
KYRKBLADET 
Kävlinge

Fullt hus för Världens Barn!

November-februari 2015/16

 Vad vill du fråga en präst?
- enkät på stan

 

”Här får man vänner och pratar om Gud”
- läs om Miniorerna och våra andra grupper

 

Allt om julens gudstjänster och konserter
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Ledare

Ljus i en mörk tid
Vi närmar oss årets mörkaste 
tid med långa nätter och korta 
dagar. Mörkt. Det är också på 
många sätt mörkt omkring oss. 
Terrordåd i Paris och Beirut. Krig 
i Syrien, Sydsudan, Ukraina och 
många andra ställen.
Människor på flykt. Det är mörkt 
och kallt på många sätt. Också i 
många hjärtan.
Då kan ett ljus få visa vägen. Ett ljus, som ger både 
värme och ljus i mörkret och kylan.
I adventstiden tänder vi ljus. Vi  ser fram emot julen, det 
lilla barnet som föddes i Betlehem, han som sa: 
”Jag är världens ljus”.

Vi behöver ljus och värme.

Välkommen till kyrkan i advents- och jultid. 

Välkommen in i värmen!

Glad Advent, en God Jul 
och ett Gott Nytt År!

Gud välsigne dig!

Mats

Ny tidning
Du håller det nya ”församlingsbladet” i din hand.  För-
samlingsbladet som nu heter Kyrkbladet och är utformat 
på ett annat sätt än tidigare. 
Pernilla Gudmundsson har börjat som 
kommunikatör i kyrkan i Kävlinge och 
har redan gjort förändringar.
Vi vill gärna att du berättar vad du 
tycker om tidningen, om dess innehåll 
och om det nya formatet. Hör gärna av 
Dig så att vi får idéer om hur vi kan gå 
vidare.

Allt gott!

Mats, kyrkoherde.

mats.a.risberg@svenskakyrkan.se
pernilla.gudmundsson@svenskakyrkan.se

Kyrkbladet hette tidigare Församlingsbladet och ges ut av Svenska kyrkan i Kävlinge.
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Mats Andersson-Risberg. 

Text och foto: Pernilla Gudmundsson (om inget annat anges). 
Omslagsbild: Smilla Stolarz fick en fin ansiktsmålning på café Världens Barn i Birgittsalen. Läs mer på sidan 13.

Redigering och layout: Tanja Susec, Tryck: Kepa Tryck AB, Kävlinge
Upplaga: 5 500 exemplar. Distribution: Posten. Nästa nummer distribueras 4 februari.

Innehåll
sid. 3–7  Vad gör kyrkan på vardagarna   
  egentligen?

 s. 3  Körer

 s. 4  Miniorer och Juniorer

 s. 5  Öppet Hus för föräldralediga

  s. 6  Tisdagsklubben och Dragspelsklubben

 s. 7  Biljardcafé
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sid. 10–11  Nyfiken på: Diakon – en kyrkans  
  socialarbetare
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Välkommen till kyrkan i advent och jul. Se hela programmet på sidan 8 och 9.

Mats Andersson-Risberg

Pernilla Gudmundsson
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Välkommen till oss

Vad gör kyrkan på vardagarna egentligen?
Kyrka.  Man tänker söndag, klockringning och gudstjänst. Men vad händer alla andra dagar?  
I Kävlinge församling finns verksamhet från vaggan till graven. Det är träffar med föräldralediga, 
småbarnsgudsjänst och babyrytmik, miniorer och juniorer, ungdomsgrupp och pensionärsklubb. 
För att inte tala om alla körer. I Kävlinge finns sex olika.

Varför sjunger du i kör i kyrkan?
Oj … jag har alltid sjungit, det är 
roligt. Jag har varit med sedan barn-
kören, gick sedan vidare till ungdoms- 
kör och nu sjunger jag i Kävlinge 
kyrkokör. Det är en härlig gemenskap 
och roligt att träffas.

Rebecca Nilsson, Kävlinge kyrkokör
 

FAKTA  Kävlinge kyrkokör 
När:  Tisdagar kl. 19.20–21.20. 
Var:  Birgittasalen, församlingsgården. 
För vem:  Dig över 20. 
Vad:  Gospel och lite svängigare musik.   
 Deltagande är gratis och du är välkommen  
 att prova! 
Kontakt:  Anna Lindelöf 070-319 04 86,   
 anna.lindelof@svenskakyrkan.se

Det är roligt att vara med. Jag har 
sjungit i Godiskören sedan jag gick 
i ettan. Nu går jag i tvåan. Vi är 20 
stycken med i kören. Annars går jag 
på ridning och scouter också …

Klara Gräsman, 
Godiskören

FAKTA  Godiskören 
När:  Tisdagar kl. 18–18.45 
Var:  Församlingsgården våning 3. 
För vem:  För dig som går i förskoleklass upp till  
 årskurs 3. 
Vad:  Vi sjunger för att det är roligt. Det kostar  
 inget och du är välkommen att prova!
Kontakt:  Anna Lindelöf 070-319 04 86,   
 anna.lindelof@svenskakyrkan.se

Jag tycker verkligen om att sjunga, det 
är min friskvård och ett sätt för mig att 
komma tillbaka efter en depression. 
Sången ger mig glädje. Sen är det inte 
bara sången, att vara med i en kör är 
en gemenskap och vi skrattar mycket. 
Innan tänkte jag att jag kanske inte 
hade tid. Men det är en gång i veckan 
och nu tar jag mig tid.

