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Någonting väntar vid vägens slut,  
något som jag ej funnit än.  
Genom hetta och damm går min väg  
ända fram till slutet av regnbågen. 

                  Psalm 820
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Följ ditt hjärta!
Enligt en studie vid Columbia university gör vi  
människor cirka 70 val en normal dag.

Vi som har några år på nacken minns väl sketchen 
från revyn ”Lådan” 1966 med Hasse och Tage där 
Gösta Ekman ska välja mellan Aftonbladet och  
Expressen. Vi har nog skrattat en hel del åt  
detta men samtidigt, för oss som lider av en viss 
beslutsångest, går det också att förstå hans kval.

Ja, om man tänker efter så är livet fullt av val, små 
som stora. Att till exempel välja ett nytt schampo 
på stormarknaden kan först verka som ett lätt val, 
men vid anblicken av alla rader schampon som lovar 
det ena miraklet efter det andra, kan man plötsligt 
stå där och klia sig i nacken och tänka: vilket ska jag 
välja? Det enkla valet blev plötsligt svårt!

Sedan finns det de val som kanske lite högtravande  
kallas livsval. Av egen erfarenhet vet jag hur svårt,  
nästintill omöjligt, det är att redan i årskurs nio veta 
vilken väg jag ska välja. För även om det numera finns 
ganska stora möjligheter att ändra inriktning i livet så  
är det gymnasievalet som ofta sätter kursen.

Ibland svindlar tanken, tänk om jag redan då haft 
kraft och uppmuntrats att följa mitt eget hjärta (ville 
bli logoped) så hade mitt liv sett helt annorlunda ut.

Men då... hade jag inte träffat min man, fått mina under-
bara barn och barnbarn och jag hade inte hamnat på rätt 
plats på jorden: nämligen Kvistofta församling och mitt 
älskade Glumslöv (och Bårslöv och Vallåkra så klart).

Jag har en halv tandläkarutbildning (som valdes på 
måfå när jag var 19 år) och en hel sjukgymnastutbild-
ning (nu heter det fysioterapeut) mest för att trösta 
mina föräldrar. Men... jag valde själv att vara hemma 
i tolv år med mina barn och till slut valde jag själv att 
jag vill arbeta med barn och jag vill arbeta i kyrkan.

När jag skulle skriva den här texten började jag att 
fundera på vad det står i bibeln om val och livsval. 
Jona valde att inte lyda Gud och åka till staden Nineve 
men hamnar rätt till slut och blir profeten Jona. De 
tre vise männen väljer att inte lyda kung Herodes och 
återvänder inte för att berätta om var den nye kun-
gen är född. Saul väljer att omvända sig och bli Paulus 
och en viktig apostel för den nya kristendomen.

Jag identifierar mig mycket med de tre konungarna. 
De följer stjärnan och vet inte vad slutmålet är. Men 
Gud har hela tiden haft en plan för mig och visst har 
jag varit på irrvägar men till slut har jag hamnat rätt, 
för att jag valde Gud.

Och nu har vi ett högst konkret val framför oss. Den 
19 september är det kyrkoval och min uppmaning 
till dig är att gå och rösta! Då är det du och alla andra 
medlemmar i Svenska kyrkan som bestämmer över 
Svenska kyrkans framtid. Alla medlemmar som fyllt 
16 år har möjlighet att rösta i kyrkovalet.

Och viktigt... följ ditt hjärta! Det ska jag göra!

Med önskan om en välsignad höst!

Kerstin Månsson, barnledare



Nytt i  
församlingen

Att bli präst
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Valet att söka Gud
Många som jag träffar är nyfikna på varför jag blev präst. Kanske framstår det för många som ett 
märkligt yrkesval. Ofta undrar de om jag har haft någon speciell upplevelse som gjort att jag valde 
detta. Jag brukar svara att jag inte hörde någon tydlig röst från himlen som sa åt mig att jag skulle 
bli präst, men att Gud ledde mig på andra sätt. Jag tror att Gud kan leda oss i våra val, ibland med 
hjälp av vårt eget förnuft och ibland genom att gripa in mer konkret.

För min egen del hade jag många olika tankar när jag efter gymnasiet funderade på vad jag skulle bli. Några 
exempel på yrken som lockade mig var sjukgymnast, naprapat, ambulanssjukvårdare och jägmästare. Jag 
var aktiv i kyrkan och hade goda förebilder bland församlingens präster. Att jag själv skulle kunna bli präst 
var visserligen en tanke som slagit mig, men inget som fastnade riktigt.

För att få betänketid så ägnade jag mig åt andra saker en tid, men efter några år tyckte jag att nu måste 
jag bestämma mig. Jag har ett ganska starkt minne från den tiden. Det var en kväll när jag bad Gud om 
hjälp att välja väg i livet, och så ”visade” Gud mig ett bibelställe från Jeremia 29 som handlar om att söka 
Gud. Det blev ett tydligt tecken för mig att jag skulle söka Gud, men frågan var bara hur? Jag kanske skulle 
läsa teologi? Det borde vara ett bra sätt att söka Gud, tänkte jag.

