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Sommarhälsning
”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor:  
du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror.  
Med blid och livlig värma till allt, som varit dött,  
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.” Sv. ps. 199.

Äntligen! 
Sommaren är här – i alla fall enligt almanackan. Nu står sommarlov,  
semester, lata dagar och resor för dörren. För många är sommartiden  
ett tillfälle att få pusta ut och släppa många måsten och krav - vilket  
vi kan behöva. 

Jag hoppas på en sommar med välgång och lycka utan restriktioner  
och regler att följa när vi möts. Under två år har vi levt under  
pandemins regler så det är nästan som att bli pånyttfödd att få träffas  
och umgås på egna premisser. Kanske är det många, precis som jag själv, som har längtat efter att få njuta av långa 
härliga sommarkvällar, träffa vänner över en grillafton eller packa en kaffekorg och ta med till stranden. Ja det 
finns mycket att få ta del av runtomkring oss i skapelsens gudomliga prakt. 

Svalövsbygdens pastorat inbjuder även i sommar till gudstjänster, bön och gemenskap. Hoppas vi ses! 
Jag önskar er alla en riktigt skön och härlig sommar!
Guds frid!

Anna Åberg
Kyrkoherde

Därför får du denna tidning  
Distribution av Kyrkbladet är oadresserad direktreklam (ODR). Den delar posten ut som så kallad 
icke kommersiell information. Dit hör till exempel information från politiska partier och religiösa 
organisationer. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. Därför är 
Kyrkbladet bland annat en kanal för att nå ut med information om våra kyrkogårdar, och ibland 
efterlyser vi här gravrättsinnehavare. Den informationen är viktig även för dem som inte är med-
lemmar i Svenska kyrkan. Därför delas den här typen av information ut oavsett om man undan-
bett sig reklam eller inte. Vi vet att varje gång vi delar ut information på det här sätter blir en del 
glada och andra irriterade. Till er som inte vill ha tidningen ber vi om ursäkt att vi stör och ber er 
lägga den i pappersåtervinningen. Er andra önskar vi en stunds trevlig läsning!
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Sommarens musik i våra kyrkor
Konsert med aftonbön
Onsdag 1 juni
19.00  Torrlösa kyrka
”Den lilla tron” Musikalsånger om kärlek, liv och tro. 
Teija Hedin och Johan Wikström, sång och Outi ben 
Ammar, piano
Johan är skådespelare och musikalartist som numera 
studerar för att bli präst. Teija Hedin är pastoratets 
egen musiker som tidigare arbetat som musikalartist. 
Outi Ben Ammar är pastoratets organist. 

Sommarens musikgudstjänster i Sireköpinge kyrka
Måndag 6 juni kl. 18.00
Musikgudstjänst med sakral jazz och sångensemble

Söndag 26 juni kl. 18.00 
”Du lindar av olvon en midsommarkrans” Folklig ton i  
sommarkväll med Teija Hedin och Marie Svensson

Söndag 3 juli kl. 18.00 
”Amazing grace” Flödande lovsång med pastoratets  
kyrkomusiker 

Söndag 10 juli kl. 18.00 
Sommarkör under ledning av Teija Hedin

Söndag 17 juli kl. 18.00 
Klassisk musik i sommarkväll

Söndag 24 juli kl. 18.00 
Åberg trio, Jazz i sommarkväll

Söndag 31 juli kl. 18.00 
Sånger med andlig dimension från populärmusikens  
värld

Onsdag 6 juli
19.00 Svalövs kyrka 
Orgelmusik av J.S. Bach, D. Buxtehude och J. Stanley.  
Outi ben Ammar orgel och sommarkören under  
ledning av Teija Hedin medverkar.

Onsdag 20 juli 
19.00 Torrlösa kyrka 
Lars-Åke Norlander, orgel och piano, musicerar med 
sång av Johan Sandberg. 

Onsdag 3 augusti  
19.00 Torrlösa kyrka 
Malmö Limelight Chorus: “Barbershop I sommartid”
Malmö Limelight Chorus (MLC) är en Malmöbase-
rad barbershopkör. Repertoaren sträcker sig från 
visor och pop till rock, jazz och självklart barbershop. 
Musiken kombineras med koreografi och uttryck, och 
sjungs alltid a cappella och utan noter. 

