
En hälsning från Svenska Kyrkan där du bor 
Hösten 2022



Svalövsbygdens pastorat2

Kyrkbladet ges ut av Svalövsbygdens pastorat och Kågeröd-Röstånga församling. Detta informationsblad delas ut till hushållen  
4 ggr per år. Redaktör är Olafur J Magnusson: olafurjon.magnusson@svenskakyrkan.se (Svalövsbygden). Ansvarig utgivare (för 
Svalövsbygden) är kyrkoherde Anna Åberg och (för Kågeröd-Röstånga) kyrkoherde Jonathan Darte.
Layout och produktion: Printship AB. Foto: Karin Domrös om inget annat anges.

Kågeröd-Röstånga församling
Böketoftavägen 4B
268 77 KÅGERÖD
Tel: 0418-45 60 00
www.svenskakyrkan.se/kagerod-rostanga

Svalövsbygdens pastorat
Forslidsgården, Realskolegatan 9
268 21  SVALÖV
Tel: 0418-66 77 00 (vard. kl. 9-12)
www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Hej!
”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu,  
att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.

Det finns alltför många som vill tala om att du bör vara si och så.  
Gud Fader själv han accepterar dig ändå och det kan du lita på.”  
(Sv. ps. 791)

Nu har hösten hunnit ifatt oss och jag hoppas ni har haft en skön sommar  
med sol, bad och lite ledighet. Några tycker det är skönt att få komma  
tillbaka till skola och arbete och få fasta rutiner igen medan andra  
upplever precis tvärtom. Kanske känner man att man inte riktigt räcker  
till och då är det skönt att bli påmind om allas lika värde i Guds ögon.  
Att just du är viktigt precis sådan som du är som psalmen ovan beskriver. 

Det är mycket glädjande att kunna skriva att vi nu startar upp alla våra verksamheter och ni kan läsa om dem i 
detta kyrkblad, på vår hemsida och facebook-sida. 

Jag vill även passa på att berätta kort om något av allt det man som medlem i Svenska kyrkan bidrar till i vårt 
pastorat. Det är medlemmarna som gör det möjligt för oss att bedriva verksamheter för barn, ungdomar, musikin-
tresserade, daglediga, sörjande och äldre. Det är vår målsättning att finnas med i samhället både i glädje, i sorg och 
i det vardagliga livet. Hjälp och stöd erbjuder vi vid kriser. Att upprätthålla en omfattande musikverksamhet med 
körer, orgelspel samt sång- och musikupplevelser som oftast är kostnadsfria. Vi värnar också om vårt kulturarv, 
våra kyrkor, som är mötesplatser vid livets stora stunder som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vi lyfter 
fram de kristna högtiderna som advent, jul och påsk samt erbjuder ett rikt gudstjänstutbud. 

Om man är nyfiken och skulle vilja veta mer och/eller vill bli medlem är det bara att höra av sig till vår expedition.

Hoppas vi ses i höst!
Guds frid!

Anna Åberg
Kyrkoherde
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Träffpunkter i höst
Öppet café i Tågarps församlingshem
Tisdagar kl. 13.00-15.00
6 september, 20 september, 5 oktober, 18 oktober,  
1 november, 15 november, 29 november, 13 december

Andakt med soppa i  
Tågarps församlingshem
Torsdagar kl. 12.00
29 september, 27 oktober , 9 november

Andakt med soppa i  
Teckomatorps församlingshem
Onsdagar kl. 12.00
14 september, 27 oktober, 24 november

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Syföreningarna
Billebergas syförening träffas första onsdagen i månaden kl. 14.00 i Billeberga församlingshem.
Onsdagarna 7 september, 5 oktober & 2 november.

Felestads syförening träffas fjärde torsdagen i månaden kl. 14.00 på Forslidsgården.
Torsdagarna 22 september, 27 oktober & 24 november.

Teckomatorps syförening träffas sista onsdagen i månaden kl. 14.00 i Teckomatorps församlingshem.
Onsdagarna 28 september, 26 oktober, 30 november & 7 december.

Tirups syförening träffas första tisdagen i månaden kl. 18.30 i Tirups församlingshem. 
Tisdagarna 6 september, 4 oktober, 1 november & 6 december.

