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FAKTA
Ålder: 63
Familj: hustrun Eva samt fyra döttrar, delvis utflugna
Gör på fritiden: spelar dragspel och tennis och träffar barn och barnbarn
Har på 25 år hunnit med: 742 dop, 1 505 konfirmander, 275 vigslar, 596 begravningar
Kuriosa: var med och startade Sveriges Dragspelsklubb för fyra år sedan, är en av medlem-
marna i Matz-Kennethz dansband samt en av herdarna i Trio Tre Herdar som startade för 
tjugo år sedan vid den stora tågurspårningen i Kävlinge.
Andra beskriver honom som: ”tävlingsmänniska”, ”lyssnande”, ”visionär”.

Ett kvarts sekel. Så lång tid har gått sedan 
Mats Andersson Risberg blev Kävlinge 
församlings kyrkoherde. Han summerar 
tiden som rolig och utmanande.
När hans första år här var slut, hade drygt 
21 000 personer deltagit i församlingens olika 
gudstjänster. Motsvarande siffra för 2016 var 
36 000.
Vad är nyckeln till denna framgång?
– Att göra det som folk vill ha, som är relevant 
och angeläget. Och det gör vi, men det kan 
förstås aldrig bli fullgott. En viktig del av detta 
är musik, men också att samarbeta med olika 
organisationer, föreningar till exempel. Vi måste 
finnas där människor finns!
Mats Andersson Risberg är noga med att poäng-
tera att han ser det som en förmån att arbeta i en 
församling bestående av trevliga, goda och glada 
människor. Även medarbetarna – ungefär 50 
personer är anställda i församlingen – beskrivs 
som kreativa och driftiga, och de förtroendeval-
da lämnas inte heller utanför.
– De är och har varit positiva och bra att arbeta 
med hela tiden.
Det är ingen självklarhet att någon stannar kvar 
på samma arbetsplats i 25 år. Kyrkoherden be-
skriver tiden som utmanande.
– Det har det varit på alla plan. Samhället har 
utvecklats på ett omvälvande sätt, Kävlinge som 
ort har gjort ett paradigmskifte. Kontexten kyr-
kan lever i idag är något helt annat än då. Det 
gäller att aldrig stanna upp, utan att hela tiden 
utveckla, förnya och förbättra.
Utmaningen i sig har samtidigt varit rolig. Att 
hitta nya sätt att arbeta, med och i förändringen, 
sporrar.

1992 tog Mats Andersson Risberg över en fin, 
kyrklig tradition här i Kävlinge. Hans föregång-
are hade banat väg, inte minst Martin Lind, vars 
devis var att hålla ”folkliga mässor som ändå 
innehåller djup”.
Han har många minnen från åren som gått. Den 
årliga motormässan i Lilla Harrie, är en av flera 
favoriter.
– Jag gillar ju bilar och så brukar det vara fullt i 
kyrkan och mycket musik!
Julnattsmässan i Södervidinge beskriver han som 
”fullständigt obetalbar” och minnet då försam-
lingen för några år sedan satte upp musikalen 
”Jesus Christ Superstar” i Korsbackakyrkan, får 
honom att le stort.
Rent praktiska förändringar har också synts. När 
förskolan Stjärnan startades, kyrksalen i Söder-
vidinge skapades, renoveringen av Lilla Harrie 
kyrka, satsningen på Virke kyrka som miljökyr-
ka och församlingshemmets om- och tillbyggnad 
i Kävlinge. Just församlingshemmet skaver dock 
lite. Kyrkoherden hoppas och tror att denna sak 
ska kunna förändras inom några år, genom att 
bygga på tom mark uppe vid kyrkogården.
– Församlingshem, kontor och expedition och 
kanske rentav ett äldreboende. Så vill jag knyta 
ihop säcken.

Kyrkoherden 25-årsjubilerar 

Tiden går fort när man har kul!