Onsdag 7 september
19.00 i Svalövs kyrka 
Pastoratets kyrkomusiker spelar orgel och sjunger. 
Musik av Rutter, Franck, Bach med flera



?
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Pilgrimsvandring 
Ottarps kyrka – Sireköpinge kyrka

Måndag 6 juni – annandag pingst
Tillsammans med Landskrona församling vandrar 
vi från Ottarps kyrka till Sireköpinge kyrka. Vi leds i 
gudstjänst och vandring av Carl Eliasson och Karin 
Domrös.

Melodijakten
Ett smakprov på ”Melodijakten – Kyrkomusikverkstadens 
lättsamma husförhör” kan man få på söndag 12 juni efter 
festhögmässan i Felestads kyrka. 

Under sommaren är man välkommen att anmäla lag som 
får kvala till höstens Melodijakt, som börjar på söndag 11 
september i Svalövs kyrka i anslutning till festhögmässan 
på diakonins dag. Mer info på hemsidan under rubriken 
Musik/Kyrkomusikverkstaden 

Sommarkörprojekt
På Forslidsgården i Svalöv
Onsdagar kl.18.00
8 juni, 15 juni, 22 juni, 29 juni. 
Som avslutning medverkar vi i Konsert med aftonbön  
i Svalövs kyrka onsdag 6 juli kl. 19.00.

Vi sjunger traditionella sommarsånger och andliga sånger.

I Teckomatorps församlingshem 
Tisdagar kl. 18.00
14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli. 
Som avslutning medverkar vi i musikgudstjänsten, söndag 10 juli i Sireköpinge kyrka kl. 18.00
Vi sjunger pop och gospel och fördjupar oss i sångteknik. Körvana behövs. 

Hjärtligt välkomna!

Anmälan till teija.hedin@svenskakyrkan.se, tel. 0702-902435

Foto: Magnus Aronson/IKON

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vandringen 
startar med 
pilgrimsmässa  
i Ottars kyrka  
kl. 15.00. Vi 
avslutar med  
fika och  
musikgudstjänst  
i Sireköpinge  
kyrka kl. 18.00.

Buss avgår från Forslidsgården i Svalöv till Ottarps 
kyrka 14.30 och från Sireköpinge kyrka tillbaka till 
Forslidsgården ca 18.45. 

Kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Anmälan senast 1 juni
För frågor och anmälan,  
kontakta diakon Karin Domrös, 
karin.domros@svenskakyrkan.se
070-5626809
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Tisdagar kl. 13.00-15.00 
När vädret är vackert fikar vi i trädgården 
utanför Tågarps och Felestads församlingshem. 
Skulle det regna får vi avnjuta fikat inomhus. 
Kom och sitt ner för en stunds trevlig samvaro 
och gott hembakat fika!

5 juli Felestad
12 juli Tågarps församlingshem
2 augusti Felestad
9 augusti Tågarps församlingshem

Öppet café i sommar

Sommarskoj i  
Harry Potters  
magiska fotspår

För dig som är 6–12 år
Häng med oss i dagarna två med magiska pyssel,  
en riktig trollkarl och god mat.

21 - 22 juni i Felestads församlingshem kl. 10-14
Lunch serveras båda dagarna

Buss hämtar och lämnar varje dag vid våra  
församlingshem.

Anmälan och frågor senast 30 maj till 
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

Söndagen 11 september, 13:e efter trefaldighet
10.00 Svalövs kyrka: Festhögmässa, sammanlyst i 
pastoratet.

Efteråt får vi delta i ”Melodijakten – Kyrkomusik-
verkstadens lättsamma husförhör” och njuta av 
kyrkbänkskaffe.

Sammanlyst  
festhögmässa  
på diakonins dag

Konfirmation  
2022-2023

Information om och 
inbjudan till  
konfirmationsläsning 
kommer att komma 
ut till berörda hushåll 
under sommaren. 
Kolla också gärna på 
vår hemsida under 
fliken ”Konfirmation” 
för mer info. 
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Till det som varit: Tack!
Till det kommande: Ja! 
Pingstdagen den 8 juni 2014 var mycket varm. Det 
firades högmässa med prästvigning i Lunds domkyrka 
och biskopen hade dessförinnan beslutat att Erik 
Edqvist efter vigningen skulle tjänstgöra som pastors-
adjunkt under ett år i Svalövsbygdens pastorat.

Söndagen därpå var heliga trefaldighets dag och jag 
predikade och välkomnades till pastoratet i en vacker 
högmässa i Norrvidinge kyrka. Det var tidig sommar 
och fälten var gula av raps. Guds skapelse visade upp 
all sin skönhet och den nyblivne prästen trodde nog 
att detta skulle bli en bra plats att vara på det närmsta 
året. Mer långtgående planer än så hade jag inte.

