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När jag slutade i min förra församling fick jag en mycket 
kär gåva av Janne, trogen deltagare i församlingslivet 
sedan många år. Det var en liten garntomte som han fick 
när han var liten. Tomten är alltså ca 65 år gammal, den 
har virkad mössa, skor av lack och ett ansikte markerat 
med små, små stygn. Janne vet att jag gillar tomtar, 
gärna lite gamla och medfarna. Den här tomten har farit 
långt med Janne, genom ett liv som inte alltid har varit 
enkelt. Jag föreställer mig att den är ett sånt där föremål 
som är laddat med omsorg, så där så att det värmer till i 
hjärtat när man tar fram det. Det bär med sig relationer 
och situationer som nästan var glömda. Det bär. Goda 
traditioner gör det. En tomte som varsamt ställs fram 
på det ställe där den alltid stått, en sång som får varje 
hårstrå på armarna att resa sig, därför att den talar rakt 
i hjärtat, bortom tankar och medvetna minnen. Janne 
brukar citera en psalmvers om att vara buren, 189:5: 

Som späd jag lades i din kärleks famn 
och blev välsignad i ditt dyra namn. 
Du mig ej lämnat, fast på villors stig 
jag ofta svek dig. O, bliv kvar hos mig.

Goda traditioner ska vi föra vidare, gamla vägar som leder 
oss framåt. Som dopet, som den lilla tomten. Traditioner 
som får oss att växa, som gör oss fria, som håller oss  
samman på ett gott sätt. När ACT i sin julinsamling 
uppmanar oss att bryta en tradition, då handlar det om 
traditioner av ett helt annat slag, traditioner som förvägrar 
flickor rätten till ett värdigt liv, traditioner som ofta i  
religionens namn fungerar rent förtryckande. Den här julen 
kommer vi kanske att tvingas bryta en del kära familje-
traditioner. Pandemin gör att många inte kan träffas som 
vanligt. Vi försöker hålla varandra nära samtidigt som vi 
håller avstånd. Pandemi betyder ”hela folket”. Hela folket, 
hela mänskligheten är drabbad. Mässans ord ”ett enda 
bröd, en enda mänsklighet” kan få en fördjupad innebörd. 
Vi kan inte bryta bröd med alla som vi skulle önska, varken 
i kyrkan eller vid julbordet, men det finns andra sätt att 
bryta bröd, som att ge ett bidrag till ACT.

Julens berättelser är fulla av goda förebilder när det 
gäller att bryta traditioner. Lucia straffas hårt när hon 
bryter samhällets normer och ljuset av hennes mod lyser 
fortfarande väg för oss. Maria bryter traditioner när hon 
har modet att säga ja till uppdraget att bli mor till Jesus, 
stjärntydarna tar en helt annan väg hem efter att ha  
funnit den nyfödde Jesus och själva fick den lilla familjen 
fly till ett annat land för att rädda sitt barn. Själv bryter 
han också åtskilliga traditioner och förväntningar – eller 
om det kanske är så att han visar på deras verkliga  
innebörd istället? Som när han på frågan om vem som är 
störst i himmelriket kallar till sig ett barn. När Gud själv 
blir barn i julnattens stora berättelse, då handlar det om 
varje människas rätt att vara barn och att som vuxen få 
leva det liv som Gud har ämnat åt henne. Ingen har rätt 
att ta det ifrån henne, oavsett i vems namn man menar 
sig tala. Så är julen, med alla sina traditioner, ett brott 
med allt förtryck. Minsta barnet ska ge oss mod.

”Sin kärlek så skyddslös Gud världen förtror.  
Som barnet i krubban han här bland oss bor.”

Lena Skeppstedt, präst
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Miljöarbetet i 
församlingen

Församlingen 
under pandemin

Våren 2020 blev som så många vet allt annat än  
traditionell. Det ”vanliga” livet som vi vant oss vid 
fanns plötsligt inte längre. Hela samhället förändrades 
och så även Kvistofta församling. En viktig ingrediens 
som har varit smakhöjande för oss i församlingen är 
och har varit korv. Hur då, tänker ni? Mer om det men 
först lite om hur det har varit och om hur det är nu. 

Det blev inget Livslopp i mars med frasiga våfflor, 
dignande lotteribord eller uppfriskande tipsrunda. 
Det blev inga inslag av mäktiga körverk, ljusa barn-
röster eller rungande gospel i gudstjänsterna. Inte 
heller blev det trivselträffar med entusiastiska 
volontärer på Borgvalla vårdboende eller läxhjälp 
till eleverna på Bårslövs skola. Middagsbönen, Café 
Påtår och bibelsamtal pausades och meditationen 
fick gå ner i viloläge. De livliga och ofta knökfulla 
konfirmationsgudstjänsterna fick planeras om. 

