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Hej!
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord…” (1 Mos). Dessa ord är de  
allra första orden i Bibeln. Såhär mitt i sommaren (juli) blir jag ofta  
påmind om skapelsens fantastiska prakt med grönskande ängar,  
färgglada blommor och växter, bär och andra frukter och grönsaker  
som mognar allteftersom. Det är en fantastisk tid att leva i, att få vara  
mitt i och en del av allt det som Gud skapat.

Vi har nu länge befunnit oss i en svår tid av pandemi men äntligen ser  
vi nu att färre och färre insjuknar i takt med att fler och fler blir  
vaccinerade. Låt oss hoppas på att det får fortsätta i denna utveckling  
och att vi snart kan få återgå till ännu mer ”normalt” läge igen. Men  
vad är egentligen ett ”normalt” läge? Är det att återgå till precis som  
det var innan pandemin bröt ut eller kommer vi få ett nytt ”normalt” att  
förhålla oss till? Framtiden får visa oss riktningen och vi får lita på att Gud bär oss oavsett vilken riktning vi tar. 

I höst planerar vi för att kunna dra igång en hel del av våra verksamheter igen vilket vi är mycket glada för. Men 
precis som det har varit hittills så kan det ske förändringar med kort varsel om nya riktlinjer kommer, så håll koll 
på vår hemsida och facebook-sida som vanligt.

Söndagen den 19 september är det dags att gå och rösta i Kyrkovalet. Här i detta blad kan ni läsa mer om platser 
och tider för detta.

Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarns stunder, 
giv att jag aktar främst ditt ord
och din nådesunder.
Allt kött är hö,
och blomstren dö,
och tiden allt fördriver;
Blott Herrens ord förbliver.
(Sv ps 201:3)

Hoppas vi ses i höst!
Anna Åberg Kyrkoherde
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Kyrkoval 2021
Lokaler och tider för förtidsröstning och kyrkovalet 2021

Hur blir det med våra ordinarie verksamheter?
Vi längtar efter onsdagarnas morgonböner med frukost på Forslid, syföreningarnas och Lekmanna-
kårernas träffar, soppluncher med andakt och alla andra mötesplatser.

Hur kommer hösten att se ut i pastoratet? Vi hoppas och planerar för att vi kan börja erbjuda våra 
ordinarie öppna verksamheter på deras vanliga tider och dagar. I skrivande stund (mitten av juli) är 
det dock ovisst hur läget är när detta nummer av Kyrkbladet kommer ut i brevlådorna. Dessutom har 
alla datum och tider för de olika verksamheterna ännu inte hunnit sättas. Vi får därför be er om att 
hålla utkik på vår hemsida för att få den senaste informationen. 

Låt oss hoppas och be om att vi kan mötas, Gud till ära och människor till glädje!

Forslidsgården i Svalöv:
Mån 6 september kl. 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
Tis 7 september kl. 09:00 - 12:00
Ons 8 september kl. 09:00 - 12:00
Tor 9 september kl. 09:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
Fre 10 september kl. 09:00 - 12:00
Lör 11 september kl. 09:00 - 12:00
Mån 13 september kl. 09:00 - 12:00
Tis 14 september kl. 09:00 - 12:00
Ons 15 september kl. 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
Tor 16 september kl. 09:00 - 12:00
Fre 17 september kl. 09:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
Lör 18 september kl. 09:00 - 12:00
Valdagen Sön 19 september  
kl. 08:00 - 09:30, 11:00 - 20:00

Billeberga församlingshem:
Mån 6 september kl. 16:00 - 19:00
Ons 8 september kl. 10:00 - 13:00
Tor 9 september kl. 17:00 - 20:00
Lör 11 september kl. 10:00 - 13:00
Mån 13 september kl. 10:00 - 13:00
Ons 15 september kl. 16:00 - 19:00
Fre 17 september kl. 17:00 - 20:00
Valdagen sön 19 september  
kl. 08:00 - 09:30, 11:00 - 20:00

