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MATS inleder
Bara några dagar efter att detta nummer av Kyrkbladet har hamnat i din brevlåda så är det
dags att fira pingst. Pingsten är den heliga andens högtid och kallas ibland också för hänryckningens tid. Hänryckningens tid? Jo, det var ju så att innan Jesus for till himmelen så sa han
till lärjungarna att de inte skulle bli övergivna. En hjälpare, en sanningens ande, skulle istället
vara hos dem och oss andra för alltid.
Och så kom då den helige ande. Det dånade hemma hos lärjungarna och de blev väldigt
upprymda – hänryckta!
Lärjungarnas uppdrag blev att leva vidare med den helige ande, att berätta om att Jesus
hade uppstått och att alla skulle få evigt liv.
Löftet om att den helige ande skulle stanna hos oss för alltid, finns kvar. Anden, Gud, finns
här. Ibland syns Gud, ibland inte. Emellanåt känns Gud som en vind. Vi förstår att vinden är
där, för träden böjs för den. Men, vinden själv kan vi inte se. Vi ser inte anden, men vi ser
verkningarna av anden i livet.
Det kan vara bra att komma ihåg ibland. Att allting inte behöver synas av sig själv för att vi
ska kunna tro på det. För det är just det argumentet som en del tvivlare har på Gud: det som
inte syns, finns inte.
Men, vinden finns.
Andra saker som i alla fall för mig gör det lätt att tro på Gud är alla dessa fantastiska under
vi ser i naturen. Fjärilar, florstunna och sköra, men de flyger ändå på starka vingar och vittnar
om att sommaren är på gång. Humlor, dessa små krabater som emellanåt beskrivs som för
stora och tunga för att kunna flyga – men de gör det ändå. Blommors otroliga växtkraft som
syns tydligare än någonsin när maskrosor tränger upp ur asfalt. Träd som växer och växer
och växer och blir tiotals meter höga. Det finns hur många exempel
som helst.
Jo, jag vet att allt som händer och sker i världen tyvärr inte är gott.
Men jag har upplevt att i det som som är svårt och ont i världen kan
vi få hjälp och tröst av Gud. Och vi har också, var och en av oss, en
uppgift i att hjälpa varandra i de svårigheter som vi möter.
Gud lämnar oss aldrig ensamma.
Allt gott,

Mats Andersson Risberg
kyrkoherde i Kävlinge församling

OM KYRKBLADET
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Redigering och layout: Anna Söderquist
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Tack för
mig och
allt gott,
säger
kommunikatör
Anna Söderquist som
nu lämnar Kävlinge
för nya äventyr.

Tillsammans gör vi skillnad
Har du kläder eller skor eller båda delar
som du inte längre behöver? I så fall finns
det nån annan som gärna skulle ta över
dem.
Kävlinge församling tar emot din gåva
och ger den vidare till Citydiakonalen i
Malmö.
Plats: Rinnbovägen 32 i Kävlinge
När: den 29 maj klockan 17–20
Tack på förhand!
Frågor?
Kontakta Anna Rubin 070-245 67 77
eller Irene Andersson 070-263 99 34

Nu gör en hel del av våra verksamheter uppehåll.
Men, i höst drar de igång igen. Håll koll med hjälp
av www.svenskakyrkan.se/kavlinge där du hittar
fler detaljer.
I väntan på höstterminens början har du en hel
del annat härligt att roa dig med. Förutom gudstjänster och mässor blir det så klart Allsång,
Musik i sommarkväll och Musik vid ån.
Vi ses!
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Sångare sökes!
Kören Kävlinge Gospel behöver
förstärkning till hösten.
Ju fler vi är, desto roligare har vi.
Och desto bättre gung blir det,
både på repetitionerna och när
vi har publik.
Fler manliga tenorer och basar
skulle vara extra kul. Men, vi ser
också fram emot en större skara
kvinnliga sångare.
Vill du vara med?
Kontakta Anna Lindelöf!
Du når henne på telefon
070-319 04 86
eller e-post
anna.lindelof@svenskakyrkan.se
Välkommen!