Gudstjänster och mässor med nattvard fortsatte 
men i övrigt var det endast barnverksamheten som 
var något så när sig lik. Kvistofta församling har som 
många andra följt folkhälsomyndighetens riktlinjer 
och verksamhetsansvariga har fått planera om och 
bryta traditioner. Vi har fått tänka om och tänka nytt 
eller som vi nu så många gånger hört: ställa om  
istället för att ställa in. Hur har det blivit då? 

Jo, Livsloppet blev till en mindre tillställning med 
prisutdelning utifrån alla lotter som sålts och 
slutsumman av insamlingen till Act svenska kyrkan blev 
10 000 kronor. Gospelkören övar digitalt med halva 
kören på plats varannan vecka. Glädjestämman har 
satt in extra övningar och övar halva gruppen i taget. 
Stämbandet har träffats mycket utomhus och  

Kvistofta Glumslövs kyrkokör har haft enskilda 
övningar. Mindre grupper ur körerna har funnits med 
och sjungit på gudstjänster. Borgvalla vårdboende har 
ett flertal gånger fått besök av personal från Kvistofta 
församling som stått ute och sjungit för dem. 
Middagsbönen, Café Påtår och bibelsamtalsgruppen 
har pratat, ätit och fikat utomhus eller inne med 
stort avstånd. Meditationen håller avstånd och 
fortsätter med sina bibelsamtal. Släkt och vänner 
till konfirmander kunde ta del av konfirmandernas 
fantastiska arbete och följde gudstjänsterna digitalt. 

Och korven då? Det har blivit en massa korv på 
både längden och tvären! Kvistofta församling 
startade snabbt luncher utomhus varje vecka. De 
pågår fortfarande och på menyn står korv med 
bröd och det serveras till alla som vill vara med 
och umgås. Alla byar i församlingen får besök och 
70-plussare är extra välkomna. Inte nog med det. 
Vi har även haft gudstjänster med avslutande 
korvgrillning på kyrkbacken och korvgrillning innan 
Musik i sommarkväll i somras. En av våra präster 
föreslog ett namnbyte på församlingen. Vad sägs om 
Korvofta församling? Finns det SM i korvgrillning är 
det många i personalen och bland volontärerna som 
borde ställa upp! Vi har till exempel fått lära oss att 
läxläsningsvolontärerna är grymma grillare. I höst har 
de varit med och brutit isoleringen bland äldre. 

Ibland måste det invanda och traditionella brytas 
vare sig det är påtvingat eller för att testa nytt. En 
positiv vändning är att det kan bli nya mötesplatser 
och många nya och meningsfulla möten!

Eva Axbarr, kommunikatör

Nytt namn - Korvofta församling?
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Friskvård för 
själen

KVINNOR MOT
VÅLD MOT KVINNOR
I slummen i östra Indien är kvinnors situation svår. Här sker dagligen 
brott mot kvinnors rättigheter och sexuellt, fysiskt och psykiskt våld 
är utbrett. I staden Bhubaneswar stödjer Act Svenska kyrkan en grupp 
kvinnor som kallar sig för ”Kvinnor mot våld mot kvinnor”. 

Det finns många traditioner som skadar män-
niskor, exempelvis sedvänjan att gifta bort unga 
flickor och att svärfamiljen har rätt att straffa och 
fostra henne. För att bryta traditioner är det vik-
tigt att människor får ny kunskap och nya före-
bilder. Gruppen ”Kvinnor mot våld mot kvinnor” 
är ett exempel på hur starka förebilder kan förän-
dra sina samhällen inifrån. 

I pjäsen som utspelas framför mig sitter hon på 
knä, kvinnan i den rosa sarin. Ovanför henne står 
två andra kvinnor. De skriker hårda ord till henne, 
knuffar och slår henne så fort hon försöker resa sig 
upp. Pjäsen handlar om hur svärföräldrar och andra 
släktingar försöker tvinga gravida kvinnor att göra 
abort om fostret som växer i magen är en flicka.

Scenen spelas av kvinnor som alla är en del i 
WAVAW (Women Agains Violence Against 
Women) i delstaten Orissa, Indien. Det bildades 
2009 med stöd av Act Svenska kyrkans partner 
LWSIT, Lutheran World Service India Trust, och 
består av 30 kvinnor från 30 slumområden i staden 
Bhubaneswar.

bortgift som 16-åring
Joshna Nayak i den rosa sarin kommer från ett 
mycket fattigt område långt utanför staden. Hon 
flyttade, enligt tradition efter att hon gift sig, hem till 
sina svärföräldrar, sin man och alla hans syskon. De 
bor nu i ett av Bhubaneswars slumområden. I pjäsen 
spelar hon kvinnan som ska tvingas göra abort.

