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– Öppna och se !
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Sommar, sommar, sommar !
Så är den äntligen här – den efterlängtade sommaren!
Efter en mycket lång och kall vinter njuter vi av värmen, 
blommorna och naturen.
Också i sommar har vi de traditionella sommaraktiviteterna 
i församlingen: sommarcafé varannan tisdag i Birgittasalen, 
allsångskvällar i Kyrkparken, musik i sommarkväll och Musik vid 
ån i våra kyrkor. Sommarkyrkis för de yngre. Gamla kyrkan är 
öppen alla vardagar 17 juni–9 augusti 13–16. Välkommen dit för 
att bara njuta av stillhet, dricka en kopp kaffe eller för att delta 
i andakten klockan 14 och/eller den guidade visningen 14.30
Ja, det är mycket som Du kan välja att vara med i. Läs om allt detta i Församlingsbladet!
Välkommen till församlingen, också i sommarens tid.
Gud välsigne dig!
Mats

Församlingsbladet
Utges av Kävlinge församling

ansvarig Utgivare: KyrKoherde mats andersson-risberg
foto: birgitta geijer, tor eK m.fl.

grafiK: mireille mooij-lindman – redigering & layoUt: hans-Peter franK
trycK: KePa trycK ab, Kävlinge, UPPlaga: 5 500 exemPlar – distribUtion: Posten

nästa nUmmer UtKommer 29 aUgUsti – manUsstoPP: 5 aUgUsti!

Nu är det åter igen 
dags för församlingens 

sommarverksamhet för Dig 
som är mellan 6 och 12 år gammal:

Sommarkyrkis !
Vi pysslar, bakar, leker åker på utflykt 
och har roligt tillsammans! Vi är 
utomhus i det vackra vädret så mycket 
som det är möjligt.
Sommarkyrkis håller öppet måndag–
fredag kl. 10–16 under veckorna 25–26 
och 32–33.
Det går bra att anmäla sig till en 
vecka och vi har tolv platser per vecka. 

Sommarkyrkis kostar 100 kronor för en vecka och då får man lagad mat till lunch och 
mellanmål på eftermiddagen.
Vi ser fram emot Din anmälan på telefon 070-263 99 34 (Irene Andersson) eller via e-post: 
a.irene.andersson@svenskakyrkan.se.



Karnevalsmässa med små & stora
På Fastlagssöndagen firade vi som vanligt karnevalsmässa med fest i Birgittasalen efteråt
Efter att ha styrkt sig med fastlagsbulle och saft, gick församlingens yngre medlemmar 
frejdigt loss på den upphängda godistunnan, för att slå sönder den så att dess innehåll 
blev åtkomligt. Bilderna nedan vittnar om deras målmedvetenhet …

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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Att leva i sitt dop
Musikgudstjänst söndag 2 juni 18.00 i Stora Harrie kyrka
Två av våra ”Annor” – Lindelöf och Åberg – sjunger och spelar tillsammans.

Astrid Lindgren
Musikgudstjänst söndag 9 juni 15.00 i Korsbackakyrkan
GodIs-kören och Pink Ladies framför ett Astrid Lindgren-collage.

Friluftsgudstjänst på Midsommardagen
Midsommardagen, 22 juni, 15.00 i minneslunden på Stora Harrie kyrkogård 
(Vid dåligt väder i kyrkan)
Det vackra i naturen hyllas på Midsommardagen. Svenska kyrkan firar dagen i samarbete 
med Världsnaturfonden – en dag att särskilt minnas och be för vår värld och alla i den. 
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Kontraktets sommarkyrkoutfärd
Onsdag 24 juli 19.00 i Korsbackakyrkan
Liksom tidigare år erbjuds det under sommaren ett flertal tillfällen att besöka olika kyrkor i 
Rönnebergs kontrakt. En av utfärderna i år går till Korsbackakyrkan, där blir det gudstjänst 
med mycket sång och musik samt kaffeservering efteråt. Se även sidan 11!

