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Kyrkstöten
båstad- öst r a kar ups f ör saml ing  sommar en 2018

Missa inte 
sommarloppisen!

Allt  om sommarens
gudst jänster och musik
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Ibland köper vi nya kläder. De 
gamla har blivit utslitna, eller 
passar inte till de behov vi har. Det 
är för det mesta roligt. Vi gläder 
oss åt det nya. Ibland passar de 
direkt, ibland kan vi behöva vänja 
oss lite tills det har satt sig efter 
kroppen så att säga. Hur som helst 
så är det ju så när vi tänker 
tillbaka att det kommer mycket 
nytt och att det mesta också är 
positivt och hjälper oss att möta 
framtiden med glädje. 
Som du ser så har Kyrkstöten fått 
ett nytt utseende, eller nya kläder 
om vi så vill. Det var ett uppdrag 
som kyrkorådet gav för ca ett år 
sedan, att se över all 
informationsverksamhet. Inte av 
klåfingrighet utan för att hitta 
vägar för att ännu bättre nå fram 
med vårt budskap till så många 
som möjligt. Vi har tagit hjälp av 
stiftsinformatörerna för att få råd. 
Första steget har varit Kyrkstöten. 
Vi har velat öka läsbarheten 
genom att ta bort mycket färgad 
text och färgade underlag, som för 
en del är svåra att läsa. 
Textstorleken är också ökad och 
dessutom har vi ändrat från 
liggande till stående format. Du ser 
själv att upplägget är lite 

annorlunda. Vi har fått en del 
synpunkter från läsare som vi har 
velat beakta. Vi hoppas att du ska 
tycka om den nya Kyrkstöten.  
Någonting annat som får nya 
kläder och som inte är ett beslut 
från vårt kyrkoråd utan från 
kyrkomötet, hela Svenska kyrkans 
riksdag är en ny kyrkohandbok. 
Det betyder att fr.o.m. Pingsten så 
kommer gudstjänstordningarna i 
hela Svenska kyrkan att se lite 
annorlunda ut. Du kommer att 
känna igen dig i strukturen i stort, 
men orden och musiken kommer 
att kunna vara lite annorlunda. 
Allt detta är till för att vi ska 
kunna möta var och en med ett 
språk som passar bättre i tiden. 
Allt förändras också vi. En del 
församlingar har haft möjlighet att 
prova de nya 
gudstjänstordningarna under ett 
par år och det har för många varit 
mycket positivt. Vi ser fram emot 
att också vi och alla andra nu kan 
ta denna kyrkohandbok i bruk.  
Välkommen till våra gudstjänster!  

Kyrkoherde,  Sören Trygg  

l edare
nya kl äder  
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gudst jänst  och musik i vår a kyrkor

JUNI
    

05 Tisdag 
8.30 Pilgrimsmässa  

10- Söndag 
2:a sön e trefaldighet 
9.00 M ässa i Ö Karups kyrka, 
kyrkkaffe   
11.00  Gudstjänst i M ariakyrkan, 
kyrkkaffe   

12 Tisdag
8.30 Pilgrimsmässa M ariakyrkan

17 Söndag
3:e sön e trefaldighet   
9.00 Gudstjänst i Ö Karups 
kyrka, kyrkkaffe   
11.00 M ässa i M ariakyrkan, 
kyrkkaffe   

19 Tisdag     
8.30 Pilgrimsmässa i M ariakyrka 

23 Lördag   
M idsommardagen   
11.00 M ässa i M ariakyrkan , Per 
M jörnemark på tvärflöjt 

24 Söndag 
Johannes döparens dag  
13.30 Friluftsgudstjänst vid 
Bygdegården i Ö  Karup. 
Våxtorps brass medverkar  

25 Måndag
13-18 Vägkyrka i Ö Karup 

   
26 Tisdag
8.30 Veckomässa i M ariakyrkan,    
13-18 Vägkyrka i Ö Karup
14.00  Andakt på Vången    

27 Onsdag   
13-18  Vägkyrka i Ö Karup  

28 Torsdag   
10.00 Frukostmöte i Båstads 
församlingsgård  
13-18 Vägkyrka i Ö Karup  

29 Fredag   
13-18 Vägkyrka i Ö Karup 

30 Lördag  
10-15  Loppis i Båstads 
församlingsgård
12.00  M iddagsmusik i 
M ariakyrkan    
13-18 Vägkyrka i Ö Karup

Kyrkt axi 
för Dig som behöver, 
för att  kunna delta i 

gudstjänster och andra 
arrangemang. 