Den första egna högmässan ledde jag den 22 juni 2014 
i Svalövs kyrka. Det mesta som kunde gå fel gick fel. 
Dock inte själva gudstjänsten, utan allting som skedde 
innan första psalmen klingade ut. Jag minns det så här: 

Jag vill vara i god tid och går hemifrån redan kl. 8 ned 
till bilen på parkeringen. Efter ett par körda meter 
inser jag att det är punktering på framdäcket. En vag 
känsla av panik gör sig gällande och jag ringer min 
handledare som samtidigt skall hålla gudstjänst på 
andra sidan av pastoratet. Hon skall försöka köra mig. 
Jag inser sedan att jag har två dopfamiljer och ett brud-
par att träffa efter högmässan i tre olika kyrkor. Egen 
bil är därför något nödvändigt. Jag ringer och väcker 
en vän på andra sidan Lund som efter att ha jobbat 
natt kommer körande lite yrvaken och lånar ut sin bil 
under dagen.

Till kyrkan kommer jag lite för sent för min egen smak 
men jag hinner i all hast sjunga igenom de liturgiska 
sångerna med kantor Anna-Lena. Jag inser när det är 
fem minuter kvar att jag inte har klätt om. Hastar och 
kastar på mig allting. Inser när det är tre minuter kvar 
att jag fortfarande har mina slitna gympaskor på mig. 
De ordentliga skorna ligger i bakluckan på den lånade 
bilen. (Jag hade i alla fall inte glömt dem i min egen bil 
i all panik.) Rusar ut i full mässkrud genom kyrkogår-
den till parkeringen men får inte upp bakluckan, trots 
både böner och vissa förbannelser. Tvingas således att 
klättra in i bilen som bara har en sidodörr och lyckas 
lirka fram skorna genom en lucka i baksätet. Två kyr-
kobesökare kommer gående genom kyrkogården och 
konstaterar lite frågande: Jaså, du är den nya prästen…

När kyrkklockorna ringer är jag på plats med svarta 
skor men är allt annat än lugn. Kyrkvärden försöker 

lugna mig men jag tror inte att det riktigt biter. Första 
psalmen börjar och när jag kommit fram till altaret 
inser jag att jag har glömt att sätta på mig mikrofonen. 
Djupt andetag. Går till synes lugnt och sakligt, sjung-
andes, ned genom mittgången till sakristian som ligger 
vid vapenhuset. Fipplar frenetiskt för att få in dosan 
och sladden innanför alban och mässhaken. Går där-
efter, återigen till synes lugnt och sakligt men med hög 
puls upp till koret och högmässan fortsätter. 

Först halvvägs in i predikan infann sig lugnet, hjärtat 
stillnade och när den nu lite lugnare unge prästen bör-
jade att duka altaret och sedan tog upp sursum corda 
infann sig en stor frid. 

Detta är nu snart åtta år sedan. Under mitt adjunktsår 
– alltså det år som en nyvigd präst blir satt att tjäna 
och lära sig hantverket i en viss församling – blev en av 
prästtjänsterna ledig och eftersom jag inte alls kände 
mig mätt eller färdig ville jag stanna kvar i pastoratet 
ytterligare en tid. Nu är den tiden till ända.    Under 
dessa år har jag lärt mig att vara präst, tack vare alla 
församlingsbor och medarbetare. 

Tillsammans med förväntansfulla föräldrar har jag fått 
se de förundrade blickarna hos de barn som i nådens 
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källa har upptagits i det heliga dopet. Med konfirman-
der minst lika nervösa som jag själv har jag fått vandra 
över berg och dal, genom skog och fält, fram till knä-
fall och konfirmation. Jag har fått ynnesten att till ystra 
orgeltoner följa lyckliga och nervösa brudpar till alta-
ret i våra vackra kyrkor. Jag har fått se de förtvivlades 
tysta gråt vid den smyckade kistan under avskeden. 
Jag har fått bryta brödet och fått lyssna till människors 
nöd och plågor, skratt och lycka. Utan Guds nåd och 
goda medarbetare hade det inte varit möjligt.

Till Skåne kom jag 2005, till Svalövsbygdens pastorat 
2014. Nu lämnar jag pastoratet för en tjänst i Rönn-
ängs församling ute på Tjörn i södra Bohuslän. Det 
blir på sätt och vis som att komm a hem; min barn-
doms sommarparadis Rörö ligger ett par mil söderut 
fågelvägen och kan anas genom kikaren i klart väder 
när havet är lugnt.

