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Blott i det öppna har du en  
möjlighet. Låser du om dig kvävs och förtvinar du.  
Ut i det fria skall du med Herren gå.  
Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.

          Psalm 90

Ut i det fria

tema

Musik i sommarkväll

Konfirmation

Vad är kyrkovalet?Vad innebär det att vara fri?

I det fria möts vi

Allsång i äppellunden
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Att leva livet på 
livets villkor
Livet blir ju aldrig som vi tänker oss, det är väl 
egentligen det enda vi kan vara riktigt säkra på. 
Några exempel på detta är, att jag, Per Hjelmgren är 
kyrkoherde i Kvistofta församling, eller att Corona-
pandemin fortfarande härjar i större utsträckning än 
någonsin i skrivande stund. Om jag bara går till mig 
själv, så trodde jag inte att det skulle förhålla sig på 
detta sätt. Men livet blir ju aldrig som vi tänkt oss.

Vi har under vintermörkret levt med restriktioner 
som drabbat mer eller mindre alla sektorer i  
samhället. Där vi inte kunnat delta i aktiviteter som 
får oss att leva. Många av oss har fått nöja sig med 
att göra det som får oss att existera. Jag tror att 
många under pandemin varit inne i någon form av 
existentiell kris, där frågorna vi ställt på något sätt 
varit omöjliga att besvara. Vad finns det för mening 
med detta? När tar detta slut? Vad kommer detta 
att betyda för det fortsatta livet på denna planeten? 
Frågor som ingen kan besvara.

Det finns en stor skillnad mellan att leva och att bara 
existera. När vi lever så gör vi allt det som gör oss till 
dem vi är, det som får oss att växa som människor, 
det som fyller oss med levnadsglatt liv.

Men så finns det som aldrig tycks förändras, vilket vi 
blir vittne till just nu då hela Guds skapelse spricker 
upp på nytt och det blir vår och sedan sommar. Nu 
kan vi ju åter umgås eftersom vi faktiskt kan vara 
utomhus. Nu kan vi återigen ta ett steg bort från 
digitala möten, för att i stället ta en promenad där vi 
åter kan se varandras kroppsspråk, se vår medmän-
niska i ögonen och höra varandras  

andetag. Vi kan gå ut i det fria till ett liv som  
återvänder. Vi går åter mot en ny vår, en ny sommar 
och en tid då vi åter får leva, en tid som vi åter kan 
fylla med levnadsglatt liv.

Tack för alla dessa under, 
som sker år från år 
hoppets ljus i mörka stunder 
våra ögon når. 

Hjärta som av missmod har mattats, 
än finns hopp om frid. 
I gemenskap går vi åter 
mot en blomningstid.  
   Psalm 943

Nu får vi åter leva i det som aldrig förändras,  
i vårens, sommarens och den eviga påskens och  
uppståndelsens ljus.

Per Hjelmgren, tf kyrkoherde



Nytt i  
församlingen
Miljöarbetet i 
församlingen

Gud i naturen

kyrkmagasinet nr 2 2021    3     

”Den som vill hålla Gud på avstånd ska inte utsätta sig för natur och ensamhet”, säger Ylva Eggehorn i något 
sammanhang. Varningen är motiverad, vi är många som har erfarit att det är stört omöjligt, inte minst i  
sommartid. ”Du står i förbund med markens stenar” säger Job i gamla testamentet, och så uppmanas vi att 
fråga djur och himlens fåglar, de kan lära oss vem som har skapat allt. Den som ”har alla varelsers liv i sin hand, 
varje människas ande”. Det tror jag verkligen, jag tror att de talar till oss, om tingens ordning och om den  
verklighet vi kallar ”Gud”, men de talar bortom språket, innanför de skikt som orden når. 

Författaren Sara Lidman berättar om en gran som hon hade mycket kär när hon var liten. Hon talade med den 
och trädet svarade, i en ordlös och intensiv samvaro, ett samförstånd eller ”sam-vett”, som hon kallar det. I 
ögonblick av närvaro talar hela tillvaron till henne genom detta träd. Till slut måste hon ändå välja ett annat 
språk, orden, som skapar gränser och mellanrum, orden som tolkar och hjälper människan att förstå. Dock anar 
man den distans som uppstår så fort hon försöker klä sin upplevelse i ord. Kanske också en sorg, en längtan 
efter det ordlösa sam-vettet med granen och tillvaron. Svaret från trädet blir till ett an-svar. En natur som 
man på det viset står i förbund med kan man bara bemöta med kärlek och respekt, med ansvar.

I boken Purpurfärgen beskriver Alice Walker en liknande erfarenhet. Där låter hon Shug, en av de kvinnor som 
har en huvudroll i romanen, berätta om sin upplevelse av att komma till tro på Gud. Skapelsen blir Guds sätt 
att söka kontakt och bli älskad av människorna, och när hon inser det känner hon hur hon är en del av allt, inte 
avskild från allt annat. ”Jag visste att om jag skar i ett träd skulle min arm börja blöda”. 

