En hälsning från Svenska Kyrkan där du bor
Vintern 2021-2022

Nu när jag skriver detta (mitten av okt) och den varma höstvinden viner
och drar med sig regntunga moln, längtar jag efter fler av de klara
nätterna med stjärnprydda himlavalv som tittar fram som små
hoppfulla diamanter. I denna mörkare delen av året tänker jag på
hur viktigt det är med ljuset. Ljuset som ihärdigt påminner oss om
att ljuset är starkare än mörkret. Jag tänker på Jesus som säger ”Jag är
världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha
livets ljus” (Johannesevangeliet). Kanske är det viktigaste just nu att
påminna varandra om hoppet och inte låta mörkret ta över utan att
dela hoppets ljus.
Frid, ro, ljus och värme. Julen står bara runt hörnet och väntar på oss.
På första advent firar vi nyår i kyrkan och veckorna därefter förbereder
vi oss inför julen och julens budskap. Jag hoppas att julen i år kan firas
i gemenskap med nära och kära för er som önskar det. Att själv få
bestämma och inte begränsas av riktlinjer och förbud som vi levt i
under en längre tid.
En sak jag har tagit med mig i pandemins spår är att inte vara så bunden vid en plats utan se saker och ting i ett
större perspektiv. Ett exempel är att se på våra församlingar som en enhet och inte särskilja dem åt med ett ”vi och
dem”. Jag ser på kyrkan som en enda kyrka och inte en kyrka som har gränser mellan människor bara för att vi har
våra församlingsgränser. Mitt hjärta klappar alltid lite extra för ”mina” församlingsbor i Svalövsbygdens pastorat
oavsett var jag själv befinner mig geografiskt. Gränserna sätter endast vi människor men inte Gud. Gud finns
överallt.
Jag önskar Er alla en riktigt god jul och ett välsignat gott nytt år!
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
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Julinsamlingen 2021
Bryt en tradition,
skaffa en ny!
Traditioner spelar stor roll i advent- och jultid för flera
av oss. Det kan handla om särskild mat, samlingar,
sånger och rutiner. Vem vill bryta en tradition i jul?
Men det finns jorden runt många traditioner som
behöver brytas – till exempel tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor. Traditioner runt könsroller, runt försörjning och studier, runt sexualitet och
samlevnad kan vara svåra att bryta. Men det finns saker som man kan göra – och som ACT Svenska kyrkan
hjälper med på olika platser. Här är några exempel:
I centralamerikanska länder ges kurser där deltagarna
får samtala om traditioner och könsroller. Detta leder
till bättre liv för både män och kvinnor. I Tanzania

erbjuds möjlighet för flickor att fly undan könsstympning, med stödperson och skyddat boende. I samma
land stöds sexualkunskap för både flickor och pojkar,
som möjliggör för dem att ta kontroll över livet. I Indien arbetar kyrkorna med att erbjuda skolstipendier,
så att det blir möjligt för flickor att slutföra grundskolan och i Palestina ges familjerättsutbildning, som
bland annat säkerställer att barn inte blir bortgifta.
Årets julkampanj för Act Svenska kyrkan stöder
genom andra kyrkor och organisationer olika slags initiativ för att motverka skadliga traditioner och för att
upprätta traditioner som är bättre. Kampanjen pågår
från första advent till och med trettondag jul. Din gåva
gör skillnad!
Marta Holgersson, präst

JULINSAMLINGEN 2021

BRYT EN TRADITION

#BRYTENTRADITION

EN AV TRE FLICKOR
UTSÄTTS FÖR VÅLD
UNDER SITT LIV.

FLER ÄN 30.000
FLICKOR GIFTS BORT
VARJE DAG.

FLER ÄN 10.000
FLICKOR KÖNSSTYMPAS
VARJE DAG

:  /

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter
men verkligheten ser olika ut. Tillsammans kan vi stoppa
tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt!

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/act
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Julpyssla med kyrkråttan Charlie
Följ med kyrkråttan Charlie!
Upptäck hans kyrka genom att öppna julkalendern du får med dig. Pyssla med sakerna
han burit med sig till dig i sin ryggsäck.
Kom och hämta din julkalender och pysselpåse!
Vi bjuder på fika.
Utanför Teckomatorps församlingshem, tisdag 23 november kl. 17.00-18.30
Sista dag för anmälan: tisdag 16 november
Anmälan till Jenny Weberg, jenny.weberg@svenskakyrkan.se 0702-119 407

Julfin fika
Vi delar en stunds gemenskap: andakt, hembakt fikabröd, sång
och musik, frågesport och som vanligt någon överraskning.
Varmt välkomna att lämna in förslag på sånger och texter till
Karin fram till 8 december. Vi gör så gott vi kan för att infoga
förslagen i programmet.
Forslidsgården, tisdag 21 december, kl. 14.00-16.00
Välkommen!