Christina Hedblom, Harrie-Wirke kyrkokör

FAKTA  Harrie-Wirke kyrkokör 
När: Torsdagar 19–21.30 
Var:  Birgittasalen, församlingsgården 
För vem:  Alla över 20 är välkomna! 
Vad:  Blandad kör, både män och kvinnor.   
 Stämsång. Fokus är på sång vid olika   
 gudstjänster i församlingens kyrkor men  
 även på stan till exempel under   
 Vårmarknaden och Valborgsmässoafton.
Kontakt:  Hans-Peter Frank 070-319 77 72,   
 hans-peter.frank@svenskakyrkan.se

Jag sjöng länge endast i duschen, men 
för några år sedan vågade jag börja 
i en kör i Malmö. När vi flyttade till 
Kävlinge hade det blivit en vana att 
sjunga i kör, så jag gick med här. Det 
är jätteroligt! Och med Hans-Peter 
som körledare kan allt hända … Just 
nu är vi ett tjugotal kvinnor men bara 
fyra stycken män. Jag vet inte om de är 
blyga, men skriv att vi behöver bli fler!  

Agne Bengtsson, Tisdagskören

FAKTA  Tisdagskören
När:  Tisdagar 13–13.45. 
Var:  Birgittasalen, församlingsgården. 
För vem:  Pensionärer.  
Vad:  Alla kan sjunga! Ingen erfarenhet av   
 körsång krävs.
Kontakt:  Hans-Peter Frank 070-319 77 72,   
 hans-peter.frank@svenskakyrkan.se

Rebecca Nilsson Christina Hedblom

Klara Gräsman

Agne Bengtsson
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Är det roligt på Juniorerna?
– Ja, vi får baka och göra nästan vad vi 
vill, säger Moa Gernersson, 12 år, som 
varit med i både Miniorer och Juniorer. 
Förra veckan bakade vi kanelbullar och 
bjöd på våra familjer. Förresten: har vi 
fått några fler brev från Sydsudan?
Frågan är ställd till barn- och ung-
domsledare Henrik Esping som berättar: 
– Vi har följt en familj i Sydsudan un-
der ett år. Vi pratar om likheter och 
olikheter i våra liv. På senare tid har 
det varit väldigt oroligt på platsen och 
människor har tvingats lämna sina 
hem och fly ut i bushen. Så just nu får 
vi inte kontakt med dem. Så snart vi 
får det ska vi fråga vad de behöver, och 
om vi kan hjälpa till på något sätt.

FAKTA  Juniorer
När:  Torsdagar och fredagar kl. 14–16. 
Var:  Torsdagar: Nordanväg 14 C,    
 Fredagar: Rinnbovägen 32. 
För vem:  Barn från 10 år och uppåt. 
Kontakt:  Henrik Esping 070-319 80 18,   
 henrik.esping@svenskakyrkan.se eller   
 Irene Andersson 070-263 99 34,   
 a.irene.andersson@svenskakyrkan.se

Korsbacka en blåsig tisdagseftermiddag i oktober. Kyrk-
bladet försöker hitta kyrkans källarlokal där Miniorer 
och Juniorer träffas under några eftermiddagar i veckan. 
I nordöstra änden av lekplatsen med klätterställning får 
vi napp. Nerför en trappa och vi är inne. Här är det 
varmt och mysigt. Framdukat står tekakor och yoghurt. 
På borden är det förberett för pyssel. Ett tiotal barn har 
samlats efter skolan och avbryter sin lek för att samlas 
i soffgruppen. Man diskuterar terminens tema som är 
Tacksamhet. Barnen skriver ner tre saker de är tacksam-
ma över. Vissa av lapparna ska läsas upp på söndagens 
Tacksägelsegudsjänst. 

Varför går du på Miniorerna?
– Det är roligt. Här får man vänner. 
Vi har hemliga uppdrag, pysslar och 
får lära oss om Gud. Och så har vi oli-
ka teman. Förra året pratade vi om hel-
gon. Jag valde Maria för det heter min 
Mamma. Kommer jag i tidningen nu?

Ebbe Nilsson, 8 år.

FAKTA  Miniorerna
När:  Månd, tisd eller onsdag kl. 14–16. 
Var:  Måndagar: Rinnbovägen 32,    
 övriga dagar Nordanväg 14 C. 
För vem:  Barn 6–9 år. 
Kontakt:  Henrik Esping 070-319 80 18,   
 henrik.esping@svenskakyrkan.se eller   
 Irene Andersson 070-263 99 34,   
 a.irene.andersson@svenskakyrkan.se

Sanna Stolarz trivs på Miniorerna. Tim Theander gör en girland. Slutresultatet blev över 20 meter!

Ebbe Nilsson

Moa Gernersson

Henrik Esping

Välkommen till oss
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Kyrkbladet åker vidare. Svenska kyrkan i Kävlinge har 
nämligen även ett radhus i Rinnebäck. Här kan de olika 
barn- och ungdomsgrupperna samlas vid speciella till-
fällen, till exempel för läger. Och på fredagar kommer 
föräldralediga med sina barn till Öppet.