Teckomatorps församlingshem:
Mån 6 september kl. 16:00 - 19:00
Ons 8 september kl. 10:00 - 13:00
Tor 9 september kl. 17:00 - 20:00
Lör 11 september kl. 10:00 - 13:00
Mån 13 september kl. 10:00 - 13:00
Ons 15 september kl. 16:00 - 19:00
Fre 17 september kl. 17:00 - 20:00
Valdagen Sön 19 september  
kl. 08:00 - 09:30, 11:00 - 20:00

Tågarps församlingshem:
Mån 6 september kl. 16:00 - 19:00
Ons 8 september kl. 10:00 - 13:00
Tor 9 september kl. 17:00 - 20:00
Lör 11 september kl. 10:00 - 13:00
Mån 13 september kl. 10:00 - 13:00
Ons 15 september kl. 16:00 - 19:00
Fre 17 september kl. 17:00 - 20:00
Valdagen Sön 19 september  
kl. 08:00 - 09:30, 11:00 - 17:00

Du kan läsa om valet på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Litteraturcirkeln 
Träffas första gången 16 september kl. 13.00 på Forslidsgården. 
Då bestämmer vi datum och upplägg för höstens träffar.

Välkommen!

Foto: Gustaf Hellsing/IKON
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Barnverksamheten i pastoratet

SpanaRna
För dig i årskurs 0–2
Tillsammans gör vi en spännande upptäckts-
resa i Bibelns värld, bland annat genom lek, 
sång, pyssel och gott käk.

Tisdagar kl. 13.30-15.00
Vecka 35–48 i Teckomatorps församlingshem 
uppehåll vecka 44.

Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418–667740, 072-214 7278 (sms)
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

GemenSKap baRn 
ocH vuxna
Lek, pyssel och babysång med musiker.  
Fika till självkostnadspris.

Kl. 9.15-11.30
Tisdagar i Felestads församlingshem  
från 31 augusti-26 oktober
Tisdagar i Teckomatorps församlingshem  
från 9 november-14 december

Välkomna!
Jenny 070–2119407 och Marie

SmåKocKaRna
För dig i årskurs 3–5
Vi lagar mellanmål och lätta kvällsmål,  
ibland bakar vi.

Måndagar kl.14.30-17
Vecka 35–39 i Teckomatorps församlingshem
Vecka 40–45 i Billeberga församlingshem
Vecka 46–49 i Tågarps församlingshem

Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418–667740, 072-214 7278 (sms)
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

caRiSSimi
Med sång, pyssel, äventyrsläsning och gott käk 
löser vi det stora mysteriet tillsammans.
För dig i årskurs 3–6

Onsdagar kl. 14.30-16.00
Vecka 35–40 i Billeberga församlingshem  
Vecka 45–49 i Teckomatorps församlingshem

Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418–667740, 072-214 7278 (sms)
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

om möjlighet till sockenbud 
och enskild nattvard 
För dig som gärna vill ta emot nattvarden finns alltid  
möjligheten att få enskild kommunion i hemmet eller på  
annan plats. Hör av dig till någon av våra präster.

Foto: Magnus Aronson/IKON
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I nära 1,5 år har vi levt med Corona. Nu ser vi en ljus-
ning och hoppas att pandemin börjar släppa sitt grepp 
om oss. För kyrkan och dess diakoni har pandemin 
så klart inneburit många utmaningar. Inte minst har 
ensamheten blivit mer påtaglig då vi inte har kunnat 
träffas som vanligt. Diakonifokus 2021 riktar därför 
uppmärksamheten mot temat ensamhet och dess olika 
aspekter. Känslan av att vara ensam kan ta sig många 
olika uttryck där alla har sin egen upplevelse. Hur kan vi 
hjälpa varandra att bryta den existentiella ensamheten? 