Kyrkogårdsvandring i Södervidinge med Pål Reijer
Söndag 28 juli 14.00 i Södervidinge kyrka
Pål Reijer vill arbeta med att utveckla den svenska kyrkogårdskulturen, att våra kyrkogårdar 
ska bli goda mentala mötesplatser där arkitektur, konst och kultur är viktiga delar.
De senaste 30–40 åren har kyrkogårdarna betraktats med endast tekniska ögon och man 
har missat de stora möjligheterna som finns att lyfta fram miljön som något speciellt.
Kyrkogården är ingen vanlig grönyta kyrkogården ska underlätta sorgearbetet eller ge 
sorgen en rätt miljö genom sin viktigaste uppgift – att förmedla frid.

Det händer i Din församling
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.
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Tornmusik och friluftsgudstjänst i Virke

Kristi himmelsfärds dag
firades på traditionellt sätt med tornmusik och friluftsgudstjänst i Virke.
Av säkerhetsskäl utfördes dock tornmusiken i markplanet.
Den lilla men tappra skara som hade trotsat regnet som hängde i luften belönades med 
musik, en hänförande utsikt och, så småningom solsken!
Kyrkoherde Mats predikade bland annat om internets betydelse för förståelsen av Guds 
allestädesnärvaro.
Romele musikkår är bokad till nästa år – så skriv in 29 maj 2014 i Din kalender!

55



Friluftsgudstjänst med våra husdjur
Söndag 4 augusti 15.00 i parken vid Gamla kyrkan
Alla ni hussar och mattar är välkomna till denna gudstjänst med hundar, 
katter, kaniner, mjukisdjur eller andra djur!

Motormässa med Favoritorkestern
Söndag 18 augusti 14.00 i och omkring Lilla Harrie kyrka

Så är det dags igen för gammelbilarnas söndag i Lilla Harrie. Det blir 
förhoppningsvis många vackra klenoder från flydda tider, och det 

blir som vanligt mycket sång och musik; även i år medverkar 
Favoritorkestern i gudstjänsten.

Efteråt serveras kaffe vid Byagården, där vi också kan njuta 
av de vackra fordonen.

Friluftsgudstjänst och grillfest !
Söndag 25 augusti 14.00 i Södervidinge 
(Vid dåligt väder i Kyrksalen)
Vi firar först en friluftsgudstjänst. Sedan avnjuter vi 
nygrillad gris med alla tillbehör medan vi lyssnar till 
musikunderhållning. Alla hälsas välkomna till denna 
traditionella familjefest för hela församlingen – ingen 
föranmälan behövs – det är bara att komma och 
låta sig väl smaka!

Upptaktsmässa & församlingsdag
Söndag 8 september 11.00 i parken vid Gamla kyrkan 
(Vid dåligt väder i Korsbackakyrkan)
Friluftsgudstjänst vid Gamla kyrkan, allsång, korvgrillning och fika, lotterier, tipspromenad, 
hoppborg och härlig gemenskap för alla. Ta med dig familjen och vännerna och var med!

Läslust i sommar?
Tre kvällar under sommaren träffas vi i församlingsgården för 

att samtala kring en bok vi läst.
Datumen är 18 juni, 23 juli och 20 augusti. Tiden är 18.30–20.00.

Ost, kex och cider samt kaffe serveras!
Är du intresserad?

Anmäl dig snarast, så skickar jag den första boken med posten. Vi måste vara minst 
fyra stycken deltagare.
Anmälan till undertecknad eller till Brita på expeditionen, 046-73 99 00.
Allt gott och njut av sommaren! 
Eva Falck 070-319 00 42
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Hemvändardag i Södervidinge

En ny tradition föddes när vi firade hemvändardag i Södervidinge.
Det blev så trångt vid kaffeborden att vi fick duka även inne i kyrkan. Under eftermiddagen 
fanns också möjlighet att besöka Sivs vävstuga (gamla skolan) och Ingvar i smedjan.
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Konfirmand 2013/2014 

”Tror du vi kan ropa efter nå’n med förstånd 
som kan se vad vi gör och förstå vad vi menar? 

Jag tror du söker efter mer än du ser men 
jag ser att du ler och jag tror att du tvivlar 

Vart jag mig i världen vänder står jag där med tomma händer
längtar efter något som kan rädda mig” 

– Den svenska björnstammen

Veckoläsning på torsdagar under terminerna 
Vi pratar om livet, oss själva, världen, Gud och tro. 
Vi ser film, målar, samtalar och diskuterar, gör 
drama, har andakter och en massa annat kul! 
Vi träffas ungefär varannan torsdag 16.00–18.30. 
Någon helg per termin träffas vi på lördagar och 
söndagar (för att vara med på söndagens 
gudstjänst). 
Två helgläger: 20–22 september och 2–4 maj 
 
Konfirmation i Korsbackakyrkan 18 maj 2014. 