10kr/enkel resa. Ring 
Taxi dagen före  på 

0431- 36 96 66
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JULI
1 Söndag
Apostladagen 
9.00 M ässa i Ö Karups kyrka, 
Sophie M åård, sång och 
Carl-M ikael Ljungkvist gitarr. 
kyrkkaffe   
11.00 Gudstjänst i   M aria-
kyrkan, sång och gitarr som ovan. 
kyrkkaffe  
13-18 Vägkyrka i Ö Karup

2 Måndag
13-18 Vägkyrka i Ö Karup   

3 Tisdag 
8.30 Pilgrimsmässa i M ariakyrkan
13-18 Vägkyrka i Ö Karup 

4  Onsdag 
9.00 Frukostpromenad med Lars 
med start Båstads församlingsgård 
13-18 Vägkyrka i Ö Karup  
20.00 Sommarkonsert i 
M ariakyrkan

5 Torsdag 
10,00 Frukostmöte i Båstads 
församlingsgård
13-18 Vägkyrka i Ö Karup  
19.00 M usik i Sommarkvällen i 
Ö Karups kyrka

6 Fredag 
13-18 Vägkyrka i Ö Karup  

7 Lördag
12.00 M iddagsmusik i 
M ariakyrkan 
13-18 Vägkyrka i Ö Karup  

8 Söndag 
6:e Söndag e trefaldighet 
9.00 Gudstjänst i Ö Karups 
kyrka, kyrkkaffe 
11.00 M ässa i M ariakyrkan, 
kyrkkaffe 
13-18 Vägkyrka i Ö Karup  

9 Måndag 
13-18 Vägkyrka i Ö Karup
19 Kyrkogårdsteater vid brunnen
på Båstads nya kyrkogård  

10 Tisdag
8.30 Pilgrimsmässa i M ariakyrkan
13-18 Vägkyrka i Ö Karup  

11 Onsdag 
9.00 Frukostpromenad med Lars, 
start Båstads församlingsgård 
13-18 Vägkyrka i Ö Karup  
20.00 Sommarkonsert i 
M ariakyrkan

12 Torsdag
10.00 Frukostmöte i Båstads 
församlingsgård 
13-18 Vägkyrka i Ö Karup  
19.00 M usik i Sommarkvällen i 
Ö Karups kyrka

13 Fredag 
13-18 Vägkyrka i Ö Karup  

14 Lördag 
12.00 M iddagsmusik i 
M ariakyrkan 

15 Söndag 
Kristi förklarings dag 
9.00 M ässa i Ö Karups kyrka, 
kyrkkaffe 
11.00 Gudstjänst i M ariakyrkan, 

gudst jänst  och musik i vår a kyrkor
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kyrkkaffe 

17 Tisdag 
8.30 Pilgrimsmässa i M ariakyrkan

18 Onsdag 
9.00 Frukostpromenad med Lars  
start Båstads församlingsgård  
20.00 Sommarkonsert i 
M ariakyrkan

19 Torsdag 
10.00 Frukostmöte i Båstads 
Församlingsgård
19.00 M usik i Sommarkvällen i
Ö Karups kyrka

21 Lördag 
12.00 M iddagsmusik i 
M ariakyrkan 

22 Söndag
8:e Söndag e trefaldighet
9.00 Gudstjänst i Ö Karups 
kyrka, kyrkkaffe 
11.00 M ässa i M ariakyrkan, 
kyrkkaffe 

24 Tisdag 
8,30 Pilgrimsmässa i M ariakyrkan

25 Onsdag 
9.00 Frukostpromenad med Lars, 
start Båstads församlingsgård
20.00 Sommarkonsert i 

M ariakyrkan

26 Torsdag 
10.00 Frukostmöte i Båstads 
församlingsgård
19.00 M usik i Sommarkvällen i
Ö Karups kyrka

28 Lördag 
12.00 M iddagsmusik i 
M ariakyrkan 

29 Söndag 
9:e Söndag e trefaldighet 
9.00 M ässa i Ö Karups kyrka, 
kyrkkaffe 
11.00 Gudstjänst i M ariakyrkan, 
kyrkkaffe 

