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Jag minns mina jular
Julinsamling till
Citydiakonalen
i Malmö
Har du varma kläder och skor att
skänka – till vuxna eller barn?

Det, eller andra kläder, leksaker och
julklappar tar vi gärna emot för att 
skänka vidare till Citydiakonalen i
Malmö.

Vill du ge en julklapp? Slå gärna in den 
och märk med vilken ålder den lämpar 
sig för.

Söndagen den 11 december
klockan 16-20 är du välkommen till 
Rinnbovägen 32 i Kävlinge!

Undrar du något? Hör av dig till
Anna Rubin, diakon
Irene Andersson, barn- och ungdomsledare

För mig är julen en helg 
som jag minns speciellt, 
och där det finns många 
bilder som dyker upp. 
Jag minns särskilt en jul i 
barndomen, jag var sju år 

och vi firade med stora delar av släkten. 
Det kändes som om maten aldrig kom 
på bordet, och den blev aldrig uppäten, 
och disken efteråt tog en oerhörd tid. Jag 
längtade ju bara till att jultomten skulle 
komma. Till slut dök han upp, med det 
som var julens höjdpunkt: julklapparna. 
Tio år senare var inte jultomten lika vik-
tig längre, då längtade jag mer till julda-
gens diskotek i Malmö centrum. Ytterli-
gare ett femtontal år senare blev julen en 
högtid med småbarn omkring mig: mina 
döttrar. Julens glädje är mycket barnens 
glädje och förväntan.
Ett annat minne är julen för 23 år sedan, 
den sista som min far var i livet. Jag ser 
honom framför mig på julafton, med 
barnbarnen runt sig. Ett gott, men
vemodigt minne. En annan julafton är 
den för två år sedan, då min fru Eva 
skulle komma från sitt arbete i V.Vrams 
kyrka på kvällen för att vi skulle äta 
middag tillsammans. Sedan skulle vi 
tillbaka för att fira midnattsgudstjänster 
i våra församlingar. Ingenstans verkade 
det gå att hitta ett öppet matställe på
julaftonskvällen. Vi letade och till slut 
fann vi ett dygnet-runt-öppet hambur-
gerställe i Lund. Så vår julmåltid blev 
hamburgare med läsk. Ett litet roligt 
minne. Sedan många år är kanske främst 
julen för mig alla de jular vi firat i Bir-
gittasalen, med ”Öppen jul”, ett samar-
rangemang med Kävlinge kommun. God 
julmat och god gemenskap på självaste 
julaftonseftermiddagen. Och naturligtvis 
midnattsgudstjänsten i Södervidinge, som 
jag nu haft i 24 år. Oftast fullsatt i
bänkarna, och härlig julmusik och
berättelsen om varför vi firar jul.
Välkommen att dela jul med mig, och 
skapa nya julminnen med oss i Kävlinge 
församling!

God Jul!
Mats
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En historisk premiär!

Den 16 oktober 2016 blev en väldigt 
speciell dag. Både för Natalie Olsson från 
Lilla Harrie och för Kävlinge församling.
”En historisk dag”. Så kallade församling-
ens kyrkoherde Mats Andersson Risberg 
den tredje söndagen i oktober. Histo-
risk för att det var urpremiär, i alla fall i 
Kävlinge församling, för ett nytt koncept: 
Drop-in-dop.
Mellan klockan 13 och 16 stod präster, 
musiker och andra församlingsmedarbeta-
re redo att ta emot de som förväntades ha 
hörsammat inbjudan om att komma till 
Korsbackakyrkan och döpa sitt barn, eller 
varför inte bli döpt själv.
Dopklänning till de minsta finns att låna – 
även till dop vid andra tillfällen – och när 
ceremonin var över bjöds det på tårta.
Några minuter efter klockan 13 öppnades 
kyrkporten. Där stod Natalie Olsson, som 
skulle bli dagens enda dopbarn, från Lilla 
Harrie med mamma Lisbeth, syrran Eme-
lie, mormor Lillian Nielsen och kompisen 
Nathalie Lennartsson.
Natalie är nio år, fyller tio i december och 
tyckte det var en bra idé att bli döpt just nu.
Tillsammans med kyrkoherden och sina gäster, 
slog hon sig ner för att samtala om den stundan-
de ceremonin. Sånger valdes.
Och vilka sånger! Vad vore väl ett dop utan 
”Tryggare kan ingen vara”? En av Natalies 
favoritsånger är ”Idas sommarvisa”. Så den fick 
självklart också vara med.
När Natalie så småningom stod med blöt lugg 
och i handen ett nytänt dopljus, strålade hennes 
ögon och leende i kapp med ljuset.
Fast, så värst annorlunda kändes det inte.
– Jo, det känns väl bra, tycker jag. Det är som 
vanligt, sa hon.
Nervös hade hon inte heller varit, vilket syntes 
tydligt för alla som var där. Hela tiden stod hon 
stadigt och lyssnade till välsignelse och andra 
kloka ord.
Frågan är nu hur hon ska komma ihåg vilken 
dag som är hennes dopdag?
– Äh, jag får väl skriva det på en lapp.