– Jag giftes bort när jag var 16 år, berättar Joshna. 
Jag känner igen mig i pjäsen vi spelar eftersom 

mina svärföräldrar har misshandlat mig mycket, 
mest genom att vara elaka mot mig och säga 
fruktansvärda saker. De fick mig att tappa allt mitt 
självförtroende.

Joshna fick gå i skolan till årskurs 7, sen var det 
giftermål, moderskap och att stanna i hemmet som 
hushållerska åt sina svärföräldrar som blev hennes 
liv. De avskydde henne eftersom hennes föräldrar 
inte haft råd med någon hemgift, en summa pengar 
som brudens föräldrar enligt tradition betalar till 
mannens familj för att de ska ta över förmyndar-
skapet över deras dotter.

rätten att inte bli misshandlad
– Jag gick med i självhjälpsgruppen för kvinnor i 
mitt område som LWSIT hjälpt oss att organisera. 
Vi har fått lära oss att vi inte ska behöva bli slagna av 
våra män, eller svärföräldrar, eller av främlingar på 
gatan. Vi har rättigheter och vi kan förändra våra liv.

Nu är Joshna utvald av sin grupp till att vara deras 
representant i WAVAW. De träffas regelbundet i 
en möteslokal som Act Svenska kyrkan finansierat. 
Tillsammans har de en stark röst och nu kan de 
äntligen få gehör från polis och myndigheter när 
övergrepp inträffar, vilket var helt omöjligt för 
några år sedan.

– Vi är starka tillsammans och känner stolthet över 
det vi gör. Ser vi att någon far illa eller kommer 
någon till oss och ber om hjälp anmäler vi det till 
LWSIT och Kvinnorådgivningen hos polisen. Vi 
går också hem till paret och samtalar med mannen 
om det är han som slår. Vi har också rätt att utfärda 
böter i de fall då polisen inte agerar.

Text: Sanna Bülow, Kommunikatör Act Svenska kyrkan 
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Julinsamlingen
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“Mitt självförtroende har verkligen stärkts.
Jag kan mina rättigheter, gruppen har bra
kontakter om vi behöver hjälp och jag får
dessutom lära andra det jag själv vet.”

goda förebilder leder vägen framåt
När kvinnor anmäls försvunna, misshandlade 
eller våldtagna, läggs utredningen ofta ner eller 
påbörjas aldrig med argument att det saknas bevis 
eller att det rör sig om privata angelägenheter 
mellan en man och hans fru. Polisen saknar också 
resurser att handlägga alla fall av våld mot kvinnor 
eftersom de är så många. I ett land som Indien, där 
lagstiftningen gjort framsteg för jämställdheten 
men där implementeringen av lagen och 
människors värderingar i samhället inte har hängt 
med, ökar våldet. Särskilt i slummen.

Därför är det så viktigt, det arbete som WAVAW-
kvinnorna gör tillsammans. Det handlar om att 
utbilda, om att rädda liv och om att ge flickor hopp och 
goda förebilder som står för styrka, kunskap och frihet.

– Jag har lärt mig så mycket. Mitt självförtroende 
har verkligen stärkts. Jag kan mina rättigheter, 
gruppen har bra kontakter om vi behöver hjälp 
och jag får dessutom lära andra det jag själv vet. 
Som jag sa så misshandlade mina svärföräldrar mig 
mycket förut. Det gör de inte längre, säger Joshna 
och ler med en skarp glimt i ögonen.

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT TILL ETT 
VÄRDIGT LIV
Vi lever alla under samma himmel och har 
samma rättigheter. Men beroende på var 
vi föds, eller vilket kön vi har, ser verk-
ligheten olika ut. 

Var med i Act Svenska kyrkans julinsam-
ling för alla flickors rätt till ett värdigt liv! 

Swisha din gåva till 9001223. 

Tack för din gåva!

Joshna Nayale, lokal  
representant i kvinno- 
gruppen WAVAW i  
Bhubaneswar.
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Lucia- 
manifestation
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Traditionen med luciatåg som den ser ut idag, 
är inte särskilt gammal utan uppstod för ungefär 
hundra år sedan. Som så ofta kan man söka 
rötterna i en blandning av olika folktraditioner 
där mörkret haft en lika framträdande plats som 
ljuset. Natten till luciadagen ansågs vara årets 
längsta, och man gjorde bäst i att iaktta särskild 
försiktighet. Natten går tunga fjät… (med tunga 
steg) Spänningen mellan ljus och mörker fanns 
också i namnparet Lucia och Lucifer, det vill säga 
ljusets respektive mörkrets ängel. Båda gestalterna  
hade sina sägenomspunna spektakel. 