1992  2017
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Kävlinge kyrkliga arbetsförening, som 
2017 firar 82 år, tar gärna emot nya
medlemmar.
På många ställen kallar sig liknande verksamhe-
ter för syförening. Men, det som man heter här 
är definitivt en mer adekvat benämning, nämli-
gen arbetsförening. Sömnad är inte något man 
ägnar sig åt då man träffas en gång i månaden i 
Birgittasalen i församlingshemmet.

På mötena handlar det istället om förkovran i 
hantverk och omvärldsbevakning. Ofta gästas 
föreningen av någon person som berättar om
varierande ämnen. Nu i vår ska medlemmarna 
till exempel få höra Axel Mortensen berätta om 
hur han och Niclas Jadberg startat en skola i 
Afrika.

Arbetet som görs i föreningen leder främst fram 
till två stora evenemang årligen: På våren bru-
kar man arrangera wienercafé med modevisning 
och tårta. På hösten är det alltid Café Världens 
Barn, med varierande underhållning. Vid båda 
tillfällena är det också lotterier och försäljning av 
hembakt, syltat och saftat. All behållning går till 
olika typer av projekt ute i världen.

– Det kan vara att stötta ett barnhem, en skola, 

ett kvinnoprojekt till exempel. Dessa finns oftast 
i olika katastrofdrabbade områden. Under 2016 
var den stora kampanjen ”Maträtten”, som går 
ut på att alla människor har rätt att äta ett mål 
mat om dagen, berättar Eva Borgström.

Eva Borgström är en av prästerna i Kävlinge
församling och den som är samordnare för
Kävlinge kyrkliga arbetsförening. Det har hon 
varit sedan 2004, vilket gett henne stor glädje 
på flera sätt – inte minst då hon lärt känna så 
många trevliga och engagerade människor.

Kävlinge kyrkliga arbetsförening har cirka 25 
medlemmar i varierande åldrar. Men, det ska 
erkännas att de allra flesta har uppnått pensions-
åldern. Under året som gick miste föreningen 
tyvärr tre eldsjälar. Nu hoppas medlemmarna få 
sällskap på träffarna av lite nya krafter.

– Vi har pratat om det och alla är överens om att 
det skulle vara hemskt roligt med fler deltagare, 
säger Eva Borgström.

I församlingen finns också Södervidinge syfören-
ing och Virke kontaktgrupp. Kontaktuppgifter 
till dessa hittar du på s. 14, info om tider s. 7.
Mötena är kostnadsfria, förutom fikat.

Nya krafter behövs till gammal förening

Vill du vara 
med?

När är träffarna?
Oftast den tredje 
onsdagen i månaden 
i Birgittasalen i för-
samlingshemmet.

Hur dags?
Klockan 18.

Kontakta gärna:
Eva Borgström på 
tel. 070-319 00 75

Elsa Hansson,
ordförande, på
tel. 046-73 36 54.

Virke och Södervi-
dinge, s. 7 och 14.Eva Borgström har varit samordnare sedan 2004.
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Vill du förena nytta med nöje? Kom då till Birgittasalen lördagen den 8 april 
klockan 14–16 när Kävlinge kyrkliga arbetsförening och Södervidinge syför-
ening har sitt numera traditionella Wienercafé, med wienertoner på violin 
och piano. Dörrarna öppnas redan klockan 13.30.
Bered dig på en trevlig eftermiddag med flärd, fest, försäljning, lotterier och 
musik. Seniorshopen, Klädbutiken i Södervidinge och Lindri bjuder på
modevisning. På borden dukas kaffe/te och härlig Sachertårta fram.
Alla intäkter går till ”Allt för att utrota hungern” som är en del av Svenska 
kyrkans internationella arbete.
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Välkommen på Wienercafé!

Undrar du något? Hör av dig till
Anna Rubin 070-245 67 77
Irene Andersson 070-263 99 34

Har du kläder och skor att skänka till
vuxna eller barn?
Eller kanske har du leksaker som inte
behövs längre?
Vi tar gärna emot dem för att sedan skänka 
din gåva vidare till Citydiakonalen i
Malmö.

