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Julens budskap 
väcker tankar om tro. 

God Jul, Gott Nytt År och  
hoppas att vi ses i kyrkan!
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Jultankar
Jag satt med några ungdomar en kväll i höstmörkret och vi kom att prata om vilken 
som var den roligaste dagen, födelsedagen eller jul. Julen, tyckte de flesta. Det 
handlade om att familjen var samlad, mysig stämning, den goda maten, man var ledig 
och det var lugnt.

En av de bästa stunderna i min ungdoms jular var när jag tidigt på morgonen gick till 
julottan för att sitta på orgelläktaren och sjunga i kören. Ofta regnade det på vägen till 
kyrkan, men någon gång låg det ett vitt täcke på marken.
Julen ser olika ut för oss, i olika tider i våra liv. Men så finns det som består, nämligen 
anledningen att vi firar jul, det lilla barnets födelse. Tron på att Gud ville komma nära 
oss människor och att Gud också idag, i vår tid, vill komma oss nära. Vill knacka på 
hos oss, på våra hjärtans dörr.

Jag tror att Gud knackar från två håll. Utifrån och inifrån. Utifrån genom människor 
som vi möter i vår vardag, människor som visar oss kärlek och omtanke, berättar om 
sina tankar om Gud. Utifrån när vi möter människor som behöver vår omtanke, som 
längtar efter att någon ser dem... Men Gud knackar också inifrån, lite försiktigt på 
vårt hjärtas dörr och viskar: Jag vill lära känna just dig. 

För Jesus vill även denna advents- och jultid vara med i våra liv. Födas som det lilla 
barnet in i våra liv. Vill komma till oss med ny kraft, nytt mod och nya möjligheter. 
Vill finnas där och lysa med sitt ljus på våra vägar. Som det står i en fin julsång: 

Förunderligt och märkligt, 
omöjligt att förstå, 

men dock så ljust och verkligt 
och ljuvt att tänka på.

Ildiko Holm 
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Kyrkoherden har ordet

”Va? Är du religiös?”
Ibland kan jag hamna i sammanhang 
där jag får en sådan fråga från någon jag 
inte känner. För många är begrepp som 
religiös, troende och kristen behäftat med 
något särartat, nästan egendomligt. Som 
att troende personer tar illa upp om de 
hör en svordom. Och det kanske en del 
gör, men det som för mig är märkligt är 
att många utgår från att jag tar illa vid 
mig. På samma sätt finns det många som 
tänker att jag som kristen inte får göra 
vissa saker och att jag måste göra andra 
saker. Som troende är det som att man 
förväntas hålla sig innanför ett helt staket 
av regler. Till en del kan det nog bero på 
hur kristna människor ibland framställs 
i filmer och i media. Inte minst med 
prästroller och schabloner av kristna som 
om de vore hämtade från 1800-talet. Som 
att man inte har en aning om hur Svenska 
kyrkans församlingar fungerar i våra 
dagar.

Det krävs inga inträdesprov för att 
vara med i en församling, oavsett hur 
aktiv man är i grupper och gudstjänster 
eller inte. Istället skulle jag vilja kalla 
församingen för en trons gemenskap 
där vi bär varandra, oavsett hur min 
individuella tro ser ut. Den tro
som kyrkan representerar är som en 
stabil trygg bas som utgår från en 

kärleksfull Gud och från berättelserna 
om Jesus. Som en kärna, eller en pelare 
att luta sig mot. Samtidigt utvecklas vi, 
både som kyrka och som individer. Tron 
formuleras på olika sätt i olika tider. 
Precis som det kan vara för dig och 
mig under olika skeden i livet. Kanske 
inträffar saker i vårt liv och vår tro får sig 
en törn. Eller att jag får nya insikter och 
upplevelser som stärker min tro. Och att 
min tro stämmer överens med vad Jesus 
lärde och visade oss om hur vi ska vara 
mot varandra och om vem Gud är.

Oavsett så är man välkommen till 
kyrkan, med allt det man har med sig. 
Antingen om man är bergfast i tron, 
sökare, tvivlare eller bara är nyfiken, 
så kan man komma till gudstjänster, 
samtalsgrupper och till andra av 
församlingens mötesplatser. Hos oss är 
det högt i tak och låga trösklar.