Sömnad, snack och
skratt i syföreningen
Måndagkväll i mars, Södervidinge
kyrksal. En efter en droppar de
in, damerna i Södervidinge kyrkliga syförening. Kaffebryggaren
laddas och startas, bullar, ost,
skivad gurka och kärleksmums
läggs upp.
Totalt är de femton medlemmar
i föreningen som bildades redan
1932. Då hade man träffarna på
eftermiddagen ”hemma hos”. Numera är det kyrksalen på kvällstid
som gäller.
Alla verkar eniga om att det som
främst gör föreningen så rolig att
vara med i, är gemenskapen.
Nora Johansson, 88, har varit
med sedan 1961, då kvällsträffarna började.

Eva Borgström (i förgrunden) är
präst i Kävlinge församling.

– Min tös var bara liten då. Det
är så roligt att vara med. Vi sydde
och skänkte till auktioner. Själv
har jag genom åren bakat massor,
säger Nora.
Allt deras arbete resulterar i generösa bidrag till olika internationella hjälporganisationer.
Även om deltagarna är ungdomliga i sinnet, så är medelåldern hög
på medlemmarna.
– Men, det har ju kommit en
del ungdomar också, säger Laila
Johannesson.
Några arbetar fortfarande, en del
är nyblivna pensionärer.
Flera av damerna har bott i Södervidinge i hela sitt liv. Många
har flyttat, men är föreningen

Undrar hur många meter garn
som går åt varje år?
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trogen. Det går ju inte att lämna
nåt som är så trivsamt och som
erbjuder så mycket kamratskap.
Vid starten var handarbete ett
självklart inslag på mötena. Under
många år var det framför allt
trevligt snack som stod på programmet. Och nu är det båda
delar.
– När jag började för några år
sen så tyckte jag att vi kunde väl
handarbeta också och så blev det
så, berättar Eva Håkansson.
Sorlet avtar när Kävlinge församlings präst Eva Borgström ber
alla plocka fram psalm 704. Efter
en kort andakt fortsätter pratet,
skratten, stickandet och virkandet. Kaffedoften är ljuvlig.

Monica Persson har stickat
mycket genom åren.

Maj-Britt Håkansson har varit ordförande några år.
Innan dess var hon sekreterare.

Marianne Åkesson har varit medlem i 47 år. Hon
är även kassör.

Nora Johansson, 88, har varit medlem sedan
1961 och gillar den fina stämningen i föreningen.

Lena Palmqvist har bott i Södervidinge sedan
1974.
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Kalenderkollen i urval (för ännu fler alternativ och detaljer – se sidan 8–9)
Duo. Skånska
Riksspelmansduon
Dråm, det vill säga
Erik Ask–Upmark
och Anna Rynefors
bjuder på folkmusik
framförd på nyckelharpa, folklig harpa
och Härjedalspipa, i
Stora Harrie.

Olika
datum
Sommarmusik i
Kävlinge
församling
Musik i sommarkväll och
Musik vid ån blir det förstås
även sommaren 2018.
Du kan se fram emot härlig
musik i skön miljö!

15
juli
Foto: Jens Nordström

Olika
datum

Allsång. Vad vore en sommar i Kävlinge församling utan allsångskvällar vid Gamla kyrkan?
Det vågar vi inte ens tänka på! Det enda
du behöver ta med dig är gott humör och
sångglädje, sen trallar vi några härliga
slagdängor tillsammans så himlen lyfter. Fika
ingår. Om vädret trilskas flyttar vi förstås in i
kyrkan.

