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”Döp... och jag är med er alla 
dagar” - Jesus av Nasaret
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Dessa ord kan vara viktiga att få höra och ta till sig genom hela livet. Du är värdefull 
och du är viktig. Du är älskad, inte för vad du gör och presterar utan för att du är den 
du är. Ingen annan är som du!

Orden är från psalmen 791, som är vanlig på dopgudstjänster. När det är dop brukar 
jag tänka att psalmen är en kärleksförklaring till det lilla barnet. Dels från föräldrarna 
som vill ge sitt barn allt gott och all kärlek och dels från Gud som med kärlek, 
befrielse och förlåtelse ger av sin godhet till människan.

Gud visar sin kärlek till människan genom att vilja vara delaktig i hennes liv och 
i dopet får vi ta emot löftet om gemenskapen med Gud. ”Jag är med er alla dagar 
till tidens slut” (Matt 28:20) I glädje och sorg, i motgång och medgång genom hela 
livet är Gud med oss, detta löfte får vi tro och hoppas på livet ut. Dopet är på så sätt 
en gåva från Gud, som vi faktiskt får ta emot utan någon motprestation. Dopet ger 
oss också del i Guds stora familj, ett medlemskap i en församling i Svenska kyrkan 
som är en del av den världsvida kyrkan. Därför har man som döpt alltid tillhörighet 
och gemenskap i ett större sammanhang som sträcker sig längre än familj, släkt och 
vänner.

Vi döps en gång, men att vara döpt är något vi bär med oss varje dag genom livet i 
och med Guds löfte att alltid vara oss nära. Och tillhörigheten, de döptas gemenskap, 
sträcker sig nästan vart än i världen vi befinner oss. Det känner jag som en trygghet, 
både för mig själv och för mitt barn. 

Det är aldrig försent att bli döpt, för Gud ser med samma kärlek på liten som stor och 
Guds kärleksförklaring är bestående från dag till dag. Du är värdefull och du är viktig, 
du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.

Charlotte Vettlevik

”Du vet väl om att du är värdefull,  
att du är viktig här och nu, 

att du är älskad för din egen skull, 
för ingen annan är som du.”
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Kyrkoherden har ordet

En hypermodern dopfunt
Nu var det slut med att döpa i åar och 
sjöar. När Södra Sandby fick sin dopfunt 
till den nybyggda kyrkan på 1100-talet, 
var dopfuntar av sten en spännande 
nymodighet. Helt i linje med de nya 
trenderna från kontinenten. Och alldeles 
extra trendiga var de med inhuggna 
mönster – som Sandbys dopfunt. Bilderna 
är inte bara vackra, utan har något viktigt 
att berätta för oss. 

På funten ser vi ett vågformat mönster 
som påminner om vatten. Och inte vilket 
vatten som helst. Det är floden Jordan 
som skymtar fram, där som Jesus döptes. 
Vågorna berättar om att alla vi som döps 
i denna funt, följer Jesus i spåren och 
döps i hans efterföljd. Sen ser vi stora 
palmettblad. De är en symbol för seger. 
Att den kristna döps in i mönstret ”genom 
död till liv”. Vi behöver aldrig vara rädda, 
inte ens för döden. Jesus har ju visat oss 
vägen till det eviga livet. Livet, ljuset och 
kärleken är starkare än död och mörker.

Lite längre ner syns en repstav. Den 
fungerar som en tydlig gräns mot ondskan. 
Den kristna döps in i ett sammanhang av 
kärlek, godhet och medmänsklighet. Där 
inte ondska och egoism ryms.

Tittar man noga syns fortfarande färgrester 
lite här och var på funten. Från början var 
hela dopfunten bemålad i klara färger som 
ytterligare förstärkte mönstrets budskap.

Inne i dopfunten finns ett avrinningshål. 
På medeltiden hölls dopvattnet varmt med 
en glödhet sten som sattes som en propp 
för hålet. Efter dopet fick vattnet rinna 
ner genom funten in under kyrkans golv. 
Vattnet var invigt och skulle stanna kvar i 
kyrkorummet, och man ville förhindra att 
det användes till trolldom och magi. 

Numera kopplar vi inte det använda 
dopvattnet till magi, men det är ändå 
något speciellt med vattnet som ett barn 
döpts i. Därför bär dopfamiljen ut det efter 
dopet och vattnar dopträdet vid Sandbys 
församlingshem.

Dopfunten har stått där i snart tusen 
år. Tusentals barn har under seklernas 
lopp döpts i den. Och nästan varje helg 
döps nya barn i den. Här kan vi tala om 
kontinuitet. Både huggen i sten och som 
en kärleksfull handling.