Diakonifokus är ett samarbete mellan många olika 
kristna aktörer och ersätter det som tidigare hette Dia-
konins månad.  Vi i Svalövsbygdens pastorat fortsätter 
dock att viga just september månad åt att extra mycket 

lyfta fram diakonin. Diakonins dag (13:e söndagen 
efter trefaldighet) bär temat medmänsklighet och 
infaller ofta i månadsskiftet augusti-september. För att 
inleda månaden firar vi gudstjänst med diakonitema i 
Svalövs kyrka den 5 september. 

I år kommer vi att samarbeta med Kävlinge och Lacka-
länga-Stävie församlingar. Vi kommer att synas ute i 
våra byar och erbjuda lite olika material att läsa och 
något att ta med hem. Det kommer även finnas möjlig-
het att gå kortare tipspromenader. Bjud gärna med en 
vän eller en granne att följa med på promenaden!

Karin Domrös, diakon

Karin Domrös, diakon i Svalövsbygdens pastorat:
De flesta mötesplatserna i kyrka, föreningar och samhälle stängdes för att minimera 
smittorisken. För diakonin i Svalövsbygdens pastorat innebar det betydligt fler själa-
vårdande samtal utomhus eller via telefon. Nu i efterhand syns det tydligt hur många 
som påverkats negativt av brutna kontakter och avsaknad av regelbundna rutiner 
som samhället normalt har kunnat bistå med. Det har resulterat i återfall i missbruk, 
destruktivt utanförskap och utbredd psykisk ohälsa. Det är en sorg. 

För att nå varandra har vi behövt utveckla alternativa sätt. Vi har arbetat mycket med 
film och inspelade gudstjänster. Det har varit en utmaning som gjort att vi lärt oss 
massa nya saker på kort tid. Ibland har vi behövt göra jättemånga omtagningar och 
några minuters film har inneburit flera timmars arbete. Ibland har vi bjudit på några 
kul underverk då den uppmärksamma kunnat se att t.ex. altarblommorna skiftat 
under en och samma gudstjänst. Det är fantastiskt att vi har så utvecklad teknik. Nu 
känns det dock underbart att få mötas på riktigt.

Sofia Burman, diakon i Lackalänga-Stävie församling
Under pandemin exkluderades många. Trots att kyrkans digitala tillgänglighet blev 
större betydde inte det att de som vanligtvis besöker oss kunde ta del av det. Vi för-
sökte anordna en del utomhusaktiviteter men det var klurigt att utarbeta formerna 

Diakonifokus 2021

erfarenheter från tiden med corona
Här kan du ta del av tre diakoners reflektioner.

Tipspromenader i Svalövsbygdens pastorat:
Frågelapparna sitter uppe hela vecka 36 (6–12 september).
 • Runt kyrkogården vid Svalövs kyrka
 • Runt kyrkogården vid Billeberga kyrka
 • Runt kyrkogården vid Norra Skrävlinge kyrka
Start och slut vid kyrkporten. Hämta och lämna talongen i brevlådan. Ifylld talong lägger du i ett kuvert. 
Medtag penna. Vinnare presenteras på vår Facebooksida.

Tipspromenader i Kävlinge och Lackalänga-Stävie församlingar:
22 september, kl. 16-18.00, Gläntan i Furulund
23 september, kl. 17-19.00, Måsängen i Kävlinge
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för att följa restriktionerna på bästa sätt. Med nya former att träffas i kyrkan verkade folk även blivit inspirerade till 
att hitta nya sätt att träffas och umgås säkert även på det privata planet. Trots att pandemin har haft negativ inverkan 
så har mycket positivt också kommit ur den. 

Jag ser mycket fram emot att uppta kontakten med boende och personal på vårt serviceboende efter sommaren. Det 
har varit mycket svårt att den kontakten fått vila helt och hållet under så lång tid. Jag ska även försöka fortsätta att 
tänka i nya banor och inte endast återgå i gamla spår då jag tror att vi mår bra av lite omväxling. 

