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Vår 2020

Vilka av våra höjdpunkter 
under våren besöker Du?

5 april
Palmsöndag i Hardeberga 
med lunch och marknad!

12 april
Påskdagsfi rande i Södra 
Sandby med brunch och 

kyrkpingis!

15 mars 
Vikingamässa och föredrag 

av Dick Harrison!

17 maj
Kyrkruset!

31 maj
Skapelsemässa!

Läs mer om höjdpunkterna, och mer därtill, 
inne i församlingsbladet!

26 april 
Konsert 

”Från Bach till Broadway!”
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Jag vet inte hur det kom sig att vi sjöng 
på barnvisor där hemma häromveckan, 
men Blåsippan var i alla fall en av dem 
vi sjöng. Och så som orden lyder känner 
jag nu i slutet av januari när jag skriver 
till församlingsbladets vårnummer … 
än är det vinter kvar. Fast att det knappt 
varit någon vinter alls här nere i Skåne, 
varken med vackert snötäcke på marken 
eller med snöstorm och trafikkaos, så kan 
vi ännu inte räkna det som vår. Tidigast 
den 15 februari får det bli vår i Skåne, 
säger meterologerna. Och även om små 
gröna blad och knoppar börjar dyka 
upp på marken i trädgårdarna vet vi av 
erfarenhet att en köldknäpp ännu kan slå 
till och snön kan på bara några timmar 
täcka vårt platta landskap. Hur det nu blir 
under dessa kommande månader, med 
snö eller inte, så är det hoppfullt att se 
hur naturen kämpar för att åter komma 
till liv. För varje dag blir det allt ljusare. 
Vårsolens lite varmare strålar lockar 
oss ut ur hus och stugor. Vi kan lyssna 
till fåglarnas vårsång, gå ut och låta oss 
andas in det nyvunna livet i naturen.

Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död

till liv förutan like.
Därför så länge världen står,
det efter vinter kommer vår

också i andens rike.
(Psalm 198)

Våren är den årstid som likt påsken bär 
på hoppet. Mörker blir till ljus, död blir 
åter till liv, Gud gör allting nytt. Om 
våren sprider hela naturen evangeliets 
budskap, det glada budskapet. I naturens 
rytm sker förändringen från mörker till 
ljus och från död till liv långsamt och 
vaggar oss in i det nya. Under påsken i 
kyrkan upplever vi under bara en veckas 
tid, en större dramatik i växlingen. I 
församlingens gudstjänster får vi med 
bibelns texter följa Jesus under hans 
sista vecka. Stilla veckan som inleds 
med palmsöndagen då Jesus rider in i 
Jerusalem under folkets jubel. Vidare till 
skärtorsdagen då vi får minnas den sista 
måltiden, nattvarden, som Jesus delar 
med sina lärjungar. Under den mörka 
långfredagen med korsfästelsen, får vi 
uppleva mörker och död. Påskdagens 
klimax, glädjens crescendo - livet segrar. 
Påskens händelser finns med genom hela 
våra liv och får ge dagligt hopp när vi 
upplever att vintern dröjer kvar, så håll 
ut, efter vinter kommer vår.

Charlotte Vettlevik

… än är det vinter kvar, säger mor.
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Kyrkoherden har ordet

Ibland händer det att någon önskar boka 
dop på påskafton. Man kan ha dop nästan 
alla andra dagar på året utom påskafton, 
för då vilar kyrkan. Det är en sådan 
dag då det kan bli en liten krock mellan 
kyrkoåret och den folkliga traditionen.

För enligt den kyrkliga kalendern firar 
vi Jesus uppståndelse på påskdagen, 
medan långfredag handlar om Jesus 
korsfästelse och död. Påskafton är 
mellanrummet däremellan, då när Jesus 
befinner sig i dödsriket. Kyrkorummet 
är fortfarande kalt och avklätt och 
Jesus är kvar i graven. Då blir det lite 
konstigt att i det sammanhanget samlas 
till dopets glädjehögtid. Samtidigt 
firar vi svenskar påskhelgens stora fest 
oftast på påskafton. Det är likadant med 
julafton, att vi i Sverige firar ”aftnarna” 
i högre grad än de verkliga festdagarna. 
Det beror på att vi förr i tiden räknade 
kvällen som början på den nya dagen.