Guds Ande genomsyrar allt, som det står i en av våra psalmer. Om det är sant blir ju varje liten del av skapelsen 
en beröringspunkt, en möjlighet att gå i relation till omvärlden och därmed till Gud. Fast så länge jag inte är riktigt 
närvarande i just den där punkten utan istället på väg någon annanstans, så hör och ser jag ju inte Guds ständiga 
kontaktförsök, Guds närvaro. Då menar jag inte att man måste vara närvarande på något särskilt ”religiöst” sätt, 
bara helt vanligt närvarande i det som sker, i det som händerna berör och sinnena tar in. I det vanliga livet, inte 
bara ute i naturen, även om många kanske särskilt upplever ett tilltal från det vi kallar Gud just där. I det fria.

Malena Ernman sjunger en sång som heter så, ”I det fria”, med text av maken Svante Thunberg. Om vägen 
som tar slut och stigarna som tar vid, om sommarängen, marken och stenarna som sjunger för oss och om att 
själv tappa alla orden i det fria. ”Det fria lever i mig”, slutar sången. Gud lever i mig, Gud kan bara vara fri, kan 
aldrig helt fångas av ord och begrepp. Vem kan det? I det fria möts vi. 

Lena Skeppstedt, präst

I det fria möts vi

Jag vill, Gud, att du ska vara fri, du skall vandra 
med mig över fälten och i skymningen skall vi sitta 
tillsammans, två luffare. 

Det skall lukta rök i våra skymningskläder, 
röken av vårens eldar på fälten 
och du ska vara min Gud i stor utsträckning.

Ella Hillbäck
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Friskvård för 
själen
Julinsamlingen

KONFIR 
MATION

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig 
själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att 
fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar 
att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om 
Gud, livet och det du tycker är viktigt.
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Är du nyfiken på att konfirmera dig hos oss och vill veta lite mer? Instagram: xpikvistofta
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KONFAGRUPPER 2021-2022  
KVISTOFTA FÖRSAMLING
Xploring Classic

Genom olika aktiviteter som drama, 
skapande, musik, bak, samtal, upplevel-
seutflykter och läger kommer du tillsam-
mans med andra i gruppen få möjlighet 
att fundera kring den kristna tron och dina 
frågor om livet och Gud. 

1. XPloring classic tisdag Rydebäck  
höst-och vårterminen 2021-2022

Upptakt: 7 september 2021,  
17.00 Rydebäcks kyrka.

Dag och tid: Varannan tisdag 17.00–
20.00 samt någon träff på lov eller helg. 

Plats: Rydebäcks församlingshem

Konfirmation: 7 maj 2022 i Kvistofta kyrka

Kontakt: Mattias Olofsson

2. XPloring classic söndag Rydebäck  
höst-och vårterminen 2021-2022

Upptakt: 12 september 2021,  
17.00 Rydebäcks kyrka.

Dag och tid: Varannan söndag 13.30–
16.30 samt någon träff på lov eller helg.

Plats: Rydebäcks församlingshem

Konfirmation: 8 maj 2022 i Kvistofta kyrka

Kontakt: Ingrid Ristinmaa

3. XPloring classic Bårslöv  
höstterminen 2021

Upptakt: 29 augusti 2021  
09.30 Bårslövs kyrka.

Dag och tid: Varje onsdag 17.00–19.30, 
samt någon träff på lov eller helg.

Plats: Bårslövs församlingsgård

Konfirmation: 5 december 2021 Bårslövs kyrka

Kontakt: Johannes Dencker

4. Xploring classic Glumslöv  
vårterminen 2022

Upptakt: 19 januari 2022,  
17.00 Glumslövs församlingshem

Dag och tid: Varje onsdag 17.00–19.30 
samt någon träff på lov eller helg.

Plats: Glumslövs nya församlingshem

Konfirmation: 23 april 2022 i Glumslövs 
kyrka.

Kontakt: Tina Spångberg 

5. XPloring Intense Bårslöv  
påsklovet 2022

För dig som vill vara i en liten grupp och 
inte vill åka på läger. Anmälan fram till 
veckan innan, i mån av plats.

Upptakt: 9 april 2022 Bårslövs försam-
lingsgård

Dag och tid: Påsklovsveckan.

Plats: Bårslövs församlingsgård

Konfirmation: 18 april 2022 i Bårslövs kyrka. 

Kontakt: Ingrid Ristinmaa

6. Xploring Berlin sommaren 2022

Resa till Berlin

Upptakt: 28 november 2021 

Dag och tid: Bårslövs församlingsgård, 20-
23 juni 2022, Berlinresa: 26 juni-1 juli 2022

Konfirmation: Kvistofta kyrka söndagen 
3 juli 2022.

Kontakt: Per Hjelmgren

7. Xploring andra chansen 2021-2022!

Missade du konfirmationen eller vill du få 
tillfälle att diskutera livsfrågorna igen? Det 
är aldrig för sent, här kommer andra chan-
sen för dig som är mellan 16 och 106. 

Vi träffas i Rydebäcks församlingshem 
på tider som vi kommer överens om och 
pratar om livet, kristen tro och allt som 
hör därtill. 

Upptakt: Hösten 2021 och våren 2022, 
datum beror på efterfrågan

Kontakt: Lena Skeppstedt

KONFIR 
MATION

Anmäl dig till en av våra grupper senast den 6 juni via  
svenskakyrkan.se/helsingborg/konfirmation
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Är du nyfiken på att konfirmera dig hos oss och vill veta lite mer? Instagram: xpikvistofta
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Det är januari månad och dags att börja vårterminen med våra  
konfirmander. Pandemin är inne i sin andra våg och vi funderar  
över hur vi ska jobba.