Sommarlägerkonfirmation
Vi träffas både hemma i Kävlinge och åker på läger.

Vi åker på en hel veckas konfirmationsläger där vi har 
intensiva dagar med lek, samtal, andakter, mys, bus, vänskap, 

mat, utflykter och annat kul!
Här hemma igen träffas vi på dagarna och sista veckan 

förbereder vi konfirmationsmässan tillsammans.
De tre första veckorna på sommarlovet (25–27).

En vecka hemma, en på läger och den sista veckan hemma.

Konfirmation i Korsbackakyrkan 6 juli 2014
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Konfirmations- och språkresa till England 
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 2014 
Anmälan och mer information: 
Mats Andersson-Risberg, kyrkoherde 
070-319 80 94 
mats.a.risberg@svenskakyrkan.se 

Hittar Du inget alternativ som passar?

Kanske är Ni flera som har en träning som 
krockar med tiderna eller något liknande. 

 
Hör av Dig till oss, så försöker vi hitta en lösning som 

passar just Dig! 

Har du frågor? Vill du veta mer? Kontakta oss gärna! 

Helen Hansson, församlingspedagog 
070-319 80 18 
helen.hansson@svenskakyrkan.se 
 
Anna Åberg, präst 
070-319 10 25 
anna.aberg@svenskakyrkan.se 

Annika Brandsten, församlingspedagog
070-228 84 45 
annika.brandsten@svenskakyrkan.se 
 
Eva Falck, präst 
070-319 00 42 
eva.falck@svenskakyrkan.se 

 

Gör din röst hörd
Den 15 september är det kyrkoval. Då kan du som är medlem i Svenska kyrkan påverka 
färdriktningen de närmsta fyra åren för Sveriges största medlemsorganisation.
Svenska kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt 
utöva diakoni och mission. Din röst i kyrkovalet ger dig inflytande över hur din hemförsamling 
sköter sitt liv och sin verksamhet under den kommande mandatperioden.
Vi lever i en tid då det talas mer om Gud och religion än på länge. 
Förväntningarna på kyrkans närvaro är många, stora och olika: 
gudstjänster och riter som tolkar livets mening från födelse till 
begravning, diakonalt arbete, stöd i kriser, undervisning och 
kultur, en fristad som ger andrum …
Genom din röst i kyrkovalet är du med om att prioritera och utveckla. 
Antje Jackelén – biskop i Lunds stift
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Juni
2 1 e. tref. 11.00 

18.00
Högmässa i Gamla kyrkan • Söndagsskola 
Musikgudstjänst i Stora Harrie kyrka • Att leva i sitt dop · Anna Lindelöf & Åberg

9 2 e. tref. 11.00 
15.00

Sånggudstjänst i Korsbackakyrkan • Jubilarernas dag 
Gudstjänst med Astrid Lindgren-musik i Korsbackakyrkan • Barnkörerna

11 Tisdag 14.00 Sommarcafé med allsång i Birgittasalen 14.00–15.30

16 3 e. tref 11.00 
14.00 
18.00

Högmässa i Gamla kyrkan • Söndagsskola 
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Virke kyrka 
Friluftsmusik i sommarkväll vid Byagården i Lilla Harrie • Morendo Brass

19 Onsdag 18.00 Allsångskväll med fika i parken vid Gamla kyrkan (Vid dåligt väder i Birgittasalen)

22 Midsommard. 15.00 Friluftsgudstjänst vid Stora Harrie kyrka • Kaffe

23 D. h. Johannes 
döparens d.

11.00 
19.30

Högmässa i Gamla kyrkan • Söndagsskola 
Musik vid ån i parken vid Gamla kyrkan • Skromberga blåsorkester med drillflickor

25 Tisdag 14.00 Sommarcafé med allsång i Birgittasalen 14.00–15.30

30 Apostladagen 11.00 
18.00

Högmässa i Gamla kyrkan • Söndagsskola 
Musik i sommarkväll i Virke kyrka • Ann-Sofie Persson

