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Hej!
Sommaren står redo att ta sin fart och jag tänker på alla  
skolavslutningar som stundar, naturen som blomstrar och att vi  
längtar efter att få träffa nära och kära. Det har nu passerat över  
ett år i pandemins spår. Den har påverkat och påverkar oss  
fortfarande och kommer kanske göra det under en längre tid  
framöver också på olika sätt. I skrivande stund (7 maj) gäller  
fortfarande maxantalet 8 personer för oss. Så länge vi inte får nya  
riktlinjer så är det detta regelverk som vi styrs av även om det  
ibland kan tyckas knepigt då andra organisationer har andra  
regler att följa. Men vi följer utvecklingen noga och kommer nya  
riktlinjer rättar vi oss efter det. Håll gärna koll på vår hemsida  
samt facebook-sida om förändringar sker.

En sak är säker, sommaren är här med all sin prakt.  
”En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.  
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, och solens  
ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden förkunna sommartiden”  
(Sv. ps. 201:1). 

Dagarna har blivit ljusare och längre, man hör fågelkvitter, knoppar brister och skapelsen visar sig från sin allra 
vackraste sida. ”Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa: ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa.  
En hymn går opp av fröjd och hopp från deras glada kväden, från blommorna och träden” (201:2). 

Jag vill passa på att framföra ett stort TACK till vår kyrkokamrer Eva Olsson som i och med maj månads slut går i 
pension efter mångårig tjänst hos oss i pastoratet. Det har varit en fröjd att arbeta tillsammans med Eva och vi öns-
kar henne lycka till framöver. Jag vill också hälsa vår nya kyrkokamrer Anders Anderberg varmt välkommen till 
oss. Vi hoppas att han ska trivas i vårt pastorat. Man kan läsa lite mer om båda två lite längre in i detta kyrkblad. 

Sommarlovet startar och förväntningarna är många. Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och att ni får den 
sommar som ni önskar. Det är en tid för eftertanke, att ladda ny energi, få vara med sin familj, sola och bada och 
mycket mer. 

Varma hälsningar 
Anna Åberg
Kyrkoherde
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Dop, vigsel och fest i en oviss tid
Det har ju under året varit svårt att bjuda in till fest, 
med restriktioner för hur många man får vara, och 
uppmaningen att hålla avstånd. Det har för många 
inneburit att man har skjutit upp sådant som man 
annars skulle ha samlat familjen för. I kyrkan har 
vi märkt att det varit avsevärt färre dop och vigslar 
under 2020 än vanliga år. 

Men kanske det börjar bli dags ändå? Kanske har ni 
börjat tänka att man skulle kunna gifta sig i enklare 
format eller ha dop med en mindre del av familjen 
närvarande? Vi har tider kvar i våra kyrkor i sommar 
och här är lite information som kanske är till hjälp i 
era förberedelser. 

Bokning
Man behöver inte ha lång framförhållning för att 
boka ett dop eller en vigsel. Det räcker bra för oss 
med 2-3 veckor (undantaget kan vara dop av vuxna, 
där mer förberedelsetid kan behövas). Kanske kan 
det vara upptaget på just en specifik tid i en specifik 
kyrka, men om man är lite flexibel går det oftast att 
lösa. För vigsel i Svenska kyrkan måste minst en av de 
blivande makarna vara medlem. 

Det är ju vanligt att man har dop- och vigselguds-
tjänster på lördagar, men det är inte alls nödvändigt. 
Vardagstider är också möjliga och det förekommer att 
man har dop i samband med befintliga gudstjänster 
om söndagarna (när vi nu kan fira sådana).

I kyrkan
När man har en vigsel eller ett dop i en kyrka finns en 
präst, en musiker och en vaktmästare närvarande. Vi 
har erfarenhet av hur ordningen fungerar och försö-
ker efter bästa förmåga att få er att känna er trygga. 
Ha tillit till att detta har gjorts förut!
Våra kyrkorum är redan vackra och extra smyckning 
är inte något som man behöver tänka på. Vill man 
smycka extra så är det möjligt, men prata då med 
personalen om det i förväg.