Litteraturcirkeln
Hösten 2022
Att läsa kan vara att resa i andra länder. Att i 
grupp samtala kring det man läst är att vidga 
resans vyer och ta del av andra människors 
tankar och erfarenheter.

FORSLIDSGÅRDEN 
Torsdagarna 15 september, 20 oktober, 
17 november & 15 december
Kl. 13.00-14.30

Välkommen!Foto: Gustaf Hellsing/IKON
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Vi välkomnar Carina!
Måndagen den 9:e maj 2022, var dagen då jag tillträd-
de min tjänst som Kyrkogårdsföreståndare för Svalövs-
bygdens pastorat.

Det var en enorm glädje att nästan direkt efter min  
utbildning på Yrkesakademin ”Arbetsledning inom 
hållbar grönyteförvaltning” få möjlighet att om-
sätta mina kunskaper inom bland annat fördjupad 
växtmateriallära, entreprenadjuridik, arbetsledning 
och kvalificerad drift av utemiljö. Min erfarenhet av 
ledarskap sträcker sig tillbaka till 90-talet och närmst 
innan studierna tjänstgjorde jag i flygbranschen som 
kabinchef och instruktör. Jag var även tidigare miljö-
ansvarig för två flygbaser och deltagare i ett projekt 
som handlade om att skapa framtidens ledarskap i 
kabinen efter fusionen mellan Malmö Aviation och 
Sverigeflyg. När corona-pandemin var ett faktum och 
flygbranschen gick in i rekonstruktion, valde jag att 
söka in till Yrkesakademin, vilket visade sig vara ett av 
mitt livs bästa beslut. 

På det privata planet är jag nog inte helt olik de flesta. 
Jag uppskattar aktiviteter med goda vänner, grön-
yteskötsel/anläggning, naturupplevelser, resor och att 
kolla på ståupp-komedi. Jag sjunger i ett dansband när 
det finns en lucka över och är mitt i processen att hitta 
till lite bättre kostvanor. Jag är nästan obotligt svag för 
gofika.

Det har, sedan starten den 9:e maj, varit en väldigt här-
lig, intensiv tid av att både lära känna alla kompetenta 
trevliga kollegor i pastoratet och parallellt med detta, 
fasas in i min roll. 

Det är med stor tacksamhet, glädje och arbetslust jag 
tar mig an uppdraget att vidareutveckla kyrkogårds & 
begravningsverksamheten. 

Nu ser jag fram emot att arbeta för en ljus framtid med 
goda samarbeten tillsammans med alla mina härliga 
kollegor i Svalövsbygdens Pastorat.

Med dessa rader önskar jag er en riktigt härlig höst! 

Carina Skoglund

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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Kyrkogårdsutskottet informerar
Sedan flera år är svenska kyrkan det trossamfund, som 
enligt Begravningslagen 1999:1144 är huvudman för 
begravningsverksamheten i vårt land och därmed har 
myndighetsansvar för denna verksamhet. Detta gäller 
för såväl medlemmar i Svenska kyrkan, som för med-
lemmar i andra trossamfund och för dem, som inte 
alls tillhör något trossamfund. 

Allmän begravningsavgift
För begravningsverksamheten ska alla i landet folk-
bokförda, som har en kommunal beskattningsbar 
inkomst, betala en begravningsavgift, som enligt beslut 
i riksdagen ska vara lika för alla oavsett var man bor. 
Myndighet att handlägga avgiften, beslut om storlek 
och om fördelning till huvudmännen, som kan vara 
församling eller pastorat, är Kammarkollegiet. För 
innevarande år 2022 är avgiften fastställd till 26,1 öre / 
skattekrona.

Huvudmannens, församlingens / pastoratets allmänna 
kostnader för kyrkogårdarna och dess personal betalas 
av denna avgift. I vårt pastorat finns 9 kyrkogårdar. 
Därtill kommer 4 äldre kyrkogårdar. 

I begravningsavgiften ingår för alla även:
1. Rätt till lokal för begravningsceremoni med eller 
utan religiösa symboler.

