv och min person. Ibland möter man
människor som utger sig att vara någon
annan än det den säger sig vara. ”Jag är
en positiv person som alltid sprider glädje
omkring mig.” Människor runt omkring har
en helt annan uppfattning, den som är verklig
och som visar sig i vardagen. ”Hon/han är
så negativ och sprider en dålig stämning.”
För att hjälpa en person som har en felaktig

självinsikt behöver vi vara ärliga och berätta
hur det verkligen är.
Var befinner jag mig just nu och varför?
Konfirmanderna får en stencil med ett träd
där människor befinner sig på olika platser.
Ungdomarna får reflektera en stund över
bilden och väljer sedan en av människorna
i trädet som stämmer överens med var de
befinner sig i livet just nu. Här är någras
reflektioner; Konfirmand 1; Jag är gubben
längst upp till höger. Jag känner mig glad!
Konfirmand 2; Jag är gubben längst ner som
hjälper en upp. Jag är inne i en period där jag
hjälper andra. Konfirmand 3; Jag är gubben
som ligger med ansiktet ner i marken. Det
är lite mycket nu. Vi går laget runt och alla
lyssnar och får ta del av varandras berättelser.

Fortsättning på
nästa uppslag...
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Fika med frågekort
När vi arbetar med Jagpärlan så är det inte
bara mig själv jag lär känna bättre, utan vi
lär också känna varandra lite mer, eftersom
vi redovisar de olika övningarna i helgrupp.
Vid fikat delas ungdomarna in i grupper och
vi fortsätter att lära känna varandra med
hjälp av frågekort som läses och alla svarar
som de tycker.
Bibeldramatiseringar
Att låta konfirmander dramatisera bibelberättelser brukar de tycka är kul. De lever sig
in i texten, de tar det på allvar och det blir
på riktigt. Bibelberättelserna som vi har valt
är; Tullindrivaren Sackaios, Lukasevangeliet
19:1-10, Äktenskapsbryterskan, Johannesevangeliet 8:1-11 samt Den barmhärtige
Samariern, Lukasevangeliet 10:25-37.
Konfirmanderna tar med sig sina Biblar och
går till de grupper som vi har delat in dem i.
Så här ser uppgiften ut som varje grupp får
med sig när de går för att förbereda sin dramatisering; Läs växelvis igenom bibeltexten
så att alla som vill får läsa. Samtala om vad
som händer i texten. Kom överrens om hur
ni ska framföra ett drama över bibelberättelsen, en ska vara berättare och läsa i texten
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Sen är det tid för egen reflektion, måla Jagpärlan i sin Bibel, sätta sitt fingeravtryck

Jagpärlan – med Martin Lönnebo

”Denna pärlemoglänsande pärla, som speglar
ljuset, är bilden för hur Gud ser mig, min
helhet och min djupaste vilja. Jag erfar att min
sanna identitet är fördold i trons mysterium.
Detta är människans pärla. Detta är människans höghet och värdighet. Detta är det
oförstörbara. Det som är Guds eviga vilja med
mig kan väl okunnighet och ofullkomlighet och
synd dölja, men inte utplåna. Tack Gud, för att
din Oändlighet speglar sig också i det mycket
ringa”.
Andakt
”Grip den lilla Jagpärlan. Jag vandrar nu världens längsta väg, den till mig själv. Vem är jag?
Känn dig själv! är pärlans uppmaning. Ty från
hjärtat utgår livet. I mina ögon, och i andras är
jag ofta ingenting. Men i dina ögon, min Gud,
är jag reflex av ditt eviga ljus. Din kärlek gör
mig till en ögonsten. I min uråldriga själs längtan är jag din. I dig är min eviga identitet.
I min tro är jag skapad till dig”.
”Giv mig ögon som ser det som är
värt att älska hos mig, hos alla
människor och i allt skapat. Giv
mig ömhet och vishet. Jag vill
vara din lärjunge. Amen”
”Kristus säger: ”Med himmelriket är det som när
en köpman söker efter
fina pärlor. Om han
hittar en dyrbar pärla
går han och säljer allt
han äger och köper
den”. Guds rike är
nu dolt i vårt hjärta,
här är vår sanna
identitet”.
”Känn ingen oro, känn
ingen ängslan. Den som
har Gud kan ingenting
sakna”.