Ett julrecept
I år bjuder Inga-Lill Billberg oss på ett recept
på chokladbröd. Dessa kakor med grönfärgad
hackad mandel har hängt med sedan
barndomen. Receptet skrevs ner för hand
1964 då det var dags att skapa en egen
receptsamling.

Chokladbröd (ca 60-70 st.)
Ingredienser:
212 g smör
212 g socker
325 g vetemjöl
3 rågade msk kakao
1 msk vaniljsocker
1 ägg

Till pensling: uppvispat ägg, socker, 50 gram hackad sötmandel, några droppar grön karamellfärg
Beredning:
Smör och socker röres vitt. Vetemjöl, kakao och vaniljsocker blandas och arbetas in i degen tillsammans med det
uppvispade ägget. Degen rullas ut till fingerstjocka längder och lägges på bakpappersklädd plåt. Platta till längderna lite. Häll några droppar karamellfärg över den hackade mandeln och blanda väl. Pensla kaklängderna med
det uppvispade ägget och beströ med socker och mandel. Grädda i 200 grader, ca 15 min. Låt längderna svalna
något och skär dem sedan i ca 2 cm breda, sneda bitar. En god fikastund önskas!
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Julmusik i våra kyrkor
Vi kommer att ha julmusik och ibland solister på gudstjänsterna
under advent- och jultiden. Några av tillfällena då vi har flera
medverkande är:
Andra advent, söndag 5 december
Svalövs kyrka: Tomtarnas vesper.
Chorus Jubilate medverkar under ledning av Teija Hedin
Fjärde advent, söndag 19 december
18.00 Billeberga kyrka:
Julkonsert ”Julens klockor” med en julkör
och musikanter från Kyrkomusikverkstaden
Annandag jul, söndag 26 december
16.00 Teckomatorps församlingshem:
”Dagen är kommen, kärlek triumferar”.
Gudstjänst med julens psalmer. Teckomatorps kyrkokör medverkar.
Trettondedag jul, torsdag 6 januari
18.00 Felestads kyrka:
Musikgudstjänst – ”Ljus skall lysa ur mörkret”.
Philip Hartman, sång tillsammans med pastoratets kyrkomusiker.

Musik, tystnad, bön
Onsdag 26 januari
19.00 Svalövs kyrka: ”Orgelsus och -brus
med pastoratets kyrkomusiker”

Melodijakten – Kyrkomusikverkstadens
lättsamma husförhör
Det finns ”Melodikryss”,”Så ska det låta” och ”Vem vet mest”,
men nu bjuder vi in till Melodijakten i Teckomatorps församlingshem!
Onsdag 9 februari kl. 18.30.
Mer info kommer när det närmar sig. Håll utkik på vår hemsida!

Vill du sjunga i kör? Är du
nyfiken på undervisningen
i Kyrkomusikverkstaden?
Se vår hemsida för mer information:
www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden/musikverksamhet
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Träffpunkter i vinter
Öppet café i Tågarps församlingshem
Tisdagar kl. 13.00-15.00
11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 mars

Andakt med soppa i
Tågarps församlingshem
Torsdagar kl. 12.00
20 januari, 17 februari, 17 mars

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Andakt med soppa i Teckomatorps församlingshem
Onsdagar kl. 12.00
2 februari, 9 mars

Vi välkomnar Ólafur!
Nu är det två år sedan sen jag och frun bestämde
oss för att flytta till Sverige. Då kunde jag inte prata
svenska alls men lyckades dock med att skriva ett mejl
till Lunds stift på svenska. Då började saker hända
och efter flera intervjuer på stiftet, en sträng språkutbildning, ett pastorsadjunktsår och sommarvikariat i
Burlövs församling, samt en kompletterande kurs på
Svenska kyrkans utbildningsinstitut befinner jag mig
här som komminister i Svalövsbygdens pastorat.
Jag ser fram emot tjänstgöringen, och de första veckorna ger löften om en bra fortsättning. Präst har jag varit
sedan vigningen i september 2016 i Islands folkkyrka.
På Island hade jag en ganska ovanlig prästtjänst, nämligen en halvtidstjänst som ”elev- och studentpräst” där
jag framför allt jobbade med en grupp gymnasieelever
och studenter. Vid sidan prövade jag några olika yrken
med anknytning till kyrkan: kyrkvaktmästare, barnoch ungdomsledare och begravningsentreprenör.
Jag har stor och varierad erfarenhet, inte minst från
uppdrag och deltagande inom Domkyrkoförsamlingen
i Reykjavík men också inom den isländska missionsrörelsen och frikyrkliga sammanhang. Mitt fokusområde
har varit barn, unga och unga vuxna men jag känner
stor glädje i att i min nuvarande tjänst få träffa människor i alla åldrar.
Min fru och våra två små flickor trivs bra här i Sverige
och har hela tiden något nytt att upptäcka. Det var
bland annat vår äventyrslust som gjorde att vi flyttade
hit men också tidigare bekantskap med Lund, där vi
bor för närvarande, och området ikring. Vi tycker om
att vara ute i det milda klimatet, såväl i skogen som på
stranden och lekplatsen.
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Utöver friluftsliv och fikastunder med goda vänner
tycker jag nog mest om att läsa och lära mig saker.
Efter magisterexamen i teologi har jag fortbildat mig
betydligt inom själavård och håller under min fritid på
med att skriva en forskarförberedande avhandling om
dopet i luthersk tradition.
Min förhoppning är att får lära känna dig, kära läsare,
i kyrkan, församlingshemmet, ute på gatan eller på
ett hembesök. Tveka inte att höra av dig via mejl eller
telefon. Kontaktuppgifter finns längre fram i bladet.
Gud välsigne dig och allt ditt!
Ólafur ”Ola” Magnússon

