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Läs mer på sidan 3!

Trams …

anna rubin tiLLbaka 
– nu som diakon

Läs mer på sidan 11!

Gör Din röst hörd !
Läs mer om 

kyrkovalet på sidorna 
2 och 6–7!



Förtidsröstning på Pastorsexpeditionen:
2 Måndag 09.00–14.00
3 Tisdag 09.00–14.00 samt 17.00–20.00
4 Onsdag 09.00–14.00
5 Torsdag 09.00–14.00
6 Fredag 09.00–14.00
7 Lördag 10.00–13.00
9 Måndag 09.00–14.00

10 Tisdag 09.00–14.00 samt 17.00–20.00
11 Onsdag 09.00–14.00

Glöm inte röstkort och giltig ID-handling !
Valdagen sker röstning i Birgittasalen 09.00–11.00 samt 16.00–20.00
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Val och diakoni
Efter en härlig sommar med mycket sol och värme är de 
flesta av oss nu tillbaka i den ”vanliga” verksamheten.
Så är det också i församlingen, där all terminsverksamhet 
börjar igen, allt från babycafé till körer, syföreningar och 
Tisdagsklubben.
Men något är inte som vanligt. Från och med första september 
har vi en diakon i församlingen. Anna Rubin, som tidigare 
arbetat som församlingspedagog, har utbildat sig vidare för 
denna speciella uppgift.
Hon presenterar lite mer om sig själv och om diakonin på 
s. 11. Jag är väldigt glad att få hälsa Anna välkommen som diakon i vår församling. 
Eva Borgström, som är präst hos oss och som tidigare arbetat med många diakonala 
uppgifter i församlingen kommer också att fortsätta med detta, så det kommer att 
innebära en utökning av diakonin i vår församling.
En annan sak som är annorlunda i höst är att det är kyrkoval. Kom och rösta, och välj de 
som skall styra församlingen. Några av dessa kommer att finnas med på höstmarknaden 
i Kävlinge 7 september och vid upptaktsmässan i Kyrkparken 8 september kl. 11. Passa 
på att möta dem där. Läs mer om valet på s. 6–7!
En glad höst önskar jag dig!
Mats

Församlingsbladet
Utges av Kävlinge församling

ansvarig Utgivare: KyrKoherde mats andersson-risberg
foto: birgitta geijer 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 28 november – manUsstoPP: 4 november!
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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 & diakonmottagning
Söndag 8 september 11.00 i parken vid Gamla kyrkan (Vid regn i Korsbackakyrkan)
I mässan tar vi emot Anna Rubin som diakon i församlingen. Det blir även körsång, 
korvgrillning, fika, hoppborg, syföreningens lotteri, presentation av församlingens 
kandidater till kyrkovalet samt brödbak och visning av museet med Hembygdsföreningen.

Nallegudstjänst med bibelutdelning
Gudstjänst med små & stora söndag 22 september 11.00 i Korsbackakyrkan

Lilla Harrie kyrkas renovering
Församlingsafton onsdag 25 september 19.00 i Byagården
Anders Ödman berättar om renoveringen och vi visar unika bilder från arbetet i kyrkan.

Pilgrimsvandring från Kävlinge till Stora Harrie
Söndag 29 september 11.00 andakt i Gamla 
kyrkan – 13.00 Mässa i Stora Harrie kyrka
En pilgrimsvandring är både en yttre och en inre vandring, ett sätt att be med fötterna 
kan man säga.
Vi går cirka fem kilometer, stannar till flera gånger längs vägen för en stunds eftertanke, en 
sång och ett möte. Framme i Stora Harrie äter vi en enkel måltid tillsammans och avslutar 
med att fira mässa. För den som önskar, finns biltransport tillbaka till Kävlinge