Drop-in-dop 
utan köbildning

Natalie Olsson tittar glatt på när storasyster 
Emelie häller upp dopvattnet. Mats Andersson 
Risberg välsignar vattnet (ovan).
Karin Hellberg är kyrkvärd och serverar smarrig 
tårta till den nydöpta unga damen som hugger 
in och tar en rejäl bit. Mums!
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Från advent till tjugondag Knut

Tänk så bra att det är precis under den allra 
mörkaste årstiden som vi firar jul! Ljusstakar 
står på fönsterbrädorna, stjärnor hänger lite över 
allt. Välbehövliga ljuspunkter, sannerligen.
I den kristna kyrkan handlar det förstås om nå-
got som ska påminna oss om Kristi födelse.

Advent inleder kyrkoåret. Advent betyder an-
komst – Kristi ankomst. Adventsstjärnan tändes 
i Tyskland på 1880-talet och kom till Sverige 
ungefär femtio år senare.  Lucia med ljus i håret  
förekom bland de rikaste redan på 1700-talet. 
Men, riktigt populärt blev det inte här i Sverige 
förrän på 1920-talet.
I bondesamhället var lucianatten magisk, farlig 
och förknippad med övernaturliga väsen. Från 
början var Lucia en ung kvinna på Sicilien som 
var kristen på 300-talet. Kristendomen var för-
bjuden i det romerska riket och Lucia lades 
på bål för att brännas. Märkligt nog skada-
des hon inte av elden! Det sägs också att en 
ung man var så fascinerad av hennes ögon 
att hon helt sonika stack ut dem och gav 
till honom. Trots detta fick hon tillbaka 
synen. Lucia är de synskadades skydds-
helgon.
Förr sades det att vissa arbetsupp-
gifter, som tröskning och att sko 
hästarna inför vintern, måste 
vara färdiga vid luciatid, så att 
julfirandet kunde börja.

Själva juldagarna firas lite 
olika runt om i världen. I nordisk 
tradition är julafton höjdpunkten, med jul-
tomte och julklappar. Det gamla bondesamhäl-
let hade som regel att huset skulle vara städat, 
redskapen i ordning och allt färdigt, när julafton 
kom. Kvällen innan dukades julbordet extra fint 
och halm av toppkvalitet lades ut på golven.
Julgran inomhus har vi inte haft så väldigt länge. 
Tidigare ställde många granar utanför ytterdör-
ren för att skydda mot farligheter. 

Jultomten då? Här i Sverige är jultomten en 
kombination av gåvogivare och gårdstomte. Det 
är till gårdstomten, goenissen, som vi sätter ut 
julgröten för att han ska ta hand om djur och 
gård. Jenny Nyströms tomtebilder från 1800-ta-
let är inspirerade av goenissen. Sankt Nikolaus, 

som gett namn åt ”Santa Claus” och ”Sinter 
Klaas” – som är ett par av jultomtens många 
namn – var en ärkebiskop som levde på 200-talet 
och var känd för sin givmildhet.
Julnatten var i folktron en natt där övernaturli-
ga väsen var ute och rörde på sig. Natten mel-
lan julafton och juldagen firas midnattsmässa i 
många kyrkor. ”Änglarnas mässa” kallas det på 
en del håll eftersom julevangeliet berättar om hur 
änglarna sjöng av glädje när de lämnade bud till 
herdarna om Jesu födelse.

Juldagen är den stora dagen som gäller i till 
exempel Storbritannien och USA. Och det var 
också på självaste juldagen som Kristus föddes. 
På annandagen handlar många bibeltexter som 
läses i kyrkan här i Sverige om den helige Stefa-
nos, den första kristna människan som dödades 
för sin tro.

På nyårsafton har Sylvester, efter påven 
Silvester, namnsdag. Denna påve dog den 

31 december år 335. Nuförtiden är det-
ta datum årets sista dag i vår kalender. 
Nyårsnatten är magisk och lämplig 
för till exempel förutsägelser om 
väder, skörd och giftermål. Att fira 
med smällar och fyrverkerier är en 

lång tradition, även om den från 
början gick ut på att man med 

bössor sköt in det nya året.
Nyårslöften har vi hållit 
på med i drygt hundra år. 
Antagligen har vi också lika 

länge brutit våra nyårslöften.

Trettonhelgen firas till minnet av de tre 
vise männens besök i Betlehem efter Jesu födel-
se. Förr vandrade stjärngossar runt i byarna och 
framförde ett skådespel om Bibelns berättelse om 
stjärnan över Betlehem. 

