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församlingsaftnar
mötesplatser för barn och
vuxna

Foto: Kerstin Graff

GUD, DU ANDAS GENOM ALLT
SÅ ATT HELA VÄRLDEN LEVER
VARJE NATT OCH VARJE DAG, ANDETAG FÖR ANDETAG
Det är höst och naturen liksom skalar av sig lager för lager, blommor, blad,
frukt och frön. Förbereder sig för det som komma ska. Går i vila efter den
hektiska och livliga sommaren som om den behöver reflektera över och
smälta allt det som hände under juni, juli, augusti. Naturen liksom bockar
sig och böjer sig, fogar sig efter de förhållanden som råder. Den försöker
inte bli något annat, försöker inte hålla kvar sommaren, inte korta ner
vintern. Och oavsett årstid kan vi ana hur Gud andas in livet och själva varandet i skogar, sjöar, bäckar, dungar, trädgårdar, ja, överallt så att naturen
kan vara just natur med allt vad det innebär.
Gud andas också in livet och varandet i oss, med önskan och förhoppning om att vi ska vara just människor, vad det nu innebär. Kanske medmänsklighet? Vi som bor här i Sverige, där dom flesta av oss har hamnat
utan någon egen prestation eller ansträngning utan bara av ren tur, vi har
lyckan att ha tak över huvudet, mat för dagen, fungerande sjukvård och
infrastruktur. Nu kanske någon hävdar att det inte är riktigt så för alla,
men för de allra, allra flesta är det så. Vi lever i ett land som erbjuder fred
och frid. Det är tacksamt att leva i ett land som människor vill fly till och
inte ifrån.
Detta är väl något att tacka för på Tacksägelsedagen som vi firar i oktober! Det är dagen då våra kyrkor smyckas med sådant som naturen ger
oss – eller, som Gud ger oss. Självklart kan du också tacka för vänner,
familj, ett bra arbete, en god granne, Guds andning som ger liv och allt
annat som ger mening åt ditt liv.
Lite senare under hösten har vi Allhelgonahelgen. En helg där vi minns
dom som vi förlorat under livets gång. Det är en helg då många av oss
funderar lite extra över livet och döden. Att Gud andas liv till oss här och
nu, det är lätt att ta till sig. Men kan det vara så att den andningen också
fortsätter efter vår död?
Jag önskar dig en välsignad höst och hälsar dig varmt
välkommen till kyrkan!
Eva Asp kyrkoherde
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NY PEDAGOG!
Jag heter Henrik Esping och börjar i
församlingen i slutet av sommaren som
samordnare för barn- och ungdomsverksamheten. Idag arbetar jag som
pedagog i Kävlinge församling där jag
varit sedan 2015. Främst arbetar jag
med skolbarn och konfirmander. Musik
och sång praktiserar jag gärna, både i
verksamheterna och på fritiden.
Jag bor med fru och 2 tonårsbarn i Ystad och ser mycket fram emot
att börja i Gärsnäs!

STIFTELSER

Inom Gärsnäs församling finns ett antal stiftelser att söka för
hjälpbehövande äldre, funktionshindrade och
konfirmander, samt studerande till präst eller lärare.
Upplysningar om stiftelser och ansökningsblanketter finns på
Kyrkans hus i Gärsnäs och i Borrby prästgård,
Telefon 0414-63900.
Senaste ansökningsdag 15 oktober under adress
Kyrkans hus, Storgatan 6, 272 61 Gärsnäs.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige i Gärsnäs församling sammanträder 6 november
kl 19 i Ö Vemmerlövs kyrksal. Andakt kl 18.30 i Ö.Vemmerlövs kyrka.