Helgonet sankta Lucia led martyrdöden år 304, 
efter en händelseutveckling som utan tvekan hade 
platsat bland de förfärligaste #metooskildringarna. 
Lucia ville förbli jungfru och protesterade när 
hon skulle giftas bort. Som straff tvingades hon 
tjänstgöra vid en bordell. Dagens luciakröningar 
framstår närmast som en dålig parodi mot bak-
grund av sankta Lucias levnadsöde. Några andra 
unga flickor, som levde ungefär samtidigt med 
sankta Lucia, höll på att gå samma öde tillmötes 
men räddades i sista stund av en hemlig välgörare. 
Mer om det senare. 

Skiftet mellan ljus och mörker kan knappast skil-
dras vackrare än i ett luciatåg. I skenet av stearin-
ljus skymtar inte bara Lucia med sina tärnor. Där 
finns även stjärngossar som symboliserar de tre 
vise männen. Hur de förirrat sig till Lucias följe är 

I skenet av stearinljus
en historia för sig och har att göra med att man på 
sina håll förlade trettondagsfirandet till luciatid. 
Även detta firande hade sina skådespel och när det 
behövdes roller för pojkar i de moderna luciatågen 
låg stjärngossen nära till hands.

Jultomtar i tåget möter ofta protester men faktum 
är att även de knyter an till luciatågets rötter, om 
man betraktar jultomten som en nordisk santa 
Claus. Nikolaus av Myra, som helgonet egentligen 
heter, var känd för sin givmildhet. Ryktet om hans 
generositet kommer sig av att han i smyg kastade 
in guld till en förtvivlad fattig man som stod i 
begrepp att sälja sina tre döttrar till en hallick. Den 
helige Nikolaus av Myra firas i katolsk tradition 
den 6 december men blev på Martin Luthers ini-
tiativ ersatt av Christkindlein, en jesusgestalt som 
fick ta över rollen som gåvogivare i juletid. 

Christkindlein spelades av en söt liten flicka. En 
tid efter att traditionen fått fäste i Sverige flyttades 
högtiden till 13 december och huvudpersonen 
döptes om till Lucia. Därmed kunde såväl gammal 
folktro, med sina olycksbådande inslag, som lokala 
traderingar av lucialegenden, smälta samman i en 
ljushögtid där Santa Claus glömdes bort. Ironiskt 
nog kom Lucia att ofta representeras av en man 
sedan Christkindlein ersatts av Lucia. 

Den som vill utmana de traditionella könsrollerna 
i tåget finner alltså att det mesta på den vägen 
redan är provat. Men hur vore det att bryta tra-
ditionen av utseendefixering och konkurrens och 
istället inspireras av den helige Nikolaus diskreta 
givmildhet och iver för de unga kvinnornas vär-
dighet och integritet? Julinsamlingen visar vägen.

Gustav Natt och Dag, organist

Foto: Magnus Aronson /Ikon



LUCIA- 
MANIFESTATION

För alla flickors rätt  
till ett värdigt liv

Använd gärna #luciamanifestation tillsammans med 
#actsvenskakyrkan när du gör inlägg i sociala medier.

#LUCIAMANIFESTATION

Legenden om Lucia berättar om en flicka från Syrakusa på Sicilien.
Hon levde på 300-talet och hon protesterade mot att bli bortgift. 

Hon hävdade rätten till sin egen kropp, sin tro och sina egna val. Lucia 
bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig.

I dag minns vi den kraft som Lucialegenden manifes-
terar och tänker på alla dem som  

fortfarande kämpar för sina rättigheter.

Alla människor är olika men har ett lika okränkbart värde. Inom varje 
enskild individ finns ett ljus. Vi tror på dess värme och på att låta 

ljuset fortsätta stråla, starkare för varje dag. Var med i kampen för 
varje flickas rätt till ett värdigt liv.

MANIFEST – LUCIA BRÖT MOT FÖRVÄNTNINGARNA
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Swisha din gåva  
till 9001223  
eller använd  
QR-koden. 
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Relationstips

Hur får vi relationerna att fungera?
I årets julkampanj står barnen i fokus. Barnens situation påverkas mycket av hur föräldrarna mår, såväl ute i 
världen som här hemma. I Sverige har antalet ansökningar om skilsmässa ökat under pandemin. Det är inte 
oväntat. Antalet skilsmässor brukar alltid gå upp när ett samhälle drabbas av kris, inte minst i samband med 
ekonomiska kriser. Det är egentligen aldrig lätt att hålla ihop ett äktenskap eller samboskap. Den som kämpar 
med detta är alltså verkligen inte ensam om det. Men hur kan vi ta hand om våra parrelationer?