Vårinsamling till Citydiakonalen i Malmö

Söndagen den 24 april
Klockan 16.30–20.00
Rinnbovägen 32, Kävlinge

Välkommen!



THE AMAZING RACE. Den 11–13 november deltog ett antal ungdomar från Kävlinge församling, 
tillsammans med unga från andra skånska församlingar, i en rolig och spännande aktivitet: the 
Amazing Race. Kanske har du sett tv-programmet med samma namn? Där far amerikaner, som 
tävlar i par, runt i hela världen, letar ledtrådar, svarar på kluriga gåtor, tävlingsäter sådant man 
normalt inte skulle stoppa i munnen och gör en massa kul och emellanåt hisnande grejor.
Våra ungdomar fick dock nöja sig med att med hjälp av kollektivtrafiken i Skåne ta sig runt, klura 
ut ledtrådar, lösa uppgifter och så småningom nå slutmålet. Irene Andersson, som är barn- och 
ungdomsledare i Kävlinge församling, beskriver deltagarna som ”trötta, men nöjda” efter helgen.
Amazing, helt enkelt!

STOCKHOLM. I början 
av januari var det dags 
för några av Kävlinge 
församlings Unga Ledare 
att åka till Stockholm på 
studiebesök. Bland an-
nat besöktes Fryshuset, 
som vänder sig till unga, 
speciellt de som befinner 
sig i utanförskap. Även till 
exempel kyrkan S:ta Clara 
fick finbesök från Skåne.
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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

NonStop-kören
För åk 4–6. För dig som är 10–12 år och gillar att sjunga. 
Kören börjar direkt efter skolan med mellis och sedan 
sjunger vi till klockan 15.45.

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 17–18
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 på tel. 046-73 99 02
brita.wahlstrom@svenskakyrkan.se
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Tisdagskören (för pensionärer)
Församlingshemmet, tredje våningen
Tisdag klockan 13–13.45
Kontakt: Hans-Peter Frank

Kävlinge kyrkokör (damkör)
Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 19.20–21.20
Kontakt: Anna Lindelöf

Cantrices (flerstämmig damkör)
Församlingshemmet
Onsdag klockan 19–20.30
Kontakt: Lisa Borssén

Harrie-Wirke kyrkokör (blandad kör)
Församlingshemmet, Birgittasalen
Torsdag klockan 19–21.30
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)

Tisdagsklubben
Församlingens pensionärsförening träffas varje tisdag
under terminerna. På mötena bjuds det underhållning och 
kaffe med fikabröd. Terminens program, se s. 10.

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. 070-876 24 70)

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 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
FEBRUARI

26 Fastlagssön-
dagen

11.00
14.00
18.00

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

28 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

MARS

1 Askonsdagen 19.00 Askonsdagsmässa i Gamla kyrkan

3 Världsböndagen 12.00 Andakt i Gamla kyrkan, soppa efteråt i Birgittasalen

5 1 i fastan 11.00 Kyrkoherdens 25-årsjubileum i Korsbackakyrkan, Sveriges Dragspelsklubb, Maria 
Skogh, Tisdagskören, lätt lunch serveras efteråt i kyrkan

8 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Kvinnan i guld

12 2 i fastan 11.00
14.00
18.00

Högmässa i Gamla kyrkan
EKO-mässa med kaffe och söndagsmarknad i Virke kyrka
Musikgudstjänst, Thomas Carlström underhåller på Bob Dylan-tema, kaffe i Stora 
Harrie kyrka

15 Onsdag 19.00 Församlingsafton i Birgittasalen, trädgårdsexpert Gunnel Carlson gästar

19 3 i fastan 11.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan, Cantrices och musiker
Gudstjänst för stora och små, kyrkkorv serveras, i Lilla Harrie kyrka

26 Jungfru Marie 
bebådelsedag

14.00
18.00

Musikgudstjänst med kaffe och våfflor i Södervidinge kyrka
Mässa i Taizé-ton i Gamla kyrkan