I det där mellanrummet som påskafton 
representerar kunde allt möjligt hända. 
Man tänkte att kampen mellan ont och 
gott pågick då som bäst. När Jesus 
uppståndelse och det godas seger 
närmade sig, då var ondskans aktivitet 
som störst. Därför har man förr brukat 
tända påskeldar på påskafton, och genom 
eld och smällare trodde man sig kunna 
skrämma bort ondskan och häxorna som 
återvände från Blåkulla. En del tecknade 
korset på dörren som skydd, just på 
påskafton.

På samma sätt tänkte man sig att den som 
var uppe i soluppgången på påskdagen 
kunde få se solen dansa. Så stor var 
skapelsens glädje över påskens händelser. 
I vår församling mynnar glädjen ut i 
festmässan på påskdagen. Gudstjänsten 
inleds med att altaret kläs, kyrkorummet 
får tillbaka sina prydnader och ljusen 
tänds upp. Sen dånar kyrkklockorna, 
orgeln brusar och processionen med 
alla präster och många kyrkvärdar i 
alla åldrar träder in. Det är körsång, 
högtidligt och glädjefyllt. Alla får varsin 
påsklilja. Efteråt har vi en ”specialare” i 
vår församling. Vi serverar påskbrunch 
i församlingshemmet och spelar 
kyrkpingis. Alla får vara med oavsett 
om man är bra på pingis eller inte. Att 
se prästerna flänga runt pingisbordet i 
kaftan kan vara ganska sevärt.

Utan Jesus uppståndelse hade vi 
ingen kyrka. Ingen församling. 
Ingen kristendom. Men genom Jesus 
uppståndelse har vi hoppet. Vet vi att 
ljuset och det goda vinner över mörkret 
och ondskan. Ett livsmönster att leva på.

Niclas Loive 
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Fasta och påsk
Att kyrkan firar många gudstjänster vid påsk känner nog de flesta till. Men känner 
vi till vad som händer i de olika gudstjänsterna eller vad det är man firar? På upp-
slaget följer en kort beskrivning av dagarna under påsk, men vi börjar med fastan. 
Våra gudstjänster under denna period är också presenterade vid respektive text.

Skärtorsdagen

9 april kl. 19  
Skärtorsdagsmässa, 
Södra Sandby kyrka, 
medlemmar ur 
Blockwork Sandby 
medverkar 

På skärtorsdagen äter Jesus den sista 
måltiden med sina lärjungar och i 
samband med det instiftas nattvarden. 
Den kvällen tvättar även Jesus 
lärjungarnas fötter och detta har gett 
dagen sitt namn då skär betyder ren. 
I skärtorsdagsmässan är fokus på 
delandet av bröd och vin och att minnas 
den sista måltiden. I Södra Sandby finns 
möjlighet att få sina fötter tvättade med 
fuktiga handdukar av prästen. Mässan 
avslutas med att man klär av altaret 
och kyrkan släcks ner som förberedelse 
inför långfredagen.

Dymmelonsdagen

För att markera att det är stilla 
veckan och att långfredagen 

är i antågande dymlar man 
kyrkklockan för att ge den en 
dovare klang. I Södra Sandby 

kyrka kläs metallkläppen 
i klockan med gjuteväv på 
dymmelonsdagen (8 april).

Palmsöndagen

5 april kl. 12  
Mässa, Hardeberga kyrka 
Efter mässan serveras lunch i 
församlingshemmet. Försäljning av 
hembakat m.m. och lotterier med 
fina priser. Varmt välkomna hälsar 
Hardeberga kyrkliga arbetsförening.

Palmsöndagen inleder stilla veckan 
som är sista veckan i fastan. På 
palmsöndagen firar vi Jesus intåg i 
Jerusalem. Vid intåget hyllades Jesus 
som en kung av folket som viftade med 
palmblad av glädje.  