Anna Rubin, diakon i Kävlinge församling:
Trots corona var inte allt omöjligt. Vi gjorde som många andra församlingar: ställde 
om. En del verksamheter och tillvägagångssätt har förbättrats på grund av att vi  
behövt tänka till. Det har varit väldigt svårt att inte kunna mötas fysiskt. När vi bara  
har tillgång till öronen som hjälpmedel i ett samtal är det lättare att missa något.  
Vi är vana vid att även ha ett kroppsspråk att kommunicera med. 

Både stora och små har fått hälsningar i sina brevlådor. Men nu ser jag fram emot  
att träffa alla på riktigt. 

Kyrkomusiken i pastoratet
musik, tystnad, bön
Några gånger per år bjuder vi till en kväll där musik, tystnad och bön  
varvas i ett lugnt tempo. Vi har ibland gästande musiker och ibland  
musicerar våra egna kyrkomusiker. I höst har vi tre sådana kvällar.

Onsdag 29 september kl. 19.00 i Källs Nöbbelövs kyrka 

Onsdag 27 oktober kl. 19.00 i Svalövs kyrka

Onsdag 24 november kl. 19.00 i Teckomatorps församlingshem

Kyrkomusikverkstaden
Vi erbjuder möjlighet till att lära sig spela orgel, piano, gitarr eller 
att sjunga. Möjlighet att lära sig även musikteori, om musikens 
roll i gudstjänst och samspel med andra ingår. Medverkan i guds-
tjänster förekommer då och då. 

Har du ett instrument som du har spelat en gång i tiden eller 
spelar lite då och då, men önskar spela tillsammans med andra, 
hör av dig! Blir vi några stycken så samlas vi ett par gånger under 
hösten och spelar ihop. Vi anpassar repertoaren efter spelavana.

Sjunga i kör
Vi hoppas kunna sjunga i kör igen. Är du sångsugen får du gärna titta in på hemsidan och se vilken av våra körer 
som känns rätt för dig. Som körsångare hos oss behöver du inte betala någon termins- eller årsavgift, utan du får 
möjligheten att vara med och lära dig mer om röst och sång i utbyte mot att du medverkar i några gudstjänster 
tillsammans med andra. För att fortsätta vara försiktiga, så väljer vi repetitionslokal med tanke på möjlighet till 
avstånd mellan sångare. Vill du sjunga i andra former eller känner att du behöver få prova på, kontakta oss även 
då. Vi välkomnar sångare i alla åldrar!
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Konfirmation 2021–2022 
Inför nästa konfirmandläsår erbjuder vi två olika 
grupper. Eftersom vi vill att alla skall bli sedda och 
få komma till tals är det viktigt att grupperna inte 
är för stora. Vi har ett maxantal på 15 konfirmander 
per grupp. Skulle fler vara anmälda till någon grupp 
delar vi helt enkelt upp den i två. För att en grupp 
skall starta krävs det minst sex anmälda.

vår- och sommargrupp:  
Konfactive
Detta är alternativet för dig som tycker om rörelse och 
spännande utmaningar som t.ex. klättring, cykling och 
kanske ett havsbad. Tillsammans lär vi känna tro, hopp 
och kärlek genom naturupplevelser och slappstunder 
i mysiga, medeltidakyrkorum. När vi rör oss, samtalar 
och delar tankar hoppas vi förstå oss själva, varandra 
och Gud lite bättre.

Kostnad: Ingen
Var och när: Vår knutpunkt är Svalöv men vi kommer 
att ha träffar på olika ställen i pastoratet och göra en 
del utflykter i vår närhet. 

Vi träffas under våren (särskilt inför och under påsk 
och Kristi himmelsfärd) för att prova på olika akti-
viteter som vi åker gemensamt till. I juni månad blir 
läsningen intensivare inför konfirmationen som sker 
i månadsskiftet juni-juli. Om det är möjligt åker vi på 
konfirmandläger på våren.