31 Tisdag 
8.30 Veckomässa i M ariakyrkan 

gudst jänst  och musik i vår a kyrkor

Visste du att ....
det finns en lekhörna 

i M ariakyrkan för 
alla barn?
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AUGUSTI

1 Onsdag 
20.00 Sommarkonsert i 
M ariakyrkan

5 Söndag
10:e Söndag e trefaldighet 
9.00 Gudstjänst i Ö Karups 
kyrka, kyrkkaffe 
11.00 M ässa i M ariakyrkan, 
kyrkkaffe 

7 Tisdag 
8.30 Pilgrimsmässa i M ariakyrkan

12 Söndag 
9.00 11:e Söndag e trefaldighet 
M ässa i Ö Karups kyrka, 
kyrkkaffe 
11.00 Gudstjänst i M ariakyrkan, 
kyrkkaffe 

14 Tisdag 
8.30 Pilgrimsmässa i 
M ariakyrkan,

19 Söndag 
12:e Söndag e trefaldighet 
9.00 Gudstjänst i Ö Karups 
kyrka, kyrkkaffe 
11.00 M ässa i M ariakyrkan, 
kyrkkaffe 

21 Tisdag 
8.30 Pilgrimsmässa i M ariakyrkan

25 Lördag 
18.00 M usik i vapenhuset i 
M ariakyrkan

26 Söndag 
13:e Söndag e trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard i 
M ariakyrkan på Diakonins dag, 
Lars Boman &  Sångfåglarna 
medverkar, kyrkkaffe. 

28 Tisdag 
8.30 Veckomässa i M ariakyrkan, 
14.00 Andakt på Vången 

29 Onsdag 
10.00 " Ut i det blå"  
församlingsutfärd, heldag. 
Anmälan till Karin på 78707 
eller Lars på  787 04

SEPTEMBER

2 Söndag 
14:e Söndag e trefaldighet
9.30 Gudstjänst i Ö Karups 
kyrka. Ledarna i församlingen 
presenterar höstens verksamhet, 
efteråt serveras korv med bröd. 

9 Söndag
15:e Söndag e trefaldighet
9.30 M ässa i  Östra Karup
11.00 Gudstjänst i M ariakyrkan 
   

gudst jänst  och musik i vår a kyrkor

Under 
veckorna 
26-30 är 

M ariakyrkan öppen 
8-18

övrig tid, vardagar 
8-15.30

lördag-söndag 
10-15



7

engager a dig i
f ör saml ingen

sommar l oppis

Lördag 30 juni kl. 10- 15

i Båstads församlingsgård.
Lotterier, kaffeservering,
korv med bröd, allt till förmån för
Skåne Stadsmission.
Hela &  rena saker tas tacksamt 
emot vecka 26 kl. 9-12 
i församlingsgården.
Dock ej möbler, kläder och 
vitvaror.

f ör saml ingsut fär d

"Ut i det blå"

Onsdag 29 augusti 

heldag med avfärd kl. 10.00
Anmälan till Karin på 787 07
eller Lars på 787 04
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diakonalt

 

Frukostpromenad 
Onsdag 4 juli, 11 juli, 
18 juli och 25 juli 

Vi träffas vid församlingsgården i 
Båstad kl. 9.00 
Ta med dig dina stavar, en vän 
eller hunden så promenerar vi en 
timme och sedan fikar vi i 
församlingsgården.
Anmälan till  Lars. 

KONTAKT: 
Diakon, Lars Boman 787 04. 
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I vägkyrkan kan du få en visning 
av kyrkan,  som har rötter ändå 
från 1000-talet, man kan även 
beskåda tympanonstenen med 
nordens äldsta biskopsbild. 
Här finns även möjlighet att köpa 
böcker från vårt bokbord och 
enkel servering i vapenhuset för 
den fikasugne. 

25 juni t ill 13 juli
kl. 13- 18 varje dag med 
andakt kl. 14.

KONTAKT:
Karin Frick 787 07

vägkyrka
i öst r a kar up
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öppet  hus

Torsdag 28 juni 
GLÄDJESPRIDARNA 
Östra Karups SPF  kör sjunger &  
spelar glada melodier. 

