En hälsning från Svenska Kyrkan där du bor
Våren 2022

Hej!
Årstiden som nu står för dörren tillhör en av de mest dramatiska och
intensiva. Hela naturen förvandlas. Snart ser vi hur naturen går från
död till liv igen. Även kyrkoåret följer detta mönster. Fastetiden och
passionstidens svåra tid som följs av påskens dramatiska dagar
pekar fram till den glädjerika påskdagen då Kristusropen ekar i
våra kyrkor. Det finns hela tiden ett bakomliggande hopp som
fullbordas under påsken.
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.” Matt 11:28
Återigen välkomnar Gud oss till korset. Dit får vi komma precis
som vi är. Vi får lämna allt som vi bär på, be om förlåtelse och
ta emot förlåtelse. Där får vi lämna det som varit för att ta emot
det som kommer.
På liknande sätt ser jag på den tillvaro som vi nu befinner oss i med ovissheten om hur det kommer utveckla sig i
samhället framöver med pandemin. Tyvärr är det ingen av oss som har det svaret men en sak är säker, nämligen att
Gud finns med oss hela tiden genom tid och rum. Gud lever med oss även i denna annorlunda tid och ger oss både
ljuset och hoppet som bryter igenom vår tillvaro än en gång.
Vi fortsätter hålla er alla uppdaterade om våra verksamheter och gudstjänster via våra informationskanaler som
hemsida samt vår facebook-sida. Vi ber er alla att ha överseende med att det kan komma ske ändringar med kort
varsel.
Ta hand om er alla!
Vi ses!
Anna Åberg, kyrkoherde

Kyrkbladet ges ut av Svalövsbygdens pastorat och Kågeröd-Röstånga församling. Detta informationsblad delas ut till hushållen
4 ggr per år. Redaktör är Erik Edqvist: erik.edqvist@svenskakyrkan.se (Svalövsbygden). Ansvarig utgivare (för Svalövsbygden) är
kyrkoherde Anna Åberg och (för Kågeröd-Röstånga) kyrkoherde Pär Stynsberg.
Layout och produktion: Printship AB. Foto: Karin Domrös om inget annat anges.
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Kågeröd-Röstånga församling
Böketoftavägen 4B
268 77 KÅGERÖD
Tel: 0418-45 60 00
www.svenskakyrkan.se/kagerod-rostanga

Svalövsbygdens pastorat

Vi följer noga myndigheternas rekommendationer och anpassar våra verksamheter efter rådande
restriktioner (30 januari 2022). Gudstjänster och verksamheter kan komma att flyttas, förändras
eller i värsta falla ställas in med kort varsel. Håll koll på vår hemsida för den senaste informationen.

Träffpunkter i vår
Öppet café i Tågarps församlingshem
Tisdagar kl. 13.00-15.00
8 mars, 22 mars, 5 april, 19 april, 3 maj, 17 maj, 31 maj

Andakt med soppa i
Tågarps församlingshem
Torsdagar kl. 12.00
17 mars, 28 april

Andakt med soppa i
Teckomatorps församlingshem
Onsdagar kl. 12.00
9 mars, 6 april, 11 maj

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Fastesoppa
P.g.a. att vi under rådande
omständigheter vill undvika alltför
mycket trängsel i våra lokaler kan
du i år hämta din soppa, smörgås
och fikabröd utanför Annexet,
Realskolegatan 12, Svalöv. Allt är
väl förslutet så att du kan
transportera maten till ditt
matbord. Forslidsgården kommer
att vara öppen ifall man vill gå in
och äta sin soppa.
Avhämtning 8 mars och
15 mars kl. 11.00-12.30
Kostnad 60 kr
Betala på plats med kontanter
eller Swish.
Anmäl till husmor, Lena Liljedahl. Ring eller skicka sms mellan 9 och 12 till tel. 070 2976392.
Intäkterna går till Act Svenska kyrkan, fasteaktionen, ”Dela lika under samma himmel”. Mat är en mänsklig
rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela
världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning.
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Syföreningnarna
Billebergas syförening träffas första onsdagen i månaden kl. 14.00 i Billeberga församlingshem.
(Onsdagarna 2 mars, 6 april & 4 maj)
Felestads syförening träffas fjärde torsdagen i månaden kl. 14.00 på Forslidsgården.
Torsdagarna 24 mars, 28 april & 2 juni (ingen träff 26 maj p.g.a. Kristi himmelsfärds dag).
Teckomatorps syförening träffas sista onsdagen i månaden kl. 14.00 i Teckomatorps församlingshem.
(Onsdagarna 30 mars, 27 april & 25 maj)
Tirups syförening träffas första tisdagen i månaden kl. 18.30 i Tirups församlingshem.
Tisdagarna 1 mars, 5 april & 3 maj