Tjugondag Knut infaller alltid den 13 januari. 
Tjugo dagar efter jul markerar att julen är slut 
här i Sverige. Knut var en dansk hertig, Knut 
Lavard, som mördades den 7 januari 1131 och 
senare blev helgonförklarad. Han dog alltså da-
gen efter trettondagen, som förr var den dag som 
markerade att julen var över. Senare förlängdes 
julfirandet ytterligare en vecka och Knuts namns-
dag flyttades.
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Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en 
förordning om att hela världen skulle skattskri-
vas. Det var den första skattskrivningen, och den 
hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien.
Alla gick då för att skattskriva sig, var och en 
till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst 
hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret 
i Galileen upp till Judeen, till 
Davids stad
Betlehem, för att skattskriva sig 
tillsammans med Maria, sin
trolovade, som väntade sitt 
barn.
Medan de befann sig där var
tiden inne för henne att föda, 
och hon födde sin son, den
förstfödde. Hon lindade honom och lade honom 
i en krubba,
eftersom det inte fanns plats för dem inne i
härbärget. I samma trakt låg några herdar ute 
och vaktade sin hjord om natten. Då stod
Herrens ängel framför dem och Herrens
härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor
förfäran.
Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag 

bär bud till er om en stor glädje, en glädje för 
hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i
Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett
nyfött barn som är lindat och ligger i en
krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med 
ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: 

”Ära i höjden åt Gud och på jor-
den fred åt dem han har utvalt.” 
När änglarna hade farit ifrån dem 
upp till himlen sade herdarna till 
varandra: ”Låt oss gå in till
Betlehem och se det som har hänt 
och som Herren har låtit oss veta.”
De skyndade i väg och fann Maria 
och Josef och det nyfödda barnet 

som låg i krubban.
När de hade sett det berättade de vad som hade 
sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det 
häpnade över vad herdarna sade.
Maria tog allt detta till sitt hjärta och
begrundade det.
Och herdarna vände tillbaka och prisade och 
lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt 
var så som det hade sagts dem.

Julevangeliet (Lukas, kapitel 2, vers 1-20)

I nästan alla Kävlinge församlings 
kyrkor finns det julkrubbor.
Figurerna på bilden står i
Korsbackakyrkan. Kyrkans krubba 
hör till en av de bäst bevarade i 
Sverige och är från 1930-talet.
Den första dokumenterade jul-
krubban skapades av Franciskus av 
Assisi på 1200-talet och fram till en 
bit in på 1900-talet sågs seden med 
julkrubba främst som en romersk-
katolsk tradition.
I Sverige förekom de första julkrub-
borna i katolska hem under sent 
1800-tal. Första gången en
julkrubba sattes upp i en svensk-
kyrklig kyrka var 1929 i S:t Petri 
kyrka i Malmö . (Källa: Wikipedia)

Men ängeln sade till 
dem: ”Var inte rädda. 
Jag bär bud till er om 
en stor glädje,
en glädje för hela 
folket.

Ett barn är fött ...
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Välkommen till våra verksamheter! (Kontaktuppgifter se s. 14 om ej annat anges)

Gudstjänster och mässor
Vi har ett fint utbud av olika typer av gudstjänster och 
mässor i våra kyrkor varje månad. Se kalendern i mitten av 
Kyrkbladet eller titta på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge

Babyrytmik 
För dig som är hemma med barn i åldern 0–2 år. 
En härlig stund där du och ditt barn kan sjunga, dansa, 
leka och busa med andra!

Öppet hus
För dig som är hemma med barn. Ingen åldersgräns. Vi 
leker, fikar, sjunger och pysslar.

Miniorer 
För åk F–3. Vi träffas efter skolan och pysslar, leker, bakar 
och hittar på annat kul. Här finns snälla kompisar och all-
tid något roligt att göra. Varje träff börjar med mellanmål 
och avslutas med en liten andakt. Vi hämtar gärna barnen 
på skola/fritids och följer dem till miniorerna!

Juniorer
För åk 4–6. Vi träffas efter skolan och har skoj, pratar om 
viktiga saker som vänskap, känslor och etik. Ibland läser vi 
en bibelberättelse. Vi pysslar, leker, bakar och gör små dra-
man. Vi börjar med mellanmål och avslutar med en liten 
andakt. Det går bra att komma direkt efter skolan.

Korsbackakyrkan
Tisdag klockan 11–11.40 (1–2 år)
Tisdag klockan 13–13.40 (3 mån–1 år)
Kontakt: Anna Lindelöf

Rinnbovägen 32
Fredag klockan 9–12
Kontakt. Anna Rubin och Lisa Borssén
Lilla Harrie Byagård
Tisdag klockan 14–16
Kontakt: Ann-Margreth Jakobsson
(tel. 046-24 96 58, 0735-734051)

För skolbarn 6–12 år.