Torsdag 5 juli 
FRÄLSARKRANSEN 
En meditativ vandring i ord &  ton 
M agnus Wittgren sång, Joachim 
Olsson piano. 
Torsdag 12 juli 
JAG ÄR INTE BARA POLIS, JAG ÄR 
MÄNNISKA OCKSÅ 
Ewa ? Gun Westford berättar om 
sitt liv som polis och delar med sig 
av sina erfarenheter. 

Torsdag 19 juli 
MEDIYOGA OCH KONSTEN ATT 
ANDAS
Kristin Nööjd, leg. sjukgymnast 
berättar om en svenskutvecklad 
terapeutisk yogaform, som i dag 
erbjuds på fler än 160 sjukhus och 
vårdcentraler i Sverige. 

Torsdag 26 juli 
ORKIDÉBARN 
Charlotta Lagerberg-Thunes 
föreläser kring sin bok 
Orkidébarnet, där du får lära dig 
om personlighetsdraget 
högkänslighet.

  

Frukostmöte i Båstads församlingsgård kl. 10 -  ca 11.30.
Underhållning och föreläsningar serveras t illsammans med frukost .
Frukosten och programpunkten är grat is men vi tar tacksamt emot ett  
bidrag t ill församlingens Fadderbarn i Peru.
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ny i
f ör saml ingen

väl kommen r ita! 
Vår församlingsvärdinna i 
Östra Karup har äntligen börjat 
hos oss! 

Rita är en levnadsglad människa 
mitt i livet och alltid redo för nya 
utmaningar. 
Hon älskar att baka, laga mat och 
pyssla. 
Så vi har turen att få avnjuta 
hennes bakverk vid kyrkkaffet 
och i vägkyrkan.  Hon kommer 
även att laga mat till ?Rutorna? 
och fixa fika till Öppet Hus och 
till Barnkörerna. 
M innesstunder är också en sak 
som ligger i Ritas tjänst. 

Önskar ni hyra  
församlingshemmet i 
Östra Karup är det 
Rita ni ringer! 
  
KONTAKT 
Rita Bergenholtz 
rita.bergenholtz@svenskakyrkan.se 
Tel. 787 09  
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sommarmusik
i vår a kyr kor

4 juli  20.00 Mariakyrkan
A wicked love story
A wicked love story porträtterar 
kärleken med alla dess olika 
sidor, goda och dåliga, i form av 
en berättelse. Voizone är en fem-
stämmig grupp som sjunger 
a capella. M erparten av arrange-
mangen är unika för gruppen, 
men med musik av bland annat 
U2, Niklas Strömstedt och Chris 
Isaak. 
Biljettpris: Vuxna 100 kr, barn och 
unga grat is, säljes i vapenhuset ca i 
1 t imme innan konserten. 
5 juli 19.00 Öst ra Karup

?I kärlekens tecken? 
Vackra kärleks och sommarsånger 
med skönsjungande Elin 
Hellström, Emily Nilsson och 
Jonna Netterström. De är kör-
sångare från kören Bel Canto 
och är ofta anlitade som solister 
på vigslar m.m. 

11 juli 20.00 Mariakyrkan
May the Force be with You 
Star Wars är en rymdsaga. Det 
kanske ligger i människans natur 
att i tanken vara någon annanstans 
och kunna göra fantastiska ting.  
Kompositören John Williams har 
levererat storslagen, lättlyssnad 
symfonisk musik. Ulla Olsson, 
välkänd konsertorganist, är den 
som kommer att presentera John 
Williams mäktiga rymdeposmusik 
för oss. 
Biljettpris: Vuxna 100 kr, barn och 
unga grat is, säljes i vapenhuset ca i 1 
t imme innan konserten
12 juli 19.00 Öst ra Karup
?Puls? 
PULS består av kompisar som 
spelar i olika band i NV Skåne
och bjuder  på lättlyssnad jazz från 
förr och annan svängig musik
Good Times Band och Jazz Con 
Brio som strålar samman så här 
Ulf Åkerberg trummor, Lennart 
Kvistberg klaviatur, Ralf 
Anderssom trumpet, Per Quiding 
bas samt Lars-Erik Paulsson 
saxofoner. 
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sommarmusik 
i vår a kyr kor

18 juli 20.00 Mariakyrkan
Färgsprakande jazzmusik 
Denna kväll möter ni tre av 
Sveriges främsta jazzartister, Filip 
Jers, munspelare, Erik Söderlind, 
gitarrist, och Hannah Svensson, 
jazzsångerska. Här får vi en 
sommarkonsert med inspiration 
från M onica Z. och Toots T. 

