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Hej!
I en värld full av kosmiska under ser barnet det vi inte ser. 
Ett löv som en vindpust gjort sönder blir en ängel som dansar och ler.
”Ser du änglarna, pappa, som dansar?  Hör vilken vacker musik!” 
ropar barnet och spelar på harpan med strängar av garn på en spik. 
(Sv ps 745) 

Barnet har förmågan att genom sin fantasi se det vi vuxna inte all-
tid ser. Ett löv som en vindpust gjort sönder kan komma att bli en 
ängel som dansar och ler. Ofta utmanas vi som vuxna att bli indragna 
i barnets lek där vi ges utrymme att delta i deras förtrollade värld. 
Barnen utifrån deras olika åldrar har en värdefull gåva till församlings-
gemenskapen, samtidigt har vi vuxna olika gåvor till dem. Alla har sin 
gåva till församlingsgemenskapen där ingen gåva är för liten utan alla 
behövs. Gemenskapen är viktig, församling är vi tillsammans. I det 
medmänskliga mötet hjälper vi till att skapa varandra och ges oanade 
möjligheter där vi får växa och mogna. Här är vi i gott sällskap med 
Jesu första lärjungar. De var inte utan brister men trots det såg Jesus potentialen i dem och gav dem förtroendet att 
bära fram det glada budskapet om förlåtelse och nåd, livsmod och befrielse. Det som vi också har att bära vidare. 

Sommaren har gått mot sitt slut och nu nalkas hösten. I skrivandets stund (juli månad) råder fortfarande samma 
riktlinjer på max 50 personer på ett och samma ställe och att man ska hålla behörigt avstånd. Under sommaren har, 
för att nämna några, erbjudits sommarkör, sommarskoj för barn och unga, utecaféer och morgonböner ute i det fria. 
Nu när hösten drar igång har vi planerat för att få igång många av våra verksamheter igen men med vissa restriktio-
ner för att följa riktlinjerna som råder. Förändringar kan dock komma att ske med kort varsel, beroende på utveck-
lingen i samhället och vi ber om er fortsatta förståelse för detta. Men vi ser fram emot en härlig höst tillsammans. 

För att plocka fram glädjen i tillvaron, när den sinar, får vi plocka fram barnet i oss igen och påminna oss om  
barnets fantastiska förmåga att se något nytt och spännande i en annars ”vanlig” kontext  
som nämndes ovan. Kanske är det just barnets perspektivförmåga och fantasi som  
behövs för att komma förbi de tunga stunderna och se mot något nytt  
och spännande. Då ljusnar förhoppningsvis tillvaron igen. Jesus  
betonade ofta barnens betydelse och i Mark 10:14-15 säger  
Jesus: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte.  
Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar  
emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog  
dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.” 

Vi ses!

Anna Åberg
Kyrkoherde
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Musik, tystnad, bön
Onsdag 30 september 
19.00 Källs Nöbbelövs kyrka: Trio Confetti 
medverkar med trumpet, sång och orgel.

Trio Confetti består av Maria Lafveskans, 
sopran, Christer Ekstedt, barocktrumpet och 
Maria Nielsen, orgel. Trion har sedan 2013 gett 
konserter i många kyrkor och med skiftande 
program. Det här året framförs musik under 
temat ”Su le sponde del Tebro” (”Vid Tiberns 
strand”) och bjuder på härlig musik från  
barockens Italien såsom kantater av Scarlatti 
och Melani.

Onsdag 28 oktober
19.00 Felestads kyrka (programmet ännu ej klart)

Onsdag 25 november
19.00 Teckomatorps församlingshem: Trio Mor dansar medverkar.
Sång, kontrabas och viola da gamba, musik av Allan Edwall.

Är du intresserad av att vara med i  
Kyrkomusikverkstaden?

Där kan du musicera med andra eller lära dig spela och sjunga i kyrkan.
Kontakta våra kyrkomusiker för information och intresseanmälan.

För information om körer 
Hör av dig till någon av våra kyrkomusiker.