2. Transport av kista från bisättningslokal till kyrka, 
kapell eller annan lokal, samt till krematorium och åter 
till begravningsplats/kyrkogård.
Med bisättningslokal avses den lokal, där pastoratet tar 
emot kistan. För vår del är detta med få undantag bår-
huset i Landskrona. Transport av kista från hemmet, 
vårdboende eller sjukhus till bisättningslokal bekostas 
av dödsboet. 

3. Kremering och gravsättning.
Gravsättning kan ske på olika sätt i gravplats för 
kista eller urna, på askgravplats eller i minneslund / 
askgravlund. Vi återkommer till detta i kommande 
Kyrkblad.

4. Rätt till gravplats, som upplåtes i 25 år, vilket inne-
bär att gravrättstiden alltid är 25 år, räknat från året för 
den på gravplatsen senast gravsatte. För varje grav-
plats, undantak minnes- och askgravlund, ska utses 
en gravrättsinnehavare, som dödsboet ska meddela 
kyrkogårdsförvaltningen. Tid för upplåtelse av gravrätt 
kan förlängas. Gravrättsinnehavare ska hålla gravplat-
sen i ordnat och värdigt skick. Möjlighet till avtal för 
skötsel finnes, mera om detta senare. 

För Kyrkogårdsutskottet genom
Kjerstin Sörngård Thulin.
Vill ni prata med oss, sök via pastorsexpeditionen 
0418-66 77 00
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Livsmod
Livsmod är kyrkornas gemensamma diakonala tema 
åren 2022 och 2023. Behovet av livsmod är stort i vår 
tid, i meningen mod att vilja leva, tro på livet och våga 
hoppas. Vår oro, inte minst bland barn och unga, har 
ökat under coronapandemin och när klimatföränd-
ringarna blivit alltmer påtagliga. Idag står frågor om 
akut överlevnad i fokus. Vi funderar över ifall jorden 
kommer att bestå, om anhöriga eller vi själva kommer 
att överleva. Frågor om död och liv ställs på sin spets. 
Det finns också andra anledningar till att livsmod blir 
aktuellt, som när allvarlig sjukdom drabbar, när man 
tvingas fly från krig och förföljelse, där naturkatastro-
fer inträffar, när man är orolig för om man ska få ett 
arbete etc. 

Bibeln är full av berättelser om hur människor i olika 
situationer funnit just livsmod. I Bibeln ryms erfa-
renheter av såväl sjukdom, krig, konflikter, förföljelse, 
misstro, vanmakt, skuld, ensamhet, förtvivlan – liksom 
av glädje, kärlek, förlåtelse, helande, försoning, tillit 
och tro. Bibelhistorierna rymmer överväldigande och 
dramatiska händelser, både för folket i sin helhet och 
för enskilda. Jobs bok är ett exempel på klagan, bitter-
het och upprättelse

I Nya testamentet möter vi Jesus som levde sitt liv 
under ockupation, mötte, tjänade och älskade män-
niskor från olika folkslag och samhällsställningar. 
Jesus mänskliggjorde Guds ord och spred hopp. Han 
dödades, uppstod, uppsteg till himlen och höll löftet 
att sända sin hjälpande och tröstande Ande.

Som Guds verktyg har vi möjlighet att sprida  
evangelium och ge livsmod till våra medmänniskor.

Vad är då livsmod och hur kan vi känna 
det i vår tid?
I diakonifokus inspirationsmaterial som utgivits av 
Sveriges kristna råd står det att livsmod infinner sig 
när vi tror att vi klarar de problem som kommer i vår 
väg, och att vi är värda att göra det. Livsmod är att 
känna tillit till människor och världen. Att ha haft en 
rädsla – och ändå våga. Att känna att något håller oss 
uppe och vetskapen att det vänder igen trots upp- och 
nedgångar, trots allt.

