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Vårt arbete – veckans alla dagar
Rätt som det är möter jag en eller annan församlingsbo som med glimten i ögat säger: ” Du har det
bra du Richard, när du klarat av söndagens högmässa så är du ledig och fri till nästa söndag…”
Jag skrattar förstås till svar och säger något i stil med att jag har världens bästa jobb.
Och det tycker jag att jag har. Även om jag alltid är i tjänst och sällan ledig.
Det här numret av församlingstidningen
Kyrkoåret handlar om arbete. Olika infallsvinklar – arbetet i kyrkan internationellt och här
hemma i vår egen församling, Martin Luthers
syn på arbete och medarbetarna
Eugène Matétcho och Mathilde
Karlgrens beskrivning av sina
uppdrag i kyrkans och församlingens tjänst. Mycket i människans
tillvaro – också i kyrkans värld
förstås – handlar om arbetet,
uppgiften i livet. Eller snarare
uppgifterna.

göra under veckans alla dagar. Själv och ensam
åstadkommer jag ingenting. Inte mina medarbetare heller. Det är först när barn och ungdomar,
vuxna och mycket vuxna människor kommer
till våra kyrkor och församlingshus som det
roliga arbetet sätter igång. Mötet oss emellan.

” Du har det bra du Richard,
när du klarat av söndagens
högmässa så är du ledig och
fri till nästa söndag…”

Allt arbete är inte lönearbete utan
minst lika mycket tid går till privatlivet, arbetet i familjen, bland
släkt och vänner, ideellt arbete i
idrotts-och föreningsliv.
Vi har lärt oss att arbete är bra för oss, att det
befrämjar hälsa och välstånd. Motsatsen, att inte
ha någon uppgift, att ingen har bruk för en leder
inte sällan till känslan av meningslöshet och
tomhet. Problemet för många av oss är balansen.
Balansen mellan arbete och vila. Att ha både
viljan och förmågan att göra ett bra jobb när det
är tid för det och att kunna konsten att koppla
av och återhämta sig när det är tid för det. En
ständig övning.

Samling och koncentration kring en viktig
livsavgörande fråga - eller att lära sig en ny lek,
en ny sång, en ny tanke. Spännvidden är stor,
precis som livet självt.
Så bestäm dig för något du vill fördjupa dig i –
eller bara pröva på.
Det är tillsammans som vi växer och mognar
som människor. I vilken ålder vi än är i – utvecklas gör vi oavbrutet. Vi, mina medarbetare
och jag, gör det gärna tillsammans med er.
Veckans alla dagar.

Men hur var det nu med fördomen att kyrkan
bara är ”igång” på söndagarna… Bästa och
enklaste rådet är att läsa denna tidning.
Se vad vi gör. Eller rättare sagt: se vad vi önskar
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KYRKANS VÄNNER HAR FÅTT NY KOSTYM!
Kyrkans Vänner är inte längre en egen förening med egen styrelse. Vi har istället bildat ett litet Råd som håller i
verksamheten, men är ställd direkt under diakonin. Rådet består av Gertie Rydberg, Susanne Bergman,
Ulla-Britt Börjesson och Carina Hansson. Välkommen till en höst med spännande och underhållande program.
Kyrkans Vänner är ingen sluten grupp utan vi välkomnar alla, kom en gång - eller kom flera!
Under höstterminen träffas vi i Falsterbo församlingshus - pga renoveringen av Skanörs församlingshus.
Jämna onsdagar 18.30-20.30
21/9 Kyrkoherde Richard visar filmen ”ETT ÄKTA LIV”
5/10 ”12 steg till tro, hopp och kärlek”
Olle Carlsson, präst sedan mer än 30 år och författare till
Kristendom för ateister, Mitt himla liv och 12 steg för hopplösa.
Idag är han kyrkoherde i Katarina församling på Södermalm i
Stockholm.
19/10 Husa-ritaren Leif Lundqvist berättar om
Skånska ord och uttryck.
2/11 Paris genom arkitekten Leif Lundqvists och
tandläkaren Göran Olavis ögon.
Det blir franskt tilltugg.

16/11 Susanne Laine
Pärlor ur mitt musikaliska smyckeskrin.
30/11 Traditionsenligt sjunger Elin och Alice
julens vackra sånger för oss.

LEVAVIDARE GRUPP

ALLHELGONAKAFFE

När man förlorat någon som står mycket nära,
kan det kännas som en hjälp och ett stöd att
tillsammans med andra sörjande samtala om och
dela det som hänt.

Under Allhelgonahelgen är det många av
oss som vill smycka sina gravar.
Kyrkorna är då öppna för stillhet
och andakt.
Det serveras kaffe i vapenhusen.
Skanörs och Falsterbo kyrka
är öppna:

I vår församling finns möjlighet för dig att göra
detta i en mindre grupp. Vi startar nya grupper
efter behov. Varje grupp träffas vid fem tillfällen,
varje gång ungefär en och en halv timme.
Är du intresserad av att vara med kan du höra
av dig till komminister Marianne Frid Ferm eller
diakon Carina.

Vuxen väg till tro
Vi startar igen onsdagen den 14/9
kl 18.30 - 20.30
i Falsterbo församlingshus.
För mer information kontakta
församlingspedagog Anna Gustafsson.

Fredag 4 november
kl 13.00-18.00
Lördag 5 november
kl 11.00-15.00

FUNDERINGAR KRING ER
GRAVPLATS?
Vid frågor gällande skötsel
av gravar så kontaktar ni
vaktmästarna och när det
gäller skötselavtal och gravrätter
så kontaktar ni expeditionen.
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Ungdomsk vällar i Fals terbo församlingshus
Tisdagar kl 18.00 - 21.00
Här k an du t räf f a dina kompisar, få hjälp
me d mat te n, käk a pannk akor, spe la pingis
och spe l, bak a e lle r jamma loss på våra
ins t r ume nt
Vi avslu tar k välle n me d W.W.J.D!
KEFAS är för dig som går på högs tadie t och
gymnasie t

R

Ungdomsmässa
och tacobuffé!
Kom gärna till våra ungdomsmässor i
Falsterbo kyrka.
Varierat program med mycket musik
Efteråt bjuds det på härlig tacobuffé i
Falsterbo församlingshus
Alla är välkomna!
Ungdomsmässan börjar kl 16.00

25 September - ”Andetag”
23 Oktober - ”Ljus” med In Christ

Välkomna!