Foto: Lukas Arnsby

10
juni

Hyllning. Han ville ha en egen måne och
sjöng om hur solen går opp, så oskuldsfull.
Till Ted Gärdestads ära framför Cantrices
ett urval av hans vackra sånger, som många
av oss har särskilda minnen till. Hyllningen
ges som en sommarkonsert. Allt överskott
går till informationsprojektet ”Aldrig ensam”
som sprider kunskap om psykisk ohälsa.

Sommarkyrkogudstjänster i
Rönnebergs kontrakt
Onsdagar klockan 19
20 juni
27 juni
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 augusti

Olika
Asmundtorps kyrka
Löddeköpinge kyrka
datum
Stävie kyrka
Västra Karaby kyrka
Sofia Albertina kyrka, Landskrona
Stora Harrie kyrka
Torrlösa kyrka

Olika
datum
Bekräftelse. Sommartid är konfirmationstid. Vid
flera olika tillfällen ges chansen att dela glädjen med
konfirmanderna.
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26
augusti
Husdjur. Nog behöver även vovvar och andra husdjur lite själslig spis emellanåt? De är extra välkomna
på husdjursgudstjänst i sommar.

12
augusti

Sensommarfest. Det vankas
andakt och fest vid kyrkan i
Södervidinge i sommar. Södervidinge syförening säljer lotter
och kaffe med hembakt till förmån för stödprojekt. Lekar och
tipsrunda och grillad gris står
också på programmet. Maria
Skogh och Kenneth Thomasson
står för underhållningen.

Lottie och Jaakko. Härliga skånska
visor står på programmet när Lottie
Jeppsson och Jaakko Viitala spelar
upp i Gamla kyrkan.

5
augusti

8
juli

Oh jazz. Sammy
Rimington Band
har gästat Kävlinge
församling flera år
på rad. 2018 är
inget undantag!
I augusti lär det
svänga ordentligt i
Korsbackakyrkan.

1
juli
Skånsk femma. Bra Folk är femmannabandet som gästar
Virke och spelar eget material i genrerna visa och pop på
skånska och blekingska.
En gång i månaden är det
mässa eller gudstjänst
med ekologiska förtecken
i Virke kyrka. Efteråt bjuds
kaffe och marknad där
närproducerade varor säljs.
Har du inte kollat in det
innan, så är det dags nu!

19
augusti

MED matz-kennethz
Vrooom. Precis som de senaste somrarna, så arrangeras
Motormässa i Lilla Harrie i augusti. Musik: Matz-Kennethz!
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Olika
datum

Kalendern (med reservation för tryckfel och ändringar)
MAJ
20

Pingstdagen

11.00 Gudstjänst med Harrie–Wirke kyrkokör och kaffe i Stora Harrie kyrka, kort
presentation av den nya Kyrkohandboken
18.00 Musikmässa i Korsbackakyrkan: ”Du är värdefull” – ungdomskörernas egna låtval

21

Annandag pingst

18.00 Gudstjänst i Södervidinge kyrka

27

Heliga trefaldighets
dag

11.00 Gudstjänst i Stora Harrie kyrka
18.00 Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

29

Tisdag

10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

JUNI
3

1 e trefaldighet

11.00 Högmässa med Kävlinge Gospel i Gamla kyrkan
15.00 Dragspelsklubben med Maria Skogh och LSS-kören underhåller i Korsbackakyrkan

10

2 e trefaldighet

11.00 Leo Andersson–Böhm (börjar i församlingen i juni) prästvigs i Lunds domkyrka
14.00 EKO-mässa med marknad och kaffe i Virke kyrka
18.00 Musikgudstjänst med Cantrices i Korsbackakyrkan: En hyllning till Ted Gärdestad

13

Onsdag

18.00 Allsångskväll vid Gamla kyrkan

17

3 e trefaldighet

11.00 Jubilarernas dag i Korsbackakyrkan
18.00 Musik i sommarkväll i Lilla Harrie kyrka: Göran Christensen bjuder på lyrik och musik
”I skånska poeters sällskap”