För att finna välbefinnande behöver vi både ge och få. 
Under coronapandemin promenerade vi tillsammans 
i Svalöv. Vi delade berättelser, tittade in i varandras 
trädgårdar och intog utomhusfika. Vi stannade ofta vid 
våra vänners bostäder för att prata på säkert avstånd 
eller vinka genom fönstret. Kropp, själ och ande fick 
påfyllning av det som är gott. Gemenskap och Guds 

underbara natur gav hopp och en gnutta livsmod. 
Naturen är läkande, liksom variationen mellan att ta 
sig framåt och vara stilla, mellan att samtala och vara 
tyst. Den andliga delen i en promenad eller en längre 
pilgrimsvandring är viktig för djupet i upplevelsen.

Förra sommaren hade några av oss privilegiet att få 
vandra en bit med klimatvandrarna, Pilgrim’s Walk 
for Future när de gästade Svalövsbygdens pastorat på 
väg till klimatmötet i Glasgow. Det är ett aktivt sätt att 
locka fram livsmod i stället för att ge efter för uppgi-
venheten. Under en pilgrimsvandring är det vanligt 
att deltagarna får ett ämne eller bibelord att reflektera 
över, tillsammans och i tystnad, för att sedan dela 
tankar och känslor med varandra. Man måste förstås 
inte säga något om man inte vill. Men de flesta brukar 
vilja dela. Det vi delar med varandra ger ofta råd, ork 
och ibland tröst. Kanske skulle vi kunna stanna upp 
och dela oftare i ”det vanliga livet” också, när vi inte är 
på vandring. 

Senast annandag pingst lät vi våra konfirmander följa 
med på en pilgrimsvandring mellan Ottarps kyrka 
och Sireköpinge kyrka. Ska sanningen fram var jag 
rätt orolig över hur ungdomarna skulle klara de 7 
kilometerna utan att krevera av trötthet eller tristess. 
Men jag blev mäkta imponerad och glad då min oro 
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Lekmannakårerna
Svenska kyrkans lekmannaförbund
är en medlemsorganisation som bedriver sitt arbete helt ideellt.  
Förbundet samlar lekmän, kvinnor och män – till gemenskap, engagemang  
och ansvarstagande inom kyrkan på församlings-, stifts- och riksnivå.  
Alla församlingsbor är hjärtligt välkomna till lekmannakårens aktiviteter!  

Lekmannakåren i Svalöv
Samlas andra måndagen i månaden kl. 14.00-17.00 på Forslidsgården, församlingshemmet i Svalöv.

Måndag 12 september: Komminister Olafur J Magnusson kåserar.

Måndag 10 oktober: Kjerstin Sörngård Thulin kåserar om Kvinnor & Krig.

Måndag 14 november: Utfärd med lunch till Spången, anmälan senast 7 november till Agneta Nordkvist.  
 Utfärdsbetalningen sker till bankgiro 5606-7044 OBS! Glöm inte skriva namn.

Måndag 12 december: Julfest, anmälan senast 5 december till Agneta Nordqvist.

Lekmannakåren i Teckomatorp
Samlas tredje onsdagen i månaden i Teckomatorps församlingshem.

Onsdag 21 september kl. 14.00: Utflykt till Olstorps Kvarn.

Onsdag 19 oktober kl. 14.00: Ukulele kommer och spelar och sjunger.

Onsdag 16 november kl. 16.00: Mårtensfest med musik. 

Onsdag 21 december kl. 14.00: Ingrid Lindkvist spelar och sjunger.

Kyrkomusikverkstaden medverkar.
Efterföljande fika och melodijakt.

Söndag 11 september, kl. 10.00, Svalövs kyrka

Behöver du kyrkskjuts kontakta expeditionen  
mån-fre 9-12.

Sista anmälan 2/9.

Sammanlyst festhögmässa 
på Diakonins dag

var helt obefogad. Till en början var det mycket prat 
och många frågor. Efter varje kilometer tunnades 
pratet ut. Ungefär halvvägs bestämde vi oss för att gå 
i tystnad. Ett lugn och en slags belåtenhet infann sig i 
vandringsledet. Ett livsmod som inbegrep lättnad över 
de kilometer vi bemästrat, glädjen över att regnet hållit 
sig borta och belöning i att nå målet. Rörelse gör det 
lättare för oss att ta hand om förhöjda halter av stress-
hormon i kroppen. Vardagen är hektisk, inte minst för 
unga, men vi behöver alla hjälp att motverka stress och 

depression. Pilgrimsvandringen upplevdes så positiv 
att vi satsar på att göra om den nästa år. 