Andakt med soppa – också i Teckomatorp
Vi hoppas att vi åter kan erbjuda andakt med efterföljande soppa un-
der hösten. Håll utkik på vår hemsida för uppdaterad information 
när det närmar sig. Som tidigare kommer det i så fall att ske i Tågarps 
församlingshem på torsdagar. Dessutom hoppas vi kunna erbjuda det 
även i Teckomatorps församlingshem under två onsdagar i höst.

Andakt med soppa i Teckomatorp 
Onsdag 14 oktober kl. 12.00 
Onsdag 11 november kl. 12.00

Andakt med soppa i Tågarp
Torsdag 24 september kl. 12.00
Torsdag 22 oktober kl. 12.00 
Torsdag 19 november kl. 12.00

Foto: IKON

Trio Confetti. Foto: Christian Ekstedt
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Orgelinventering i vårt pastorat

Sedan 2012 pågår det ett arbete med inventering av 
orglar i Lunds stift. I sommar har Anders Johnsson, 
som sköter inventeringen, besökt våra orglar. Han fick 
svara på tre frågor:

Vad är en orgelinventering?
– Det är en genomgång av vad det är för orglar och 
vad de innehåller. Man gör en teknisk, klanglig och sti-
listisk kategorisering och beskrivning av instrumenten. 
Förra inventeringen gjordes 1988 genom att kyrkomu-
sikerna fick sända in information om orglarna, men 
denna gång görs det en grundlig dokumentering på 
plats.

Vem är Anders Johnsson?
– Jag är organist med ett stort orgelintresse där den 
orgeltekniska biten är en väsentlig del. Utöver min 

organisttjänst i St. Andreas kyrka i 
Malmö är jag lektor på musikhög-
skolan i Malmö, expert i intres-
santa orgelärenden, konserterande 
organist och så gör jag den här 
inventeringen av orglarna i stiftet.

Vad säger du om orglarna i vårt 
pastorat?
– Som på många andra ställen i 
stiftet så finns det en hel del orglar 
byggda av den lokala orgelbyg-
garen, uppblandat med lite danska 
orglar. Det har berott mycket på 
vilka man har haft som rådgivare. 
Det märks också att det finns 
många ihopslagna församlingar. 
Här i Svalövsbygden finns det 
ju tio orglar att förvalta. Det är 
ganska mycket att göra med att 
hålla dem i skick och kanske 
uppgradera dem. Det gäller att 
inte få panik utan planera och göra 
bra investeringar. På en del stäl-
len i stiftet har man gett upp och 
låter vissa saker förfalla. Det är en 
vanlig reaktion i storpastoraten 
där man får väldigt många kyrkor 
med stort underhållsbehov. Då 
kan man komma fram till att man 
låter kyrkor förfalla och bli ruiner 
eller kallställa dem.

– Här i pastoratet finns fina och 
välhållna kyrkor och några orglar 
har det satsats på. Framförallt 

Torrlösa-orgeln som till och med är förknippad med 
Buxtehude som var 1600-talets största orgelkomposi-
tör. Det är en klenod att vara stolt över och den måste 
man ta vara på. Frobenius (som byggde om orgeln 
på 1960-talet) var en duktig orgelbyggare men drev, 
tyvärr, orgeln stilistiskt i en riktning som gör att de 
nya piporna inte blandar sig riktigt väl med de gamla. 
Dessutom blev den svårservad. Det är kanske på sin 
plats att fundera på vad man ska göra med denna  
klenod. På Malmö museum finns det förresten en  
”systerorgel” till Torrlösaorgeln. Denna blev mer  
pietetsfullt renoverad av Frobenius.

Outi ben Ammar, Organist
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Information om 
gravar på våra 
kyrkogårdar
Som vi berättade i förra numret av Kyrkbladet har 
Svalövsbygdens pastorat sedan våren 2017 sökt inne-
havare eller anhöriga till gravplatser där gravrätten har 
gått ut eller innehavare saknas. Detta har skett genom 
att brev har skickats ut till de gravrättsinnehavare som 
funnits angivna i våra register. Gröna kontaktskyltar 
har också satts ut på gravplatserna. Genom denna an-
nonsering i Kyrkbladet tas ytterligare ett steg för att nå 
anhöriga. Efter detta kommer pastoratet att ta beslut 
om gravplatsen inklusive gravstenen ska återtagas. 