Lilla Harrie Byagård
Tisdag klockan 17.30–19
Kontakt: Ann-Margreth Jakobsson (tel.nr. se ovan) och 
Catarina Brenden

Måndagsminiorerna
Klockan 14–16, Rinnbovägen 32
Tisdagsminiorerna
Klockan 14–16, Nordanväg 14 C
Onsdagsminiorerna
Klockan 14–16, Rinnbovägen 32
OBS! Avgift 150 kr/termin
Kontakt: Henrik Esping, Irene Andersson och Catarina 
Brenden

Torsdagsjuniorerna
Klockan 14.30–16.30 på Nordanväg 14 C
Fredagsjuniorerna
Klockan 14.30–16.30 på Rinnbovägen 32
OBS! Avgift 150 kr/termin
Kontakt: Henrik Esping, Irene Andersson och Catarina 
Brenden

Toniorer
För dig som går i sjuan. Vi fikar, pysslar, snackar och gör 
roliga uppdrag, utflykter och övernattningar.

Korsbackakyrkan
Onsdag efter skolan
OBS! Avgift 150 kr/termin
Kontakt: Henrik Esping och Irene Andersson

Sjunga i kör (alla åldrar)
GodIs-kören
För åk F–3. Vi sjunger, leker och har skoj. Några gånger 
per termin sjunger vi i gudstjänst.

Församlingshemmet
Tisdag klockan 18–18.45
Kontakt: Anna Lindelöf

Körigt-kören
För åk 4–6. För dig som är 10–12 år och gillar att sjunga. 
Körigt börjar direkt efter skolan med mellis och sedan 
sjunger vi.

Församlingshemmet, tredje våningen
Onsdag direkt efter skolan
Kontakt: Lisa Borssén

Ungdomskören The Saints
För dig som går på högstadiet och uppåt och gillar att 
sjunga. Vi sjunger mest pop och låtar vi hittar tillsammans.

Församlingshemmet, tredje våningen
Tisdag klockan 18–19
Kontakt: Lisa Borssén

Har du en hand över?
Vill du hjälpa till vid gudstjänster eller i andra samman-
hang i Kävlinge församling? Det skulle vara jättebra!
Du gör ditt engagemang precis så stort som du själv
känner att du vill och orkar och har tid med.
Tveka inte att höra av dig – din insats gör skillnad.
Kontakta: Brita Wahlström, tel. 046-73 99 02
brita.wahlstrom@svenskakyrkan.se
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Kävlinge kyrkokör (damkör)
Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 19.20–21.20
Kontakt: Anna Lindelöf

Harrie-Wirke kyrkokör (blandad kör)
Församlingshemmet, Birgittasalen
Torsdag klockan 19–21.30
Kontakt: Hans-Peter Frank

Tisdagskören (för pensionärer)
Församlingshemmet, tredje våningen
Tisdag klockan 13–13.45
Kontakt: Hans-Peter Frank

Dragspelsklubben
För dig som spelar dragspel och vill lira tillsammans med 
andra.

Församlingshemmet, Birgittasalen.
Måndag jämn vecka klockan 18.30
Kontakt: Kenneth Thomasson (tel. 0702-32 58 77)

Lördagshäng
En lördagkväll i månaden är du välkommen till försam-
lingshemmet, tredje våningen, för att umgås och träffa nya 
vänner. En kväll helt utan krav! Vi hittar på olika aktivite-
ter, som matlagning, spelar sällskapsspel eller frågesport. 
Eller något annat vi känner för.
Tid och datum är klockan 17–21 den 4/2, 4/3, 1/4, 6/5.
Kontakt: Anna Rubin

Tisdagsklubben
Församlingens pensionärsförening träffas varje tisdag
under teminerna. Du som är medlem bjuds på underhåll-
ning och kaffe med fikabröd.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 14
Avgift 20 kronor betalas vid varje träff
Kontakt: Laila Johannesson (tel. 046-73 06 91)

Biljardcafé
Dags att lägga in en stöt? Såväl nybörjare som ”gamla 
stötar” är välkomna att ställa sig i kön till biljardbordet. 
Du som blir hungrig av spelandet kan hugga in på kaffe/te 
och smörgås.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 9–11

Kävlinge Kyrkliga Arbetsförening
Här träffas deltagarna en onsdag i månaden klockan 18, 
församlingshemmet, Birgittasalen.
Kontakt: Elsa Hansson (tel. 046-73 36 54)

Södervidinge Kyrkliga Syförening
Här träffas deltagarna tredje måndagen i månaden klock-
an 19, kyrksalen, Södervidinge kyrka.
Kontakt: Maj-Britt Håkansson (tel. 046-73 25 16)

Virke Kontaktgrupp
Här träffas deltagarna första tisdagen i månaden klockan 
14, hemma hos någon av dem.
Kontakt: Barbro Englesson (tel. 046-73 70 07)

Dart för damer
Alla damer är välkomna för att invigas i dartspelandets 
ädla konst och märkliga poängberäkning. Kaffe/te och 
smörgås dukas förstås fram.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tosdag klockan 9.30–11

Frivoliteter
Att knyta frivoliteter, vackra spetsar, är ett klurigt hant-
verk. Vill du lära dig? Då är du välkommen till oss.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 09.30–11
Kontakt: Pastorsexpeditionen

Sopplunch
Kom och njut av hemlagad soppa! Vi inleder med
middagsbön och avslutar med soppa, dryck, smör och 
bröd samt kaffe med liten kaka.