Det är tillsammans vi är starka. Det 
visste Jesus också när han kallade 
lärjungar, trashankar och utstötta till 
gemenskap. Tillsammans kan vi utföra 
underverk för varandra. Det är min 
övertygelse och tro!

Niclas Loive



4 Församlingsblad Södra Sandby församling

Måste man tro på allt som står i bibeln?
När jag i tonåren öppet började kalla mig kristen fick jag ofta frågan: ”Tror du på 
allt som står i bibeln?”. Det var så jobbigt ibland att jag knappt ville träffa vissa 
kompisar. Hur skulle jag kunna försvara och förklara allt som står i bibeln? Jag 
hade inte ens hunnit läsa allt. Min farbror hade däremot gjort det, två gånger från 
pärm till pärm, men inte hade han blivit frälst för det, berättade han för mig.

När jag idag får liknande frågor upplever jag inte längre att jag måste försvara 
bibeln. Den insikten blev en lättnad för mig. Jag tror den växte fram under mina 
teologistudier. Min tro är inte beroende av att förstå eller tro allt i bibeln.
Bibeln är ett bibliotek av böcker med olika genrer och 
jag tänker att genom dessa vill Gud ge oss människor 
ett djupare tilltal. Det behöver inte vara som man först 
tror eller tänker när man läser en bibeltext. Vi får
ibland anstränga oss lite extra för att förstå på vilket 
sätt en bibeltext talar till oss, vad den betyder i vår tid 
och i våra liv.

Om någon frågar mig idag:
”Tror du på allt som står i bibeln?”
Svarar jag ungefär:
Om man läser bibeln bokstavligt, så tror jag inte på 
allt. Det finns bland annat mycket som är tveksamt 
rent historiskt sett. Ändå kan dessa texter ha en innebörd bortom dess historiska 
autenticitet, tänker jag. Det finns även texter i bibeln som jag verkligen inte kan 
förstå och ibland undrar jag varför de finns med. När jag möter sådana texter får 
jag helt enkelt följa Martin Luthers råd; att lyfta på hatten och gå vidare. Kanske 
förstår man det en annan gång, kanske inte. 

Som präst får jag sällan frågan om jag tror på allt i bibeln längre, snarare undrar 
man om jag läst hela bibeln. Nya testamentet har jag läst en gång från början till 
slut samt utvalda delar flera, flera gånger. Jag fick ingen positiv bild av att läsa från 
pärm till pärm, men jag tror ändå att jag läst det mesta i gamla testamentet också. 
Några släktled här och var kan jag nog ha hoppat över.

Ja, måste man tro på allt som står i bibeln, då?
Om du frågar mig, så är lilla bibeln en bra 
start. Sedan får var och en läsa och försöka 
förstå, lyfta på hatten när det behövs och 
förhoppningsvis växa i sin kristna tro.

Charlotte Vettlevik  

Lilla bibeln
Så älskade Gud världen att han 
gav den sin ende son, för att de 
som tror på honom inte skall gå 

under utan ha evigt liv.
Johannesevangeliet 3:16
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Bo Vressner, 73 år: Under min barndom fanns Gud hos mig. Det var en sträng Gud 
som övervakade att man inte gjorde något mot hans vilja. Under mina tonår fanns 
Gud emellanåt hos mig, men jag tvivlade ofta på hans existens. Gud försvann mer
eller mindre under min ungdomstid. Kanske påverkades jag av miljön jag vistades i
och andan som rådde på 60-talet. Efter den tiden har Gud emellanåt gjort sig
påmind och för ca 6 år sedan kom Gud allt tydligare in i mitt liv igen. Numera finns 
Gud dagligen hos mig eftersom jag de senaste åren, med ett undantag, bara läst 
religiös litteratur, främst om Jesu liv och berättelserna ur Gamla testamentet.
Genom bland annat dessa studier har Guds vilja blivit tydligt för mig. Gud får
dagligen höra mina tankar. Oftast nöjer han sig med att lyssna på mig. Men det 
händer att Gud ser till att min vilja går i uppfyllelse. Gud griper bara in om han har 
en särskild mening med det. Människan har ju fått gåvan att till stor del kunna styra
sitt liv men därmed får hon också stå för sina handlingar. Min Gud är förlåtande 
och jag känner mig trygg med Jesu ord som han sade när han skulle lämna
lärjungarna: ”Jag är med er alla dagar.” 