Konfirmand 2016-2017!
NU ÄR DET HÖG TID ATT DU ANMÄLER DIG!
SENAST DEN 31 AUGUSTI VILL VI HA DIN ANMÄLNINGSBLANKETT
Det finns två olika konfirmandgrupper du kan välja mellan.
Terminsgrupp – start 25 september 2016, konfirmation 6 maj 2017 i Skanörs kyrka.
Våra konfirmandträffar sker varannan söndag (med reservation för någon ändring)
i Falsterbo församlingshus under hösten och våren.
Gruppen gör en resa till Berlin under våren, som konfirmand betalar du en liten egenavgift.
Sommargrupp – start 17 juli 2017, konfirmation 5 augusti 2017 i Skanörs kyrka och i
Falsterbo kyrka. Våra konfirmandträffar sker under tre sammanhängande veckor i
Falsterbo församlingshus, söndag-torsdag.
Gruppen åker på läger
Mer information hittar du på vår hemsida!

INFO MÖTE - Torsdag den 25 augusti kl 18.30-20.00 i Falsterbo församlingshus!
Vi vill hälsa er alla, vårdnadshavare och ungdomar, välkomna till ett informationsmöte inför
kommande konfirmandtid. Schema med klockslag och alla detaljer får ni då.
Det gäller både termins- och sommargruppen.
Vi serverar frukt, vatten, kaffe och kaka.
Anmälningsblankett hittar du på vår hemsida. Den mailas eller lämnas till;
Församlingsexpeditionen, Skanör-Falsterbo församling, Kyrkogatan 5b, 239 30 Skanör
Senast den 31 augusti 2016
För mer information om konfirmand- och ungdomsverksamhet kontakta
församlingspedagog Carina Samuelson.
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Barn och Familj
Babycafé
För föräldrar med bebisar upp
till 18 månader.
Torsdagar kl 10.00 – 12.00
Falsterbo församlingshus
Babyrytmik
För föräldrar med bebisar mellan
1-12 månader.
Tisdagar kl 09.30 - 10.30 och
kl 11.00 - 12.00
Föranmälan
Falsterbo församlingshus
Öppet-Hus
För föräldrar med barn som är över
18 månader samt syskon.
Torsdagar kl 14.00 – 16.00
Falsterbo församlingshus
Rytmikdax
Musik, rörelse och dans för barn
mellan 4-6 år.
Tisdagar kl 15.00 – 16.00
Tångvalla förskola
Föranmälan
För mer information om
Barn/familjeverksamheten
och anmälan kontakta
församlingspedagog Anna Gustafsson

MÅNDAGSKUL!
Nyhet för barn som går på mellanstadiet
När? 			
Var? 			
Start? 		

Måndagar kl. 14.30-17.00
Falsterbo församlingshus
29 augusti

Vi bjuder på mellanmål!
För mer information kontakta församlingspedagog
Anna Gustafsson
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Änglabesök...
Söndagen den 2 oktober
kl 11.00 firar vi gudstjänst
med små och stora
i Falsterbo kyrka.
Efter gudstjänsten
serveras det
hamburgare
med bröd i
församlingshuset.
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Uppstartsmöte PILGRIM 2016-2017
Nu är det dags att göra slag i saken!
Förvandla tanke och dröm till verklighet och bli
en människa som bokstavligen är på väg.
Min idé och tanke är, att vi samlas så många som möjligt
- dvs alla som är nyfikna och intresserade av att bli och
vara en pilgrim - en lördagsförmiddag i Falsterbo församlingshus. Jag förbereder förstås med information och fakta,
men vill inte låsa upplägget i en förutbestämd form – den
skapar vi tillsammans. Här kan man vara helt ny, dvs inte
veta något om vad detta med pilgrim står för – och man
kan vara erfaren. Vägen börjar och fortsätter för oss alla.
Där och då lägger vi upp en plan för bästa modell: hur
ofta ska vi träffas, vill vi alltid ut och gå en längre eller
kortare vandring, eller ska vi ibland bara fördjupa oss i pilgrimens sju kärnord (de räcker länge att fördjupa sig i…).

Tidig höst 2017 vill vi organisera och genomföra
pilgrimsvandringen framför alla andra i Europa, den till
Santiago di Compostela i västra Spanien. Många berättar
att den pilgrimsvandringen har en livsförändrande kraft,
en väg till ett bättre och helare liv.
Så spännande och intressant om vi var många från Skanör
och Falsterbo som ville dela en sådan upplevelse med
varandra.

Alltså: kom till Uppstartsmöte Pilgrim,
Skoltorget i Falsterbo, lördagen den 24
september kl 10.00 – 12.00
Nu börjar det!
Richard Aspegren

De är exempelvis Enkelhet, Bekymmerslöshet, Frihet och
Andlighet.
Saker, eller begrepp, som man kan fundera ett bra tag över
vad de har med en själv att göra. Behöver jag stärka vissa
kvalitéer i mitt liv, ja vad längtar jag egentligen efter.
Mening och mål – hur ser mina ut?

VI FORTSÄTTER VÅR SAMTALSGRUPP
FÖR CANCERDRABBADE
Till dig som drabbats av cancer - kom och dela
dina erfarenheter tillsammans med andra.
Vad är meningen med livet?
Det är frågor som vi ställer oss när vi drabbas av
en livshotande sjukdom.
Hur handskas vi med smärta och dödsångest,
skuld och ensamhet?
Är det möjligt att svåra upplevelser av vanmakt
och ensamhet kan stärka våra liv?
Vi bjuder in dig som är drabbad av vår tids stora
folksjukdom cancer.
Plats: Skanörs församlingshem – Himlaloftet.
Den 7 sept. 21 sept. 5 okt. 19 okt.
Tiden för våra träffar är kl. 15.30 – 17.00
Välkommen att anmäla dig till komminister
Marianne Frid Ferm.
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Olofsmässa
Vi människor har olika
förutsättningar för att ta
till oss ny kunskap och bli
berörda.

Därför har vi utformat en mässa,
Olofsmässan, utifrån
Howard Gardners teori om
de multipla intelligenserna.
Gardner menar t.ex. att en
predikan kan tilltala fler människor om
man inte bara läser, berättar, föreläser
utan att man även tar med bilder,
reflektion och olika
skapande aktiviteter.
Caroline Theander besöker
gärna Olofsmässorna:
– Jag tycker om att få uppleva
Gud, få smaka, se, lukta och
känna Gud, inte bara lyssna.
Jag tycker om att det är avskalat och enkelt. Less is more.