Biljettpris: Vuxna 200 kr, barn och 
unga grat is, säljes i vapenhuset ca i 1 
t imme innan konserten.
19 juli 19.00 Öst ra Karup
?Sommarmusik med Wienerkläm?
Wienerorkesten Tongivarna från 
Ängelholm bjuder på smäktande 
toner tillsammans med sin 
orkesterledare Holger Petersen

25 juli 20.00 Mariakyrkan
Sakral jazz 
Tre jazzmusiker, M agnus Hjort 
samt Per  och M ax Thornberg,  
utgör denna dynamiska trio som 
spelar jazzmusik med sakrala 
förtecken. I mötet mellan den 
sakrala musiken och psalmernas 
lyriska kvaliteter respektive jazzens 
sofistikerade rytmik och harmonik 
uppstår skön musik. Trion framför 
respektfullt omarrangerade 
psalmer vilka utgör en del av 
repertoaren tillsammans med verk 
Bach och Ellington. Biljettpris: 
Vuxna 100 kr, barn och unga grat is, 
säljes i vapenhuset ca i 1 t imme 
innan konserten.   

 26 juli  19.00 Öst ra Karup
?Sommarjazz med Hallavara 
Stompers ? 
Bandet som spelar New 
Orleansjazz blandat med lite andra 
tongångar och en med smittande 
spelglädje. Bandet har klassiska 
New Orleanssättningen - trumpet 
KG Lidén, trombon Bo Wahlgren, 
klarinett Ulf Björnekull, piano 
Hasse Linder, gitarr Stefan 
Sundgren, bas Sam Nordin, 
trummor Lars-Rune M artinsson. 

1 august i 20.00 Mariakyrkan
Gladjazz från Danmark 
Orkestern The Spirit of New 
Orleans grundades 1990 på 
initiativ av kapellmästaren Preben 
Nissen med en önskan om att få 
spela musik med djupa rötter i 
New Orleans-jazzen. Repertoaren 
rymmer alla de ingredienser som 
behövs för att göra musikstilen 
levande: Traditionell jazz, ragtime, 
blues, marscher, evergreens, 
country, gospel och spirituals.  
Biljettpris: Vuxna 100 kr, barn och 
unga grat is, säljes i vapenhuset ca i 1 
t imme innan konserten 
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LÖRDAGAR kl. 12.00 
(ca. 50 minuter inklusive 
middagsbön-  grat is inträde, kollekt) 
  

30 juni 
Varannan Peterson- Berger 
Niclas Johansson och Andreas 
Lindgren tänker sig en hyllning till 
en av våra största och nationellt 
mest kända kompositörer genom 
tiderna: Wilhelm Peterson-Berger. 
Samlingen med 
originalkomponerad pianomusik, 
Frösöblomster, gavs ut mellan 
1896-1914 och kom utan tvekan 
att stadfästa Peterson-Bergers 
popularitet. N iclas, på klarinett, 
och Andreas, på kyrkans flygel och 
orgel, kommer att sticka emellan 
med en del andra överraskningar. 
  

7 juli
 ?Kärleken och livet? 
Iréne Jönsson, kantor i M unka 
Ljungby, och Anders Sjökvist, 
cellopedagog från Lerum, 
musicerar kring temat ?Kärleken 
och livet?. M usik ur Disneyfilmen 
Lejonkoungen och Lalehs ?En 
stund på jorden? inleder och 
avslutar middagsmusiken och 
däremellan blir det klassiska 
tongångar så väl som folkmelodi 
och visa. 
  

middagsmusik
i mar iakyr kan

14 juli
 ?Låtsas som det regnar? 
Simplyfive är en vokalkvintett 
bestående av fem män. De vill 
förmedla en upplevelse där 
publiken får tid till tankar och 
reflektioner, genom att kombinera 
sången med personliga reflektioner 
kring låtar och livet. Gruppen 
bjuder på alltifrån svenska visor 
till eget material. 

