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Ledare

Håll kvar sommaren!
Vi har haft en fin sommar. Svensk 
sommar är alltid bäst, oavsett 
väder!
I sommar har 120 ungdomar kon-
firmerats i Korsbackakyrkan, vi 
har haft mängder av deltagare i 
våra olika gudstjänster, Musik 
vid ån, Musik i sommarkväll med 
mera med mera.  Vi har till och 
med haft öppet för Pokémon-          
letare i Korsbackakyrkan. Och det har varit motormässa                      
i Lilla Harrie och friluftsgudstjänst med grillad gris i                                                                        
Södervidinge.
 
Jag hoppas att vi alla har många goda minnen från den 
här sommaren.
Men det har också varit en sommar med mycket sorg i 
församlingen. Tre viktiga stöttepelare i församlingen har 
lämnat livet här på jorden. Vår husmor Birgit ”Bibbi” 
Johansson (se mer nedan),  gudstjänstvärden Evy Pers-
son och förtroendevalde Kjell-Åke Elving. De har alla 
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Mats Andersson-Risberg

Omslagsbild:  Kävlinge församling har en stor barnverksamhet. 
Här ser vi barn från en av våra barnkörer i Gamla kyrkan. Du 
hittar info om alla grupper och körer på sid. 4–5.

tre på olika sätt bidragit till mycket av det som är Käv-
linge församling. Vi bevarar dem i tacksamt minne. Livet 
är granne med döden, livet är skört och vi vet inte när 
vår stund på jorden är slut. Det är viktigt att ta vara på 
livet och göra något bra av det så länge vi får ha det.
 
Nu går sommaren mot höst. Det som var fullt av liv bör-
jar kläs av, snart är grenarna kala och det som blomstrade 
dör bort. Så ser livets villkor ut. Men också i höstens tid 
kan vi ta vara på mycket av det goda. Kanske den gam-
la tanken: ”Fyll inte livet med år, utan åren med liv” är 
något att ta med sig här. I livets höst kan vi minnas och se 
tillbaka på det som var livets vår, och sommar. Vi kan ta 
med det i hösten, och glädjas åt det. Hösten kan ju också 
få vara en tid för återhämtning, en tid av samling, som ger 
oss kraft inför en ny spirande vår.
Välkommen till din församling, välkommen att ta del av 
gemenskapen, också i höstens tid. En gemenskap som 
varar, utan slut, ända in i evigheten.
 
Allt gott!
Mats

Vi saknar Bibbi! 
Det är med stor sorg vi fått beskedet om vår medar-
betare Bibbis bortgång. Hon lämnade oss alldeles för 
tidigt, mitt i sin gärning i församlingen. Hon var en 
fantastisk medmänniska och en underbar medarbetare 
som ständigt satte guldkant på tillvaron för både oss 
medarbetare och medlemmar i församlingen. Hon hade 
ett stort hjärta för oss alla och brydde sig om alla på ett 
underbart sätt. Vi kommer att sakna hennes värme och 
omsorg i många delar 
av Kävlinge och vår 
församling. Det får nu 
vara allas vår uppgift 
att fortsätta och föra 
vidare det fina hon 
gett oss. I himlen blir 
glädjen stor när nu 
Bibbi finns med där! 

Tack Bibbi! 
Mats, kyrkoherde
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Noterat

Skippa planeringen –    
döp ditt barn på drop in!
Nu erbjuds alla Kävlinge-
bor möjligheten att döpa 
sina barn på drop in-dop. 
Söndag 16 oktober mellan 
kl. 13 och 16 är det fritt 
fram att besöka Korsbacka-              
kyrkan. Dopklänning finns 
till utlåning och kaffe och 
tårta står framdukat i 
kyrkan för föräldrar och 
gäster efter ceremonin.

– Vi tror att det finns en efterfrågan på denna typ av ser-
vice. Många tycker att det blir för mycket planering och 
uppstyltat när man ska ordna högtidsfester som dop. 
Här kan alla komma som de är med kort varsel, säger 
kyrkoherde Mats Andersson Risberg.
 
– Välkommen att droppa in 16 oktober, säger Mats     
Andersson Risberg.

Konfa 2016/2017 – final call!
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, disku-
tera, träffa nya kompisar, åka på läger. Dessutom får du 
möjlighet att kombinera detta med antingen musik och 
dans, hälsa och sport, språkresa eller en storstadsresa. 
Läs mer om de olika konfagrupperna och hur du an-
mäler dig på www.svenskakyrkan.se/kavlinge
OBS! Sista anmälan har egentligen redan varit men hör 
av dig så snart som möjligt om du vill vara med.

Flöjtkonsert och kurs 23/10
Söndag 23 oktober är det flöjtkonsert i Södervidinge 
kyrka till Johan Jacob Bruuns minne. Arrangörer och 
initiativtagare är Markus Tullberg och Andreas Ralsgård. 
Innan konserten välkomnas alla traversflöjtmusikanter 
till Södervidinge kyrka kl 12 för några timmars kurs, 
fika och förberedelse inför konserten. Anmälan görs 
på Ralsgård & Tullbergs facebook-sida eller via mejl: 
andreas.ralsgard@gmail.com

Café Världens Barn
Trollkarl, ansiktsmålning och fiskdamm. Det är något 
av allt som bjuds under församlingens café till förmån 
för Världens Barn. Barngrupper, körer och syföreningar 
samt förskolan Stjärnan har förberett eftermiddagen.
Alla intäkter går oavkortat till Radiohjälpens insamlings-
kampanj Världens Barn. 
När: Lördag 1 oktober kl. 14–16. Var: Birgittasalen.

Fest i hela kyrkan i Södervidinge 
Musikunderhållning med församlingens fantastiska 
förmågor, lotterier, försäljning och servering. Nytt för 
i år är ÄPPELTAVLAN som vi tillsammans får bygga.  

Köp äpplen i olika färger och placera i konstverket. 
Syföreningen tar gärna emot lotterivinster, allt ifrån 
hembakat till höst/adventinspirerade gåvor. Alla intäkter 
denna eftermiddag går till olika hjälpprojekt i världen. 
Välkommen! 
När: Söndag 30 oktober kl. 16.00

Filmkvällar 
Onsdagar 18.30–cirka 21.00 i Birgittasalen, Västergatan 7  
Ingen föranmälan eller biljett behövs! Samtal & fika efter 
filmen.

7 september The Theory Of Everything (2015)
Handlar om den unge Stephen Hawkings kärlek till 
livet, fysiken och sin hustru Jane.

5 oktober Sådan far, sådan son (2014)                                                                         
Två familjer från olika samhällsklasser får beskedet att 
deras söner, nu sex år, förväxlats vid födseln. Men kan 
man byta barn?
 
2 november Temple Grandin (2010)
Denna Emmy® Award-vinnaren berättar historien om 
en ung kvinnas beslutsamhet, ihärdiga arbete och kamp 
mot den isolering autism medför. Detta under en tid då 
autism var ett relativt okänt fenomen.

30 november 45 år (2015)                                                                                             
Det är bara en vecka kvar till Kate och Geoff Mercers 
45:e bröllopsdag och planering för festen är i full gång. 
Men så landar ett brev till Geoff på farstun... 

Tisdagsklubbens höstprogram:
6/9 Vi börjar i Gamla Kyrkan, och bjuder sedan på kaffe i  
 Birgittasalen.
13/9 Seniorshop visar höstens mode.  
20/9 Lil Malmkvist, välkänd sångerska, sjunger till   
 ackompanjemang av Bosse Lind.
27/9  Direktor Birthe Wallin, Skåne Stadsmission,   
 ger glimtar från verksamheten.  
4/10 ”Helt hopplös” Olof Samuelsson,  Kävlinge kommuns  
 kulturmiljöstipendiat 2015, sjunger egna visor med  
 humor och självdistans.  
11/10 ”Mongoliet – landet med den blå himlen”.    
 Bilder av Ingemar Skogar.             
18/10 Utfärd.
25/10 Sång av Maria Skogh, ackompanjemang av   
 Kenneth Thomasson.  
1/11 Hur står det till med minnet? Vi får lära oss hur vi kan  
 hjälpa till att hålla i gång hjärnan.
8/11  Paul Skog från Furuboda, underhållning med sång  
 och musik. 
15/11 Larmet går! Minnen från verksamheten, och vad   
 händer när man ringer SOS, 112?! Med Henrik Esping.  
22/11 ”Varför har det blivit så konstigt på banken?” Tårta!  
29/11  Kalle Lind, radiopratare, författare och krönikör,   
 pratar om sig själv och andra gubbar. Han gräver i det  
 som nyss har varit och hittar humorn i det.  
6/12  Julbord, sång och julmusik med bl.a. Carina   
13/12 Luciatåg med Tisdagskören.

Välkommen till vår pensionärsklubb, tisdagar kl. 14 i 
Birgittasalen. Ingen anmälan behövs!

http://www.svenskakyrkan.se/kavlinge
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Välkommen till oss

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

Tisdagar i Korsbackakyrkan
0–1 år: 13.00–13.40
1–2 år: 11.00–11.40
Kontakt: Anna Lindelöf

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

Fredagar 9.00–12.00
Rinnbovägen 32
Kontakt: Anna Rubin och Lisa Borssén

Miniorer (åk F–3)
Vi träffas efter skolan och pysslar, leker, bakar, gör 
små draman och annat skoj. På miniorerna finns snälla 
kompisar och det händer alltid något roligt! 
Varje miniorträff börjar med mellanmål och avslutas 
med en liten andakt.

Våra miniorgrupper:
Måndagsminiorerna: 14.00–16.00 på Rinnbovägen 32
Vi kan hämta och lämna barnen på skola/fritids på Rin-
nebäckskolan och följa dem till miniorerna.
Tisdagsminiorerna: 14.00–16.00 på Nordanväg 14C
Vi kan hämta och lämna barnen på skola/fritids på 
Olympiaskolan och Annelundsskolan och följa dem till 
miniorerna.
Onsdagsminiorerna: 14.00–16.00 på Rinnbovägen 32
Vi kan hämta och lämna barnen på skola/fritids på Rin-
nebäckskolan och följa dem till miniorerna. 

Avgift: 150 kr/termin
Kontakt: Henrik Esping och Irene Andersson

Öppet hus för föräldrar och barn: 
tisdagar 14.00–16.00 i Lilla Harrie byagård
Öppet hus för skolbarn 6–12 år:
tisdagar 17.30–19.00 i Lilla Harrie byagård.
Kontakt: Ann-Margreth Jakobsson, 046-24 96 58 eller 
073-573 40 51 samt Catarina Brenden.

Juniorer (åk 4–6)
Vi träffas efter skolan och har ett par roliga timmar till-
sammans. Vi pratar om saker som är viktiga i livet, som 
vänskap, känslor och etik, eller om någon bibelberät-
telse. Vi pysslar, leker, bakar ibland och gör små draman.
Vi börjar varje gång med att äta mellanmål och vi avslu-
tar med en liten andakt. 

Våra juniorgrupper:
Torsdagsjuniorerna: 14.30–16.30 på Nordanväg 14C
Fredagsjuniorerna: 14.30–16.30 på Rinnbovägen 32 
Det går bra att komma till respektive grupp direkt efter 
skolan, även om man slutar tidigare eller kanske lite senare.

Avgift: 150 kr/termin
Kontakt: Henrik Esping och Irene Andersson

GodIs-kören (åk F–3)
Barnkör för dig som är 6–9 år.
Vi sjunger, leker och har skoj tillsammans. Några gånger 
per termin sjunger vi i gudstjänst i någon av våra kyrkor. 
Kom och var med!
Tisdagar 18.00–18.45 i Birgittasalen.
Kontakt: Anna Lindelöf 

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

Onsdagar i Församlingsgården, tredje våningen.
Kontakt: Lisa Borssén,

Kill- och tjejgruppen
För dig som går i sjuan.
Vi träffas på onsdagar efter skolan för att fika, pyssla,  
snacka, göra roliga uppdrag, utflykter och övernattningar.

Avgift: 150 kr/termin
Kontakt: Henrik Esping och Irene Andersson
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Ungdomskören The Saints
För dig som går på högstadiet och uppåt och som gillar 
att sjunga. Vi sjunger mest pop och låtar som vi hittar 
tillsammans.

Tisdagar 18.00–19.00 i församlingsgården, tredje vån.
Kontakt: Lisa Borssén

Lördagshäng
En kravlös kväll att umgås och träffa nya vänner. En träff 
kan bestå av matlagning, aktiviteter som sällskapsspel 
och frågesport, men även vad vi känner för för stunden.

Lördagarna 3/9, 1/10 och 5/11, Kl. 17.00–21.00 
Kontakt: Anna Rubin 

Kävlinge kyrkokör (damkör)
Tisdagar 19.20–21.20 i Församlingsgården, Birgittasalen
Kontakt: Anna Lindelöf 

Harrie–Wirke kyrkokör (blandad kör)
Torsdagar 19.00–21.30 i Församlingsgården, Birgittasalen
Kontakt: Hans-Peter Frank

Tisdagskören (pensionärskör)
Tisdagar 13.00–13.45 i Församlingsgården, tredje våningen.
Kontakt: Hans-Peter Frank

Filmkvällar
Sanningar, lögner, kärlek och livsval – om livets stora 
frågor på film. Filmvisning med efterföljande samtal och 
fika. Ingen föranmälan eller biljett behövs! 

Onsdagarna 7/9, 5/10, 2/11 och 30/11 i Församlings-
gården, Birgittasalen, kl.18.30–cirka 21.00
Kontakt: Eva Borgström 

Tisdagsklubben
Församlingens egen pensionärsförening träffas varje tis-
dag under terminerna. Medlemmarna bjuds på under-
hållning och kaffe med kaffebröd.

Avgift: 20 kr betalas vid varje träff
Kontakt:  Laila Johannesson, 046-73 06 91

Sopplunch
Kom och njut av hemlagad soppa!
Efter inledande middagsbön serveras soppa, dryck, smör 
och bröd samt kaffe med liten kaka till.

Torsdagar udda veckor 12.00 i Församlingsgården, Bir-
gittasalen. 

Biljardcafé
Såväl nybörjare som ”gamla stötar” är välkomna att 
ställa sig i kön till vårt biljardbord! Vi bjuder på kaffe/
te och smörgås.

Tisdagar 9.00–11.00 i Birgittasalen

Dart för damer
Alla damer är välkomna för att invigas i dartspelandets 
ädla konst och märkliga poängberäkning.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.
Torsdagar 9.30–11.00 i Birgittasalen 

Besöksgruppen
Önskar du besök eller har du möjlighet att själv hjälpa 
till som besökare? Då är du välkommen att ta kontakt 
med församlingens besöksgrupp.
Besöksgruppen vill möta människors behov av kontakt 
och hjälp genom telefonsamtal och hembesök. Besöks-
gruppen hjälper också till vid våra sångandakter på Bill-
ingshäll och Kullagården.

Kontakt: Eva Borgström

Syföreningar
Kävlinge
En onsdag i månaden 18.00 i Församlingsgården, 
Birgittasalen.
Kontakt: Elsa Hansson 046-733 654

Södervidinge
Tredje måndagen i månaden 19.00 i Södervidinge kyrka, 
kyrksalen.
Kontakt: Maj-Britt Håkansson, 046-73 25 16

Virke
Första tisdagen i månaden  14.00 hos någon av 
medlemmarna.
Kontakt: Barbro Englesson, 046-73 70 07

Sist men inte minst …
Varmt välkommen till någon av våra många gudstjänster!
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Kalendarium

SEPTEMBER

4 15 e. tref. 11.00 Upptaktsmässa i Kyrkparken, korv, fika, glass, lotterier m.m. 
(Vid dåligt väder i Korsbackakyrkan)

7 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: The Theory Of Everything

11 16 e. tref. 11.00  
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan 
EKO-gudstjänst i Virke kyrka, kyrkkaffe och söndagsmarknad

14 Onsdag 19.00 Församlingsafton i Birgittasalen: Mekanismerna bakom dådet på Utöya

18 17 e. tref. 14.00 
18.00

Nallegudstjänst i Lilla Harrie Byagård, bibelutdelning och kyrkkorv 
Psalmmässa i Korsbackakyrkan med Tennessee Ride Band

25 18 e. tref. 11.00 
15.00 
18.00

Gudstjänst i Stora Harrie kyrka, kyrkkaffe 
Dansbandsgudstjänst med MatzKennethz i Korsbackakyrkan, kyrkkaffe 
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

OKTOBER

1 Lördag 14.00 Café Världens Barn i Birgittasalen, servering och underhållning. 
Insläpp 13.30!

2 Den helige 
Mikaels dag

14.00 
18.00

Mässa i Södervidinge kyrka, kyrkkaffe 
Änglamusik på harpa i Gamla kyrkan med Miriam Klein Strandberg

5 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Sådan far, sådan son

9 Tacksägel se-
dagen 

14.00 
18.00

EKO-skördemässa i Virke kyrka, kör, kyrkkaffe och söndagsmarknad 
Skördegudstjänst i Korsbackakyrkan, kör

12 Onsdag 19.00 Orgelafton med elever i Korsbackakyrkan

16 21 e. tref. 11.00 
13–16 
18.00

Högmässa i Gamla kyrkan 
Drop in-dop i Korsbackakyrkan 
Kura skymning i Stora Harrie kyrka med trubaduren Ingela Sundberg

23 22 e. tref. 11.00 
16.00 
18.00

Nallegudstjänst i Korsbackakyrkan, bibelutdelning och kyrkkorv 
Flöjtkonsert i Södervidinge kyrka till Johan Jacob Bruuns minne 
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

30 23 e. tref. 11.00 
16.00

Mässa i Korsbackakyrkan, upprop för Englandskonfirmander 
Fest i hela kyrkan i Södervidinge kyrka, musikunderhållning, kaffe, 
lotterier, försäljning och äppeltavla som vi gör tillsammans
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Insläpp 13.30!

2 Den helige 
Mikaels dag

14.00 
18.00

Mässa i Södervidinge kyrka, kyrkkaffe 
Änglamusik på harpa i Gamla kyrkan med Miriam Klein Strandberg

5 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Sådan far, sådan son

9 Tacksägel se-
dagen 

14.00 
18.00

EKO-skördemässa i Virke kyrka, kör, kyrkkaffe och söndagsmarknad 
Skördegudstjänst i Korsbackakyrkan, kör

12 Onsdag 19.00 Orgelafton med elever i Korsbackakyrkan

16 21 e. tref. 11.00 
13–16 
18.00

Högmässa i Gamla kyrkan 
Drop in-dop i Korsbackakyrkan 
Kura skymning i Stora Harrie kyrka med trubaduren Ingela Sundberg

23 22 e. tref. 11.00 
16.00 
18.00

Nallegudstjänst i Korsbackakyrkan, bibelutdelning och kyrkkorv 
Flöjtkonsert i Södervidinge kyrka till Johan Jacob Bruuns minne 
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

30 23 e. tref. 11.00 
16.00

Mässa i Korsbackakyrkan, upprop för Englandskonfirmander 
Fest i hela kyrkan i Södervidinge kyrka, musikunderhållning, kaffe, 
lotterier, försäljning och äppeltavla som vi gör tillsammans

NOVEMBER

2 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Temple Grandin

4 Fredag 14–16 
14–16

Kaffeservering i Södervidinge kyrka 
Kaffeservering i Stora Harrie kyrka

5 Alla helgons dag 10–14 
10–14 
10–14 
17.00

Mediation och ljuständning i Kristofers kapell, kaffe i Korsbackakyrkan 
Kaffeservering i Södervidinge kyrka 
Kaffeservering i Stora Harrie kyrka 
Musikmässa i Gamla kyrkan

6 Sönd. e. alla 
helgons dag

16.00 
18.00 
18.00

Minnesgudstjänst i Södervidinge kyrka, kör 
Minnesgudstjänst i Korsbackakyrkan, kör 
Minnesgudstjänst i Stora Harrie kyrka, kör

8 Tisdag 17.00 Spagettikväll Efter dagis i Lilla Harrie byagård

13 S. f. domssönd. 11.00 Högmässa i Gamla kyrkan

16 Onsdag 19.00 Församlingsafton i Södervidinge kyrka med musikunderhållning av 
personalensemblen, kaffeservering

20 Domssönd. 11.00 
18.00

Sånggudstjänst i Korsbackakyrkan, jubilarernas dag 
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

27 1 i advent 11.00 
14.00 
16.00 
18.00

Adventsmässa i Korsbackakyrkan, konfirmandupptakt, kör 
Gudstjänst Lilla Harrie kyrka, kaffe 
Adventsgudstjänst i Gamla kyrkan, Hembygdsföreningen och spelmän 
Musikgudstjänst i Stora Harrie kyrka: Stjärnnatten

30 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: 45 år

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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Leva vidare

Hur lever man vidare när man förlorat en livspartner?

– Första tiden är det så mycket praktiskt som ska ord-
nas, även om Ann-Christin hade förberett mycket själv 
kring sin begravning. Hon visste ju att hon skulle gå 
bort, säger Henry. 

– Men sen kommer tomheten.

Att drabbas av sorg och plötsligt lämnas ensam är en 
svår upplevelse. Men att samtala och dela erfarenheter 
och upplevelser med andra i liknande situation kan vara 
en hjälp. Kävlinge församling har sedan ett antal år till-
baka ordnat så kallade Leva Vidare-grupper för den som 
mist sin livskamrat.

– Ann-Christin och jag levde tillsammans i 50 år, och 
fast jag var förberedd på att hon skulle gå bort kom 
det ändå som en chock, berättar Henry Nilsson som tar 
emot hemma i huset i Rinnebäck. Vi sitter i uterummet 
bland stora, prunkande pelargoner. Ljumma vindar fläk-
tar skönt medan vi dricker kaffe och äter hembakade 
muffins.

– Det är min mammas recept, säger Henry och berättar 
att han gärna bakar och jobbar i trädgården men att det 
under våren varit tufft eftersom han haft problem med 
ena handen och starropererat ögat.

Det har gått ett och ett halvt år sedan hans Ann-Christin 
dog i bröstcancer efter fem års sjukdom.

Ann-Christin och Henry levde tillsammans i över 50 år.

Henry Nilsson tänker på Ann-Christin varje dag.
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– Jag beundrar dem som har modet att vara med, att öp-
pna sig och därmed hjälpa sig själv och andra. Vi brukar 
ha en stor trygghet i våra grupper.

Vid varje tillfälle diskuterar man runt ett tema. Under 
sjukdomstiden har allt kretsat kring den avlidne, medi-
ciner, sjukhus och begravning. Vem är du som är kvar? 
Därefter nystar man tillbaka: vem var personen du 
miste? Sjukdom, dödsfall, tiden före och efter begrav-
ningen. Och så diskuterar man avsnitt från en bok som 
heter ”Ge dig tid att sörja”. 

– Alla får sin tid och får ta sin tid – så långt eller kort hon 
själv vill, vi ifrågasätter inte, berättar Eva Borgström. 

Man binder inte upp sig på att vara med ett visst antal 
gånger, man kan vara med en gång och därefter hoppa av 
om man vill det. Samtalsgruppens träffar är kostnadsfria. 

I Henrys uterum är kaffet uppdrucket och vi har tittat på 
bilder av Ann-Christin, döttrarna och barnbarnen. Hen-
ry berättar om familjens stuga i Vollsjö där de nyss sam-
lats och umgåtts en vecka. Telefonen ringer. Det är dot-
tersonen som vill komma förbi och Henry skiner upp.

– Man måste aktivera sig. Det är när jag sitter hemma 
själv som det är som svårast. Men oavsett så tänker jag 
på henne dagligen. Det är synd att vi inte vågar prata mer 
om döden, säger han. Det skulle vi alla vara hjälpta av.

Efter begravningen ringde Eva Borgström, som håller i 
LevaVidare-grupperna, till Henry och frågade om han 
ville vara med i en Leva Vidare-grupp.

– Jag var skeptisk och tänkte ”vad kan det ge mig att 
träffa folk jag inte känner och sitta där och prata”. Des-
sutom är jag inte särskilt kyrklig.

– Men jag gick dit. Och ändrade uppfattning. I dag re-
kommenderar jag alla som har möjlighet att göra det-
samma. Visst kan man prata med släkt och vänner, men 
efter ett tag tröttnar de och hur väl de än vill så kan de 
inte riktigt sätta sig in i hur det är.

I gruppen träffas man fem eller sex gånger och max åtta 
personer deltar. Varje tillfälle börjar med fika och alla 
ger ett tysthetslöfte – det som sägs i gruppen stannar i 
gruppen.

– Det är viktigt att alla känner sig trygga annars vågar 
man inte öppna sig i sin sorg och saknad, säger Eva 
Borgström.

Henry berättar vidare om träffarna:

– Vi både skrattade och grät och det sköna var att alla 
kunde känna igen sig i varandras situation. Det var högt 
och lågt – vi pratade om hur man kan hantera tomheten 
och vi fikade och pratade om helt andra saker. Jag fick 
också insikt i att andra kunde ha det svårare än jag att ta 
sig igenom sorgen eftersom deras partners dött så hastigt 
och oväntat. Jag har också flera gånger efteråt kommit 
tillbaka till det som diskuterades, och det har hjälpt mig.

Henry hävdar att a och o är en skicklig ledare som håller 
i gruppen.

– Det är som att Eva Borgström alltid visste vad vi be-
hövde precis där och då, säger han. Ja, jag kan verkli-
gen varmt rekommendera att delta. Om jag, som var en 
sådan skeptiker, hade nytta av det, så har fler det.

Eva Borgström är präst i Kävlinge församling med ett 
särskilt fokus på äldre. Två gånger om året bjuder hon 
in de som mist en livspartner till Leva Vidare-grupp. De 
som blir kontaktade är medlemmar i Svenska Kyrkan. 

– Givetvis får även andra vara med om vi får kännedom 
om dem – men församlingen har enligt lag inte rätt att 
föra register över andra än medlemmar, så är man inte 
medlem men vill vara med får man gärna kontakta oss, 
säger hon.

Grupperna ser hon som självhjälpsgrupper. Gruppen 
hjälper sig själv. Eva Borgström fungerar som samtalsle-
dare med erfarenhet.
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En stund utan måsten och krav, ett      
andrum i vardagens puls. Så beskriver 
diakon Anna Rubin och kyrkomusiker 
Anna Lindelöf de nya gudstjänster som 
kommer att hållas i Gamla kyrkan tors-
dagskvällar med start i september.
 

Varför har ni tagit initiativ till 
detta?

Vi har märkt att det finns ett behov 
bland människor vi möter att få hitta 
pauser i vardagen. Vi kan också gå till 
oss själva och vår vardag där vi ibland 
glömmer bort att stanna upp. Vi tror 
att det är viktigt att hitta stunder då vi 
bara kan få vara. 

Vad skiljer dessa sammankomster från de som 
annars hålls i Gamla kyrkan?

Våra andra gudstjänster och mässor är på helgen – vi har 
valt att hålla ”Bara Vara” på vardagskvällar. Tanken är 
också att de ska vara mindre formella och inte ta så lång 
tid.

Behöver man erfarenhet från det kyrkliga för 
att delta?

Alla är välkomna – precis som vi sjunger i psalmen: ”Möt 
mig nu som den jag är ...”

FAKTA  Bara vara
Kom som du är till en kort andakt med sång, 
bön och reflektion. Varmt välkommen!
Var: Gamla Kyrkan
När: Torsdagar 18:30 med start 8 september.

Bara vara

”Bara vara”
– En ny typ av gemenskap i Gamla kyrkan.

Anna Rubin

Anna Lindelöf
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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

Syföreningar: Kävlinge: Elsa Hansson, 73 36 54
 Södervidinge: Maj-Britt Håkansson, 73 25 16
 Virke: 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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Enkäten

Har du en fråga som handlar om livet, Gud, relationer eller andra livsfrågor – mejla den 
till kavlinge.forsamling@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).

Vad skulle få dig att gå i kyrkan i höst?
Att backen upp var lite lättare. 
Nej, skämt åsido – vi är lite lata 
jag och min man. Vi går ibland 
men skulle vilja gå så mycket 
oftare. Det är så fina program! 
Både vanliga gudstjänster och 
när det är konserter. Jag blir 
sur på mig själv att det inte blir 
oftare. Man är lite gammal och 
bekväm och hamnar i soffan istället. Men det ska bli 
bättre i höst!
Birgit Rosengren, Kävlinge

Det är inget särskilt som krävs 
för att jag ska gå dit. Jag behöver 
gå dit ibland, det är skönt. Jag 
kollar så fort Kyrkbladet kom-
mer vad som är på programmet 
– jag gillar stillheten men också 
musiken. Och alla körerna … jag 
har alltid haft en hemlig dröm 
att jag skulle vilja vara med. 
Men jag är väl för gammal. Nähä, inte det? Nä men det 
blir väl inte av nu heller, fast jag tänker det varje år.
Britt Kvant, Kävlinge

Tack, lycka till och välkommen!

Jag har en Gudstro men tror 
inte riktigt på prästerskapet. 
Jag minns när jag gick på Kors-
backaskolan och det kom två 
präster från församlingen. De sa 
att de läst teologi och för mig är 
det något annat än att studera 
Bibeln. Jag har bakgrund som 
Jehovas vittne. Varför är Guds 
namn hemligt för prästerna i Svenska kyrkan till exem-
pel? Och det där med treenigheten har de fått om bak-
foten enligt mig. Hur som helst: jag tar av mig hatten 
för alla som försöker leva efter Guds principer – vi är 
bara människor och gör så gott vi kan. Men jag är ändå 
skeptisk och hade känt mig som en hycklare om jag gått 
till kyrkan. Jag kan uppskatta kyrkobyggnaden men …
tror att prästerna behöver mer kunskap. De tycker en 
massa, blandar sig i politik och se bara på Vatikanen – 
vilka enorma rikedomar. Om alla haft mer kunskap om 
Bibeln, hade vänt sig till Gud, älskat Gud och sin nästa 
som sig själv så hade vi inte haft några krig.
Valeria Nilsen, Kävlinge

Tack Pernilla! 

Pernilla Gudmundsson har varit vår första kommunikatör 
i församlingen. Hon förändrade ”Församlingsbladet” till 
”Kyrkbladet” och införde mycket nytt hos oss. 

Hon har arbetat med stort engagemang, med stor kun-
nighet och varit en glad och positiv medarbetare, och det 
är därför mycket tråkigt att hon har bestämt sig för att 
gå vidare till nya arbetsuppgifter på annat håll.

Pernilla var hos oss i ett år, och jag vill nu tacka för allt 
gott arbete du gjort här, och önska allt gott inför fram-
tiden. 

Som ny kommunikatör hälsar vi Anna Söderquist 
välkommen. Anna har arbetat som journalist och kom-
munikatör, och hon börjar hos oss i september månad.
Välkommen Anna!

Mats Andersson-Risberg, kyrkoherde
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