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Om Ni hör nå’t i  luften, 
som surrar …

… så läs mer på sidan 4 !
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trycK: KePa trycK ab, Kävlinge, UPPlaga: 5 500 exemPlar – distribUtion: Posten

nästa nUmmer UtKommer 27 november – manUsstoPP: 27 oKtober!

Vi vill bidra !
Bin är viktiga

Rapporter kommer till oss som berättar att det står dåligt till med 
antalet bin i vår värld. Och bina är livsviktiga. Det handlar om 
pollineringen av frukt och bär, oljeväxter och så vidare.
Som ett led i församlingens miljöarbete har vi därför låtit Landskrona-Kävlinge 
biodlarförening placera ut några bikupor på våra kyrkogårdar. 
Det gäller i första hand på nya kyrkogården vid Korsbackakyrkan och på Lilla Harrie 
kyrkogård.
Förutom att bina bokstavligen ger liv genom sin pollinering, ger de också honung.
I höst har vi en kväll som ger information om biodling, den 12 november 19.00 i 
Birgittasalen. Välkommen dit – och välkommen till allt annat som händer i församlingen 
under hösten.
Glad höst!

Mats

Tack Annika !
Under några år har vi haft glädjen att ha 

Annika Lennartsson som medarbetare
Hon har varit husmor och kyrkovaktmästare i 
församlingen.
Annika har alltid varit en god och glad 
medarbetare, som delat med sig av sig själv, 
sitt kunnande och sitt goda humör.
Vi är glada för allt det som Annika fått betyda 
för oss under de här åren.
Hon har nu gått vidare till andra arbetsuppgifter 
och vi önskar henne lycka till i det nya arbetet.
Tack – och allt gott!
Mats
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Välkommen att ta del av vår verksamhet !
På följande sidor presenterar vi ett urval av gudstjänster och andra samlingar som 
vi tycker är extra intressanta – förhoppningsvis hittar Du något som passar just Dig!
Vi firar mässa, alternativt gudstjänst, på årets sön- och helgdagar i någon eller flera av 
församlingens sex kyrkor – se kalendariet på mittuppslaget! Vi samlas även vid andra 
tillfällen i veckan, både för andakt och för social samvaro av olika slag.
Mer information kan Du få via församlingens hemsida, www.svenskakyrkan.se/kavlinge, 
våra anslagstavlor vid kyrkorna och pastorsexpeditionen samt predikoturerna i 
Sydsvenskan eller Skånska Dagbladet.

Upptaktsmässa – Terminsstart
Söndag 7 september 11.00 i parken vid Gamla kyrkan 

(Vid dåligt väder i Korsbackakyrkan)
Vi drar igång höstens verksamhet med en friluftsmässa som det svänger om med toner 
och rytmer från körer och musiker!
Efter mässan blir det soppa, fika och aktiviteter i parken.

Pilgrimsvandring på Diakonins dag
Söndag 14 september med start 11.00 i Gamla kyrkan

Varmt välkomna att följa med på en pilgrimsvandring på Diakonins dag, som visar på vad 
ansvar för medmänniskorna innebär!
Vi börjar vår vandring i Gamla kyrkan kl. 11 och avslutar i Stora Harrie kyrka med mässa 
och soppa cirka kl. 13. Läs mer om diakoni på sidan 14!

Sångafton med unga näktergalen och fröken skata
Onsdag 24 september 19.00 i Södervivinge kyrka och kyrksal

En musikalisk resa bland olika musikstilar, där 14-åriga sångerskan Johanna Pettersson 
från Löddeköpinge underhåller tillsammans med sin sångpedagog Jenny Persson från 

Kävlinge kulturskola. De 
sjunger olika duetter från 
musikaler, pop och visor.
J o h a n n a  h a r  t a g i t 
sånglektioner sedan hon 
var nio år och har utvecklats 
till en fantastisk sopran 
som har hela världen för 
sina fötter.
Passa på att höra och se 
henne innan hon står på 
de stora scenerna!

Välkommen!



Café Världens Barn
Lördag 27 september kl. 14–16 har vi storsatsning 

för Världen Barn i Birgittasalen
Församlingens barngrupper, körer och syföreningar samt 
förskolan Stjärnan har förberett eftermiddagen.
Dörrarnas öppnas 13.30 för försäljning, lotterier, fiskdamm 
och ansiktsmålning för barn.