Redaktion

Redaktör Gerd Roos, fotograf där ej annat anges är Gerd Roos
Illustrationer sid 12-14 Gunnel Moheim
Nästa nummer av Hopp har manusstopp 25/10 och delas ut 27/11.
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HANNAS KYRKA

Hannas kyrka räknas till en av Skånes bäst bevarade medeltidskyrkor.
Dåvarande domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin säger 1904 att det är
”en synnerligen god och märkvärdigt välbevarad typ för en liten enkel
skånsk lantkyrka från tidig romansk period”. Ett sekel senare, förlägger
man kyrkans tillkomst inte som tidig romansk tid utan troligare senromansk, kring 1200-talets mitt. (Jansson 2004) .
Till kyrkan hör också ett par traditioner som överlevt in i vår tid. En
handlar om att trollen härskade på kyrkans norrsida. Den andra är att
kyrkogrimen skulle varit en kalv eller ett lamm. En kyrkogrim är, enligt
en gammal sägen, ett djur som när en kyrka byggdes begravdes levande under en av kyrkans hörnstenar. Hur oansenligt detta djur varit i
livet blev det som kyrkogrim förfärligt, i synnerhet för onda människor.
I långhuset möter slutna bänkkvarter från 1700-talet, ännu med
gårdsnummer. Från denna tid är också predikstolen med baldakin,
trappa och dörr.
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Längst fram på långhusets norrsida hittar vi
kyrkans dopfunt – huggen i gotländsk sandsten, med mästarens signatur, Sighraf. Sighraf
hade vid 1100-talets sista årtionden sin
verkstad på Gotland. På funten kan vi ta del
av historien om Maria och barnet: bebådelsen,
mötet med Elisabeth, födelsen i stallet, tre vise
män, himladrottningen på sin tron, flykten till
Egypten, en ängel, en kung och två män. Kring
dopfuntens fot står Maria med barnet, en man
(Abraham?), Paulus med bok och Petrus med
nyckel.
Snett bakom dopfunten finns en
Mariabild från 1984, tillverkad av
Edvin Jönsson i Hannas.

Även krucifixet i triumfbågen får
olika dateringar. Tidigare museintendenten i Simrishamn, Åberg,
daterar det till 1200-talet medan
Liepe (1995) daterar det till
1300-talets början. Ursprungligen tronar Kristus som en kung
på korset. Från början var han
klädd i krona, men mot medeltidens slut ville man ge honom
en mer lidande framtoning och
försåg honom med törnekrona
och blödande sår.
1760 utför ”Provincialmålaren” Adam Friedrich Maltzan de befintliga
baldakinmålningarna vid predikstolen samt i korets valvkappor.
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TISDAGSTRÄFFAR BORRBY & GÄRSNÄS

Under hösten kommer vi ha tisdagträff med sopplunch varannan vecka
i Borrby och varannan vecka i Gärsnäs.
Höstens första tidsdagsträff i Borrby församlingshem är
den 4 september kl 12, därefter jämna veckor.
Gärsnäs första träff blir den 11 september och därefter udda veckor.
Efter inledande andakt, äter vi tillsammans (soppa) och lagom till
kaffet brukar vi ha ett enkelt program.

TISDAGSTRÄFFAR HAMMENHÖG

Vi samlas kl 14 kring kaffeborden tre tisdagar under hösten:
11 september, 9 oktober och 13 november.
Den 4 december samlas vi till julbord kl 12.

KAFFEBÖNORNA
GÄRSNÄS

Kläder stickade på/av
”Kaffebönorna”
foto Monica Carlsson

Udda veckor, start den 10/9, träffas
Kaffebönorna på måndagar i Kyrkans
hus, Gärsnäs. Det är öppet kl 16-20
och du kan komma och bara va med
en stund när du hinner!
Vi pratar och stickar samt fikar till
självkostnadspris. Alstren som vi gör
lämnas sedan till Erikshjälpen i
Genarp, som förmedlar dem vidare
till ett barnhem i Kiev.

STICK- OCH HANDARBETSCAFÉ BORRBY

Start onsdagen den 22 augusti kl 18.30 i Borrby församlingshem,
därefter träffar jämna veckor på onsdagar.

FILMKVÄLLAR HAMMENHÖG

tisdagar 18.30 - tre gånger under hösten: den 18 september,
16 oktober och den 20 november. Vi ser film tillsammans och
efteråt fikar vi samt diskuterar kring filmen.
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CAFÉ GÄRSNÄS

Öppet hus med samtal och kaffe. Vi samtalar om ”Kvinnor då och nu”
17 september, 15 oktober, 5 november och 3 december kl 14-15.30
i Kyrkans hus, Gärsnäs.