Efter första träffen, som fick bli ett zoommöte, kände vi av en  
trötthet på digitala möten hos vissa ungdomar.

Konfirmandtiden handlar om att reflektera över livs-och trosfrågor, 
om tonåringens liv här i Kvistofta församling just idag. Att då i grupp 
dela med sig av tankar och reflektioner i ett zoom-möte, är inte helt 
lätt... Finns det någon metod som kompletterar dessa, lite stela  
zoom-möten, och som samtidigt är Coronasäkert? 

Vi kom att tänka på ”Walk and talk”! 

Så här tänkte vi: En ledare går ut och går med två konfirmander  
och samtalar i cirka en timme. Vi började ambitiöst med att samtalen 
under vandringarna skulle handla en stund om temat ”förlåtelse”. Alla konfirmander fick en lapp i förväg med 
några texter, en film att se och frågor att reflektera över. Vandringarna skulle gå förbi de två konfirmandernas 
hem, på så sätt fick vi ledare en ny runda varje gång och en fantastisk möjlighet att utforska olika delar av vår 
församling. Varje runda skulle innehålla en rejäl fikapaus med varm choklad, grädde, marshmallows och någon 
bulle.

Detta gick över förväntan! Det var lätt att boka in konfirmanderna efter skolans slut. Väldigt snart blev pratet 
om ”förlåtelse” allt mindre, för att istället handla om hur det är att bo och leva just här, just nu! Samtalen flöt 
på, ingen tyst minut här inte utan stor öppenhet! Så roligt och intressant att höra hur våra ungdomar har det 
och hur de vill ha det i framtiden. Det som skulle ta cirka en timme blev 1,5-2 timmars vandringar! Vilken lyx, 
att som ledare få ha tid till att låta samtalet flöda fritt om högt och lågt och låta det ta den tid som behövs, 
utan stress och ögonkast på klockan. 

Jag har gjort nio vandringar. Jag har fått se Rydebäck och Bårslöv. Jag har fått upptäcka hur mycket fint där 
finns och vilka fina ungdomar vi har! Jag har klängt mig över murar, hoppat över breda diken (tack konfirman-
der för det!), fått bullar från bullbakande föräldrar, hälsat på konfirmandernas hundar och mycket mer. Att på 
arbetstid få vara ute och gå i trevligt sällskap, det är lyx! Till hösten hoppas vi alla, att pandemin är över, men 
att ”walk and talk” med konfirmander ska bestå! För detta är något jag tar med mig och vill fortsätta med. 

Ingrid Ristinmaa, församlingspedagog

Walk and talk
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Intervju med 
församlingsbor
Walk & talk
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Nytt i  
församlingen
Allsång &  
picknick 

Sommar i Svenska kyrkan
Inspirerande kultur- och musikaktiviteter  
som är värda en omväg i Sverige hittar  
du här: www.svenskakyrkan.se/sommar

Allsång i Äppellunden 
Tre torsdagar i juni – 10, 17 och 24 juni klockan 18.30. 

Kom och sjung i vår vackra äppellund vid Bårslövs kyrka, 
psalmer, sånger, visor i en skön blandning – som vävs 
samman i ett härligt musikquiz. 

Ta gärna med en fikakorg – att avnjuta före eller efter 
sången!

Det finns ett begränsat antal stolar – vill du ha egen stol 
eller kanske en filt att sitta på, så tar du med dig det! Vid 
regn är vi inne i församlingsgården.

Önska gärna en allsång – kanske blir det just din sång 
vi sjunger! Skicka din önskan senast en vecka före varje 
tillfälle till: christina.glimsjo@svenskakyrkan.se eller sms: 
0721-82 55 11

Varmt välkommen!

Obs! Med reservation. Genomförs under förutsättning 
att restriktionerna lättats och tillåter.

     Picknick-tips!
     När våra konfirmander ska på dagsutflykt brukar vi låta dem göra en  
     pastasallad som de själva får plocka samman i varsin matlåda. 

     Ta pasta och de grönsaker du har till ditt förfogande. Eventuellt kan du  
     hacka lite frukt. Gör sedan en rejäl kylskåpsrensning! Riven ost, kokta  
     ägg som man kan klyfta, hackad fetaost eller mozzarella passar bra till  
     pasta. Kanske en kryddig korv att steka och skiva eller lite tacokött  
     över från i fredags? Om du har köttrester från middagen häromdagen  
     hacka det och sedan lägger du allt i olika skålar att plocka ifrån.   
     Några olika dressingar och så är utflyktsmaten klar. 

Var och en kan bära sin låda och gaffel + vattenflaska i sin ryggsäck. Kanske någon frukt och inte att  
förglömma, överraska med något extra gott till efterrätt som ”råkat” smyga sig ner i din ryggsäck. Lycka till! 
Jag önskar er alla en trevlig sommar med många mysiga utflykter. 