14.00 sång med barnen, 14.15 Trollkarlen Erik från Bjärred 
trollar för oss och 14.45 uppträder coverbandet HEYY, som fick 

Kävlinge kommuns kulturstipendium 2013. Bandet kommer från 
Löddeköpinge och består av: Wilhelm Börjesson, känd från Idol, Lucas Hofmann och Kevin 
Östlin. Eftermiddagen avslutas med lotteridragning. Kaffe, te och saft med äpplekaka 
serveras. Alla intäkter går oavkortat till Världens Barn.

Världens barn kan inte vänta. De behöver dig!
Världens barn är hela Sveriges gemensamma angelägenhet. Tillsammans kan vi alla vara 
med och bidra till alla barns självklara rätt till liv, hälsa, utbildning och en värdig framtid. 
Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn 2014 genomförs i samverkan med Svenska 
kyrkan och elva andra etablerade hjälporganisationer.

Musikalen JONA
Söndag 19 oktober 11.00 i Korsbackakyrkan

En spännande berättelse om Jona som får i uppgift av Gud 
att resa till staden Nineve för att säga till folket att sluta 
upp med allt våld och all orättvisa.
Om de inte gör det ska staden läggas i ruiner om fyrtio 
dagar. På sin resa över havet till Nineve får Jona uppleva 
ett riktigt äventyr!
Musikalen framförs av församlingens barnkör, miniorer 
och juniorer.

Om Ni hör nå’t i luften, som surrar …
Församlingsafton onsdag 12 november 19.00 i Birgittasalen
Leif Winther, lokal biodlare, berättar om bin och biodling. Det är 
tack vare biet som vi har mat på bordet. Inte bara honung, utan 
76 procent av allt vi äter inom EU. Tre fjärdedelar av all vår mat 
har alltså kommit till tack vare binas pollineringsarbete.
Utan denna lilla insekt skulle vi få klara oss på en diet som till 
största delen skulle bestå av ris, majs och olika sädesslag – växter 
som pollineras med vinden. Kött skulle troligen bli en dyr bristvara 

eftersom även djuren äter växter. Förutom de grödor vi äter så pollinerar bin även växter 
som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering. Honungen 
som bina producerar är dessutom full av antioxidanter och vitaminer.
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**Konstnären och musikern Ronnie Holmberg 
berättar om ett spännande hjälpprojekt i form 

av en workshop i Goa, södra Indien
Fyrtio konstnärer från hela världen deltog. Det målades på dukar och 
en 150 meter lång vägg i centrala Vasco da Gama. Utställning och all 
behållning därifrån kommer att gå oavkortat till de ställen i Indien 
där hjälporganisationen verkar.

*Hon kallades Göingehäxan efter 
en tidningsartikel för många år 

sedan. Själv kallar hon sig hellre 
Snapphona eller ur-göing

Ann Jönsson fick upp ögonen för snapphonorna 
när hon började intressera sig för naturmedicin. 
Det var då hon stötte på läkekvinnan, 
jordegumman och häxan.

Fest i hela kyrkan i Södervidinge ! 
– En gammal tradition i ny festlig form

Söndag 16 november 16.00 bjuder Södervidinge syförening in till Fest i hela kyrkan
Det börjar med ljuståg, därefter blir det lotterier, försäljning och servering och eftermiddagen 
avslutas cirka 17.30 med en svängig gospelgudstjänst, där Kävlinge kyrkokör sjunger.
Syföreningen tar gärna emot lotterivinster, allt ifrån hembakat till advent- och julinspirerade 
gåvor! Alla intäkter denna eftermiddag går till olika hjälpprojekt i världen.
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Tisdagsklubbens höstprogram
 9/9 Terminsstart – Vi inleder i Gamla kyrkan. Därefter kaffe i Birgittasalen 
 16/9 Seniorshopen – Höstens mode med duktiga mannekänger 
 23/9 Egna och andras visor – Josefin Nilsson 
 29/9 Ullaredsresan! 
 30/9 Snapphonorna – Kvinnohistoria till gitarr med Ann Jönsson*, Göingehäxan

 7/10 Med bil i sydöstra Bayern – Film med Bengt ”F” Lindstedt 
 14/10 Da capo – Kör från Hörby 
 21/10 Robbans musikunderhållning 
 28/10 Utfärd!

