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Ljuset - Vårt hopp i mörkret!
Vi närmar oss den härliga tiden på året när ljuset bryter igenom mörkret. Vi lämnar ett
kyrkoår och påbörjar ett nytt med start första advent. Året som varit har förmörkats av
en pandemi som ingen av oss kunde föreställa oss skulle kunna ske. Detta innebär att
vi har ställts inför tuffa utmaningar som ingen av oss kunde förutspå. Det har varit en
tid av oro av olika slag som på något märkligt sätt har börjat bli en del i vår vardag.
Vi människor är bra på att anpassa oss efter olika situationer och när det verkligen
gäller så tar vi ett extra steg för att hjälpa till och finnas till hands för varandra.
Nu när vi går in i ett nytt kyrkoår blir vi påminda om hoppet, glädjen och värmen i
en tillvaro som inte heller var så lätt att leva i. Två unga vuxna, Maria och Josef,
föder sitt barn Jesus i ett stall mitt bland djuren. Jag föreställer mig att det också
var en tid av oro för dem i den tiden de levde. Men mitt i allt kommer glädjen. Glädjen över ett nytt liv som fötts,
Guds son föds för att ge oss människor ett hopp inför framtiden.
Advent- och jultiden är för många en glädjens tid. Mitt i mörkret tänder vi adventsljus, julstjärnor och ljusslingor
som skimrar vackert i mörkret. Det är också en familjehögtid för många. Att träffas och fira jul är för en del en
självklarhet och för andra inte. Julfirandet i år blir nog för många inte riktigt som man har tänkt sig med tanke på
den situation som råder. En del kommer säkert att fira ungefär som vanligt, andra inte. Det kan bli att många fler än
vanligt får fira jul ensamma i år. Här är det viktigt att hitta någon form som gör att julen ändå får lysa igenom med
sin värme och hopp. Även om man fysiskt inte har möjlighet att umgås finns det telefon eller dator att använda för
ett annat slags möte. I år får vi försöka finna nya vägar att hålla kontakt med varandra om vi inte kan träffas ögamot-öga.
Man är alltid välkommen att kontakta någon av våra präster eller diakon för ett samtal över telefon eller för att boka
ett besök om man önskar det. Under rådande omständigheter krävs det, för ett besök, att båda i samråd kommer
överens om hur och var man kan träffas så att man upprätthåller säkerheten. Går det inte att uppfylla tillräcklig
säkerhet får man avstå besök då vi inte vill riskera att bidra till ökad smittspridning.
Personligen betyder julen för mig gemenskap. Gärna tillsammans med nära och kära men också i betydelsen av att
ha mina nära och kära med mig i tanken. När inte det fysiska mötet kan ske så får jag lita på det andliga mötet, att
Gud bär oss oavsett var vi befinner oss någonstans. För mig är det en tröst som ger glädje och värme. Oavsett så
finns Gud där för oss alla oberoende var vi befinner oss någonstans.
I vårt pastorat firar vi gudstjänster i flera kyrkor under julhelgen och hoppas att så många som möjligt får möjlighet
att fira vid något tillfälle. I år blir det annorlunda med tanke på att vi är begränsade i antalet besökare i respektive
kyrka för att upprätthålla riktlinjerna. Detta kan komma att innebära att det vid någon gudstjänst blir fullt och vi ber
om er förståelse om detta sker.
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
Anna Åberg, kyrkoherde
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Kära församlingsbo
På grund av det osäkra läget kan våra olika verksamheter komma att ställas in – ibland med kort
varsel. Vi försöker att så gott vi kan och hinner komma ut med uppdaterad information på vår hemsida
och facebook-sida. Det du finner i Kyrkbladet är det vi har för avsikt att erbjuda men vi kan tyvärr inte
lova att allting går att genomföra. Rådande restriktioner (28 okt) kommer att påverka oss en tid framöver
och nya direktiv kan komma att omkullkasta många planer. Vi ber om er förståelse för detta.