Besöksgruppen
Önskar du få besök eller har du kanske möjlighet att själv 
hjälpa till som besökare? Välkommen att ta kontakt med 
församlingens besöksgrupp. Gruppen möter människors 
behov av kontakt och hjälp genom telefonsamtal och hem-
besök. Deltagarna hjälper också till vid våra sångandakter 
på Billingshäll och Kullagården.

Syföreningar
I församlingen finns tre härliga och flitiga syföreningar.

Kontakt: Eva Borgström

Filmkvällar
Under våren visas film i församlings-
hemmet, Birgittasalen, en onsdag i 
månaden. Efteråt fikar vi och samtalar 
om filmen vi sett. Ingen föranmälan 
eller entréavgift.

Tid och datum är klockan 18.30–21 
den 1/2, 8/3, 5/4, 3/5.
För detaljerat program se
www.svenskakyrkan.se/kavlinge
Kontakt: Eva Borgström

Församlingshemmet, Birgittasalen
Torsdagar udda veckor klockan 12
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Kalendarium
NOVEMBER

27 1 i advent 11.00
14.00
16.00
18.00

Adventsmässa konfirmandupprop i Korsbackakyrkan
Gudstjänst med kaffe i Lilla Harrie
Adventsgudstjänst med Hembygdsföreningen och spelmän i Gamla kyrkan
Gudstjänst med Harrie Wirke kyrkokör i Stora Harrie

30 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: 45 år

DECEMBER

3 Lördag 12.00
16.00

Öppet hus med kaffeservering i Birgittasalen klockan 12–16.
Dragspelsklubbens julkonsert i Korsbackakyrkan

4 2 i advent 11.00
18.00

Nallemässa i Korsbackakyrkan
Polisens kör och musikkår i Korsbackakyrkan

7 Onsdag 18.00 Julspel i Korsbackakyrkan

11 3 i advent 11.00
16.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Luciagudstjänst med julfest i Lilla Harrie byagård
EKO-gudstjänst med musik, kaffe och julmarknad i Virke

13 Tisdag 19.00 Luciagudstjänst i Korsbackakyrkan

17 Lördag 16.00 Morendo Brass i Korsbackakyrkan

18 4 i advent 11.00

18.00

Mariamässa i Gamla kyrkan, LL Dance Company, sångsolist
Ellen Sundvall med kör
Julmusikgudstjänst i Stora Harrie

24 Julafton 10.00
11.00
12.00
14.00
16.00
23.30

Andakt på Billingshäll
Samling kring krubban i Korsbackakyrkan
Öppen jul i Birgittasalen (OBS! Föranmälan! Läs mer på sidan 11)
Julbön i Stora Harrie, solist Maria Skogh
Julbön i Gamla kyrkan, Yrsa Helmer sång, Olof Zetterquist saxofon
Midnattsmässa i Korsbackakyrkan, Musik i julnatten i Södervidinge

25 Juldagen 06.30
08.00

Julotta i Gamla kyrkan, Annica Eriksson trumpet
Julotta i Lilla Harrie, Harrie-Wirke kyrkokör

26 Annandag jul 16.00 Julens sånger med personalensemblen och glögg i Virke

31 Nyårsafton 16.00 Nyårsbön i Gamla kyrkan

JANUARI

1 Nyårsdagen 18.00 Fredsmässa i Taizéton i Gamla kyrkan

6 Trettondedagen 16.00 Musikmässa i Korsbackakyrkan

8 1 efter 
Trettondedagen

11.00
18.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Musikgudstjänst i Stora Harrie kyrka
EKO-mässa med kaffe och söndagsmarknad i Virke kyrka

15 2 efter
Trettondedagen

11.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Lilla Harrie

22 3 efter
Trettondedagen

11.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Södervidinge

29 4 efter
Trettondedagen

11.00
18.00

Gudstjänst med kaffe i Stora Harrie
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

31 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan
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FEBRUARI

1 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: The Danish Girl

5 Kyndelsmässo-
dagen

14.00
18.00

Gudstjänst med utdelning av dopduvor i Korsbackakyrkan
Musikmässa i Lilla Harrie

12 Septuagesima 11.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
EKO-gudstjänst med kaffe och söndagsmarknad i Virke

15 Onsdag 19.00 Församlingsafton i Södervidinge

19 Sexagesima 11.00
18.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Kvällsmässa med kaffe i Stora Harrie

26 Fastlagssön-
dagen

11.00
14.00
18.00

Nallegudstjänst i Korsbackakyrkan, därefter fastlagsfest i Birgittasalen
Gudstjänst med kaffe i Södervidinge
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

28 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

VARJE VECKA

Tisdag 16.00   Sångandakt på Billingshäll

Onsdag 08.30   Morgonmässa i Gamla kyrkan

Onsdag i jämna veckor 14.00 
14.30

  Allsång på Kullagården 
  Andakt på Kullagården

Torsdagar 18.30   Bara Vara i Gamla kyrkan

Använd gärna kyrktaxi, tel. 71 02 68, för att åka till våra gudstjänster!
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Gott och blandat december–februari

Nallar och andra gosedjur är 
förstås alltid välkomna till 
Kävlinge församlings kyrkor. 
Ibland har vi särskilda
tillfällen när de är extra
välkomna. Den 4 december är 
det nallemässa i Korsbacka-
kyrkan och den 26 februari 
nallegudstjänst på samma 
ställe, med fastlagsfest efteråt 
i Birgittasalen. 