Askonsdagen 

26 februari kl. 19  
Askonsdagsmässa,  
Södra Sandby kyrka

Askonsdag har fått sitt namn av en 
gammal tradition att strö aska på dem 
som kom till kyrkan och lyfte fram sina 
synder. Numera symboliserar vi det 
genom att prästen tecknar ett kors med 
aska i pannan på den som önskar. 

Fastlagssöndagen och Fettisdagen

Fastlagen börjar med fastlagssöndagen 
(23 februari) och avslutas med fettis-
dagen (25 februari). Innan den 40 dagar 
långa fastan inleds på askonsdagen firas 
fettisdagen som förr var sista chansen 
att äta upp sig inför fastan. 
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Annandag påsk

13 april kl. 18  
Mässa, Revinge kyrka

På annandag påsk visar sig Jesus för 
lärjungarna vid olika tillfälle bl.a. på 
väg till staden Emmaus. 

Påskdagen

12 april kl. 10  
Mässa, Södra Sandby kyrka,  
Sandby Cantus medverkar

Efteråt blir det påskbrunch och 
kyrkpingis i församlingshemmet

Jesus har uppstått och besegrat 
döden. Påskdagen är en glädjens dag. 
Gudstjänsten inleds med att altaret kläs, 
kyrkorummet får tillbaka sina prydnader 
och ljusen tänds upp. Dymlingen är 
bortplockad och kyrkklockorna och 
orgeln ljuder. 

Påskafton

Nu vilar kyrkan och kyrkorummet är 
fortsatt avklätt eftersom Jesus är i graven. 

Långfredagen

10 april kl. 10  
Gudstjänst, Södra Sandby kyrka, 
Sandby Cantus medverkar 

På långfredagen blir Jesus korsfäst, dör 
på korset och lagd i graven som var 
uthuggen i berget. Namnet långfredag 
kommer av att dagen var utdragen 
och full av lidande för Jesus. Dagen 
har i nutid också känts lång då nöjen 
och affärer har varit stängda och i 
princip allt var förbjudet att göra på 
långfredagen.  
Gudstjänsten i kyrkan är stilla och 
allvarlig. Kyrkklockorna ringer inte. 
Ingen orgel eller instument används, 
utan bara körsång. I Södra Sandby bär 
prästen svarta kläder och på altaret 
ligger 5 röda rosor, ett träkors och en 
törnekrona.
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Höjdpunkter under våren

Vikingamässa och Dick Harrison
15 mars kl. 10 Södra Sandby kyrka

Nu är sista chansen att se vikingaskatten från 900-talet innan 
den återlämnas till Statens Historiska Museum, Stockholm. 

Vi firar en kort vikingamässa med vikingamusik spelat 
på benflöjt av skelettmaterial. Det blir vikingatida dräkter 
och mjöd med vikinga-tilltugg. Vi kommer också ha en 

utställning med vikingatida föremål. 
Efter mässan berättar historieprofessor Dick Harrison i 

kyrkan om brytningstiden hedendom-kristendom. 
Välkomna! 
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Gudstjänst med små & stora
1 mars kl. 10 Södra Sandby kyrka

Gudstjänst med tema ”Superhjältar!”  
Kom gärna utklädd! Vi sjunger mycket 

tillsammans. Lilla Sångskolan och 
barnen i miniminiorerna medverkar. 
Till denna gudstjänst bjuds särskilt 
församlingens 4-åringar in. Efteråt 

blir det fika med pannkakor i 
församlingshemmet. 

Kyrkruset 
17 maj kl. 10 Södra Sandby kyrka

Välkomna att vara med och motionera!
Vi startar med mässa med små & 

stora kl. 10 i Södra Sandby kyrka där 
barnkörer och barn ur verksamheten 

medverkar.  
Efter gudstjänsten springer vi kyrkruset.  

Utmana dig själv och spring många 
varv! 

Kostnad 20 kronor. I priset ingår 
glassbuffé, nummerlapp, diplom och 

uppvärmning  
Alla pengar går oavkortat till 

Barncancerfonden. 