 4/11 Visor, schlager och allsång – Aktiv Singers, Eslöv 
 11/11 Tre Annor & H-P 
 18/11 Ronnie Holmberg** – Workshop i Goa, Indien 
 25/11 Roger Lundin – Trubadur

 2/12 Citydiakonalen – Diakon Anna Rubin berättar 
 9/12 Julbord – Tisdagskören sjunger

Välkommen till Birgittasalen tisdagar 14.00!



Filmkvällar
Fyra onsdagar 18.30–21.00 i Birgittasalen, Västergatan 7 

Ingen föranmälan eller biljett behövs! Samtal & fika efter filmen
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1 oktober: Mig äger ingen
Sverige 2013
Regi: Kjell-Åke Andersson, skådespelare: Sten 
Ljunggren, Mikael Persbrandt, Tanja Lorentzon
En berättelse om en ensamståendes pappas 
relation till sin dotter. Om alkoholens makt, 
om barnets utsatthet men också om kärlek, 
svek och röda fanor i 70-talets Sverige.

10 september: Mr. Morgans sista kärlek
Originaltitel: Mr. Morgan’s Last Love, Frankrike 2013
Regi: Sandra Nettelbeck, skådespelare: Michael Caine, 
Gillian Anderson, Clémence Poésy
När en åldrande amerikansk filosofiprofessor möter 
en ung kvinna från Paris, förändras båda deras liv 
för alltid.

3 december: Noah
U.S.A. 2014
Regi: Darren Aronofsky
Skådespelare: Anthony Hopkins, Russell Crowe, 
Jennifer Connelly
Noah är en man utsedd av Gud att utföra en otrolig 
uppgift innan en förödande flodvåg förstör världen.

Originaltitel: Mandela: Long Walk to Freedom, 
Storbritannien/Sydafrika 2013
Regi: Justin Chadwick, skådespelare: Idris Elba, 
Naomie Harris, Terry Pheto
Filmen är baserad på Mandelas självbiografi 
och tar oss med på en resa genom 
nobelpristagarens liv från barndom tills han 
fängslades och så småningom blev Sydafrikas 
förste demokratiskt valda president 1994.

5 november: Mandela – Vägen till frihet
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Bilder från några av sommarens musikgudstjänster

Ravishing Mint i 
LiLLa haRRie kyRka

FavoRitoRkesteR speLaR på 
MotoRMässan i LiLLa haRRie

MingeL på kyRkbacken 
i väntan på saMMy 

RiMington
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Kalendarium för tiden 7 september – 3 december
Se även dagstidningarnas predikoturer och våra anslagstavlor samt vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kavlinge !

September
7 12 e. tref. 11.00 Upptaktsmässa i parken vid Gamla kyrkan – Lekar, underhållning och soppa

10 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Mr. Morgans sista kärlek

14 13 e. tref. – 
Diakonins dag

11.00 
13.00

Vandringsgudstjänst i Gamla kyrkan, därefter pilgrimsvandring till Stora Harrie kyrka 
Mässa med soppa i Stora Harrie kyrka

21 14 e. tref. 11.00 
14.00

Gudstjänst med små & stora i Korsbackakyrkan – Kyrkkorv 
Mässa med eftermiddagskaffe i Virke kyrka

24 Onsdag 19.00 Församlingsafton i Södervidinge kyrka: Näktergalen & skatan – ett sångprogram

27 Lördag 14.00 Café Världens barn i Birgittasalen – Servering och underhållning – Insläpp 13.30!

28 15 e. tref. 11.00 
14.00 
18.00

Musikgudstjänst i Korsbackakyrkan: Gamla godingar med Kenneths Kapell 
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Stora Harrie kyrka 
Mässa i Taizé-ton i Gamla kyrkan

Oktober
1 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Mig äger ingen

5 Mikaels dag 11.00 Mässa i Korsbackakyrkan – Mässingsorkester (Pousanenchor) från Bad Dürrenberg

12 Tacksägelse-
dagen

11.00 
14.00 
16.00 
18.00 
18.00

Skördegudstjänst i Korsbackakyrkan – Kävlinge kyrkokör 
Skördegudstjänst med små & stora i Lilla Harrie kyrka) 
Skördegudstjänst i Virke kyrka – Harrie–Wirke kyrkokör 
Skördegudstjänst i Södervidinge kyrka 
Skördemässa i Stora Harrie kyrka – Harrie–Wirke kyrkokör