Höst- och vårgrupp:  
Kom och följ med
Genom utflykter och studiebesök i vår närhet lär vi 
känna varandra och vår tillvaro. Under våra träffar 
undersöker vi vår omvärld och hur kyrkan och tron 
hör hemma i världen.

Kostnad: Ingen
Var och när: Beroende på vad vi skall göra utgår vi 
från Billeberga, Teckomatorps eller Felestads försam-
lingshem. Till våra utflyktsmål åker vi gemensamt. 

Våra träffar sker tisdagar och en del helger under 
hösten och våren. Konfirmationen sker i början av 
maj. Om det är möjligt åker vi på konfirmandläger på 
våren.

Vid frågor, kontakta Erik Edqvist: 0706 04 87 97, erik.edqvist@svenskakyrkan.se

Anmälan görs via e-post till: svalovsbygden.konfirmation@svenskakyrkan.se
I anmälan vill vi ha: • Konfirmandens namn, personnummer, adress och ev. mobilnummer
  • Önskemål om vilken grupp
  • Vårdnadshavares namn, telefonnummer och e-postadress
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”Var inte rädd för mörkret” (sv. ps. 797)

Jag har alltid tyckt om hösten. Från de sista krusbä-
ren och de tunga vissnande rosorna som byts ut mot 
nypon, till lövens explosion av färger som ju egentligen 
är deras sista sång innan de faller mot marken. Till och 
med novembermörkret och leran tycker jag har sin 
charm, med det ihärdiga regnet och de mysiga stun-
derna inomhus. 

I kyrkorna berättas en liknande berättelse under 
hösten. En som å ena sidan tycks bli tyngre och all-
varligare, men som inte syftar till någon hopplöshet 
utan tvärtom till hoppet. Hösten markerar i kyrkans 
år slutet av trefaldighetstiden, en tid när vi på olika sätt 
samlas runt själens växt och mognad. När sommaren 
är slut, särskilt från den prunkande tacksägelsedagen 
och framåt, blir gudstjänsternas teman allt allvarligare. 
Det handlar mer om vårt ansvar som människor och 
medmänniskor, om livets förgänglighet, om dem som 
gått före oss. 

Jag tror att det är viktigt med denna dimension av 
allvar. Livet kan inte vara en flykt från det tunga och 
svåra, utan behöver levas med en respekt för dess 
begränsningar. Att leva som medmänniskor är en 
sådan begränsning, även om den är välsignad. För 
att ge andra människor kärlek, respekt och värdighet 
behöver vi ibland att gå emot vårt eget ego. Allt vad ni 

vill att människorna ska göra för er, det skall ni också 
göra för dem, säger Jesus, och tidigare i Bibeln står det 
du skall älska din nästa som dig själv. Det, att inte låta 
egenkärleken eller viljan att skydda sig själv leda en till 
att göra andra illa, tror jag är en av de svåraste sakerna 
vi kan lära oss. 

Kyrkans år och dess veckovisa teman under hösten 
leder fram till domssöndagen, som avslutar kyrkans 
år. Den ligger alltid veckan före första advent, när 
kyrkoåret börjar på nytt. På domssöndagen berättar vi 
om framtiden, en framtid när Jesus kommer tillbaka 
för att döma levande och döda. Det är på sitt sätt som 
någon slags sluträkning. Vad har vi gjort för varandra 
och mot varandra? Vad har vi inte gjort? Hur har vi 
behandlat Guds skapelse, hur har vi uppskattat oss 
själva som skapade av Gud? Domssöndagen är en slags 
bokslut för det som var vårt ansvar som människor. 