– Det är så familjär och trevlig stäm-
ning här, säger Louise Andersson som 
kommit till dukat bord med sonen 
Alfred.
I dag är det extra festlig frukost med 
halloween-tema. Men när man är 
elva månader bryr man sig varken om 
spökgodis eller pumpa-pynt Däremot 
är man nyfiken på de andra bebisarna. 
– Jag tror de mår bra av att träffa andra barn. Men 
framför allt behöver nog vi föräldralediga komma 
hemifrån, säger Louise Andersson.
Alfred grabbar tag i Isolde, ettåringen i knät bredvid, 
som tittar storögt och sedan fyrar av ett stort leende.
– Alfred gillar de andra men framför allt sångstunden vi 
har efter fikat, berättar Louise Andersson som försöker 
ha en aktivitet per dag men är noga med vad.
– Jag gillar att gå på lugnare aktiviteter så inte                    
Alfred blir så uppskruvad. Här är en lagom grupp – jag 
uppskattar den jättemycket.

FAKTA  Öppet Hus för föräldralediga
När:  Fredagar kl. 9–12, tisdagar 14–16.
Var:  Fredagar: Rinnbovägen 32, 
 Tisdagar: Lilla Harrie byagård.
Hur:  Kom och gå som du vill – fika och träffa  
 andra föräldralediga. Kyrkans diakon finns  
 med. Avslutas med sångstund.
Kontakt:  Anna Rubin, 070-245 67 77,    
 anna.rubin@svenskakyrkan.se   
 (Rinnebäck) eller Pia Sandberg,   
 070-415 29 57 (Lilla Harrie).

Diakon Anna Rubin håller Öppet Hus för föräldralediga.

Närkontakt. Isolde med mamma Emelie Bodestedt och Alfred.

Louise Andersson
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Förutom grupper som miniorer och kyrkokör har kyrkan i Kävlinge ett flertal återkommande aktiviteter. Vad sägs om 
dart för damer, filmkvällar, biljardcafé eller pensionärsklubb? Här ser du ett axplock:

Peter Åberg, som lever med konstanta smärtor efter en cykelolycka, höll ett tankeväckande föredrag på Tisdagsklubben. 

”Det viktiga är att umgås och ha skoj” 
Ulla Rehnstam och Claes Jönsson packar ihop sina in-
strument efter ett hejdundrande framträdande i Kors-
backakyrkan. Båda har spelat länge och i olika konstel-
lationer.
– När jag var liten brukade jag sitta i pappas knä när 
han spelade. Jag fick mitt första egna dragspel när jag 
fyllde 10 år, berättar Ulla Rehnstam som spelar allt från 
schottis till tango.
Med dragspelsklubben spelar de både i kyrkan och ute 
på dansställen. En del är skolade spelemän, andra inte 
och man behöver inte vara notkunnig för att vara med.
– Det viktiga är att umgås och ha skoj, och det har vi i 
Dragspelsklubben, säger Claes Jönsson.

FAKTA  Dragspelsklubben
Repetion varannan måndag klockan 18.30 i Birgitta-
salen under ledning av kapellmästare Kenneth Thomas-
son, tel: 070-232 58 77

”Lev din dröm”
Han har blivit jagad av gatugäng i Brasilien, varit utsatt 
för ett kidnappningsförsök i Venezuela och upplevt en 
nödlandning då han trodde att hans sista stund var kom-
men.  Men det var en vanlig tisdag på väg mellan dagis-   
lämning och jobb i Lund som Peter Åberg höll på att 
dö i en cykelolycka. Nu lever han med konstanta smär-
tor men har ändå ett rikt liv och uppmanar oss att följa 
våra drömmar. För om man vågar och vill får man också 
simma med rosa delfiner eller springa US Marathon (Vi 
önskar dig lycka till, Peter! red. anm.). Det blev både 
tankeväckande men också många skratt när Peter Åberg 
var gäst hos Tisdagsklubben. Vad har du för drömmar?

FAKTA  Tisdagsklubben
Varje tisdag kl. 14 träffas ett glatt gäng på runt 100 
pensionärer i församlingsgården för att umgås. Det är 
olika underhållning varje gång men inleds alltid med 
sång och några ord från någon av våra präster. Och så 
kaffe såklart (till självkostnadspriset 20 kronor). 
Kontakt: Laila Johannesson 046-73 06 91. 
Välkommen!

Välkommen till oss
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Herrar i stöten
– Så, nu ska jag upp och förlora, skrattar Mats Jönsson 
och grabbar tag i biljardkön. Det är tisdag förmiddag 
och det betyder sedan några år tillbaka biljard i försam-
lingssalen för denna skara herrar. 
I dag är de bara fyra men brukar annars vara minst det 
dubbla. Vid bordet intill sitter Elon Wilson:
– Jag är här mest för de goda mackorna, skämtar han.

Det är Bibbi Johansson som har fixat smörgåsar när hon 
ändå förbereder för eftermiddagens träff med Tisdags- 
klubben. Bibbi är en av Kävlinge församlings många    
engagerade.
– Titta nu som han (Håkan Johansson) plockar ner dem 
en efter en, kommenterar Mats Jönsson och fortsätter:
– Du får fixa i bildprogrammet sen så att mina bollar 
också ser ut att vara nere.

FAKTA  Biljardcafé
Tisdagar 9–11 i Birgittasalen, församlingsgården.
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. 
Välkomna!

I nästa nummer av Kyrkbladet kan du 
läsa om fler av våra aktiviteter. Se också 
www.svenskakyrkan.se/kavlingeforsamling

Fullt drag med Ulla Rehnstam och Claes Jönsson i Dragspelsklubben.