19 18 e. tref. 11.00 Mässa med små & stora i Korsbackakyrkan – Musikalen Jona – Kyrkkorv

21 Tisdag 17.00 Spaghettikväll i Lilla Harrie byagård – Bibelutdelning

26 10 e. tref 14.00 
18.00

Schlagergudstjänst i Korsbackakyrkan 
Mässa i Taizé-ton i Gamla kyrkan

31 Fredag 14.00 
14.00

Kaffeservering i Stora Harrie kyrkas vapenhus 14–16 
Kaffeservering i Södervidinge kyrksal 14–16

November
1 Alla helgons 

dag
10.00 
10.00 
17.00

Meditation och ljuständning i Kristofers kapell samt kaffe i Korsbackakyrkan 10–14 
Kaffeservering i Stora Harrie kyrkas vapenhus 10–14 
Musikmässa i Gamla kyrkan

2 Alla själars dag 14.00 
16.00 
16.00 
18.00 
18.00

Minnesgudstjänst i Virke kyrka  
Minnesgudstjänst i Södervidinge kyrka – Kävlinge kyrkokör 
Minnesgudstjänst i Lilla Harrie kyrka – Harrie–Wirke kyrkokör 
Minnesgudstjänst i Korsbackakyrkan – Kävlinge kyrkokör 
Minnesgudstjänst i Stora Harrie kyrka – Harrie–Wirke kyrkokör
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Kalendarium för tiden 7 september – 3 december
Se även dagstidningarnas predikoturer och våra anslagstavlor samt vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kavlinge !

5 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Mandela – Vägen till frihet

9 21 e. tref. 11.00 Mässa med små & stora i Korsbackakyrkan – GodIs-kören – Kyrkkorv

12 Onsdag 19.00 Församlingsafton i Birgittasalen: Om Ni hör nå’t i luften, som surrar …

16 Söndagen före 
Domssöndagen

11.00 
16.00 
17.30

Högmässa i Korsbackakyrkan 
Fest i hela kyrkan! i Södervidinge kyrka – Lotterier, försäljning och servering 
Gospelgudstjänst i Södervidinge kyrka – Kävlinge kyrkokör (Cirkatid!)

23 Domssöndagen 11.00 
18.00

Sånggudstjänst i Korsbackakyrkan – Jubilarernas dag 
Mässa i Taizé-ton i Gamla kyrkan

30 1 söndagen i 
advent

11.00 
14.00 
16.00 
16.00 
18.00

Högmässa i Korsbackakyrkan 
Gudstjänst i Virke kyrka – Harrie–Wirke kyrkokör 
Adventsgudstjänst i Gamla kyrkan – Hembygdsföreningen och spelmän 
Gudstjänst i Lilla Harrie kyrka – Harrie–Wirke kyrkokör 
Musikgudstjänst i Stora Harrie kyrka – Sveriges Dragspelsklubb

December
3 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Noah

Varje vecka
Tisdagar 16.00 Andakt på Billingshäll • Mässa (nattvard) första tisdagen i månaden
Onsdagar 8.30 Morgonmässa i Gamla kyrkan
Onsdagar i jämna veckor 14.00 

14.30
Allsång på Kullagården 
Andakt på Kullagården

Använd gärna kyrktaxi, tel. 71 02 68, för att åka till våra gudstjänster!

väLkoMMen tiLL soppLunch 
11 septeMbeR och däReFteR 

vaRannan (udda) vecka !
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Välkommen med i nå gon av våra grupper!
Telefonnummer och mejladresser, som inte står på dett a uppslag, hittar Du på baksidan av Församlingsbladet.