Välkommen till julfin fika!
17 december, 14.00, Forslidsgården
Vi anpassar i år vårt firande efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att vi håller avstånd och vi har ett begränsat antal platser. Vi önskar
därför att ni anmäler ert deltagande till expeditionen,
t.ex. genom ett telefonsamtal. Skulle antalet anmälningar överskrida antalet möjliga platser så kommer vi att erbjuda ytterligare en sittning kl. 11.00. I
sedvanlig ordning firar vi andakt, njuter av hembakt
fika och bjuds på underhållning som personalen kokat
ihop.
Sista anmälningsdatum 11 december
Telefonnummer till expeditionen:
0418-66 77 00 (öppettid 9-12.00 mån-fre)

Julmys för alla!
I år ses vi utanför Billeberga församlingshem
den 9 december mellan 16.30–18.00. Där kan du
hämta en pysselpåse och vi bjuder på julfika.
Anmälan till mail: jenny.weberg@svenskakyrkan.se
alt. sms 070-211 94 07
Ange namn och ålder på den som ska ha påsen i
anmälan.
Sista anmälningsdag 3 december.
Välkommen!

Foto: Johannes Frandsen/IKON
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Församlingsvärdinnornas julrecept

Lena Liljedahl
och Kristina Åberg

Grönkålspaj med valnötter
(6 portioner)

Pajdeg:
125 g smör
3 dl vetemjöl
2 msk vatten
Fyllning:
200 g grönkål
1 rödlök
1 msk olja
150 g ädelost
1 dl grovt hackade valnötter
3 ägg
2 dl matlagningsgrädde
Salt
Svartpeppar
Så här gör du:
rarna. Tillsätt
1. Nyp ihop smör och mjöl med fing
orm, ca
sedan vattnet. Tryck ut degen i en pajf
gaffel. Låt stå
24 cm i diameter. Nagga hål med en
kallt i minst 30 minuter.
t i ca 10 minuter.
2. Sätt ugnen på 200⁰. Baka pajskale
n. Fräs kål och
3. Hacka grönkålen grovt. Hacka löke
lök i olja 3-4 minuter.
kalet. Skär
4. Lägg kål-och lökblandningen i pajs
ela i
osten i bitar eller smula den och förd
ägg,
pajskalet. Strö över nötterna. Vispa ihop
i
ten
sme
ägg
grädde, salt och peppar. Häll
pajskalet.
5. Grädda i ugn ca 35-40 minuter.
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Julmums

pping
Långpannekaka med kanel & havreto
Smet:
3 dl socker
1 ägg
7 dl mjöl
100 g smält margarin
4 tsk bakpulver
drar
4 tsk kanel eller kardemumma, jag före
kanel i denna.
2 tsk vaniljsocker
3 dl mjölk
Havretopping:
300 g margarin
4 tsk kanel
3 dl socker
4,5 dl havregryn
Så här gör du:
t att
1. Börja med att smälta smöret sam
sätta på ugnen 225°
Blanda
2. Vispa ihop socker och ägg poröst.
svala
det
t
i de andra ingredienserna sam
smöret och mjölken
ten.
3. Smöra en långpanna och häll i sme
till
som
4. Blanda alla ingredienserna
toppningen i en kastrull och låt allt
man
smälta ihop. Låt svalna något innan
hela
r
öve
ut
gt
droppar och brer försikti
smeten.
.
5. Grädda mitt i ugnen i 15 minuter
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Barnverksamheten i pastoratet
OBS! P.g.a. det osäkra läget kan våra verksamheter komma att ställas in – ibland med kort varsel.
Vi försöker att så gott vi kan och hinner komma ut med uppdaterad information på vår hemsida.

CARISSIMI

SMÅKOCKAR

Rytande lejon, slingrande ormar, himmel och
hav. Lönndörrar, lömska spioner och mannen i
svart. Följ med oss och lös mysteriet med de
gömda skriftrullarna.
Med sång, pyssel, äventyrsläsning och gott käk
löser vi det stora mysteriet tillsammans.

För dig i Årskurs 3-5
Vi lagar mellanmål och lätta kvällsmål, ibland
bakar vi.