Juli
7 6 e. tref. 11.00 

19.30
Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan 
Musik vid ån i Korsbackakyrkan • Danne Stråhed & Dynamo

9 Tisdag 14.00 Sommarcafé med allsång i Birgittasalen 14.00–15.30

13 Lördag 11.00 
14.00 
17.00

Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan 
Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan 
Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan

14 Kristi 
förklarings 
dag

11.00 
14.00 
18.00

Högmässa i Gamla kyrkan 
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Stora Harrie kyrka 
Musik i sommarkväll i Södervidinge kyrka • Glara: ”Sånger och psalmer i jazzton”

17 Onsdag 18.00 Allsångskväll med fika i parken vid Gamla kyrkan (Vid dåligt väder i Birgittasalen)

21 8 e. tref. 11.00 
19.30

Högmässa i Gamla kyrkan 
Musik vid ån i Korsbackakyrkan • Kalle Leander, tenor – Johan Reis, piano

23 Tisdag 14.00 Sommarcafé med allsång i Birgittasalen 14.00–15.30

24 Onsdag 19.00 Sommarkyrkogudstjänst i Korsbackakyrkan • Kaffe

28 9 e. tref. 11.00 
14.00 
19.30

Högmässa i Gamla kyrkan 
Gudstjänst med kaffe i Södervidinge kyrka • Kyrkogårdsvandring med Pål Reijer 
Musik vid ån i Korsbackakyrkan • The Sammy Rimington International Band

Kalendarium för tiden 2 juni–8 september
Se även dagstidningarnas predikoturer och våra anslagstavlor samt vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kavlinge !
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Kalendarium för tiden 2 juni–8 september
Se även dagstidningarnas predikoturer och våra anslagstavlor samt vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kavlinge !

Kontraktets sommarkyrkoutfärder
Onsdagar 12 juni – 31 juli kl. 19.00

12/6 Asmundtorp, 19/6 Norrvidinge, 26/6 Löddeköpinge, 3/7 Svalöv, 10/7 V. Karaby, 
17/7 Lackalänga, 24/7 Korsbackakyrkan samt 31/7 Landskrona Sofia Albertina

Liksom tidigare år erbjuds det under sommaren ett flertal tillfällen att besöka olika 
kyrkor i Rönnebergs kontrakt.
Varje församling utformar programmet själva. Fasta punkter brukar vara visning av 
kyrkan samt en enkel fika i eller i anslutning till kyrkan.
Välkomna! – Per Svensson, kontraktsprost

Augusti
4 10 e. tref. 15.00 

18.00
Gudstjänst med våra husdjur i parken vid Gamla kyrkan 
Musik i sommarkväll i Stora Harrie kyrka • Möllevångens Vokalensemble

6 Tisdag 14.00 Sommarcafé med allsång i Birgittasalen 14.00–15.30

11 11 e. tref. 11.00 
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan 
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Virke kyrka

14 Onsdag 18.00 Allsångskväll med fika i parken vid Gamla kyrkan (Vid dåligt väder i Birgittasalen)

18 12 e. tref. 11.00 
14.00 
19.30

Högmässa i Gamla kyrkan 
Motormässa i Lilla Harrie • Favoritorkestern · Bilutställning vid Byagården 
Musik vid ån i Korsbackakyrkan • ”Orgel rockt!” · Rock, pop och filmmusik på orgel

20 Tisdag 14.00 Sommarcafé med allsång i Birgittasalen 14.00–15.30

25 13 e. tref. 11.00 
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan 
Friluftsgudstjänst och grillfest i Södervidinge

September
1 14 e. tref. 14.00 

18.00
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Stora Harrie kyrka 
Mässa i Taizé-ton i Gamla kyrkan

4 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen

8 15 e. tref. 11.00 Upptaktsmässa i parken vid Gamla kyrkan • Lekar, underhållning & korvgrillning

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 14.30 Andakt på Kullagården

Använd gärna kyrktaxi, tel. 71 02 68, för att åka till våra gudstjänster!
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Musik i sommarkväll
Utomhuskonsert med Morendo Brass
Söndag 16 juni 18.00 vid Byagården i Lilla Harrie