I förra numret kom tyvärr nedanstående gravar inte 
med. Här följer de gravplatser på Norrvidinge kyrko-
gård där vi inte har fått kontakt med någon anhörig. 
Anhöriga som vill höra av sig angående denna annon-
sering kan vända sig till:
Eva Dürholt på expeditionen, 0418–66 77 26
   

Norrvidinge kyrkogård 
Skylt utsatt 2017-05-04

A 3 Hilda, Kristina, Ester & Anders Persson
A 16 Marta, Anders & Iris Hansson, Kerstin & Hans 
Andersson
A 37 Emma & Frans Oskar Persson

B 10 Frans & Theolina Sjödahl
B 16 Sigrid & Nils Peter Andersson
B 19 Ellen Larsson
B 52 Johanna, Bothilda & M.P Fritiof 
B 80 Severina, Alva & Karl Birger Persson 
B 88 Dora & Nils Oskar Månsson

C 14 Betty & Karl Nilsson
C 141 Ester Olofsson, Johanna & Olof Johnsson

D 10 Nils Anton Hansson
D 12 Anna, Nils, Olof, Bror Bengtsson
D 13 Per, Sigrid & Måns Nordheim
D 41 Olof, Hulda, August & Elin Christersson

E 11 Anna & Johannes Björk
E 17 Stein Per Mårtensson & Sigrid Beata Pålsson
E 26 Ola & Tilda Olsson, Karna Larsson
E 55 Dagmar, Bengta & Håkan Persson
E 70 Per & Kristina Persson  
E 88 Per Sjödahl
E 89 Frans Henning Sjödahl

F 33 Jan Alwe Olsson

G 9 Per, Linnéa, Marta & Elvira Green
G 12 Per, Carolina & Karl Olsson

H 15 Hilding & Iris Andersson

Foto: Lars Flodin
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Allhelgonahelgen
När oktober övergår till november tätnar höstmörkret. 
Under allhelgonahelgen minns vi dem som genom 
döden har tagits ifrån oss och firar de kvinnor och 
män som gått före oss i tron – alla helgon och själar. 
På våra kyrkogårdar smyckar vi gravarna och tänder 
gravlyktor. 

I dagsläget vet vi inte om vi som vanligt kommer att 
kunna erbjuda gravsmyckningskaffe i våra kyr-
kor och kyrkstugor. Håll utkik på vår hemsida eller 
facebook-sida för mer information när det närmar sig. 

Kyrkorna kommer i alla händelser att vara öppna för 
den som vill sitta ner en stund och tända ett ljus i kyr-
kans ljusbärare. Personal kommer att åka runt bland 
våra kyrkor och kyrkogårdar och försöka att vara 
behjälpliga och finnas till för samtal. Vill du tala med 
en präst eller diakon hittar du kontaktuppgifter längre 
fram i Kyrkbladet eller på vår hemsida. 

Sex av helgens åtta gudstjänster (se gudstjänstschemat 
längre fram) är minnesgudstjänster där vi tänder ljus 
och läser upp namnen på dem som under det gångna 
året har lämnat oss. Vi ber er att ha förståelse för att 
vissa av våra mindre kyrkor kan bli fulla om restrik-
tionerna fortfarande gäller. Se rutan här intill. 

Oavsett om det var just det gångna året eller flera år 
sedan du miste en anhörig är du varmt välkommen till 
våra gudstjänster – för sorgen lämnar oss inte efter ett 
år. Den måste vi leva med. Kanske är den du saknar 
begravd på annan ort? Eller kanske vid en kyrka som 
just i år inte har någon minnesgudstjänst? I våra böner 
och goda tankar är alla med och Guds omsorg omslu-
ter oss oavsett var vi befinner oss. 

Den dag kommer då Gud torkar alla tårar från våra 
ögon. Döden skall inte finnas mer och vårt jubelrop 
kommer att vara: ”Död, var är din udd? Död, var är 
din seger?” (1 Kor 15:55) 

Nytt för i år är att vi också firar två gudstjänster 
som inte är minnesgudstjänster, utan s.a.s. vanliga 
gudstjänster som följer kyrkoåret. I de gudstjäns-
terna (Källs Nöbbelövs kyrka kl. 10.00 den 31 okt och 
Tirups kyrka kl. 10.00 den 1 nov) läser vi alltså inte 
upp namnen på de avlidna

Foto: IKON

Med anledning av det rådande läget och uppmaningen 
att hålla 2 meters avstånd, har Svalövsbygdens pasto-
rat begränsat antalet besökare som ryms i respektive 
kyrka.