Konsert
26 april kl. 18 Södra Sandby kyrka

Från Bach till Broadway!
Blockwork Sandby i egen tappning!

Mässa med små & stora
19 april kl. 14 - OBS! Tiden!

Barn ur verksamheten medverkar med 
bl.a. sång och drama.

Skapelsemässa 

31 maj kl. 10 Södra Sandby
Vi firar en skapelsemässa med 

våra vänner: djuren! Tillsammans 
med fyrbenta eller tvåbenta vänner 

samlas vi på gräsmattan bredvid 
församlingshemmet. Där firas en 

gudstjänst i all enkelhet. Ta gärna med 
en filt att sitta på. Det kommer även att 

finnas en del bänkar utsatta.  
Välkomna! 
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Välkommen till våra gudstjänster och träffar
Mars
Söndag 1/3
kl. 10  Gudstjänst med små & stora, 
 S. Sandby kyrka
kl. 18 Mässa, Hardeberga kyrka

Torsdag 5/3
kl. 8.15   Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 8/3
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka
kl. 18  Stilla mässa, Revinge kyrka

Söndag 15/3
kl. 10 Vikingamässa, S. Sandby kyrka

Söndag 22/3
kl. 10   Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 18 Stilla gudstjänst, Hardeberga k:a

Söndag 29/3
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka

April
Torsdag 2/4
kl. 8.15   Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 5/4
kl. 12   Mässa, Hardeberga kyrka 

Torsdag 9/4, Skärtorsdagen
kl. 19   Skärtorsdagsmässa, 
 S. Sandby kyrka

Fredag 9/4, Långfredagen
kl. 10   Gudstjänst, S. Sandby kyrka

Söndag 12/4, Påskdagen
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka 

Måndag 13/4, Annandag påsk
kl. 18   Mässa, Revinge kyrka

Söndag 19/4
kl. 14  Mässa med små & stora,
 S. Sandby kyrka
kl. 18 Stilla mässa, Hardeberga kyrka

Söndag 26/4
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka
kl. 18 Konsert, S. Sandby kyrka

Du som behöver får 
gärna ta kyrktaxi. 

Beställ hos Dalby taxi 
tel. 046-20 22 80

 Med reservation för ändringar.

Måndagskaff e
Varje måndag 
kl. 14-15.30 

ordnar ideella krafter kaffe och dukar 
fram kakor i församlingshemmet. 
Tillsammans fikar vi och umgås. 

Alla är hjärtligt välkomna!
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Välkommen till våra gudstjänster och träffar
Maj
Söndag 3/5
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka 

Torsdag 7/5
kl. 8.15   Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 10/5
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka
kl. 16  Mässa med små & stora, 
 Revinge kyrka 

Söndag 17/5
kl. 10 Mässa med små & stora, 
 S. Sandby kyrka
kl. 18 Stilla gudstjänst, Hardeberga k:a

Torsdag 21/5
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka 

Söndag 24/5
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 31/5
kl. 10 Skapelsemässa, S. Sandby

Morgonbön
Varje onsdag 

kl. 9.30 
Södra Sandby kyrka

Efteråt fikar och samtalar vi 
i församlingshemmet.

Välkommen att vara med! 

OBS! 22 april blir det en timmes 
vandring för alla kring kyrkogården i 

Södra Sandby.
Kl. 9.30 samlas vi i Södra Sandby 

kyrka och under lite mer än en 
timme gör vi en gemensam vandring 

runt kyrkan och dess omgivning. 
Vi avslutar med mässa under 

äppleträdet och fikar sedan gemensamt 
i församlingshemmet. Den här 

vandringen är möjligt för alla, även om 
man har rullator. Ingen anmälan.

Café Revinge
Tisdagarna

10/3, 7/4, 12/5
kl. 14-16 

Revinge församlingshem
Öppet för alla som är sugna på en 

stunds gemenskap, kaffe och kakor. 
Varmt välkomna!

Fästangudstjänst i 
församlingshemmet

Torsdagarna
12/3, 9/4, 7/5 

kl. 14.30
Vi samlas i S. Sandby församlingshem. 