Viveca Kubja, församlingshemsvärd 
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SOMMARKVÄLL
Musik i
Torsdagar klockan 19.00 i Kvistofta kyrka
Insläpp 18.30. Fri entré.
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1 JULI “Orgelschlagers ”
Tommy Jonsson, organist i Annedalskyrkan, Göteborg. Orgelschlagers 
är en resa genom olika genrer och tidsåldrar, där orgeln breder ut sig 
som en hel orkester. Tommy, som är uppvuxen i Munka Ljungby, är 
idag organist i Annedalskyrkan och arbetar brett med konserter, musik 
för scenen, producentskap med mera. Kom på den här konserten om 
du vill höra orgeln på äventyr lite utanför dess comfort zone.

8 JULI “Avlägset och nära”
Charlotta Gran Wetter, violin, Gustav Natt och Dag, sång, Karin Birgersson, piano. I detta kammarmusik- 
program uppmärksammas förra årets 250-årsjubilar, Ludwig van Beethoven, genom en av hans violinsonater i 
A-dur och sångcykeln ”An die Ferne Geliebte”. Dessutom får vi lyssna till Brahms violinsonat i A-dur som  
tonsättaren komponerade inspirerad av de vackra alplandskapen kring Thunsjön i Schweiz.

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. För mer information se:  
www.svenskakyrkan.se/kvistofta 

Kollekten under Musik i sommarkväll går till aktuellt projekt inom ACT Svenska kyrkan.
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Café Påtår i sommarkväll

SOMMARKVÄLL
Café Påtår i

Öppet 17.30-18.45 utanför Kvistofta  
församlingsgård under konsertkvällarna.

15 JULI “Musik för små öron - föreställning & konsert ”
Kalle Carmback, sagoberättare, sång, My Engström Renman, sång, dockor, Mats Eriksson, 
gitarr, sång, Viktor Skokic, kontrabas, kör & Jon Fält, trummor, kör. 

OBS! 17.30 En musiksaga "Manne gräver ett hål "med 
mycket humor och bus, som rör sig över gränserna mellan 
konsert, dockteater och filmvisning. Föreställningen handlar 
om att inte bli sedd och tagen på allvar, om envis vilja och 
besvikelse. Men den handlar också om att förstå vikten av 
samarbete och att man då kan uppnå vad som helst. Under 
hela föreställningen är gränsen mellan publik och ensemble 
flytande och dockan Manne interagerar löpande med barn 
och vuxna i ett omväxlande improviserat och organiserat 
samspel.

19.00 Konsert med musikerna från "Manne gräver ett hål".

22 JULI “Göteborg Brasskvintett tolkar  
Frälsarkransen”
Bjørn Bjerknæs-Jacobsen, trumpet, Jonathan Kronevik,  
trumpet, Anton Johansson, valthorn, Adam Samuelsson, 
trombon samt Øystein Kregnes, tuba. För varje pärla i Mar-
tin Lönnebos Frälsarkransen spelas ett musikstycke som 
representerar pärlans budskap. Musikstyckena är tänkta att 
förstärka den andliga upplevelsen av Frälsarkransen och  
valet av musik är anpassat för att nå både unga och gamla.
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Intervju med 
församlingsbor
Nätetikett

Vad innebär det att vara fri?
Under 2020-2021 är det många som inte känt sig särskilt fria. Alla människor har  
utsatts för restriktioner. Man bör inte träffa vem man vill när man vill.  
Inte samlas hur många som helst, inte göra det man brukar göra.

För oss som kyrka har det varit ett stort dilemma. Vi har en verksamhet som bygger  
på fysiska möten och så får vi inte ha några fysiska möten! Vilken paradox!

Vad gör vi då som kyrka? 

Skapar nya förutsättningar för att mötas så klart! En sak som gäller nästan alla församlingar är att  
man tvingats hitta flera rum för att vara kyrka, när man inte kunnat ses i den fysiska lokalen.  
Det här har inneburit lite olika förändringar, beroende på hur man har gjort innan. 

    Jag tror det är mycket positivt att kyrkan får bli mer synlig,  
    i synnerhet i det digitala rummet. 

    Jag jobbar mycket med konfirmander och tillhör den generation som fick lära  
    sig om det digitala rummet under min uppväxt och skolgång. Men  
    förändringen går fort, för fort. De flesta hänger inte med.

    Hur man beter sig offentligt har de flesta fått lära sig under uppväxten. Men  
    hur beter man sig i det digitala rummet?

    Vett och etikett känner man ju till. Men nätetikett? (eng netikett). Det är  
    oskrivna och skrivna etikettsregler och rekommendationer för uppförande på  
internet, främst vid skriftlig kommunikation vid till exempel e-post, e-postlistor, chatt och diskussionsgrupper. 
Det finns forum som har skrivna regler men de är olika på olika platser. 

Skräckexempel när detta inte följs är många och flera är kända. En president som styr sitt land och dess  
invånare inte genom vad han säger offentligt, utan vad han skriver på twitter. Eller för att komma ännu  
närmare: vår egen ärkebiskop Antje Jackelén som tar twitterpaus då hon berörts illa av att hennes  
tweets används för att sprida hot och hat samt lögn om tro. 

Att människor tycker, säger och skriver hemska saker om andra är 
inget nytt. Men sättet det numera sprids på är nytt. Alla som vill kan 
få en röst, vilket är fantastiskt.

Dessvärre använder många den till att sprida hat, lögn och  
konspirationsteorier. Återigen inget nytt! Men plattformen för detta 
är större! Går du bakåt 15 år i tiden kunde man fortfarande hitta det 
på internet, men det var inte lätt. Idag sprids det oerhört fort och lätt. 