Niclas Loive



4 Församlingsblad Södra Sandby församling

Ina, Patric och Oliver: 

Vad roligt att ni ville döpa ert barn, 
var det självklart? 
Vi ville döpa vår förstfödda son i 
kyrkan då vi båda själva är döpta 
och tycker det är en fin och högtidlig 
tradition som vi gärna ville föra vidare 
till vår nya lilla familj. Vi var relativt 
nyinflyttade i byn och föll verkligen för 
Sandbys vackra kyrka.

Bär ni med er något minne från 
barndopet?
Vi har många vackra minnen från 
dopdagen som vi tyckte blev över all 
förväntan. Vi kände att vi fick ett dop 
som blev väldigt avslappnat och som 
präglades med musik och sång som 
står oss varmt om hjärtat. Något som 
vi tyckte var extra kul var traditionen 
med dopängeln samt bevattningen av 
dopträd som sticker ut lite extra för just 
Södra Sandby kyrka. 

Hur gick era tankar inför dopet? 
Vi var väldigt måna om att dopet skulle 
kännas personligt för just vår familj 
och valde de momenten som vi kunde 
påverka med omsorg. Vi valde psalmer 
och övrig musik med stycken som 
står oss varmt om hjärtat och allt var 
planerar in i minsta detalj. Vi valde 
medvetet två faddrar som ej redan var 
familj men som står oss föräldrar nära 
för att kunna inkludera dem i vår sons 
liv lite extra. 

På vilket sätt kommer ni att påminna 
ert barn om dopet?
Vi kommer berätta för vår son om 
dagen då han var omgiven av de 
närmsta vänner och familj och över all 
den kärlek som han fick. Det ska bli 
roligt när han blir lite äldre att få titta i 
dopalbumet och på filmen från kyrkan 
tillsammans och minnas dagen.  

Har er familj någon särskild tradition 
kring dopet? 
Ingen av våra familjer har någon 
särskild tradition kring dop sedan 
tidigare men vi hoppas att vi lyckats 
skapa nya traditioner som kommer föras 
vidare i framtiden.

Vad betyder dopet för er?
För oss var det viktigt att få ha denna 
dag och få fira det finaste vi fått, vår 
son. Att få fira att han finns och är 
omgiven av de människor som älskar 
honom mest. 

Två dopfamiljer delar med sig av sina 
tankar kring dopet
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Camilla, Henrik och Sigvard: 

Vad roligt att ni ville döpa ert barn, 
var det självklart? 
Det var självklart. Vi ville hälsa vår 
lille Sigvard ordentligt välkommen till 
världen och ge honom bästa möjliga 
start i livet. Genom dopet samlade vi 
alla goda krafter vi kunde tänka oss 
under ett och samma tak, på en och 
samma gång. Förhoppningsvis bär han 
med sig all värme som strömmade emot 
honom.

Bär ni med er något minne från 
barndopet? 
Det var en stark upplevelse. Först och 
främst är det rörande att se vår lille kille 
mötas av så mycket kärlek och omtanke, 
både via handling, ord och musik. Det 
gamla kyrkorummet och inte minst 
den vackert grovhuggna dopfunten, 
ger verkligen en speciell inramning 
till gudstjänsten. Prästen och kantorn 
bidrog också med så mycket positiv 
energi vilket smittade av sig till alla i 
kyrkan, de lyckades med konststycket 
att göra högtidsstunden lättsam trots 
att ramarna är förhållandevis givna och 
ålderdomliga. 

Hur gick era tankar inför dopet? 
Dopgudstjänsten i sig blev ännu finare 
än vi kunnat föreställa oss, den blev 
stämningsfullt högtidlig, men samtidigt 
lekfull och glädjefylld i ord och musik. 
Det var många barn med i olika åldrar, 
och man såg i deras ansikten att de 
levde sig in i vad som hände framme 
vid dopfunten och att de var med om 
något ovanligt. 
Vi träffade prästen vid ett tillfälle 
innan dopet för att gå igenom tankar 
inför dopet, psalmer och tågordning 
i själva ceremonin, och vi kände oss 
väldigt sedda och välkomnade. Prästen 
lyssnade på våra önskemål och tog med 
sig mycket från samtalet till dopet vilket 
skapade en personlig inramning som 
gjorde oss väldigt glada. 