Ni är alla varmt välkomna till våra 
samlingar, oavsett om ni bor på Fästan 
eller inte. Tillsammans delar vi sång 

och gemenskap vid en enkel gudstjänst. 
Efter det fikar vi kaffe och kaka.

Varmt välkomna! 
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Aktuellt från våra verksamheter

Aft er Föris
Riktar sig till barn i förskoleåldern med 

föräldrar och syskon. Kom och varva ner 
tillsammans & med andra efter en dag på 

förskola och jobb.
Fika, lek, pyssel och enkel måltid. 

Kostnad 20kr/vuxen.

Varmt välkomna!

                          Cecilia & Ildiko

Södra Sandby:
Öppet kl. 14.30-17.30

Tisdag 18/2
Fredag 20/3
Fredag 24/4
Onsdag 27/5 

Revinge:
Öppet kl. 14.30-17

Fredag 28/2
Torsdag 12/3
Tisdag 14/4

Skön Fredag
Befinner du dig av någon anledning utanför arbetsmarknaden och är hemma på 
dagtid?
Gruppen Skön Fredag är en mötesplats dit du kan komma som du är, bara vara och 
möta andra i en liknande situation som din egen. Du deltar på det sätt som fungerar 
och passar för dig. Vi håller hårt på tystnadsplikten inom gruppen. 
Här ryms hela livet, med alla dess olika nyanser! 
Vi träffas och fikar mackor tillsammans fredagar mellan 
kl. 9.30-12 i Södra  Sandby församlingshem. Välkommen 
att kontakta diakon Emma Högberg på telefon/sms 0730-
27 40 51 om du är intresserad av att vara med!

Att  vara pilgrim våren 2020
22 april kl. 9.30 har vi en pilgrimsvandring kring Södra Sandby kyrkogård, läs mer 
om den på sidan 9. 
Därutöver kan du ansluta dig till vandringar som 
arrangeras av grannförsamlingar. T.ex. vandras det 
på Skärtorsdagen (Dalby – Lund), Långfredagen 
(Bjärred – Borgeby – Flädie - Bjärred), Kristi 
Himmelfärdsdag (Trädvandring i Alnarp). 
Mer info: www.pilgrimsvagen.se/kalender/ 
Eller: www.facebook.com/pilgrimsvagen/ 

Michael Peters

Fika, lek, pyssel och enkel måltid. 

                          Cecilia & Ildiko
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Temadop
Under våren kommer församlingen att erbjuda tre tillfällen 
för dop med lite extra musik. Vi kommer att ha tre olika tema: 
Ronja Rövardotter (28 mars), Lejonkungen (18 april) och 
Emil i Lönneberga (30 maj). Flera barn kan såklart döpas vid 
dessa tillfällen, så det kommer att bli en härlig fest. Agendan 
är färdigtryckt och Södra Sandby kyrka är extra smyckad, allt 
är klart. Är du intresserad? Kontakta expeditionen, telefon: 
046-502 50. Våra präster kan också berätta mer och visa vilka 
psalmer och sånger vi sjunger samt vad som kommer att spelas 
på den stora orgeln. Under hösten följer ytterligare tre datum 
med tema: Pippi Långstrump, Vatten och Barnsånger. 

Dop mitt i vardagen
I Södra Sandby kan du låta döpa ditt barn mitt i vardagen och 
slippa ordna allt runt omkring. I samband med ”Öppna timmar” 
på måndagar och tisdagar erbjuder vi vardagsdop. Efteråt bjuder 
församlingen på tårtkalas. Vi har dopklänningar till utlåning 
kostnadsfritt. 
Om du är intresserad av att låta döpa ditt barn mitt i vardagen 
eller har frågor om dopet är du välkommen att kontakta Cecilia 
Björkman eller någon av prästerna.

Tack!
29200 kr - Så mycket skänktes via Hardeberga kyrkliga arbetsförening till olika 
hjälporganisationer under 2019. Allt tack vare alla generösa bidrag från er som 
besökte våra arrangemang. Tack!
Året avlutades traditionsenligt med första advents lunch och marknad. Detta 
uppmärksammades i en artikel i Skånska Dagbladet, läs utdrag nedan.