Forskning visar att ömsesidig respekt och förståelse för varandra är viktigt för en långvarig relation. Par  
som är lyckligt gifta är inte smartare, rikare eller har större självinsikt än andra par, men de har hittat ett  
förhållningssätt till varandra som gör att de inte låter negativa tankar och känslor (sådana finns i alla  
äktenskap) ta över på bekostnad av det som är positivt och fungerar bra i äktenskapet. Ju mer man kan  
förstå och respektera varandra och ju mer man accepterar att äktenskapet kräver en del av oss, desto ljusare 
är utsikterna för ett långt och bra liv tillsammans. (Psykologen John Gottman har skrivit om detta i boken  
”Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”)

Kan par öva upp sin förmåga på dessa områden? Svaret är ja och här kommer några konkreta råd:

• Avsätt tid för och var intresserad av din partner.

• Bekräfta varandra ofta.

• Lär er avsluta och försonas efter ett gräl.

• Ta upp problem vänligt och utan skuld. 

• Lägg grunden till en respektfull relation genom att inte acceptera sårande beteende från partnern.

• Sök hjälp tidigt och innan problemen upplevs som olösliga.

Allt detta är goda råd för att få en relation att fungera. Men om problemen redan har uppstått? Om relationen 
knakar i fogarna, eller det känns som att den redan rasat samman, vad ska man då göra? Det kan ändå vara en 
bra idé att söka hjälp! Det finns relationer som kan räddas även om det ser hopplöst ut, men även om en relation 
slutar med separation så spelar det stor roll på vilket sätt man går skilda vägar. Man kan söka hjälp för att skiljas 
på ett sätt som blir så skonsamt som möjligt för både en själv, partnern, eventuella barn och andra berörda.

Vad finns det då för hjälp att få? Kontakta gärna en präst eller diakon. De har stor erfarenhet av samtal och 
relationsproblem och har dessutom tystnadsplikt. Samtal med präster och diakoner är alltid gratis. Det finns 
också olika alternativ till familjerådgivning, bland annat i Rädda Barnens och kommunernas regi. Så lycka till 
med relationerna, och kämpa på!

Hälsar Johannes Dencker, präst

(Källa: Familjerådgivningen i Lunds pastorat)
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Foto: Jackson Simmer/Unsplash
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Höstens  
konserter

Det började som en skakning på nedre däck

Det fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck

Man hade sagt oss att detta var världens modernaste  

osänkbara skepp

När de första rapporterna från Kina kom, med 

människor som hastigt avled av en lungsjukdom, 

trodde vi väl inte att detta skulle påverka vårt eget 

samhälle som det gjort under detta Coronans år 2020. 

Det är lite som Michael Wiehes låt Titanic som inleds 

med textraden, "det började som en skakning på 

undre däck". För det var ju just så det kändes i början 

av januari när de första Coronarapporterna kom 

någonstans långt där borta i Kina. Det är inte något 

som kommer att påverka oss, inget som vi behöver 

bry oss om. Trodde vi då.

Men det var då det. Nu vet vi hur det blev. Vi fick 

lära oss namnen på personer och organisationer som 

varit obekanta för de flesta av oss innan. Anders 

Tegnell, folkhälsomyndigheten, flockimmunitet, 

droppsmitta, riskgrupp, social distansering och 

frasen som mer eller mindre blev någon form av 

mantra för oss - håll avstånd! Och under tiden dog 

människor på våra intensivvårdsavdelningar. Vi 

började leva långt ifrån varandra, vi höll avstånd. 

Vi träffade inte de äldre, just för att de var en så 

kallad riskgrupp som ansågs klara smittan sämre 

än alla oss andra. Vi lärde oss att leva våra liv på 

ett helt nytt sätt, människan är som vi vet väldigt 

anpassningsbar, men under tiden så dog fortfarande 

människor. Detta är slut efter sommaren fick vi 

också lära oss. Aldrig tidigare har väl hösten legat 

där som ett utopi, tillståndet då allt kommer att 

ordna sig. 

Sedan kom sommaren och vi fick hämta andan under 

några korta månader. Men hösten blev inte som vi 

trott, restriktionerna hängde fortfarande över oss och 

vi fortsatte att hålla avstånd och nu började vi förstå 

att detta kan vara länge. Vi såg inte längre någon 

bortre horisont. I skrivande stund börjar kanske 

tankarna på en annorlunda jul och ett annorlunda 

julfirande växa fram. 