Barnkördag med Dan Bornemark & Trio Trams
Musikgudstjänst med små & stora söndag 6 oktober 16.00 i Korsbackakyrkan
Dan Bornemark spelar sina fantasifulla låtar med ett par supermusikaliska killar. Tillsammans 
kallar Dan, Bengt och Björn sej för Trio Trams. Den 6 oktober gästar de barnkördagen i 
Kävlinge med repetitioner och avslutande konsert. Det blir nytta och nöje i Fruktsalladlåtarna, 
bus och knas i TRAMS-låtarna, kissnödig spänning i Surabaya och fritt fram för publiken 
i Flytande Gegga! Förutom några låtar som övas in under hösten kommer Dan med helt 
nya, orepade saker som kryddar barnkördagen med lite nyvaken energi och glädje. Det 
blir jazzigt, rockigt, struttigt och poppigt med Dan Bornemark Trio Trams.
www.danbornemark.se
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Höstcafé för Världens Barn
Lördag 12 oktober 14.00–16.00 i Birgittasalen

Församlingens barngrupper, kör och syföreningar 
samt förskolan Stjärnan har förberett eftermiddagen.

Dörrarna öppnas 13.30 för försäljning, lotterier, 
fiskedamm och ansiktsmålning för barn.

14.00 körsång, 14.15 dockteaterföreställning 
med Staffan Björklund från Hög, 14.45 Mhanzi 

Marimba från Löddeköpinge, under ledning av 
Tipei Marazanye, spelar och sjunger. Efteråt finns 

möjlighet att själv få pröva på att spela. Eftermiddagen 
avslutas med lotteridragning och sång. Kaffe 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 2013 genomförs i samverkan med Svenska 
kyrkan och elva andra etablerade hjälporganisationer.

Tacksägelsedagen – söndag 13 oktober
11.00 Skördegudstjänst med små & stora i Korsbackakyrkan • Kör
16.00 Skördegudstjänst i Virke kyrka
16.00 Festskördemässa i Lilla Harrie kyrka • Prosten Per Svensson · Kör

Kyrkan tas åter i bruk, efter att ha varit stängd för renovering. Kom gärna till 
församlingsaftonen 25 september (se ovan!) för att få veta mer om arbetena som 
gjorts. Kävlinge församling tackar Farina AB för att vi kostnadsfritt har fått disponera 
lagerutrymme för kyrkans inredning under renoveringen.

18.00 Skördegudstjänst i Södervidinge kyrka • Centerkvinnorna bjuder på kyrkkaffe
18.00 Skördemässa i Stora Harrie kyrka • Kör

Ravishing Mint
Församlingsafton med sång och musik onsdag 23 oktober 19.00 i Birgittasalen
Ravishing Mint är en akustisk trio. Bandet består 
av Sanna Hansson som sjunger och spelar 
piano, Elin Lennartsson som spelar piano och 
gitarr och Hampus Hansson som sjunger och 
spelar percussion.

Ravishing betyder underbar, hänförande eller 
förtjusande och Mint är en förtjusande färg/
smak/doft.

www.facebook.com/ravishingmint
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Allhelgonahelgen
Fredag 1 november:
14.00–17.00 Kaffeservering i Stora Harrie kyrkas vapenhus 
14.00–17.00 Kaffeservering i Södervidinge kyrksal (Nyhet!)
Alla helgons dag, lördag 2 november:
10.00–14.00 Meditation och ljuständning i Kristofers kapell. Kaffe i Korsbackakyrkan 
10.00–15.00 Kaffeservering Stora Harrie kyrkas vapenhus 
17.00 Musikmässa i Gamla kyrkan
Alla själars dag, söndag 3 november
Minnesgudstjänster i fem av våra kyrkor

En resa i Evert Taubes kölvatten
Församlingsafton onsdag 13 november 19.00 i Södervidinge kyrka
Sångerskan Kristina Backe kåserar och sjunger till eget gitarrackompanjemang

Sveriges Dragspelsklubb
Musikgudstjänst söndag 17 november 15.00 i Korsbackakyrkan
Kävlinge församlings egen dragspelsklubb med vokalissorna Carina Fredin och Maria 
Skogh bjuder oss på härlig musik. Husmor serverar kaffe med tilltugg.

Välkomna till söndagsskola i Gamla k yrkan !