     Vad gör man i en sådan värld?  
     I ett sådant rum?

     Man kan välja att sprida kärlek  
     och sanning istället. 

     En sådan grupp heter #jagärhär. 

     Gruppen finns på sociala medier och sprider kärlek och hopp.  
     Det är vi som kyrka också kallade att göra. 
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Vår ärkebiskop är inte den enda som blir illa berörd och hatbombad på sociala medier.  
Det händer många offentliga personer, politiker, kändisar med mera. Men det händer  
även privatpersoner. Varje dag mobbas unga människor via sociala medier. Facebook,  
twitter, snapchat med mera. Skulle man göra samma sak offentligt? 

I Lukas 12:2-3 säger Jesus:  Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och  
ingenting dolt som inte skall bli känt. Därför skall också det som ni har sagt i mörkret bli  
hört i dagsljuset, och det som ni har viskat i enrum skall ropas ut från taken.

 Det gäller även det digitala rummet. Jag talade allvar med    
 en vän som var mycket duktig på att uttrycka sig när han  
 talade inför människor och när man pratade med honom privat. Men på sociala  
 medier var han som förbytt. När jag frågade honom vad hans fru (som inte  
 hade sociala medier) skulle säga om hon läste vad han skrev eller hörde honom  
 säga det offentligt sa han att hon inte skulle tycka om det. Då bad jag honom  
 att be sin fru att läsa igenom vad han skrev innan han postade det på sociala  
 medier. Det hjälpte. 

 Men visst är det lättare att skriva något hemskt till någon om man slipper se  
 konsekvensen. Slipper se att personen blir ledsen efteråt?

Vad kan vi göra?

Vi kan tänka på vad vi skriver. Vi kan finnas  
till på sociala medier och sprida positivitet.  
Sprida ”likes”, uppmuntra människor. 

Vad innebär det att vara fri? Att man får  
göra vad man vill?

Vad gör vi med vår frihet? Sprider vi  
hat eller sprider vi kärlek? Mörker eller ljus?

Mattias Olofsson, präst

#jagärhär
2016 startade facebookgruppen #jagärhär i Sverige. Medlemmarna kämpar 
tillsammans mot hat och hot, rasism, sexism, homofobi & funkofobi med mera 
på sociala medier. 

Idag agerar 150 000 människor runt om i Europa varje dag på året på sociala 
medier mot näthat och desinformation för att motverka hat, skydda de utsatta 
och inspirera fler att stå upp för och försvara  
mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. 

Läs mer på: www.jagarhar.se
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Kyrkovalet
Höstens  
konserter

I Coronans år

Vad är  
kyrkovalet?
Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och 
till kyrkomötet. Det är de beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, 
stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun,  
region och riksdag.
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vad gör de olika nivåerna?
Församlingar eller pastorat styrs av kyrkofullmäktige. 
Det är de nomineringsgrupperna och kandidaterna 
som du röstar på i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser 
sedan ett kyrkoråd, som är det organ som arbetar 
närmast verksamheterna i församlingen. De ger 
förslag till beslut som sedan tas i kyrkofullmäktige. 
På den här lokala nivån fattas till exempel beslut om 
budget, om verksamheter ska startas eller läggas ned 
och här har man det yttersta arbetsgivaransvaret. Alla 
församlingar har de obligatoriska uppgifterna att:

• fira gudstjänst

• bedriva diakoni

• undervisa om och sprida den kristna tron

• ansvara för begravningsverksamheten

• ta hand om kyrkor och andra byggnader 

• anställa och avlöna personal

Stiftsfullmäktige är stiftens högsta beslutande  
organ. Det beslutar om budget, kyrkoavgift och 
frågor av större vikt. Stiftens uppgift är att stötta  
församlingarnas och pastoratens arbeten. Den  
högsta ledaren i stiftet är biskopen.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande 
organ och beslutar om frågor som har betydelse för 
hela Svenska kyrkan, som bland annat regelverk, 
handboken för gudstjänstfirande och psalmboken. 
Kyrkomötet utser en kyrkostyrelse som arbetar när 
kyrkomötet inte har möten. Det är ärkebiskopen som 
leder kyrkostyrelsens möten.

vad röstar man på?
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för 
nomineringsgrupper. I Kvistofta församling har vi 
en nomineringsgrupp, Kyrkans väl, som samarbetar 
kring de frågor som rör församlingen. Det finns här 
möjlighet till personval.

vem får rösta?
Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 
år senast på valdagen. Runt den 13 augusti plockar 
man fram de så kallade röst-längderna, där alla  
röstberättigade medlemmar står med.

Hur röstar man?
Alla som får rösta får hem ett röstkort till den adress 
där man är folkbokförd. På röstkortet står det vilken 
vallokal du ska rösta i på valdagen. Du behöver ta med 
dig röstkort och legitimation för att kunna bevisa att 
du är du.