Men dagen har också ett annat namn. Den kallas Kristi 
Konungens dag – den dag då Kristus samlar alla som 
längtat efter upprättelse och rättvisa. I samtalen om 

Kristus avbildad i Norrvidinge kyrkas kor. Kalkmålning från 
1200-talet. FOTO: Erik Edqvist
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livets ansvar får vi inte glömma att det ju ibland är vi 
som är förorättade. Att på samma sätt som vi ibland 
gör andra illa, så har vi erfarenheter av att andra gör 
oss illa. Och det gör ont i Guds hjärta, Gud har medli-
dande med oss. 

Jag tror att domen handlar om sanningen. Om att 
saker ska få komma i ljuset. Att den som varit ensam i 
sitt lidande inte ska behöva vara det. Att det ska finnas 
ord för det som är ont. Men jag tror också att Gud i 
sin dom är mer barmhärtig än vi kan föreställa oss. Att 
domen till syvende och sist inte finns för att förstöra 
oss, utan för att frigöra oss. Att det hårda i oss ska få 
smälta undan så att Gud med sin eviga kärlek får plats 
i hela oss. 

Hösten är ju på sitt sätt vägen in i den mörka tiden. 
Men just den tiden förknippar vi ju med många my-
siga saker. Många av oss tar extra omsorg under de 
mörka månaderna för att göra det trivsamt; vi tänder 
ljus, vi pyntar, vi tar oss tid för sådant vi tycker om. 
Under adventstiden särskilt, vill vi gärna skapa känslan 
av att det finns ljus i mörkret. 

Dit leder också kyrkoårets sista veckor. Vi går in i 
mörkret och allvaret men vi kan göra det med förtro-
ende för att Gud inte vill få oss att fastna i hopplös-
heten. Tvärtom – Guds vilja är att vi ska ha hopp om 
att livet kan börja på nytt, att det finns möjligheter 
bortom skuld och förtvivlan, bortom ensamhet och 
lidande. När Kristus kommer till oss, så är det för att 
Guds kärlek och frid ska få vara överallt. Kyrkoårets 
slut, med domssöndagen när Kristus kommer tillbaka 
i framtiden, övergår i adventstidens hoppfulla tid där 
vi firar hur Kristus kommer till sin kyrka här i tiden. 
Han, som är världens ljus, är inte långt borta. 

Marta Holgersson, präst

Några tips inför hösten:

• Var tacksam för den tid som är. Är det sol, så  
 ta emot det. Är det regn och kallt, hitta sätt  
 att glädjas i det. 

• Fira med kyrkan. Varje söndag ges tillfälle  
 att förstå en ny aspekt av vad Gud vill med  
 våra liv och att möta förlåtelse och kärlek i  
 mässan.

• Allvaret är inte farligt. Kan du låta höstens  
 mörknande också vara ett sätt att gå in i ditt  
 eget livs mörker, på de sätt du behöver? Gud  
 följer med.

• Påminn dig om hoppet. Gör det mysigt  
 hemma eller ta dig till platser du tycker om.  
 Sök gemenskap och trygghet. 

Tacksägelsedagen 
Var med och smycka!

På tacksägelsedagen som i år infaller den  
10 oktober smyckar vi kyrkorna med frukt,  
grönsaker och blommor.

Vill du bidra till smyckningen i Sireköpinge  
eller Svalövs kyrka, till exempel med saker från  
din trädgård?

Kontakta Kristina 0418-667751 eller Maria 
0722-281168 senast måndagen 4 oktober för 
att komma överens om inlämning.
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Höstens gudstjänster
vi hoppas innerligt att vi kan fira gudstjänster i våra kyrkor som vanligt under hösten. nedan följer vad 
vi har planerat för. om läget skulle förändras kan det givetvis hända att vi får tänka om och göra annor-
lunda – en del saker kan komma att utgå. på vår hemsida uppdaterar vi eventuella ändringar i gudstjänst-
schemat. välkommen till våra vackra kyrkor!  