Höstens sista
filmkväll är den 30 

november.
Vårterminens

filmkvällar drar 
igång den 1

februari.

Lucia och hennes 
följe bjuder på skön 
sång och fin, ljus 
stämning även i år. 
Redan den 11 de-
cember kommer hon 
till Byagården i Lilla 
Harrie för att sprida 
ljus. På själva
luciadagen är det 
Korsbackakyrkan 
som hon gästar.

”Sanna och farmor firar jul” heter årets julspel, som spelas upp 
den 7 december klockan 18 i Korsbackakyrkan. På bilden ser 
du församlingens diakon Anna Rubin, som var ängel i 2015 års 
julspel.

Finns det ett bättre sätt att inleda 
det nya året än med en fredsmässa 
i Taizé-ton? Gamla kyrkan, 
nyårsdagen klockan 18.

God
Jul
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Sveriges dragspelsklubb med Maria Skogh syns och hörs 
den 3 december i Korsbackakyrkan. Julorkestern, som 
delvis är samma personer, gästar Södervidinge kyrka på 
julaftons ”Musik i julnatten”.

Fart och fläkt på fjolårets Mariamässa, 
som bilden visar. Även i år blir det
Mariamässa i Gamla kyrkan. Och det lär 
svänga! Den 18 december vankas både 
körsång, solosång och dans.

Den 5 februari, 
på Kyndelsmässo-
dagen,  delas dop-
duvor ut i Kors-
backakyrkan till 
alla som döpts 
i församlingen 
under 2016. 

Kaffe 
bjuds ofta i Kävlinge

församling. Ta en titt i kalen-
dern så du vet när du kan få 

en kopp!

Klockan 12 
på julafton bjuder

Kävlinge församling, i samarbete 
med Kävlinge kommun, in till öppen 
jul i Birgittasalen, församlingshemmet 

på Västergatan. Där vankas en god
bit julmat i goda vänners lag.

Föranmälan behövs: ring pastorsex-
peditionen mån–fred kl. 10–12 

senast den 16 december.
- 11 -



År 2017 är det 500 år sedan reformationen. 
Ett halvt sekel sedan munken Martin Luther spi-
kade upp sina teser på kyrkdörren i Wittenberg. 
Det uppmärksammar såväl katoliker som luthe-
raner världen över.
När Martin Luther år 1517 gick till öppen pro-
test mot den utbredda handeln med avlatsbrev, 
gjorde han det i enlighet med sin teologiska och 
andliga övertygelse. Det hela ledde till en splitt-
ring inom den västerländska kristenheten, som i 
sin tur gav upphov till konflikter och våld.
Men, vem var Martin Luther?

Han föddes den 10 november 1483 i Eisleben, 
Tyskland, som då var en del av det tysk-romers-
ka riket. Han gick först i läroverket och började 
därefter studera juridik, allt enligt faderns öns-
kemål. Ödet, eller om det var Guds försyn, ville 
annorlunda.
Den 2 juli 1505 var han nära att bli träffad av 
blixten. Tacksam över att ha klarat sig undan 
välbehållen, utropade han ett löfte om att bli 
munk. Luther drog till Erfurt och dess augus-
tinkloster, där han fastade, bad och biktade sig. 
Han prästvigdes, undervisade i teologi och blev 
senare doktor i bibellära.

Hur var det då med teserna som spikades upp?
Allt började med att en munk skickades till Tysk-
land för att sälja avlatsbrev, som skulle finansiera 
byggandet av Peterskyrkan i Rom.
Det var den slösaktiga påven Leo X som inte 
kom på något annat sätt att hitta pengar till 
kyrkbygget.
Ett avlatsbrev var ett påvligt brev som blev en 
genväg till syndaförlåtelse.

Breven kunde både köpas för att släta över 
synder som begåtts – och för att i förväg bli för-
låten för sådant som ännu inte hade gjorts.

Det där var ett riktigt ofog, tyckte Luther som 
brevledes klagade hos ärkebiskop Albrecht av 
Mainz och då bifogade sin disputation på ämnet 
”Avlatsbrevens makt och verkan”, senare känd 
som de 95 teserna.
Det sägs att teserna spikades upp på slottskyr-
kans dörr i Wittenberg, den 31 oktober 1517. 
Spikandet blev startskottet till den protestantiska 
reformationen och teserna översattes snart från 
latin till tyska, och kopior spreds snabbt i Euro-
pa. Istället för att svara på brevet, sattes påvli-
ga resurser in för att bekämpa rebellen Luther. 