Vad betyder dopet för er? 
Att vårda goda traditioner och 
ge kontinuitet i tillvaron, så vi 
känner trygghet och kan ta oss an 
nya utmaningar, när det behövs. 
Traditionerna ger Sigvard ett större 
sammanhang och förhoppningsvis både 
en fast grund att stå på och lite extra 
ödmjukhet, och kanske en känsla för de 
lite längre perspektiven. Vi tror att det 
är lättare att ta sig an förändring, vara 
generös och att stå upp för omtanke och 
inkluderande värden, om man känner 
sig trygg i vem man är. Förhoppningsvis 
kan Sigvard ta vidare känslan för dessa 
värderingar, på samma sätt som vi 
hoppas att han känner starkt för kyrkan i 
Hardeberga och drar sitt strå till stacken 
för att den fortfarande ska stå där om 
ytterligare tusen år.
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Psalmer till dop
Musikernas 10-i-topp!
Oj, så många psalmer det finns. En del 
spelar vi ofta, andra spelar vi nästan 
aldrig – och en del vill vi väldigt gärna 
få spela och sjunga oftare.  
Här följer tio förslag på sådana:

Sv. ps. 25   - Högt i stjärnehimlen
Sv. ps. 381 - Gud har en famn 
Sv. ps. 386 - Upp ur vilda, djupa vatten
Sv. ps. 606 - Det gungar så fint
Sv. ps. 744 - Barn och stjärnor
Sv. ps. 776 - Morgon och afton
Sv. ps. 898 - Vid dopets källa
Sv. ps. 899 - Innan
Sv. ps. 900 - Barnet döps i nådens hav
Sv. ps. 928 - Sov du lilla

Katarina Koos & Carina Norlander

Livets pärlor – Frälsarkransen 
Intill dopfunten 
står det en kruka 
med en trollhassel. 
I den hänger små 
armband med pärlor 
i olika färger. Det är 
”livets pärlor” eller 
Frälsarkransen, som 
den också kallas. 

Alla barn vi döper i församlingen 
under året får en sådan krans där varje 
pärla vill berätta något om livet. Tre av 
pärlorna är speciellt kopplade till dopet, 
nämligen den Gyllene pärlan som är 
Gudspärlan, den lilla vita som är Jag- 
pärlan och den stora vita intill som är 
Doppärlan. De vill alla tre berätta om 
Guds närvaro i livets alla skiftningar. 
I glädjen och sorgen, förtvivlan och 
hoppet. Alla de 18 pärlorna hänger ihop 
med varandra i en ”gyllene” tråd. 
Livets pärlor hjälper liten som stor att 
fundera över små och stora livsfrågor.
 

Ildiko Holm

Dopfest
Till kyndelsmässodagen blev alla döpta 2018 inbjudna till Södra Sandby kyrka för 
att hämta sin ängel som de fick i dopgåva av församlingen. Från och med 2019 går 
vi över till ”livets pärlor”. 

Kyrkan var fylld med dopbarn och deras familjer. Under gudstjänsten fanns det 
möjlighet att tända ljus och få doppåminnelse i form av ett kors med vatten i 
pannan. Några barn passade också på att leka i lekhörnan med bl.a. lekaltaret. I 
slutet av gudstjänsten fick familjerna komma fram och hämta ängeln som stått och 
väntat på altaret under gudstjänsten. Efteråt samlades vi i församlingshemmet och 
fikade på frallor och tårta - som dagen till ära var dekorerad med en ängel.  
På sidan intill finns ett bildcollage från dagen.
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Höjdpunkter under våren
Gudstjänster med små & stora
Söndag 3/3 kl. 10 Södra Sandby kyrka
Gudstjänst med karneval! Kom gärna utklädd! Ansiktsmålning i kyrkan från kl. 
9.15-9.55. Vi sjunger mycket tillsammans. Barnen i miniminiorerna och barnkören 
medverkar. Till denna gudstjänst bjuds särskilt församlingens 4-åringar in. Efteråt 
blir det fika med pannkakor i församlingshemmet. 

Söndag 28/4 kl. 11 Södra Sandby kyrka OBS! Tiden! 
Mässa med små & stora. Barnkörer och barn ur  
verksamheten medverkar med bl.a. sång och drama.

Söndag 26/5 kl. 10 Södra Sandby kyrka
Mässa med små & stora. Barn ur verksamheten och barnkörer medverkar.  
Kyrkruset efter gudstjänsten, mer info i nästa församlingsblad. 

Mässor med musik
Söndag 17/3 kl. 10 Södra Sandby kyrka 
Mässa där Lunds Brassband gästar 
oss med psalmer och musik i 
gudstjänsten, samt spelar en stund 
efteråt. 

Söndag 24/3, Jungfru Marie bebådelsedag,   
kl. 10 Södra Sandby kyrka
Församlingsens ensemble Blockwork Sandby medverkar  
med musik komponerad just till Jungfru Marias ära, från 
medeltiden och renässansen.