BIBLISKA FIGURER Ö VEMMERLÖV

Vi börjar måndagen den 3 september och träffas kl 13-16 en gång i
månaden i Ö Vemmerlövs kyrksal. De följande tillfällena är 1 oktober,
29 oktober och 26 november.

KÖRER

Laudate onsdagar start 5/9 kl 19
Ö Tommarps församlingshem
Dagkören måndagar start 3/9 kl 9.30
Ö Tommarps församlingshem
Information Monica Carlsson 0414-63910
Barn- & ungdomskören Joy (årskurs f-6)
onsdagar kl 13.30 Hammenhögs skola. Start 12/9.
Vuxenkören Mix
tisdagar kl 19 Hammenhögs församlingshem Start 4/9
Information Christina Nilsson 0414-63912
Sisselakören torsdagar kl 19 Borrby församlingshem. Start 6/9.
Musik och drama (årskurs 4-6)start 11/9 -Borrby församlingshem
Barnkör tillsammans med After school (årskurs f-3)
Borrby prästgård
Information Ingrid Dahlström 0414-63911
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BARNVERKSAMHET
START VECKA 37
Babyrytmik - vi jobbar med barnets utveckling av sinnena med hjälp
av musik och rytmer. Kyrkans hus, Gärsnäs torsdagar kl 9-11
Information Christina Nilsson
Minikyrkis ( i Borrby med rytmik) - för barn tillsammans med vuxen
måndagar kl 9.30-11.30 i Borrby prästgård, Hammenhögs församlingshem och Kyrkans hus, Gärsnäs
Barntimmar tisdag & torsdag förmiddag
- föranmälan till Majvi Danielsson.
After school från 6 år och uppåt onsdagar kl 13.30 Kyrkans hus,
Gärsnäs och torsdagar i Hammenhögs församlingshem kl 14.
Föranmälan och information till Majvi Danielsson
After school med Barnkör 6-9 år kl 13-15 Borrby prästgård/församlingshem.
Föranmälan och information Ingrid Dahlström & Henrik Esping
Måndagshäng 10-12 år varannan vecka Borrby prästgård/församlingshem. Information Henrik Esping.
Kontaktuppgifter till respektive ledare se sista sidan i Hopp.

SKROTORKESTERN PÅ HÖSTLOVET!

Måndagen den 29 oktober kommer Skrotorkestern till oss.
De spelar på allt som går och allt som man aldrig tror går att spela på!
Föreställning kl 10
i Borrby församlingshem och
kl 13 i Hammenhögs församlingshem.
Efter föreställningarna korv med bröd.
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ULLARED 22 OKTOBER

Vi beger oss till Ullared och umgås och shoppar!
Bussen hämtar;
Kyrkans Hus, Gärsnäs 7 00, Hammenhögs kyrka 7 15
Borrby kyrka 7 30
Återresa ca 16 00 och hemma ca 20 00
Vi stannar i Ullared för egen shopping ca 4,5 timme
Kostnad; 200 :- per person som betalas i bussen
I priset ingår bussresan, förmiddagskaffe med fralla och eftermiddagskaffe med kaka.
Först till kvarn….men senast den 12 oktober
Anmälan till kansliet, Ulla Williamsson, 0414- 639 08
Frågor Lis-Mari Drevnor, 0414- 639 06

FÖRSAMLINGSAFTNAR

Torsdagen den 27 september 19-20 30 Kyrkans Hus i Gärsnäs
Allsång . Vi sjunger Lill-Babs.
Ingrid Dahlström med Sisselakören och Lis-Mari
Tisdagen den 23 oktober, 19-20 30 , Borrby församlingshem
Dum och lat blev han kallad! Lyssna till Benny Björkman som är dyslektiker och som fick lära sig att läsa och skriva när han var 35 år.
Måndagen den 26 november, 19-20 30, Hammenhögs församlingshem
Marianne Mårtensson berättar om Kids Ark Foundation som hon är
engagerad i sedan många år. En organisation som hjälper barn att
växa, barn som lever i fattigdom, varav somliga drabbade av hiv/aids.
Marianne har besökt några av barnen som bor i Thailand, och fått se
hur hjälpen kommer fram.