Onsdagar kl. 14:30 – 16.00
v. 3-11 i Teckomatorps församlingshem
för dig i årskurs 3-6.
v. 14-21 i Felestads församlingshem
för dig i årskurs 1-6.
Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418-667740, 072-214 72 78 (sms)
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

SKAPARVERKSTAD
För dig i årskurs 4-6
Kom och skapa med oss i olika tekniker! Tillsammans och enskilt använder vi vår fantasi
och pysslar utefter årstiderna och kyrkoåret.

Måndagar
v. 3-9 Felestads församlingshem kl.15-17
v. 10-17 Tågarps församlingshem
kl 14.30–16.30
Torsdagar
v. 3-9 Teckomatorps församlingshem
kl. 14.30–16.30 (uppehåll v. 8)
v. 10-17 Billeberga församlingshem
kl. 14.30–16.30
Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418-667740, 072-214 72 78 (sms),
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

SPANARNA
För dig i årskurs F-2
Tillsammans gör vi en spännande upptäcktsresa i Bibelns värld, bland annat genom lek, sång,
pyssel och gott käk.

Torsdagar kl. 14.30–16.00
v. 3-11 i Billeberga församlingshem
(uppehåll v. 8)

Tisdagar kl. 13.30–15.00
v. 3-21 i Teckomatorps församlingshem.

Frågor och anmälan till
Jenny Weberg, barnledare
0418-667742, 070-211 94 07(sms)
jenny.weberg@svenskakyrkan.se

Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418-667740, 072-214 72 78 (sms)
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

GEMENSKAP BARN OCH VUXNA
Lek, pyssel och babysång med musiker. Fika till självkostnadspris.
Kl. 9.15–11.00
Tisdagar i Billeberga församlingshem 19 januari – 23 mars med uppehåll 9:e och 23 februari.
Onsdagar i Teckomatorps församlingshem 20 januari – 24 mars med uppehåll 24 februari.
Välkomna
Jenny (070-2119407) och Marie
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OBS! P.g.a. det osäkra läget kan våra verksamheter komma att ställas in – ibland med kort varsel.
Vi försöker att så gott vi kan och hinner komma ut med uppdaterad information på vår hemsida.

Fastesoppa på
Forslidsgården
Torsdagarna 25 februari och 11 mars
Vi erbjuder två sittningar, kl. 11.30–12.30
alt. kl. 13.00–14.00.
Du behöver reservera din sopplunch genom
biljettköp hos expeditionen. Biljetterna släpps
7 dagar innan respektive sopplunch.
Mer information kommer längre fram. Håll
utkik på anslagstavlor och hemsida.
Välkommen!

Soppluncher
med andakt

Öppet café i
Tågarps församlingshem

Torsdag 21 januari
12.00 Tågarps församlingshem
Onsdag 3 februari
12.00 Teckomatorps församlingshem

Tisdagar jämna veckor
med start 12 januari
kl. 13.00–15.00

Torsdag 18 februari
12.00 Tågarps församlingshem
Onsdag 3 mars
12.00 Teckomatorps församlingshem

Foto: IKON

Om våra uteblivna födelsedagsfiranden
De firanden med mat och underhållning som vi brukar hålla i våra församlingar för dem som fyllt eller skall
fylla 75, 80, 85, 90 o.s.v. har vi tyvärr varit tvungna att ställa in under det gångna året. Vi hoppas att vi så småningom kan kompensera dem som i år inte fått något sådant firande. Kanske kan vi bjuda in till fler firanden
med mindre grupper till våren. Dem det berör kommer i så fall att få en inbjudan.

Om möjlighet till sockenbud
och enskild nattvard
För dig som gärna vill ta emot nattvarden men inte kan eller
känner dig trygg med att nu ta dig till kyrkan, finns alltid
möjligheten att få enskild kommunion i hemmet eller på annan plats. Hör av dig till någon av våra präster.
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Julens musikutbud ser lite
annorlunda ut i år
Eftersom vi inte kan samla ihop en julkör och inte heller många lyssnare på en gång i våra kyrkor,
så har vi spritt ut jultonerna under många tillfällen i advents- och jultid. I gudstjänstkalendariet finns det
en symbol  vid de gudstjänsterna där en sånggrupp eller en solist medverkar. En del av tillfällena står
det redan namn, på andra blir det en överraskning.