intill och där med ett ord skriva
vad Jagpärlan symboliserar för dem.
Den sista övningen för dagen, Pärldax,
gör vi tillsammans. På en liten pärlemofärgad Jagpärla i papp ligger konfirmandernas
Jagpärlor. Nu trär vi på den tredje pärlan i
det som ska bli, vår egen Frälsarkrans.
Konfirmanderna har blivit uppmuntrade att
boosta sig själva! De har fått kunskap om
sitt ovärderliga människovärde som ingen
kan ta ifrån dem och om vikten att älska sig
själv för att kunna älska andra. De har fått
reflektera över var de befinner sig i livet just
nu, beskrivit sig själva med hjälp av saker och
fått syn på sina egenskaper. De har på så sätt
lärt känna sig själv bättre. De har även tagit
del av varandras reflektioner och därmed
också lärt känna varandra mer. De har
diskuterat utifrån bibelberättelserna om eget
ansvar. Konfirmanderna har fått reflektera
kring betydelsen av begreppen; självförtroende, självkänsla och självinsikt samt hur vi kan
hjälpa varandra att stärka våra personligheter. Allt detta får symbolisera Jagpärlan.

Text: Carina Samuelson

För ytterligare studium:1MOS 1:27; PS 8;
JES 53; MATT 13:45-46, 18:1-5, 12-14; SV
PS 583
Källor;

Bibeln
Ung Psalm, Libris Förlag 2006
Det är aldrig kört, Kristina Reftel,
(Argument 2004)
Självbild, Cajsa Tengblad, (CET 2009)
Frälsarkransen, Martin Lönnebo,
(Verbum 2008 sjätte upplagan)
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Egenskaper
Konfirmanderna väljer tre färgpennor i olika
färger samt en blyertspenna. Nu ska vi jobba
med egenskaper. Vad är en egenskap? En
egenskap beskriver vem du är. Oftast när vi
träffar nya människor får vi frågor som; Var
bor du? Vad heter du? Vad jobbar du med?
Svaren på frågorna ger en liten bild av vem
du egentligen är. Om man vill veta mer om
en människa borde vi ställa frågan; Vem
är du? Svaren blir mer beskrivande av mig
som person – Jag är en glad person - Jag är
en nyfiken person – Jag är en blyg person.
Ungdomarna får en stencil med olika egenskaper. De väljer en av färgpennorna och
ringar in alla de egenskaper de har. Med den
andra färgpennan ringar de in egenskaper
de önskar att de hade men inte har. Med den
tredje färgpennan ringar de in egenskaper de
har men önskar att de inte hade. För att vänta in varandra ritar de ett självporträtt med
blyertspennan. De redovisar för varandra
genom att nämna en egenskap de har, en
egenskap de önskar att de hade samt
en egenskap de har men önskar
att de inte hade. Reflektioner
efter denna övning visade att
ungdomarna tyckte att det var
kul att få syn på sina egenskaper
och de lärde sig mycket om sig
själva och varandra.

vad som händer och de andra ska hjälpas åt
att dramatisera.
De spelar sedan upp sina dramatiseringar
för varandra och efteråt reflekterar vi tillsammans. Har bibeltexterna något att säga
oss idag? Konfirmanderna är överrens med
sina svar. Att det finns förlåtelse och att alla
måste ansvara för sina egna handlingar. Man
kan inte skylla på någon annan. Det jag har
gjort får jag också stå för!