Dop
Den som döps blir en del av Kristi kyrka och får del 
av Guds förbund med människorna. Dopet är en gåva 
att ta emot, inte något vi kan förtjäna, och kyrkan har 
alltid döpt människor i olika åldrar. Därför behöver 
man inte tänka att barnen har blivit ”för stora” för 
dop. Små eller stora barn och vuxna människor är lika 
välkomna att döpas. För vuxna föregås dopet av en 
tids undervisning, vilken bestäms i samråd med präst. 
Vid dop av barn träffar familjen i regel präst för ett 
dopsamtal inför gudstjänsten.
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Vigsel
Giltig hindersprövning från Skatteverket, minst två 
vittnen samt ring/ar/ behövs för vigsel. Innan vig-
seln träffar ni prästen för samtal där ni bland annat 
planerar gudstjänsten. En vigsel behöver inte vara stor 
eller påkostad. Gudstjänstordningens ord är starka, 
våra kyrkomusiker kan låta olika instrument förgylla 
stunden och även mycket små tillställningar blir ofta 
minnen för livet. Vill man vara extra fin utan extra 
kostnad så kan man låna en brudkrona från kyrkan.

Fest
Gudstjänsten är i sig en fest och ett firande! Det går 
såklart att ha någon form av mottagning efteråt men 
det är också möjligt att bjuda på något litet ute på 
kyrktrappan, att arrangera större fester vid senare 
tillfälle, eller helt enkelt låta stunden i kyrkan vara 
festen. Vi vill med denna text inspirera er att hitta 
möjligheterna för firande trots pandemin.

Marta Holgersson, präst

Hör gärna av dig till någon av våra präster om du har frågor eller till pastorsexpeditionen om du vill boka ett 
dop eller en vigsel. Se kontaktuppgifter längre fram i bladet.

Sommarkul 
– Bamse och skattkartan

För dig som är 6-12 år
Följ med och hitta skatten med Bamse och hans 
vänner i Felestads församlingshem i sommar!

22-23 juni kl. 10-14. Lunch serveras. Hyrd buss 
går från Tågarp, Billeberga och Teckomatorp och 
tillbaka igen.

Anmälan till susanne.aberg@svenskakyrkan.se  
eller sms till 0722-14 72 78.



Svalövsbygdens pastorat 5

Efter mångårig tjänst går nu en medarbetare som upp-
burit en central tjänst i pastoratet i pension, vår kyr-
kokamrer Eva Olsson. Eva har troget bidragit med sin 
kunskap och på hennes kontor har flitens lampa alltid 
lyst. Hennes hjälpsamhet och kunskap har försett oss 
med trygghet. Här nedan besvarar hon några frågor. 

När började du arbeta i Svenska kyrkan? 
Jag började i Billeberga-Sireköpinge församling i maj 
2004. Jag skulle ”bara hjälpa till ett par veckor” men 
det slutade med en 17-årig lång anställning som kam-
rer i Svenska kyrkan. 

Hur kommer det sig att du landade i ekonomi-yrket? 
Jag har arbetat med ekonomi sedan jag slutade grund-
skolan 1972. Åren 1999-2004, hade jag ett avbrott och 

sysslade med matlagning i lite olika former. Vår familj 
flyttade till Billeberga 1981 och bodde där i 25 år. 2006 
köpte vi ett hus i Landskrona där vi, både jag och min 
man är uppväxta. När jag började arbeta i Svenska kyr-
kan, var det först på halvtid och då endast i Billeberga-
Sireköpinge församling. 2008 blev ekonomi ett hel-
tidsjobb då jag även fick anställning i Svalövsbygdens 
församling. Det innebar två budgetberedningar och 
två bokslut med årsredovisningar. Några år senare blev 
Svalövsbygdens- och Billeberga-Sireköpinge försam-
lingar en så kallad kyrklig samfällighet och efter yt-
terligare några år anslöt även Teckomatorps församling 
och då bildades dagens Svalövsbygdens pastorat. 

Kommer du att sakna något? 
Jag kommer att sakna mina arbetskamrater men det 
känns skönt att inte jobba med ekonomi på den nivå 
som jag har gjort under hela mitt arbetsliv, d.v.s. 43 år. 

Vilken är din favoritpsalm? 
Favoritpsalm är psalm 289, ”Guds kärlek är som 
stranden och som gräset” men även psalm 199, ”Den 
blomstertid nu kommer” som påminner om våren, 
min bästa årstid.

Vi ber för Eva
Gode Gud, du är Herre överbåde vila och arbete. 
Låt Eva få glädje och krafter under sin tid som  
pensionär. 
Hjälp henne att med alla sinnen uppleva den underbara 
värld du har skapat. 
Du är alltid densamme. Följ henne vart hon än går,  
var med henne både i stillhet och oro. 
Förnya henne och ge henne trygghet i dig. Amen.