OBS! Detta gäller så länge myndigheternas nuvarande 
rekommendationer (juli 2020) står fast.

Billeberga kyrka 45, Sireköpinge kyrka 26, Felestad 
kyrka 20, Svalövs kyrka 40, Tirups kyrka 25, Torrlösa 
kyrka 45, Norrvidinge kyrka 36, Norra Skrävlinge 
kyrka 20 och Källs Nöbbelövs kyrka 10.

Vi ber om er förståelse om det vid något tillfälle skulle 
bli fullsatt och vi inte kan släppa in fler i kyrkan än 
maxantalet. Vi hoppas att vi genom att ha flera min-
nesgudstjänster i olika kyrkor kan välkomna er alla in 
i kyrkan.
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Sju år
Vart sjunde år ska du avskriva skulder. Så skall avskriv-
ningen gå till: Var och en som har en fordran skall efter-
skänka vad han har att fordra, det som han har lånat en 
annan. Han får inte kräva sin broder och landsman när 
skuldavskrivningen har kungjorts till Herrens ära.
Femte Moseboken 15:1–2 

Vart sjunde år infaller Sabbatsåret. Då ska skulder 
avskrivas och slavar friges. Tack och lov finns det inga 
slavar här längre. Men det är inte så dumt att få ett 
”friår” från skulder. I och för sig tror jag inte att det 
skulle fungera i vår moderna värld där huslån kan vara 
flera miljoner. Det vore orimligt att tro att lånet skulle 
kunna betalas tillbaka under sex år. 

I den första skapelseberättelsen får vi veta att Gud vi-
lade på den sjunde dagen. Och så har vi sabbatsbudet 
att hålla sabbatsdagen helig. Vi har behov av vila och 
rekreation. 

Det sägs (vet inte hur mycket sanning det är) att celler 
i kroppen förnyas vart sjunde år. De byts ut där de 
gjort sitt och nya celler tar andras plats. 

Vart tar tiden vägen? Det har redan gått sju år sedan 
jag fick förmånen att få tjänsten som komminister 
i Svalövsbygdens pastorat. Då bestod pastoratet av 
Svalövs och Billeberga-Sireköpinge församlingar. 2014 
kom Teckomatorp in i ”familjen”. Under dessa sju år 
har jag delat glädje och sorg med församlingsborna. 
Jag har döpt, konfirmerat, begravt och haft enskilda 
samtal. Ibland har jag fått följa en familj/släkt genom 
alla kyrkliga handlingar. 

Givetvis har jag också firat gudstjänst i alla våra nio 
kyrkor. Men nu är tiden mogen för mig att gå vidare. 
Jag kommer att sluta min tjänst i Svalövsbygdens pas-
torat den 27 september. Från och med den 17 augusti 
har jag semester. Det känns vemodigt att lämna de 
goda samtalen med församlingsborna, vemodigt att 
lämna det goda arbetslaget. Samtidigt som det känns 
spännande (och lite skrämmande) att få ta steget till 
Hjärnarp-Tåstarps församling som ny kyrkoherde. 

Detta är något nytt för mig att inneha en kyrkoherde-
tjänst. Därför ber jag om era förböner för mig. Bön är 
viktigt. Genom århundranden har människor bett i 

kyrkorum, i hemmen och ute i naturen. Gud hör bön. 
Däremot hör inte alltid vi när vi får bönesvar. Kanske 
för att vi förväntar oss ett svar men det blir ett annat. 
Bönens kraft kan bära. Jag kommer att fortsätta be 
för Svalövsbygdens pastorat trots att jag inte har min 
tjänst här längre. 

Tack för dessa sju år som har varit oerhört berikande 
och lärorika! Önskar er alla Guds rika välsignelse.