Jag började alltså studera teologi, men inte för att jag hade upplevt någon tydlig kallelse just till att bli 
präst. Det som däremot hände var att under åren jag pluggade blev jag mer och mer inriktad på själva 
yrkesvalet att bli präst. Och där var det nog flera faktorer som samverkade: Jag funderade över vad jag 
hade för egenskaper och förmågor, tog reda på mer om vad prästyrket innebär, gjorde prästpraktik m.m. 

Det som kan vara svårt när vi ska göra vägval i livet är att vi inte kan förutse alla konsekvenser av olika 
alternativ. Risken är att det blir som för katten vi läste om i psykologin på gymnasiet. Om den ställs inför en 
svår valsituation, till exempel ett hot där den behöver välja mellan att attackera eller fly, så får den så svårt  
    att bestämma sig att den varken gör det ena eller det andra. Den kanske  
          istället börjar slicka pälsen, vilket ju inte alls hade med saken att göra. 

       När jag själv hamnar i situationer där jag inte kan bestämma mig   
                                          så brukar jag tänka på den där katten, men också på ett bibelord  
      från Mika 6:8. Där står det att det enda Herren begär av dig är  
             ”att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till  
                     din Gud”. Då tänker jag att om jag gör detta så leder  
              nog Gud mig rätt genom livet, ibland med hjälp av  
                      mitt förnuft, ibland med hjälp av andra  
               människor, och om det behövs så får han  
          ge mig en tydlig knuff i rätt riktning.

               Johannes Dencker, präst
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Att välja medlemskap!
I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och 
en bättre värld, som vill sjunga i kör eller bara ha gemenskap. Du har säkert någon gång i ditt liv träffat 
på oss i Svenska kyrkan. Kanske vid en av livets stora händelser, som dop, konfirmation, bröllop eller 
begravning. Eller i din vardag, som när vi hälsar på din gamla mormor, sjunger med barnen på småbarns-
cafeér eller bjuder in till en intressant föreläsning. Nu ska ni få läsa om Tina och Kerstin och varför de 
valt Svenska kyrkan.

vad trivs du mest med i svenska kyrkan?
Jag tänker direkt på första gången jag var med på ett 
torsdagsmöte efter att jag börjat jobba i församlingen. 
Vi startar alltid torsdagar med morgonmässa. Att få 
sitta ner och få både ord och fantastisk musik till sig 
på morgonen, när man i många år startat vissa dagar 
med stress och lätt panik för att få skoldagen att gå ihop 
(kommer från skolans värld), det var helt fantastiskt! 
Jag började med att torka lite diskret i ögonvrån, men 
sen var det som om en flod sköljde igenom mig och jag 
började storgråta. 

du lämnade en frikyrka och valde istäl-
let att gå med i svenska kyrkan, varför?
Jag har alltid varit med i Svenska kyrkan även om vi på 
90-talet pratade mycket om att man skulle gå ur efter-
som jag gått med i en frikyrka. Men eftersom jag alltid 
varit med, både under konfirmationstiden men även i 
ungdomskör, så ville jag fortsätta vara kvar, och det är 
jag väldigt glad för idag.

Under min konfirmationstid hade jag många livsfun-
deringar och när jag inte fick de svar jag önskade av 
prästen sökte jag mig vidare till en liten frikyrkogrupp. 
De satt i uppehållsrummet på skolan och spelade och 
sjöng och jag smög alltid omkring där. Deras frimodighet 
lockade mig, hade de varit från Svenska kyrkan så hade 
jag säkert hamnat där. En tjej från gruppen började 
prata med mig och frågade om jag ville vara med i en 
bibelstudiegrupp.

På så sätt hamnade jag där och var sedan med i olika 
musikaliska sammanhang. Från lovsång till uppträ-
dande med band och barngrupper.

Jag har varit med i både bra och dåliga sammanhang. 
Det positiva tar jag med mig för det har gett mig 
mycket glädje och format min syn på livet. Det dåliga 
väljer jag att lägga bakom mig. 

Erbjud inte din tid, energi och ditt liv till dem som 
glömmer bort, ignorerar eller utesluter dig. Du är inte 
till för alla och alla är inte till för dig. När du träffar 
människor som reflekterar och ger tillbaka kärlek så 

är det just det som blir så speciellt. Då kommer du veta 
hur dyrbar och värd att älskas du är.

Själv har jag fått släppa de fördomar jag hade om 
Svenska kyrkan, som till exempel att de som jobbar här 
inte har en tro utan bara har det som ett jobb. Inom 
Svenska kyrkan har jag bara mött otroligt fina männ-
iskor, fyllda med en stark personlig tro på Jesus. 

vad var brytpunkten och vad sökte du?
Jag sökte en tillhörighet och ett sammanhang där man 
tillsammans jobbade mot samma mål. Jag hade faktiskt 
lite gett upp tanken om att vara med i en kyrka efter-
som jag inte riktigt kände mig hemma längre. Jag hade 
varit med i några stycken och hittade inte längre min 
plats, och jag kände att jag inte fick de svar jag sökte. 
Jag kände mig vilsen.