Påven krävde att Luther skulle ta tillbaka det 
mesta av det som stod i teserna. Icke sa Nicke, 
tyckte Luther, brände påvens kravbrev och skrev 
en bok om bränningen. Då bannlystes han. När 
han vägrade göra avbön förklarades han fredlös, 
men togs i beskydd av Fredrik III av Sachsen. På 
borgen Wartburg kunde han sitta och fortsät-
ta författa samt översätta Nya testamentet till 
tyska.
Han formulerade ännu tydligare sin syn på den 
kristna tron, bland annat genom att säga nej till 
obligatorisk bikt och till avlatsbrev. Han skapade 
en ny kyrka, med en enkel mässa där alla fick ta 
nattvarden, utan tal om offer. Gamla testamentet 
översattes också och han skrev Lilla och Stora 
katekesen.

Han dog 62 år gammal år 1546 och ligger 
begravd i slottskyrkan i Wittenberg.

Rebellen bakom reformen

Längst t.v. Luthers arbetsplats på Wartburg. Porträttet t.v. visar Luther som vi ofta ser 
honom. Det t.h. visar honom på dödsbädden. Han dog efter en tids sjukdom. Boken är 
en av de tusentals skrifter som Martin Luther författade under sin livstid.
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Samarbete. Gemenskap. Glädje. Tre nyckelord 
som beskriver det som blev både vägen till och 
resultatet av arbetet med väggmålningen ”Ska-
pelsens sju dagar” som finns på tredje våningen i 
församlingshemmet.
SKAPELSEN. Det var en gång fyra tjejer som 
gick med i Kävlinge församlings ungdomsgrupp, 
precis efter konfirmationen för drygt ett år sedan.
När församlingen lite senare startade Unga
Ledare, ville Angelica Backlund
Bendrén, Ellen Andersson, Tilde 
Pettersson och Sofie Dahlberg hellre 
stanna kvar i ungdomsgruppen.
Så blev det.
Förra hösten fick de en idé.
– De ville måla på en vägg, så jag kollade 
om det var okej och efter ett tags funde-
rande fick vi ja. Vi mätte väggen och den 
var 3,5 meter bred. Det passade bra till 
Skapelsen, en halv meter för varje dag, 
berättar Irene Andersson som var försam-
lingens ledare för gruppen.
De tog en dag i taget. Irene läste ur Ska-
pelseberättelsen och så målade tjejerna om just 
den dagen. Så fortsatte det.
Efter flera månader var väggmålningen färdig. 
En sann färgexplosion som verkligen berättar en 
historia.
Kanske någon undrar över regnbågen? Den finns 

väl inte omnämnd någonstans i Skapelseberättel-
sen?
Irene förklarar:
– Den är gruppens eget signum, de ville gärna ha 
med det och visst blev det fint?
Irene är stolt över gruppens vackra målning.
– Den betyder verkligen jättemycket för mig. Jag 
vet vad varje penseldrag betyder och hur mycket 
arbete som ligger bakom. Dessutom har jag fått 

ut så mycket av att se dem samarbeta! 
Man har fått lära känna dem på ett 
speciellt vis och dessutom har de varit 
rena rama änglarna under tiden.
Ungdomarna själva är också stolta.
– För mig symboliserar väggmålning-

en kreativt skapande och vårt samarbete 
i gruppen. Vi utgick från ett koncept och 
satte successivt under processen vår egen 
prägel på den. Jag är jättenöjd med resul-
tatet och det var så kul att genomföra pro-
jektet med personer jag står nära! säger 
Angelica Backlund Bendrén.
Hon beskriver också hur ungdomsgrup-

pen var en plats för avslappning, där hon kunde 
vara sig själv.
För Ellen Andersson innebar gruppen stärkta 
vänskapsband.
– Jag har växt som människa och lärt mig mas-
sor. Jag saknar verkligen gruppen.

Fyra tjejer – sju dagar – en vägg
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Kontakt

Pastorsexpeditionen Västergatan 7, 244 30 Kävlinge.
Telefon vardagar 10–12: 046-73 99 00
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se 
Församlingsgården (Birgittasalen) 
ligger runt hörnet, med ingång från Slöjdgatan.