Barn- & ungdomsverksamhet
Öppet hus – för de minsta och uppåt tillsammans med någon vuxen

Lilla Harrie Byagård ................................................................................................ tisdag 14.00–16.00
Kontakt: Pia Sandberg, 070-415 29 57
Rinnbovägen 32 ..................................................................................................... fredag 9.00–12.00
Kontakt: Anna Rubin

Öppen verksamhet för skolbarn
Lilla Harrie Byagård ................................................................................................ tisdag 17.30–19.00
Kontakt: Pia Sandberg, 070-415 29 57

Miniorer – 6–9 år
Rinnbovägen 32 ..................................................................................................måndag 14.00–16.00
Nordanväg 14 C ...................................................................................................... tisdag 14.00–16.00
Nordanväg 14 C ................................................................................................... onsdag 14.00–16.00
Kontakt: Irene Andersson

Juniorer – 10–12 år
Nordanväg 14 C ...................................................................................................torsdag 14.00–16.00
Rinnbovägen 32 ..................................................................................................... fredag 14.00–16.00
Kontakt: Irene Andersson

Tjejgrupp – åk 7
Församlingshemmet, 3:e våningen .............................................................. onsdag efter skolan
Kontakt: Irene Andersson

Konfirmander
Västergatan 7 ...................................................................ungefär varannan torsdag 16.00–18.30
Vi erbjuder även sommarläsning – här hemma eller i England!
Kontakt: Anna Rubin eller Anna Åberg

SKUnK – åk 9 och uppåt
Församlingshemmet, 3:e våningen .............................................................måndag 17.00–19.00
SKUnK (Svenska Kyrkans Unga i Kävlinge) är ungdomsgruppen i Kävlinge församling.
Kontakt: Irene Andersson

Diakoni
Besökstjänst

Önskar du besök eller har du möjlighet att själv hjälpa till som besökare? Då är du välkommen 
att ta kontakt med församlingens besökstjänst. 
Besökstjänsten vill möta människors behov av kontakt och hjälp genom telefonsamtal 
och hembesök.
Vi hjälper också till vid våra sångandakter på Billingshäll och Kullagården.
Kontakt: Eva Borgström
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Välkommen med i nå gon av våra grupper!
Telefonnummer och mejladresser, som inte står på dett a uppslag, hittar Du på baksidan av Församlingsbladet.

Sång & musik
Här finns grupper för alla. Nya sångare och musiker är alltid välkomna!

Babyrytmik 1–2 år ............................................................................................... onsdag 10.30–11.10
Babyrytmik 3 månader–1 år ............................................................................ onsdag 11.15–12.00
GodIs-kören (åk F–3) ............................................................................................... tisdag 18.00–18.45
Kävlinge kyrkokör (damkör) ............................................................................... tisdag 19.20–21.20
Kontakt: Anna Lindelöf
Pink Ladies (åk 4–6) ................................................................................................ tisdag 18.00–18.45
Ungdomskören The Saints .................................................................................. tisdag 17.00–18.00
Övriga musikensembler .....................................................................tider efterhand
Kontakt: Emma Tursell
Harrie–Wirke kyrkokör (blandad kör) ...........................................................torsdag 19.00–21.30
Tisdagskören (pensionärskör) ............................................................................ tisdag 13.00–13.45
Kontakt: Hans-Peter Frank

Syföreningar
Kävlinge

En onsdag i månaden 18.00 i Birgittasalen
Kontakt: Rut Samberg, 73 56 35

Södervidinge
Tredje måndagen i månaden 19.00 i Kyrksalen

Kontakt: Maj-Britt Håkansson, 73 25 16
Virke

Första tisdagen i månaden 14.00 hos någon av medlemmarna
Kontakt: Barbro Englesson, 73 70 07

Tisdagsklubben
Församlingens egen pensionärsförening träffas varje tisdag under terminerna i 

Birgittasalen kl. 14.00. Medlemmarna bjuds på underhållning och kaffe med kaffebröd.
Avgift 20:– betalas vid varje träff. Värdinnorna träffas 12.30.

Terminens program hittar Du på s. 5!
Kontakt: Laila Johannesson, 73 06 91

Din gåva gör skillnad!  
Pg 90 01 22-3 • Bg 900-1223

För en rättvis värld utan  
hunger, fattigdom och  förtryck. 
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ÖPPET HUS! 
Fredagar 9--12 på 

 

Vi llleeekkkeeerrr,,, fikar, sjunger och 
pysslar tillsammans 

Är du 
hemma med barn? 