Efter att jag under många år sett och hört olika  
präster på gudstjänster när jag sjungit med  
gospelkören och efter att jag varit med och sjungit  
när konfirmander dansade välsignelsen fick jag en  
längtan efter att vara med. Så när två helt olika  
personer sa att de sökte en musikpedagog till Kvistofta 
församling vågade jag söka. 

Tänk att få jobba med barn och ungdomar som jag äls-
kar att göra, och att få prata om livet och Gud utan att 
oroa sig för att man gör fel. Det kan inte bli bättre.

har du någon gång ångrat ditt val?
Aldrig, jag har alltid funnit tröst i att Gud finns och tar 
hand om mig. Även när min 10-åriga dotter dog och 
jag fick frågan: ”hur jag kunde tro på en Gud som gör 
så här?”

Och att börja jobba i Svenska kyrkan är det bästa valet 
jag gjort på många år både för min inre och yttre  
människa.

vilka förändringar har svenska kyrkan 
fört med sig för dig?
Jag känner hur mycket av stressen från tidigare har 
runnit av mig, det finns så mycket nya spännande saker 
att lära. Mycket mer än jag någonsin trodde. Det är 
som en ny dörr har öppnats.
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varför valde du att gå ur kyrkan?
Jag gick ur svenska kyrkan för drygt 15 år sedan. 
Anledningen var att jag var på två begravningar där 
jag bemöttes på ett oempatiskt sätt av en präst och en 
kyrkvärd. Detta var inte i Kvistofta församling men jag 
kände att jag inte ville vara medlem i en organisation 
med denna typen av medarbetare.

varför valde du att gå med igen?
Jag fick tanken när jag var på en begravning i 
Rydebäcks kyrka. Prästen sa ”välkommen, det går bra 
att sitta var du vill”. Jag kände: det här är rätt, jag blev 
så varm inombords.

Ungefär samtidigt som detta gick jag i pension. En av 
mina söner föreslog att jag skulle börja som volontär. 

har musiken haft en påverkan i dina 
livsval?
Jag skulle nog säga att musiken har styrt det mesta 
i mitt liv, den har tagit mig till platser, arbeten och 
människor som jag inte skulle stött på annars.

vad skulle du ge för råd till människor 
som väger mellan det ena och det andra?
Det är alltid svårt att ge andra råd, det som är bra för 
mig är ju kanske inte bra för dig. Man måste nog få 
prova sig fram och hitta en plats där man kan få känna 
sig sedd och behövd utan att bli utnyttjad. Dit du kan 
komma som du är utan någon mask och att få gå däri-
från och känna dig lite mer styrkt att möta livet.

hur ser du på framtiden?
Jag ser det som att detta är min plats, här känner jag 
mig hemma. Det finns så mycket att ta in, nya saker 
att lära sig. Jag har tidigare varit rädd för att Svenska 
kyrkan skulle vara för stel för mig men nu har jag  
verkligen fått tänka om. 

          Jag tycker om att det finns så  
                          många olika gudstjänster   
                        och aktiviteter, det finns något    
       för alla. Men även allt fantastiskt vi  
  gör för alla åldrar från både små till  
          stora. Och att det är så professionella  
           människor som jobbar här, det gör mig  
          stolt att få tillhöra detta gäng. 

Jag beundrar även det jobb diakonin gör för dem som 
är mest utsatta. Och Act Svenska kyrkan som gör ett 
fantastiskt jobb. Ja, det finns så mycket positivt så jag 
förstår faktiskt inte varför inte alla vill vara med. 

Jag har tänkt mycket på det här sedan jag började jobba 
i Svenska kyrkan, att vi sitter med svaret på att hinna 
med alla barn som behöver någon att samtala med 
i skolans värld. Tänk om vi hade kunnat samarbeta 
för barn och ungdomars bästa, och fått vara en extra 
resurs.

Jag hoppas att jag ska kunna ge något tillbaka utav det 
fina jag har fått ta del av, och att fler ska få uppleva den 
frid och glädje jag har fått känna i Svenska kyrkan.

Tina Spångberg, musikpedagog

Som medlem hjälper du  
Svenska kyrkan att jobba för:

• de unga
• de äldre
• flyktingar
• fred i världen
• en bättre planet

Vi gör det tolv månader om året,  
både i Sverige och världen.

Att söka mig till volontärarbete inom kyrkan kändes 
självklart för mig. När jag gick till pastorsexpeditionen 
för att lämna min inträdesblankett frågade jag om  
volontärverksamhet och välkomnades med det samma. 