Promenader
Vi promenerar tillsammans i Svalöv. Deltagarnas
önskemål styr tempot. Då och då bjuder vi på fika.
22 mars till 24 maj
Tisdagar 13.00, samling utanför Forslidsgården.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Litteraturcirkeln
våren 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 17 mars, 21 april & 19 maj
Kl. 13.00-14.30
Välkommen!
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Foto: Kristina Strand Larsson/IKON
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Pilgrimsvandring
Tillsammans med Landskrona
församling vandrar vi från Ottarps
kyrka till Sireköpinge kyrka. Vi
leds i gudstjänst och vandring av
Carl Eliasson.
Buss kommer att avgå från och till
Forslidsgården i Svalöv och Kyrkans
hus i Landskrona.
Annandag pingst, 6 juni
Vi börjar med att fira pilgrimsmässa
i Ottarps kyrka kl. 15.00
Vandringen avslutas med fika och
musikgudstjänst i Sireköpinge kyrka
kl. 18.00

Foto: Katarina Sandström Blyme/IKON

Mer information kommer senare.
Håll utkik på annonstavlor, hemsida
och Facebook.
Vid frågor kontakta diakon
Karin Domrös,
karin.domros@svenskakyrkan.se
070-5626809

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 på Forslidsgården, församlingshemmet i Svalöv.
Måndag 7 mars: Österlenarna underhåller.
Måndag 11 april: Komminister Erik Edqvist kåserar.
Måndag 9 maj: Utfärd. Program kommer senare.

Lekmannakåren i Teckomatorp
Samlas onsdagar i Teckomatorps församlingshem.
Programmet är i skrivande stund inte klart men kommer ut efter styrelsemötet i mars. Håll utkik på vår hemsida.
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Ordförande har ordet
Efter kyrkovalet i september 2021 och i och med den nya mandatperioden har kyrkorådet i Svalövsbygdens pastorat fått en ny ordförande. Vi tackar förra ordföranden Eva Olofsson för hennes insatser
under de senaste fyra åren och välkomnar Anna Leonardsson Frögren i hennes viktiga uppdrag.

Jag har fått det fina förtroendet att vara ordförande i
kyrkorådet i Svalövsbygdens Pastorat.
Min mormor, Gertrud, som satt med i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Teckomatorps församling gick
alltid i kyrkan på söndagarna. Som liten blev jag ibland
passad på lördagar av mormor och fick sova över. Då
fick jag också följa med på gudstjänster och mässor.
Därifrån har jag mina första minnen från kyrkan och
dess gemenskap.
Med mitt uppdrag som ordförande i kyrkorådet känns
det att ändarna knyts ihop och jag sänder en varm
tanke till mormor i mitt hjärta.
Kyrkan har många stora och viktiga uppgifter. När jag
nu tar mig an min uppgift kommer gemenskap, att
enas i vacker musik och att mötas i stort och litet att
stå mig närmast.
Vårt mål i kyrkorådet är att ge pastoratets medarbetare möjligheter att utvecklas och växa. Och att vi alla
kan ta del av den fina verksamheten i våra kyrkor och
församlingshem.
Tack för ordet.
Anna Frögren Leonardsson, kyrkorådets ordförande

Foto: Privat

Söndag 27 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Syföreningen i Billeberga bjuder på våfflor
i församlingshemmet kl. 16-18.
Välkomna!