Håkan Johansson får ner bollarna.

Elon Wilson kommer mest för fikat.
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Kalendarium

NOVEMBER
29 1:a advent 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan, Kävlinge kyrkokör, konfirmand- 

upptakt.

14.00 Gudstjänst i Virke kyrka, solosång.
15.30

16.00

Föredrag i Gamla kyrkan, Anders Ödman: Händelser kring 
Kävlinge Gamla kyrka.
Advents- & julkonsert i Gamla kyrkan, Malmö Spelmanslag 
med riksspelman Ola Larsson.

16.00 Gudstjänst i Lilla Harrie kyrka, Harrie–Wirke kyrkokör.
18.00 Gudstjänst i Stora Harrie kyrka, Harrie–Wirke kyrkokör.

DECEMBER
2 Onsdag 18.30 Julspel i Korsbackakyrkan. ”Loppan och Åsnan”

3 Torsdag 12.00 Middagsbön och litet julbord i Birgittasalen, 
Församlingsgården. Ingen föranmälan krävs.

5 Lördag 16.00 Julkonsert med Sveriges Dragspelsklubb, solister 
Maria Skogh mfl. i Korsbackakyrkan.

6 2:a advent 11.00 Mässa med små och stora, temaavslutning ”Vänskap”.
12.00 Julmarknad i Birgittasalen, Församlingsgården.
18.00 Polisens kör och musikkår ger julkonsert i 

Korsbackakyrkan.

9 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen, Församlingsgården. 
Familjen Bélier.

13 3:e advent 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan.
14.00 Luciagudstjänst i Lilla Harrie kyrka med efterföljande 

julfest i Byagården.

17.00 Luciagudstjänst i Korsbackakyrkan. Barn- ungdoms- och 
vuxenkörer medverkar.

16 Onsdag 19.00 Kulturskolans advents- och julkonsert i Korsbacka-
kyrkan.

19 Lördag 16.00 Julkonsert med Morendo Brass i Korsbackakyrkan.

20 4:e advent 11.00 Mariamässa i Gamla kyrkan. Ungdomskörer och 
LL Dance Studio medverkar.

18.00 Advents- och julmusikgudstjänst med Harrie–Wirke 
kyrkokör och brasskvartett i Stora Harrie kyrka. 
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24 JULAFTON 10.00 Andakt på Billingshäll.
11.00 Samling kring krubban i Korsbackakyrkan.
12.00 Öppet hus i Birgittasalen, Församlingsgården till 

klockan 15.

14.00 Julbön i Stora Harrie kyrka med sång av Maria Skogh.
16.00 Julbön i Gamla kyrkan med sång av Sanna Boysen.
23.30 Musik i julnatten i Södervidinge kyrka.
23.30 Midnattsmässa i Korsbackakyrkan med blåsensemble 

Folktetten.

25 JULDAGEN 06.30 Julotta i Lilla Harrie kyrka med Harrie-Wirke kyrkokör.
08.00 Julotta i Gamla kyrkan med Harrie-Wirke kyrkokör.

26 ANNANDAG JUL 16.00 Julens sånger i Virke kyrka med Personalensemble från 
Kävlinge församling.

27 SÖND EFTER JUL 11.00 Gemensam mässa i Stävie kyrka.

31 NYÅRSAFTON 16.00 Nyårsbön i Gamla kyrkan.

JANUARI
1 Nyårsdagen 18.00 Fredsmässa i Taizéton, Gamla kyrkan.

3 Sönd eft Nyår 11.00 Gemensam mässa i Stävie kyrka.

6 Trettondagen 16.00 Musikmässa med körsång i Södervidinge kyrka.

10 1 eft. Trettond 11.00 Mässa med små och stora i Korsbackakyrkan. 
Julgransplundring.

14.00 Gudstjänst i Stora Harrie kyrka.

17 2 eft. Trettond 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan med temastart: ”Gör inte skill-
nad på människor”. 

14.00 Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Lilla Harrie kyrka.

21 Torsdag 12.00 Middagsbön och sopplunch i Birgittasalen,
Församlingsgården.

24 Septuagesima 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan.
14.00 Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Virke kyrka.

31 Kyndelsmäss 14.00 Gudstjänst med dopduvor i Korsbackakyrkan. 
Barnkör medverkar.

18.00 Mässa i Taizéton, Gamla kyrkan.

FEBRUARI
3 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen, Församlingsgården. 

FILM: The Good Lie 

4 Torsdag 12.00 Middagsbön med sopplunch i Birgittasalen, 
Församlingsgården.

7 Fastlagssönd 11.00 Nallemässa i Korsbackakyrkan med efterföljande 
fastlagsfest i Församlingsgården.

14.00 Fastlagsmässa i Stora Harrie kyrka.
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DIAKON – en kyrkans socialarbetare

Kyrkan har, precis som alla andra sammanhang, sin 
egen begreppsvärld. Vad är till exempel diakoni för ett 
konstigt ord? Kyrkbladet frågade Kävlinge församlings 
egen diakon, Anna Rubin:

Diakoni betyder att tjäna andra. Eller: 
vår tro i praktisk handling. Jag är 
vigd till diakon och har ett speciellt 
uppdrag. I mitt vigningslöfte står det 
bland annat: ”En diakon ska uppsöka, 
hjälpa och stödja dem som är i kropp- 
slig och själslig nöd … Vara ett barm- 
härtighetens tecken och i allt tjäna 
Kristus i sin nästa.”