Lilla Katekesen
rätt upp och ner

”

Tjäna ett högre syfte

F

ör några månader sedan kunde man läsa i
Dagens Industri om 30 företag som gick ut
och gav anspråk på att deras företag satte sina
arbetstagares arbete i ett större sammanhang, att man
kunde leva sina värderingar på arbetstid. Så rätt att gå
ut med denna reklam när forskning visar att för unga
studenter i dag är det mycket viktigt att ha ett högre
syfte med arbetet, sedlar och slantar är bra men lämnar
inga avtryck.
Vi tillbringar mycket tid på våra
arbetsplatser och därför vill vi att
vårt arbete skall skapa mål och
mening. Ibland händer det att vi
av en tillfällighet stannar kvar på
ett arbete där vi inte får blomma
ut, använda våra inneboende
resurser. Vi kanske inte vågar
göra ett uppbrott och börja om.
Detta kan i förlängningen leda till
depression och ohälsa.
När vi ser en medmänniska som
inte använder sig av sina inneboende resurser och mår dåligt av
detta, bör vi i kärlek uppmuntra
honom/henne att ta ett steg
framåt, kanske studera vidare eller
byta arbetsplats.
Arbete är också hårt slit och vi
kan alla känna oss trötta både
psykiskt och fysiskt av vårt arbete.
Jesus säger i Matteus-evangeliet:”
Kom till mig alla som arbetar och
är betungade så skall jag ge er ro.”
Bönen, vårt samtal med Gud kan
hjälpa oss i vårt arbete. Detta är
något som Martin Luther tyckte
var mycket viktigt. För honom
hörde arbete starkt ihop med bön.
Han skrev i sin skrift Om goda

verk: ”Ingen är så betungad att han inte i sitt hjärta under tiden kan tala med Gud, frambära sina eller andra
människors nöd, be om hjälp och i allt detta öva och
stärka sin tro”.
Han säger i ett Bordssamtal, att om han någon gång
har missat sin morgonbön på grund av arbetsbelastning
mår han inte bra på hela dagen. Bönen är oss till stor
hjälp och fyller hjärtat med stor glädje, inte på grund
av egen prestation utan för att vi har talat med vår
Fader och överlåtit oss och allt vårt
i hans hand. Den stora glädjen i
denna överlåtelse skulle färga av
sig på dagens sysslor.

Bönen, vårt samtal med
Gud kan hjälpa oss i vårt
arbete. Detta är något som
Martin Luther tycke var
mycket viktigt.
För honom hörde arbete
starkt ihop med bön.

Det finns en grupp människor som
inte längre kan arbeta med det som
de har gjort tidigare för att de har
fått en sjukdom som har gjort dem
begränsade. En annan grupp har
nått pensionering och avtackas.
Hur livet än ser ut för oss, kan vi
uträtta någon form av arbete inte
avlönat men oavlönat, ”hjärtearbete”.
Hur glada blir vi inte när någon
har gjort något för oss t.ex. hängt
upp tvätten, handlat eller tröstat
oss när vi var ledsna.
Att få vara en del av ett sammanhang, en del av samhället ger livet
mening, mål och glädje. Det har
inte så stor betydelse om arbetet
som vi gör är avlönat eller oavlönat
bara det gagnar vår medmänniska,
tjänar ett högre syfte.

Text: Anna Gustafsson
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NY ordförande i
Kyrkofullmäktige

J

ag heter Sara Lindström, är 34 år
och bor i Skanör sedan sju år tillbaka och har nyligen fått förtroendet att
bli kyrkofullmäktiges ordförande. Jag
tacksam över att på nära håll fått följa
med på Skanör-Falsterbo församlings
resa från ett sorgligt tillstånd med konflikter, dålig arbetsmiljö och vikande
medlemssiffror till där vi är idag med
gott samarbetsklimat, blomstrande
musikverksamhet och fler och fler som
upptäcker den fina verksamhet som
församlingen erbjuder.
Tillsammans med församlingsbor,
personal och förtroendevalda vill jag
fortsätta den
resan och ser
fram emot att
uppleva mycket spännande
på vägen. För
mig är det viktigt att behålla
respekt och
omtanke om
varandra och
fokus på det
som kyrkan
i grunden är
till för, nämligen att föra
människor
närmare Jesus
Kristus. Då skapas fantastiska möjligheter både i nuet och för framtiden.
Så här i slutet av augusti inleds en intensiv tid för många, med arbete, skola
och aktiviteter. Jag vill uppmuntra dig
att då och då ta dig tid att mitt i vardagen reflektera över livet och evigheten.
Våra kyrkor erbjuder utmärkta möjligheter för detta. Vi ses där!
Har du idéer eller frågor, tveka inte att
kontakta mig. Vi är till just för dig.
Med önskan om en välsignad höst
Sara Lindström
Kyrkofullmäktiges ordförande

INTERNATIONELLA GRUPPEN
Svenska Kyrkans internationella arbete drivs av tron att alla
människor har lika värde. Vi arbetar för fred, rättvisa och
demokrati.
Idag lever ca 800 miljoner människor utan att kunna äta sig mätta.
Varje gåva som kommer in ger en människa möjlighet att skapa ett
bättre liv.
I församlingen har vi en Internationell grupp. Vi samlas ca 2 gånger
per termin och samtalar och lägger upp de olika insamlingskampanjerna. Främst fokuserar vi på jul- och fastekampanjen.
Är du intresserad av internationellt arbete är du välkommen att ta
kontakt med diakon Carina för mer information.

Sopplunch
Varannan torsdag 12.00-14.00,
udda vecka, serveras det
välsmakande soppa i Falsterbo
församlingshus. Efter den goda
soppan bjuder vi på en stunds
underhållning. Varmt välkomna!

Filmen ”ETT ÄKTA LIV”, en
nyinspelad film om vår församling.
Våra verksamheter, våra församlingsbor...vem vet, du kanske
är med på ett hörn!
29/9 Österlenarna Knut och John underhåller.
Glad sång och musik som vi får sjunga med till
27/10 Vår egen Robert bjuder på vacker musik
10/11 ”Det bästa av det mesta”
Gustaf Centervall och Susanne Laine
24/11 Kyrkoherde Richard talar kring ämnet
”När någon dör, vad gör man då?”
8/12 Musikalisk frågesport med Susanne och Carina
och det lilla julbordet. Sista anmälningsdatum 5/12 till diakon Carina
15/9

MÅNDAGSTRÄFFEN
Vilka är vi? En grupp kvinnor som träffas, dricker kaffe och samtalar
kring livets olika frågor, våra traditioner, något aktuellt eller något som
ligger oss varmt om hjärtat. Är du man är du givetvis också
välkommen till vår grupp.

Vi träffas följande måndagar i Falsterbo församlingshus
kl 14.00-15.30
12/9, 10/10, 7/11 och 5/12

KYRKOÅRET
I8
8 I KYRKOÅRET

För mer information är du välkommen att ta kontakt med
diakon Carina Hansson.