Rinnbovägen 32 

Kontakt: Anna: 0702-456 777 anna.rubin@svenskakyrkan.se 

Vi startar höstterminen 
fredag 12 september. 

Välkomna!
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Nu är vi på Stjärnan igång igen !
Vilken fantastisk sommar vi har haft !
Vi har även cyklar från Kävlinge bibliotek 
under hela sommaren. Dessa har vi bland 
annat använt till att transportera barn till 
och från fotbollsskolan. Vi har även cyklat 
runt på olika lekplatser i Kävlinge.
Det har hunnits med en del utflykter 
denna sommar, vi har bland annat varit i 
Köpenhamn och gjorde då ett besök på 
Den blå planet.
Eftersom denna sommar har bjudit oss 
på så fint väder har vi varit ute på gården 

och lekt mycket tillsammans. Det är viktigt att leken inte 
glöms bort för det är under den fria leken barnen bland 
annat stimulerar sin fantasi, inlevelse, kommunikation 
och sin förmåga att sammarbeta och lösa problem. 
Vi på Stjärnan ser fram emot en härlig ny termin med 
både föräldrar och barn.

BOK O’HOJ ! 
– LånecykLaR FRån bibLioteket

31 Barn från försKOlan 
gicK på fOtBOllsKOla i 

furulund
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Diakoni – ett barmhärtighetens tecken
Diakoni i dag, vad är det?

Ja, det är en stor fråga och förmodligen 
finns det många svar.
En grundläggande utgångspunkt för 
kyrkan är alla människors lika värde. Det 
betyder alla människors rättighet att få sina 
basbehov tillgodosedda. Det handlar både 
om internationella och nationella behov, 
detta är grunden till att det finns diakoni. 
Ordet diakoni betyder ”tjänst”.
Allt efter att samhället förändras så 
förändras också diakonin. Det finns 
människor som är i nöd, det finns människor 
som behöver hjälp och stöd. Nöden bland 
människor kommer tyvärr alltid att finnas.
Diakoni handlar om att bygga broar mellan 
kyrkan och det omgivande samhället samt 
mellan enskilda och offentliga insatser. 

Diakoni har en teologisk kompetens som kyrkan behöver, det handlar om hur teologi 
landar i människors liv och vardag. Det handlar om många livsöden och livsberättelser 
i mötet med människor.
Diakoni innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer och om skapelsen. 
Diakoni ser till hela människan – kropp, själ och ande. Det är människan som står i 
centrum. Jesus såg hela människan – det gör han än i dag!
Diakonin genomsyrar hela församlingens tänkande, genom att stödja den diakonala 
verksamheten så stödjer man det internationella arbetet för en bättre värld.
Diakonalt arbete är viktigt för kyrkans trovärdighet. Jag tror att det flesta är överens 
om det. Det innebär att hjälpa människor att gestalta Guds kärlek i vår tid och att vara 
ett barmhärtighetens tecken i församling och i samhälle.
I vår tid är det så tydligt att vi hör samman mellan nationer, mellan folk och mellan alla 
gränser. Ingen människa kan leva för sig själv; Franciscus ord uttrycker det så fint: ”Den 
som glömmer sitt eget liv, för andras skull kommer att finna sig själv”. När jag bryr mig 
om min medmänniska, min bror och min syster, då får mitt eget liv också en mening.
Till dig som vill hjälpa till att bygga broar mellan människor och som vill vara ett 
barmhärtighetens tecken vill jag säga: Du är varmt välkommen att höra dig till mig! 
För mig som diakon visar Jesus ett förhållningssätt till andra. Han ställer frågan: ”Vad 
vill du att jag ska göra för dig?”.
Alltså: utgångspunkten är den andre, min medmänniska.
Anna Rubin, diakon

anna Rubin
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Konfirmand 2015 ?
Vi erbjuder Dig fler grupper att välja på. Vi hoppas att du hittar någon som passar!