Gustav Blomsterberg – dirigent

Morendo Brass består av ett 25-tal personer med olika musikalisk bakgrund. 
Medlemmarna är amatörer med ofta lång erfarenhet. Morendo, som på musikspråk 
betyder utdöende,skall uppfattas som en drift med en allvarlig underton med 
ensemblens rekryteringsbas. De senaste årens utveckling, såväl ur antalssynvinkel 
som kvalitetsmässigt har dock gjort att namnet ifrågasatts.
Morendo framför såväl populär underhållningsmusik som klassiska verk och kyrkomusik. 
Marscher, hymner, filmmusik, pop och traditionell brassbandsmusik är en del av 
repertoaren.

www.morendo.se

– Jag har fått en stund här på jorden
Söndag 30 juni 18.00 i Virke kyrka

Ann-Sofie Persson – sopran
Ann-Sofie Persson är född och uppvuxen i Virke, där hon 
som körsångare och orgelelev till församlingens kyrkomusiker 
inledde sin musikutbildning, som därefter fortsatt vid 
Oskarshamns, Sundsgårdens och Vadstena folkhögskolor 
samt Musikhögskolan i Piteå.

www.annsofiepersson.se
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– Sånger och psalmer i jazzton med Glara
Söndag 14 juli 18.00 i Södervidinge kyrka

Mira Palme – sång · Oscar Johansson – piano 
Donovan von Martens – kontrabas · Måns Wikenmo – trummor
Glara framför i egna arrangemang allt från Evert Taube och Dan Andersson till psalmer 
och egna kompositioner – en finstämd och lekfull musikalisk blandning med tonvikt 
på svensk tradition. Våren 2012 släppte Glara sitt debutalbum på Havtorn Records.
Recension i Ystads Allehanda av konsert på Ystad Sweden Jazz Festival, sommaren 2011:

”Det är inte valen av melodier som sådana som får Glara att skilja sig från 
mängden. Repertoaren har en viss sakral prägel, men här ryms även musik av 

mystiker som Dan Andersson 
och helt oandliga stycken av 
Monica Dominique.
Hundratals artister gör dessa 
stycken, men få, om ens några, 
med den nedtonade innerlighet 
och ro som bandet presterar.
Alltsammans rullade ut sig som 
en loj katt i bakgårdssolen.
Ljuvligt!”

www.glara.se

– Musica lætitiæ comes, medicina dolorum 
med Möllevångens Vokalensemble
Söndag 4 augusti 18.00 i Stora Harrie kyrka

Fredrik Wiktor – dirigent
Möllevångens vokalensemble är en blandad kör med 20 medlemmar.
Kören har en blandad repertoar som sträcker sig från klassisk svensk körmusik till 
folkmusik och vidare mot Rachmaninov och Mozart. Man sjunger företrädesvis a 
capella och sedan 2007 leds kören av Fredrik Viktor, som är utbildad vid Vadstena och 
Sundsgårdens folkhögskolor samt vid Musikhögskolan i Malmö.
Kören bildades i slutet på 90-talet i Svedala 
och gick tidigare under namnet Svedala 
vokalensemble.
Efter att de flesta i kören flyttat till Malmö 
och Möllevångsområdet bytte kören 
namn 2008.

www.mollevangensvokalensemble.se
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2013

I Kävlinges och Löddeköpinges kyrkor och 
församlingshem serveras återigen en buffé 
med ett högklassigt men ändå lättsmält 

urval av tonala läckerheter.
I anslutning till konserterna bjuder vi på en 
enkel förtäring – en mötesplats för artister 

och publik.

Välkommen !

Söndag 23 juni 19.30 i Kävlinge kyrkpark 
(Vid dåligt väder i Korsbackakyrkan)

Skromberga blåSorkeSter
Drillflickor · Dirigent: Peter ljung

Skromberga Blåsorkester, Sveriges näst äldsta musikkår, kommer från Ekeby i Bjuvs 
kommun. 1878 är dokumenterat som orkesterns startår. Musikkårens förste ledare hette 
Lars Magnus Béen och var klockare i Kropps församling utanför Helsingborg. Orkesterns 
nuvarande dirigent heter Peter Ljung och har sitt dagliga värv som musiklärare i Kävlinge, 
där han bland annat leder flera av kommunala musikskolans orkestrar och ensembler.