Vilka är det du ska tjäna?

Alla. Diakonin ser till hela människan: kropp, själ och 
ande. Så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Nyfiken på

Hur jobbar du i Kävlinge?

Mitt arbete går ut på att vara länken mellan kyrkan och 
samhället. Att skapa relationer och goda möten. I en för-
samling ska diakoni genomsyra allt och alla anställda 
jobbar med det. Men diakonen har ett särskilt ansvar 
och lyfter hela tiden frågan. Jag jobbar med alla slags 
grupper och har ett särskilt fokus på barn- och ungdo-
mar.

Vad innebär det konkret?

Jag har till exempel ungdomsgrupp, konfirmandgrupper 
(se notis på sidan 14) och Öppet hus för föräldralediga                         
(se artikel på sidan 5) – där vi skapar möjligheter till 
möten mellan människor i samma livssituation. Ge-
nom dessa grupper visar vi på vad kyrkan är. Jag ser 
mig också som en röst för den som upplever att det är 
svårt att göra sin röst hörd. Många kommer till mig med 
sina problem och jag finns där som ett stöd. Inte för att 
ta över och lösa problemen utan för att försöka lyfta 
människan själv! ”I varje människa finns Gud”

Anna Rubin

Tro, tillit, trygghet. Men kyrkan är bara en av mötesplatserna för Kävlinge församlings diakon.
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Vad kan det handla om för problem?

En del är ekonomiska – jag hanterar bistånd åt människor 
och kan hjälpa till att söka i fonder – det är ofta en snår-
skog och svårt att sätta sig in i. Jag kan följa med till myn-
digheter, där man kanske upplever det som att man inte 
alltid blir trodd. Personen får själv föra sitt ärende men 
jag finns med som stöd. Annars handlar mycket om oro 
kring livssituationen över huvud taget och ångest inför 
framtiden. Vi har mycket psykisk ohälsa i vårt land idag. 

Vad säger ungdomarna?

En del är stressade över upplevda måsten i konsumtions-
samhället. De vill få en paus och bara vara. Sen tycker 
en del att det är jobbigt med alla val, 
till exempel vad man ska välja till 
gymnasiet. Jag försöker vara boll-
plank. Många känner sig ensamma 
och har behov av att få prata med en 
vuxen. Vi tror kanske att de inte vill 
vara med oss men det vill de! Många ungdomar har långa              
eftermiddagar hemma eftersom föräldrarna jobbar så 
mycket. Mitt fokus är att se och bekräfta, möten och 
samtal. I församlingsgården har vi skapat en frizon där 
ungdomarna bara får vara, så kallat ”lördagshäng” (se 
faktaruta). Det behövs inte så mycket program, här får 
de ”hänga” och här uppstår spontana lekar och samtal. 
Många är vana vid dyra aktiviteter där man förbinder 
sig att komma en viss tid en hel termin. Hos oss kostar 
det ingenting och man kan komma och gå som man vill.

Hur syns du i Kävlinge?

Jag är mycket ute på byn för att visa att kyrkan finns 
på fler platser än i själva kyrkobyggnaden. Man kän-
ner igen mig på min diakonkrage (som egentligen he-
ter ”frimärke”) och gröna skjorta  (grönt är diakonens 
färg) Jag är på biblioteket, på skolorna och vid affärer-
na. Genom ett ”hej” och lite småprat uppstår möten och 

människor kan ta kontakt om de vill; jag hoppar inte på 
folk. Jag gör även hembesök och ger själavård. Sen finns 
jag självklart med under gudstjänsterna i kyrkan. Jag 
har mycket kontakter inom kommunen och med andra 
aktörer som också jobbar för människor. Vi vill vara en 
naturlig del av samhället!

Varför blev du diakon?

Att jobba med människor har varit ett kall för mig ända 
sedan jag var liten. Jag har jobbat med flera olika saker 
tidigare men allt har handlat om att skapa nya relatio- 
ner och möta människor. Som undersköterska mötte jag 
många människor inom äldreomsorgen, som fritidsledare 

mötte jag barn och ungdomar inom 
kommunen. Jag har också jobbat 
på Montessoriförskola, inom sär-
skoleverksamhet och som försam-
lingspedagog i kyrkan. 

Hur ser din Gudstro ut?

Jag möter Gud starkast genom bön, i naturen och gen-
om ett ständigt pågående inre samtal. I varje människa 
finns Guds avbild. Många säger att de inte tror på något, 
då tänker jag att det är en tro. Det är viktigt att respek-
tera varandra. Jag kan aldrig säga att du ska tro på ett 
visst sätt.

Hur förmedlar du Gud i det du gör?

Genom att tro, ha tillit och förmedla trygghet. När jag 
vågar vara i min Gudsrelation så tror jag det märks och 
genom att jag är den som lyssnar skapar jag möjligheter 
för personen att hitta sig själv. Om någon frågar hur 
man ska närma sig Gud så visar jag på bönen. När jag 
möter en människa som längtar efter Gud frågar jag om 
de vill komma till kyrkan, tända ett ljus och lyssna. Man 
måste hitta det själv men jag försöker visa att Gud är 
med oss även om man känner sig vilsen. Livet är som 
påsken – genom långfredagen till påskdagen. Alla män-
niskor hamnar i svårigheter emellanåt men det finns en 
uppståndelse i varje liv. För att hitta det kan det vara 
skönt att prata med någon. Samtalet är som ett garn- 
nystan där vi reder ut trådarna.