VI BINDER VACKRA DÖRRKRANSAR

Den 12 november i Gärsnäs, Kyrkans hus och den 21 november i
Borrby församlingshem och kl 18.30-21.30 har du en chans att göra
en unik dörrkrans till advent & jul. Vi tillhandahåller allt material du
behöver till EN krans. Kostnad 120 kr inklusive krans & fika!
Föranmälan till Kerstin Graff eller Gerd Roos
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GUDSTJÄNSTER MED IDEELLA

Tisdagen den 9 oktober, 18.30-20.30, Kyrkans Hus i Gärsnäs, träffas
ideella och anställda för att planera en gudstjänst som vi firar den 28
oktober 18 00 i Bolshögs kyrka. Gudstjänsten leds av ideella.

SAMTALSKVÄLLAR OM BIBLISKA KVINNOR

Kyrkans Hus, Gärsnäs, 18.30-20.30. Kvällarna mynnar ut i en gudstjänst vi planerar tillsammans och genomför den 9 december i Bolshögs kyrka, 18 00 med ideella. Kvällarna är; 29/10, 28/11 och 5/12.
Du är förstås välkommen på samtalskvällarna även om du inte vill vara
aktiv i gudstjänsten.
Ansvarig; Lis-Mari Drevnor

HELIG, HELANDE DANS I GUDSTJÄNSTEN
9 september
Temagudstjänst i rörelse med Lis-Mari Drevnor och Lena Viredius
Bolshögs kyrka 18 00
28 oktober Lis-Mari Drevnor
Gudstjänst i Bolshög med ideella kl 18 00
Tema: Fred
18 november
Temagudstjänst i rörelse med Lis-Mari Drevnor och Lena Viredius
Vallby kyrka 18 00
9 december/Lis-Mari Drevnor
Gudstjänst i Bolshög med ideella kl 18 00
Tema: Hanna och Anna. Dikter, sång och rörelse.
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HELIG, HELANDE DANS I Ö TOMMARP
Vi dansar i en cirkel och alla kan
vara med. Dansstegen är enkla
och upprepande och ger förnyad
kraft, glädje och tillit. Vi dansar
till musik från hela världen med
dess olika specifika rytm.
Vi dansar i Ö Tommarps kyrka
måndagar kl 18.30-20 den 17/9
24/9, 15/10, 5/11, 19/11, och
10/12.
Ingen anmälan - bara att komma.
Dansledare Lis-Mari Drevnor.

ALLHELGONAKAFFE FREDAGEN 2 NOVEMBER KL 10-15

Foto Kristina Strand Larsson/IKON

Vi serverar kaffe i samband med att många smyckar sina gravar
inför allhelgona.

Går du med tankar du skulle
behöva dela med någon? Kom ihåg
att du alltid är välkommen att boka
in ett enskilt samtal hos någon av
våra präster. Vi präster har absolut
tystnadsplikt, så det vi pratar om
stannar mellan oss.
Eva Asp
0725-734304
Staffan Blomberg 0725-734303
Kerstin Graff
0725-734302
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I VÅRA KYRKOR
2 september
14 sönd e trefaldighet
kl 11 Sammanlyst gudstjänst
Tosterups kyrka
5 september
kl 9 Mässa Hammenhögs kyrka
9 september
15 sönd e trefaldighet
Kl 11 Mässa - Höstupptakt
Borrby kyrka Bas, gitarr & sång
Patrik Elnertz & Martin Hansson
Barn, konfirmand & körer. Korv
med bröd!
Kl 18 Gudstjänst Bolshögs kyrka
Gudstjänst i rörelse

Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar, se även vår
veckoannons i Österlenmagasinet.