När predikan börjar får alla barn i kyrkan, som så önskar, följa med 
någon av våra barn- och ungdomsledare till vapenhuset, för att 

få dagens texter förklarade på en för dem anpassad nivå.
När vuxenpredikan är slut, möts vi alla igen i 
kyrkorummet för att fira mässa tillsammans
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Gör Din röst hörd !
Söndag 15 september är det kyrkoval

Att gå och rösta på de kandidater, som Du bäst tror kan föra 
din talan, är en unik möjlighet Du har att få uttrycka din åsikt.
Det är tre val man kan rösta i:
1. Nationellt – kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ
2. Regionalt – stiftsfullmäktige. Sverige har 13 stift och i varje finns ett stiftsfullmäktige 

som är högsta beslutande organ
3. Lokalt – kyrkofullmäktige som beslutar i frågor som rör församlingen
I Kävlinge församling består kyrkofullmäktige av 25 ordinarie ledamöter plus som mest 
50 % suppleanter. Till kyrkomötet och stiftsfullmäktige ställer dels vanliga politiska partier 
upp samt ett flertal andra nomineringsgrupper. Till kyrkofullmäktige i Kävlinge församling 
finns bara en lista, ”Samlingslistan i Kävlinge församling”.
Du har i alla tre valen möjlighet att personrösta. Det innebär att Du kryssar för den eller 
de, maximalt tre personer per lista, som Du helst vill se valda. Ju fler kryss en kandidat får 
desto större möjlighet att avancera uppåt på listan.
Man kan gå in på Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/kyrkoval för att läsa 
om hur allt går till. Där finns även de olika nomineringsgruppernas listor.
På valsedeln ”Samlingslista i Kävlinge församling” står bara kandidaternas namn. För att du 
lättare skall kunna veta vem kandidaterna är och kryssa rätt finns listan här kompletterad 
med gatuadress och ålder. 
Rösta i kyrkovalet och utnyttja gärna möjligheten att personrösta!
Gert Persson, valnämndens ordförande

Samlingslistan i Kävlinge församling
 1 Sten Barnekov Gästgivaregatan 5, 73 år 
 2 Nils-Erik Winther Tomtebogatan 5, 71 år 
 3 Håkan Johansson Håstadvägen 11, 67 år 
 4 Maj-Britt Håkansson Majbo, 71 år 
 5 Lennart Englesson Virkevägen 34, 78 år 
 6 Bert Hellberg Västra Långgatan 4, 57 år 
 7 Ulf Blyrup Rinnbovägen 162, 57 år 
 8 Ingrid Ståhl Tingsvägen 64, 54 år 
 9 Rolf Andreasson Jakobsgatan 55, 73 år 
 10 Kjell-Åke Elving Harrievägen 254, 79 år 
 11 Alvar Petersson Floravägen 16, 80 år 
 12 Hans-Gunnar Persson Humlevägen 9, 75 år 
 13 Maria Karlberg Kastanjevägen 10, 40 år 
 14 Charlotte Winther Olstorpsvägen 113, 45 år 
 15 Rolf Hansson Östra Ringgatan 26, 63 år 
 16 Elsa Andersson Hagalundsvägen 36, 69 år 

http://www.svenskakyrkan.se
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 17 Britt-Marie Persson Humlevägen 9, 71 år 
 18 Kenneth Thomasson Östra infartsgatan 9, 64 år 
 19 Lars Geijer Västergatan 9, 76 år 
 20 Aina Johansson Stationsgatan 35, 72 år 
 21 Olle Andersson Jakobsgatan 18, 50 år 
 22 Gert Johansson Allarpsvägen 24, 67 år 
 23 Marie Bengtsson Bruksgatan 32, 40 år 
 24 Charlotta Stengard Virkevägen 34, 48 år 
 25 Ingemar Andersson Lilla Harrie Bygata 54, 52 år 
 26 Helene Åkesson Håstadvägen 9, 45 år 
 27 Ingrid Johansson Västra Ringvägen 23, 70 år 
 28 Birgit Theander Arildsgatan 18, 45 år 
 29 Bengt Jonasson Arvidsborgsvägen 49, 78 år 
 30 Kerstin Johansson Håstadvägen 11, 64 år 
 31 Larserik Johansson Västra Ringvägen 23, 66 år 
 32 Gun Svensson Arildsgatan 19, 67 år 
 33 Laila Johannesson Linvägen 18, 73 år 
 34 Stig Westerberg Unionsgatan 16, 83 år 
 35 Anders Ödman Gamla Vägen 12, 63 år 
 36 Anna-Greta Nilsson Mårtensgatan 15 B, 69 år 
 37 Harry Thulin Skomakaregatan 22, 75 år 
 38 Gert Persson Virkevägen 120, 66 år
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Kalendarium för tiden 8 september–1 december
Se även dagstidningarnas predikoturer och våra anslagstavlor samt vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kavlinge !