www.sboekeby.se

Söndag 30 juni 19.30 i Löddeköpinge kyrka
minervakvartetten
– romantiSka klanger

www.minervakvartetten.n.nu

Söndag 7 juli 19.30 i Korsbackakyrkan
Danne StråheD & Dynamo

Danne Stråhed har sjungit låten som hyllar de skånsktalande 
flickorna, medverkat i ett av Sveriges mest kända dansband och 
satt upp två uppmärksammade nyårsrevyer som tagit publiken 
med storm.
Sedan han vid sexton års ålder fattade mikrofonen i sitt första 
dansband har malmöfödde Danne Stråheds karriär bara gått en 
väg – spikrakt uppåt. Idag är han en av våra mest folkkära artister.

www.dannestrahed.se
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Söndag 14 juli 19.30 i Löddeköpinge församlingshem
malleuS incuS

– bach to the future
www.malleusincus.se

Söndag 28 juli 19.30 i Korsbackakyrkan
the Sammy rimington 
international banD

Sammy rimington, englanD 
– kaPellmäStare, klarinett, Saxofon & Sång 

freDrik john, SVerige – trombon 
Per larSSon, Danmark – Piano 

Wouter nouWenS, neDerlänDerna 
– tenorbanjo & tenorgitarr 

PhiliPPe De Smet, belgien – trummor

Sammy Rimington är en av världens ledande klarinettister 
inom den klassiska jazzen med nära 300 skivinspelningar 
tillsammans med många av New Orleans-jazzens 
legendariska musiker.

www.sammyrimington.com

Söndag 21 juli 19.30 i Korsbackakyrkan
till havS !

kalle leanDer – tenor · johan reiS – Piano

Lundatenoren Kalle Leander, född 1982, är en ung, lovande 
tenor från Lund, nyligen utexaminerad från Operahögskolan 
i Stockholm och tidigare utbildad vid Musikhögskolan i 
Malmö samt Musikkonservatoriet i Falun. Bland hans roller 
kan nämnas ”Orféo” i Ĺ Orféo på Ystad Teater, ”Nemorino” 
i Kärieksdrycken på Folkoperan, ”Don Anchise” i La finta 
giardiniera på Drottningholms Slottsteater och ”Borsa” i 
Rigoletto på Kungliga Operan.
Konsertant har Kalle bland annat framträtt på Malmö 
konserthus, Kungliga slottet, Blå Hallen i Stockholms stadshus, 
Nybrokajen i Stockholm och Aula Magda Santa Lucia i Bologna.
I rollen som ”Normanno” gör han i 
sommar sin debut på Opera på Skäret..

Johan Reis är utbildad konsertpianist vid Musikhögskolan i Malmö 
där han har haft prof. Hans Pålsson som huvudlärare. Han har tidigare 
utbildat sig under två år vid Musikkonservatoriet i Falun. Johan 
har stor konserterfarenhet genom uppdrag inom såväl klassisk 
musik som andra genrer. 2007 var han solist på Malmö konserthus 
tillsammans med Malmö Symfoniorkester. Johan har vid ett flertal 
tillfällen framträtt tillsammans med Robert Wells och även med 
artister som Martin Stenmark, LaGaylia Frazier och Sonja Aldén. Han 
har också arbetat en hel del som repetitör.
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Söndag 25 augusti 19.30 i Löddeköpinge församlingshem
hanS PålSSon – Piano

www.hanspalsson.se

Söndag 11 augusti 19.30 i Löddeköpinge kyrka
enSemble flatterie

air flatterie – Ditt flygbolag från barocken !
mette af klint – SoPran · anna-carin fogelqViSt – blockflöjt 

hanS lunDquiSt – luta · Pelle halVarSSon – cello 
trummaSkinen rolanD tr55 – rytmer

www.flatterie.se

Söndag 4 augusti 19.30 i Löddeköpinge kyrka
ann-Sofi härSteDt – SoPran 
carSten grønDahl – gitarr