”Se stjärnans ljus”
Julkonsert i Billeberga kyrka
20 december kl. 16.00 & 18.00
med Philip Hartman, baryton och ensemble
AMO på strängaspel, flöjt och saxofon.
Istället för vår traditionella julkonsert med
julkör kommer vi i år att erbjuda två julkonserter. Vi strävar efter att skapa julstämning
trots att vi endast har ett begränsat antalet
platser att erbjuda. För att säkerställa en
plats behöver du boka en gratis biljett hos
expeditionen tel 0418-667700. Biljetterna
släpps måndagen den 7 december kl. 9.00.
Insläpp för de som har biljetter sker 15.40
-15.55 respektive 17.40 -17.55.

Foto: Johannes Frandsen/IKON

MUSIK, TYSTNAD,
BÖN
Onsdag 27 januari
19.00 Svalövs kyrka: musik med judisk
anknytning på förintelsens minnesdag,
sånggrupp, orgel
Onsdag 24 februari
19.00 Teckomatorps församlingshem:
Sebastian Persson, gitarr och klarinett

För information om körverksamheter
Hör av dig till någon av våra kyrkomusiker
(se kontaktuppgifter längre fram i bladet).
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”Du ska låta sy en helig dräkt till
ära och prydnad…”
Några av er har kanske sett mina diakonstolor och
att musikanterna i Kyrkomusikverkstaden bar tjänstevästar i festhögmässan den 4 oktober. Dessa plagg
är sydda av Katarina Ahl som driver företaget Studio
Ebba Gabrielle i Landskrona. Studio Ebba Gabrielle är
ett av de första och än så länge enda företag som sätter
stor vikt vid att minska vårt ekologiska fotavtryck när
det gäller produktion av nya liturgiska textilier. Det är
viktigt att tänka utifrån ett helhetsperspektiv, påpekar
Katarina.
Katarina och jag var studiekamrater vid Svenska
kyrkans utbildningsinstitut i Lund. Där gick vi vårt
avslutande profilår för att bli diakon respektive församlingspedagog. Under vår studietid föddes idén
till sömnadsföretaget med inriktning på liturgiska
och pedagogiska textilier. År 2016 öppnade Studio
Ebba Gabrielle. Jag var bland de första att få beställa
diakonstolor. Till en början kunde Katarina arbeta
med sitt företag hemma men med tid blev efterfrågan
på liturgiska plagg med hållbara förtecken större och
kunderna många fler. Katarina flyttade då sitt företag
till större lokaler i industriområdet i Landskrona.

Katarina framhåller att textilbranschen är en av de
intressenter som sätter störst avtryck på vår miljö.
Vi måste återbruka mera! Mina stolor är t.ex. gjorda
av gamla gardiner och överkast. Katarina införskaffar vanligtvis sina tyger på Malvan och Röda korset i
Landskrona. Befinner hon sig på besök i andra städer
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dyker hon in i de flesta secondhandaffärerna som inte
är vinstdrivande. Det gynnar flera individer i olika led
och det finns en medmänsklig tanke i det.