Eugène Församlingens
Matétcho lokalvårdare
– Jag är mycket glad över mitt arbete. Det är roligt att göra fint i församlingens
lokaler,man ser snabbt resultat och det är tillfredställande. Alla människor njuter
av nystädade rum.
Var har du dina rötter?
Jag har växt upp med min mamma och sex
syskon i Togo i Västafrika. Tyvärr gick en av
mina bröder bort för några år sedan och det
är en stor sorg. I dag bor en syster och en bror
kvar i Togo. De andra syskonen bor i England,
Frankrike och USA.
Mitt första namn är Kokou och det betyder att
jag är född på en onsdag.
Alla i Västafrika har fått ett afrikanskt namn
som talar om vilken veckodag de är födda på
t.ex. förre FN-generalsekreteraren heter Kofi
för han föddes på en fredag.
Min mamma lever inte idag men hon finns
ständigt i mina tankar. Jag älskar min mamma.
Hon ville alltid mig och mina syskon det bästa.
Nu har min syster Julian blivit som en mamma för mig. Jag ringer henne varje dag och vi
pratar om allt som rör livet.
Jag tror att jag har ärvt min mammas simultankapacitet. När jag kommer hem från jobbet
håller jag på med både matlagning, tvätt och
läxläsning. Det är inte sant att en man inte kan
göra många saker samtidigt.

som man tycker att man vill ge t.ex. något man
har tillverkat själv eller kanske sjunger man en
sång. I Afrika har man inte så stora pretentioner,
man är glad för det man får.
Vad gör du på din fritid?
Jag gillar att laga mat och träningscykla.
Vad betyder ditt arbete för dig?
Jag är mycket glad över mitt
arbete. Det är roligt att göra
fint i församlingens lokaler,
man ser snabbt resultat och det
är tillfredställande.
Alla människor njuter av
nystädade rum.
Församlingen känns som en
andra familj för mig.
Gud finns och vill ta
hand om oss alla.
Jag tackar honom varje
morgon och kväll för
att han vakar över mig.

Hur skiljer sig den afrikanska kulturen från
den svenska?
När man skall besöka varandra i Sverige måste
man oftast ta fram almanackor och planera
besöket i god tid innan det skall ske. I Afrika
gör man mer spontana besök. Man tänker på
någon och sedan går man och besöker den
personen.

Vad är viktigt i ditt
arbete?
Alla dagar är kanske
inte solskensdagar utan
ibland kan livet kännas
tungt och då är det värdefullt att kunna skämta och skratta med sina
arbetskamrater. Humor
är förlösande och
hjälper oss att få
distans till problem
i tillvaron. Vi borde
skratta mycket mer än
vad vi gör.

En annan skillnad är hur vi uppvaktar vid
födelsedagar.
I Sverige frågar man den som fyller år vad den
önskar sig. I Afrika däremot ger man något

Text: Anna Gustafsson

När jag har semester och besöker Togo känns
det som att komma hem,
borta är bra men hemma är bäst.
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ONSDAG 14 SEPTEMBER

SÖNDAG 11 SEPTEMBER
SEXTONDE SÖNDAGEN
EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00,
Marianne Frid Ferm. Kyrkkaffe i
tornrummet.

ONSDAG 7 SEPTEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 4 SEPTEMBER
FEMTONDE SÖNDAGEN
EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00,
Mathilde Karlgren

SEPTEMBER

SÖNDAG 28 AUGUSTI
FJORTONDE SÖNDAGEN
EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Skanörs kyrka kl 10.00,
Richard Aspegren

SÖNDAG 21 AUGUSTI
TRETTONDE SÖNDAGEN
EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Falsterbo kyrka kl 10.00,
Mathilde Karlgren, Robert Bennesh

AUGUSTI

16

12

09

05

02

SÖNDAG 16 OKTOBER
TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN
EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, gästpredikant,
Robert Bennesh, S:t Kristofferkören.
Kyrklunch i församlingshuset med

ONSDAG 12 OKTOBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 9 OKTOBER
TACKSÄGELSEDAGEN
Mässa i skanörs kyrka kl 11.00
Marianne Frid Ferm, Robert Bennesh,
Anne-May Larsson, församlingens
körer. Kyrkkaffe i tornrummet.

ONSDAG 5 OKTOBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 2 OKTOBER
DEN HELIGE MIKAELS DAG
Gudstjänst med små och stora i Falsterbo
kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Anna Gustafsson,
Carina Samuelson, Familjekören,
Rytmikdax. Kyrkfika i församlingshuset.

OKTOBER

16

13

09

06

05

02

ONSDAG 16 NOVEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30

SÖNDAG 13 NOVEMBER
SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, gästpredikant.
Kyrklunch i församlingshuset med
föredrag.

ONSDAG 9 NOVEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 6 NOVEMBER
SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Tobias Blomberg.

LÖRDAG 5 NOVEMBER
ALLA HELGONS DAG
Minnesgudstjänst i Falsterbo kyrka
kl 16.00
Richard Aspegren, Tobias Blomberg.
Minnesgudstjänst i Skanörs kyrka
kl 18.00
Richard Aspegren, Tobias Blomberg.

ONSDAG 2 NOVEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

NOVEMBER

AUGUSTI - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER
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21
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Med reservation för ändringar.
Sydsvenskans predikoturer gäller.
För löpande information se www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

TORSDAG 29 SEPTEMBER
OLOFSMÄSSA I SKANÖRS KYRKA
KL 19.00

ONSDAG 28 SEPTEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 25 SEPTEMBER
ARTONDE SÖNDAGEN
EFTER TREFALDIGHET
Mässa i skanörs kyrka kl 11.00
Tobias Blomberg.
Kyrkkaffe i tornrummet.
Ungdomsmässa i Falsterbo kyrka
kl 16.00, Mathilde Karlgren, Anna
Gustafsson, Carina Samuelson.
Tacobuffé i församlingshuset

ONSDAG 21 SEPTEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 18 SEPTEMBER
SJUTTONDE SÖNDAGEN
EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, gästpredikant,
Robert Bennesh, Anne-May Larsson,
barnkören. Kyrklunch i församlingshuset med föredrag

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

30

29

27

26

23

19

SÖNDAG 30 OKTOBER
TJUGOTREDJE SÖNDAGEN
EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Tobias Blomberg

LÖRDAG 29 OKTOBER
KONSERT I FALSTERBO KYRKA
KL 16.00
Kammarorkester Öresund

TORSDAG 27 OKTOBER
OLOFSMÄSSA I SKANÖRS KYRKA
KL 19.00

ONSDAG 26 OKTOBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

UNGDOMSMÄSSA I FALSTERBO
KYRKA KL 16.00
Mathilde Karlgren, Anna Gustafsson,
Carina Samuelson. Tacobuffé i
församlingshuset.