KONTAKT 
Ring eller mejla Anna Rubin för ett förutsättningslöst 
samtal: 0702-456 777, anna.rubin@svenskakyrkan.se

FAKTA Lördagshäng
En lördag i månaden kl. 17–21. 
Nästa tillfälle är 9 januari, därefter 6/2 och 5/3. 

”Som diakon ska jag vara länken 
mellan kyrka och samhälle”



- 12 -

Inte sedan andra världskriget har det funnits lika många flyktingar som nu. Över 60 miljoner är på flykt och hälften 
av dem är barn, visar en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR. Kyrkbladet tog en pratstund med församlingens 
kyrkoherde* Mats Andersson Risberg.

Utblicken – Flyktingströmmarna

Och svaret var?

Alla vi möter är vår nästa. Att vara kärleksfull mot sina 
vänner är inte svårt. Vi gör rätt om vi visar omsorg om 
alla som kommer i vår väg – både vännen och främ-
lingen. Sen kan man naturligtvis ha åsikter om att vi i 
första hand skall bidra med hjälp i de stora flyktingläger 
som just nu finns runt Syriens gränser. Det tror jag också 
är mycket viktigt. Det är oerhört många där som är för 
svaga och har så knappa resurser att de inte kan ta sig 
så långt som till Europa, och visst behöver de vårt stöd.

Vad gör Svenska Kyrkan i Kävlinge?

Vi bidrar lokalt med att vara en kontakt för de som kom-
mer hit. Vissa bor bara här några dagar, andra längre. 
Vi försöker finnas till för de som vistas i församlingen. 
Vi hjälper bland annat till på det boende som ordnats 
av kommunen. Förutom det har vi gjort insamlingar till 
förmån för dem som är på flykt. 

Hur ser du framåt?

Jag anser att det viktigaste nu är att EU tar fullt an-        
svar och fördelar kostnader och mottagande så att vi 
kan vara stolta över att vara en del av Europa. 
Det bästa hade varit att få slut på kriget, och ge möjlig- 
het för människor att bo i sitt hemland, men tyvärr ser 
freden ut att dröja. “Anything war can do peace can do 
better”.

* Kyrkoherde är den präst som också fungerar som för-
samlingens chef.

Vad tänker du om situa-
tionen i världen i dag?

Det är en svår situation. Många 
människor har dött, andra har 
fått lämna allt bakom sig, hem, 
familj, vänner. Man har med sig 
minnesbilder från upplevelser 
som vi inte kan förstå. Det är i 
sanning ett svårt läge. 

Vad kan vi göra?

Det är viktigt att alla hjälps åt. Vi har alla ansvar för 
varandra. Vi kan med stolthet säga att vi i Sverige gjort 
en stor del, precis som Tyskland. Andra länder tar inte 
lika stort ansvar. Vi kan också vara stolta och glada 
över att vi bor i ett land som människor vill fly till, inte 
fly ifrån. Vi kan göra mycket. Vi lever under väldigt 
goda förhållanden. Hörde någonstans att under andra 
världskriget tog vi emot 185 000 flyktingar i Sverige. 
Under betydligt sämre förhållanden än vad vi har i dag.

Vad står i Bibeln om liknande situationer?

Där står mycket om att vara på flykt, både om männi-
skor som flyr, och om hur man ska behandla människor 
som flyr.  Med kristen tro som grund behöver man inte 
tveka om hur vi skall ta emot dem som flyr. 

Förstår du argumentet ”vi måste hjälpa våra 
egna först?”

Jag anser att det är fel att ställa grupper mot varandra. 
”Vem är vår nästa?” frågade Jesus i en liknelse (Den 
barmhärtige samariern).  
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Mats Andersson-Risberg
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Café för Världens Barn ”Vi vill hjälpa långsiktigt”
I september skramlades det bössor på många platser i landet. Svenska kyrkan är en av 24 humanitära organisationer 
som deltog i riksinsamlingen Världens Barn. I Kävlinge församling lät man dock bössorna vila.

– Vi valde att fokusera på att göra ett roligt och härligt 
event kring insamlingen och höll för fjärde året i rad 
café i församlingsgården Birgittasalen istället. Med de 
insamlade pengarna vill vi hjälpa långsiktigt, säger Eva 
Borgström, präst i församlingen.

Cafét var för alla åldrar men barn och ungdomar stod 
i fokus. Kyrkans barnkörer sjöng, det var musikunder-
hållning av barnmarimbagruppen Rogare (Fred genom 
musik) under ledning av Tipei från Löddebygdens för-
samling (den som ville fick även prova att spela efteråt). 
Kävlinge församlings förskola Stjärnan hade en utställ- 
ning, det bjöds på teaterföreställning, ansiktsmålning, 
fiskedamm, försäljning av skänkta varor samt servering. 
Cirka 150 personer var på plats.

Bakom Världens Barn-cafét stod kyrkans Arbetsföre- 
ning som jobbar med att samla in medel till katastrofer 
och andra välgörenhetsprojekt.
 

– Ett stort TACK till Arbetsföreningen och alla som på 
olika sätt har bidragit – både privatpersoner och företag, 
säger Eva Borgström.
 