Vikingaspel
Tisdag 26/3 kl. 18 Södra Sandby kyrka
Kom och se hur det gick till när Sandbyskatten grävdes 
ner i prästgårdsträdgården av prinsessan Ragnfrid. 
Här möter ni bland annat völvor, skelett och trälinnor, 
Harald Blåtand och den gamla hednadrottningen 
Asfrid. Dramatik och spänning utlovas, vikingatida 
musik och personalen i tidstypiska kläder. 
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Friluftsgudstjänster 

Söndag 19/5 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 med mycket sång 
och musik. Ta gärna med en filt att sitta 
på. Det kommer även att finnas en del 
bänkar utsatta. Välkomna! 

Palmsöndag i Hardeberga
Söndag 14/4 kl. 12 Hardeberga kyrka
Efter mässan är alla varmt välkomna in i församlingshemmet till 
påskmarknad med försäljning, lotterier och påsklunch. Vi tar gärna 
emot gåvor till lotteri och försäljning. 

Vi vill även passa på att säga: Tack till alla er som på ett eller annat 
sätt bidrog till att vi under 2018 kunde skänka 24.276 kr till olika 
hjälporganisationer i och utanför vårt land! Och så vill vi hälsa er 
varmt välkomna till årets evenemang!

Hardeberga Kyrkliga Arbetsförening

Tid att vara – Kraft att skapa
Lördag 18/5 kl. 9.30-17 Hardeberga församlingshem
”När en haft bråttom länge behöver en stanna upp 
och vänta in sin själ” En dag med tid, lugn och 
stillhet som låter oss fylla på med kraft och energi. 
Vi delar andakter, måltid och kreativt skapande. Inga 
förkunskaper behövs och material att skapa med 
finns på plats. Anmälan senast 12 maj, meddela gärna 
om du vill samåka med någon till Hardeberga. Vid 
frågor och anmälan kontakta diakon Emma Högberg. 

Påskdagen 
Söndag 21/4 kl. 10 Södra Sandby kyrka
Kom och fira uppståndelsemässa! Kör, diakon och alla präster 
medverkar. Efteråt blir det påskbrunch och kyrkpingis i
församlingshemmet.

Torsdag 30/5 kl. 9 Billebjer
På Kristi himmelsfärds dag firar vi, 
tillsammans med Dalby församling, 
en friluftsgudstjänst uppe på kullens 
topp i naturreservatet Billebjer. I år 
är det Södra Sandby församlings 
musiker Katarina Koos och Sandby 
Singers som stöttar upp psalm och 
sång. Ta gärna med en kaffekorg och 
ett sittunderlag. 
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Välkommen till våra gudstjänster och träffar
Mars
Söndag 3/3, Fastlagssöndag
kl. 10  Gudstjänst med små & stora,  
 S. Sandby kyrka 
kl. 18 Stilla mässa, S. Sandby kyrka

Onsdag 6/3, Askonsdag
kl. 19   Askonsdagsmässa,  
 S. Sandby kyrka

Torsdag 7/3
kl. 8.15   Mässa, S. Sandby kyrka

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

Söndag 17/3
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 18   Stilla mässa, Revinge kyrka

Torsdag 21/3
kl. 19   Mässa, S. Sandby kyrka

Lördag 23/3
kl. 15   Musikcafé, se mer på sidan 15 
 S. Sandby församlingshem

Söndag 24/3, Jungfru Marie bebådelsedag
kl. 10  Mässa med musik,  
 S. Sandby kyrka
kl. 18 Stilla mässa, Hardeberga kyrka

Söndag 31/3, Midfastosöndag
kl. 10   Mässa, S. Sandby kyrka  
 Denna ”brödsöndag” säljs 
 hembakat bröd till förmån för 
 Fastekampanjen vid kyrkkaffet.

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

Söndag 7/4
kl. 10   Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 14/4, Palmsöndag
kl. 12  Mässa, Hardeberga kyrka 

Torsdag 18/4, Skärtorsdag
kl. 19  Skärtorsdagsmässa med 
 fotatvagning, S. Sandby kyrka 

Fredag 19/4, Långfredag
kl. 10  Gudstjänst, S. Sandby kyrka

Söndag 21/4, Påskdagen
kl. 10  Uppståndelsemässa,  
 S. Sandby kyrka

Måndag 22/4, Annandag påsk
kl. 18  Mässa, Revinge kyrka

Tisdag 23/4
kl. 19  Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 28/4
kl. 11  Mässa med små & stora,  
 S. Sandby kyrka 

Den som behöver får  
gärna ta kyrktaxi. 