Foto: Johannes Frandsen/IKON
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Kyrkomusiken under våren
förmodligen inte kan ha körer och instrumentalister
medverkande i våra gudstjänster i samma utsträckning
som vi skulle önska. Det vi kan göra är att låta mindre
grupper av sångare, instrumentalister och musikanter
medverka vid flera av gudstjänsterna.
Delar av den rika musiken som är komponerad för
att gestalta Jesu lidande och död kommer att finnas
med oss i våra gudstjänster under fastan och stilla
veckan.
På långfredagen kl. 18.00 i Billeberga kyrka finns det
möjlighet att följa Jesu moder vid foten av korset i den
italienska 1700-talskompositören Giovanni Battista
Pergolesis tonsättning av Stabat Mater. Verket grundar
sig på en text som härstammar från tidigt 1300-tal.
Titeln Stabat mater – ”modern stod” – kommer från
inledningsorden i verket, ungefär: ”Den sörjande/
smärtfyllda modern stod bredvid korset där sonen
hängde.”

Det ser i skrivande stund (slutet av januari) ut som
att vi möter ännu en vår med begränsningar gällande
antal människor som kan samlas. Detta gör att vi

Påskens jubel i toner kommer att färga flera av påskens gudstjänster. Det finns inte alls lika många verk
skrivna om själva påsken och uppståndelsen som om
Jesu lidande, men vi har plockat fram en del passande
musik för att bära bud om påskens glädje.
Outi ben Ammar, organist

Smakprov ur vårens musikutbud:
Musik, tystnad, bön
Onsdag 30 mars
19.00 Teckomatorps församlingshem: ”Musik med en orgel, två pianon och tre röster”
Onsdag 27 april
19.00 Källs Nöbbelövs kyrka: ”Herre, välsigna oss” Teckomatorps kyrkokör under ledning av Teija Hedin

Långfredagen 15 april
18.00 Billeberga kyrka: Stabat Mater av Pergolesi med solister,
instrumentalister och sångensemble

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

Svalövsbygdens pastorat
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Orgeln i Torrlösa kyrka
Det har pågått forskning om orgeln i Torrlösa under senaste året. Man har länge undrat över hur den har sett ut
innan den flyttade till Torrlösa kyrka och många har funderat och haft teorier om det. Eftersom Skåne var danskt
när orgeln var ”ung”, finns det internationellt intresse att kartlägga dess skepnader under seklens gång. Danska Johan
Otto Wroblewskis Fond har bidragit ekonomiskt till det pågående projektet, som är en förstudie. Kanske redan till
sommaren har vi möjlighet att bjuda in till några tillfällen då vi kan presentera mer information om orgeln, dess
historia och framtid.

Foto: Outi ben Ammar
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Vi följer noga myndigheternas rekommendationer och anpassar våra verksamheter efter rådande
restriktioner (30 januari 2022). Gudstjänster och verksamheter kan komma att flyttas, förändras
eller i värsta falla ställas in med kort varsel. Håll koll på vår hemsida för den senaste informationen.

Vårens gudstjänster
Onsdag 2 mars
18.00 Askonsdagsmässa
Felestads kyrka

Söndag 13 mars
2:a sön i fastan

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

Fredag 4 mars
16.00 Lekmannaledd
andakt på internationella
böndagen
Forslidsgården

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

18.00: Gudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 6 mars

Söndag 20 mars

10.00 Mässa

10.00 Mässa

1:a i fastan

Källs Nöbbelövs kyrka

17.00 Gudstjänst med
efterföljande fastesoppa
Tirups kyrka

18.00 Mässa med
rofyllda toner

3:e sön i fastan

Felestads kyrka

14.00 Gudstjänst med
lovsång

Teckomatorps församlingshem
Teckomatorps kyrkokör medverkar

18.00 Gudstjänst

Tågarps församlingshem

Sireköpinge kyrka

Söndag 27 mars

Jungfru Marie bebådelsedag/
midfastosöndagen

10.00 Gudstjänst

10.00 Mässa

Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Gudstjänst
Tirups kyrka

18.00 Mässa med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 10 april

10.00 Mässa

10.00 Gudstjänst

18.00 Gudstjänst

Billeberga kyrka
16.00-18.00 Billeberga syförening
bjuder på våfflor i församlingshemmet

Svalövsbygdens pastorat

5:e sön i fastan

Teckomatorps församlingshem
Efterföljande kyrkkaffe med våfflor
Svalövs kyrka
Kyrkkaffe

I väntan på en helt ny orgel i
Felestads kyrka får vi låna det här
fina instrumentet.