 Byns kyrkliga arbetsförening bjuder in till en lunch med tända ljus,   
 hemlagad julmat och inte minst en avspänd social gemenskap. För den   
 som bara vill glömma julhetsen i några timmar, äta gott och prata lite  
 med alla bordsgrannar, är detta rätt plats att besöka. […] Det är först när   
 man sitter där i församlingshemmet och känner den varma julstämningen 
 som man förstår hur mycket man längtat efter det trygga lugn som damerna 
 som arrangerar lunchen utstrålar. Stierna, J. (2019). Hardeberga klockan 
 12:30. Skånska Dagbladet, 18 december, s. A12 Lund/Lomma. 

Hardeberga kyrkliga arbetsförening



12 Församlingsblad Södra Sandby församling

Torsdagscafé 
Det blir fika, underhållning och varm gemenskap på Torsdagscafé i Södra Sandby 
församlingshem. Vid kl. 14 står kaffeborden redo och en stund senare börjar 
programmet. Både nya och återkommande torsdagsfikare hälsas varmt välkomna! 
Torsdagscaféerna är ett samarrangemang med Träffpunkt i Södra Sandby, Lunds 
kommun.

Varmt välkomna!
Emma Högberg

27 februari 
Inge Vidares Orkester 
Välkommen till en svängig eftermiddag med dessa musikanter som alla är 
engagerade i Löddeköpinge Lions, tillsammans bildar de Inge Vidares Orkester!

26 mars 
Bäcken i byn - Förnya och förstärka Södra Sandbys centrala naturstråk
Som Landskapsarkitekt är naturen och människan ständigt närvarande i allt vi gör. 
Med projektet ”Bäcken i byn” och upprustningen av det centrala grönstråket längs 
Sularpsbäcken, har detta varit extra tydligt. I detta föredrag med landskapsarkitekt 
Malena Kjellstrand beskrivs kortfattat i ord och bild de tankar och idéer som ligger 
bakom projektet och förhoppningarna om vad det ska kunna tillföra orten och dess 
invånare. 

23 april 
Sångerskan Saranna Lundén och pianisten  
Jeremy Leung framför en blandning av låtar  
från jazzens värld och svenska klassiker.

28 maj 
Stora Sångskolan, en av församlingens barnkörer, 
presenterar och sjunger sina favoritsånger för er. 

Följ och gilla oss på
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Samtalsgrupper
I församlingen finns det samtalsgrupper med olika inriktningar och ämnen att 
fördjupa sig i. Träffarna äger rum i församlingshemmet i Södra Sandby, caféet på 
bottenplan. 

Varannan tisdagseftermiddag kl. 13.30-15 träffas bokcirkeln, en öppen grupp.  
Kom när du kan och vill. Under våren träffas vi: 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4 och 
12/5. Vi högläser för varandra ur en bok eller artikel. Texterna får du som en gåva 
av församlingen. Kontakt: Michael Peters.

Var fjärde vecka, tisdagar kl. 10-12, träffas män för samtal 
tillsammans med prästen Michael. Gruppens deltagare har i 
stor omfattning möjlighet att påverka träffarna. Under våren 
träffas vi: 17/3, 21/4. Vårterminen avslutas med en resa till 
Vadstena i början av maj månad. Kontakt: Michael Peters. 

Varannan måndag kl. 9.30-11.30 träffas kvinnor för samtal 
utifrån bibeltexter eller någon bok tillsammans med prästen 
Charlotte. Gruppens deltagare har i stor omfattning möjlighet att påverka innehållet 
i träffarna. Kontakt: Charlotte Vettlevik.

”Samtalsgrupp kring Frälsarkransen”, onsdagar kl. 18.30-20.30. 
Här kan du samtala om frågor som berör Ditt liv och Din tro. Frälsarkransen är ett 
armband med pärlor i olika storlekar, former och färger, där varje pärla vill berätta 
något om våra liv. Man skulle kunna säga att kransen är en livboj i vardagen. 
Gruppen träffas 12/2, 26/2, 11/3 och 1/4. Kontakt: Ildiko Holm.   
 