Katrin Supstiks

(Katrin kommer att avtackas i gudstjänsten 
den 6 september i Torrlösa kyrka. Se guds-
tjänstschemat på sidan 10. Reds. anm.)
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Diakonifokus
Vi är vana vid begreppet Diakonins månad som 
lyfter fram olika diakonala teman under septem-
ber månad. År 2020 och 2021 möts vi istället av 
Diakonifokus som ersätter det som tidigare hette 
Diakonins månad. Temat är ensamhet och löper 
under två år istället för en månad. Vi i Svalövsbyg-
dens pastorat fortsätter dock att viga just september 
månad till att extra mycket lyfta fram diakonin. 

Som inledning på månaden firar vi gudstjänst i 
Torrlösa kyrka den 6 september. Det är medmän-
niskans söndag och därmed även diakonins dag. 
Arbetet med temat ensamhet kommer att belysas 
efter de möjligheter rådande Coronapandemi ger 
oss. 

Alla diakoner och diakonimedarbetare i Frosta-
Rönnebergs kontrakt arbetar säkerligen med temat 
ensamhet på något sätt. Vi i Rönnebergsdelen av 
kontraktet har dock valt att arbeta mer tillsammans 
eftersom de kortare avstånden mellan våra försam-
lingar ger den möjligheten. Det är därför möjligt 
att ni kommer att se/träffa fler diakoner som rör sig 
ute i Svalövsbygdens pastorat i september månad. 

Håll utkik efter oss utomhus, på vår hemsida och 
Facebooksida. 

Diakoner och diakonimedarbetare: Eva Baunsgaard, Anna Rubin, Elin Maria Hjorth, Sofia Burman, 
Eva Persson, Marie Branting och Karin Domrös



Svalövsbygdens pastorat 9

Vad är ensamhet?

I en del länder vill man inte lämna någon ensam 
men i Sverige har vi en stark betoning på den priva-
ta sfären. Alla är vi dock i behov av gemenskap och 
nära relationer i våra liv. Ensamhet är något som 
har diskuterats mycket i media den senaste tiden. 
Det har framför allt handlat om social isolering och 
ofrivillig ensamhet och vilka negativa följder det 
kan få. Coronaviruset har dessutom gjort frågan 
om självisolering som ett sätt att minska smitt-
spridningen aktuell. 

Vi kan alla drabbas av ensamhet i olika åldrar och 
av varierande skäl. Ensamhet kan orsakas av att ens 
partner avlider, av att familjen bor på olika platser, 
av att vara på en ny plats, av arbetslöshet och av 
fysisk och psykisk ohälsa. Det kan även handla om 
en existentiell känsla av ensamhet trots att vi är om-
givna av människor. 

I församlingarna får diakonen ofta möta de här 
olika dimensionerna i sin tjänst för medmänniskan. 
Social samvaro och samtal är av största vikt. Kyrkan 
har till uppgift att på olika vis skapa inkluderande 
gemenskaper. 

Jag återkommer ofta till en favoritteolog och -fi-
losof, Martin Buber, som gav uttryck för diakonal 
omsorg genom sina tankar om mötet med med-
människan, Gud och skapelsen. Diakonal omsorg 
är att så långt som möjligt se den vi står inför och 

”ta in” den andre genom att vara närvarande och 
äkta även om mötet bara varar en kort stund. Enligt 
Buber finns det alltid en risk att vi objektifierar Den 
Andre (inom filosofin en individ som skiljer sig 
från en själv) snarare än att vi verkligen ser ett Du. 
Buber menar att det är möjligt att förstå Den Andre 
först när vi träder i direkt och okonstlad relation till 
denna och gör henne verkligt närvarande för oss. 

Ibland går det att lindra ofrivillig ensamhet och so-
cial isolering, men går det att bryta den existentiella 
ensamheten? Kanske inte helt, men åtminstone 
går det att underlätta känslan av att vara ensam. 
Vi drabbas alla till och från av den existentiella 
ensamheten och då behöver vi få prata om det. Det 
behövs människor som är goda lyssnare, som inte 
flikar in sitt eget liv eller försöker ge svar på exis-
tentiella frågor där det inte finns svar. Pastoratets 
diakon och präster samtalar gärna.  