K O N F I R M A N D E R

Vem är jag?
På ett bord har vi lagt olika saker. Vi ber
att konfirmanderna väljer ut en sak som
beskriver något om dem. Här är någras val;
Konfirmand 1; Jag valde kameran, jag gillar
att fotografera. Konfirmand 2; Jag valde
kortleken, för jag kan vara på olika sätt.
Konfirmand 3; Jag valde batteriet, för jag
har mycket energi. Vi går laget runt och alla
lyssnar och får ta del av varandras presentation.

Stort grattis
och Guds rika
välsignelse

önskar vi alla fantastiska
konfirmander i
terminsgruppen 2018-2019.
Konfirmationerna var i
Skanörs kyrka den 18 maj.

Tilde Alm
Magnus Vibe Andreasen
Olof Cato
Per Ekelund
Maja Engvall
Smilla Rindborn Grahl
Dag Letlier Hansson
Ruben Letlier Hansson
Liam Hector
Minna Horrocks
Julia Hult
Didrik Hörlin
Markus Larsson
Victor Liese
Happy Matetcho
Pennie Mickelsson Perdius
Viktor Petrén
Saga Reader
Erik Stjernfält
Filip Stjernfält
Emelie Thern
Theo Tyrén
Mathilda Johansson Veber
Alice Pettersson Vorne

Nytt namn samma viktiga arbete
Den 5 maj bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska
kyrkan. Dagen var startskottet för en
långsiktig satsning på att göra det internationella arbetet mer känt. En satsning där engagerade runt om i landets
församlingar är avgörande för att nå
framgång.
Det nya namnet ska göra det lättare för
människor att förstå vilka vi är, vad vi gör
och vad vi står
för. Under de
kommande åren
behöver vi arbeta
intensivt för att
det viktiga arbete
som vi gör ska
bli mer känt. Det
behövs för att
öka engagemang,
kunskap och
insamling, så att
vi kan utveckla
partnerrelationer
och tillsammans
försvara
människors värdighet och rättigheter runt
om i världen, säger Erik Lysén, chef för
det internationella arbete som 5 maj fick
namnet Act Svenska kyrkan.
Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan mot
fattigdom, förtryck och orättvisor samt
långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare.

Vår inspiration är en livsbejakande tro,
som sätter människors lika värde och
rättigheter i centrum för allt arbete, säger
Erik Lysén.
I slutet av maj kommer Act Svenska kyrkan att synas i form av reklam i tv, print
och sociala medier. Huvudbudskapet är att
vi alla lever under samma himmel och har
samma rättigheter. Men att verkligheten
tyvärr inte alltid ser ut så. Därför behövs
Act Svenska
kyrkan.
Att vara kyrka
är en styrka i
sammanhanget.
Samarbetet med
ACT-alliansen,
ett nätverk med
över 150 kyrkor
och trosbaserade
utvecklingsaktörer, gör det
möjligt att arbeta
effektivt och
långsiktigt med
utvecklingssamarbeten samt att ha en stark påverkansröst
i exempelvis jämställdhetsfrågor.
På många platser är kyrkan en viktig
normbildare och påverkar bland annat synen på kvinnors och mäns roll i samhället.
Därför har kyrkor en unik möjlighet att
driva frågor för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är en styrka att vara
kyrka, säger Erik Lysén.
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Körsång

ag sitter hemma i soffan och slöskrollar
på Facebook. Någon skryter om sitt
barnbarn som visst har lärt sig att
gå och en annan solar på en strand
långt borta. Allt på Facebook är alltså precis
som vanligt. Jag blir lite trött och ska precis
lägga ner min telefon när jag ser en mening
som faktiskt fångar min uppmärksamhet på
riktigt: Om Gud finns och om Gud har ett
språk på jorden, då är det språket musiken.
Jag tappar nästan andan där jag sitter. Det
är så vackert! Orden har tydligen sagts av
skådespelerskan Stina Ekblad och jag läser
dem igen. Om Gud finns och om Gud har
ett språk på jorden, då är det språket musiken. Jag känner att dessa ord är sanna. Men
varför känner jag så?
Jag har det stora privilegiet att få jobba med
musik. De senaste två åren har jag utbildat
mig till kantor och i juni är jag klar. I min
utbildning har jag fått lära mig att spela
orgel och trots att det är något av det mäktigaste och bästa som finns att spela orgel
finns det något annat jag brinner för ännu
mer. Nämligen körsång.
Körsång – Sveriges största folkrörelse som
samlar hundratusentals varje vecka. Men
vad är det egentligen som lockar? Jag tar
återigen upp min telefon och ställer frågan
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”varför sjunger du i kör” på min facebooksida. Svaren fullkomligt strömmar
in. Flera personer beskriver det med
små enkla men samtidigt stora ord som
”kärlek”, ”glädje”, ”hopp” och ”kraft”.