För ett tag sedan sydde Katarina korkåpa och mitror
till Göteborgs biskop, Susanne Rappmann. Till Landskrona församling har hon sytt en hel serie bestående
av korkåpa, mässhake samt präst- och diakonstolor.
Katarina har också gjort kyrkliga textilier till lekkyrkor i pedagogiskt syfte. När jag besöker studion visar
Katarina mig bland annat en mässhake och en bursa
i miniatyr. På mässhaken och bursan står det i enkel
text vad textilierna symboliserar. Lekkyrkan är till för
att barn lättare ska kunna förstå och känna sig inkluderade i kyrkans liturgi.
Kyrkomusikverkstadens västar blir musikanternas
signum när de medverkar i gudstjänster. Västarna är
sydda av sammet som kommer från en fotoaffär som
inte behövde tyget längre. På västarna finns Kyrkomusikverkstadens egen logga broderad. I den färgglada
texten syns en orgelpipa, tangenter, ett fermat, ett kors,
en stämgaffel och noter.
Jag bär mina vackra stolor och musikanterna sina västar till ära och prydnad när vi firar gudstjänst.
”Du ska låta sy en helig dräkt till ära och prydnad…”
(2 Mos 2-3).
Karin Domrös, diakon
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En kyrkohistorisk tillbakablick
– inomkyrklig väckelse i Svalöv
Henric Schartau
År 1808 bevistar Henric Schartau (1757-1825) en
begravningsgudstjänst i Svalöv. Schartau räknas av
många svenska kyrkohistoriker som en av de mest
inflytelserika prästerna i Sverige sedan reformationen
och har genom sin homiletik och kateketik (predikokonst och undervisning) kommit att influera svenskt
gudstjänstliv fram till våra dagar. Schartaus förkunnelse var psykologiskt inträngande och riktade sig till den
enskilda människan i hennes varierande själstillstånd.
Metoden hämtade Schartau från en kyrkohistoriskt
beprövad själavårdstradition som kallas Ordo salutis,
som kan översättas till ”nådens ordning”.
Flera av Schartaus predikningar finns bevarade och
kan liknas vid enskild själavård i kollektiv form. Den
enskilda människans väg till frälsning var det enda
väsentliga och i detta sammanhang intar Schartau rollen som en herde, som med hjälp av Guds Ord leder
sin hjord på frälsningens väg. Schartau var även en
framstående kateket, dvs. lärare, vars klara och pedagogiska undervisning skrivits av och givits ut i ett stort
antal upplagor. Schartau var förste stadskomminister i
Lund, kyrkoherde över Bjällerup och Stora Råby samt
prost i Torna härad. Hans prästgärning räknas som
det förnämsta herdaminnet i Lunds stifts historia och
sedan år 2003 finns en staty över Schartau, belägen på
den södra sidan av Lunds domkyrka.

Samuel Holm Carlsson,
kyrkoherde i Svalöv
Åter till begravningsgudstjänsten i Svalöv 1808.
Schartau bevistar, tillsammans med församlingen,
begravningen av kyrkoherde Samuel Holm Carlsson
(1743-1808), vars minne kommer att leva kvar under
lång tid, inte bara i Svalövsbygden, utan långt utanför
församlingen och stiftets gränser.
I samband med denna begravningsgudstjänst författar Schartau en imponerande minnesteckning över
Holm Carlsson, som tjänstgjorde i Svalöv från 1773
fram till sin död 1808. Under slutet av Holm Carlssons
tjänstgöring porträtterades kyrkoherden av konstnären
Martin David Roth. Porträttet är daterat år 1781 och
kom att sättas upp i Svalövs gamla kyrka invid predikstolen. Man kan fråga sig både varför den välkände
Schartau bevistade begravningsgudstjänsten och skrev
minnesteckningen samt varför porträttet beställdes?
Vem var egentligen kyrkoherde Holm Carlsson?
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Insidan av Svalövs medeltida kyrka som revs 1877. Ovanför predikstolen hänger porträttet av Samuel Holm Carlsson. Bild ur Svalövs
historia del II av Erik Forslid.

Den främsta källan till Holm Carlssons liv och gärning
återfinns i Lunds stifts herdaminne. Ett herdaminne
är en historisk förteckning över stiftets prästerskap.
Förutom yttre personalia består Holm Carlssons herdaminne till största del av Schartaus minnesteckning.
Vi kan i herdaminnet läsa att Holm Carlsson föddes i
Malmö och att hemmet var präglat av en gammaldags
fromhet. Efter teologiska studier i Lund prästvigdes
han 1766 och den första tjänsten handlade i mångt
och mycket om att assistera och hjälpa den dåvarande
kyrkoherden i Östra Broby.
Med åren kom familjen Berg von Linde på Axelvold
att kalla Holm Carlsson till kyrkoherdetjänsten i
Svalöv. Denna kallelse skall ha haft sin grund i familjen Berg von Lindes kontakter med Holm Carlssons
svärfar Theodor Brandt. Under denna tid skildras
Holm Carlsson som ”en man av värld” med ett älskvärt
umgängessätt. Han deltog ofta i sällskapsliv och jakter
på Axelvold där han var en omtyckt gäst med ett livligt
och muntert lynne.