Herre hjälp oss att söka livsmod i dig!

Herre, visa oss din väg
och gör oss villiga att vandra den.

Karin Domrös, diakon
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Kyrkomusiken i pastoratet

Sjunga i kör!
I höst är vi i gång med tre körer:

Chorus Jubilate är en kör med varierande, men 
huvudsakligen traditionell kyrkokörsrepertoar. Kören 
övar på måndagar, kl. 18.00 i Svalöv, Forslidsgården.

Teckomatorps kyrkokör sjunger varierande 
repertoar med inriktning pop/gospel. Kören övar på 
tisdagar kl. 19.00 i Teckomatorps församlingshem.

För mer information och anmälan
Körledare Teija Hedin tel. 070-2902435,  
teija.hedin@svenskakyrkan.se  

”Drop-in”-kören Dagsländan passar dig som 
vill sjunga då och då utan att binda upp dig. Vid varje 
tillfälle övar vi in några enkla sånger för att sedan 
medverka i kvällens gudstjänst. Varken körvana eller 
anmälan krävs.

Kören övar på söndagar kl. 16.45-ca 18.45  
i Billeberga kyrka.

Vill du veta mer, kontakta Outi Ben Ammar  
tel. 070-6654311, outi.ammar@svenskakyrkan.se
eller Marie Svensson tel. 076-7867009,  
marie.svensson@svenskakyrkan.se.

Övningstillfällen för Dagsländan är:
28 augusti, 18 september, 16 oktober, 30 oktober, 
27 november

Musik, tystnad, bön
Onsdag 28 september
19.00 Teckomatorps församlingshem: ”Jag 
lyfter blicken mot dig” Teckomatorpskören 
medverkar under ledning av Teija Hedin

Onsdag 26 oktober 
19.00 Källs Nöbbelövs kyrka: ”Närmare Gud till 
dig” och andra melodier i sköna arrangemang. 
Moa Nissfolk, gitarr

Onsdag 30 november 
19.00 Teckomatorps församlingshem: Siri 
Sjögren och Marie Svensson spelar piano och 
sjunger tillsammans. 

Konsert med  
aftonbön 
Onsdag 7 september
19.00 Svalövs kyrka: Pastoratets kyrkomusiker 
spelar orgel och sjunger. Musik av J. Rutter,  
C. Franck, J.S Bach m.fl. 

Torsdag 22 september 
19.00 Svalövs kyrka: Josefine Andersson,  
mezzosopran och Daniel Beskow, piano

Fredag 30 september
18.00 Torrlösa kyrka: Ludger Lohmann, en av 
vår tids främsta organister och orgelpedagoger 
spelar. Efter konserten kommer det att finnas 
möjlighet att ta del av orgelns historia.

Foto: David Beale/Unsplash



Svalövsbygdens pastorat 9

Kyrkomusikverkstaden
Vad är kyrkomusikverkstaden?  Det är samlingsnamnet 
för musikundervisningen i vårt pastorat.

Finns det åldersgräns?  Nej, du kan vara med oavsett 
ålder, men är man väldigt ung, behöver en vuxen följa med. För 
sångundervisning behöver man vara minst 13 år.

Vilka instrument kan man få undervisning i?  Enskilda 
lektioner kan man få i orgel- och pianospel. Ibland har vi ”till-
sammansdagar” för att musicera ihop, förbereda gudstjänster 
och lära oss nya saker. Spelar du redan något instrument tex 
”till husbehov” och vill musicera med andra, är du välkommen 
att anmäla dig till ”öppen verkstad” som öppnas när tillräckligt 
många har anmält intresse. Där finns även möjlighet att spela 
djembetrumma i små grupper. Kontaktperson för orgelunder-
visning och öppen verkstad är Outi Ben Ammar och för piano-
undervisning Marie Svensson.

Kan man få sånglektioner?  Vi erbjuder sångundervisning 
i små grupper. Minimiålder är 13 år, ingen övre åldersgräns. 
Kontaktperson för sång är Teija Hedin.