SÖNDAG 23 OKTOBER
TJUGOANDRA SÖNDAGEN
EFTER TREFALDIGHET
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Mathilde Karlgren. Kyrkkaffe i
tornrumet.

ONSDAG 19 OKTOBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

föredrag

27

24

23

20

Svenska stråkkvartetten framför Brahms
andra Stråkkvartett och
Mozarts Klarinettkvintett i A-dur.
Entré 100 kr som betalas i vapenhuset,
barn upp till 15 år fri entré

Konsert i Skanörs kyrka kl 16.00

SÖNDAG 27 NOVEMBER
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
Mässa i Falsterbo kyrka kl 11.00
Richard Aspegren, Marianne Frid
Ferm, Mathilde Karlgren, Tobias
Blomberg, Robert Bennesh,
Anne-May Larsson,
S:t Kristofferkören, barnkören.

TORSDAG 24 NOVEMBER
OLOFSMÄSSA I SKANÖRS KYRKA
KL 19.00

ONSDAG 23 NOVEMBER
Morgonmässa i Falsterbo kyrka kl 08.30
Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

SÖNDAG 20 NOVEMBER
DOMSSÖNDAGEN
Mässa i Skanörs kyrka kl 11.00
Marianne Frid Ferm. Kyrkkaffe i
tornrummet.
JULSTUGA I FALSTERBO FÖRSAMLINGSHUS KL 16.00–19.00

Middagsbön i Skanörs kyrka,
tornrummet kl 12.00

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

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

fonus.se

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

Välkommen in till oss!

Skanör

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

Näsets egen begravningsbyrå sedan 1996
Vi finns på Falsterbovägen 50 i Höllviken
Dygnet runt på telefon 040 – 45 10 26
www.arcusnet.se
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Svenska kyrkans
internationella
arbete i Sydafrika,
Philanis
Mentormammor,
visar i handling
på kyrkans
uppdrag

Hallå Skanör-Falsterbo Församling!

diakonalt hälsoarbete som kombinerar det traditionella
uppsökande arbetet med ett professionellt hälsoarbete.
I mitt arbete ingår att kvalitetssäkra det pågående utveckär kommer en hälsning från Sydafrika där jag arbetar
lingsarbetet som sker hos Philani och samarbetet med
som utsänd av Svenska kyrkans internationella arbete.
Mentormammorna i Swaziland och Etiopien.
Mitt dagliga arbete syftar till att stödja och utveckla Philanis
Detta innebär t ex arbete med ansökningar för existerande
insatser för att stärka barns hälsa och kvinnors rättigheter
och nya projekt, certifiering av Philanis utbildningar,
till sexuell och reproduktiv hälsa.
skapandet av ett paket för social franchising av
Mentormamma- modellen samt förberedelser för ytterligare
Philani har flera program, bl. a amning, nutrition, förskola
expansion av modellen med Mentormammor till fler
och hantverk, men Philanis största program är
områden i Sydafrika och länder i Afrika.
Mentormamma-programmet som finns i
Philanis arbete utvecklas och når goda resultat.
kåkstäderna runt Kapstaden och på
Goodness is
Det finns stor potential att utveckla modellen
landsbygden i Östra Kap-provinsen. Sedan
stronger
med Mentormammor i syfte att ytterligare förnågra år finns det också Mentormammor i
than evil;
bättra barns och kvinnors hälsa. Utvärdering och
Swaziland och Etiopien. Philanis slogan är:
Love is stronger
forskning har visat att mammor och barn som
”Healthy mothers raising healthy children”,
than hate;
fått stöd av en Mentormamma i mindre utsträckoch modellen utgår från en idé om att det i
Light is stronger
ning föder barn med låg födelsevikt, ammar
den lokala gemenskapen finns kapacitet att
than darkness;
längre, fullföljer behandlingsprogram för HIV, är
lösa lokala problem kring t ex hälsa.
Life is stronger
mindre benägna att dricka alkohol under
I Sydafrika, som enligt Världsbanken är värlthan death;
graviditeten med mera.
dens mest ojämlika land, är utmaningarna
Victory is ours through
många för de flesta kvinnor och barn. I kåkHim who loves us.
Det är fantastiskt att dagligen få följa hur Menstäderna gör kombinationen av undernäring,
- Desmond Tutu
tormammornas insatser bidrar till liv, hälsa och
HIV och TBC att många familjer lever med
tro på framtiden i ett Sydafrika som fortfarande
ständig sjukdom. Brist på tillgång till vatten
präglas av apartheid men också kämpar med
och elektricitet innebär att mycket av det dagliga hushållsarökande klyftor mellan rika och fattiga. Till er vill jag också
betet tar lång tid. Arbetslösheten är utbredd och upp till
hälsa att det finns en stor glädje över vänskapen med
70 % bland ungdomar i vissa områden.
Svenska kyrkan och de gåvor som kommer genom
Mitt bland alla dessa utmaningar arbetar Philanis 200
kampanjen ”Låt fler få fylla fem!”.
Mentormammor varje dag med att förbättra hälsa och
Tillsammans gör vi skillnad och förändrar världen
skapa hopp. Mentormammorna är alla motiverade uti– i Sverige och i Sydafrika.
från en personlig tro och bärs av en övertygelse att göra
vad Jesus gjorde, d.v.s. söker upp de människor som finns
Greetings and Blessings till er i Skanör-Falsterbo Församling,
i marginalen och som ingen annan ser. Genom detta visar
Herman Hallonsten, Socionom och Präst
Mentormammorna oss på en definition av vad kyrkan är.
Programme Manager för Consolidation and Expansion
Mentormammornas arbete kan också beskrivas som ett

H
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Mathilde Karlgren, ny ordinarie präst i Skanör och Falsterbo!
Richard Aspegren träffar församlingens nya komminister
för en pratstund, nu när det är klart att Mathilde fått den
ledigförklarade prästtjänsten.
RA: Gratulerar till den nya tjänsten!
Hur känns det nu när du vet att
prästtjänsten är din?
MK: Roligt. Kul. Spännande. Jag har
under mitt vikariat verkligen trivts i
Skanör-Falsterbo församling och ser
nu verkligen fram emot att planera
för min och tjänstens framtid här.
RA: Du har vikarierat här nästan ett
år nu – vilka är dina huvudintryck?
MK: Jo, jag möter så många som
är intresserade av kyrkan och vår
verksamhet. Verkligen positiva
människor, det är mycket inspirerande. När det gäller dop, vigslar och
begravningar vill församlingsborna
vara med och påverka utformningen, sätta sin personliga prägel på
gudstjänsten. Därför blir det aldrig
slentrianmässigt eller tråkigt. Mycket
glädjande för en präst.
RA: Vad är du särskilt intresserad av
bland de många uppgifter som ingår
i din prästtjänst?
MK: Jag brinner för barn, konfirmander och ungdom. Har i sommar
konfirmerat min tredje sommargrupp
här nere. Mycket lyckat! Barn och
ungdomar är de som ska bära fram-