September

8 15 e tref. 11.00 Upptaktsmässa i parken vid Gamla kyrkan • Mottagning av diakon Anna Rubin

12 Torsdag 12.00 Middagsbön med sopplunch i Birgittasalen

15 16 e tref. 9.00 
11.00 
14.00 
16.00

Vallokalen i Birgittasalen öppen för röstning 09.00–11.00 
Högmässa i Gamla kyrkan • Söndagsskola 
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Stora Harrie kyrka 
Vallokalen i Birgittasalen öppen för röstning 16.00–20.00

22 17 e tref. 11.00 
14.00 
18.00

Nallegudstjänst med små & stora i Korsbackakyrkan • Bibelutdelning 
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Virke kyrka 
Musikgudstjänst i Södervidinge kyrka

24 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

25 Onsdag 19.00 Församlingsafton i Lilla Harrie byagård • Om Lilla Harrie kyrka med Anders Ödman

26 Torsdag 12.00 Middagsbön med sopplunch i Birgittasalen

29 Den helige 
Mikaels dag

11.00 
13.00 
18.00

Sändningsgudstjänst i Gamla kyrkan, därefter pilgrimsvandring till Stora Harrie 
Mässa och mat i Stora Harrie kyrka (Ungefärlig tid!) 
Mässa i Taizé-ton i Gamla kyrkan

Oktober

2 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen • Bekas – Karzan Kader 2012

6 19 e tref. 16.00 Musikgudstjänst i Korsbackakyrkan • Barnkördag med Dan Bornemark & Trio Trams

10 Torsdag 12.00 Middagsbön med sopplunch i Birgittasalen

12 Lördag 14.00 Höstcafé i Birgittasalen • En eftermiddag för Världens barn · Dörrarna öppnas 13.30!

13 Tacksägelse
dagen

11.00 
16.00 
16.00 
18.00 
18.00

Skördegudstjänst med små & stora i Korsbackakyrkan 
Skördegudstjänst i Virke kyrka 
Festskördemässa med återinvigning i Lilla Harrie kyrka • Prosten Per Svensson · Kör 
Skördegudstjänst i Södervidinge kyrka • Centerkvinnorna bjuder på kyrkkaffe 
Skördemässa i Stora Harrie kyrka • Kör

20 21 e tref. 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan • Söndagsskola

23 Onsdag 19.00 Församlingsafton i Birgittasalen • Ravishing Mint sjunger egna och andras låtar

24 Torsdag 12.00 Middagsbön med sopplunch i Birgittasalen

27 22 e tref. 11.00 
18.00

Gudstjänst med små & stora i Korsbackakyrkan • Babyrytmiken medverkar 
Mässa i Taizé-ton i Gamla kyrkan

29 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan
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Kalendarium för tiden 8 september–1 december
Se även dagstidningarnas predikoturer och våra anslagstavlor samt vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kavlinge !

November

1 Fredag 14.00 Kaffeservering i Stora Harrie kyrkas vapenhus 14–17 
Kaffeservering i Södervidinge kyrksal 14–17 (Nyhet!)

2 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 10–15 
Musikmässa i Gamla kyrkan

3 Alla 
själars 
dag

14.00 
16.00 
16.00 
18.00 
18.00

Minnesgudstjänst i Virke kyrka  
Minnesgudstjänst i Södervidinge kyrka • Kör 
Minnesgudstjänst i Lilla Harrie kyrka • Kör 
Minnesgudstjänst i Korsbackakyrkan • Kör 
Minnesgudstjänst i Stora Harrie kyrka • Kör

6 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen • Den gröna cykeln – Haifaa Al-Mansour 2012