Beställ hos Dalby taxi  
tel. 046-20 22 80

 Med reservation för ändringar.
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Välkommen till våra gudstjänster och träffar
Maj
Söndag 5/5
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka 

Torsdag 9/5 
kl. 8.15   Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 12/5
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 18  Stilla mässa, Hardeberga kyrka

Söndag 19/5
kl. 10 Skapelsemässa, S. Sandby

Söndag 26/5, Bönsöndag
kl. 10 Mässa med små & stora,  
 S. Sandby kyrka 

Torsdag 30/5, Kristi himmelsfärdsdag 
kl. 9 Gökotta, Billebjer

Morgonbön
Varje onsdag  

kl. 9.30 
Södra Sandby kyrka

Efteråt fikar och samtalar vi  
i församlingshemmet. 

Välkommen att vara med!

15/5 kan ni se mer om på sidan 16!

Café Revinge
Tisdagarna 

5/3, 2/4, 30/4, 4/6 
kl. 14-16  

Revinge församlingshem
Öppet för alla som är sugna på en 

stunds gemenskap, kaffe och kakor. 
Varmt välkomna!

Fästangudstjänst i 
församlingshemmet

Torsdagarna
28/2, 28/3, 18/4, 23/5 

kl. 14.30
Vi samlas i S. Sandby församlingshem. 

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

och gemenskap vid en enkel gudstjänst. 
Efteråt bjuds det på kaffe och kaka.

Varmt välkomna! 

Måndagskaffe
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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Torsdagscafé 
Välkommen till fika, underhållning och varm gemenskap på Torsdagscafé i Södra 
Sandby församlingshem. Vid kl. 14 står kaffeborden redo och en stund senare 
börjar programmet. Torsdagscaféerna är ett samarrangemang med Träffpunkt i 
Södra Sandby, Lunds kommun. Varmt välkomna!

Emma & Johan
21 februari, Allsång och musikkryss
Kaj Wirenbook leder oss i allsång med många kära sånger.  
Kaj och Emma berättar lite om sångernas bakgrund och leder  
oss genom ett musikkryss.

21 mars, De små då? Perspektiv på barn i historien och nu.
Professor emerita Eva Österberg berättar om forskningen utifrån sin bok där hon 
använt lagar, arkeologiska resultat, skönlitteratur, religiösa skrifter med mera för att 
ge en mer nyanserad bild av barnen i de nordiska länderna under medeltiden.

25 april, Thore Skogman 
En eftermiddag med Thore Skogman-tema då vi får lyssna till Alla Tiders Kör från 
Veberöd under ledning av Kaj Wirenbook, körledare och musiker. 

16 maj, Sommarmusik 
Ett program inspirerat av sommaren och allsång tillsammans med 
musiker Joa Niskakari. Det blir sång, gitarr och piano i en härlig blandning. 

Kvällsföreläsning som rustar
20 maj kl. 18.30 Södra Sandby församlingshem
Vad är egentligen viktigt att tänka på vid en kris eller oväntad händelse som 
påverkar vardagen? 

Om vattnet/värmen slutar fungera, det blir ett längre strömavbrott, 
matförsörjningen sviktar eller en större olycka händer. Forskning visar glädjande 
nog att människor handlar klokt och hjälps åt i krissituationer. Rekommendationen 
är ändå att en bör förbereda för att klara sig själv under minst 72 timmar, en bra 
grund är kunskap.

Med denna kväll vill vi rusta dig lite extra med just kunskap och delade 
erfarenheter! Beredskapssamordnare vid Enheten för trygghet och säkerhet vid 
Lunds kommun berättar hur kommunen arbetar med krisberedskap och om vilka 
enkla saker som du själv kan göra när det 
gäller hemberedskap.

Ingen anmälan och varmt välkomna önskar 
diakon Emma och Johan vid Träffpunkt 
Södra Sandby, Lunds kommun.
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Öppna timmar
Välkommen till öppna timmar. Verksamheten riktar sig till barn i 0-5 årsåldern  
som kommer i sällskap med föräldrar, mor- eller farföräldrar. Vi samtalar, leker  
och fikar. Ibland blir det även pyssel, sångstund eller besök av inbjudna gäster.

Södra Sandby församlinghem: måndag, tisdag och torsdag kl. 9-12.  
Revinge församlingshem: en fredag i månaden (22/3, 12/4, 10/5) kl. 9.30-12.

                                         Cecilia Björkman (Södra Sandby) & Ildiko Holm (Revinge)

After Föris
After Föris riktar sig till barn i förskoleåldern och deras föräldrar och syskon.  

Kom och varva ner tillsammans, och med andra, efter en dag på förskola och jobb. 
Fika, lek, pyssel och enkel måltid utlovas.