Över hela landet kan du förtidsrösta från och med den 
6:e och till och med den 19 september. Du behöver 
ta med dig ditt röstkort och legitimation. Röstar du 
via bud eller brevröstning behöver du ett brevröst-
ningspaket, som du kan hämta eller skicka efter från 
församlings- eller pastorsexpeditionen, stiftskansliet 
eller kyrkokansliet. Brevröstningspaketet innehåller en 
beskrivning av hur du ska göra. Läs den noga!
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16 år – jag får rösta!
Filippa är 16 år gammal och förstagångsväljare i kyrkovalet. När jag pratar med Filippa så är hon i skolan. Men när jag 
berättar för henne att hon för första gången ska få rösta vet hon inte ens om det. Det är inget som hon upplevt att 
de undervisats om i skolan och röstkortet är inte utskickat än. Så det blir en positiv överraskning. 

Filippa är konfirmerad i församlingen och engagerade sig efter konfirmationen som konfirmandledare. Hon 
tycker att kyrkans verksamhet är viktig i alla åldrar men utgår mycket från vad tiden som konfirmandledare  
givit henne. Det hon som 16-åring tycker är viktigt är den gemenskap, det ansvar och den tillhörighet hon 
fått känna genom att vara engagerad i kyrkan. 

Det som hon fått, genom att vara aktiv i församlingen, kommer med största säkerhet också innebära att hon, 
den dagen hon får egna barn, kommer att vara med i kyrkans verksamheter med dem. 

Per Hjelmgren, tf kyrkoherde

praktisk information kring valet
I nästa nummer av Kyrkmagasinet kommer 
mer detaljerad information om tider,  
datum, platser och allt du behöver veta 
kring  kyrkovalet i vår församling.

Foto: Kristin Lidell /Ikon Foto: Johannes Frandsen /Ikon
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påverkar coronapandemin valet?
I och med pandemin kommer kyrkovalet att behöva 
göra anpassningar för att valet ska kunna genom-
föras på ett tryggt och säkert sätt. På valkansliet 
finns en särskild ”coronagrupp” som för dialog med 
Folkhälsomyndigheten.

vilken betydelse får nominerings- 
grupperna och de personer som väljs?
På lokal församlingsnivå påverkar de förtroendevalda 
direkt vad kyrkan på orten gör för satsningar och 
prioriteringar.

På regional stiftsnivå fattar man beslut om bidrag  
till renoveringar av kyrkor, samordning av olika typer 
av stöd för till exempel härbärgen vintertid, stöd  
för funktionsnedsatta, hjälp till flyktingar och  
integration, klimatsatsningar och så vidare.

På nationell nivå fattas övergripande beslut som 
påverkar hela Svenska kyrkan. Ett sådant exempel 
är vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken. 
Ett annat exempel är den så kallade samvetsklausu-
len om hur enskilda präster och diakoner får förhålla 
sig till frågor som kvinnliga präster eller samkönade 
äktenskap.
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Detta händer i 
församlingen

k l i m a t s m a r t

Nu är det snart sommar, semester, lov och tid för att ge sig ut i det fria. Här kommer en lista med 
enkla klimatsmarta saker att göra till rutin:

• Njut av lokala sevärdheter och res inte så långt, Skåne har mycket att bjuda på! 

• Cykla eller gå till stranden eller utflykten, ibland kan resan till målet bli ett helt äventyr med  
massor av oväntade minnen.

• Köp inte engångsartiklar, till exempel tallrikar, muggar eller engångsgrillar. Plocka upp skräpet 
efter dig och släng i papperskorgar eller ta med hem. 

• Om du behöver vattna, gör det på kvällen eller tidig morgon, innan det blir för varmt.

• Diska smart – kör så fulla diskmaskiner ni kan och så få diskmaskiner som möjligt.

• Tvätta bilen i biltvätten eller på utmärkta ställen, inte hemma på uppfarten. 

BARNENS KLÄDFÖRRÅD 
i Bårslövs församlingsgård
Kvistofta församlings klädförråd i Bårslöv är fullt med bland annat sommarkläder!

Hjälp oss att nå ut till de familjer som behöver kläder nu i vår och sommar!  
Kläder levereras vid dörren till den som har behov. Storlek på kläderna lämnas vid  
telefonkontakt. Detta på grund av att vi följer Folkhälsomyndighetens regler kring Covid-19.

kontakt för leverans av kläder:
Volontär Theresa Jönsson tel. 070- 824 11 80

Diakon Cecilia Nelson Plith 070 35 00 393
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”Ja, det är bra för då skyddar  

Han alla barnen så att de inte drunknar. 

Min pappa höll på att drunkna en gång men 

han klarade sig. Kanske Jesus fanns i 

vattnet och hjälpte till?”
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”Jesus, han har i alla fall inte  

semester. Det finns ju så mycket att göra på  

sommaren. Han måste hjälpa alla sjuka och se till så 

att inte barnen drunknar i havet.”

På blombladen kan du läsa om funderingar som barn på  
tisdax och onsdax har om sommaren och om var Jesus är och vad han gör på sommaren.

Barnverksamheten kommer att ha sommarlov och vi, Pia, Kerstin, Brita, Cecilia och Hanna kommer att 
njuta av glass, sol, badvatten och fågelsång tillsammans med Jesus. För vi vet att Jesus är med oss alla 
dagar, även när det är sommarlov och semester. 