”Frälsarkransen fortsätter - en fördjupningsgrupp”, 
torsdagar kl. 18.30-20.30. 
För dig som tidigare varit med i samtalsgrupp kring 
frälsarkransen. Vi kommer utgå från Frälsarkransens 
pärlor och bibliska berättelser som vi speglar pärlorna i. 
Gruppen träffas 6 /2, 5/3, 2/4 och 7/5. Kontakt: Ildiko Holm.

Fredagar kl. 9.30-12 träffas Skön Fredag, en samtalsgrupp för dig som är 
arbetssökande eller är sjukskriven. Läs mer på sidan 10 och kontakta diakon Emma 
Högberg om du är intresserad av att vara med. 

Vi ser framemot givande och inspirerande samtal!  
Varmt välkomna!

Charlotte, Emma, Ildiko & Michael 
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Stå på modets sida
Fasteaktionen 2020 pågår mellan 23/2 – 5/4.
Svenska kyrkan är en del av en världsvid gemenskap 
och bärs av tron på en Gud som tar ställning för den 
som är nedtystad eller lever i en utsatt situation. Tro, 
liv, bördor och erfarenheter delas. Därför vill Svenska 
kyrkans Fasteaktion 2020 synliggöra kvinnor och 
ungdomar som aktörer för fred och säkerhet. Män ska 
synliggöras som aktörer för jämställdhet. Veckorna 
innan påsk anordnar Svenska kyrkans församlingar 
i hela Sverige många olika aktiviteter för att lyfta de 
utsattas situationer och för att samla in pengar till 
konkreta hjälpprojekt. Act Svenska kyrkan arbetar 
med lokala partner med egen erfarenhet av orättvisor och utanförskap.
Mer information: www.svenskakyrkan.se/act/fasteaktionen
Fasteaktionen 2020 stödjs och synliggörs även av Södra Sandby församling vid 
olika tillfällen! Bland annat säljs hembakat bröd, sylt och marmelad till förmån för 
Act Svenska kyrkan efter mä ssan med stora och små 1 mars i Södra Sandby kyrka. 

Michael Peters 

STÅ PÅ
MODETS
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För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.
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svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

FASTEAKTIONEN 2020

Kyrkogården runt påsk
Det är inte bara fåglarnas bobygge
som brådskar på våren. Även 
kyrkogårdspersonal och gravrätts-
innehavare har bråda dagar på 
kyrkogårdarna före påsk. Ogräset 
ska vara rensat på gravarna och vår-
blommorna ska vara planterade. Ibland 
ligger snön kvar. Då kan vårblommorna 
inte grävas ner, utan får ställas i sina 
krukor på marken framför gravstenarna.

Det händer en hel del inne i kyrkorna 
också. Till exempel ska kyrkklockan i 
Södra Sandby ”dymlas” på dymmel-
onsdagen. Då täckes klockkläppen med 
väv så att ljudet blir dovare. Allt ska 
vara lite tystare i stilla veckan, för att 
återuppväckas efter påsknatten.

Vårstädning på kyrkogårdarna
Vårstädningen kommer att påbörjas 2 
mars, om vädret tillåter. För de grav-
rättsinnehavare som har skötselavtal 
med kyrkogårdsförvaltningen gäller 
som vanligt följande: Kom ihåg att i

god tid plocka undan de dekorationer 
som ni vill spara. Utplantering av 
påskliljor och penséer sker i påsk-

veckan beroende av väderlek. 

Som vanligt öppnar vi för vattnet på 
kyrkogårdarna när frostrisken är över. 

Man kan dock alltid hämta vatten på 
något ställe på varje kyrkogård året 
runt. Eventuella meddelanden kan 

lämnas till kyrkogårdschef 
Pia Hellström, 046-50 267.