Sveriges kristna råd har tagit fram ett digitalt in-
spirationsmaterial kring tema ensamhet. Där finns 
faktakunskap, metoder för att arbeta med och bryta 
ensamhet och goda exempel från olika försam-
lingar. 

Vill du läsa mer besök:  www.skr.org/vart-arbete/
diakoni/diakonifokus-ensamhet

Karin Domrös, diakon



Svalövsbygdens pastorat10

Höstens gudstjänster
Eftersom vi i skrivande stund (17 juli) inte vet hur världsläget ser ut framöver, kan vi tyvärr inte ge några 
detaljerade upplysningar om höstens gudstjänster. Vår målsättning är att så långt det är möjligt, och så länge 
myndigheternas rekommendationer tillåter det, fira våra gudstjänster. 

Åtminstone kommer präst, kyrkomusiker och vaktmästare att fira gudstjänst i någon form – sjunga till Guds 
ära och be för våra församlingar och vår värld. Kyrkornas klockor kommer att ringa och påminna om Guds 
närvaro i denna svåra tid. Vi vet att många har svårt att komma till kyrkan i dessa tider och vi vill att ni skall 
veta att vi firar gudstjänst också för er som behöver stanna hemma. 

Nedan följer datum, tid och plats för de gudstjänster som vi har för avsikt att fira, men vi kan tyvärr inte veta 
om vi kommer att kunna fira nattvard eller inte. 

Kyrkbussen, kyrkkaffe och andra till gudstjänsterna anslutande samkväm kommer, om de blir aktuella, att an-
nonseras i Lokaltidningen och på vår hemsida och facebooksida. 

Söndag 6 september
13:e efter trefaldighet

10.00 Sammanlyst guds-
tjänst på diakonins dag 
Avtackning av komminister Katrin 
Supstiks.
Torrlösa kyrka

Söndag 13 september
14:e efter trefaldighet 

10.00 Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Svalövs kyrka
OBS! Extrainsatt konfirmation. 
P.g.a. begränsat antal platser 
utöver konfirmandernas familjer, 
hänvisar vi till övriga gudstjänster 
denna dag.

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner  
Sireköpinge kyrka

Söndag 20 september
15:e efter trefaldighet 

10.00 Teckomatorps  
församlingshem

10.00 Felestads kyrka

18.00 Billeberga kyrka 

Söndag 27 september
16:e efter trefaldighet 

10.00 Norrvidinge kyrka

10.00 Torrlösa kyrka

18.00 Billeberga kyrka

Onsdag 30 september
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Trio Confetti medverkar med 
trumpet, sång och orgel
Källs Nöbbelövs kyrka

Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag 

10.00 Sammanlyst guds-
tjänst
Billeberga kyrka

Söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen

10.00 Svalövs kyrka

16.00 Källs Nöbbelövs kyrka

17.00 Tirups kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner  
Sireköpinge kyrka

Söndag 18 oktober
19:e efter trefaldighet

10.00 Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Torrlösa kyrka

18.00 Billeberga kyrka

Veckans andakter
Morgonbönen på Forslidsgården kommer att starta onsdag 
23 september kl. 8.00. Till en början dock UTAN efterföljande 
frukost och med tillbörligt avstånd mellan deltagarna. 

Tyvärr vet vi inte när vi åter kan börja fira andakter på våra 
äldreboenden. Vi hänvisar till vår hemsida och facebooksida, 
där vi försöker att erbjuda så uppdaterad information som 
möjligt.
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Söndag 25 oktober
20:e efter trefaldighet

10.00 Teckomatorps  
församlingshem

10.00 Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner  
Sireköpinge kyrka

Onsdag 28 oktober
19.00 Musik, tystnad, 
bön 
(programmet ej klart)
Felestads kyrka

ALLHELGONAHELGEN 
(se även s. 6 ovan)