Åsa-Mari Nilsson, assistent
046-73 99 18
asa-mari.nilsson@svenskakyrkan.se

Kävlinge kyrkl. arbetsförening: Elsa Hansson, 73 36 54
Södervidinge kyrkl. syförening: Maj-Britt Håkansson, 73 25 16
Virke kontaktgrupp: Barbro Englesson, 73 70 07
Tisdagsklubben: Laila Johannesson, 73 06 91
Besöksgruppen: Eva Borgström, 73 99 04

Mats Andersson-Risberg, kyrkoherde
73 99 01
mats.a.risberg@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 80 94

Brita Wahlström, kyrkokamrer
73 99 02
brita.wahlstrom@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-319 80 96

Eva Borgström, komminister
73 99 04
eva.borgstrom@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 00 75

Eva Falck, komminister
73 99 14
eva.falck@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 00 42

Anna Åberg, komminister
73 99 03
anna.aberg@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 10 25

Anna Rubin, diakon
73 99 16
anna.rubin@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-245 67 77

Hans-Peter Frank, kyrkomusiker
73 99 07
hans-peter.frank@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 77 72

Kaja Træholt-Holmqvist, förskolechef
73 38 72
kaja.holmqvist@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-322 10 29

Anna Lindelöf, kyrkomusiker
73 99 06
anna.lindelof@svenskakyrkan.se
Mobil: 070- 319 04 86

Anna Söderquist, kommunikatör
73 99 13
anna.soderquist@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-240 28 96

Catarina Brenden, pedagog
73 99 08
catarina.brenden@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-228 84 45

Lisa Borssén, kyrkomusiker
73 99 05
lisa.borssen@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-276 45 61

Irene Andersson, pedagog
73 99 08
a.irene.andersson@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-263 99 34

Henrik Esping, pedagog
73 99 10
henrik.esping@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 80 18

Carina Fredin, kyrkovaktmästare
73 99 00
carina.fredin@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-524 56 07

Johan Solstad, församlingsvärd och kyrkovakt-
mästare (Birgittasalen), 73 99 11
johan.solstad@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-524 90 02

Candela Kristiansson, kyrkogårdschef med 
fastighets ansvar, 73 19 32
candela.kristiansson@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-524 56 17

Kyrkogårdsvaktmästare, (Södervidinge, Stora 
och Lilla Harrie samt Virke), 73 99 00
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-524 56 40

Lennart Englesson, kyrkorådets ordförande
73 70 07
lennart.englesson@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-876 99 67
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SETT OCH SKETT – ett litet urval av händelser i församlingen                                                                                                                      
LUTHERSKT. I slutet av augusti reste några av de 
anställda samt förtroendevalda från Kävlinge för-
samling och Västra Vrams pastorat till Tyskland 
tillsammans.
Resans tema var ”I Luthers fotspår”. Det blev en 
hel del traskande på historisk mark och ganska 
många mil i buss.
Tre ord kan summera resan: Värme, vänskap, 
vacker sång. Temperaturen höll sig under
dygnets ljusa timmar kring 30-gradersstrecket. 
Nya vänner fann varandra över församlingsgrän-
serna, men vi fick också en chans att träffa glada 
människor i Kävlinge församlings vänförsamling 
Bad Dürrenberg. Där vankades härlig sång. Kyrk-
besökarna i Bad Dürrenberg fick njuta av ”En 
vänlig grönskas rika dräkt” i fyra stämmor,
framförd av de besökande svenskarna.
Läs mer om Luther på sidan 12.

UPPTAKT. Den 4 september var det dags att dra 
igång terminen med Upptaktsmässa i Korsbacka-
kyrkan. Trevlig stämning och gott att äta! Och så 
mycket härligt folk som kom!

MUSIK. Änglamusik på 
harpa i Gamla kyrkan.
Orgelafton med elever i 
Korsbackakyrkan.
Flöjtkonsert till Jacob 
Bruuns minne i Södervi-
dinge kyrka.
Musik i olika former står 
ofta på schemat i våra
kyrkor och brukar locka en 
hel del besökare.

EKO. Vi arrangerade också 
EKO-gudstjänst med söndagsmarknad 
i Virke i september.
En hel del personer som säljer
närproducerade varor fanns på plats 
på premiären. Söndagsmarknaderna 
och gudstjänsterna med ekologiskt 
tema fortsätter några månader till, 
precis som nu en gång i månaden.
Vi hoppas att det ska komma lika 
många besökare, både som säljer och 
som köper. Och som går på
gudstjänsten också, förstås!
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SETT OCH SKETT – ett litet urval av händelser i församlingen                                                                                                                      

VÄLGÖRANDE. Vårt Café Världens Barn
lockade massor av besökare i alla möjliga åldrar. 
Det bjöds på musikalisk underhållning från bar-
nen på förskolan Stjärnan och GodIskören, men 
också från Sjörövar-Anna och Lisa Landkrabba. 
Mr Mysco trollade och församlingens

syföreningar sålde lotter med prima vinster. 
Sammanlagt nästan 14 000 kronor kom in och 
skänks till Världens Barn.
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Text: Anna Söderquist 
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Upplaga: 5 500 exemplar. Distribution: Posten. Nästa nummer distribueras 23/2 - 2017.

VRÅLÅK. I augusti hölls en motormässa i Lilla 
Harrie. Massor av läckra bilar syntes!
             

FIXAD. Lilla Harrie kyrka har varit stängd för 
renovering en tid. Den 27 november klockan 14 
är det nypremiär för gudstjänsterna där igen.     