Kyrkogårdsförvaltningen
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Avlidna
Ronny Nilsson   1944
Ingegerd Bjerninger  1919
Liam Svan Bell  2019
Cecilia Tornhall  1972
Gunnar Nilsson  1936
Bengt Åke Tell  1949
Gun Caspari   1933
Monica Johannesson  1947
Ingegerd Åkesson  1946

Våra nära och kära

Någon att tala med
Alla kan uppleva svåra situationer i 
livet. Då kan det hjälpa att få prata 
med någon om det som tynger och 
tillsammans hitta vägen vidare. 

Du är varmt välkommen att kontakta 
någon av församlingens präster 
eller diakon för enskilda samtal och 
själavård. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter till oss finns på baksidan av församlingsbladet.

Dataskyddslagen
På grund av dataskyddslagen (GDPR), 

som omfattar levande personers 
personuppgifter, kan vi inte längre 

offentliggöra uppgifter om döpta och 
vigda i församlingsbladet.

Vårt dataskyddsombud är Kathrin 
Kristiansson, kontaktuppgifter finns 

på baksidan av församlingsbladet. 
Är du intresserad av vilka person-
uppgifter församlingen har om dig 
i medlemsregistret, går det bra att 

kontakta församlingsexpeditionen.

Leva vidare-grupp
Församlingen har varje år en Leva 
vidare-grupp som startar veckan efter 
allhelgonahelgen. 
Har du mist din livskamrat och funderar 
på om gruppen skulle kunna vara något 
för dig så är du varmt välkommen 
att kontakta diakon Emma Högberg 
eller präst Michael Peters för mer 
information.
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Här når du oss

Personal
Kyrkoherde  046-502 58, 0706-73 34 80   
Niclas Loive niclas.loive@svenskakyrkan.se
Präst  046-502 54, 0721-51 60 00
Ildiko Holm ildiko.holm@svenskakyrkan.se
Präst  046-502 57, 0737-62 87 35 
Michael Peters michael.peters@svenskakyrkan.se 
Präst  046-502 63, 0725-02 84 35 
Charlotte Vettlevik charlotte.vettlevik@svenskakyrkan.se
Diakon  046-502 56, 0730-27 40 51 
Emma Högberg emma.hogberg@svenskakyrkan.se
Organist   
Katarina Koos katarina.koos@svenskakyrkan.se
Kantor  0761-68 21 28 
Carina Norlander carina.norlander@svenskakyrkan.se
Kanslichef  046-502 51 
Carin Ferm carin.ferm@svenskakyrkan.se
Förvaltningsass./Barnledare 046-502 52
Kathrin K. (delvis f-ledig) kathrin.kristiansson@svenskakyrkan.se
Förvaltningsass.  046-502 52
Maria Andreasson (vik.) maria.andreasson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog  046-501 28, 0706-04 99 78  
Anna-Karin Persson anna-karin.persson@svenskakyrkan.se
Barnledare  046-502 69, 0706-44 23 84 
Cecilia Björkman cecilia.bjorkman@svenskakyrkan.se
Värdinna  046-502 61, 0706-57 02 12  
Harriet Danielsson harriet.danielsson@svenskakyrkan.se
Kyrkovaktmästare  046-502 66, 0706-57 02 78 
Eliza Ekman eliza.ekman@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdschef  046-502 67, telefontid vardagar kl. 8-9 
Pia Hellström pia.hellstrom@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförman  046-502 60 
Sven Tövik sven.tovik@svenskakyrkan.se 
Kyrkogårdsvaktmästare  046-502 65 
Sven Palm sven.palm@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsvaktmästare 046-501 53 
Magnus Larsson magnus.p.larsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsvaktmästare 046-501 22 
Anders Magnusson
Kyrkogårdsvaktmästare 046-511 23 
Martin Nilsson 
Kyrkorådets ordförande 046-505 25 
Inga-Kerstin Eriksson  ingakerstin.eriksson@swedenmail.com
Kyrkofullmäktiges ordf.  046-588 93 
Karin Rydheimer karin.rydheimer@gmail.com

Församlingsexpeditionen, vardagar kl. 10-12, 046-502 50 
Södra Sandby församling, Flyingevägen 12, 247 34 Södra Sandby

sodrasandby.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby
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Södra Sandby 
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247 34 S. Sandby
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247 91 S. Sandby
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