28 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

APRIL

2 5 i fastan 11.00
14.00

Dansbandsmässa med Matz-Kennethz i Korsbackakyrkan
Gudstjänst med kaffe i Stora Harrie kyrka

4 Tisdag 17.00 Spaghettikväll i Lilla Harrie byagård, drop-in klockan 17–19

5 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Tusen gånger godnatt

8 Lördag 14.00 Wienercafé i Birgittasalen (läs mer s. 4)

9 Palmsöndagen 11.00
14.00

Nallegudstjänst med kyrkkorv i Korsbackakyrkan
EKO-mässa med kaffe och söndagsmarknad i Virke kyrka

10 Måndag 19.00 Passionsandakt, kort musikmeditation i Gamla kyrkan

11 Tisdag 19.00 Passionsandakt, kort musikmeditation i Gamla kyrkan

12 Onsdag 19.00 Passionsandakt, kort musikmeditation i Gamla kyrkan

13 Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa i Gamla kyrkan, kör

14 Långfredagen 11.00 Långfredagsgudstjänst i Korsbackakyrkan, Cantrices ger Stabat Mater

15 Påskafton 23.30 Midnattsmässa i Gamla kyrkan, sångare medverkar

16 Påskdagen 11.00
14.00
18.00

Påskmässa, kör och blåsare, påsklunch, ägg och sill i Stora Harrie kyrka
Påskmässa, kör och blåsare, kaffe i Lilla Harrie kyrka
Musikgudstjänst i Korsbackakyrkan, Kävlinge kyrkokör med orkester

17 Annandag påsk 18.00 Emmausmässa i Södervidinge kyrka
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MAJ

3 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Så ock på jorden

7 4 i påsktiden 11.00
14.00
18.00

Mässa med Englandskonfirmander i Korsbackakyrkan
Gudstjänst med kyrkkaffe i Stora Harrie kyrka
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

14 5 i påsktiden 11.00
18.00

Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
Kvällsmusik i Lilla Harrie kyrka

21 Bönsöndagen 11.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Mässa med kyrkkaffe i Södervidinge kyrka

25 Kristi Himmel-
färdsdag

14.00 EKO-tornmusik med kaffe och söndagsmarknad i Virke kyrka

28 Söndagen före 
pingst

11.00
14.00
18.00

Musikgudstjänst med barnkörer i Korsbackakyrkan
Gudstjänst med kyrkkaffe i Stora Harrie kyrka
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

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 Gamla kyrkan

Använd gärna kyrktaxi, tel. 71 02 68, för att åka till våra gudstjänster!
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APRIL forts.

23 2 i påsktiden 11.00 Nallemässa med kyrkkorv i Korsbackakyrkan, barnkörer

25 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

30 3 i påsktiden 11.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan

JUNI

4 Pingstdagen 18.00 Musikmässa, Py Bäckman, körer och pianist ger konsert i Korsbackakyrkan

5 Annandag 
pingst

19.00 Gudstjänst i Södervidinge kyrka med kaffe

DET KOM ETT BREV... för ett tag sedan, 
adresserat till våra barn- och ungdoms-

ledare Irene och Henrik. Och vilket 
brev! Kävlinges logotyp, med de 
sex olika församlingskyrkorna, 

avbildad i färg och omhuldad 
av strålande sol, blå himmel och 

grönt gräs.
Härligt initiativ, tack till miniorerna 

som ritat och målat!



Gott och blandat mars–maj

VÅRLIGT. Py Bäckman gästar Kors-
backakyrkan den 4 juni. Tillsammans 
med pianist Ann-Marie Henning bjuds 
vårkonsert. Flerstämmiga körer
medverkar.

DYLAN. Thomas 
Carlström lirar 
Bob Dylan när han 
kommer till Stora 
Harrie kyrka den 
12 mars klockan 
18. 