22 juli
En musikalisk sommarstund 
Två äkta musikalartister, M aja 
Berggren och Hanna Sandin, 
försätter oss i en härlig 
sommarstämning med både 
mäktiga musikalballader och 
svenska sommarvisor. Två klara 
starka röster, och till sin hjälp har 
de pianisten Andreas Lindgren. 



15

 28 juli 
Ljuva sommart id 
Trinning är ett namn på en 
gammal spel- och dansstil i 
Skaraborg. Trinning är dessutom 
namnet på dagens folkmusiktrio 
vilken består av Åsa Björkman, 
fiol, sång och gitarr, Anna 
Dahlgren, fiol, kontrabas och sång, 
och Karin Sjöberg, fiol och sång. 
Trinning välkomnar in till en stund 
av svängiga schottisar, gungande 
valser, glädjefyllda polskor, 
eftertänksamma koralvarianter och 
trallvänliga guldkorn. 

25 august i
kl. 18.00, OBS!  tid 

Kör och orgel i vapenhuset 
Vi luftar återigen de gamla 
orgelpiporna från 1792. De kan 
behöva blåsas ur minst en gång om 
året. Andreas Lindgren bänkar sig 
på orgelpallen, och den 
välsjungande sångensemblen Les 
C? urs sjungandes några somriga 
trudelutter. Om man känner för att 
gå med på guiden Ingrid 
Persson-Skoogs Nobelvandring 
som tar sin början vid 
Skånegården och avslutas i 
M ariakyrkans vapenhus så är 
starttiden kl. 16.15. 
M ed reservation för 
programändringar 
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ungdom &
konf ir mand
Välkommen att  bli 
konfirmand !

Du är inte ensam om att fundera 
över livet! 
Tänk dig att få fundera över livet 
och Gud tillsammans med gamla 
och nya vänner. 
Att bli konfirmerad i Svenska 
kyrkan är en sådan möjlighet. Du 
erbjuds spännande upplevelser och 
nya perspektiv på livet. 
Här finns utrymme för dig och 
dina tankar! Under våren åker vi 
på en gemensam resa till Berlin
med bl.a. ett besök på f.d. 
koncentrationslägret 
Sachsenhausen. 

  

I år bjuder vi in t ill 
följande två grupper:

ONSDAGSGRUPPEN 
Startar 5 september, varannan 
onsdag 
15.30-18.00  
i Båstads församlingsgård 
Konfirmationsgudstjänst i 
M ariakyrkan 
11 maj kl. 11.00 2019 

 
TORSDAGSGRUPPEN 
Startar 13 september, varannan 
torsdag 
15.30-18.00 
i Båstads församlingsgård 
Konfirmationsgudstjänst i 
M ariakyrkan 
18 maj kl. 11.00 2019 
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Anmälan

Önskar du en speciell grupp, så
anmäl dig snarast, dock senast 10 
juni. Skicka in din anmälan även 
om du är sen. 

För att starta en grupp krävs minst 
8 och som mest 20 konfirmander. 

KONTAKT

Annika Ahlström, präst 
0431-787 02 
annika.ahlstrom@svenskakyrkan.se 

svenskakyrkan.se/bastad 
  
Vi önskar er välkomna till ett år 
med skratt, diskussioner, nya 
kompisar, läger, gemenskap och en 
chans att lära dig mer om bibeln, 
Gud, livet, tron, Jesus och allt det 
där. 

Fyll i kupongen här nedanför 
eller maila til l oss.    

ungdom &
konf ir mand
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vil l  du bl i 
konf ir mandl edar e?

Minns du konfirmandtiden med 
glädje och kärlek? Eller har du 
en dålig erfarenhet? Oavsett så 
är du välkommen att  vara med 
och göra skillnad för nästa års 
konfirmander i vår församling?
 
Vi söker dig som är 15-20 år och 
vill vara en del i ett 
konfirmandteam, som vill 
utvecklas som människa och 
ledare. Som vill ha kul vid sidan av 
samtal om livets viktiga frågor.  
Av oss får du en 
ledarskapsutbildning under en helg 
i september. 