Det ger mig mycket att vara volontär, det är  
meningsfullt och ger stor glädje. Bibelsamtalsgruppen 
är också betydelsefull för mig. Den är intressant och ger 
en djupare insikt i Bibeln. Café Påtår betyder mycket. 
Gemenskap människor emellan är så viktigt och det 
upplever jag i kyrkan.

Min tro och kyrkans gemenskap gör att jag inte känner 
mig ensam. Jag har hittat hem.

Kerstin, medlem
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Intervju med 
församlingsbor
Drop in-dop

Dopet – ett val som passar alla 
Många valde att vänta med att döpa sina barn när pandemin satte stopp för att bjuda släkt  
och vänner. Men vad händer när pandemin är över? Kan barnen döpas när släktens dopklänning  
är urvuxen? Funkar det att dopbarnet själv traskar fram till dopfunten? Vi har pratat med Paulina om 
hur hennes familj tänker vad gäller dopet.

varför väljer ni att döpa ert barn? 
Vi är alla medlemmar i svenska kyrkan och vill att vårt barn också ska vara det. Svenska kyrkan står för mycket bra! 

vad tycker ni kännetecknar dopet? 
Det är ju vattnet så klart, fin musik och gemenskap och så glädjen att få välkomna en ny liten människa. 

varför valde ni att vänta med dopet? 
På grund av pandemin. Vår son som är fem år hade ett dop med många gäster. Vi är en stor släkt. Skulle vår  
dotters dop innebära endast åtta personer närvarande så kändes det bättre att vänta. Vi kan inte välja om till 
exempel mormor eller farmor ska få komma. Vi vill ju fira tillsammans med alla. 

Vad blir skillnaden att döpa ett lite äldre barn, tror ni? 
Hon kommer inte kunna ha släktens dopklänning som vi andra har haft och hon får gå fram till dopfunten själv 
men i stort så tror vi att det kvittar. Det är ju ändå småsaker :) 

Drop in-dop
25 september och 13 november klockan 11.00-16.00 
i rydebäcks kyrka
Du behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. 
Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Det är en helig handling som 
innebär att den döpte blir en del av ett större sammanhang; en världsvid kristen  
gemenskap och en del av Guds stora familj.

På dopdagen är du välkommen på drop in-dop. Det är ett enkelt alternativ där du, 
utan en massa praktiska förberedelser, kan låta döpa dig eller ditt barn. Vi ordnar präst, 
musiker, lokal och fika. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Allt är gratis.

några praktiska saker:
• Det kan bli flera dop under samma dopgudstjänst.

• Barn under 18 år behöver båda vårdnadshavares tillstånd för att döpas.

• Ta med id-handling. Det gäller både vuxna som vill döpas och vårdnadshavare till 
barn under 18 år.

• Enligt gammal tradition har man vit klädsel vid dop, men du väljer helt själv. Det 
finns vita dopdräkter att låna för både barn och vuxna.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Foto: Johannes Frandsen/IkonFoto:Albin Hillert/Ikon
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11.00-14.00 Aktiviteter för små och stora på och runt torget i Rydebäck. Rydebäcks kyrka är öppen fram  
till 12.30. Vandring utifrån Frälsarkransen för små och stora i lekkyrkan utanför barnlokalerna.

09.30 Musik & lyrik i Fjärestads kyrka. Sång Tina & Tina. Kyrkkaffe i/vid skolhuset efter gudstjänsten. Kaffebiljetter 
delas ut av kyrkvärdarna. 

11.00-14.00 Höstmarknad med lotterier, tombola och loppmarknad. Sång av församlingens barnkörer kl. 11.30.  
Kaffeservering under dagen.

11.00 Gudstjänst med Sångstjärnorna, Vågen och Glädjestämman i Bårslövs kyrka.  
Vi välkomnar nya medarbetare i församlingen.

12.00 Aktiviteter, korv, äppelkaka med mera i äppellunden.

Glumslövs kyrkliga syförening bjuder in till julmarknad 13.00-16.00 i Glumslövs församlingshem. Försäljning 
av hantverk, lotterier, kaffe med hembakta kakor. Körallerna sjunger klockan 14.30.

Fjärestads höstmarknad 5/9

Äpplets dag 26/9

Glumslövs julmarknad 20/11

Rydebäcks dag 4/9

EVENEMANG HÖSTEN 2021

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer så ändringar kan förekomma. Titta i kalendern på 
svenskakyrkan.se/kvistofta eller Kvistofta församlings Facebooksida för senaste informationen.