GRÖNFINGRAD. Trädgårdsexperten 
Gunnel Carlson gästar församlingen 
två gånger i vår. Den 15 mars är
temat ”inspirerande trädgårdar” på 
församlingsaftonen i Birgittasalen 
och den 16 maj pratar hon om
vårkänsla i trädgården hos Tisdags-
klubben. Kom och lyssna och ta del 
av hennes goda råd!
(Foto: Pernilla Bergdahl)

GOSIGT. Nallar, dockor och 
andra gosedjur är förstås all-
tid välkomna till församling-
ens arrangemang. Men, de är 
alldeles särskilt välkomna när 
vi har nallemässa eller nalle-
gudstjänst. Denna termin har 
vi flera sådana.
Den 26 februari, den 9 april 
och den 23 april, i Korsbacka-
kyrkan alla gångerna.
Pssst! Mamma och pappa får 
också ta med sig sina nallar 
om de vill.

Tisdagsklubbens vårprogram 2017 (tisdagar klockan 14)

28/2 ”Mina år med populärmusiken”, med Benkt Åscar.

7/3 ”Mina fantastiskt roliga teaterår”, Marianne Mörck
berättar.

14/3 Seniorshopen visar vårens mode.

21/3 Inge Vidare – ”Tre glada spelemän!”

28/3 ”Lisa på vakt”. Vår kyrkomusiker Lisa Borssén berättar, spelar
musik och visar film om då hon gick högvakten.

11/4 Änglakören sjunger vackert i Stilla veckan.

18/4 Bengt ”F” Lindstedt visar film från Tunisien.

25/4 Vårutfärd till Furuboda.

2/5 ”Ännu äldre godingar i repris”, med Carina och Kenneth

9/5 Film: Om Skåne i olika årstider, Ingemar Skogar.

16/5 ”Vårkänsla i trädgården”, Gunnel Carlson – känd från tv – berättar 
och visar bilder.

23/5 Kören Strandlärkorna sjunger för och med oss.

30/5 OBS! Tiden är klockan 13 denna dag! Vårlunch med Tisdagskören 
och hattar och mössor.

PÅ

KALENDERN

s. 8–9

HÅLL KOLL

SÅ MISSAR
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JUBILEUM. Vår kyrkoherde 
Mats Andersson Risberg har 
varit i församlingen i 25 år. Det 
ska förstås firas! Den 5 mars 
blir det körsång, Sveriges drag-
spelsklubb med Maria Skogh 
samt lättare förtäring i Kors-
backakyrkan, med start klockan 
11. Välkommen!

EKO. En dag i månaden hålls 
eko-gudstjänst/mässa i Virke kyrka, 
med marknad efteråt. På markna-
den säljs bara närproducerat av 
olika slag. Vill du själv stå och sälja? 
Kontakta Carina Fredin på telefon 
070-524 56 07.DRAGIGT. Den 2 april blir det fart och fläkt i Korsbackakyr-

kan. Dansbandsmässan med Matz-Kennethz får det säkert att 
rycka i dansebenen på dig!

MUMSIGT. Den 26 februari är det först 
nallegudstjänst i Korsbackakyrkan och 
sedan fastlagsfest i Birgittasalen.
En månad senare blir det musikguds-
tjänst med kaffe och våfflor i Södervi-
dinge kyrka.
Visst låter det smaskigt? Alla är väl-
komna, du behöver inte föranmäla dig 
och det kostar ingenting heller!

PASSION. Påsken bjuder på flera till-
fällen att besöka kyrkan.Till exempel 
den 10–12 april klockan 19 kan du 
följa Jesus sista dagar före påskens 
stora drama och mysterium. Kort 
musikmeditation i Gamla kyrkan!

SLURPIGT. Ännu mera ätligt blir det 
den 4 april. Kom hungrig till Lilla
Harrie byagård och Kävlinge försam-
lings spaghettikväll! Drop in klockan 
17–19.