Jag & världen
Start: 7 september kl. 11.00. Vi träffas ungefär varannan vecka. Några helger per termin 
träffas vi på lördagar och söndagar. Två läger, ett på hösten 2014 och ett våren 2015. 
Konfirmation i slutet av maj 2015.
Kontakt: Anna Rubin, diakon, 0702-456 777, anna.rubin@svenskakyrkan.se 

Torsdagsgrupp
Start: 7 september kl. 11.00. Två helgläger: september 2014 och maj 2015. Konfirmation i 
Korsbackakyrkan i slutet av maj 2015. 
Kontakt: Anna Rubin, diakon, 0702-456 777, anna.rubin@svenskakyrkan.se 

Sommarkonfirmation i Kävlinge 2015
 Start: Första söndagen i advent, 30 november.
Konfirmandtiden under sommaren kommer att vara veckorna 25, 26 och 27. En vecka 
hemma, en på läger och den sista veckan hemma. 
Konfirmation i Korsbackakyrkan söndag 5 juli 2015.
Kontakt: Anna Åberg, präst, 0703-19 10 25, anna.aberg@svenskakyrkan.se

Sommarkonfirmation i England 2015
Vill du kombinera konfirmationen med att lära dig mer engelska? Då kan du åka till England 
de tre första veckorna på sommarlovet. Konfirmation i Korsbackakyrkan i Kävlinge i juli.
Kontakt: Mats Andersson Risberg, präst, 0703-19 80 94, mats.a.risberg@svenskakyrkan.se

Anmälan
Anmäl dig genom att mejla till den som står som kontakt för gruppen du valt.
Ange: konfirmandens namn, personnummer, telefon och mejladress. Förälders namn, 
telefon och mejl. Berätta också för oss om allergier eller om det är något annat som vi 

behöver veta. Här gäller först till kvarn 
för val av grupp, så anmäl dig så snart 
du har bestämt dig!
Du får skriftligt besked om i vilken 
grupp du hamnat. Om du inte 
har fått något besked före den 7 
september hör av dig till oss. Efter sista 
anmälningsdatum tas konfirmander 
in i mån av plats.
Sista anmälningsdag är 31 augusti!

Mässa Med konFiRMation 
i koRsbackakyRkan 6 juLi



Pastorsexpeditionen, Västergatan 7, 244 30 KÄVLINGE, vardagar 10–12 .... 73 99 00 
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se

Mats Andersson-Risberg, kyrkoherde ....................................................................73 99 01 
mats.a.risberg@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-319 80 94
Brita Wahlström, kyrkokamrer ................................................................................. 73 99 02 
brita.wahlstrom@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-319 80 96
Åsa-Mari Nilsson, assistent ....................................................................................... 73 99 00 
asa-mari.nilsson@svenskakyrkan.se
Eva Borgström, komminister .................................................................................... 73 99 04 
eva.borgstrom@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-319 00 75
Eva Falck, komminister ............................................................................................... 73 99 14 
eva.falck@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-319 00 42
Anna Åberg, komminister ......................................................................................... 73 99 03 
anna.aberg@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-319 10 25
Anna Rubin, diakon ..................................................................................................... 73 99 16 
anna.rubin@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-245 67 77
Hans-Peter Frank, kantor .......................................................................................... 73 99 07 
hans-peter.frank@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-319 77 72
Anna Lindelöf, kantor ................................................................................................. 73 99 06 
anna.lindelof@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-319 04 86
Emma Tursell, kantor (vikarie) ................................................................................... 73 99 05 
emma.tursell@svenskakyrkan.se · Mobil:  070-069 99 82
Annika Brandsten, församlingspedagog .............................................................. 73 99 10 
annika.brandsten@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-228 84 45
Kaja Træholt-Holmqvist, förskolechef .................................................................. 73 38 72 
kaja.holmqvist@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-322 10 29
Irene Andersson, barn- & ungdomsledare ........................................................... 73 99 08 
a.irene.andersson@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-263 99 34
Carina Fredin, kyrkovaktmästare ............................................................................ 73 99 00 
carina.fredin@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-524 56 07
Johan Solstad, församlingsvärd och kyrkovaktmästare (Birgittasalen) ........... 73 99 11 
johan.solstad@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-524 90 02
Kyrkogårdsvaktmästare (Korsbackakyrkan) .......................................................... 73 19 32 
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-524 56 17
Kyrkogårdsvaktmästare (övriga kyrkogårdar) ...................................................... 73 99 00 
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-524 56 40
Lennart Englesson, kyrkorådets ordförande ........................................................73 70 07 
lennart.englesson@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-876 99 67

Telefonnummer och e-postadresser