Torsdag 2 september
8.30 morgonmässa
Svalövs kyrka

Söndag 5 september
14:e efter Trefaldighet

10.00 Festhögmässa med 
diakonitema
Svalövs kyrka 
Sammanlyst i pastoratet
Kyrkkaffe

Söndag 12 september
15:e efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 19 september
16:e efter trefaldighet

 obS! Kyrkoval. Se sid 3 för  
 tider och lokaler.

10.00 mässa
Teckomatorps församlingshem

10.00 mässa
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Billeberga kyrka

Söndag 26 september
17:e efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 mässa
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 29 september
19.00 musik, tystnad, 
bön
Källs Nöbbelövs kyrka

Söndag 3 oktober
Den helige Mikaels dag

10.00 Festhögmässa
Billeberga kyrka 
Sammanlyst i pastoratet
Kyrkkaffe

Måndag 4 oktober
18.00 andakt på barnens 
dag/Fransiskusdagen
Teckomatorps församlingshem
Småkockorna bjuder på kyrkkaffe

Torsdag 7 oktober
8.30 morgonmässa
Billeberga kyrka

Söndag 10 oktober
Tacksägelsedagen

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka

14.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka 
LRF bjuder på kyrkkaffe

16.00 Skördevesper 
Tirups kyrka 
Med efterföljande kyrkkaffe och 
betlyktetävling. OBS! Tiden.

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 17 oktober
20:e efter trefaldighet

10.00 mässa
Norrvidinge kyrka

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

18.00 mässa med  
rofyllda toner
Billeberga kyrka 
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Söndag 24 oktober
21:a efter trefaldighet

10.00 mässa
Teckomatorps församlingshem

10.00 mässa
Torrlösa kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 27 oktober
19.00 musik, tystnad, 
bön
Svalövs kyrka

Söndag 31 oktober
22:a efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 mässa
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner 
Billeberga kyrka

Torsdag 4 november
8.30 morgonmässa
Teckomatorps församlingshem

ALLHELGONAHELGEN

Fredag 5 november
Allhelgonaafton

16.00 minnesgudstjänst
Norrvidinge kyrka

Lördag 6 november
Alla helgons dag

10.00 Gudstjänst  
Källs Nöbbelövs kyrka
(ingen namnuppläsning)

16.00 minnesgudstjänst
Felestads kyrka

18.00 minnesgudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 7 november
Alla själars dag

10.00 Gudstjänst 
Tirups kyrka 
(ingen namnuppläsning)

16.00 minnesgudstjänst
Svalövs kyrka

18.00 minnesgudstjänst
Sireköpinge kyrka

18.00 minnesgudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

Vi hoppas att vi  
som vanligt kan  
erbjuda grav- 
smyckningskaffe ute i våra kyrkor 
under allhelgonahelgen. I skrivande 
stund (mitten av juli) är det dock 
svårt att ge klara besked om det. 
Se vår hemsida för information när 
det närmar sig.

Söndag 14 november
Sön före domssöndagen

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

10.00 mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka 

Söndag 21 november
Domssöndagen

10.00 Festhögmässa
Torrlösa kyrka 
Sammanlyst i pastoratet
Kyrkkaffe

Onsdag 24 november
19.00 musik, tystnad, 
bön
Teckomatorps församlingshem

Söndag 28 november
1:a i advent

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka
Kyrkkaffe

16.00 Gudstjänst
Norrvidinge kyrka 
Kyrkkaffe

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Torsdag 2 december
8.30 morgonmässa
Svalövs kyrka

Söndag 5 december
2:a i advent

10.00 mässa
Norra Skrävlinge kyrka

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
Anders Anderberg
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

Marta Holgersson, komminister
Tel. 0418-66 77 22, 0703-04 97 37 

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

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 
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, 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 kyrka
Ronny Törnkvist, 0418-66 77 56,  
0702-11 94 05

Sireköpinge kyrka
Lee Malling, 0418-66 77 53, 0706-04 87 96

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