30 september
Den helige Mikaels dag
kl 11 Familjegudstjänst
Hammenhögs kyrka
Barnkören Joy, Babyrytmiken,
Barnverksamheten
kl 18 Mässa Bolshögs kyrka
3 oktober
kl 9 Mässa Hammenhögs kyrka
7 oktober
19 sönd e trefaldighet
kl 11 Gudstjänst
Ö Tommarps kyrka
kl 18 Taizémässa Ö Hoby kyrka
Flöjt Andrea Svahn,
Söndagssångarna

16 september
16 sönd e trefaldighet
9 oktober
kl 11 Gudstjänst Ö Tommarps
kl 18 Spagettigudstjänst Borrkyrka
kl 18 Taizémässa Skillinge kapell by församlingshem Barnkörer &
barnverksamheten
23 september
17 sönd e trefaldighet
kl 11 Mässa Stiby kyrka
kl 18 Gudstjänst Vallby kyrka

11 oktober
kl 19 Skördevesper
Skillinge kapell Sisselakören
med instrumentalister
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14 oktober Tacksägelsedagen
11 Skördemässa
Hammenhögs församlingshem
kl 18 Skördevesper
Ö Vemmerlövs kyrka Laudate
18 oktober
kl 19 Skördevesper
Ö Tommarps kyrka Laudate

4 november
Sönd e alla helgons dag
kl 16 Minnesgudstjänst
Ö Tommarps kyrka Laudate
kl 16 Minnesgudstjänst
Hammenhögs kyrka Sisselakören, flöjt
kl 18 Minnesgudstjänst
Borrby kyrka Sisselakören,
flöjt
kl 18 Minnesgudstjänst
Stiby kyrka Laudate

21 oktober
21 sönd e trefaldighet
kl 11 Gudstjänst
Stiby kyrka
24 oktober
kl 18 FN-gudstjänst
Kyrkans hus, Gärsnäs

6 november
kl 18 Spagettigudstjänst
Kyrkans hus, Gärsnäs
kl 18.30 Kvällandakt
Ö Vemmerlövs kyrka

28 oktober
22 sönd e trefaldighet
kl 11 Mässa
Borrby kyrka
kl 18 Temagudstjänst Fred
Bolshögs kyrka

7 november
kl 9 Mässa
Hammenhögs kyrka

3 november Alla helgons dag
11 november
kl 11 Mässa Ö Hoby kyrka Mixkören
24 sönd e trefaldighet
kl 16 Ljusgudstjänst
kl 11 Familjemässa
Bolshögs kyrka Mixkören
Borrby kyrka Minimusikalen
Noas ark
kl 18 Taizegudstjänst
Ö Vemmerlövs kyrka
Flöjt Andrea Svahn,
Söndagssångarna
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18 november
Söndag före domssöndagen
kl 11 Mässa
Skillinge kapell
kl 18 Gudstjänst i rörelse
Vallby kyrka

25 november
Domssöndagen
kl 11 Mässa
Borrby kyrka
kl 18 Gudstjänst
Stiby kyrka
27 november
kl 18 Spagettigudstjänst
Hammenhögs kyrka

Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar,
se även vår veckoannons i Österlenmagasinet.

KYRKTAXI

Du vet väl om att du kan åka kyrktaxi till gudstjänsterna?
Bokar gör du senast på torsdagen på telefon 0414-63900.
Om ingen svarar så går det bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen. Tala om varifrån och vart du vill åka.

GUDSTJÄNSTER ÄLDREBOENDE

Ankaret, Skillinge kl 14.30 den 4 september, 2 oktober, 30 oktober
och 27 november och 11 december
Tulpanen, Hammenhög kl 14 den 12 september,
26 september 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november
och 5 december med lucia av barnkören Joy
Toftakärr, Borrby kl 14 den 28 augusti, 25 september, 23 oktober,
20 november och 4 december med Lucia av barnkören Joy

GUDSTJÄNSTER TRÄFFPUNKT ROSENBORG
kl 14 den 13 september, 27 september, 11 oktober,
25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december
-14 -

UR KYRKBÖCKERNA
KONFIRMERAD 5 MAJ
RÖRUMS KYRKA
Julie Berg
KONFIRMERAD 6 MAJ
INGELSTORPS KYRKA
Augusta Blixt
Julia Johansson
KONFIRMERAD 7 JULI
S:T NICOLAI KYRKA
Alve Helmersson

VIGDA
Karin Larsson och Peter Nilsson, Borrby
Emma Mc Queen och Stefan Svensson, Skillinge
Maria Persson och Jimmie Ullerholm Tomelilla
Susanna Häggel och Salvatore Mascoli
Antonina Tokarchuk och Johan Nevstedt, Malmö
Jörel Persson och Erling Silverberg, Skillinge
Emilioa Kristiansson och Nicolàs Lara Ruiz, Gärsnäs