7 Torsdag 12.00 Middagsbön med sopplunch i Birgittasalen

10 24 e tref. 11.00 
14.00

Mässa i Korsbackakyrkan • Englandskonfirmanderna 
Mässa med små & stora i Lilla Harrie kyrka • Kyrkkorv

13 Onsdag 19.00 Församlingsafton i Södervidinge kyrksal • En resa i Evert Taubes kölvatten

17 Sönd. f. 
domssönd.

11.00 
15.00

Mässa i Stora Harrie kyrka 
Musikgudstjänst i Korsbackakyrkan • Dragspelsklubben, Carina Fredin & Maria Skogh

21 Torsdag 12.00 Middagsbön med sopplunch i Birgittasalen

24 Doms
söndagen

11.00 
18.00

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

26 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

December

1 1 söndagen 
i advent

11.00 
14.00 
14.00 
16.00 
18.00

Högmässa i Korsbackakyrkan 
Adventsgudstjänst med eftermiddagskaffe i Stora Harrie kyrka 
Adventsgudstjänst i Lilla Harrie kyrka • Kör 
Adventsgudstjänst i Gamla kyrkan • Hembygdsföreningen medverkar 
 Adventsgudstjänst i Virke kyrka • Kör och blåsare

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
Torsdagar i udda veckor 12.00 Middagsbön med sopplunch i Birgittasalen (Från 12 september)

Använd gärna kyrktaxi, tel. 71 02 68, för att åka till våra gudstjänster!
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4 september: En oväntad vänskap 
Intouchables – Olivier Nakache & Eric Toledano 2011

Driss, en ung man från förorten som precis kommit ut från fängelset, 
anställs genom en händelse som personlig assistent till den oförskämt 
rike, men också mycket ensamme aristokraten Philippe som blivit 
förlamad efter en drakflygningsolycka …

2 oktober: Bekas 
– Karzan Kader 2012

Tidigt 90-tal; Saddam Husseins regim har satt stor press på den kurdiska 
delen av Irak. Två hemlösa kurdiska pojkar ser Superman på stadens 
första biograf och bestämmer sig för att ta sig till Amerika. För att 
komma dit behöver de pass, pengar och en hel del tur …

6 november: Den gröna cykeln 
Wadjda – Haifaa Al-Mansour 2012

Tioåriga Wadjda drömmer om en underbar grön cykel men i Saudiarabien, 
där hon bor, är det inte tillåtet för små flickor att cykla omkring på 
gatorna. Medan hennes mamma är upptagen med att övertyga pappan 
att inte ta sig en andra fru passar Wadjda på att försöka skaffa pengar 
så att hon kan köpa cykeln själv …

4 december: Kvartetten 
Quartet – Dustin Hoffman 2012

Filmen utspelas på ett ålderdomshem för gamla operasångare. Varje 
år, på Verdis födelsedag, så arrangerar de boende en konsert för att 
samla in pengar till hemmet.
Men en ny inneboende flyttar in och saboterar helt balansen när 
gammal rivalitet kommer upp till ytan …

Filmkvällar
Fyra onsdagar 18.30–21.00 i Birgittasalen, Västergatan 7 

Ingen föranmälan eller biljett behövs! Samtal & fika efter filmen
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Det här är ditt land, det här är mitt land  
från Ales stenar till norra Lappland 
från Bohus klippor till Gotlands raukar 
Landet, det tillhör dej och mej …

Ett år har gått och nu är jag tillbaka på Skånsk 
mark igen – nyligen hemkommen från ett år på 
diakonutbildningen på Bräcke i Göteborg
Jag heter Anna Rubin och blir er nya diakon i Kävlinge 
församling med start första september. Jag har sedan fem 
år tillbaka arbetat i församlingen som församlingspedagog och nu är det dags för nya 
utmaningar. En del av er känner mig sedan tidigare, andra gör det inte. Jag ser nu fram 
emot att som diakon få möta er.
Vem är jag då?
Jag bor i Lund. Jag har en labrador, tillsammans med henne går jag långa promenader. 
Favoritpromenaderna är gärna i skogen eller vid havet. Jag trivs med att röra på mig; 
Gerdahallen besöker jag några dagar i veckan.
När jag vill koppla av läser jag gärna skönlitterära böcker eller lyssnar på radio. Min familj 
och mina vänner betyder mycket för mig. 
Tidigt har mina yrkesval handlat om att möta människor. Jag konfirmerades på Åhuslägret, 
för Sten Hallonsten, på ett integrerat konfirmandläger med handikappade och icke 