Foto: Magnus Aronson/Ikon



        kyrkmagasinet nr 3 2021

kyrkovalet
– i praktiken
Du kan rösta på flera sätt i kyrkovalet: i vallokalen, med bud, med 
brev eller förtidsröstning i lokal. Valdagen är den 19 septem-
ber 2021. Då röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. 
Röstkortet får du hem i brevlådan några veckor före valet. Du 
tar med dig röstkortet och din legitimation. I vallokalen finns det 
valsedlar på alla de nomineringsgrupper som ställer upp i valet 
inom det område där du bor.

val för olika nivåer
Din röst påverkar hur Svenska 
kyrkan styrs lokalt, regionalt och 
nationellt. I kyrkovalet röstar 
du i tre val: till församlingens 
kyrkofullmäktige, till stifts-
fullmäktige och till kyrkomötet.

församling (vit valsedel)
I Kvistofta församling röstar du 
till kyrkofullmäktige som sedan 
utser ett kyrkoråd. Här behand-
las frågor som rör församlingens 
dagliga liv, till exempel om hur 
verksamheten ska bedrivas och 
utvecklas.

stift (rosa valsedel)
Stiftsfullmäktige är högsta 
beslutande organ i stiften. Stiften 
har till uppgift att stödja försam-
lingarna i att utveckla sitt arbete. 
Kvistofta församling tillhör Lunds 
stift. 

kyrkomöte (Gul valsedel)
Kyrkomötet är högsta beslutande 
organ med 251 ledamöter. Här 
avgörs gemensamma frågor som 
rör kyrkans regelverk och ställ- 
ningstaganden. 

du kan förtidsrösta
Det finns förtidsröstningslokaler 
öppna från måndagen den 6/9 
till och med valdagen den 19/9. 
På röstkortet finns en lista över 

lokaler där du kan förtidsrösta på 
valdagen, i närheten av där du 
bor och deras öppettider. Du kan 
förtidsrösta över hela landet.  
I Kvistofta församling förtids-
röstar du på församlings- 
expeditionen i Rydebäck. Ta med 
dig ditt röstkort och din legitima-
tion. Alla ställen där du kan  
förtidsrösta finns på  
svenskakyrkan.se/kyrkoval

rösta med bud
Har du inte möjlighet att gå och 
rösta kan du rösta genom bud. 
Budet lämnar din röst i din vallokal 
eller i en förtidsröstningslokal där 
du bor. Du behöver ditt röst-
kort och ett brevröstningspaket. 
Det går att skicka efter från 
kyrkoval@svenskakyrkan.se eller 
hämta på församlings- 
expeditionen i Rydebäck. 

förtidsrösta via brev
Du behöver ditt röstkort och ett 
brevröstningspaket. Det går att 
skicka efter från kyrkoval@svenska-
kyrkan.se eller hämta på försam-
lingsexpeditionen i Rydebäck.

röstkortet borta?
Du kan beställa ett nytt röstkort, 
s.k. dubblettröstkort, på svenska-
kyrkan.se/kyrkoval eller få det 
utskrivet på församlingsexpedi-
tionen i Rydebäck. 

mer info?  
Läs mer om kyrkovalet: 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kyrkovalet

Foto: Magnus Aronson/Ikon 



Katarina Fridh   Rydebäck
Lennart Pettersson  Glumslöv
Ola Videke   Rydebäck
Carin Wredström  Fjärestad
Marie Roos Larsson  Bårslöv
Eva Thor Ottosson  Glumslöv
Anna Greta Svensson  Fjärestad
Inger Andersson   Bårslöv
Stefan Bertryd   Rydebäck
Per-Åke Svensson  Glumslöv
Birgitta Schönbeck Persson Rydebäck  
Gunnel Stuhr-Olsson  Fjärestad
Pernilla Agardh   Rydebäck
Hans Ingemansson  Rydebäck
Cecilia N Pettersson  Glumslöv 
Anna Kerstin Nilsson  Bårslöv
Paavo Frick   Glumslöv
Filip Bengtsson   Fjärestad
Eva Lindskog   Bårslöv

valdagen
Söndag 19/9
Öppet 14.00-20.00
Rydebäcks församlingshem
Kvistofta församlingsgård
Glumslövs församlingshem
Bårslövs församlingsgård
Fjärestads skola

Öppettider för förtids-
röstning på församlings- 
expeditionen i Rydebäck

September

6  10.00–12.00

7 10.00–12.00

8 10.00–12.00

9 10.00–12.00   
 17.00–20.00

10 10.00–12.00

11 10.00–12.00

13 10.00–12.00  

14 10.00–12.00 
 17.00-20.00

15 10.00–12.00

16  10.00–12.00

17  10.00–12.00

18  10.00–12.00

19 14.00-20.00

Vid frågor om valet i 
Kvistofta församling 
kontakta administratör  
Maria Ferm 0721-82 55 07 
maria.ferm@svenskakyrkan.se

Kandidater till  
kyrkofullmäktige 

Hans-Åke Åkesson  Fjärestad
Caroline Hallberg   Fjärestad
Ulla Persson   Glumslöv
Olle Wredström   Fjärestad 
Jan Nimmermark   Glumslöv
Gunilla Larsson   Fjärestad
Kerstin Olsson   Bårslöv
Birgitta Nilsson   Rydebäck
Margareta Robinsson  Glumslöv
Gunilla Ernlund   Glumslöv
Ottilia Kubja   Fjärestad
Bengt Larsson   Fjärestad
Rune Broström   Rydebäck
Kristina Bengtsson  Fjärestad
Inger Carlsson   Fjärestad
Eva Nimmermark  Glumslöv 
Bengt-Arne Andersson  Rydebäck
Erik Nolin   Bårslöv
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Valet att engagera sig
Hur hamnade jag här? Det började, som ofta, med att jag blev tillfrågad 
om jag ville hjälpa till – den här gången med att bära in oblatasken i 
processionen en söndagskväll i Rydebäck.