tidens kyrka. Extra viktigt att då ge
dem en egen relation till kyrkan och
finna en tro som bär. Det är utvecklande att jobba med deras rättframhet, där finns inga filter på frågorna
som ställs eller åsikter som behöver
prövas. Det är befriande och ibland
utmanande.
Sedan vill jag understryka hur
mycket jag värdesätter alla de möten
med människor jag får – i livets alla
skeden. Samtal om hur vi symboliserar och gestaltar vår tro och vårt
liv är berikande…varje möte med en
människa är alldeles unikt. Kan jag
bidra till att vara relationsskapare
mellan människor och mellan Gud
och människor, ja då tänker jag att
jag gjort mitt arbete, mitt uppdrag
som präst.
RA: Berätta lite om din bakgrund.
Du är vass på danska har jag hört –
berätta!
MK: Haha, jodå, jag är född i
Danmark och danska är mitt första
modersmål. Ibland har jag stor nytta
av det. Flyttade till småländska Värnamo som liten och från skolstarten
bodde vi i Malmö. Kontakten med
Danmark är för mig självklar, en stor

del av släkten bor och lever där.
Innan jag började med teologin
pluggade jag fyra år vid Umeå Universitet till gymnasielärare i bild och
engelska. Präststudierna gjorde jag i
Lund och prästvigdes av nuvarande
ärkebiskopen Antje Jackelén 2008.
RA: Familjeliv, jag vet att du och din
man har ett tvillingpar i så kal�lad lekfull ålder och så ett intensivt
prästliv på det …Hur får du det hela
att gå ihop?
MK: Ja, bra fråga – hur gör man
egentligen… I grund och botten är
jag nog en mycket strukturerad och
organiserad människa, det hjälper
alltid. Och så har jag en riktigt bra
medförälder i min man. Att vara
präst är ett arbete men också en
livsstil. Det är alltid helger och storhelger, men också friheten att kunna
planera sitt förberedelsearbete relativt fritt. Att vara präst är kanske lite
som att vara egen företagare: tydliga
arbetsmål, tydligt ansvar och tiden
ansvarar du också för, främst du
själv. Det hänger mycket på en själv.
Att sätta gränser i olika avseenden
är en nödvändighet för att klara ett
långt prästliv.
RA: Låter klokt och bra! Vi önskar
dig all välsignelse och mycket välkommen till denna fina församling.
MK: Tack.

Halvtid i församlingen...
Jag kan knappast förstå att jag redan har varit i Skanör och
Falsterbo i ett halvår. Så många möten med generösa,
inspirerande och varma människor.
Det är en otrolig förmån att ha fått komma till Skanör
och Falsterbo församling och det första jag vill lyfta fram
är alla personer jag har mött här. Jag har mött människor
som har bott här i flera decennier, andra som bor här
under somrarna, några som är tillfälliga gäster, vissa som
arbetar här och andra som har sina intressen här, men
varje möte har varit fyllt av värme och engagemang, vilket
är mycket upplyftande.
Något jag också har lagt märke till är att även om man
inte bor här, så säger många att det är som att komma
hem när man kommer till Näset. Det är något särskilt med
den här platsen. Förstås dess rika natur och öppenhet mot
14 I KYRKOÅRET

horisonten, men
också så mycket mer.
Något som särskilt
har fångat mig är
fågelsången som
finns bakgrunden
hela tiden.
Mitt år i Skanör och Falsterbo som pastorsadjunkt har nått
halvlek. Det är med tacksamhet jag kan se tillbaka på ett
halvår, då jag har fått lära mig otroligt mycket om att vara
präst, men också om att vara människa. Det är också med
förväntan som jag ser framemot andra halvan. Nya möten
och nya händelser som jag hoppas ska vara utvecklande
för både mig och församlingen i Skanör och Falsterbo.
Varma hälsningar och med bön om världens fred!
Tobias Blomberg

VÄLKOMMEN TILL VÅR
NYA WEBBPL ATS

Vi har nu lanserat nya version av vår webbplats. Svenska kyrkans webb har förändras
bland annat för att bli mer mobilanpassad och
för att göra det enklare för dig som besökare
att hitta det du letar efter.
Vi hoppas ni finner den nya sidan mer
lättnavigerad och bättre, testa redan nu på:

www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo

na
F ö lj o s s g ä r
dier!
e
m
la
a
i
c
o
s
på

www.facebook.com/skanorfalsterbo
och på Instagram heter vi
@skanorfalsterbo_forsamling

F I L M E N OM S K A N Ö R - FA L S T E R B O F Ö R S A M L I N G

ETT
ÄKTA LIV

SCANNA QR KODEN
OCH SE FILMEN
NU DIREKT!

Filmen om Skanör-Falsterbo församling:
www.youtube.com - sök på Ett Äk ta Liv
www.svenskak yrkan.se/skanorfalsterbo
www.facebook.com/skanorfalsterboforsamling
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För ett antal år sedan kunde man se tångräkor vid Falsterbokanalen men nu finns
där inga och det tror jag beror på att vi har
släppt ut farliga gifter i vattnet. Vi måste
vara rädda om våra hav och skapa rätt
förutsättningar för fiskarter att överleva,
miljötänk är viktigt.
-Lars Bergström, fiskare från Skanör

VÄLKOMMEN ATT PRESENTERA DIG
– Jag kommer från en släkt där det har funnits fiskare i
flera generationer tillbaka. Jag fick tidigt vara med min
far John när han skulle ut och fiska. Innan jag blev fiskare
utbildade jag mig till snickare och arbetade som det i tolv
år men längtan till havet blev för stor.

byggdes för att man behövde ha ett ställe där man kunde
impregnera fisknäten som var tillverkade av bomullsgarn.
Hur gick då detta till? Jo, man tog bark och la den i kokande vatten för att lösa upp garvsyran. Sedan doppade man
ner näten i några minuter i vattnet, näten fick en rödbrunfärg.

Själv har jag två söner som har valt fiskaryrket,
de studerade vid fiskegymnasiet i Simrishamn och det
tycker jag är mycket roligt.
Min fiskebåt heter Helle-Bo och den har jag haft sedan
1976 och min ständige följeslagare på mina fisketurer är
skeppshunden Tuffi.