Holm Carlssons omvändelse och
samarbetet med Schartau
Mot slutet av 1770-talet förändras Holm Carlssons liv
och leverne genom en personlig kris och omvändelse.
Svalövsherden blir nu en allvarlig och ivrig förkunnare
vars rykte sprider sig vida omkring. Människor kommer vandrande till Svalöv för att få del av förkunnelse
och själavård. I ett inledande skede tog Holm Carlsson
intryck av den tyska kristna rörelsen herrnhutismen,
men han kom sedan att uteslutande betona bibeln
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samt de lutherska bekännelseskrifterna för sin egen
och församlingens uppbyggelse. Denna betoning kom
även Schartau att föra vidare. Schartau såg i Holm
Carlsson en vän och själafrände som han själv beskriver som ”en upplyst lärare”. I ett själavårdsbrev från år
1807 refererar Schartau direkt till kyrkoherden i Svalöv
i ett andligt ämne. I herdaminnet beskrivs Holm Carlsson som en medhjälpare och förebild till Schartau och
från omkring år 1780 finner man dem ”sida vid sida”.
		

Holm Carlssons inflytande sträcker sig således långt
utöver stiftets gränser och många är de konfirmander och skolelever som har undervisats med hjälp av
Schartaus katekesutgåva där Holm Carlssons tillägg
återfinns.
Carl Eliasson, komminister

M.D. Roths porträtt av Samuel Holm Carlsson från 1781 i Svalövs
kyrkas sakristia.

I Lunds universitetsbiblioteks samlingar finns
Schartaus personliga avskrift av Holm Carlssons
undervisning. Delar av detta material kom Schartau
att använda i sin prästgärning och i sina egna katekesförklaringar kom han alltid att ha med avsnittet
med Holm Carlssons kännetecken på säkra (sovande),
uppväckta och omvända syndare. Detta är kyrkohistoriskt mycket intressant då både Schartau och hans
lärjungar kom att använda just dessa specifika begrepp
i predikans avslutande del. Denna del kallas, i den
västsvenska traditionen, tillämpning och där sammanfattas eller tillämpas predikans innehåll på de säkra
(sovande), uppväckta och benådade syndarna.

Svalövsbygdens pastorat

Källor och tips för vidare läsning
Ahlberg, Bo; Henric Schartau till Fredrica
Skragge-Nettelbladt (2000)
Carlqvist, Gunnar; Lunds stifts herdaminne
(1952)
Forslid, Erik; Svalövs historia (1967)
Jarlert, Anders; Sveriges kyrkohistoria. 6,
Romantikens och liberalismens tid (2001)
Schartau, Henric; Underwisning Christendomskunskapen för Barn enligt Doctor Lutheri Lilla
Cateches (utg. 1920)
Schartau, Henric; Undervisning i Kristendomskunskapen – Tvenne utförligare äldre arbeten
(utg. 1900)
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Vinterns gudstjänster
Det är i dagsläget svårt att lova vad vi kan erbjuda och ändringar kan komma att ske med kort varsel. T.ex. kan
kyrkkaffe komma att utebli. Nedan finner du de gudstjänster som vi har för avsikt att fira. I våra större kyrkor
firar vi äntligen nattvard igen efter ett långt och smärtsamt uppehåll. Vi hoppas kunna fortsätta med det men
det kan, som så mycket annat, komma att ändras. Håll utkik på vår hemsida för de senaste uppdateringarna.
För att så många som möjligt skall ha chansen att njuta av julens musik har vi spritt ut solister och mindre
sånggruppers medverkan i gudstjänsterna. Symbolen  intill en gudstjänst indikerar att extra solist eller
sångensemble medverkar.
Håll avstånd till varandra och ha förtröstan – Gud är inte långt borta från någon enda av oss (Apg 17:27).

Söndag 29 november

Veckans andakter

1:a sön i advent

10.00 Gudstjänst 
Torrlösa kyrka

Morgonbönerna startar igen efter juluppehållet
onsdag 13 januari.