Michaela Giselsson, 36 år:
Mitt namn betyder ”vem 
är som Gud?”. Funderat 
mycket på den betydelsen. 
Det finns ingen som är som 
Gud. Gud är större än allt 
vi kan föreställa oss och 
vi kan inte greppa eller 
formulera riktigt. Men för
mig är Gud kärlek, myst-
erium, makt, liv och kraft.

Felicia Christensson, 
7 år:  ”Gud är Jesus”. 

Vem är Gud för dig? 
Vi ställde frågan till några aktiva i församlingens grupper och verksamheter.

Isabis Nyman, 16 år: 
”Gud för mig är typ 
som en hjälpande hand 
i och genom svårighe-
ter. Någon som alltid 
finns för en!”.

Anita Ekblad, 81 år: 
Gud är ständigt närvarande för mig. Ibland mycket 
tydligt, ibland mera otydligt. Jag får nåd, kärlek 
och trygghet, men även krav under hela livet.
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Höjdpunkter under vintern
Julmarknad i byn
Vi kommer även i år att vara med
på julmarknaden i byn mellan kl. 11-15 
den 30 november. Kom gärna och hälsa 
på och ni får möta några livs levande 
karaktärer från vårt julspel. I år säljer vi 
också lite julsaker och serverar glögg 
och pepparkaka.

Mässa med små & stora & julfest
8 december, kl. 10, Södra Sandby kyrka
Mässa med små och stora, barnkörer 
och barn ur verksamheten medverkar.
Efter mässan fortsätter vi i församlings-
hemmet där vi julpysslar, dansar kring 
granen och julfikar tillsammans.
Detta är eftermiddagsgruppernas 
julavslutning! Vi börjar igen vecka 4! 
God jul önskar vi i barnverksamheten! 

Första advent
1 december, kl. 10, Södra Sandby kyrka
Folktetten blåsorkester medverkar. 

1 december, kl. 12, Hardeberga kyrka
Folktetten blåsorkester medverkar.

1 december, kl. 18, Revinge kyrka
Sandby Cantus kyrkokör medverkar. 

Jullunch & Julmarknad
Hardeberga kyrkliga arbetsförening 
hälsar alla varmt välkomna till jullunch 
och julmarknad i församlingshemmet 
direkt efter gudstjänsten 1 december kl. 
12. På julmarknaden kan du hitta allt 
möjligt gott, hembakat och hemlagat, 
dörrkransar av grane, hemstöpta ljus 
med mera. 

Vi sjunger in julen! 

8 december, kl. 18, Södra Sandby kyrka
Sandby Cantus tillsammans med 
Papporkestern spelar och sjunger julens 
vackra sånger. Kom och sjung med!
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Julspel
Vårt årliga julspel i Södra Sandby 
kyrka framförs onsdag 11 december 
kl. 10.30 & kl. 18. Kom och träffa 
hela personalen och var med och 
upplev julens evangelium! Vi ses!

Lucia
13 december, kl. 17, Hardeberga kyrka
Waldorfskolans elever går Luciatåg.

13 december, kl. 17, Revinge kyrka
Revingebarnkör går Luciatåg.

15 december, kl. 18, Södra Sandby kyrka
Lilla och Stora Sångskolan går Luciatåg. 

Julafton
24 december, kl. 10, Hardeberga kyrka
Julbön, Blockwork Sandby medverkar.

24 december, kl. 11.30, Revinge kyrka
Julbön, Blockwork Sandby medverkar.

24 december, kl. 13, Södra Sandby kyrka
Julbön.

24 december, kl. 23.15, S. Sandby kyrka
Midnattsmässa, Rune Källen medverkar 
med gyllene klanger på sin trumpet. 