I år får vi troligtvis avstå allt som inbegriper större 

offentliga folksamlingar såsom julskyltningar, 

julkonserter, luciatåg. Vi får nog också tänka oss ett 

julfirande utan mor- och farföräldrar eftersom många 

av dem finns i riskgrupperna. Om man är lite ironisk 

så behöver vi inte försaka shoppingen eftersom 

affärer faller utanför folkhälsomyndighetens 

restriktioner gällande folksamlingar och social 

distansering. Många kommer att få avstå det som gör 

julen till det julen är. För hur mycket vi än handlar 

och spenderar i våra affärer så vill i alla fall jag tro att 

det som håller julen samman, är inte själva shoppingen 

utan något helt annat. För de flesta av oss betyder julen 

att vi inlemmas i något som inte förändras. Ingen tid 

är väl så full av traditioner som man inte vill bryta, 

en tid då vi släpper ner ankaret och allt blir som det 

brukar vara vid julen, då vi ofta gör samma saker i 

samma ordning och träffar samma människor, en tid 

då vi inte vill ha förändring helt enkelt.

Men i en tid då allt flyter finns det saker som inte 

förändras och aldrig kommer att förändras och det 

är själva kärnan i julen och dess budskap. Det är 

att Gud blir människa genom barnet Jesus och det 

kommer alltid att vara så, vilken tid vi än lever i. 

Att kärlekens Gud kommer till oss som livet självt, 

bräckligt, gudomligt och starkare än något annat.

Inledningsraderna är skrivna av Michael Wiehe, 

från låten Titanic och är något dystopiska. Jag skulle 

snarare vilja ge er följande ord på vägen så här i hop-

pets och julens tid:

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.

God Jul i Coronans år 2020.

Per Hjelmgren, präst 

I en tid då allt flyter

Drop in-dop
Den 23 jaunuari klockan 11.00-16.00 i Rydebäcks kyrka
Ett drop in-dop behöver du inte boka i förväg. Det är enkelt och du kommer som du är. Dopet är  
personligt och individuellt, oavsett hur gammal du är. Ett drop in-dop kostar ingenting och  
församlingen står för präst, musik och dopkaffe.

I Coronans år
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Detta händer i 
församlingen

En nygammal och två avsked
Christel Nyholm Sjölin heter jag och när jag skriver detta har jag  
jobbat i Kvistofta församling i tre år. 

Jag började med praktik och sedan blev jag anställd med lönebidrag. 
Jag har jobbat som husmor i Rydebäck och gjort lätt städning och 
bakat kakor till kyrkkaffet och lussebullar till advent. Jag har även 
hjälpt Martina Annerfeldt med Café Påtår i sommarkväll i Kvistofta. 

Nu blir jag anställd ytterligare ett år och ska vara husmor i Kvistofta 
men jag kommer även vara i Rydebäck. Schemat för mitt jobb är inte 
klart ännu, men roligt ska det bli!

Ingvar Thuresson har arbetat i drygt tio år som kyrkogårdsarbetare 
i Kvistofta församling, men nu väntar pensionen. Under dessa år har 
Ingvar rensat ogräs, planterat häckar, gjort fint vid gravar, rättat till 
takpannor på kyrkan (52 meter upp) och en massa snickeriarbeten. 
Det har varit ett varierande jobb med mycket tid ute i friska luften.

Att arbeta i trä har varit Ingvars utmaning och han har åstadkommit 
allt från altarskåp till barnen till processionskors som bärs vid in- och 
utgång vid mässor.

–Från att någon kommit med en idé utan någon ritning, har jag själv 
fått utveckla produkten. Det har varit jätteskoj och en fantastisk tid. 
Jag kommer att sakna mina arbetskamrater, ett varierande jobb och alla trevliga människor som jag träffat på 
både Kvistofta och Glumslövs kyrkogårdar.

Ildiko Cziegler har arbetat 20 år som husmor i Rydebäck och 
Kvistofta. Hon har utfört allt ifrån städning, tvätt och matlagning till 
att ta hand om uthyrningar vid dop och begravning. 

–Jag har alltid haft bra kontakt med församlingsborna och är väldigt 
glad för mina arbetskamrater! 

Senast jobbade Ildiko i Kvistofta församlingsgård där hon trivts 
 jättebra. 

–Nu när jag lämnar min tjänst ska jag ägna mig åt min smyckestill-
verkning och ta vara på livets goda sidor med mottot “Bara vara”.

Stilla dag 

Den 25 januari klockan 09.30-14.30 anordnar diakon Martina Annerfeldt och präst Lena Skeppstedt en stilla 
dag i tystnad i Bårslövs församlingsgård.

Anmäl dig till diakon martina.annerfeldt@svenskakyrkan.se, 0721-825528. Sista anmälningsdag 18 januari.

Läs mer om dagen på www.svenskakyrkan.se/kvistofta
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Tillsammans

En tvärtom-jul
6 åringen tittar på mig med stora ögon och säger förvånat: Va, är julen inställd? På riktigt?