Kl. 14.30-17.30:
Fredag 1/3
Fredag 5/4
Måndag 6/5
Måndag 3/6

Kostnad 20kr/vuxen
Varmt välkomna!

                                                    Cecilia Björkman

Församlingens körer 
Tisdagskören 6-8 år, tisdagar kl. 15.40 – 16.20
Unga Sångare 9-12 år, onsdagar kl. 15.40 – 16.20 
Sångskolan ca. 13 år och uppåt, tisdagar kl. 16.40 – 17.30 
Sandby Singers, församlingskör vuxna, tisdagar kl. 18.30 – 20.00
Sandby Cantus, traditionell kyrkokör vuxna, onsdagar kl. 18.30 – 20.00 
Revinge Barnkör, inbjudan genom Revinge skola, torsdagar kl. 16.30 – 17.00

Välkommen att kontakta Carina Norlander (Revinge Barnkör) eller Katarina Koos 
(de övriga körerna) om du vill vara med, kontaktuppgifter finna på baksidan av 
församlingsbladet. Sandby Cantus välkomnar med glädje 3 ytterligare tenorer samt 
1 eller 2 basar. Känner du dig manad så tveka inte att höra av dig!

Katarina Koos & Carina Norlander 
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Nyfiken på att vara med som ideell?
En församling skapas av ideella krafter och i Södra Sandby församling är vi ett 
härligt gäng i blandade åldrar och med blandade erfarenheter som hjälper till på 
olika sätt, och det finns alltid plats för fler.
Som ideell delar du med dig av din tid och är samtidigt del av en gemenskap och 
ett sammanhang. Det finns möjlighet att ha återkommande uppgifter, vara med i ett 
tidsbegränsat projekt eller delta i enstaka uppdrag. 
Ta kontakt med oss om du är nyfiken på att vara med som ideell, och berätta vad du 
tycker skulle vara meningsfullt och roligt!

Sommarkyrka
Evenemangen i kyrkorna under 
sommaren är ett samarbete mellan 
personal och ideella. Som ideell kan du 
vara med i planeringen av årets program 
eller vara på plats i sommar och ordna 
fika.

Diakoni
Den omtanke och kärlek vi visar 
varandra i vardagen kallas ibland för 
diakoni. Som ideell kraft kan du vara en 
av dem som sköter det praktiska i köket 
vid caféer, träffar och retreater. Du kan 
även finnas som medmänniska i vår 
besöksgrupp som skapar härliga möten 
när det ordnas gudstjänster för de som 
bor på äldreboendet Fästan. 

Insamling
Skulle du vilja vara med och skapa 
en bättre värld? Då kan du vara med 
i gruppen som ordnar insamlingar till 
ACT-Svenska kyrkan som tillsammans 
med andra kyrkor över hela världen 
snabbt finns på plats med stöd vid kris 
och katastrofer.

Morgonbön
Varje onsdag är det andakt som leds 
av en präst, diakon eller någon ideell. 
Andakten kan utformas på olika sätt. 
Ofta med texter, psalmer, bön samt 
tankar kring tro och liv. Välkommen att 
som ideell vara med i t.ex. planering, 
läsa texter, sjunga/spela eller något 
annat.

Gudstjänst
Varje gång vi samlas till gudstjänst är det många personer som hjälps åt med att 
göra de saker som tillsammans skapar en gudstjänst. Det kan vara uppgifter som 
att hälsa välkommen, dela ut agendor, leda en bön, läsa texter, tända ljus, ta upp 
kollekt och samla in de böner som skrivits ner på bönelappar under gudstjänsten. 
Ideella i alla åldrar hjälps åt som kyrkvärd, tonårskyrkvärd eller minikyrkvärd.

Kontakt 
Morgonbön, Diakoni & Sommarkyrka: Emma Högberg. Kyrkvärdar: Niclas Loive. 
Insamling & Sommarkyrka: Michael Peters. Tonårs- & Minikyrkvärdar: Ildiko Holm.
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Fastekampanjen 2019 
Samma himmel. Samma rättigheter. Verkligheten ser olika ut. 
Bilderna från olika katastrofsituationer i världen passerar 
in och ut i vårt medvetande. Omfattningen av krigens och 
naturkatastrofernas effekter är så stora att de blir abstrakta: 
närmare 70 miljoner människor på flykt och 135 miljoner i 
behov av humanitärt stöd för att överleva. 
Med årets fastekampanj vill ACT-Svenska kyrkan göra skillnad 
för människor som drabbats av krig, våld och naturkatastrofer. 
Svenska kyrkans församlingar i hela Sverige anordna många 
olika aktiviteter för att lyfta de utsattas situationer och för att 
samla in pengar till konkreta hjälpprojekt.  
Se mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/fastekampanjen 

Fastekampanjen stöds även av Södra Sandby församling! 