Vi vill önska alla barn och familjer en skön sommar och så ses vi igen till hösten. Om allt är som vanligt 
igen startar vi upp verksamheterna i slutet på augusti. Håll utkik på vår hemsida  :-)

Hanna Florin, församlingspedagog

Tillsammans



Kalender

GUDSTJÄNST/MÄSSA/KONSERT UTEGUDSTJÄNSTER

MILJÖGUDSTJÄNSTER

OSÄKERT LÄGE

För mer detaljerad information om våra verksamheter och  
aktiviteter - se Månadsbladet och kalendern på  
svenskakyrkan.se/kvistofta

Mässa
Konsert

*äppellunden i Bårslöv
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När detta Kyrkmagasin skickas till tryck är 
smittspridningen fortfarande hög och vår 
förhoppning är att vi ska kunna genomföra 
gudstjänter och konserter i sommar. Läget är 
i högsta grad osäkert och vi hoppas att du har 
förståelse för att det kan bli förändringar i det 
som är planerat. Vi följer folkhälsomyndighet-
ens rekommendationer och restriktioner och 
gör förändringar i enlighet med dessa. Senaste 
informationen hittar du i kalendern på hemsidan.

Under midsommarhelgen firar vi miljöguds-
tjänster i församlingen. Lördagen den 26 juni 
klockan 11.00 i Kvistofta kyrka och söndagen 
den 27 juni i Glumslövs kyrka. Vi har fått ett 
uppdrag av Gud att vårda vår skapelse och 
verka för en hållbar framtid. Detta kommer att 
vara det centrala i miljögudstjänsterna.

I sommar kommer vi att fira mässor ute i lek-
kyrkan i Rydebäck klockan 17.00 om vädret 
tillåter. 

Datum Bårslövs  
kyrka

Fjärestads 
kyrka

Glumslövs  
kyrka

Kvistofta 
kyrka

Rydebäcks 
kyrka

6/6 11.00

10/6 18.30*

13/6 09.30 11.00

17/6 18.30*

19/6 10.00 13.20

20/6 09.30 17.00

24/6 18.30*

26/6 11.00

27/6 09.30 11.00

1/7 19.00

4/7 09.30 17.00

8/7 19.00

11/7 09.30 11.00

15/7 17.30

19.00

18/7 09.30 17.00

22/7 19.00

25/7 09.30 11.00

26/7 14.00

27/7 14.00

28/7 14.00

29/7 14.00 

30/7 14.00

1/8 09.30 17.00

2/8 14.00

3/8 14.00

4/8 14.00

5/8 14.00

6/8 14.00

8/8 09.30 11.00

12/8 08.00

15/8 09.30 17.00 

19/8 08.00

22/8 09.30 11.00

26/8 08.00

29/8 09.30 17.00



Nytt hos oss

Tack för oss! 

Jag kom till Kvistofta pastorat på hösten 2000; jag har 
alltså varit här i drygt 20 år. I maj fyller jag 63 och det 
känns som ett utmärkt tillfälle att avsluta min  
anställning. 

Min ambition är nu att jag ska ägna mig mer åt mig 
själv, åt mina döttrar och åt mitt barnbarn (jag blev stolt 
morfar förra året!). Nästa år ska jag flytta, så till att börja 
med ska jag förbereda försäljningen av mitt radhus. Det 
lär bli en hel del turer till tippen och kanske till Erikshjäl-
pen. Dessutom tror jag att det så småningom går att 
resa igen, och då kan det bli mer än en 3-dagars  
julmarknadsresa till norra Tyskland. Och om jag hinner 
kan jag tänka mig att ibland sälla mig till de gubbar som 
står och glor på HIF:s träning på Olympia! 

Jag vill tacka alla nuvarande och före detta arbetskamrater, alla besökare och alla andra jag kommit i kontakt 
med under årens lopp för den här tiden. Jag ser framtiden an med stor tillförsikt! 

Olle Larsson, avgående kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Tack till alla kolleger och församlingsbor, som jag haft 
nöjet att lära känna under mina 28 år i Kvistofta  
församling. Under åren som jag har jobbat här har jag 
provat på allt från kyrkogårdsvaktmästare, hoppat in 
som barnledare och arbetat som husmor överallt i  
församlingen. Jag började min anställning som  
vikarierande husmor i Bårslöv och till slut hamnade jag 
återigen där, som husmor i Bårslövs församlingsgård 
och har haft denna tjänst sedan sommaren 2004. Jag 
har trivts mycket bra. Nu säger jag hejdå till alla och ska 
njuta av pensionärslivet på heltid.

Eva Lindskog, husmor 

Sedan hösten 2019 har jag haft förmånen att få jobba 
här i Kvistofta församling med alla härliga barn och 
föräldrar.

Det har varit roligt att träffa barnen varje vecka, och 
få dela med mig av min tro på Jesus och få höra deras 
tankar och funderingar. För det mesta roliga men även 
lite sorgliga ibland.

Nu vill jag passa på att tacka er alla för den här tiden och 
önska er en glad och förhoppningsvis varm sommar.

Hälsningar Brita Thuresson, barnledare
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Sommarkrysset

VÅRKRYSSET 2021  - TRE VINNARE MED RÄTT SVAR:

Carina Lindström, Rydebäck

Barbro Pettersson, Glumslöv

Krystyna Kroker, Rydebäck

Sänd in svar till: SOMMARKRYSSET, Kvistofta församling, Box 14, 257 21 Rydebäck

OBS! Svar före den 1 juli 2021. Priser till de tre först dragna rätta kryssen.