16.00 Gudstjänst 

8.00 Forslidsgården
10.00 Teckomatorps församlingshem

Centerkvinnorna bjuder på
kyrkkaffe.
Norrvidinge kyrka

18.00 Mässa 
Billeberga kyrka

Söndag 6 december
2:a sön i advent

10.00 Mässa 

Teckomatorps församlingshem

18.00 Adventsvesper
med Svalövs jultomtar

Josefine Andersson, mezzosopran
Svalövs kyrka

Lördag 12 december
17.00 Luciagudstjänst

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

i Marica & Owe Håkansson loge,
Sienebjers gård i Tarstad. Den
efterföljande julfesten är tyvärr
inställd.

Scouternas Luciafirande i
Billeberga kyrka är tyvärr
inställt i år

Söndag 13 december

18.00 Gudstjänst med
rofyllda jultoner 

3:e sön i advent

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

Sireköpinge kyrka

Söndag 20 december
4:e sön i advent

10.00 Mässa 

Teckomatorps församlingshem

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

16.00 Julkonsert

Philip Hartman, baryton och
ensemble AMO (OBS! Gratisbiljett
krävs för inträde av utrymmesskäl.
Se sid. 7)
Billeberga kyrka

18.00 Julkonsert

Foto: Anna-Lena Andersson
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Philip Hartman, baryton och
ensemble AMO (OBS! Gratisbiljett
krävs för inträde av utrymmesskäl.
Se sid. 7)
Billeberga kyrka
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Torsdag 24 december
Julafton

10.00 En liten
julgudstjänst

Följ med till den första julen och
delta i festen i stallet!
Svalövs kyrka

11.00 Julbön

Pernilla Erlandsons och en
sånggrupp.
Norrvidinge kyrka

12.00 En liten
julgudstjänst

Foto: Peter von Krassow

Följ med till den första julen och
delta i festen i stallet!
Sireköpinge kyrka

Torsdag 31 december

14.00 Julbön

14.00 Nyårsbön

Ingemar Einarsson, trumpet och
Pernilla Erlandsson, sång
Billeberga kyrka

16.00 Julbön 
Felestads kyrka

23.30 Midnattsmässa 
(OBS! Tiden)
Svalövs kyrka

Fredag 25 december
Juldagen

7.00 Julotta

Norra Skrävlinge kyrka

7.00 Julotta 
Sireköpinge kyrka

8.00 Julotta

OBS! Tyvärr ingen efterföljande
frukost.
Tirups kyrka

Lördag 26 december
Annandag jul

14.00 Gudstjänst 

Sammanlyst. Enkelt kyrkkaffe
Torrlösa kyrka

Söndag 27 december
Sön efter jul

14.00 Gudstjänst med
julens psalmer 

Sammanlyst. Enkelt kyrkkaffe
Teckomatorps församlingshem

Svalövsbygdens pastorat

Nyårsafton

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Felestads kyrka

16.00 Nyårsbön
Billeberga kyrka

Fredag 1 januari
Nyårsdagen

14.00 Gudstjänst

Sammanlyst. Enkelt kyrkkaffe
Teckomatorps församlingshem

Söndag 3 januari
Sön efter nyår

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Torsdag 14 januari
8.30 Morgonmässa
Svalövs kyrka

Söndag 17 januari

2:a sön efter trettondedagen

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Mässa
Billeberga kyrka

Söndag 24 januari

3:e sön efter trettondedagen

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

Onsdag 6 januari

10.00 Gudstjänst

18.00 Musikgudstjänst 

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner

Trettondedagen

Sammanlyst. Enkelt kyrkkaffe
Svalövs kyrka

Söndag 10 januari

1:a sön efter trettondedagen

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

10.00 Mässa

Teckomatorps församlingshem

Källs Nöbbelövs kyrka

Sireköpinge kyrka

Onsdag 27 januari
19.00 Musik, Tystnad,
Bön

Musik med judisk anknytning på
förintelsens minnesdag, sånggrupp,
orgel.
Svalövs kyrka
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Söndag 21 februari
1:a sön i fastan