Måndagarna 11/3 och 18/3 kl. 10-14 lottas hembakade bröd ut på Sandby centrum. 

Lördag 23/3 kl. 15 arrangeras ”Musikcafé” i Södra Sandby församlingshem. Då 
kan du till förmån för fastekampanjen njuta av tårtor, kaffe och god musik. 

Söndagen 31/3 kl. 10 firas en mässa med temat ”Livets bröd” i Södra Sandby 
kyrka. Vid kyrkkaffet efteråt säljs hembakade bröd till förmån för fastekampanjen.

Michael Peters 

Majblomman hjälper barn att hjälpa barn!
Vill du söka bidrag till ditt barn från Majblomman? 
Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer 
som har ont om pengar. Det kan exempelvis handla om 
pengar för en cykel, en jacka, ett barnkalas, eller något annat 
som är viktigt för barnet. Majblomman är en helt fristående 
förening som finns för att göra en god insats för de barn i vår 
by som just nu har det svårt. 

Du som är lagledare, lärare, granne eller på annat sätt möter barn och unga vars 
familjer inte har möjlighet att bekosta avgifter, utrustning eller annat som är viktigt 
för att kunna delta i gemenskapen; Berätta gärna för dem om att de kan ansöka om 
bidrag från Majblommans förening här i Södra Sandby, så att alla barn och unga 
har möjlighet att vara med!

Bidragen söks från den lokala majblommaföreningen i Södra Sandby och du 
får lättast kontakt med oss genom församlingens diakon Emma Högberg eller 
Elevhälsan på skolorna, vilka även kan skriva intyg till ansökan och svara på  
frågor. Mer information om hur ansökan går till finns på hemsidan  
www.majblomman.se. Vi behöver ha ansökan senast måndag 20 maj. 

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.

90� 12��
Sw�sH� d�n g�vA t�lL

svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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Att vara pilgrim våren 2019
Under våren 2019 firar vi ”Pilgrimsvägen Skåne 
Blekinge” som då funnits i tio år. Självklart vill vi 
bjuda med alla som vill vara med och glädjas över 
detta, alla som vill tacka för alla pilgrimer som vandrat 
och kommer att vandra våra Pilgrimsvägar och be för 
alla kyrkor, församlingar och gästfria människor som 
öppnar upp dörrar och hjärtan för pilgrimerna längs 
vägen. 

Hemsidan www.pilgrimsvagen.se/tioarsjubileum 
kommer att vara platsen där all information samlas  
och därigenom anmäler man sig också till vandringarna. 

Tioårsjubiléets vandringar
Under tioårsjubiléet kommer den största delen av pilgrimslederna att vandras. Med 
start från sju olika platser samlas alla sedan till en stor festhögmässa söndagen 2 
juni kl. 11 i Lunds domkyrka. Anmälan krävs. Man kan också välja att endast gå en 
del av sträckan. Det kommer också finnas möjlighet att vandra i en teckenspråkig 
grupp. För mer information om detta kontakta pilgrimsplats Liberiet eller Kerstin 
Dahl (kerstin.dahl@live.se).

Att vara värd åt pilgrimer i Hardeberga
En del pilgrimer kommer att övernatta vid Hardeberga kyrka 
(Södra Sandby församlings pilgrimskyrka) natten 1/6 – 2/6. Vill 
du hjälpa till med kvällsmaten och vara värd åt pilgrimerna, hör 
av dig till präst Michael Peters.
 
Vandring till festmässan 
Du är välkommen att bli del av en stor pilgrimsgrupp och vandra den 2/6  
(kl. 7-10.30) på vandringsetappen Hardeberga – Lund som avslutas med  
den ovan nämnda festmässan i Lunds domkyrka. Anmälan krävs. Informera 
därutöver präst Michael Peters om ditt deltagande, tack! 

En timmes vandring för alla
Onsdagen 15/5 kl. 9.30 samlas vi i Södra Sandby kyrka och under 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!

Michael Peters
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Samtalsgrupp kring en bok
Ärkebiskopen väljer varje år ut en författare och 
skriver förordet till ärkebiskopens fastebok, en bok för 
enkild eller gemensam reflektion. 
Under våren 2019 reflekterar samtalsgruppen kring 
den sjunde boken i denna serie: ”Pärlälven”. Där tar 
biskop emeritus Martin Lönnebo läsaren på en lekfull 
fjällvandring längs en stor brusande älv. Det är både 
en yttre resa, längs älven, och en inre resa eftersom 
Frälsarkransen utgör ramen för vandringen. Pärlorna är 
fyllda av texter och personer som har betytt mycket för 
Martin Lönnebo genom livet. 