Nej, julen kommer inte att bli inställd, men vi kanske behöver ställa om lite. Det kanske inte blir 
den jul som vi är vana vid och vi kan kanske inte göra det som vi brukar. Jesus födelsedag kan vi 
fira ändå fast vi får göra det på ett annat sätt.

Till julen brukar man åka till farmor och farfar, träffa släkten, dela ut julklappar, köpa julgran, 
baka pepparkakor, göra knäck, äta massor av god mat och gå till kyrkan och sjunga.

Om vi låter fantasin flöda och tänker oss att vi ska fira en tvärtom- jul, eftersom det  
troligtvis blir en annorlunda jul i år. Hur skulle julen bli då?

Här kommer förslag från barnen i vår verksamhet i kyrkan som är 6-11 år. Kanske förslagen 
inspirerar till att byta och bryta en tradtion.

Hanna Florin, församlingspedagog 

Bygga en julgran av 
gamla grenar istället 
för att köpa en gran.

Göra pepparkakor 
av brun kartong.

Ha en vinterfest och dela 
ut julklappar varje dag.

Leka med kompisar ute och rita 
teckningar till varandra och leka 
med sina gosedjur hela dagen.

Äta korv och potatismos och 
pannkakor istället för julmat.

Ringa till alla släktingar 
och kompisar istället 
för att träffa dem.

Bjuda in ensamma 
människor som inte 
tillhör någon riskgrupp.

Göra julstökigt 
istället för julfint.

Gå runt kyrkan istället 
för att gå i kyrkan. Gå 
runt kyrkan och sjunga 
alla julsångerna.

Äta knäckebröd istället 
för att göra knäck.Gå i pyjamas hela 

dagen istället för 
att vara finklädd 
i sin finklänning 
eller finskjorta.

Öva in en sång eller en 
överraskning och ge 
bort istället för att ge 
bort en julklapp.

Foto: Jonathan Borba/Unsplash



GUDSTJÄNST/MÄSSA/KONSERT MIDDAGSBÖN

CAFÈ PÅTÅR

MEDITATION & BIBELSAMTAL

TILLSAMMANS I JULETID

BIBELSAMTAL & ANDAKT

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

Mässa

Datum Bårslövs  
kyrka

Fjärestads 
kyrka

Glumslövs  
kyrka

Kvistofta 
kyrka

Rydebäcks 
kyrka

24/12 10.00 11.00 11.00 12.00

23.30 17.00 16.00 13.00

23.30

25/12 07.30 08.00 06.30

26/12 17.00

27/12 11.00

31/12 15.00 16.15

1/1 17.00

3/1 09.30

6/1 17.00

7/1 08.00

10/1 09.30 11.00 17.00

13/1 12.00

14/1 08.00

17/1 09.30 11.00 17.00

20/1 12.00 15.30

21/1 08.00

24/1 09.30 11.00 17.00

27/1 12.00

28/1 08.00

31/1 09.30 11.00 17.00

3/2 12.00 15.30

4/2 08.00

7/2 11.00 11.00 17.00

10/2 12.00

11/2 08.00

14/2 14.00 11.00 17.00

17.00

17/2 12.00 15.30

18.00

18/2 08.00

21/2 09.30 11.00 17.00

24/2 12.00

25/2 08.00

28/2 09.30 11.00 17.00

Kalender
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Konsert

Middagsbön i Kvistofta kyrka varje onsdag 12.00. 
Lunchgemenskap i församlingsgården 50:-  
Avslutning: 9/12 Start: 13/1

Café Påtår vänder sig till dig som är dagledig.  
Vi fikar och pratar om stort och smått, både allvar 
och glädje. 

Bårslövs församlingsgård onsdagar 09.30-
11.00. Avslutning: 9/12 Start: 20/1.

Rydebäcks församlingshem 09.30-11.00 
fredag, udda veckor. Avslutning: 4/12 Start: 22/1.

För dig som är nyfiken på kristen tro och vill 
veta mer! Under samtalen läser vi utvalda 
och välkända bibeltexter. Vi börjar 25 januari. 
Introduktion för nybörjare klockan 17.30.  
Tyst meditation klockan 18.00. Mer info: 
svenskakyrkan.se/kvistofta/meditation

Kvistofta församling bjuder in alla åldrar att fira 
med oss. Lördagen den 26 december klockan 
14.30–17.00 i Kvistofta församlingsgård.
Vi äter och umgås innan vi går in i kyrkan och 
avslutar kl. 17.00 med gudstjänsten Julens 
psalmer och sånger. Anmäl dig till: Martina 
Annerfeldt, via mail martina.annerfeldt@
svenskakyrkan.se eller på 0721-82 55 28                                                               
Senast 10 december. Anmälan är bindande på 
grund av begränsat antal platser

Det är bibelsamtal och andakt i Rydebäck  
onsdagar udda veckor klockan 14.00 under 
hela våren. Start 20/1. Vi läser Matteus- 
evangeliet tillsammans.