Namn: 

Adress: 

Postadress:
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FÖRSAMLINGSEXPEDITION

Telefontid: må-fre 10.00-12.00
Besökstid: 
må-fre  efter överenskommelse

Telefon: 042-37 33 00

Besöksadress: Frösögatan 1 

Postadress: Kvistofta församling
Box 14, 257 21 Rydebäck 
kvistofta.forsamling@svenskakyrkan.se       
www.svenskakyrkan.se/kvistofta

Administrativ chef 
Maria Ferm, 0721-82 55 07 
maria.ferm@svenskakyrkan.se

Ekonom
Amy Lindén 0721-82 55 10
amy.linden@svenskakyrkan.se
Föräldraledig fr.o.m. 200918

Ekonomiassistent
Lucy Salov, 0721-82 54 87
lucy.salov@svenskakyrkan.se

Kommunikatör/redaktör 
Eva Axbarr 0721-82 55 14 
eva.axbarr@svenskakyrkan.se

PRÄSTER

Tf. kyrkoherde Per Hjelmgren
0730-92 13 11
per.hjelmgren@svenskakyrkan.se

Komminister Johannes Dencker
0702-37 33 31
johannes.dencker@svenskakyrkan.se

Komminister Mattias Olofsson
0708-37 33 50
mattias.g.olofsson@svenskakyrkan.se

Komminister Lena Skeppstedt
0707-32 28 39
lena.skeppstedt@svenskakyrkan.se

DIAKONI

Diakon Martina Annerfeldt
0721-82 55 28 
martina.annerfeldt@svenskakyrkan.se

Diakon Cecilia Nelson Plith
0703-50 03 93
cecilia.nelson-plith@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Cecilia Holmstrand
0721-82 55 46
cecilia.holmstrand@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER

Organist Gustav Natt och Dag
0721-82 55 08 
gustav.nattochdag@svenskakyrkan.se

Kantor Ingrid Dubois 
0721-82 55 15
ingrid.dubois@svenskakyrkan.se

Kantor Tina Glimsjö
0721-82 55 11 
christina.glimsjo@svenskakyrkan.se

Körledare, Rydebäck Gospel
Anna-Märta Hedström
0705-41 43 35 
annamartahedstrom@hotmail.com

BARN, FAMILJ & UNGDOM

Pia Korch, 0721-82 55 18
pia.korch@svenskakyrkan.se

Kerstin Månsson, 0721-82 55 21
kerstin.mansson@svenskakyrkan.se

Cecilia Holmstrand, 0721-82 55 46
cecilia.holmstrand@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog - barn
Hanna Florin 0721-82 55 05
hanna.florin@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog - ungdom
Ingrid Ristinmaa, 0702-48 64 38
ingrid.ristinmaa@svenskakyrkan.se

Musikpedagog 
Tina Spångberg, 0721-82 55 13
tina.spangberg@svenskakyrkan.se
 

FÖRSAMLINGSHEMSVÄRDAR

Bårslövs församlingsgård
Viveca Kubja, 0704-92 90 77  
viveca.kubja@svenskakyrkan.se

Glumslövs församlingshem
Elisabeth Norberg, 0739-82 59 31
elisabeth.norberg2@svenskakyrkan.se

Kvistofta församlingsgård 
Christel Nyholm Sjölin, 0721-82 55 30
christel.nyholm-sjolin@svenskakyrkan.se

Rydebäcks församlingshem
Viveca Kubja, 0704-92 90 77  
viveca.kubja@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRD OCH FASTIGHET

Kyrkogårds- och fastighetschef  
Åke Rydqvist, 0706-71 42 87
ake.rydqvist@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTMÄSTARE

Bårslövs kyrka
Hulda Einarsdottir, 0705-83 40 84 
hulda.einarsdottir@svenskakyrkan.se

Fjärestads kyrka
Anders Olofsson, 0705-83 42 81
anders.olofsson@svenskakyrkan.se

Glumslövs kyrka
Dan Norberg, 0705-83 43 69
dan.norberg@svenskakyrkan.se

Kvistofta kyrka
Thomas Friberg, 0705-83 45 17 
thomas.friberg@svenskakyrkan.se

Lars Johansson, 0721-82 55 27
lars.l.johansson@svenskakyrkan.se

Christel Nedrup, 0721-82 55 24
christel.nedrup@svenskakyrkan.se

Leif Carlsson 0721-82 55 23
leif.carlsson1@svenskakyrkan.se

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ivar Persson, ordf, 0730-72 08 37

KYRKORÅD

Olle Wredström, ordf, 0768-20 55 55
olle.wredstrom@telia.com

Fler kontaktuppgifter finns på 
svenskakyrkan.se/kvistofta/kontakt

Kontakta oss
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VARDAGAR 
26 JULI–6 AUGUSTI 

11.00-16.00

vägkyrkai Glumslöv

• Guidning av kyrkan

• Andakt med musik 14.00 

• Kaffeservering

• Utställning av församlingens 
kyrkotextilier samt utställning 
om lekkyrkan.

Glumslövs kyrkliga arbetsförening  
Glumslövs kyrkliga syförening
 
Med reservation för att ändringar kan ske på 
grund av Corona-pandemin.