Det har för mig alltid varit självklart att hjälpa till efter bästa förmåga. I 
kyrkliga sammanhang har det inneburit allt från att stå i köket, sitta vid 
mixerbordet eller bakom pianot. Så när jag fick frågan om att hjälpa till 
svarade jag självklart ”ja”.

Något år senare hjälpte jag och några andra före detta konfirmander 
fortfarande till under gudstjänster med att att läsa texter och liknande. Vi 
fick då frågan om vi ville fortsätta som kyrkvärdar. Det ville jag gärna.

2017 blev jag tillfrågad om jag ville ställa upp i kyrkovalet till hösten. 
Jag hade då ganska dålig koll på hur kyrkan arbetade och styrdes, men 
tog chansen att få lära mig något nytt. Under de här fyra åren har jag 
fått sätta mig in i många olika frågor men framför allt se hur omfat-
tande församlingen är. Jag är mycket glad och tacksam över att få vara 
en del i den här församlingens arbete.

Filip Bengtsson, förtroendavald
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Körstarter

Körstarter hösten 2021

Fira FN-dagen med oss!

Efter ett och ett halvt år nästan helt utan körsång hoppas vi på nytt kunna starta verksamheten. Kvistofta 
församling har körer för alla åldrar och med olika inriktning. Alla är lika viktiga och bildar tillsammans församlingens 
musikaliskt tränade del, en resurs som vi saknat under alltför lång tid. Även nya medlemmar är välkomna att 
höra av sig. Det kan vara ett bra tillfälle att börja i någon av våra körer nu när vi alla står inför en nystart. 

rydebäcks kyrka
Snäckorna, åk 1-3. ID 
Torsdagar kl. 15.15.45. Start 26/8.

Joysing, åk 4-6. ID 
Tisdagar kl. 15.15-16. Start 24/8.

Ungdomskören, åk 6 uppåt. GND 
Torsdagar kl. 16.30. Start 2/9.

Kvistofta Glumslövs kyrkokör, vuxna. GND 
Tisdagar kl. 19-21. Start: 31/8

Rydebäck Gospel, vuxna. A-MH 
Torsdagar kl. 18:30-21:00. Start 19/8. 

rydebäcks församlingshem
Stämbandet, vuxna. TG 
Torsdagar kl. 13.30-14.30. Start 9/9.

glumslövs församlingshem
Körallerna, 3-5. ID 
Onsdagar kl. 15-15.45. Start 25/8.

gantofta skola
Sångbubblorna, åk 1-3. ID 
Onsdagar kl. 13.40-14.20. Start 25/8.

bårslövs skola
Sångstjärnorna, åk 1-2. TG 
Tisdagar kl. 13.30-14.15. Start 24/8.

bårslövs församlingsgård
Vågen med häng, åk 3 - åk 6. TS 
Torsdagar ca 14 -16.00 kl. Start: 26/8. 

Glädjestämman, vuxna. TG 
Tisdagar kl. 18.30 – 20.00. Start 31/8. 

information och anmälan:
ID = Ingrid Dubois, 0721-82 55 15  
ingrid.dubois@svenskakyrkan.se

GND = Gustav Natt och Dag, 0721-82 55 08 
gustav.nattochdag@svenskakyrkan.se

TG =Tina Glimsjö, 0721-82 55 11  
christina.glimsjo@svenskakyrkan.se

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

A-MH = Anna-Märta Hedström, 0704-51 43 35  
annamartahedstrom@hotmail.com

Församlingen firar FN-dagen tillsammans med Bårslövs fritidsgård  
torsdagen 21 oktober.

För mer information kontakta:  
Cecilia Nelson Plith, cecilia.nelson-plith@svenskakyrkan.se 0703-50 03 93  
eller Johannes Dencker, johannes.dencker@svenskakyrkan.se 0702-37 33 31.

Foto: Daryan Shamkhali/Unsplash
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Tillsammans

LÄXLÄSNING I BÅRSLÖV
Läxläsningsverksamheten på Bårslövs skola startar måndagen den 6 september. Barnen får 
en inbjudan vid skolstart och anmälan lämnas till barnets mentor. För mer info kontakta diakon 
Cecilia Nelson Plith, cecilia.nelson-plith@svenkakyrkan.se 0703-50 03 93

VÄLJER DU JESUS? JESUS VÄLJER DIG!
Jesus väljer sina lärjungar och Jesus säger till dem ”följ mig”. Petrus, Andreas, Jakob och de 
andra lärjungarna väljer att följa Jesus. För Jesus valde dem först.