PÅ

KALENDERN

s. 8–9

SÅ MISSAR

DU INGA

EVENEMANG
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MODERLIG. På Långfredagens guds-
tjänst i Korsbackakyrkan framför 
Cantrices verket ”Stabat Mater” av 
Pergolesi.



Från påsken till pingsten
– och himlafärden däremellan

Påsk – när Jesus förrådes, dog men 
uppstod igen
Veckan före påsk kallas för stilla veckan. Det är 
sista veckan i fastan och handlar om dagarna 
innan Jesus korsfästes. På dymmelonsdagen, i 
stilla veckan, byttes förr kyrkklockans metall-
kläpp ut mot en av trä, en så kallad dymmel. 
Den fick klockklangen att låta dovare.
Sista måltiden som Jesus hade med lärjungarna 
var på skärtorsdagen. Han uppmanade dem att 
fortsätta bryta bröd och dricka vin tillsammans 
även när inte han skulle vara med. Denna måltid 
blev den första nattvarden. Senare samma natt 
grips Jesus i Getsemane trädgård, förrådd av 
Judas som avslöjat vem Jesus var. Judas pekade 
ut Jesus genom att ge honom en kyss.
Långfredagen är märkt av stillhet och allvar i 
kyrkan. Pontius Pilatus, den romerska ståt-
hållaren, dömde Jesus till döden för att 
ha kallat sig judarnas kung. Jesus kors-
fästs, dör och begravs.
På påskdagen upptäcks det att Jesu 
kropp är borta från graven. Han har 
uppstått! Han har dött för människorna, det 
onda har besegrats. Denna dag firar vi att allt 
tungt som stänger ute livet, är borta. Påskdagen 
är central i den kristna tron, en glädjens dag att 
fira.
Annandag påsk är den dag då Jesus visade sig 
för lärjungarna. Budskapet är att han går vid vår 
sida, han delar vår vardag.
Men, äggen, påskkäringarna och påskriset, då?
Jo, natten mot långfredagen var häxornas natt i 
det gamla bondesamhället. Då reste häxorna till 
Blåkulla för att träffa djävulen. Påskriset sym-

boliserar hur Jesus plågades. Ägg är en gammal 
symbol för liv. Och ägg var det många som 
avstod från under fastetiden. Men, när fastan var 
slut tog våren vid och då började hönorna värpa 
igen och det fanns gott om ägg.

Kristi himmelsfärdsdag – Jesus lämnade 
jorden
När Jesus hade uppstått, stannade han kvar till-
sammans med lärjungarna i fyrtio dagar.
Därefter lämnade han jorden, han fick kraft 
av den helige anden och lyftes upp i himmelen. 
Men, han blev ändå kvar nära oss människor.

Pingst – när Gud låter sin ande vara hos 
oss
Tio dagar efter Kristi himmelsfärd är det pingst 

och vi firar att Gud låter sin ande, hjälpa-
ren, vara här hos oss. Jesus hade lovat 
lärjungarna att de inte skulle bli över-
givna. När den helige anden kom till 
lärjungarna dånade det i huset, som om 

det var storm, en eldtunga kom till varje 
lärjunge och de började tala alla möjliga språk.
Pingsten kallas för hänryckningens tid, eftersom 
lärjungarna blev upprymda – hänryckta – av 
anden. Lärjungarna fick i uppdrag att leva vidare 
med anden och berätta om att Jesus uppstått och 
att alla skulle få evigt liv.
Ordet pingst betyder ”den femtionde” – vi firar 
pingst femtio dagar efter påskdagen. Annandag 
pingst är inte längre en allmän helgdag i Sverige. 
Men, i kyrkan är det fortfarande en helgdag som 
firas på temat andens vind över världen.