Juldagen
25 december, kl. 7, Revinge kyrka
Julotta där medlemmar ur 
Blockwork Sandby medverkar.

Annandag jul 
26 december, kl. 18, Södra Sandby kyrka
Christmas Carols - sånggudstjänst, 
den fantastiska händelsen i ord och ton 
och de mest storslagna körsångerna. 
Församlingens körsångare i full glans. 
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Sandbys mörkermässa
1 januari, kl. 18, Södra Sandby kyrka
Känn i praktiken, att du kan släppa taget! Våga ta 
på dig en ögonbindel som du får vid ingången till 
kyrkan och upplev första delen av mässan med alla 
sinnen förutom synen! Lyssna till musik med Aron, 
Rut och Ruben! 

Musikgudstjänst i vintertid
6 januari, kl. 18, Hardeberga kyrka
Musikgudstjänst med Lena Kahl 
Asketorp violin, Göran Asketorp, 
violin och viola, Jörgen Nihlhamn 
teorb, Matilda Nihlhamn, zinka och 
blockflöjt, Carina Norlander, virginal 
och musikalisk ledning. 

Barnkörkonsert
2 februari, kl. 18, Södra Sandby kyrka
Tidernas härligaste barnkörskonsert. 
Församlingens barnkörer tillsammans 
med Mia Sandell Band. Samla alla barn 
och kom och gunga med. 

Reflektion och rörelse – en annorlunda mässa
9 februari, kl. 18, Södra Sandby kyrka 
En enkel gudstjänst med bönen i centrum. 
Olika bönestationer ger möjlighet till rörelse i 
kyrkorummet under nattvarden t.ex. skriva en bön, 
tända ett ljus, be med hjälp av pärlorna som vi lyfter 
fram i vår förbön. 
Mässan är för alla som vill ha en gudstjänst med delvis 
annorlunda stil. Våra konfirmander och ungdomar är 
särskilt inbjudna, men du är naturligtvis välkommen 
oavsett ålder. 

Församlingsafton - Kyrkan ovan valven
26 februari, kl. 19, Hardeberga församlingshem
Med Wiggo Marsviks arkitektoniska kunskaper och bilder,  
Nils-Arne Anderssons vältalighet och med understöd av Lars 
Stenkils datateknik, får vi en bildberättelse om vad som gjordes 
vid senaste renoveringen av Hardeberga kyrka.

Fortsättning, Höjdpunkter under vintern
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Julinsamlingen 2019 – Act Svenska kyrkan
Årets julinsamling (tidigare julkampanj) handlar om 
de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av 
bara för att hon är flicka. Det kan vi aldrig acceptera.

Vi lever alla under samma himmel och har samma 
rättigheter. Varje flicka har rätt till ett värdigt liv. 
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och 
projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, 
värdighet och makt över sitt eget liv.

Detta håller stödgruppen för Act Svenska kyrkan i Södra Sandby församling med 
om och vill stödja arbetet. Därför ser stödgruppen till att det finns informations- 
och insamlingsmaterial utspridda i församlingen på t.ex. julmarknaden i byn 30/11, 
gudstjänsterna osv. Vid flera tillfällen kommer gruppens deltagare även samla 
in pengar till förmån för Act Svenska kyrkans julinsamling. Möt gruppen på 1:a 
advents gudstjänsterna, vid adventskonserten (8/12 kl. 18), vid julspelet (11/12 kl. 
10.30 & 18) och Luciagudstjänsten (15/12 kl. 18).

Tillsammans tar vi ställning mot fattigdom, förtryck och orättvisor! 

Skulle du vilja vara med och skapa en bättre värld? Då kan du vara med i 
församlingens Act grupp som ordnar insamlingar till Act Svenska kyrkan.  
Kontakta gärna prästen Michael (michael.peters@svenskakyrkan.se) så kan du 
också vara en del av gruppen, som tillsammans med många andra världen runt om, 
ser till att hjälp finns vid kris och katastrofer!