Fredag 30 oktober
16.00 Minnesgudstjänst
Norrvidinge kyrka

18.00 Minnesgudstjänst
Sireköpinge kyrka

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag

10.00 Gudstjänst 
(här läses ej namnen på de avlidna 
upp)
Källs Nöbbelövs kyrka

16.00 Minnesgudstjänst
Felestads kyrka

18.00 Minnesgudstjänst
Billeberga kyrka
  

Söndag 1 november
Alla själars dag

10.00 Gudstjänst 
(här läses ej namnen på de avlidna 
upp)
Tirups kyrka

16.00 Minnesgudstjänst
Svalövs kyrka

18.00 Minnesgudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

Söndag 8 november
22:a efter trefaldighet

10.00 Teckomatorps församlingsh.

10.00 Svalövs kyrka

14.00 Gudstjänst
Eventuellt bjuder småkockarna på 
kyrkkaffe. Tågarps församlingshem

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner  

Felestads kyrka

Söndag 15 november
Sön före domssöndagen

10.00 Sammanlyst guds-
tjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

Söndag 22 november
Domssöndagen 

10.00 Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner  
Sireköpinge kyrka

Onsdag 25 november
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Trio Mor dansar medverkar med 
sång, kontrabas och viola da 
gamba. Musik av Allan Edwall.
Teckomatorps församlingshem

Söndag 29 november
1:a advent

10.00 Torrlösa kyrka

16.00 Norrvidinge kyrka

18.00 Billeberga kyrka

Söndag 6 december
2:a advent

10.00 Teckomatorps  
församlingshem

18.00 Adventsvesper 
med Svalövs jultomtar
Svalövs kyrka
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen, Forslidsgården i 
Svalöv
Lena Ragnarsdotter
Eva Svensson
Tel. 0418-66 77 00, vard. 9:00 - 12:00
svalovsbygden@svenskakyrkan.se

Kansli, gravärenden
Eva Dürholt
Tel. 0418-66 77 26, vard. 9:00 - 12:00

Kyrkokamrer
Eva Olsson
Tel. 0418-66 77 04

Kyrkorådets ordförande
Eva Olofsson
Tel. 0703-35 52 79

Diakon
Karin Domrös
Tel. 0418-66 77 23, 0705-62 68 09

Präster
Anna Åberg, kyrkoherde
Tel. 0418-66 77 03, 0705-08 24 70

Carl Eliasson, komminister
Tel. 0418-66 77 21, 0722-14 87 45

Erik Edqvist, komminister 
Tel. 0418-66 77 24, 0706-04 87 97  

Christer Löfqvist, vik komminister
Tel. 0418-66 77 22, 0703-04 97 37

Kyrkomusiker
Outi Ben Ammar, organist 
Tel. 0418-66 77 31, 0706-65 43 11

Marie Svensson, kantor
Tel. 0418-66 77 33, 0767-86 70 09

Teija Hedin, kantor (tjänstledig under hösten)
Tel. 0418-66 77 32, 0702-90 24 35

Församlingspedagog
Susanne Åberg
Tel. 0418-66 77 40, 0722-14 72 78

Barnledare
Jenny Weberg 
Tel. 0418-66 77 42, 0702-11 94 07

Kyrkvaktmästare
Arbetsledare
Lars Flodin
Tel. 0418-66 77 54, 0706-04 87 13

Källs Nöbbelövs kyrka
Irena Pålsson, 0418-66 77 58, 0702-27 80 08

Norra Skrävlinge kyrka
Peter von Krassow, 0418-66 77 57,  
0702-27 80 09

Norrvidinge kyrka
Johan Einarsson, 0418-66 77 52, 0767-92 94 92

Billeberga och (tillfälligtvis) Sireköpinge 
kyrka
Ronny Törnkvist, 0418-66 77 56,  
0702-11 94 05

Felestads & Tirups kyrkor
Mikael Svensson, 0418-66 77 65,  
0722-36 61 00

Torrlösa kyrka
Maria Gustafsson, 0418-66 77 08,  
0722-28 11 68

Svalövs kyrka
Calle Törn, 0418-66 77 55, 0767-94 94 92

Församlingsvärdinnor
Lena Liljedahl
Forslidsgården, Torrlösa, Felestad & Tirup
Tel. 0418-66 77 50, 0702-97 63 92

Kristina Åberg,
Billeberga, Teckomatorp & Tågarp
Tel. 0418-66 77 51, 0702-11 94 03

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden
Facebook:
www.facebook.com/svalovsbygdenspastorat