Söndag 3 april

Onsdag 30 mars
19.00 Musik, tystnad,
bön

Teckomatorps församlingshem

Palmsöndagen
Torrlösa kyrka

10.00 Mässa

Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Måndag 11 april
18.00 Passionsandakt
Forslidsgården
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18.00 Påskmässa
Billeberga kyrka

Måndag 18 april
Annandag påsk

14.00 Gudstjänst
– påskens berättelse

Källs Nöbbelövs kyrka
Sammanlyst. Avslutning med
barngruppen Carissimi

Söndag 24 april
2:a sön i påsktiden

10.00 Mässa

Teckomatorps församlingshem

10.00 Mässa
Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 27 april
19.00 Musik, tystnad,
bön
Källs Nöbbelövs kyrka

Söndag 1 maj
Tisdag 12 april
18.00 Passionsandakt
Forslidsgården

Onsdag 13 april
18.00 Passionsandakt
Forslidsgården

Torsdag 14 april
Skärtorsdagen

19.00 Skärtorsdagsmässa
Källs Nöbbelövs kyrka

19.00 Skärtorsdagsmässa
Felestads kyrka

Fredag 15 april
Långfredagen

10.00 Långfredagsgudstjänst
Svalövs kyrka
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15.00 Långfredagsgudstjänst

3:e sön i påsktiden

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Långfredagsgudstjänst – Stabat
Mater av Pergolesi

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Mässa

Billeberga kyrka

Billeberga kyrka

Lördag 16 april

Söndag 8 maj

23.30 Påsknattsmässa

10.00 Mässa

Svalövs kyrka

Teckomatorps församlingshem

Söndag 17 april

10.00 Gudstjänst

Påskafton/natten

Påskdagen

10.00 Påskmässa
Torrlösa kyrka

10.00 Påskmässa

4:e sön i påsktiden

Torrlösa kyrka

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Norrvidinge kyrka

Svalövsbygdens pastorat

Söndag 15 maj
5:e sön i påsktiden

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Mässa
Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Billeberga kyrka

Söndag 22 maj
Bönsöndagen

10.00 Festhögmässa

Teckomatorps församlingshem
Sammanlyst

Torsdag 26 maj

Kristi himmelsfärds dag

9.00 Gudstjänst

Svalöv, gamla kyrkans grund
Medtag egen kaffekorg

9.00 Gudstjänst

Billeberga, prästgårdens trädgård
Medtag egen kaffekorg och något
att sitta på!

Söndag 29 maj
Sön före pingst

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Mässa

18.00 Gudstjänst

18.00 Mässa med
rofyllda toner

Måndag 6 juni

Svalövs kyrka

Sireköpinge kyrka

Söndag 5 juni
Pingstdagen

10.00 Gudstjänst

Billeberga kyrka

Annandag pingst

18.00 Musikgudstjänst
med sakral jazz och
sångensemble
Sireköpinge kyrka
Sammanlyst

Norrvidinge kyrka

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

Söndag 12 juni

Heliga trefaldighets dag

10.00 Festhögmässa
Felestads kyrka
Sammanlyst. Kyrkkaffe

Varje onsdag:
8.00 Morgonbön med
frukost
Forslidsgården
10.00 Andakt
(istället för andakt inne på
Ängslyckan)
Teckomatorps församlingshem
Dock ej onsdagarna 9 mars,
6 april & 11 maj, då vi
istället har andakt med
sopplunch kl. 12.00.
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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

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

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

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

Kyrkokamrer
Anders Anderberg
Tel. 0418-66 77 04

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

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

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

Präster
Anna Åberg, kyrkoherde
Tel. 0418-66 77 03, 0705-08 24 70
Marta Holgersson, komminister (föräldraledig)
Tel. 0418-66 77 22, 0703-04 97 37
Ólafur Jón Magnússon, komminister
Tel. 0418- 66 77 21, 0761-00 41 03
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

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

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