FOTO: JESPER W
AHLSTRÖ

M / IKO
N

Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts 
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.
Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts 

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT 
TILL ETT VÄRDIGT LIV

svenskakyrkan.se/act
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Välkommen till våra gudstjänster och träffar
December
Söndag 1/12
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 12 Mässa, Hardeberga kyrka 
kl. 18 Mässa, Revinge kyrka

Söndag 8/12
kl. 10  Mässa med små & stora,  
 S. Sandby kyrka 
kl. 18  Vi sjunger in julen,  
 Hardeberga kyrka

Fredag 13/12
kl. 17 Lucia, Hardeberga kyrka  
kl. 17 Lucia, Revinge kyrka

Söndag 15/12
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 18 Lucia, S. Sandby k:a

Söndag 22/12
kl. 10   Mässa, S. Sandby kyrka 

Tisdag 24/12, Julafton
kl. 10        Julbön, Hardeberga kyrka 
kl. 11.30   Julbön, Revinge kyrka 
kl. 13      Julbön, S. Sandby kyrka 
kl. 23.15   Midnattsmässa, S. Sandby k:a

Onsdag 25/12, Juldagen
kl. 7 Julotta, Revinge kyrka 

Söndag 26/12, Annandag jul
kl. 18   Christmas Carols-sånggudstjänst,  
 S. Sandby kyrka

Söndag 29/12
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka

Januari
Onsdag 1/1, Nyårsdagen
kl. 18   Sandbys mörkermässa,  
 S. Sandby kyrka

Söndag 5/1
kl. 10   Mässa, S. Sandby kyrka 

Måndag 6/1, Trettondedag jul
kl. 10   Musikgudstjänst i vintertid, 
 Hardeberga kyrka

Söndag 12/1
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka  
kl. 18 Stilla mässa, Revinge kyrka

Söndag 19/1
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 26/1
kl. 10  Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 18 Stilla mässa, Hardeberga 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
Februari
Söndag 2/2
kl. 10  Gudstjänst med doppåminnelse, 
 S. Sandby kyrka  
kl. 18  Stilla mässa, Revinge

Torsdag 6/2
kl. 8.15   Mässa, S. Sandby kyrka

Söndag 9/2
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 18  Reflektion och rörelse,  
 S. Sandby kyrka 

Söndag 16/2
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka 
kl. 18 Stilla gudstjänst,  
 Hardeberga kyrka

Söndag 23/2
kl. 10 Mässa, S. Sandby kyrka

Onsdag 26/2
kl. 19 Askonsdagsmässa,  
 S. Sandby kyrka Morgonbön

Varje onsdag  
kl. 9.30 

Södra Sandby kyrka
Efteråt fikar och samtalar vi  

i församlingshemmet. 
Välkommen att vara med! 

OBS! 11 december blir morgonbönen  
i en lite annan form: 

Det blir en kortare andakt kl. 9.30 i 
församlingshemmet följt av fika. Den 
som vill kan sedan gå över till kyrkan 
för att se årets julspel. Kl. 10.30 är det 
nämligen en öppen föreställning som 

alla är välkomna att se!

Café Revinge
Tisdagarna 

10/12, 14/1, 1/2 
kl. 14-16  

Revinge församlingshem
Öppet för alla som är sugna på en 

stunds gemenskap, kaffe och kakor. 
Varmt välkomna!

Fästangudstjänst i 
församlingshemmet

Torsdagarna
5/12, 9/1, 13/2 

kl. 14.30
Vi samlas i S. Sandby församlingshem. 

Du är varmt välkommen till våra 
samlingar, oavsett om du bor på Fästan 

eller inte. Tillsammans delar vi sång 
och gemenskap vid en enkel gudstjänst. 

Efter det fikar vi 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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Aktuellt från våra verksamheter

After 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

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. Agendorna kommer att finnas 
på hemsidan så att man kan kika på dem fr.o.m. januari 2020. Under hösten följer 
ytterligare tre datum med tema: Pippi Långstrump, Vatten och Barnsånger. 

Dop mitt i vardagen
Ibland skjuts dopet upp. Längtan kan finnas men det är så mycket 
nytt i att bara vara förälder. Kanske finns det föreställningar om hur 
dopet ska vara eller så är det svårt att få ihop alla olika önskemål.