För att sjunga i kör – se ”Sjunga i kör”

Vad kostar det?  Vi tar inte ut någon avgift i pengar, utan 
alla som deltar bidrar till pastoratets gudstjänstliv genom att 
medverka på något sätt under ett antal gånger per år.

Du som är van körsångare och/eller läser noter och vill sjunga klassisk repertoar är välkommen att 
delta i små projekt under året. För mer information och intresseanmälan kontakta Outi.

JULKÖRSPROJEKT
Börjar på söndag 13 november och avslutas 
söndag 18 december med julkonsert i Billeberga 
kyrka. Anmälan senast på fredag 11 november 
till Outi, Teija eller Marie. 

Foto: Gustaf Hellsing/IKON
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Gudstjänst-utmaning!
”Högmässo-challenge” kallar broder Matthew det. 
När bröderna i Taizé i Frankrike varje sommar tar 
emot tusentals ungdomar till kommuniteten Taizé, för 
att samlas i enkelt liv, bön och samtal, så försöker de 
inspirera till att också söka kyrkan där man bor. Flera 
gånger har jag hört brodern med ansvar för de svenska 
gästerna säga detta: pröva att gå i kyrkan regelbundet. 
Varje söndag om du kan. Gör det under en tid. Kanske 
är det konstigt första gångerna, men så småningom lär 
du dig hur det går till. Du ser nya saker i ordningen. 
Du hör fler av orden och förstår mer av det som sägs 
och görs.

Antar du utmaningen? Man behöver inte vara ungdom 
och man behöver inte befinna sig på franska landsbyg-
den. Men att prova ett återkommande gudstjänstliv 
kanske är en sak att testa. Kanske är det bra för den så 
kallade existentiella hälsan. Kanske ger det kunskaper 
och förståelse som man inte kan läsa sig till. Gemen-
skapen, bönen, sången, firandet, allvaret – finns det 
mer för dig där än du tror?

Förra hösten skrev jag i församlingsbladet om hur ti-
den som kyrkan lever i under just hösten innebär ökat 
allvar, men att det mitt i det fanns glädje. Så är kyrkan 
väldigt ofta. Under allhelgonahelgen, till exempel, så 
minns vi dem som gått före oss. Vi sörjer våra döda, 

Foto: Kristin Lidiell/IKON

Nyfiken på orgel?
Fredag 30 september – söndag 2 oktober 
finns det en del orgelaktiviteter att delta i.

Fredag 30 september
18.00 Torrlösa kyrka: Konsert med den världs- 
berömde tyska organisten Ludger Lohmann följt av 
ett föredrag om orgeln. 

Lördag 1 oktober
14.00-16.00 Billeberga kyrka: Kyrkomusikverkstaden 
bjuder in till en orgeltitt och verkstad där vi  
tillsammans bygger en liten orgel. Dagen avslutas 
med en halvtimmeslång orgelkonsert där musikanter 
från Kyrkomusikverkstaden spelar tillsammans med 
pastoratets kyrkomusiker. 

Söndag 2 oktober
10.00 Billeberga kyrka: På Mikaelidagen firar vi en 
festhögmässa. Då texterna handlar om kriget i  
himlen, tar vi fasta på kopplingar till änglar och  
demoner och stjärnornas krig. Orgeln kommer att  
ha en central roll i gestaltning. Efter mässan följer vi 
de tävlande i ”Melodijakten”. Det finns också  
möjlighet att prova spela orgel efter tävlingen.
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men vi firar också i hopp om livet hos Gud som vi 
lämnat dem till. Domssöndagen handlar om när värl-
den ska dömas, den firar kyrkan som en festdag för då 
ska Kristus befria skapelsen. Adventstiden är en faste-
tid och som sådan en allvarlig väntan, men också fylld 
av hopp och förväntan. Det verkar kanske bakvänt, 
men det går ju tillbaka på den stora kristna berättelsen 
om Jesu död och uppståndelse. Vi tror att Jesus har 
övervunnit mörkret, ondskan och döden, därför kan 
vi också möta dem. Där andra ser förtvivlan kan vi se 
hopp.