www.carsten.nu

– ett Samarrangemang 
mellan 

käVlinge kommun 
Samt 

käVlinge och löDDebygDenS förSamlingar

Söndag 18 augusti 19.30 i Korsbackakyrkan
orgel rockt ! 
Patrick gläSer – orgel

Rockklassiker, filmteman och musikalfavoriter.
Musik för mage och huvud, och som tar sig in under huden. Så 
beskriver Patrick Gläser själv sina arrangemang för orgel. Han 
är musikproducent, organist och körledare och har gjort det 
till sitt signum att spela allt från Sting, Metallica och Europe till 

soundtrack från storfilmer som Gladiator och Pirates of the Caribbean på orgel. Sedan 
2009 har han gett flera konserter i kyrkor, i första hand i 
hemlandet Tyskland, men även i Holland och Österrike.
För den som vill ha ett smakprov redan nu finns flera 
klipp från tidigare orgelkonserter och inspelningar på 
YouTube – sök på: ”orgel rockt”.
Denna konsert sponsras av Barsebäck Resort.

www.orgel-rockt.de
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Allsångskvällar 
vid Gamla kyrkan

Onsdagarna 19/6, 17/7 & 14/8 kl. 18.00
Allsång, melodikryss & kaffeservering i Kyrkparken

Sommarcafé med 
allsång i Birgittasalen
Tisdagar i jämna veckor 14.00–15.30

Under Tisdagsklubbens sommaruppehåll träffas vi i Birgittasalen, 
Västergatan 7, varannan vecka, med start i vecka 24.

Vi inleder med allsång, sedan dricker vi kaffe och äter en hembakt kaka. 
Vi avslutar med en kort andakt och kanske någon mer sång.

Välkommen 11 och 25 juni, 9 och 23 juli samt 6 och 20 augusti!



Det är nu många år sedan Lilla Harrie 
kyrka renoverades senast. Nu är det 
äntligen dags.
I samband med målning och lagning 
har det också blivit en del förändringar. 
Dessa har sin grund i de krav som vi har 
på en kyrkobyggnad i vår tid.
B land annat  handlar  det  om 
tillgänglighet för rörelsehindrade, 
om bättre utrymme för kyrkkaffe 
och k yrkkor v, bättre plats för 
musikverksamheten och för dop och 
så vidare.
Kyrkan har fått fina innerfönster, som 
kommer att hjälpa till att hålla ett bra 
klimat. En ny orgel är också planerad.
Kyrkan får ett nygammalt altare, där 
stenar från ett äldre altare, som man 
funnit vid renoveringen, är inmurade i 
det nya. Delar av den medeltida kyrkans 
kor har också kommit i dagen genom 
renoveringen.

Vid motormässan 18 augusti kommer kyrkan att användas för första gången efter 
renoveringen. Senare i höst kommer vi att ha en festmässa för att fira!

Lil la  H arrie  k y rkas  re nove ring

Murarlärlingen eMil fogar tegelgolv

Kittning av fönster
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Lil la  H arrie  k y rkas  re nove ring

Bilderna på detta uppslag är tagna av murare Tor Ek, som välvilligt gett oss tillstånd att 
publicera dem här.
Tor Ek driver även bloggen Byggnadsvård, där det finns många fler bilder från renoveringen 
i Lilla Harrie och från andra intressanta projekt.
Bloggen hittar Du på adressen: www.byggnadsvardmur.blogspot.se!

Bilden ovan är ”sista chansen” att beskåda de medeltida stenar som murats in i altaret!

altarbygge

Klart !nästan Klart …
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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
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
Elinore Uvemark, vik. kantor ................................................................................................... 73 99 05 
elinore.uvemark@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-276 45 61
Helen Hansson, församlingspedagog ................................................................................. 73 99 10 
helen.hansson@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-319 80 18
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
Johan Solstad, kyrkogårdsvaktmästare ...............................................................................73 19 32 
johan.solstad@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-524 56 17
Carina Fredin, kyrkovaktmästare ........................................................................................... 73 99 00 
carina.fredin@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-524 56 07
Annika Lennartsson, kyrkovaktmästare/husmor (Birgittasalen) .............................. 73 99 11 
annika.d.lennartsson@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-524 90 02
Birgit ”Bibbi” Johansson, husmor (Birgittasalen) ........................................................... 73 99 11 
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se
Lennart Englesson, kyrkorådets ordförande ....................................................................73 70 07 
lennart.englesson@svenskakyrkan.se · Mobil: 070-876 99 67

Telefonnummer och e-postadresser