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 hjälps åt att planera dopet och kompisarna från ”Öppna timmar” 
är med och delar din dopdag. 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 på ”Öppna timmar” eller någon av 
prästerna. Kom ihåg, det är aldrig för sent med dop. Åldern spelar ingen roll.

Södra Sandby:
Öppet kl. 14.30-17.30

Torsdag 12/12
Tisdag 14/1
Tisdag 18/2

Revinge:
Öppet kl. 14.30-17

Fredag 24/1
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Nu har vi platser igen! 
Just nu har vi ett par lediga platser 
i torsdagsminiorerna åk. 2-3 och 

juniorerna åk. 4-5 på måndagar. Är du 
sugen på att vara med? Hör av dig till 

Cecilia Björkman på;  
cecilia.bjorkman@svenskakyrkan.se  

Vi har även plats i Maxi för dig som går 
i åk. 6-7. Vi träffas på onsdagar  

kl. 15.45-17.45! Bara kom och testa på! 

Samtalsgrupper
I församlingen finns det samtalsgrupper 
med olika inriktningar och ämnen att

fördjupa sig i. Träffarna äger rum på 
församlingshemmet i Södra Sandby, 

caféet på bottenplan. Aktuella samtals-
grupper finns presenterade på vår 

hemsida. Det går också bra att kontakta 
någon av oss direkt.  

Vi ser framemot givande och 
inspirerande samtal! 

Charlotte, Emma, Ildiko & Michael 

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.

Emma & Johan

19 december - Glädjespridarna sjunger in julen
Denna torsdag siktar vi in oss på julstämning med PRO-kören 
Glädjespridarna som sjunger julsånger för oss och med fika som går i 
julens smaker.

30 januari - Historiskt program om Juliana av Norwich
Juliana av Norwich var mystiker och anakoret vid ett kloster i 
Norwich, England, på medeltiden. Hon var författare till den första 
kända boken skriven på engelska av en kvinna. Emma Högberg 
berättar hennes historia, om den omvälvande tid som hon levde i och 
om hennes bok ”Uppenbarelser av den gudomliga kärleken”.

27 februari – Inge Vidares Orkester
Välkommen till en svängig eftermiddag med dessa musikanter, 
som alla är engagerade i Löddeköpinge Lions, tillsammans bildar 
dem Inge Vidares Orkester!
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Församlingshemmet 40 år!
8 september firades Södra Sandby församlingshems 40-årsdag. Efter några timmar 
fyllda med många aktiviteter avslutades firandet med dragkamp mellan besökare 
och personal. Vilka som vann har vi redan förträngt...  
Därefter stämde alla in i en gammal 
psalm, som dagen till ära, fått en ny 
specialskriven text (se nästa sida).  
Under ett trefaldigt leve blåstes 
tusentals såpbubblor upp över 
församlingshemmets tak!
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Församlingshemmet i Södra Sandby
1979 – 2019

(melodi: Fädernas kyrka, ny text: Katarina Koos)

Stenar har brutits, stenar lagts
människan älskar att bygga

hus som kan stiga mot molnen opp
och hus nära marken för vårat hopp

att alla ska känna sig trygga

Här kan vi mötas av vänlig famn
Hemmet, en plats för oss alla

Samtal, gemenskap och nostalgi
och hur det var då när vi gick uti
vår Elli-Britts kör för att tralla 

Här sjuder livet, här leker barn
som glittrande pärlor i kransen
Pilgrimer stannar och vila får

Den som vill vidare, bättre mår
Ungdomar hittar balansen

Bokcirklar, körer och bibelgrupp
fredagar, sköna och klara

ledare utbildas, kaffe bryggs
tankar och kunnande byts och byggs

Här vill vi leva och vara

Runor och silver på denna plats
spännande öden förklarat

Här har stått strider och slutits fred
och de som gått före får hålla med

att vi deras skatter bevarat

Ja!
Här står ett hem för var öppen själ

Hörnstenarna oss förenar
glädjen den bubblar, nu firar vi!