”Min ’lilla’ röst får en
helt annan kraft i en
välklingande kör.
Tillsammans blir vi
ETT instrument”
Jag blir glad av dessa små ord och tänker att det är fantastiskt att människor
kan få känna dessa känslor i alla fall en
gång i veckan. Tänk att få bli så berörd
och att i en förlängning också få beröra
andra människor med musiken!
Jag skrollar vidare och fastnar vid något
som Annika skriver: ”Det är så skönt
för att i en kör utplånas det sociala
spelet. Det spelar ingen roll om den
som står bredvid dig är frisk eller sjuk,
hög- eller lågavlönad, äldre eller yngre,
man eller kvinna eller annat, gift, ogift,
sambo, ensamstående, chef, VD, arbetslös. Alla är där av samma anledning och
med andra mål och annan mening än
ute i resten av samhället.” Som körleda-

– evangelium i pra
re är jag inte ett dugg intresserad av människors bakgrund. Jag är intresserad av rösten
och hur den kommer att fungera i en kör.
Vidare skriver Stella: ”Körsången ger sammanhang och delaktighet där helheten och
inte individen är viktigast”. Jag kan inget
annat än att hålla med. Att få känna sig som
en del av något större tror jag är något av det
viktigaste för oss människor. Sjunga i kör är
ett solidaritetsprojekt där alla är lika viktiga.
Det innebär att du som körsångare saknas
om du inte är på en repetition och det spelar
faktiskt roll vad du gör. Det innebär också att
det vilar ett visst ansvar på dig som körsångare för att helheten ska bli bra - något som
är utvecklande och lärorikt. För mig blir det
evangelium i praktiken. Alla räknas. Det fina
med körsång är också att alla inte behöver
vara solister – rösten kan ändå få plats.
Sanni skriver sammanfattande om detta:
”Min ’lilla’ röst får en helt annan kraft i en
välklingande kör. Tillsammans blir vi ETT
instrument”.
Detta instrument som kallas kör visar, som
jag tror, en del av Gud. För vad skulle det
annars vara som berör mig så starkt när jag
upplever att tid och rum upphör att existera?
Sång i allmänhet och gospelkörsång i synnerhet är mitt största redskap för att närma

Barn & Familjeverksamheten

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

Tack för en härlig termin!
Vi startar på nytt tisdagen den 27 augusti.
Skanörs församlingshem
Babycafé

aktiken
mig Gud. Det är som att musiken tar vid
där orden tar slut. Utan musikens redskap
vet jag inte hur min andlighet skulle se ut.
För det är som att alla toner, alla stämmor
och allas unika röster ger en liten glimt av
himmelriket. Ett himmelrike som finns här
och nu, som alla har inom sig. Kanske hittar
du ditt himmelrike genom att sjunga? Och
kanske är det verkligen så att Stina Ekblads
ord är på riktigt. Om Gud finns och om
Gud har ett språk på jorden så är det musik.
Ja, så måste det vara.
Text: Karolina Larsson

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

Öppet-Hus

För vuxna med barn som är över 18 månader och
syskon. Tisdagar och torsdagar kl 12.00 – 16.00
För mer information kontakta församlingspedagog
Anna Gustafsson. Kontaktuppgifter på sidan 20.