Gruppen möts i Södra Sandby församlingshems 
källarlokal ”Caféet” följande tisdagar kl. 13.30-15: 
5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 7/5.
Det här är öppen grupp. Kom när du kan och vill. 
Varmt välkommen! 

Michael Peters

Samtalsgrupp för män
Varmt välkomna att vara med i en samtalsgrupp för män. En gång i månaden finns 
det möjlighet till samtal för män utifrån olika tema. Gruppens deltagare har i stor 
omfattning möjlighet att påverka träffarna.  
Under våren 2019 har samtalen en utgångspunkt i boken: Salt, bröd och vin – en 
pilgrimsteologi. 

Salt, bröd och vin kan tyckas vara tre skilda saker, men orden står i Martin Linds 
bok för den heliga samhörigheten. Varje människas liv hör samman med andras. 
Salt har i kristen tradition varit en symbol för samhällskritik, att våga yttra även 
de salta orden är nödvändigt för kyrkan i varje tid. Bröd och vin leder tankarna 
till den dagliga måltiden och till den heliga måltiden, nattvarden. Samtalet kring 
pilgrimsvandringar bidrar till reflektion, eftertanke.

Vi träffas en gång i månaden, mellan kl. 10-12 i Södra Sandby församlingshem 
följande tisdagsförmiddagar: 12/3, 9/4, 7/5. Vårterminen avslutas med en 
pilgrimsvandring ifrån Hardeberga till Lund söndagen den 2/6. 
Jag ser framemot givande och inspirerande samtal! 

Michael Peters
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Vårstädning på kyrkogårdarna
Det är åter dags med vårstädning av församlingens 
kyrkogårdar. Förra året låg snön i mars och april. Vi 
hoppas på tidig vår i år och städningen planeras till 
början på mars, vecka 10.
För de gravar som sköts av kyrkogårdspersonalen gäller 
som vanligt följande:
Kom ihåg att i god tid plocka undan de dekorationer 
som ni vill spara. Vinterns dekorationer samlar vi på 
uppsamlingsplats för senare bortforsling.
Vi öppnar för vattnet på kyrkogårdarna när frostrisken 
är över. Man kan dock alltid hämta vatten på något 
ställe på varje kyrkogård året runt. I Södra Sandby finns 
vattenposten på kyrkans norra sida, i Revinge finns 
vattenposten på ytterväggen till toaletten på nordöstra 
delen av kyrkogården och i Hardeberga finns vattenkran 
på toaletten, i nordöstra hörnet av kyrkogården, både 
inne och ute på väggen.
Eventuella meddelanden kan lämnas till kyrkogårdschef Pia Hellström eller förman 
Sven Tövik, kontaktuppgifter finns på baksidan av församlingsbladet.

Kyrkogårdsförvaltningen

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. En plats där du ges 
möjlighet till personlig utveckling och välbefinnande. 

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 
om du är intresserad av att vara med! 
Kontaktuppgifter finns på baksidan av 
församlingsbladet.

 Emma Högberg
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Avlidna
Kjell Nilsson   1947
Inga-Brit Lassen  1931
Kjell Erik Johansson  1936
Jan Sjöland   1939
Bo Pettersson   1950
Ann-Marie Engqvist  1938
Ingvar Andersson  1965
Margareta Öberg  1948
Mirko Solaric   1936
Ingegerd Ninni Martinsson 1928
Bengt Lindqvist  1935
Christa Stenudd-Kristersson 1948
Åke Lindbäck   1933
Tore Sjöstrand   1922
Ingela Billing   1944
Emil Malmqvist  1996
Per Arne Nilsson  1944

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 brukar börja 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 ta kontakt med 
diakon Emma eller präst Michael. Kontaktuppgifter finns på baksidan av 
församlingsbladet. 
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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
Pastorsadjunkt 046-502 59, 0735-34 25 96
Simon Granath simon.granath@svenskakyrkan.se
Diakon  046-502 56, 0730-27 40 51 
Emma Högberg emma.hogberg@svenskakyrkan.se
Organist  0706-44 42 28 
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. (föräldraledig) 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
Kyrkogårdsvaktm. Anders Magnusson 046-501 22
Kyrkogårdsvaktm. Martin Nilsson 046-511 23 
Kyrkorådets ordf. Inga-Kerstin Eriksson, 046-505 25, ingakerstin.eriksson@swedenmail.com
Kyrkofullmäktiges ordf. Karin Rydheimer, 046-588 93, 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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Flyingevägen 12

247 34 S. Sandby
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247 91 S. Sandby
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