NÄMN ETT SPECIELLT MINNE FRÅN EN FISKETUR
– När jag var ungefär sex år gammal åkte jag på fisketur
med min kompis Alf (hans far var stins) och fiskade i
bakdjupet d.v.s. söder om fotbollsplanen i Skanör. I dag är
där inget vatten men för sjuttio år sedan såg det annorlunda
ut. Alf och jag hade turen att fånga en stor lax och vi blev
mycket uppspelta och glada. När vi kom hem och visade
den får våra föräldrar ville de att vi skulle sälja den för 10
kr men det ville inte Alf och jag, nej vi ville hellre tillaga den
och äta den till middag och så blev det.

Det är väder och vind som bestämmer när fisketuren skall
bli av. Förr i världen kunde en tur vara mellan 15-20 timmar men idag tar det inte mer än 6-8 timmar. Det beror på
att det finns mycket säl i vattnet, som vill
bita hål på näten och därför kan näten
inte vara i vattnet mer än 2-3 timmar.
Jag fiskar torsk hela året, piggvar från
april-december och under sommaren blir
det skrubbor och spättor, som mest har
jag fångat 8000 kilo fisk.
För ett antal år sedan kunde man se tångräkor vid Falsterbokanalen men nu finns
där inga och det tror jag beror på att vi
har släppt ut farliga gifter i vattnet. Vi måste vara rädda
om våra hav och skapa rätt förutsättningar för fiskarter att
överleva, miljötänk är viktigt.
HUR BLIR MAN EN BRA FISKARE?
– Man blir aldrig färdiglärd. Min far hade ett så kallat
”sjätte sinne”. Han arbetade mycket på känn men också
genom att loda och på det sättet beräkna var fisken fanns.
I dag använder man mycket elektronik och den tekniska
utvecklingen går fort framåt,
det är svårt att hänga med.
Min far höll på med fiske tills han var 80 år och jag hoppas
att jag får ha hälsan och kan göra detsamma.
VAD ÄR BARKHUSET?
– Bilden i mitten föreställer Barkhuset i Skanörs hamn. En
bod som har funnits sedan slutet av 1800-talet och som

Profilen
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VAD GÖR DU NÄR DU INTE FISKAR?
– Jag har alltid tyckt mycket om att dansa, både bugg, gammeldans och argentinsk tango. Jag har besökt Argentina tre
gånger i samband med danskurser och
det var mycket roligt.
När jag var yngre höll jag mer på med
jakt.
TROR DU PÅ GUD?
– Jag tror att alla människor har en tro
på Gud innerst, innerst inne.
När min son Martin var ute på en fisketur med en kompis
höll de på att förolyckas och kompisen hamnade i vattnet
och blev avkyld. Men de hade änglavakt, det kom en båt
och räddade dem och senare blev de förda till sjukhus med
ambulans. Vid detta tillfälle sa min son högt: – Tack Gode
Gud!
HAR DU NÅGOT SPECIELLT MINNE FRÅN SKANÖRS KYRKA?
– År 1952 hjälpte min far till att anlägga en oljeledning i
Skanörs kyrka. Jag hade smugit efter far till kyrkan för att
få se om jag kunde få se om de skulle träffa på några historiska fynd under själva utgrävandet. Jag fick se några skelett
och det tyckte jag var mycket spännande.
Måtto: Älska livet!

Text: Anna Gustafsson
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HÖSTENS
MUSIKVERKSAMHET
Efter en härlig sommar med starka musikupplevelser
blickar vi nu framåt mot en höst i samma anda.
Vår ambition är att erbjuda ett attraktivt musikprogram året runt och vi kan se fram emot solistiska
insatser likväl som spännande kammarmusik- och
orkesterprogram. Vi fortsätter också att bygga ett
mångsidigt körliv. Läs gärna mer om våra körer och
anmäl er för provsjungning om något väcker ert
intresse. Vi vill slå ett särskilt slag för våra barn- och
ungdomskörer. Vill du uppleva en härlig dag med församlingens körer välkomnar vi dig särskilt till Tacksägelsedagens gudstjänst, den 9 oktober, då samtliga
körer och musiker medverkar.
I juni förlorade vi tragiskt och oväntat vår kantor, Stefan Laine. Under
hösten kommer Gunnel Rask vikariera för honom. Gunnel är en erfaren
och meriterad organist, körledare
och sångerska och vi är tacksamma
att hon har möjlighet att hjälpa oss
i denna övergångsperiod. Utöver att
spela på gudstjänster och förrättningar kommer Gunnel att ansvara för
Margaretakören, som denna termin flyttas till
torsdagskvällar.
Välkomna att beröras av ord och ton i våra vackra kyrkorum.
Robert Bennesh

S:t Kristofferkören

Måndagar kl. 19.15 - 21.30 i Skanörs kyrka.
4-stämmig blandad vokalensemble med fokus på
västerländsk konstmusik. Detta är kören för Dig
som är en van körsångare med god notläsningsförmåga och ett särskilt intresse för att sjunga
a capella.
Antagning sker efter provsjungning för organist
Robert Bennesh.

Margaretakören

Torsdagar kl. 18.30 - 20.15 i Skanörs kyrka.
Detta är en kör både för den erfarne och för dig
som inte läser noter så väl, men som är beredd
att arbeta hårt för att utveckla dina vokala
resurser.
Vi sjunger 3-4-stämmig repertoar från världens
alla hörn och olika genrer.
Kontakta kyrkomusiker Gunnel Rask för
provsjungning och stämplacering.

Ungdomskören

Måndagar kl 17.15 - 18.45 Skanörs kyrka.
Ungdomskören riktar sig till tjejer och killar
som går på högstadiet och gymnasiet. Vi sjunger
musik från olika genrer, med eller utan
ackompanjemang, från en till flera stämmor.
Kontakta organist Robert Bennesh för
provsjungning och stämplacering.

Barnkörer

Onsdagar 15.30 - 16.30 Skanörs kyrka
Barn i åldrarna 9-12
Onsdagar 16.30 - 17.45 Skanörs kyrka
Barn i åldrarna 6-8
För information om Barnkörerna kontakta
körledare Anne-May Larsson

A NDRUM
Intressanta frukostsamtal för både män och kvinnor i
Falsterbo församlingshus. Vi startar 09.30 med god frukost och
därefter lördagens programpunkt.
Samtalen varar till ca 11.30, utom 12/11 dådet varar till 12.30
24/9

Nina Hjärpe delar med sig av sina erfarenheter av att leva med
vetskapen att hennes livskamrat skulle dö av en obotlig sjukdom.

29/10 Annika Östberg satt 28 år i ett amerikanskt fängelse, dömd för mord.
Hon talar om att finna hopp och en framtid trots ett mörkt förflutet.
Sista anmälningsdag 24/10 till diakon Carina.
12/11 Marie Andersson inbjuder till en spännande lördag med ”intuitiv
målning”. Det krävs inga förkunskaper, bara en massa lust till färg
och penslar...
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Annika Östberg, 29/10

KONSERT hösten
Musikgudstjänster

Söndagen den 9 oktober kl. 11.00 i Skanörs kyrka
Psalmsångsgudstjänst med alla församlingens
körer på Tacksägelsedagen.