Bredvid min blivande arbetsplats, intill Rönnängs 
träkyrka från 1795, ligger berget Tjörnehuvud, där 
Pär Lagerkvist brukade sitta och skriva om somrarna. 
Uppe på toppen har man hela västerhavet framför sig 
med Marstrands fästning i söder, de rödlätta öarna och 
skären utanför, och de runda bohuslänska fjällen på 
fastlandet innanför. Där uppe skall jag minnas min tid 

i Svalövsbygdens pastorat med tacksamhet och stäm-
ma upp i den psalmvers som bäst passar skärgården: 
”Lova Herren, hav som brusar!” (Sv. ps. 7:2)

Jag vill tacka er alla – församlingsbor, kyrkvärdar, 
förtroendevalda och anställda – för allt det som ni 
har gett mig under dessa år. Tack för goda samtal och 
svåra frågor. Tack för stöd och hjälp, för uppmuntran-
de ord och utmanande uppgifter. Ni kommer att finnas 
med i mina böner och det ni har gett mig skall jag efter 
bästa förmåga förvalta och ge vidare i nya trakter av 
vår Herres vingård. 
   För allt det som har varit säger jag alltså tack, och till 
allt det som skall komma i min nya tjänst och i de nya 
omgivningarna, säger jag ja. Inför en okänd framtid 
vill jag avsluta med några ord ur vår psalmbok, ord 
som jag själv behöver:
 
 Sist, min Gud, jag dig nu beder:
 Tag min hand uti din hand,
 så att du mig alltid leder,
 för mig till ditt fröjdeland. (Sv. ps. 244:2)

Erik Edqvist, präst 

Tack, Erik för den tid som du har varit hos oss 

i Svalövsbygdens pastorat! Vi önskar dig all 

lycka till i din fortsatta tjänst - i Guds tjänst!Anna Åberg, kyrkoherde
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Ny medarbetare på våra 
kyrkogårdar
Vi hälsar Agneta Persson från Ekeby varmt välkommen 
som ny säsongsanställd kyrkogårdsarbetare. Hon började 
hos oss 19 april och kommer under säsongen stärka upp 
bemanningen på våra nio kyrkogårdar. Hon har gedigen 
erfarenhet av trädgårdsnäringen och har senast jobbat 
i två år på Landskrona kyrkogård. Dessförinnan har hon 
bland annat jobbat många år på Granquists Plantskola i 
Ängelholm samt några säsonger på kyrkogården i Ekeby.

Foto: Landskrona församling

Foto: Kristin Lidell/IKON

Kyrkogårdsutskottet informerar
Under några år har det i Svalövsbygdens pastorat fun-
nits en kyrkogårdsgrupp med uppdrag att förbereda 
ärenden gällande kyrkogårdar och begravningsväsen-
de inför kyrkorådets sammanträden. 

Efter en motion till kyrkofullmäktige, med förslag och 
bifall från kyrkogårdsgruppen, beslöt kyrkorådet den 1 
februari 2022 att ombilda kyrkogårdsgruppen till ett av 
kyrkorådet valt kyrkogårdsutskott med fem ledamöter. 
Pastoratets tre församlingar, Teckomatorp, Billeberga-
Sireköpinge och Svalöv ska vara representerade i ut-
skottet. Valda för mandatperioden 2022–2025 är Karin 
Sjunnesson, tillika utskottets ordförande, Per-Olof 
Andersson, Kristina Backe, Kjerstin Sörngård Thulin 
och Göran Winér. Arbetsledande kyrkvaktmästare och 

kanslist (ansvarig för begravningsärenden), skall som 
resurspersoner deltaga i utskottets arbete. Likaså skall 
begravningsombudet hållas informerad om utskottets 
förslag och synpunkter. 

Kyrkogårdsutskottets arbete skall utföras inom för 
området gällande lagar, författningar och rekommen-
dationer, bland annat Begravningslagen, Kulturmil-
jölagen, Vårdplaner för kyrkogårdarna mm. I kom-
mande nummer av Kyrkbladet kommer vi att närmare 
redovisa innehållet i dessa regelverk, med svar på 
frågor som exempelvis:

  Vad ingår i begravningsavgiften? 
  Vad betyder gravrätt? 
  Vad är skötselavtal? 
  Varför kultur märkning av vissa gravstenar/ 
  gravplatser?

De kostnader som utskottets arbete kan rendera pasto-
ratet, ryms i sin helhet inom den ersättning som pasto-
ratet erhåller via den allmänna begravningsavgiften. 