Eller berättelsen om där Jesus valde att komma hem till Sackaios och äta. Sackaios som först 
hade valt att gömma sig högt upp i ett träd för att inte synas, väljer då att klättra ner från 
trädet och bjuda Jesus på middag. För Jesus valde honom först.

Jesus berättade även om den förlorade sonen som först valde att lämna sin far med sin del av 
arvet, men sen valde att flytta hem igen när alla pengarna tagit slut. Fadern väljer att ta emot 
sin son fast sonen hade gjort slut på hela arvet. Fadern förlåter och väljer sin son, precis som 
Gud vill göra med oss.

Du kan välja Jesus. Som pojken som hade fem bröd och två fiskar. Han valde att dela med sig 
av sin lilla matsäck till Jesus. Då gjorde Jesus ett under så att brödet och fiskarna kunde räcka 
till 5000 människor. När Jesus är med kan ett litet barn  
och en liten matsäck göra stor skillnad.

Vill du veta mer om hur Jesus väljer  
dig och hur du väljer Jesus, då är du  
välkommen till din kyrka.

Till höstterminen kan du välja att komma  
till våra barnverksamheter i Kvistofta  
församling. Under vecka 35 startar vi  
igen med våra öppna verksamheter och  
olika grupper.

Anmälningar till gruppverksamheter som  
babysångkursen Sjunga Gunga, 5x5  
kyrkskola, kompisklubbar och @mosphere  
öppnar vi under vecka 33, så håll utkik på  
vår hemsida.

Du är utvald och valet är ditt!

Välkommen!

Foto: Josue Michel/Unsplash



Kalender

GUDSTJÄNST/MÄSSA/KONSERT

LÄXLÄSNING

KONFA - ANDRA CHANSEN

STILLA DAG

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

Mässa
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Det finns en möjlighet för alla från 16-106 år 
att konfirmeras om man inte gjort det tidigare. 

Vi träffas i Rydebäcks församlingshem på 
tider som vi kommer överens om och pratar 
om livet, kristen tro och allt som hör därtill. 
Kontakta Lena Skeppstedt: lena.skeppstedt@
svenskakyrkan.se

Den 20/11 kl. 10.00-15.00 blir det en dag av 
stillhet, reflektion och rekreation i tystnad i 
Bårslövs församlingsgård. Kostnad för dagen är 
50 kronor och antalet platser är begränsade. 
Anmälan senast den 10/11 till diakon  
martina.annerfeldt@svenskakyrkan.se  
0721-82 55 28.

Läxläsningen på Bårslövs skola nystartar  
måndagen den 6 september efter nästan tre  
terminers uppehåll. Nya läxläsningsvolontärer är 
extra välkomna! 

För mer info kontakta diakon Cecilia Nelson 
Plith, cecilia.nelson-plith@svenskakyrkan.se 
0703-50 03 93 eller volontär Gisela Möller 
mollergisela407@gmail.com 0761-18 89 60.

Datum Bårslövs  
kyrka

Fjärestads 
kyrka

Glumslövs  
kyrka

Kvistofta 
kyrka

Rydebäcks 
kyrka

1/9 12.00 14.30

2/9 08.00

5/9 09.30 11.00 17.00

8/9 12.00

9/9 08.00

12/9 09.30 11.00 17.00

15/9 12.00 14.30

16/9 08.00

19/9 09.30 11.00 17.00

22/9 12.00

23/9 08.00

26/9 11.00 17.00

29/9 12.00 14.30

30/9 08.00

3/10 09.30 11.00 17.00

6/10 12.00

7/10 08.00

10/10 14.00 17.00 11.00 14.00 17.00

13/10 12.00 14.30

14/10 08.00

17/10 11.30 11.00 17.00

20/10 12.00

21/10 08.00

24/10 09.30 11.00 17.00

27/10 12.00 14.30

28/10 08.00

31/10 09.30 11.00 17.00

3/11 12.00

4/11 08.00

6/11 17.00

7/11 18.00 16.00 11.00 17.00

10/11 12.00 14.30

11/11 08.00

14/11 09.30 11.00 17.00

17/11 12.00

18/11 08.00

21/11 09.30 11.00 17.00

24/11 12.00 14.30

25/11 08.00

28/11 11.30 09.30 11.00 09.30 14.00

MIDDAGSBÖN

CAFÈ PÅTÅR

Middagsbön i Kvistofta kyrka onsdagar 12.00. 
Lunch i församlingsgården 50:- Start 1/9

Café Påtår vänder sig till dig som är dagledig.  
Bårslövs församlingsgård onsdagar 10-11.30. 
Start v. 35. Rydebäcks församlingshem  
10-11.30 fredag, ojämna veckor. Start v. 35.

MEDITATION & BIBELSAMTAL

BIBELSAMTAL & STILLA MÄSSA

Vi börjar 6 september. Introduktion för nybör-
jare klockan 17.30. Tyst meditation klockan 
18.00. Mer info: svenskakyrkan.se/kvistofta/
meditation

Det är bibelsamtal och stilla mässa i Rydebäck 
onsdagar udda veckor klockan 13.00 under 
hela hösten. Start 1 september.