Försäljningen på cafét gav 33 690 kronor till Världens Barn.
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Motormässa, schlagergudstjänst eller          
middagsbön 

Varje söndag firas någon form av gudstjänst i någon eller 
några av våra kyrkor. Kävlinge församling består av sex 
kyrkor: Korsbackakyrkan, Gamla kyrkan, Virke kyrka, 
Södervidinge kyrka samt Stora- och Lilla Harrie kyrka. 
Under hösten har vi haft allt från motormässa, schlager-
gudstjänst (då man fick önska sina favoritschlagers), 
Tacksägelsegudsjänst (då det både bjöds musik från alla 
körer och kyrkkorv) och den återkommande middags-
bönen med torsdagssoppa i Birgittasalen. Vill du börja 
dagen i stillhet – kom till morgonmässan i Gamla kyrkan 
på onsdagar 8.30. Har du 
barn så kanske ”Guds-                          
tjänst med små och stora” 
är det bästa alternativet. 
Du hittar alla varianter i 
kalendariet på sidan 8–9. 
Varmt välkommen.

Traditionell spelmanskonsert – nu med 
föreläsning

I tjugo år har Malmö spelmanslag under ledning av 
riksspelman Ola Larsson gästat Gamla kyrkan på första 
advent. 2015 är inget undantag – däremot har vi denna 
gång även bjudit in docent Anders Ödman som berät-
tar om nya medeltida fynd ”folk och händelser kring 
Gamla Kyrkan i Käv-
linge”. Välkommen till en 
eftermiddag med härlig 
julmusik söndag 29/11 
kl. 15.30. Konserten ar-
rangeras i  samarbete med 
Harjagers hembygds-
förening.

Några platser kvar i konfirmandgrupperna

Det år man fyller fjorton 
bjuder Svenska kyrkan in 
till konfirmation. Vi har 
några olika grupper att 
välja mellan: Musikgrup-
pen, Påsklovsgruppen, 
Sommargruppen och Eng-
landskonfirmander. Sista 
anmälan är siste november. 
Läs mer på: www.sven-
skakyrkan.se/kavlingefor-
samling.

Noterat

Somliga går med trasiga skor…

För många av oss är det stora problemet att vi inte hittar 
i våra överfulla garderober eller att barnen inte visar den 
tacksamhet vi hade önskat i berget av julklappar. För 
andra är det precis tvärtom. Kävlinge församling ordnar 
nu en julinsamling. Behovet av både vuxenkläder (sär-
skilt vinterskor) och barnkläder, leksaker och julklappar 
är stort. Vill du skänka 
en julklapp får den gärna 
vara inpackad och märkt 
med ålder. Torsdagen den 
3 december mellan kl. 16 
och 20 går det bra att läm-
na gåvor till Rinnbovägen 
32. Gud välsigne dig!

”Kyrkiska” en ordförståelseguide

Om man inte är så van att gå i kyrkan kan vissa ord vara 
främmande. Därför har vi gjort en liten guide och pre-
senterar något eller några ”kyrkiska” ord i varje num-
mer. Här kommer det första:

Komminister
Nej, det har ingenting med röda fanor eller herr Marx att 
göra. Komminister är en prästbefattning. En komminis-
ter är en person som innehar ordinarie prästtjänst i en 
församling inom Svenska 
kyrkan. Komministern är 
kyrkoherdens medhjäl-
pare. Kävlinge församling 
har fyra anställda präster 
varav en är kyrkoherde 
(Mats Andersson-Risberg) 
och övriga (Anna Åberg, 
Eva Borgström och Eva 
Falck) tjänstgör som 
komminstrar.

Ur barnamun

Om hur vi får fred på jorden:
”Först gör vi en skyddsbubbla – vi bygger den med lite 
järn så det inte går att skjuta in i den. Sen låser vi in 
alla kaptenerna där och säger till dem att göra ett freds-
fördrag. Vi flyger över bubblan 
med helikopter och kollar dem. 
Om de inte går med på att skriva 
fredsfördraget kittlar vi dem tills 
de gör det.”

Ebbe Nilsson, 8 år.

Kyrkkorv

Malmö spelmanslag.

Kävlinge församlings komministrar 
och en diakon. Fr.v: Anna Åberg, Anna 

Rubin (diakon), Eva Falck och 
Eva Borgström. 
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Kontakt

Pastorsexpeditionen Västergatan 7, 244 30 Kävlinge. 
Tel vardagar 10–12: 046-73 99 00
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se 
Församlingsgården (Birgittasalen) 
ligger runt hörnet, med ingång från Slöjdgatan.