BIBELSAMTAL & STILLA MÄSSAVi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.
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Nytt i  
församlingen
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En tradition tog uppehåll
2020! Behöver jag säga mer… året som orden ställa om och ställa in användes flitigt. Vi har under flera år haft 
traditionen att bjuda in de medlemmar som fyllt 75, 80, 85, 90 år eller mer under året, till kalas men detta år 
2020 fick vi tyvärr besluta att ställa in de kalas som var planerade. Vi försökte ställa 
om till att ha fler kalas på hösten men dessvärre blev det ju inte bättre. 

Tyvärr måste jag erkänna att ni som skulle ha bjudits in till kalas 2020 kommer gå 
miste om er kalasuppvaktning men jag hoppas att vi ses vid nästa 5:a eller 0:a 
eller alla födelsedagar efter 90 år. Varje år är det omkring 350 medlem-
mar som bjuds in till kalas för att fira att de fyllt 75, 80, 85, 90 år 
och mer under året.

Vi håller på att fundera på hur vi ska göra under 2021 för att 
kunna fira er medlemmar som vill firas och ändå följa  
folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Martina Annerfeldt, diakon

Förintelsens minnesdag kommer att högtidlighållas 
den 27 januari klockan 18.30 i Rydebäck. 
Kvällens gäst är domprost för Lunds stift, Bo Sandahl. Han är  
engagerad som president för The International Council of Christian 
and Jews. ICCJ är en paraplyorganisation för närmare 40 nationella 
organisationer som fokuserar på dialogen mellan judar och kristna. 

Föredraget kommer att handla om judisk - kristen dialog, om  
antisemitismens många ansikten och hur den ständigt dyker upp i  
nya skepnader. 

Bo belyser förintelsen och vad som skiljer den från andra folkmord. 
Han kommer att påminna om vad som är allas vårt ansvar i tider av 
motsättningar och hat. 

Bårslövs bygdebok 
Vill du veta mer om Bårslövs kyrkas historia?  
Om det – och mycket mer – kan du läsa i den  
nyutkomna boken ”Rapsodi över Bårslövs historia”.

Sällskapet Gamla Bårslövare bjuder på glögg  
och pepparkakor på kyrkans parkeringsplats i Bårslöv 
lördagen och söndagen den 12 och 13 december  
klockan 10.00-12.00, då boken finns till försäljning.

Förintelsens minnesdag

Foto: Martin Olsson



Vinterkrysset

HÖSTKRYSSET 2020  - TRE VINNARE MED RÄTT SVAR:

Margareta Oscarsson, Glumslöv

Gunnel Bondesson, Rydebäck

Yvonne Åkesson, Vallåkra

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

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

Namn: 

Adress: 

Postadress:
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0730-92 13 11
per.hjelmgren@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

Brita Thuresson, 0721-82 55 20
brita.thuresson@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
 

HUSMÖDRAR

Bårslövs församlingsgård
Eva Lindskog, 0721-82 55 22
eva.lindskog@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
Olle Larsson, 0705-83 40 84 
olle.larsson@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

Ingvar Thuresson, 0721-82 55 24
ingvar.thuresson@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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Välkommen i
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Julafton 
Samling vid krubban
Bårslövs kyrka 10.00 
Kvistofta kyrka  11.00 
Glumslövs kyrka  11.00 
Rydebäcks kyrka 12.00
 13.00 

Julbön 
Kvistofta kyrka 16.00 
Glumslövs kyrka 17.00 

Midnattsgudstjänst
Rydebäcks kyrka 23.30 Solist Julius Persson
Bårslövs kyrka 23.30 Solist Magnus Broström

Juldagen - julotta
Kvistofta kyrka 06.30 Koralkör
Fjärestads kyrka 07.30 Solist Filip Bengtsson
Glumslövs kyrka 08.00 Koralkör

Annandag jul - julens psalmer och sånger
Kvistofta kyrka 17.00 Solist Fredrik Stenberg

Söndagen efter jul, 27 december
Bårslövs kyrka 09.30 Gudstjänst

Nyårsafton 
Bårslövs kyrka 15.00 Nyårsbön (kimning inställd)
Glumslövs kyrka 16.15 Kimning med nyårsbön

Nyårsdagen - nyårsmässa
Rydebäcks kyrka  17.00 

Söndagen efter nyår, 3 januari
Fjärestads kyrka 09.30 Gudstjänst

Trettondedag jul 
Glumslövs kyrka 17.00 Evensong
 