Om det fortfarande verkar konstigt, så vill jag säga 
detta: det bästa sättet att ta in vad det handlar om 
är att fira några gudstjänster. I kyrkan läser vi varje 
söndag olika bibeltexter och möter därför nya sidor av 
den kristna tron. Det är kanske lite som att lära sig ett 
språk, man lär sig bäst där det talas.

Här är några tips för ditt kyrkbesök:
Sitt inte längst bak, men inte längst fram heller. Om du 
har några framför dig kan du se hur de gör och lättare 
följa med. Är du modig så sätt dig bredvid någon och 
be den personen att hjälpa dig att följa med.

Använd psalmbok och agenda! Psalmerna brukar stå 
på psalmtavlan och i agendan står alla böner som vi 
läser tillsammans. Sjung och läs med. Prova orden och 
se hur de känns.

Stanna på kaffe om det är sådant, eller dröj kvar vid 
utgången. Kyrkans gemenskap är inte bara det vi gör 
tillsammans i kyrkorummet. Det är också den sociala 
kontakten och att bry sig om varandra.

Har du barn så får de gärna följa med, kyrkan är inte 
bara för vuxna.

Fråga gärna, om det är något du inte förstår, men var 
beredd på att förklaringarna inte är allt. Vissa saker i 
tron är mysterium – orden kanske inte räcker för att 
förklara dem.

Till sist vill jag säga att livet i tro inte bara kan vara 
utmaning. Våra ansträngningar, till exempel till regel-
bunden bön, gudstjänst, bibelläsning, moral och så vi-
dare, når aldrig hela vägen. De är mer som att ställa sig 
på plats, att göra sig tillgänglig. Därefter är det stora att 
låta Gud ta över. Att låta sig bäras av nåden. Att släppa 
taget om sina föreställningar av hur det ska vara, både 
med livet och med bönelivet.

Vi ses i kyrkan.

Marta Holgersson, präst
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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 35–49 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
Måndagar kl. 9.15-11.00 i Tågarps  
församlingshem från 3 oktober-12 december.
Lek, pyssel och sångstund i samarbete med 
Tågarps föräldraförening. Fika till självkostnads-
pris. Ingen föranmälan.

Tisdagar kl. 9.15-11.00  i Teckomatorps  
församlingshem från 6 september-25 oktober.
Lek, pyssel och babysång med musiker. Fika till 
självkostnadspris. Ingen föranmälan.

Vid frågor kontakta
Jenny Weberg, barnledare
0418-66 77 42, 0702-11 94 07 (SMS)
jenny.weberg@svenskakyrkan.se

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

Måndagar kl.14.30-17
Vecka 45–50 i Teckomatorps församlingshem
Vecka 36–41 i Billeberga församlingshem

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

JuL MeD NiSSARNA
För dig i årskurs 2-6
Jultema med pyssel, sång, bak och annat skoj.  
Avslutas med vernissage och julkonsert den 18 december.

Onsdagar kl. 14.30-16.00
Vecka 45-50 i Billeberga församlingshem

Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418-667740 , 072-214 7278 (sms)

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 36–43 i Teckomatorps församlingshem

Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418-667740 , 072-214 7278 (sms)
susanne.aberg@svenskakyrkan.se
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Höstens gudstjänster
Söndag 4 september
12:e sön efter trefaldighet 

10.00 Mässa 
Torrlösa kyrka

10.00 Gudstjänst 
Teckomatorps församlingshem

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner 
Sireköpinge kyrka

Onsdag 7 september
19.00 Konsert
Pastoratets kyrkomusiker spelar 
orgel och sjunger. Musik av  
J. Rutter, C. Franck, J.S Bach m.fl.
Svalövs kyrka 

Torsdag 8 September
8.30 Morgonmässa
Felestads kyrka 

Söndag 11 september
13:e sön efter trefaldighet

10.00 Festhögmässa
Sammanlyst på diakonins dag. Kyrk-
kaffe och efterföljande ”melodijakt”.
Svalövs kyrka 

Söndag 18 september
14:e sön efter trefaldighet

10.00 Mässa
Felestads kyrka

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Mässa
Billeberga kyrka

Torsdag 22 september
19.00 Konsert
Josefine Andersson, mezzosopran 
och Daniel Beskow, piano.
Svalövs kyrka