Om någon vill tala med oss går det att nå oss via pas-
torsexpeditionen, som förmedlar kontakten till oss. 
Tel 0418–667700.

Kyrkogårdsutskottet genom
Kjerstin Sörngård Thulin
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Sommarens gudstjänster
Torsdag 26 maj
Kristi himmelsfärds dag

9.00 Gudstjänst
Billeberga, gamla prästgårdens 
trädgård 
Medtag kaffekorg och något att 
sitta på!

9.00 Gudstjänst
Svalöv, kyrkoruinen 
Medtag kaffekorg!

Söndag 29 maj
Söndagen före pingst

10.00 Mässa
Svalövs kyrka 
Avtackning av komminister Erik 
Edqvist. Efterföljande kyrkkaffe.
OBS! Den gudstjänst som skulle  
ha varit i Norra Skrävlinge kyrka 
sammanlyses till Svalöv

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 1 juni
19.00 Konsert med  
aftonbön – ”Den lilla tron”
Torrlösa kyrka 
Teija Hedin och Johan Wikström 
sjunger musikalsånger om  
kärlekens väsen

Söndag 5 juni
Pingstdagen

10.00 Gudstjänst
Norrvidinge kyrka

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Måndag 6 juni
Annandag pingst

18.00 Musikgudstjänst 
med sakral jazz och  
sångensemble
Sireköpinge kyrka
Gudstjänsten avslutar pilgrims-
vandringen från Ottarps kyrka  
(se sid. 4)

Söndag 12 juni
Heliga trefaldighets dag

10.00 Festhögmässa
Felestads kyrka 
Sammanlyst. Efterföljande  
kyrkkaffe och ”Melodijakten – 
kyrkomusikverkstadens lättsamma 
husförhör”.

Söndag 19 juni
1:a ef Tref

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka

10.00 Mässa
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Lördag 25 juni
Midsommardagen

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka 
Sammanlyst i pastoratet.

Söndag 26 juni
Den heliga Johannes döparens dag

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Musikgudstjänst
Sireköpinge kyrka

Söndag 3 juli
3:e ef Tref

10.00 Mässa
Felestads kyrka

14.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Musikgudstjänst
Sireköpinge kyrka

Varje onsdag:
8.00 Morgonbön med 
frukost
Forslidsgården

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

OBS! Notera att guds-
tjänsterna i Teckomatorps 
församling firas kl. 14.00 
under perioden 3 juli – 28 
augusti.
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Onsdag 6 juli
19.00 Konsert med  
aftonbön
Svalövs kyrka

Söndag 10 juli
4:e ef Tref

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

14.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge

18.00 Musikgudstjänst
Sireköpinge kyrka

Söndag 17 juli
Apostladagen 

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

14.00 Gudstjänst med 
hemvändardag
Norrvidinge kyrka 
Onsjö härads hembygdsförening. 
Kyrkkaffe

18.00 Musikmässa
Sireköpinge kyrka

Söndag 24 juli
6:e ef Tref

10.00 Mässa
Tirups kyrka

14.00 Mässa
Källs Nöbbelöv

18.00 Musikgudstjänst
Sireköpinge kyrka
 

Söndag 31 juli
Kristi förklarings dag

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka

14.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Musikmässa
Sireköpinge kyrka
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Onsdag 3 augusti
19.00 Konsert med  
aftonbön
Torrlösa kyrka

Söndag 7 augusti
8:e ef Tref

10.00 Mässa
Felestads kyrka

14.00 Mässa
Norrvidinge kyrka

18.00 Mässa
Billeberga kyrka

Söndag 14 augusti
9:e ef Tref

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

14.00 Mässa
Norra Skrävlinge

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 21 augusti
10:e ef Tref

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

14.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 28 augusti
11:e ef Tref 

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

14.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 4 september
12:e ef Tref

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem 
Upptakt för barnverksamhet i 
Teckomatorp

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 7 september
19.00 Konsert med  
aftonbön
Svalövs kyrka

Söndag 11 september
13:e ef Tref

10.00 Festhögmässa
Svalövs kyrka 
Sammanlyst på diakonins dag. 
Efteråt får vi delta i ”Melodijakten 
– Kyrkomusikverkstadens lätt-
samma husförhör” och njuta av 
kyrkbänkskaffe.
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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 

Ólafur Jón Magnússon, 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

Kyrkvaktmästare

Norrvidinge kyrka
Vik. arbetsledare
Johan Einarsson, 0418-66 77 52, 0767-92 94 92 
(telefontid vard.  9-12)

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