Vi förväntar oss ditt engagemang, 
din närvaro och välvilja till att 
bidra med dina härliga egenskaper.  
Vid frågor och anmälan kontakta 
Annika Ahlström (präst) 

   
 

  

    
  

 

ungdom &
konf ir mand
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Under allahelgonsdagen bjöd 
församlingen på en kyrkogårds-
vandring på Båstad nya 
begravningsplats, vilket var en 
välbesökt t illställning. Vi valde att  på 
ett  lätt  samt sätt  att  lyfta fram hur 
och varför begravningsplatsen blivit  
t ill samt hur vi skall bevara och 
utveckla våra begravningsplatser. 
Våra intresserade gäster fick även 
prov på hur kakor kunde smaka och 
då med recept representat iva för 
denna t id och från Båstad bor. Vi 
lovade då också att  vi skulle göra en 
ny vandring under 2018, vilket 
istället blir som en teater den 9 juli 
19.00. Då skall vi gestalta några 
personer som bl.a. har varit  
betydelsefulla för hur Båstads nya 
begravningsplats blev t ill och kanske 
får besökarna då även träffa på 
personer från det förflutna. 

Kyrkogårdschef; Peter Nilsson 

I rådande stund är det en febril 
verksamhet på min arbetsplats.

Förutom en rad projekt på våra 
begravningsplatser så som, 
trädplanteringar, renoveringar av 
gravkvarter, underhåll mm har vi 
även en del att  ta tag i våra kyrkor. 
På våra begravningsplatser finns 
numera en kistsänkare, vilket innebär 
att  kistan vid avskedet kommer att  
vara i marknivå innan den efter 
avskedet sänks ner. 
I Östra Karups kyrka skall det dåligt 
fungerande värmesystemet bytas ut 
men även delar av källarens kan 
komma att rivas då tak-
konstrukt ionen har brister. Under 
våren skall Östra Karups takspån 
t järstrykas och det blir då den andra 
behandlingen av tre. I Mariakyrkan 
skall det utredas om hur en ljud-
anläggning skall se ut samt att  vi 
planerar för bildskärmar t ill sido-
skeppen där pelare stör sikten t ill 
koret . Detta och mycket mer 
kommer att  hända under året . 

KYRKOGÅRDS
NYTT

Kyrkogårdsteater
i Båstad 9 Juli 

19.00 vid brunnen.
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kontakta oss
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Kyrkogatan 21, 269 33 Båstad | 
bastad-ostrakarups.forsamling@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/bastad | 0431-787 00 | Öppet mån.-ons., fred. kl. 10-12. 

Kansli Evelin Senniksen
evelin.senniksen@svenskakyrkan.se
Träffas 10-12. Ej torsdagar

Ekonomi M aria Hallefält
maria.hallefalt@svenskakyrkan.se
0431-787 03
Träffas 10-12. Ej onsdagar

PRÄSTER
Sören Trygg, Kh
soren.trygg@svenskakyrkan.se
0431-787 01
Annika Ahlström
annika.ahlstrom@svenskakyrkan.se
0431-787 02

KYRKOMUSIKER
Andreas Lindgren
andreas.lindgren@svenskakyrkan.se
0431-787 06
M arianne Nihlén
marianne.nihlen@svenskakyrkan.se
0431-742 24

DIAKONI
Lars Boman
lars.boman@svenskakyrkan.se
0431-787 04
FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Karin Frick
karin.frick@svenskakyrkan.se
0431-787 07

FÖRSAMLINGSHEM
Församlingsgården i Båstad:  
Föreståndare M adeleine Frick,  
madeleine.frick@svenskakyrkan.se
0431-787 05
Församlingshemmet i Ö Karup:
Föreståndare Rita Bergenholtz
rita.bergenholtz@svenskakyrkan.se
0431-787 09

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Italienska vägen 9, 269 35 Båstad 
Öppet: Säkrast månd-fre kl. 10-12 
Kyrkogårdschef Peter Nilsson
0431-787 08
peter.a.nilsson@svenskakyrkan.se  
Ingemar Eriksson 
ingemar.e.eriksson@svenskakyrkan.se

0431-787 10

BÅSTADS- Ö KARUPS 
FÖRSAMLING 
Bankgiro: 5780-3017
Kyrkorådets ordförande
Peder Hörup
peder.horup@bjarenet.com
0431-746 31
Fastighets- och 
kyrkogårdssutskottets
ordförande Lars Rosengren
0431-746 79

Ansvarig utgivare: Sören Trygg
Redaktör: Evelin Senniksen
Tryck: M ultitryck Båstad