Mässa med
Små och Stora
Söndagen den 2 juni kl.11.00

Terminsavslutning för Barn & Familjeverksamheten i Falsterbo kyrka. Vi firar mässa
med små och stora. Kören StarSingers och
pianoelever medverkar med sång och musik.
Efter mässan blir det glassfest i Falsterbo
församlingshem.
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SÅ HÄR NÅR DU OSS
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN, KYRKOGATAN 5B, 239 30 SKANÖR
EXPEDITIONSTID: MÅN, TIS, TORS, FRE KL 10.00 - 12.00. 040 - 47 97 00.
E-POST: SKANOR-FALSTERBO.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE

LEGALT NYTT
DÖPTA
MARS
Meja Sara Kellheim Cleréus
Filip Nils Alfred Herrlin
Carl Jacob Lachmann
APRIL
Philippe Vincent André Jan Martinie
Felix Ludvig Sebastian Andersson

AVLIDNA
MARS
Elsie Bergström, 92 år
Sven-Erik Camph, 90 år
Marianne Grimsholm, 85 år
Greta Laurin, 84 år
Anita Månsson, 79 år
Berthy Revstedt, 97 år
Ari-Matti Nuutila, 71 år
APRIL
Bo Hjelmqvist, 95 år
Eva Kling, 71 år
Gullan Rosén, 71 år
Bibbi Langryd, 65 år
Karin Lindgren, 91 år
Erna Andersson, 91 år
Liisa Haraldsson, 81 år
Elvy Sjöland, 76 år

PRÄSTER
Christina Odenberg, Biskop em. t.f. kyrkoherde
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99

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

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

HUSMOR
Susanne Laine
Mobil: 0761 - 16 27 43
susanne.laine@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: mån - tis 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
Peter Sjunnesson, biträdande organist
Mobil: 0709 - 96 33 22
peter.sjunnesson@svenskakyrkan.se

Paul Pålsson, 90 år
Rose-Marie Rydell, 74 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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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

Karolina Larsson, körledare
Mobil: 0709 - 83 73 33
skut.karolinalarsson@gmail.com

SKANÖRS FÖRSAMLINGSHEM
Tel: 040 - 47 97 15
FALSTERBO FÖRSAMLINGSHEM
Tel: 040 - 47 97 18

FÖRSAMLINGSPEDAGOGER
Anna Gustafsson, barn och familj.
Körledare barn- och ungdomskörer
Mobil: 0733 - 24 96 53
anna.e.gustafsson@svenskakyrkan.se

FÖRTROENDEVALDA
Lars Lindmark, ordförande kyrkorådet
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com

Carina Samuelson, konfirmand, ungdom
Mobil: 0708 - 34 57 97
carina.samuelson@svenskakyrkan.se
ADMINISTRATION
Göran Brändemar, ekonom
Tel: 040 - 47 97 02
Mobil: 0705 - 24 02 02
goran.brandemar@svenskakyrkan.se
Karin Grip, förvaltningsassistent
Tel: 040 - 47 97 00
karin.grip@svenskakyrkan.se

Maj

KYRKVAKTMÄSTARE
Tomas Holmgren, kyrkogårds och fastighetschef
Tel: 040 - 47 97 17
Mobil: 0708 - 34 13 29
tomas.holmgren@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

Susanne Olsson, ordförande kyrkofullmäktige
susanna.ohlsson@yahoo.se
KYRKVÄRDAR
Ann-Kristin Musiolik
Catharina Gustafsson
Fredrik van Kesbeeck Andersson
Gertie Hansson
Guje Fahlström Dahlberg
Hans Palenius
Jan Nyberg
Karin Gustafsson
Kerstin Nerman
Nils Ola Roth
Sonia Löfkvist
Susanne Ohlsson
Werner van Kesbeeck Andersson

Hej!
Vet du om att man kan betala med Swish på alla våra verksamheter? Det går också
bra att Swisha söndagens kollekt direkt från kyrkbänken. (Märk betalningen med
korrekt ändamålsnamn) Vårt Swish nummer är: 123 616 13 19

Tack för din gåva!