Karin Domrös, diakon

Från och med 3 maj är jag, Anders Anderberg, ny kyr-
kokamrer i Svalövsbygdens pastorat. Jag har tidigare 
arbetat som ekonomiansvarig på Hemmakvälls hu-
vudkontor i Landskrona och kommer närmast från en 
tjänst som ekonomiansvarig på Ordy Holding AB. Jag 
bor i Landskrona tillsammans med min fru Maria och 
mina två pojkar. Jag ser fram emot nya utmaningar 
och att få börja min nya tjänst hos er.

Kyrkokamrer Eva går i pension

Ny kyrkokamrer
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Varje onsdag under sommaren, mellan 
30 juni och 25 augusti, bjuder vi in till 
andakter i Felestads kyrka med därpå 
följande fika i församlingshemmets  
trädgård. För att vi ska kunna hålla  
rådande begränsningar behöver ni 
anmäla er till pastorsexpeditionen, 
tel. 0418-66 77 00 senast måndagen 
samma vecka. Till dessa tider kan ni 
anmäla er:

10.00 - 10.10 andakt 1
10.00 - 10.50 fikasittning 1 
 
10.40 - 10.50 andakt 2
10.50 - 11.30 fikasittning 2 
 
11.20 - 11.30 andakt 3  
(den tredje tiden används vid behov)
11.30 - 12.10 fikasittning 3

Vi reserverar oss för ändringar. 
Dessa meddelas i så fall vid anmälan.  

Andakt med sommarfika i Felestad

Pandemin har slagit hårt mot vårt samhälle. Vi manas 
ständigt att hålla i och hålla ut. Alla kämpar på och vi 
längtar efter att få träffas under mer normala former, 
att inte vara rädda för att smittas eller att ovetandes 
föra smitta vidare. Flera av oss har nu fått både en och 
två sprutor mot covid-19 vilket gör att man känner sig 
tryggare och kan få umgås närmare varandra. 

Trots rådande omständigheter arbetar medarbetare, 
kyrkoråd och arbetsutskott vidare med att utveckla 
pastoratet. T.ex. kyrkogårdsutskottet som troget inven-
terar kyrkogårdarna och alla gravar – ett gediget arbete 
som mynnar ut i en viktig dokumentation. 

Ett projekt som funnits en tid är att se över lokaler och 
arbetsplatser. Diskussioner och enkäter bland medar-
betare och projektgrupp angående kansli/expedition, 

kontor för medarbetare, församlingshem har förts och 
mynnade ut i beslutet att stanna kvar i centrum av 
Svalöv på Forslidsgården. Detta kräver en utökning av 
kontorslokaler. I samverkan med SVALO arbetas det 
fram förslag på hur man kan lösa frågan. Forslidsgår-
den viktades mot Svalövs prästgård som står tom. En 
försäljning av prästgården är pågående. Där inryms 
för närvarande en del personalutrymmen och plats för 
maskiner. 

En projektgrupp arbetar för närvarande med framtag-
ning av ny plats och nya lokaler för dessa ändamål. Det 
är mycket som händer och vi ser verkligen framåt för 
att skapa ett pastorat som är tillgängligt, öppet, väl-
komnande. 

Eva Olofsson, kyrkorådets ordförande

Några ord från kyrkorådet
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Varje söndag juni – augusti
10.00 - 11.00 Teckomatorps församlingshem

13.00 - 14.00 Svalövs kyrka

15.00 - 17.00 Sireköpinge kyrka

Sommarens gudstjänster 
Varje söndag under sommaren, från första söndagen i juni till sista söndagen i augusti, kommer vi att hålla 
tre kyrkorum öppna i pastoratet. Här kommer det att firas andakter med mycket musik. I skrivande stund 
kan endast 8 personer delta samtidigt (exklusive tjänstgörande personal). Kom in när det passar dig och 
stanna så länge du vill. Vi ber om överseende och tålamod ifall det för tillfället skulle visa sig vara fullt. 

Skulle restriktionerna ändras efter det att Kyrkbladet har gått i tryck kommer vi att följa dem och informera 
om hur många vi kan vara samlade i våra gudstjänster via vår hemsida och facebook-sida.

Information om nästa läsårs konfirmandverksamhet 
 kommer att gå ut till berörda hushåll under sommaren. 

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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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