Anna Lindelöf, kyrkomusiker  
73 99 06
anna.lindelof@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070- 319 04 86

Mats Andersson-Risberg, kyrkoherde 
73 99 01
mats.a.risberg@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-319 80 94

Lisa Borssén, kyrkomusiker  
73 99 05
lisa.borssen@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-276 45 01

Brita Wahlström, kyrkokamrer  
73 99 02
brita.wahlstrom@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-319 80 96

Irene Andersson, pedagog  
73 99 08
a.irene.andersson@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-263 99 34

Pernilla Gudmundsson, kommunikatör 
73 99 13
pernilla.gudmundsson@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-240 28 96

Henrik Esping, pedagog  
73 99 10
henrik.esping@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-319 80 18

Eva Borgström, komminister  
73 99 04
eva.borgstrom@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-319 00 75

Carina Fredin, kyrkovaktmästare 
73 99 00
carina.fredin@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-524 56 07

Eva Falck, komminister  
73 99 14
eva.falck@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-319 00 42

Johan Solstad, församlingsvärd och kyrko-                                                                
vaktmästare (Birgittasalen) 73 99 11
johan.solstad@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-524 90 02

Anna Åberg, komminister  
73 99 03
anna.aberg@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-319 10 25

Candela Kristiansson, kyrkogårdschef 
med fastighetsansvar 
73 19 32
candela.kristiansson@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-524 56 17

Anna Rubin, diakon  
73 99 16
anna.rubin@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-245 67 77

Kyrkogårdsvaktmästare (Södervidinge, 
Stora och Lilla Harrie samt Virke) 
73 99 00
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-524 56 40

Hans-Peter Frank, kyrkomusiker 
73 99 07
hans-peter.frank@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-319 77 72

Lennart Englesson, kyrkorådets ord-
förande 
73 70 07
lennart.englesson@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-876 99 67

Åsa-Mari Nilsson, assistent  
73 99 18
asa-mari.nilsson@svenskakyrkan.se

Kaja Traholt-Holmqvist, förskolechef 
73 38 72
kaja.holmqvist@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-322 10 29
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en kraft som trots allt bär, som vill hjälpa oss leva vidare 
och som vill ge en mening i det meningslösa – ett ljus 
i mörkret. När vi är mitt i det svåraste kan detta vara 
omöjligt att se och uppfatta, men något bär trots allt 
som får livet att gå vidare, som får oss att våga leva. Min 
tro säger att det är Gud. Den Gud som gett oss livet och 
som hjälper oss att leva det. Min tro säger också att det 
svåra och smärtsamma aldrig kommer från Gud, men 
mitt i det svåra finns Gud hos oss.

Eva Borgström, präst i Svenska kyrkan, Kävlinge 

Vad kan kyrkan göra i dessa 
tider av oro och oordning? 
Varför är det inte längre 
naturligt att vi människor tar 
hand om varandra? Om kyrkan 
hade haft sin forna roll hade 
det sett annorlunda ut då?

SVAR: 
Historien skrivs hela tiden om, samhället förändras och 
vi med det. Tiden står inte stilla och den forna statskyr-
kan finns inte längre utan har ersatts av ett trossamfund 
med medlemmar. Kyrkan är alltså idag alla de människor 
som är medlemmar i Svenska kyrkan och de medlem-
marna kan i sina sociala sammanhang påverka utifrån 
de kristna värderingarna – att se sin medmänniska och 
älska sin nästa. Varje församling har anställda som har 
till uppgift att uppmuntra, undervisa och vägleda sina 
församlingsbor. Tillsammans är vi kyrkan. Budskapet är 
detsamma som Jesus gav oss, men sättet att uttrycka de 
kristna tankarna förändras i varje tid och så måste det 
vara. I varje tid måste kyrkan bära fram sitt evangelium 
om fred, rättvisa och kärlek. Det är en utmaning för oss 
alla – tillsammans är vi kyrkan!

Eva Borgström, präst i Svenska kyrkan, Kävlinge 

Hur ska man bete sig när man 
kommer till kyrkan? Om jag 
går dit – hur tas jag emot?

SVAR: 
Om man besöker kyrkan för att enskilt få ro, tända ett 
ljus eller be en bön brukar det vara naturligt att ta det 
lugnt när man kommer in. Akustiken i kyrkorummet 
gör att det ekar, och precis som på bibliotek, brukar 
man inta en lite tystare ton för att ta hänsyn till andra 
besökare. 
När man kommer för att fira gudstjänst brukar man 
mötas av kyrkvärdar som hälsar välkommen och ger 
dig en psalmbok och agenda. Dessutom är arbetslaget 
(vaktmästare, musiker och präst) på plats och de hjälper 
gärna till om man undrar över något.

Anna Åberg, komminister (präst) i Svenska Kyrkan, 
Kävlinge

Livet känns orättvist när vissa 
dör unga, andra drabbas av 
sjukdomar osv. Varför är det så?

SVAR: 
Frågan du ställer kallas teodicéproblemet, frågan om    
lidandet och ondskan. Många har försökt svara på det. 
Så här tänker jag: Livet är den finaste gåva vi får ta emot 
men är samtidigt skört och plötsligt drabbas vi av mot-
gångar, sjukdom, olycka och död, livet är inte rättvist. 
Varför blir det så här att det vi älskar faller sönder? Jag 
vet inte och bibeln ger oss inga tydliga svar på frågan. 
Det bibeln vill berätta för oss är att mitt i det svåra finns 

Enkäten

Vad vill du fråga en präst om?

Marie Johansson

Jessica Lindsjö

Lars Ericsson

Har du en fråga som handlar om livet, Gud, relationer eller andra livsfrågor – 
mejla den till pernilla.gudmundsson@svenskakyrkan.se så publicerar vi utvalda 
frågor med svar i nästa nummer av Kyrkbladet. Du får lov att vara anonym. 
Publicerade frågor får varsin ”Himmelsk honung” – miljöhonung från våra egna 
bin vid Korsbacka och Lilla Harrie kyrkor – ange alltså gärna även dina kontakt- 
uppgifter (oavsett om du väljer att vara anonym i tidningen eller inte).