Svalövsbygdens pastorat

Barnverksamheten i pastoratet
Gemenskap barn och vuxna
Lek, pyssel och babysång med musiker. Fika till självkostnadspris.
Kl. 9.15-11.00
Tisdagar i Teckomatorps församlingshem från 18 januari – 5 april
Välkomna!
Jenny 070–2119407 och Marie

Carissimi
Med sång, pyssel, äventyrsläsning och gott käk
löser vi det stora mysteriet tillsammans.
För dig i åk 3–6
Onsdagar kl. 14.30-16.00
Vecka 3–8 Billeberga församlingshem
Vecka 9–14 Teckomatorps församlingshem
Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418-667740 , 072-214 7278 (sms)
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

Spanarna

Småkockarna
För dig i åk 3–5.
Vi lagar mellanmål och lätta kvällsmål,
ibland bakar vi.
Måndagar kl.14.30-17
Vecka 3–7 i Tågarps församlingshem
Vecka 9–13 i Billeberga församlingshem
Vecka 17–21 i Teckomatorps församlingshem
Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418-667740 , 072-214 7278 (sms)
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

För dig i åk 0–2
Tillsammans gör vi en
spännande upptäcktsresa i Bibelns värld,
bland annat genom
lek, sång, pyssel och
gott käk.
Tisdagar kl. 13.30-15.00
Vecka 3–21 Teckomatorps församlingshem.
Uppehåll vecka 8 och 15
Frågor och anmälan till
Susanne Åberg, församlingspedagog
0418-667740 , 072-214 7278 (sms)
susanne.aberg@svenskakyrkan.se
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Ordförande har ordet
Vi står inför nya tider. Ett nytt kyrkoår stundar i och
med advent, ett nytt kalenderår i och med 1 januari.
Dessutom börjar en ny mandatperiod för pastoratets
förtroendevalda i och med 2022. Ny mandatperiod
innebär också att en del förtroendevalda lämnar sina
uppdrag och andra påbörjar sina. Av dem som lämnar
sitt uppdrag är jag en. Jag har nu varit kyrkorådets
ordförande i 4 år. Det har hänt så ofantligt mycket
under de här åren.

medarbetare? Behövs alla? En dialog har lett fram till
att prästgården nu är såld till en familj som kommer
att bo där.

Jag har haft förmånen att få en djupare inblick i pastoratet och varit med och påverkat ett framåtskridande
arbete tillsammans med medarbetare och förtroendevalda. Att jobba tillsammans har varit viktigt för mig.
Arbetsmiljö är en av utmaningarna som under min tid
som ordförande varit som en röd tråd. Till exempel
dokumentet ”Systematiskt Arbetsmiljöpolicy” som vi
har arbetat fram. Frågan om lokaler är också ständigt
aktuell. Vilka lokaler används av församlingsbor och

När jag ser tillbaka på dessa 4 år är jag så tacksam för
att jag fick detta förtroende. När jag ser framåt finns
det många spännande utmaningar att ta tag i, men
jag tog mitt beslut att inte kandidera som ordförande
redan i våras. Tiden kommer att ägnas åt familjen,
vänner och diverse hobbys.

Att vara med och rekrytera nya medarbetare tillhör
också uppdraget som ordförande. Att byta arbetsplats
är utvecklande och utmanande för var och en. Den
största utmaningen för mig var att rekrytera kyrkoherde efter Kjell Thorssons bortgång.