Nytt hos oss

Vi är nya! 
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Det är med förväntan och glädje jag skriver till er för att  
presentera mig som er nya fritidsledare och det senaste  
tillskottet i er församling, Jim Backvald. Jag har varit verksam 
inom kyrkan i halva mitt liv, det vill säga 15 år. Under dessa år 
har jag fått möjligheten att arbeta med allt från att vara och 
leda konfirmandledare till service, diakoni, vaktmästeri och 
sedan några år tillbaka fritidsledare. Min senaste tjänst var 
som fritidsledare i Helsingborg, i Gustav Adolfs församling, 
där jag varit verksam under alla mina år i Svenska Kyrkan, men 
nu var det dags att lämna tryggheten och testa något nytt.

Livet utanför kyrkan består av mycket musik, kreativitet och 
umgänge med vänner. Jag är sångare och låtskrivare i ett 
hårdrocksband och bedriver en actual play rollspels-podd  
tillsammans med fantastiska vänner. Sen har jag min fyrbenta kompanjon taxen Linus (som rent objektivt är 
världens sötaste tax, vilket ni kommer märka när ni träffar honom). Jag skulle beskriva mig själv som djurvän,  
hårdrockare, podcaster och inte minst fritidsledare och mina vänner beskriver mig som en bra kompis som alltid 
ställer upp. Jag ser fram emot att träffa och lära känna alla er i församlingen.

Jim Backvald, fritidsledare

k l i m a t s m a r t

Hej, jag heter Paul Johansson och ska börja jobba som 
församlingshemsvärd hos er i Kvistofta församling. 
Jag är 56 år gammal och bor i Ramlösa med min fru 
och vi har två vuxna barn och två små barnbarn. 

Mina intressen är min familj och jag gillar att fiska, 
laga mat och att vara ute i naturen. Det ska bli jät-
tekul att få börja jobba hos er.

Paul Johansson, församlingshemsvärd

Här har ni mig, energiknippet Hulda Einarsdottir. Jag 
har börjat jobba hos er som kyrkvaktmästare på 
Bårslövs kyrkogård. Jag trivs verkligen som fisken i 
vattnet. Min lilla vapendragare, som ni ser på bilden, är 
hunden Yoda som är min allra bästa vän. Vi spenderar 
vår fritid med vandring och att umgås med nära och 
kära. Jag ser verkligen fram emot att få träffa er alla 
och hoppas på många fina minnen ihop. 

Hulda Einarsdottir, kyrkvaktmästare

Återbruk – det finns en stor marknad för second chance på bland annat kläder, möbler och saker. Man  
behöver inte alltid köpa nytt, med återbruk hittar man inte bara fynd utan sparar även pengar och klimatet. 
Varför inte bjuda in vänner till en byta kläder/accessoarer-dag.       

Sänk värmen med en grad – det är inte meningen att du ska frysa men genom att sänka värmen en grad och 
i stället ta på dig en tröja sparar du på både energi och pengar.
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virket till bygget av 
Israels förbundsark?

2. Vilket slags träd 
klättrade Sackaios upp i?

3. Vilket träd förknippas i 
bibeln ofta med Libanon?

4.Vilket slags träd lät 
Jesus vissna ner för att 
det inte bar någon frukt?

Träd i bibeln
SÄLL-    
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Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©
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Höstkrysset

SOMMARKRYSSET 2021  - TRE VINNARE MED RÄTT SVAR:

Ingegerd Broström, Rydebäck

Maud Zernell, Gantofta

Gunilla Svennefors, Vallåkra

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

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

Namn: 

Adress: 

Postadress:
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Ståhl ©
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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

Jim Backvald, 0721-82 55 20
jim.backvald@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
Paul Johansson, 0721-82 55 22 
paul.johansson@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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ALLHELGONATID
Fredagen den 5 november - kyrkorna öppna
Kvistofta, Glumslöv och Bårslöv  07.30-15.30
Fjärestad     07.30-18.00
Rydebäck    08.00-14.00

När du besöker kyrkogården finns det även tillfälle att gå in i kyrkan där kaffe serveras.

Alla helgons dag lördagen den 6 november 
Mässa klockan 17.00 i Kvistofta kyrka

Kyrkorna i Kvistofta, Glumslöv, Bårslöv och Fjärestad är öppna 10.00-18.00.

Våra kyrkvärdar och medlemmar ur kyrkorådet finns på plats.  
Kom och drick en kopp kaffe och prata en stund.

Alla själars dag söndagen den 7 november   
Gudstjänster i hoppets tecken
Glumslövs kyrka  11.00  Kvistofta Glumslövs kyrkokör

Fjärestads kyrka  16.00  Glädjestämman

Rydebäcks kyrka  17.00  

Bårslövs kyrka  18.00  Glädjestämman

Välkommen i

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon


