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Nu växer förskolan Stjärnan! 

Maj-Sept 2016

Sommarens härliga konserter – hela programmet 

Uppkopplad eller avkopplad i sommar? 
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Ledare

Glad sommar! 
När jag skriver detta har jag pre-
cis varit på Måsängen tillsammans 
med både lite äldre och mycket 
yngre i församlingen. Vi har firat 
”gökotta” och sjungit vårsånger. 
Se bilderna här intill. Det är härligt 
att känna vårvärmen, se de nya 
knopparna på träden, höra fåglar-
nas sång. Man känner att man le-
ver. På riktigt.
 
I det här bladet kan du också läsa om att vara ständigt 
uppkopplad, leva sitt liv i mobilen eller vid skärmen, lite 
i kontrast mot att leva på riktigt – IRL.
Troligen behöver inte det vara någon motsättning, men 
jag vill ändå uppmana dig att försöka ta vara på som-
maren på riktigt. Fånga dagen, lev i nuet, njut av livet! 
Se människorna omkring dig. Och välkommen till våra 
kyrkor i sommarens tid.

Glad sommar!
Mats

Kyrkbladet hette tidigare Församlingsbladet och ges ut av Svenska kyrkan i Kävlinge.
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Mats Andersson-Risberg. 

Text och foto: Pernilla Gudmundsson (om inget annat anges). 
Redigering och layout: Tanja Susec, Tryck: Kepa Tryck AB, Kävlinge

Upplaga: 5 500 exemplar. Distribution: Posten. Nästa nummer distribueras 1 september.
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Melvin Thörner har hittat en fin sten som han ska måla. Niklas Hansson har målat färdigt.

Olle Trolleryd koncentrerar sig.

Smilla & Sanna Stolarz målar finfina stenar.

Elias Hagström visar sitt fack.

Tema: Miljö

Vi vill praktisera grön teologi
Kävlinge församlings kontor och 
församlingsgård på Västergatan 
har begåvats med utökade återvin-
ningsstationer. Och barnen gör lek-
saker av sådant man kan hämta i na-
turen. Engagemanget är stort under 
vårens tema ”Miljö”. Och på längre 
sikt hoppas vi kunna stoltsera med 
Sveriges första miljökyrka i Virke.

– Miljöfrågorna är en naturlig del av vår tro och vi job-
bar alltid med detta för ögonen. Men nu under våren 
har vi haft extra miljöfokus i våra barngrupper och tema 
Miljö på våra gudstjänster, säger kyrkoherde Mats An-
dersson Risberg.

Ärendet kring miljökyrkan i Virke ligger hos Länssty-
relsen. Planen är att ha solpanel på taket, låta får beta på 
delar av kyrkogården, hålla eko-mässor på söndagarna 
och Bondens marknad utanför.

– Vi hoppas på detta, men det är flera saker att ta hänsyn 
till – bland annat om man över huvud taget får sätta 
solpanel på en kulturhistorisk byggnad, säger Mats An-
dersson Risberg.

Naturens krafter gör sig påminda när Kyrkbladet besöker 
barngruppen Miniorerna på Korsbacka. Barnen ska häm-

ta stenar till dagens pyssel medan det vräker ner regn. 
Något som inte verkar bekomma barnen det minsta.

– Titta vilken stor, fin sten, säger Melvin Thörner. Han 
gör ytterligare några fynd och skyndar sig sedan tillba-
ka till källarlokalen för att plocka fram färg. Här ska 
målas!

Efter pysslet är det filmtajm. Barnen har tidigare tittat på 
filmer om hur man återvinner metall, papper, plast och 
glas. I dag handlar det om aluminium.

– Det är så häftigt, för detta material kan vi använda om 
och om igen, säger barnledare och församlingspedagog 
Henrik Esping. 

Diskussion uppstår med exempel på vad aluminium är, 
hur man återvinner värmeljus och hur man kan känna 
igen just aluminium.

– Allt hänger ihop, säger Mats Andersson Risberg. Vi 
vill både predika och praktisera grön teologi. Hur kan 
vi i arbetet göra val som är mer skonsamma mot miljön? 
Hur tar jag mig till och från arbetet? Hur kan vi lära 
våra barn att ha ett hållbart tänk? Vi blir aldrig klara 
med miljöarbetet men vi kommer heller ingen vart om vi 
inte tar de första stegen.
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Välkommen till oss

Annie Bergh visar Stjärnväggen – där det finns foto och födelsedagsuppgift på alla barn.

Nu växer förskolan Stjärnan!

skillnad från förskolan där Benjamins storebror gick, 
säger hon. 

Vi följer med Benjamin till avdelningen Kometen. Man 
slås av lugnet när man passerar de olika rummen med 
barn. Det går totalt 72 barn på förskolan och det finns 
fem avdelningar (snart sex) men alla dörrar är öppna 
och barnen rör sig fritt. Och de har lärt sig att göra det 
lugnt.

På Kometen är det högläsning och barnen deltar med 
stort engagemang i ”Alice åker tåg”.

– Vi åkte också tåg förra veckan. Jag såg en häst då!

– Och tåget tutade. Tut tuuuuut.

– Jag hade plättar med mig.

– Ja, och nästa vecka ska vi åka tåg igen när vi ska på 
kosläpp, säger förskolelärare Linda Jönsson.

Barnen är nyfikna på Kyrkbladet-kameran men Linda 
Jönsson leder dem lugnt tillbaka i samtalet kring Alice 
öden och äventyr. När boken är slut vill barnen visa un-
dertecknad sina pärmar och hur de har det på avdelnin-
gen. Någon ska rita, en annan leka med ”noppor”.

Äntligen öppnades en möjlighet för kyrkans populära 
förskola Stjärnan att bygga ut. Nu får fler köande plats 
och hela verksamheten bättre utrymme – både barn och 
personal.

– Vi är så glada över att kunna välkomna fler barn till 
hösten. Det har varit lite frustrerande tidigare, att stän-
digt säga nej till alla som vill börja hos oss. Jag är dessu-
tom otroligt glad över att kunna erbjuda min fantastiska 
personal bättre utrymmen. De är väldigt engagerade i 
vår förskola och verkligen värda det, säger förskolechef 
Kaja Træholt-Holmqvist.

Att det är en populär förskola är ett faktum. Personal-                                                                                     
omsättningen är ovanligt låg och både barn och föräldrar 
lovordar sin förskola.

– Vi har trivts jättebra här alla år och det känns top-
pen nu med utbyggnaden, säger Ann-Sofie Svensson som 
kommit för att lämna Benjamin, tre år.

Hon blev rekommenderad förskolan Stjärnan av bekan-
ta och har inte ångrat sitt val.

– Här är verkligen familjekänsla, alla känner alla och vi 
har väldigt bra kontakt med personalen. De har många 
roliga aktiviteter och gör mycket utflykter. Det är stor 
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Ann-Sofie Svensson och Benjamin trivs på Stjärnan.  Engagemang under sagostunden.

Nya rum på bottenplan
Linda Jönsson har arbetat på förskolan Stjärnan i fyra 
år och berättar att ombyggnaden berör avdelningen Ko-  
meten alldeles extra eftersom det är just denna avdelning 
som flyttar in i de nya lokalerna en trappa ner.

– Det blir toppen att ha de yngsta barnen på nedervånin-
gen, säger hon.
 
Där blir det även nytt personalrum med möjlighet till 
riktigt mötesbord. Köket kommer att vara kvar på 
bottenplan och gör sig påmint redan nu via förföriska 
dofter. Kyrkbladet får en pratstund med kocken Jesper 
Johansson som står och bakar bröd.

– Det ska vi ha till soppan. Soppa med bröd är omtyckt 
och allt brukar gå åt, säger han. Det rimmar väl med 
den miljömärkning – Grön Flagg – som förskolan har. 
Ingen mat slängs. Och minst 30 procent av maten är 
ekologisk.

Närodlat och ekologiskt
Grönsakerna inhandlas för det mesta i Norrvidinge och 
en förälder, som är odlare, brukar leverera potatis. Nya 
menyer görs var sjätte vecka och består främst av tra-
ditionell husmanskost. Men Jesper Johansson vurmar 
också för att lära barnen nya smaker.

– Det går sådär, skrattar han. Här, som på de flesta andra 
ställen, heter favoriterna köttfärssås och hamburgare. 
Det märks när vi har önskeveckor. Men allt är hemlagat, 
vi har fisk varje vecka och två gånger i veckan kör vi 
vegetariskt. 

Hur är det då med det kyrkliga? 

Kaja Træholt-Holmqvist har svar.

– Kyrkan är vår plattform och det ger förskolan en extra 
dimension. Det märks på så sätt att vi ber bordsbön, 
har andakt och sångstund varje vecka och vi besöker 
ofta våra kyrkor och kyrkogårdar. Barnen rör sig fritt 
i kyrkorummet. De tycker om att vara där – de kan till 
exempel sjunga för full hals och märka hur häftigt det 
låter. De känner sig trygga och frågar mycket om liv och 
död. Ibland kommer en av våra präster till oss – hon har 
bland annat döpt våra dockor. 

Kaja Træholt-Holmqvist berättar om en muslimsk familj 
som hade sina barn på förskolan. De var lika öppna – 
ville barnen be bordsbön fick de göra det, ville de inte 
behövde de inte. Något som självklart gäller alla barn. 
Ingen tvingas till något.
 
– Svenska kyrkans grundprinciper kan nog egentligen 
de flesta ställa upp på oavsett religionstillhörighet. Det 
handlar om att behandla varandra bra och bry oss om 
varandra, säger Kaja Træholt-Holmqvist.

FAKTA
Förskolan Stjärnan startades av Kävlinge församling 
2002. Det var Kävlinges första privata förskola och 
man höll till i en källarlokal på Korsbacka. Det började 
med tio barn och är nu uppe i 72. 2004 flyttade man 
till Bygdegatan och lokalen som i folkmun fortfarande 
kallas ”Stjärnan”. Efterfrågan växte hela tiden och                        
sedan 2011 finns vi efter omfattande renovering i vack-
ra lokaler på Sockervägen, Solanumområdet. Nu bygger 
vi alltså ut och hoppas också på att ansökan om att få 
utvidga verksamheten till skola går igenom hos Skolin-
spektionen.
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Tuva Sjöholm, Tanja Svensson, Ebba Dannhusen och Linnea Holmberg sjunger i KÖRigt.

KÖRigt har precis spelat in en ny skiva.

Välkommen till oss

Sång och dans i kyrkan

efter vad vi vill sjunga. Nästa gång blir det Disney-sånger, 
berättar Ebba Dannhusen.

Gemensamt vill de nu slå ett slag för fler nya förmågor 
till kören KÖRigt.

– Man kan testa. Det är jätteroligt på övningarna och 
det där med att stå framför publik lär man sig. Det var 
lite nervöst första gången men sen släpper det och man 
kommer in i känslan, säger Tuva Sjöholm. 

”Det är alltid glad stämning och man mår bra av att 
sjunga”, ”Man kan testa – här får alla vara med och 
man får kompisar”.

Det är några röster ur kören KÖRigt om varför de sjung-
er i Kävlinge församling. De har precis avslutat en bejub-
lad musikgudstjänst i Korsbackakyrkan på temat ”Gör 
inte skillnad på människor” tillsammans med dansare 
från LL Dance Studio.
 
– Vi sjöng sånger av Laleh. Jag gillar henne jättemycket. 
Hon är annorlunda och hennes texter är så fina – de 
betyder något och jag känner igen mig själv lite, säger 
Tanja Svensson i kören KÖRigt.

Körledare Lisa Borssén berättade om Lalehs liv och bak-
grunden till hennes låtar som handlar mycket om mång-
fald och att se bortom det som separerar oss. Vi fick se 
ett rörande filmklipp på temat som förstärkte budska-
pet som Kävlinge församling arbetar efter: kärleken är 
störst och förenar oavsett kön, härkomst, religion och 
sexuell läggning. Kyrkoherde Mats Andersson Risberg 
citerade, förutom bibelord som stödjer detta, Martin 
Luther Kings berömda tal ”I have a dream” och dansar-
na tolkade medan kören sjöng. Efteråt berättar tjejerna 
i kören (just nu finns det inga killar i gruppen) om sina 
körövningar:

– Vi brukar liksom leka med musiken – det är inte bara 
så att vi övar sånger. Vår körledare Lisa brukar anpassa 
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Kören KÖRigt sjunger och dansare från LL Dance Studio tolkar Lalehs musik i Korsbackakyrkan.

Får man dansa i kyrkan?!
Dans är bibliskt (läs till exempel Psaltaren 150) och har 
varit en del av kyrkan till och från under århundradena. 
I Kävlinge församling har man ett väl inarbetat samar-
bete med LL Dance studio.

– Det började med att vi satte upp Jesus Christ Super-
star tillsammans 2010. Då deltog Ungdomskören från 

FAKTA Barn- och ungdomskörer i Kävlinge församling

GodIs-kören åk F–3
Sång, lek och skoj tillsammans för barn som går 
förskoleklass upp till trean. Tisd 18–18.45 i Birgitta-
salen. Kontakt: anna.lindelof@svenskakyrkan.se
 
KÖRigt-kören åk 4–6
För dig som går i mellanstadiet. OBS! NYHET! 
KÖRigt börjar onsdagar med drop-in efter skolan. 
Vi bjuder på mellis. Församlingsgården våning 3. 
Kontakt: lisa.borssen@svenskakyrkan.se 

Ungdomskören The Saints åk 7 och uppåt.
För dig som går högstadiet och uppåt och gillar 
att sjunga främst pop. Tisdagar kl. 18–19.  
Kontakt: lisa.borssen@svenskakyrkan.se

församlingen och vi var ett 20-tal som dansade, berättar 
Lina Larsson, ägare till LL Dance Studio.
 
Sedan dess har dansarna återkommit med jämna mel-
lanrum och nu senast på Påsknattsmässan i april och 
temagudsjänsten i februari.

Gör inte skillnad på människor

– Vi är verkligen glada för vårt samarbete – det är väldigt 
speciellt att dansa i kyrkan, det är något med stämning-   
en, säger Eric Olofsson. Han har dansat på LL Dance 
studio sedan starten 2008.

Temat ”Gör inte skillnad på människor” är något alla 
kan ställa upp på. 

– Ja, för mig är det jätteviktigt och jag är extra glad att 
vi får vara i kyrkan – jag är själv troende, säger Lina 
Larsson. Sedan 1996 har hon undervisat i dans på oli-
ka dansskolor runtom i Skåne och arbetat som dansare 
och koreograf i en stor mängd olika sammanhang som i         
exempelvis Melodifestivalen. Lina Larsson har genom 
åren utbildat hundratals elever i dans. Sedan 2008 driver 
hon LL Dance Studio i Kävlinge.
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JUNI
5 2 e trefaldighet 11.00 

14.00 

Musikgudstjänst med Disneysånger i Korsbackakyrkan. 
Barn- och ungdomskör.
Mässa med eftermiddagskaffe i Södervidinge kyrka.

9 Torsdag 12.00 Middagsbön med litet sillbord i Birgittasalen.

12 3 e trefaldighet 11.00 Jubilarernas dag i Korsbackakyrkan.

16.00 Mässa i Virke kyrka. Eftermiddagskaffe med tårta.

19 4 e trefaldighet 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan. Musik av Ted Gärdestad.

14.00 Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Lilla Harrie kyrka.

22 Onsdag 18.00 Allsångskväll med melodikryss i Kyrkparken.

25 Midsommardagen 15.00 Friluftsgudstjänst i minneslunden vid Stora Harrie kyrka.
Medtag picnickorg!

26 Den helige Johannes 
döparens dag

11.00 Högmässa i Gamla kyrkan. Musik av Wilhelm Peterson-
Berger.

18.00 Musik i sommarkväll i Södervidinge kyrka: Brasserie Borssén.

JULI
3 6 e trefaldighet 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan. Musik av Lars-Erik Larsson.

18.00 Musik vid ån: Tosca Highlights i Korsbackakyrkan med bl.a 
Kalle Leander.

10 Kristi förklarings dag 11.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan.

14.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan.

16.30 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan.

18.00 Musik i sommarkväll i Virke kyrka: ”Som om livet vore en 
musikal”.

16 Lördag 11.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan.

14.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan.

17.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan.

17 8 e trefaldighet 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan. Musik av Per Harling.

14.00 Gudstjänst i Stora Harrie kyrka.

19.30 Musik vid ån: Bröderna Berggrensson i Korsbackakyrkan.

20 Onsdag 18.00 Allsångskväll med melodikryss i Kyrkparken.

24 9 e trefaldighet 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan. Musik av Lasse Berghagen.

18.00 Musik i sommarkväll i Lilla Harrie kyrka: ”Hjortarna”.

31 10 e trefaldighet 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan. Musik av Olle Adolphson.

14.00 Mässa med eftermiddagskaffe i Södervidinge kyrka.

19.30 Musik vid ån: Sammy Rimington i Korsbackakyrkan.

Kalendarium



- 9 -

AUGUSTI
3 Onsdag 19.00 Sommarkyrkogudstjänst i Korsbackakyrkan  

7 11 e trefaldighet 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan. Musik av Carl Anton.

14.00 Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Virke kyrka

18.00 Musik i sommarkväll i Stora Harrie kyrka: Kulturstipendiat 
Olof Samuelsson.

14 12 e trefaldighet 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan. Musik av Robban Broberg. 

14.00 Motormässa i Lilla Harrie.

19.30 Musik vid ån i Korsbackakyrkan: Fantasi, romans och 
mysterier.

17 Onsdag 18.00 Allsångskväll med melodikryss i Kyrkparken.

21 13 e trefaldighet 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan. Musik av Benny Andersson.

16.00 Friluftsgudsjänst med grillad gris i Södervidinge kyrka. Ingen 
avgift.

28 14 e trefaldighet 13.00 Högmässa i Gamla kyrkan. OBS! Tiden!

19.30 Musik vid ån i Korsbackakyrkan: Danne Stråhed och 
Dynamo.

SEPTEMBER
4 15 e trefaldighet 11.00 Upptaktsmässa i Kyrkparken. Soppa, fika, glass, lotterier mm.

7 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: 
The theory of everything.

11 16 e trefaldighet 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan.

14.00 EKO-gudstjänst och eftermiddagskaffe i Virke kyrka.
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Nyfiken på

Att våga är grejen

Energin är intensiv på våning tre. Sofforna svämmar över 
av ungdomar som skrattar, småbrottas, kollar mobilen 
och diskuterar. De har precis fikat färdigt och Kyrkbladet 
passar på att haffa två av dem.

Varför är du Ung Ledare i Kävlinge församling?

– Jag fick frågan efter min konfirmation och tyckte det 
kunde vara kul att testa, säger Anton Persson.
– Jag tänkte att man har nytta av att lära sig mer om le-
darskap, träffa nya människor och träna på att ta plats i 
en grupp, säger Anna-Frida Öhlin.

Vad är det ni får göra?

– Man kan välja att hjälpa till i en konfirmandgrupp eller 
i någon annan grupp i församlingen som miniorer eller 
juniorer, säger Anton.
– Ja, eller som jag gjort – följa med besöksgruppen till 
Billingshäll. Där är församlingen varje vecka. Jag läste en 
text och satt med de gamla och det kändes uppskattat, 
säger Anna-Frida. 

Hur ofta träffas ni och vad gör ni då?

– En gång i månaden men flera av oss har börjat umgås 
annars också så då blir det oftare, säger Anton.
– Då övar vi på detta att leda en grupp. Vi pratar mycket 
om sådant som händer i världen och samhället. Sen har 
vi olika övningar som att våga uttrycka sin åsikt, värde- 
ringsövningar och sådant. Det är frivilligt att delta i de 
olika momenten. Men det är ju lite det som är grejen. Att 
våga, säger Anna-Frida.

Unga Ledare i Kävlinge församling träffas varje månad.Anton Persson och Anna-Frida Öhlin vågar ta ett steg fram och prova på ledarskap.

Och så har ni varit i Rom?

– Ja! Om man varit med under ett år och deltagit under 
vissa moment samlar man poäng. Får man ihop tillräck-
ligt så får man följa med på resan till Rom. Det var en helt 
fantastisk resa, säger Anna-Frida.

Ungdomsledare Irene Andersson och diakon Anna Rubin 
påkallar uppmärksamhet och samlar gänget. De berättar 
att det är en nationell trend att allt färre väljer att kon-
firmera sig. Frågan till gänget i sofforna är hur man ska 
nå ut bättre och få fler ungdomar i konfirmandgrupperna.

– Det viktigaste är att få bort alla fördomar om att det 
skulle vara tråkigt, säger en tjej.
– Ja, många tror att det är som att gå i skolan. Men vi hade 
ju superkul under vår konfirmandtid, fyller en annan i.

Olika teman och profiler diskuteras. Skulle ”tema Även-
tyr” locka? Eller kanske en Musik och dans-konfirma-
tionsgrupp?

– För mig är grejen att få träffas och vara med kompisar 
det viktiga, säger någon. När man väl är med inser man 
att det är jättekul – det behövs inget extra.

Tonåring

Tonåring? Välkommen att hänga med oss på våning 3 i 
församlingsgården – första lördagen i månaden! Kom-
mande Lördags-häng: 3 september, 1 oktober, 5 november 
och 3 december.
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Konfa 2016/2017

Nu erbjuder Kävlinge församling nya konfagrupper med fyra olika inriktningar.

Konfirmation handlar om tro, hopp och kärlek. Om livet. Vad är viktigt i ditt 
liv? Vad är gott och vad är ont? Hur ska man leva sitt liv? Vad händer när vi 
dör? Finns det något större än oss själva?

Under konfirmandtiden får du lära dig nya saker, diskutera, träffa nya kompis-
ar, åka på läger. Dessutom får du möjlighet att kombinera detta med antingen 
musik och dans, hälsa och sport, språkresa eller en storstadsresa.

Nu erbjuder vi nya konfagrupper för dig som fyller 15 år.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla till den som står som kontakt för gruppen du valt. 
Sista anmälningsdag är 31 augusti!

Ange konfirmandens namn, personnummer, telefon och mejladress samt 
förälders namn, telefon och mejladress. Berätta också om ev. allergier eller 
om det är något annat vi behöver veta. Först till kvarn gäller för val av grupp 
så anmäl dig så snart du har bestämt dig! Du får skriftligt besked före den 14 
september. Efter sista anmälningsdatum tas konfirmander in i mån av plats.

RESEKONFA
Vem är jag? Vem är Gud? Varför finns 
det orättvisor? 
Vi samtalar om livet, oss själva, världen 
och om Gud och tro. Under konfirma-
tionstiden gör vi också en resa till någon 
storstad i Europa.

Period: Uppstart första advent 27 november, 
veckoslutsläger i januari och därefter 
läsning var tredje lördag ca kl. 10–15.
Konfirmation: 30 april i Korsbackakyrkan.
Kontakt: Eva Falck, 0703-19 00 42, 
eva.falck@svenskakyrkan.se

SPRÅKRESEKONFA
Vill du kombinera konfirmationen med 
att lära dig mer engelska? Då kan du åka 
med till England de tre första veckorna 
på sommarlovet. Du som anmäler dig 
blir kallad till en uppstartsträff under 
hösten.

Period: 17 juni–7 juli
Konfirmation: 9 juli i Korsbackakyrkan.
Prisuppgift och info: Mats Andersson-
Risberg, 0703-19 80 94
mats.a.risberg@svenskakyrkan.se 

MUSIK- och DANSKONFA
Gillar du musik och dans? Skulle du vilja 
gå på konsert, uppleva och testa musik 
på olika sätt? Oavsett om du spelar/ 
sjunger/dansar eller inte men har intresse 
för musik och dans så är denna grupp 
något för dig. Vi kombinerar musikaliska 
upplevelser med konfaläsningen under 
två intensiva veckor – vecka 25 och 26. 
Vi samarbetar bland annat med 
LL Dance Studio.
                        
Period: Uppstart 1:a advent 27 novem-
ber, kickoff-dagar 13–14 maj därefter 
19 juni–2 juli då de två första dagarna
innebär en lägerövernattning. Räkna 
med heldagar och en del kvällsaktiviteter.
Konfirmation: 2 juli i Korsbackakyrkan
Kontakt: Anna Åberg, 0703-19 10 25, 
anna.aberg@svenskakyrkan.se

CROSSFIT-KONFA
Vill du bli starkare och förena konfima-
tionstiden med sport, hälsa och gemen-
skap? Ge dig själv näring och inspiration 
till att växa och utvecklas! Var Jesus 
kanske lärjungarnas egen PT? Under året 
samarbetar vi med olika föreningar inom 
idrott/hälsa i TEAM. Tillsammans blir vi 
ett team – Strong together!

Period: Start 13 oktober kl. 18 i Birgitta-
salen, församlingsgården. 
Därefter träffas vi vissa torsdagar efter 
skolan och vissa lördagar. 
Läger 21–23 oktober.
Konfirmation: 14 maj i Korsbackakyrkan
Kontakt: Anna Rubin, 0702-45 67 77, 
anna.rubin@svenskakyrkan.se
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Noterat

Sommarkyrkis – några platser kvar
Platserna på vårt omåttligt populära Sommarkyrkis har 
en rykande åtgång. Men det finns några kvar till vecka 
32. Har du barn som är mellan 6 och 12 år? Som gillar 
att pyssla, baka, leka, åka på utflykt och ha roligt? Vi är 
utomhus i det vackra vädret så mycket som möjligt. Vi 
håller öppet mån–fre kl. 10–16. Sommarkyrkis kostar 
100 kr/vecka och då får barnen lagad mat till lunch och 
mellis på eftermiddagen. Välkommen med din anmälan 
till henrik.esping@svenskakyrkan.se

Allsångskvällar i Kyrkparken
Varmt välkommen till en stunds gemenskap med härlig 
sång i Kyrkparken. Vi löser melodikryss, dricker kaffe 
och sjunger tillsammans. Bänkar finns! Vid regn ses vi i 
Gamla kyrkan. 
Följande datum kl. 18: 22/6, 20/7, 17/8. 

Tisdagscafé hela sommaren 
Vår populära pensionärsgrupp Tisdagsklubben har up-
pehåll med ordinarie program under sommaren. Däre-
mot träffas man varannan tisdag (jämna veckor) med 
start 31 maj kl. 14 i Bir gittasalen för gemenskap, kaffe 
och allsång. Alla är välkomna!!

Vill du lära dig 
slå frivoliteter?
Vi startar en grupp i höst 
om intresse finns! 
Anmäl dig till expeditionen: 
73 99 00.

Mångfald på 
Vårmarknaden
Kävlinge församling arbe-
tar aktivt med allas lika 
värde och mångfaldsfrågor. 
Självklart deltog vi i Pride-
tåget under vårmarknaden. 
Här ser vi Lina Larsson från 
LL Dance studio och kyr-
koherde Mats Andersson-                                            
Risberg.

MUSIK I SOMMARKVÄLL
Som traditionen bjuder är det åter dags för de härliga 
sommarkonserterna i våra kyrkor. Fyra söndagskvällar 
kl. 18. Kom som du är och njut av härlig musik – olika 
program varje gång.

26/6 i Södervidinge 
kyrka: Brasserie 
Borssén
Brasserie Borssén är ett gäng 
glada musikanter som lärt 
känna varandra och spelat 
ihop i olika orkestrar här i 
Skåne. Denna sommarafton 
bjuds du på en måltid med 

en härlig blandning av musik som genomsyras av de var-
ma, mjuka klanger en brasskvintett kan ge med allt från 
tuba till trumpet.

10/7 i Virke kyrka: 
”Som om livet vore en 
musikal” 
En kavalkad av musikallåtar 
hämtade från olika gen-
rer och epoker. Bland fly-
ttkartonger, undanhängda 
kläder, gamla foton och 
bortglömda ting växer en 

berättelse fram genom sångerna. En berättelse om kärl-
ek och vänskap, liv och död. Musiken har valts för att 
spegla olika delar av musikalhistorien, från operett till 
rockopera, från låtar som tagit klivet in i jazzstandar-
drepertoaren till poplåtar och klassiska pärlor. Sångerna 
kommer från bland annat Show Boat, Chicago, Phan-
tom of the Opera och Kristina från Duvemåla. Medver-
kande: Ann-Sofie Gribel, kyrkomusiker och sångerska, 
Alexandra Myllenberg, rytmik- och musiklärare samt 
Erland Sjunnesson, pianist och musiklärare.

24/7 i Lilla Harrie kyrka: ”Hjortarna”
Ett varierat och lättlyssnat program som passar som-
markvällen. Nykomponerade visor varvas med sånger 
från den svenska visskatten i nya, personliga arrange-
mang. Medverkande: Elin Maria Hjorth – sång, piano 
och dragspel, Daniel Hjorth – trombon, piano och ar-
rangemang samt Lars Hjorth – kontrabas och sång.
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7/8 i Stora Harrie kyrka: 
”Helt Hopplös”.
Kävlinge kommuns kulturmil-
jöstipendiat Olof Samuelsson  
spelar gitarr och munspel och 
sjunger egenskrivna låtar med 
underfundiga texter på svenska. 
Med humor och självdistans 

beskriver Olof vardagslivets vedermödor. Hög igenkän-
ningsfaktor utlovas.

Musik vid ån
Tillsammans med Löddebygdens församling och Käv-
linge kommun turas vi om att söndagar kl. 19.30 bjuda 
på musik i våra kyrkor.

26/6 Löddeköpinge kyrka: 
”Violin Variations”, Ian Peaston

3/7 Korsbackakyrkan:  
Tosca highlights
Det bästa ur Puccinis 
opera Tosca i konsertform med 
välmeriterade klassiska musiker. 
Calle  Leander som Cavaradossi,                                                    
sopranen Åsa Nordgren som          
Tosca och basbarytonen Per-  
Anders Hedlund som Scarpia. 
Pianisten Emma Runegård ackomp- 
anjerar.

10/7 Löddeköpinge kyrka: ”Bach till John 
Williams” med pianist/organist Ulla Olsson.

17/7 Korsbackakyrkan: 
”Söndagsfest med 
bröderna Berggrensson” 
Kända från bl.a. Amigo Grande 
och Världens snabbaste allsång.
 

24/7 Löddeköpinge församlingshems 
trädgård 
(vid regn i Irenasalen): ”Ingenting går upp mot gamla 
Skåne” med Linda Lundqvist och Allsångståget.

31/7 Korsbackakyrkan: 
Sammy Rimington 
international  band
Sammy Rimington är en av världens 
ledande klarinettister inom den klas-
siska jazzen med nära 300 skivin-
spelningar tillsammans med många 
av New Orleans-jazzens legendariska 
musiker.

7/8 Löddeköpinge kyrka:
”Ljuvliga toner i sommarkvällen”
Medverkande: Therese Ekholm – sång, Magnus Ringborn 
– piano och Marcus Anderberg – Kontrabas.
 

14/8 Korsbackakyr-
kan: ”Fantasi, romans 
och mysterier” 
Välmeriterade violonisten    
Peter Asp turnerar i hela 
världen och besöker nu oss 
i Kävlinge.

21/8 Löddeköpinge församlingshem: 
Hans Pålsson – pianoafton.

28/8 Korsbackakyrkan 
Danne Stråhed med 
Dynamo
Med låten om flickor som talar 
skånska blev han en av våra 
mest folkkära artister. 
Nu kommer han med sitt band 
Dynamo till Korsbackakyrkan!

Sommargudsjänster i kontraktet
15/6 Asmundtorps kyrka 
22/6 Torrlösa kyrka 
29/6 Löddeköpinge kyrka
13/7 V Karaby kyrka
20/7 Stävie kyrka
27/7 Landskrona församlingshem

3/8 Korsbackakyrkan, Kävlinge
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Mats Andersson-Risberg

Utblicken – Nätvanor

Uppkopplad eller avkopplad i sommar?

I april hölls Dreamhack Masters 
i Malmö. Det är den största in-
ternationella arenaturneringen i 
så kallad e-sport. Då sitter ung- 
domar och unga vuxna upp- 
kopplade dygnet runt och spelar 
mot varandra i alternativa värl-
dar. Att glömma här och nu för 
en stund och leva sig in i något 
annat har människan gjort i alla 
tider. Men vad händer med oss 
om vi ständigt är någon annanstans? Det faktum att 
”Nedkopplingens dag” högtidlighölls i mitten av maj 
kanske säger något.

– Att ständigt vara uppkopplad och tillgängliga gör oss 
stressade. När vi är redo att svara på alla signaler från 
dator, surfplatta och mobil är vi i beredskapsläge. Det 
innebär att kroppen och hjärnan är i på-knappsläge med 
allt vad det innebär. Det kan kännas avkopplande att sit-
ta i timmar framför datorn eller med mobilen i handen 
men det som pågår på insidan kan vara allt annat än 
avkopplande, säger neuropsykolog Åke Pålshammar 
som har skrivit en avhandling om skolbarns hjärnaktivi-
tet, uthållighets- och koncentrationsförmåga. 

Samtidigt visar en undersökning som Unionen gjort att 
allt fler vuxna jobbar på semestern. En tredjedel av de 
tjänstemän som tillfrågats uppger att de är tillgängliga 
för arbetsgivaren när de är lediga. Många berättar också 
att det hindrar dem från att koppla av.

Är du ständigt uppkopplad, Mats Andersson- 
Risberg?

Ja, om inte mobilen är urladdad eller jag befinner mig 
där det är dålig täckning.

 

Vad tycker du om ungdomars nätvanor?

Jag har en känsla av att de är för mycket ute på nätet. 
Trots allt är det bättre att leva i nuet, i stunden, där du 
är. IRL.
 
Har ni några regler hemma?

Ingen mobil vid matbordet. Man får hålla sig uppdat-
erad när man är själv och inte med andra runt sig som 
då stängs ute.
 

Vad tror du att den ständiga uppkopplingen 
gör med oss människor?

Kanske stressar det oss. Men det kan också vara om-
vänt, jag blir själv oerhört stressad om jag inte är nåbar, 
det kan ju hända saker i samhället där jag behövs.
 
Säger Bibeln något om närvaro och att leva i 
nuet?

Det kan vara svårt att läsa i Bibeln om dagens tekniska 
landvinningar, men jag tror att det handlar om att vi 
skall försöka vara närvarande för varandra.

Hur ska du själv göra med mobilen och jobb-
mejlen under semestern?

Den finns med, och jag svarar även under min semester.

Vi som är vuxna har ett eget val men för barn och ung- 
domar är det kanske svårare att värja sig. Oavsett hur 
du och din familj hanterar bruset – ta hand om er i som-
mar! Kävlinge församling önskar alla en härlig semester.
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Kontakt

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

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

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

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

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

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

Pernilla Gudmundsson, kommunikatör 
73 99 13
pernilla.gudmundsson@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-240 28 96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lennart Englesson, kyrkorådets ord-
förande 
73 70 07
lennart.englesson@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-876 99 67

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

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

Har du en fråga som handlar om livet, Gud, 
relationer eller andra livsfrågor – mejla den 
till pernilla.gudmundsson@svenskakyrkan.
se så publicerar vi utvalda frågor med svar i 
nästa nummer av Kyrkbladet. Du får lov att 
vara anonym. Publicerade frågor får varsin 
”Himmelsk honung” – 
miljöhonung från våra 
egna bin vid Korsbacka 
och Lilla Harrie kyrkor 
– ange alltså gärna även 
dina kontaktuppgifter 
(oavsett om du väljer att 
vara anonym i tidningen 
eller inte).

Brukar du gå i kyrkan?
Nej det gör jag faktiskt inte. Jag är 
väldigt oreligiöst lagd. Eller rättare 
sagt – jag har min egen lilla religion. 
De extremt få gångerna jag går – det 
ska vara om det är någon konsert. Men 
då känner jag mig lite snyltig efter-                                                                   
som jag har gått ur Svenska kyrkan 
och inte borde vara där. Sen stödjer 
jag kyrkans värderingar och tycker ni gör ett fantastiskt 
socialt arbete. Jag är med och bidrar till insamlingar, 
loppisar och så vidare.
Eva Hansson, Kävlinge

Ibland, när jag kan. Det är väldigt 
trevligt här i Kävlinge. Så öppet och 
avslappnat. Vi har ju en präst som har 
en egen dragspelsorkester! På tors-
dagar går jag på sopplunch i Birgitta-
salen. Det är väldigt uppskattat. Sen 
råkar jag sitta i kyrkofullmäktige så 
det är ju trevligt att träffa sina kolle-
gor också .
Stig Westerberg, Kävlinge

– Inte så ofta, bara vid dop, bröllop och begravning. 
(Agneta)
– Jag går på julnattsmässan, jag gillar det jättemycket. 
Det är så härlig stämning. Julottan är också en favorit. 
(Kerstin).
– Ja, det har du rätt i, jag går ju också på julnattsmässan. 
Julen är bästa högtiden! Men egentligen är jag inte så 
jättereligiös. Ja, alltså jag har min tro. Men jag tror inte 
på någon gubbe uppe på ett moln. Jag skulle önska att 
det var lite mer avslappnat i kyrkan. Att man fick prata 
och så. Jag minns hur det var under min konfirmations-
tid – nåde den som sa ett knyst! (Agneta).
– Men det där är ju gamla tider som inte gäller längre. 
Jag tror vi alla har kvar den gamla bilden. Jag har bara 
positiva erfarenheter av hur det går till i kyrkan nu för 
tiden. (Kerstin)
– Visst finns det bra präster – jag var i en kyrka i en 
annan stad för ett tag sen och prästen där var så lättsam 
och ledig, han kändes helt modern. Mer sånt! (Agneta).
– Haha, det är tydligt att jag har en annan bild än du. 
Så är det i Kävlinge också! Det är mycket öppnare nu. 
Och man får prata. Men jag tror att många äldre, som 
går i kyrkan, har den gamla bilden kvar. De vill ha det 
högtidligt och prästen är fortfarande en auktoritet. De 
vill ha det så. (Kerstin)
– Ja … min pappa har berättat att det var skolläraren, 
landsfiskalen och prästen som hade makten. Och de var 
inte snälla … (Agneta)
– Men det är som sagt andra tider nu. Och redan när jag 
var ung och skulle konfirmeras så var det avslappnat och 
jättetrevligt. Vi blev hembjudna till vår konfapräst. Jag 
minns den tiden med glädje. (Kerstin)
Agneta Green och Kerstin Thomsen, Kävlinge

Eva Hansson

Kerstin Agneta

Stig Westerberg