Önskar alla i Svalövsbygdens pastorat allt Gott
Eva Olofsson

Lekmannakårerna i pastoratet
Teckomatorp
Onsdag 19 januari
15.00 Teckomatorps församlingshem: Filmvisning av en av Edvard Perssons filmer
Onsdag 16 februari
15.00 Teckomatorps församlingshem: Årsmöte

Svalöv
Måndag 13 december
14.00 Forslidsgården: Svalövs PRO-kör kommer och underhåller med julsånger
Måndag 7 februari
14.00 Forslidsgården: Årsmöte och musikunderhållning
Måndag 7 mars
14.00 Forslidsgården: Musikunderhållning med Österlenarna
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Vinterns gudstjänster
Söndag 28 november
1:a i advent

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka

16.00 Gudstjänst

Norrvidinge kyrka
Kyrkokören medverkar. Kyrkkaffe
med Centerkvinnorna.

Måndag 13 december
18.00 Scouternas
luciagudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 19 december
4:e i advent

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

10.00 Gudstjänst

Teckomatorps församlingshem
Avslutning med barngruppen
Carissimi. Kyrkkaffe.

18.00 Julkonsert –
”Julens klockor”
Billeberga kyrka

Fredag 24 december
Julafton

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 5 december
2:a i advent

10.00 Mässa

Norra Skrävlinge kyrka

12.00 En liten
julgudstjänst
Sireköpinge kyrka

14.00 Julbön
Billeberga kyrka
Solist medverkar

16.00 Julbön
Felestads kyrka
Solist medverkar

23.30 Midnattsmässa
Svalövs kyrka
Solist medverkar

Lördag 25 december
Juldagen

7.00 Julotta

Norra Skrävlinge kyrka
Solist medverkar

10.00 En liten
julgudstjänst

7.00 Julotta

11.00 Julbön

8.00 Julotta med
efterföljande frukost

Svalövs kyrka

Norrvidinge kyrka
Solist medverkar

Sireköpinge kyrka
Solist medverkar

Tirups kyrka

18.00 Adventsvesper
med Svalövs jultomtar
Svalövs kyrka
Chorus Jubilate sjunger

Lördag 11 december
17.00 Luciagudstjänst
Tirup

Söndag 12 december
3:e i advent

10.00 Mässa
Felestads kyrka

10.00 Mässa

Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Mässa

Sireköpinge kyrka

Svalövsbygdens pastorat

Foto: Anna-Lena Andersson
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Söndag 26 december
Annandag jul

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

16.00 Musikgudstjänst –
julens psalmer
Teckomatorps församlingshem
Kyrkkaffe

Fredag 31 december
Nyårsafton

14.00 Nyårsbön
Felestads kyrka

16.00 Nyårsbön
Billeberga kyrka

Lördag 1 januari
Nyårsdagen

16.00 Gudstjänst

Teckomatorps församlingshem

Söndag 2 januari
Sön efter nyår

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

Torsdag 6 januari
Trettondedagen

18.00 Musikgudstjänst
Felestads kyrka
Glögg och pepparkaka

Söndag 9 januari
1:a efter trettondedagen

10.00 Mässa

Sireköpinge kyrka

Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 16 januari
2:a efter trettondedagen

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Mässa

Onsdag 26 januari
19.00 Musik, tystnad,
bön
Svalövs kyrka

Billeberga kyrka

Söndag 30 januari

Söndag 23 januari

10.00 Gudstjänst

3:e efter trettondedagen

10.00 Mässa

Teckomatorps församlingshem

10.00 Mässa
Felestads kyrka
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18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner

4:e efter trettondedagen
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Svalövsbygdens pastorat

Söndag 6 februari
Kyndelsmässodagen

10.00 Gudstjänst med
efterföljande dopdroppeutdelning och
bibelutdelning
Svalövs kyrka
Kyrkkaffe

18.00 Mässa med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 13 februari
Septuagesima

10.00 Mässa

Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 20 februari
Sexagesima

10.00 Gudstjänst

Teckomatorps församlingshem

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 27 februari
Fastlagssöndagen

10.00 Festhögmässa

Billeberga kyrka
Avslutning med barngruppen
Carissimi. Efterföljande församlingslunch i församlingshemmet.
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Onsdag 2 mars

Söndag 13 mars

18.00 Askonsdagsmässa

10.00 Gudstjänst

Söndag 6 mars

10.00 Mässa

10.00 Mässa

18.00 Gudstjänst

Askonsdagen

Felestads kyrka

1:a i fastan

Källs Nöbbelövs kyrka

2:a i fastan

Norra Skrävlinge kyrka
Torrlösa kyrka

Billeberga kyrka

17.00 Gudstjänst med
efterföljande fastesoppa
Tirups kyrka

18.00 Mässa med
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen,
Forslidsgården i Svalöv
Tel. 0418-66 77 00, vard. 9:00 - 12:00
svalovsbygden@svenskakyrkan.se

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

Lena Ragnarsdotter, 0418-66 77 01
Eva Svensson, 0418-66 77 07

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

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

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

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
(föräldraledig t.o.m. 31 jan)
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

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

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