LUTHERFIRANDE.
I år är det ett halvt 
sekel sedan Martin 
Luther spikade upp 
sina teser på kyrkpor-
ten i Wittenberg. Detta 
firas på många sätt, 
runt om i världen.
Läs gärna mer om 
reformationsåret på 
Svenska kyrkans hem-
sida.
www.svenskakyrkan.se
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Kyrkoval
17sep2017

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan hålls val vart 
fjärde år och det sker alltid den tredje söndagen i september.
Då väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande 
fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, 
till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.
För att få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år. Du ska vara medlem i 
Svenska kyrkan och kyrkobokförd i en församling i Sverige senast den 18 augusti 
2017, då röstlängden fastställs.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Välkommen till Kävlinge församling, både i verkligheten och på webben!

Besök oss på:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge
www.facebook.com/kavlinge.forsamling
Dessutom hittar du våra kyrkor på facebook.
Vår förskola Stjärnan har så klart också en hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge/kyrkans-forskola-stjarnan

Var med och
rädda liv
du också!

Har du hört talas om ko-effekten?
En ko ger mjölk, det leder till

inkomster, bättre självkänsla, nya
investeringar. Och det är bara en del av

ko-effekten.
Förändringen börjar med en mätt mage.

tack för ditt bidrag.
du gör skillnad.

för allas rätt till mat.
SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3
BG 900-1223
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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 kyrkliga arbetsförening:
Elsa Hansson, 73 36 54
Södervidinge kyrkliga syförening:
Maj-Britt Håkansson, 73 25 16
Virke kontaktgrupp:
Barbro Englesson, 070-876 24 70
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

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

Lennart Englesson, kyrkorådets ordförande
lennart.englesson@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-876 99 67
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MINNEN. I början av 
november hölls en 
särskild gudstjänst i 
Korsbackakyrkan till 
minnet av försam-
lingsmedlemmar som 
gått bort det gångna 
året.

GLÄDJE. Den 3 december hölls portarna öppna i Birgitta-
salen. Arne Andersson och Lennart Tordenheim passade 
på att fika och umgås (ovan). Sandra Sokolovic kom med 
Ami, Lucas och Bobby Winther och gjorde samma sak 
(nedan).

PUBLIKDRAGARE. Årets julspel ”Sanna 
och farmor firar jul” (nedan) sågs av 
ungefär 900 personer! Plus säkert några 
till som valde att se det i bildspelsform 
på församlingens hemsida och facebook. 
Josef och Maria spelades av Henrik 
Esping och Anna Åberg. Herodes roll 
gjordes av Irene Andersson, de tre vise 
männen Agne Bengtsson, Mats Anders-
son Risberg och Lisa Borssén. Catarina 
Brenden var Sanna och 
Anna Lindelöf farmor.

HÄLSNING. Kävlinge församlings kyrkoherde 
Mats Andersson Risberg bjöd på en filmad jul-
hälsning 2016, med önskan om frid och fred på 
jorden. Han erinrade oss om att julen är en
glädjens tid, men också en svår tid för många.
Filmen spelades in i Gamla kyrkan i Kävlinge 
och du som missade den, men gärna vill se den, 
kan hitta den på youtube (sök på Kyrkoherdens 
julhälsning 2016).
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RENLIKT. Rudolf med 
röda mulen dök upp 
när Sveriges dragspels-
klubb höll sin julkon-
sert i början av decem-
ber.

LJUSPUNKT. Lucian 
Oda Huseid får ljusen 
tända av kyrkoherden, 
i Korsbackakyrkan på 
Luciadagen.

STJÄRNOR. Musikalen ”Stjärnnatten” lockade 
många till Stora Harrie kyrka några dagar före jul.MARIA. Mariamässan i Gamla kyrkan den 18 

december blev en upplevelse fylld 
med glädje, sång, musik och dans.

TISDAGSLUCIA. Traditionella luciasånger, vita särkar, levande ljus 
i både krona och hand. När Tisdagskören lussade i Birgittasalen 
den 13 december ekade applåderna långt ut på gatan efteråt.

FRED. En stilla mässa i Taizéton 
inledde det nya året. Tillsammans 
bad vi för fred i världen. Kan det 
finnas ett bättre sätt att börja ett 
alldeles nytt år?