Andetag fyller vår symfoni
Nu ska ni se vad vi menar!
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Petras väg in i kyrkan - En dag att minnas
Min käre sambo Ingvar hade dött den 5 augusti 2007. Saknaden var stor, livet 
kändes tomt och ensamheten lindrades bara lite av mina många promenader till 
Hardeberga kyrkogård. 

Men den dagen i början av november 2007 hände något speciellt. En vänlig 
kvinna kom fram till mig vid graven och ville bjuda mig på kaffe och kaka i 
församlingshemmet när jag var färdig. Hon försvann och jag undrade om jag hade 
drömt. Det hade ju aldrig hänt förut. Jag fortsatte med att plocka lite löv och lite 
senare kom kvinnan tillbaka och påminde mig om att komma in och dricka kaffe. 
Inte visste jag då att det fanns något som hette gravsmyckningsdagen.

Jag gick till församlingshemmet och den vänliga kvinnan med namn Kerstin tog 
emot mig med ett leende. Hon gick med mig till ett större ovalt bord i ett gemytligt 
rum där jag välkomnades av några trevliga personer. Jag hade gråtit, mina ögon var 
svullna och jag såg nog inte riktigt klart. Mitt emot mig satt en ung kille med lång 
hästsvans och ett glatt ansikte. Han inspirerade mig att säga: ”Fint att ungdomar har 
återvänt till kyrkan”. En lite äldre man, som hette Bengt upplyste mig vänligt: ”Det 
är vår kyrkoherde Niclas”! Kyrkoherde…ordet hade jag aldrig hört förut. Jag hade 
konfirmerats i Tyskland för över 40 år sedan och sedan dess hade jag inte varit på 
någon gudstjänst. Jag funderade vad en kyrkoherde gör. Och så kom jag på det:  
”Aha, det är nog killen som samlar in kollekten…”! 

Nu har det redan gått 12 år sedan den speciella gravsmyckningsdagen 2007 och 
jag är mycket glad och tacksam över de många och fina möten jag har haft sedan 

dess. Jag har deltagit i 
inspirerande påsk- och
julgudstjänster, skörde-
fester, intressanta föredrag 
och mycket mera, allt
ordnat av vänliga 
människor som verkligen 
är måna om andras 
välbefinnande……och 
allt började i november 
2007, när ”min” lilla 
ängel Kerstin visade mig
vägen till en mycket fin
ny gemenskap, 
HJÄRTLIGT TACK!

Petra Stever
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Predikoturer
Vi kommer inte längre att annonsera gudstjänsterna i predikoturerna i 
dagstidningarna fr.o.m. årsskiftet. Fler och fler församlingar upphör, däribland 
våra grannförsamlingar, och därför skulle det innebära ökade kostnader om vi 
fortsatte annonsera. Så spara gärna mittuppslagets bilaga i församlingsbladet med 
alla gudstjänster, titta efter affischerna på våra anslagstavlor och på Centrumhuset 
eller gå in på vår hemsida. Under fliken ”kalendariet” finns hela tiden aktuell 
information med lång framförhållning.

På kyrkorådets bord
I linje med församlingens miljöarbete utreder kyrkorådet möjligheten att installera 
solceller på församlingshemmets tak. Dessutom kan det ge ett energitillskott som i 
längden betalar investeringskostnaden.

Följ och gilla oss på

Swish
Sedan något år har församlingen swish-nummer för olika ändamål. Nu gör vi 
användandet av swish enklare tack vare QR-koder! Exempelvis har nytryckta 
agendor i kyrkorna uppdaterats med en QR-kod för att man smidigare ska kunna 
swisha sin kollekt. 
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Avlidna
Iréne Persson  1928
Elisabet Roupé 1925
Andreas Wikfeldt 1973
Kerstin Blomqvist  1932
Jan-Åke Nilsson  1945
Hjördis Glöck  1922
Ingegerd Rasmusson  1947
Agne Andersson  1933

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
I början av november började en 
samtalsgrupp för dig som mist din 
livskamrat.  
”Leva vidare gruppen” träffas några 
gånger under hösten 2019 samt våren 
2020. 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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