-handikappade. Där fick jag möta ungdomar med speciella behov och tillbringa en sommar 
med mycket skratt, tillit, värme och glädje. Detta var en väldigt viktig period i mitt liv. Mitt 
gymnasieval blev omvårdnadsprogrammet.
Efter gymnasiet har jag arbetat som undersköterska på äldreboende och demensboende, 
med barn i olika åldrar, på kommunal förskola och på Montessoriförskola. Därefter läste 
jag till fritidsledare med inriktning teater. Efter fritidsledarutbildningen arbetade jag inom 
särskoleverksamheten och på fritids på i Lund. Jag är utbildad församlingspedagog och ska 
nu efter studier i socialt arbete och utbildning till diakon arbeta här i Kävlinge församling.
Men, vad är diakoni? 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. 
Bibeln betonar att vi människor hör samman med varandra, det jag gör för min medmänniska 
påverkar också mig själv. 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 en 
mening. 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.
Jag ser mycket framemot att få träffa er! – Allt gott!
Anna Rubin
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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 eller Lisa Borssén

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: Eva Falck 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: Annika Brandsten

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 0–1 år ............................................................................................... onsdag 11.15–12.00
Babyrytmik 1–2 år ............................................................................................... onsdag 13.00–13.45
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: Lisa Borssén
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: Karin Olsson, 73 29 44
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.
Terminens program hittar Du på s. 15!
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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Konfirmand 2013–2014 
Om Du ännu inte har anmält Dig, finns det fortfarande möjlighet att börja läsa i år med 

konfirmation 2014. Hör av Dig snarast, särskilt om Du önskar vara med i torsdagsguppen! 
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

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 

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 
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Tisdagsklubbens höstprogram
 3/9 Terminsstart – Vi inleder i Gamla kyrkan. Därefter kaffe i Birgittasalen 
 10/9 Olle Björngreen – Sång och musik, kanske hund 
 17/9 Seniorshopen – Höstens mode med duktiga mannekänger 
 24/9 Gamla godbitar med nytt sväng – Trubadissan Linda

 1/10 Åke Asmundsson – Agedynor – nyttoföremål och konsthantverk 
 8/10 Christer Lundh – Skånska visor, sång, gitarr och durspel 
 15/10 En resa längs Nordkalotten – Film med Bengt F Lindstedt 
 22/10 Ricard – Valser, skånska visor, svensktoppen med mera 
 29/10 Utfärd

 5/11 Liljas orkester – Favoriter från Eslöv i repris 
 12/11 Rune Wenliden berättar om Ven 
 19/11 60-talsmusik med Knut & Johns duo 
 26/11 Anna Rubin – Vår nya diakon berättar om sitt arbete

 3/12 Gamla godingar – Carina Fredin och Kenneth Thomasson 
 10/12 Julfest – Tisdagskören sjunger

Välkommen till Birgittasalen tisdagar 14.00!

Biljardcafé
Tisdagar 9.00–11.00 i Birgittasalen

Både nybörjare såväl som ”gamla stötar” är välkomna 
att ställa sig i kön till vårt biljardbord!
Husmor bjuder på kaffe/te & smörgås för de som 
så önskar.

Dart för damer
Torsdagar 9.30–11.00 i Birgittasalen

Alla damer är välkomna för att invigas i dartspelandets 
ädla konst och märkliga poängberäkning
Även vid dessa träffar serveras en enkel fika.

Soppluncher
Torsdagar udda veckor 12.00 i Birgittasalen

Kom och njut av vår husmor Annikas hemlagade 
soppor var 14:e dag!
Efter en kort inledande middagsbön serveras soppa, 
dryck, smör & bröd samt kaffe med en liten kaka till. 



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 13 
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
Lisa Borssén, kantor ..................................................................................................................... 73 99 05 
lisa.borssen@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, husmor/kyrkovaktmästare (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