Söndag 25 september
15:e sön efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 28 september
19.00 ”Jag lyfter blicken 
mot dig”  
Teckomatorpskören medverkar 
under ledning av Teija Hedin.
Teckomatorps församlingshem

Fredag 30 september
18.00 Konsert
Ludger Lohmann, en av vår tids 
främsta organister och orgel-
pedagoger spelar. Efter konserten 
kommer det att finnas möjlighet 
att ta del av orgelns historia.
Torrlösa kyrka

Söndag 2 oktober
Den Helige Mikaels dag

10.00 Festhögmässa
Sammanlyst i pastoratet
Billeberga kyrka

Söndag 9 oktober
Tacksägelsedagen

10.00 Gudstjänst 
Svalövs kyrka

14.00 Gudstjänst  
med körsång. LRF bjuder på  
kyrkkaffe.
Norrvidinge kyrka
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17.00 Skördevesper 
med efterföljande betlyktetävling 
och kyrkkaffe med syföreningen.
Tirups kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Torsdag 13 oktober
8.30 Morgonmässa
Felestads kyrka

Söndag 16 oktober
18:e sön efter trefaldighet

10.00 Mässa
Felestads kyrka

10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 23 oktober
19:e sön efter trefaldighet

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

10.00 Mässa
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 26 oktober
19.00 ”Närmare Gud till 
dig” och andra melodier i sköna 
arrangemang. Moa Nissfolk, gitarr.
Källs Nöbbelövs kyrka

Söndag 30 oktober
20:e sön efter trefaldighet

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

ALLHELGONAHELGEN

Fredag 4 november
Allhelgonaafton

16.00 Minnesgudstjänst
Norrvidinge kyrka

Lördag 5 november
Alla helgons dag

10.00 Mässa 
(ingen namnuppläsning)
Tirups kyrka

16.00 Minnesgudstjänst
Felestads kyrka

18.00 Minnesgudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 6 november
Alla själars dag

10.00 Mässa 
(ingen namnuppläsning)
Källs Nöbbelövs kyrka

16.00 Minnesgudstjänst
Svalövs kyrka

18.00 Minnesgudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Minnesgudstjänst
Sireköpinge

Våra kyrkor är öppna fre-lör.  
Välkommen in för ljuständning, en 
stilla stund i bänken och en kopp 
kaffe.

Torsdag 10 november
8.30 Morgonmässa
Felestads kyrka
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Söndag 13 november
Söndag f. domssöndagen 

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

10.00 Gudstjänst 
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 20 november
Domssöndagen 

10.00 Festhögmässa
Sammanlyst i pastoratet
Källs Nöbbelövs kyrka

Söndag 27 november
1:e sön i advent

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

16.00 Gudstjänst
Norrvidinge kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Onsdag 30 november
19.00 Konsert 
Siri Sjögren och Marie Svensson 
spelar piano och sjunger  
tillsammans.
Teckomatorps församlingshem

Söndag 4 december
2:e sön i advent

10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Tomtarnas vesper
Svalövs kyrka

Söndag 11 december
3:e sön i advent

10.00 Mässa
Felestads kyrka

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

varje onsdag:
8.00 Morgonbön med 
frukost
Forslidsgården

10.00 Andakt 
Teckomatorps församlings-
hem (istället för andakt inne 
på Ängslyckan)

Foto: Johannes Frandsen/IKON
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen,  
Forslidsgården i Svalöv
Tel. 0418-66 77 00, vard. 9:00 - 12:00
svalovsbygden@svenskakyrkan.se
Lena Ragnarsdotter 0418-66 77 01
Eva Svensson 0418-66 77 07

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

Kyrkokamrer
Anders Anderberg
Tel. 0418-66 77 04

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 

Olafur J Magnusson, komminister
Tel. 0418- 66 77 21, 0761-00 41 03

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

Kyrkogårdsföreståndare 
Carina Skoglund 
0418-66 77 54, 0706-04 87 13 (vard. 9-12) 

Kyrkvaktmästare

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

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

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