Foto Gustaf Hellsing/IKON

DÖPTA
Lilly Springler Ipsen, Tommarp
Vera Ambohm, Trelleborg
Alicia Areskoug, Simrishamn
Ebba Sassersson, Ystad
Teo Simonsson, Gärsnäs
Fergus Nilsson, Hammenhög
Albert Bendz, Malmö
Jonathan Gerami Olsson,
Stockholm
Tage Sahlin, Borrby

Göte Gustavsson f 1934
BEGRAVDA/GRAVSATTA
Lena Elofsson, f 1946
Astrid Ingegärd Fridh, f 1927
Leif Mårten Lundahl, f 1960
Elvy Thulin, f 1928
Brita Hansson, f 1921
John Boberg, f 1930
Kerstin Larsson f 1941
Inge Göte Eriksson, f 1926
Astrid Andersson f 1926
Kurt Eskil Jansson, f 1931
Maj Ingegärd Alice Sander, f 1936 Edith Olsson f 1925
Aina Andersson f 1926
Gulli Mårtensson, f 1924
Claus Anders Ingvar Ingvarsson, Frans Malmström f 1935
Ann Engström f 1936
f 1948
Göte Anders Emanuel Arnskill f 1918
Matts Larsson, f 1940
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Du kan också nå oss på telefon
KONTAKTA OSS - 0414-639
XX
Församlingsexpedition 0414-63900
telefon- & öppettider må, ti & to kl 9-12
Kyrkans hus, Gärsnäs

Byt ut XX mot numrets två sista siffror

garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se

Kanslist
Ulla Williamsson
0725-734308
ulla.williamsson@svenskakyrkan.se
Ekonom 0414-14130
Gravärende/Förman vaktm
Lars-Roland Ericsson
0725-734317
larsroland.ericsson@svenskakyrkan.se
Sacer (inventarier)
Lena Louisson
0725-734321
lena.louisson@svenskakyrkan.se
Information
Gerd Roos		
0725-734313
gerd.roos@svenskakyrkan.se
Präster
Kyrkoherde Eva Asp
0725-734304
eva.m.asp@svenskakyrkan.se
Staffan Blomberg
0725-734303
staffan.blomberg@svenskakyrkan.se
Kerstin Graff		
0725-734302
kerstin.graff@svenskakyrkan.se
Samordnare diakonal & ideell verksamhet
Lis-Mari Drevnor		
0725-734306
lis-mari.drevnor@svenskakyrkan.se
Musiker
Monica Carlsson
0725-734310
monica.c.carlsson@svenskakyrkan.se
Christina Nilsson
0725-734312
christina.i.nilsson@svenskakyrkan.se
Ingrid Dahlström		
0725-734311
ingrid.dahlstrom@svenskakyrkan.se
Pedagoger
Henrik Esping 		
Majvi Danielsson
Görel Nilsson

0725-734309
0725-734315
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Kyrkovaktmästare
Stiby, Ö Tommarp, Bolshög, Ö Herrestad:
Patrik Johansson		
0725-734319
patrik.johansson@svenskakyrkan.se
Mikael Palm		
0725-734320
mikael.palm2@svenskakyrkan.se
Ö Vemmerlöv:
Marita Roth		
0725-734327
marita.roth@svenskakyrkan.se
Hammenhög, Hannas,
Vallby, :
Ronny Cronwall		
0725-734322
ronny.cronvall@svenskakyrkan.se
Andreas Larsson		
0725-734323
andreas.j.larsson@svenskakyrkan.se
Borrby, Ö Hoby, Skillinge:
Georg Löwall 		
0725-734325
georg.lovall@svenskakyrkan.se
Martin Åkesson		
0725-734326
martin.akesson@svenskakyrkan.se
Husmor
Maggi Nilsson		
0725-734324
maggi.h.nilsson@svenskakyrkan.se
Borrby församlingshem

0411-20880

Kyrkans hus Storgatan 6
272 61 Gärsnäs
e-post:
garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se

hemsida:
www.svenskakyrkan.se/garsnas
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