Lördagen den 5 november kl. 16.00 i Falsterbo kyrka
Musik till tröst i Allhelgonatid med vokalkvartett under ledning av Robert Bennesh

Lördagen den 5 november kl. 18.00 i Skanörs kyrka
Musik till tröst i Allhelgonatid med vokalkvartett under ledning av Robert Bennesh

Konserter

Söndagen den 4 september kl. 16.00 i Skanör kyrka
”Gitarrmusik i medeltida valv” med Stepan Rak, professor i gitarr vid
musikakademien i Prag.
Fri entré
Söndagen den 16 oktober kl. 16.00 i Skanörs kyrka
Orgelkonsert med Robert Bennesh
Fri entré

Lördagen den 29 oktober kl. 16.00 i Falsterbo kyrka
Kammarorkester Öresund framför nordisk musik av
bl.a. Stenhammar, Wirén och Gade.
Dirigent: Lennart Fredriksson
Entré 100 kr som betalas i vapenhuset, barn upp till 15 år fri entré

Söndagen den 13 november kl. 16.00 i Falsterbo kyrka
A capella
S:t Kristofferkören under ledning av Robert Bennesh tar med oss på en vokal resa
genom kyrkoåret
Fri entré

Söndagen den 27 november kl. 16.00 i Skanörs kyrka
Svenska stråkkvartetten framför Brahms andra Stråkkvartett och
Mozarts Klarinettkvintett i A-dur.
Entré 100 kr som betalas i vapenhuset, barn upp till 15 år fri entré

Är du 6-12 år och vill prova på att
sjunga i kör?
DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN DEN 17 SEPTEMBER
KL. 10-13 I FÖRSAMLINGSHUSET I FALSTERBO.
Då har församlingen bjudit in Ann-Charlotte
Carlén som tillsammans med vår egen Anne-May
Larsson leder dagens sång uppdelat i en äldre och
en yngre åldersgrupp. Ann-Charlotte är lektor i
sång, körsång och körledning på musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö och har stor
erfarenhet kring barnets röstliga utveckling.

Det kostar inget att delta och vi
bjuder på fika.
Däremot ber vi alla intresserade att
anmäla sig till
kantor Anne-May Larsson.
En del av det vi övar in på lördagen
framförs sedan på söndagens mässa
i Falsterbo kl. 11.00.
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Bra att veta!

Under hösten, med start
15 september, kommmer
Skanörs församlingshus att
renoveras. Detta beräknas vara
klart till årsskiftet.
Den dagliga verksamheten är därför
flyttad till Falsterbo församlingshus
under denna period.

LEGALT NYTT
DÖPTA

MAJ
Carl Ebbe Erling Hammar
Karl Sigge Lundin
Thomas Frank Ulf Magnusson
Carin Inez Märta Blom
JUNI
Vide Gerdbo
Bo Albert Vilhelm Ersmark
Isabel Juul Thysell
JULI
Alve Verner Frigren Audelius
Ebbe Axel Gustafson

VIGDA

MAJ
Caisa Linder och
Marcus Nilsson
Kateryna Grytsay och
Simon Rydell
Kimberly Dölling och
Oscar Arvidsson
Katja Nilsand och
Vilhelm Ersmark
JUNI
Kristin Moser och John Ström

AVLIDNA

APRIL
Maja Berggren
MAJ
Elsa Gunborg Tamén, 95 år
Helmuth Jansson, 89 år
Eva Ekström, 86 år
Sonja Nieport, 85 år
Ole Junert, 64 år
JUNI
Herbert Jansson, 91 år
Inga-Britt Nilsson, 85 år
JULI
Hans Barnekow, 71 år
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HÄR NÅR DU OSS
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN, KYRKOGATAN 5B, 239 30 SKANÖR
EXPEDITIONSTID: MÅ, TI, TO, FR KL 10.00 - 12.00
I MÅN AV TID TAR VI GÄRNA EMOT TELEFONSAMTAL OCH BESÖK UNDER KONTORSTID.
TELEFONVÄXEL: 040 - 47 97 00. FAX: 040 - 47 55 89
E-POST: SKANOR-FALSTERBO.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE

BOKNINGAR
Karin Grip
Tel: 040 - 47 97 03
karin.grip@svenskakyrkan.se
HUSMOR
Susanne Laine
Mobil: 0761 - 16 27 43
susanne.laine@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSHUSEN
Skanör, tel: 040 - 47 97 15
Falsterbo, tel: 040 - 47 97 18
KYRKOHERDE
Richard Aspegren
Tel: 040 - 47 97 01
Mobil: 0708 - 17 02 99
richard.aspegren@svenskakyrkan.se
KOMMINISTER
Marianne Frid Ferm
Tel: 040 - 47 97 07
Mobil: 0702 - 15 71 24
marianne.frid.ferm@svenskakyrkan.se
KOMMINISTER
Mathilde Karlgren
Mobil: 0725 - 18 43 07
mathilde.karlgren@svenskakyrkan.se
PASTORSADJUNKT
Tobias Blomberg
Mobil: 0708 - 79 48 80
tobias.blomberg@svenskakyrkan.se
DIAKON
Carina Hansson
Mobil: 0708 - 83 16 62
Tel och besökstid: må - ti kl 10.00 -12.00
Telefontid: to kl 17.00 - 19.00
carina.hansson@svenskakyrkan.se
ORGANIST
Robert Bennesh
Mobil: 0722 - 14 24 01
robert.bennesh@svenskakyrkan.se
Vik.KANTOR
Gunnel Rask
Tel expeditionen: 040 - 47 97 00
gunnel.rask@svenskakyrkan.se
BARNKÖRLEDARE
Anne-May Larsson
Mobil: 0703 – 27 45 33
anne-may.larsson@svenskakyrkan.se
EKONOMI
Göran Brändemar
Tel: 040 - 47 97 02
Mobil: 0705 - 24 02 02
goran.brandemar@svenskakyrkan.se
KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Lars Lindmark
Mobil: 0701 - 47 21 45
lars.lindmark@telia.com
KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE
Sara Lindström
Mobil: 0768 - 94 19 62
sara@lindstromfamily.se

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

KYRKVÄRDAR
Aina Andersson
Susanne Bergman
Guje Fahlström Dahlberg
Karin Gustafsson
Catharina Gustafsson
Birgit Guth
Gertie Hansson
Sara Lindström
Sonia Löfkvist
Jan Nyberg,
Susanne Ohlsson
Hans Palenius