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

17.00 Gudstjänst

OBS! Tyvärr ingen fastesoppa.
Tirups kyrka

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 24 februari
19.00 Musik, tystnad,
bön

Sebastian Persson, gitarr och
klarinett.
Teckomatorps församlingshem

Söndag 28 februari
2:a sön i fastan

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

Söndag 31 januari
Septuagesima

10.00 Mässa

Teckomatorps församlingshem

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Torsdag 4 februari
8.30 Morgonmässa
Billeberga kyrka

Söndag 7 februari
Kyndelsmässodagen

10.00 Gudstjänst med
efterföljande utdelning
av dopdroppar

10.00 Gudstjänst med
efterföljande utdelning
av dopdroppar

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner

Teckomatorps församlingshem

Sireköpinge kyrka

18.00 Gudstjänst med
efterföljande utdelning
av dopdroppar

Torsdag 4 mars
8.30 Morgonmässa

Billeberga kyrka

Torrlösa kyrka

Söndag 7 mars

Söndag 14 februari

3:e sön i fastan

10.00 Festhögmässa

Teckomatorps församlingshem

Fastlagssöndagen
Sammanlyst
Billeberga kyrka

Onsdag 17 februari
Askonsdagen

18.00 Askonsdagsmässa
Svalövs kyrka

10.00 Mässa

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

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
Eva Olsson
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
Carl Eliasson, komminister
Tel. 0418-66 77 21, 0722-14 87 45
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

Kyrkvaktmästare
Arbetsledare
Lars Flodin
Tel. 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

Teija Hedin, kantor (tjänstledig)
Församlingspedagog
Susanne Åberg
Tel. 0418-66 77 40, 0722-14 72 78
Barnledare
Jenny Weberg
Tel. 0418-66 77 42, 0702-11 94 07

Svalövsbygdens pastorat

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden
Facebook:
www.facebook.com/svalovsbygdenspastorat
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En julpsalm
Ett rykte har gått över hav, över länder,
att gossen blev lindad och lagd i ett stall
och sedan som vuxen med hjälpande händer
har upprättat alla som kommit på fall.
Fast smädad och dömd
han aldrig blir glömd,
ty döden av honom är krossad och tömd.
Från stad och till stad är berättelsen buren
av vänner som älskat att teckna hans bild.
På tyg är den målad, i trä är den skuren,
hans ögon är klara och blicken är mild.
Vårt livsmod får stöd
mot misströstans nöd
var gång då vi smakar hans vin och hans bröd.
Fastän han är främling till språk och till kläder,
han lever i hjärtanas innersta vrår.
När svikna vi sörjer, han tröstar och gläder.
Han väcker vårt hopp då vi modlösa går.
När anden blir matt
i dödskampens natt,
skall han lysa fram som vår himmelska skatt.
Psalm av Gustaf Wingren (1910-2000), professor i systematisk
teologi och etik i Lund. Texten är hämtad från hans bok Credo.
Den kristna tros- och livsåskådningen, 1974. Melodi: sv. ps. 315
i 1986 års psalmbok, svensk folkmelodi.

Gör din egen julkrubba
Material:
6 pack äggkartong med helt lock
Guldpapper eller stjärnklistermärke
Gult silkespapper eller halm
Flörtkulor
Blå filt
Brun/beige piprensare
Garn, tandpetare
Vattenfärger
1.
2.
3.
4.
5.

Måla insidan av locket mörkblått.
Måla de båda topparna – de blir Maria och Josef
Klipp ut en stjärna och några strålar av guldpapperet och klistra fast i locket
Fäst två flörtkulor på topparna. Maria får en blå sjal av filt, Josef lite hår av garn. Rita dit ögon och mun.
Jesusbarnet görs av en tandpetare och en liten flörtkula. Rita dit mun och ögon (sovande).
Linda Jesusbarnet i gult silkespapper.
6. Fyll äggkartongen med gult silkespapper eller halm.
7. Klistra fast Jesus mellan Maria och Josef.
8. Klipp en bit piprensare och forma till en stav och sätt ner sidan om Josef.
Foto: IKON
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