23

Midsommardagen

15.00 Friluftsgudstjänst i Stora Harrie kyrka, ta med picknickkorg om du vill, församlingen
bjuder på kaffe med kaka

24

Helige Johannes
döparens dag

11.00 Högmässa i Gamla kyrkan, tema textförfattare
18.00 Musik i sommarkväll i Södervidinge kyrka: Brasserie Borssén bjuder på rejält blås

1

Apostladagen

11.00 Högmässa i Gamla kyrkan, tema textförfattare
18.00 Musik i sommarkväll i Virke kyrka: Bra Folk spelar visa och pop ur egen repertoar

7

Lördag

11.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan

8

6 e trefaldighet

11.00
14.00
17.00
19.30

JULI

OBS! Platsen!

Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
Musik vid ån i Gamla kyrkan: Lottie Jeppsson och Jaakko Viitala spelar skånska visor

14

Lördag

11.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
14.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
17.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan

15

Kristi förklarings dag

11.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
18.00 Musik i sommarkväll i Stora Harrie kyrka: Riksspelmansduon Dråm spelar folkmusik

18

Onsdag

18.00 Allsångskväll vid Gamla kyrkan

22

8 e trefaldighet

11.00 Högmässa i Gamla kyrkan, tema textförfattare
14.00 Gudstjänst med kaffe i Lilla Harrie kyrka
19.30 Musik vid ån i Korsbackakyrkan: Hanna Söderqvist & Måns Persson Duo tolkar bland
annat Edith Piaf

25

Onsdag

19.00 Kontraktets sommarkyrkogudstjänst i Stora Harrie kyrka (övriga, se sidan 6)

29

9 e trefaldighet

11.00 Högmässa i Gamla kyrkan, tema textförfattare
14.00 Gudstjänst med kaffe i Södervidinge kyrka

Den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan tas i bruk på
Pingstdagen 20 maj 2018. Kyrkohandboken innehåller
ordningar för gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst
och vigselgudstjänst.
Du får höra lite mer om kyrkohandboken om du deltar i gudstjänsten i Stora Harrie kyrka klockan 11 på Pingstdagen. Du kan
också läsa mer på kyrkans hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

Kalendern (med reservation för tryckfel och ändringar)
AUGUSTI
5

10 e trefaldighet

11.00 Högmässa i Gamla kyrkan, tema textförfattare
14.00 EKO-gudstjänst med marknad i äppelkatedralen, Virke kyrka
19.30 Musik vid ån i Korsbackakyrkan: Sammy Rimington spelar

12

11 e trefaldighet

11.00 Högmässa i Gamla kyrkan, tema textförfattare
16.00 Sensommarfest med grillning vid Södervidinge kyrka, Maria Skogh och Kenneth
Thomasson underhåller

15

Onsdag

18.00 Allsångskväll vid Gamla kyrkan

19

12 e trefaldighet

11.00 Högmässa i Gamla kyrkan, tema textförfattare
14.00 Motormässa i Lilla Harrie kyrka, Matz-Kennethz spelar
19.30 Musik vid ån i Korsbackakyrkan: Simon Åkesson (känd från Idol) sjunger

26

13 e trefaldighet

11.00 Mässa med kaffe i Stora Harrie kyrka
15.00 Husdjursgudstjänst och kaffe i amfiteatern, Gamla kyrkan

SEPTEMBER
1

Lördag

10.00 Höstmarknad i Kävlinge

2

14 e trefaldighet

11.00 Festmässa i Korsbackakyrkan, korv serveras

VARJE VECKA (helgfria dagar)
Tisdag

16.00 Sångandakt på Billingshäll

Onsdag

8.30 Morgonmässa i Gamla kyrkan

Torsdag

18.30 Bara Vara i Gamla kyrkan (allra sista gången är den 31 maj)

VARANNAN VECKA (helgfria dagar)
Onsdag, jämna veckor

14.00 Allsång på Kullagården (sommaruppehåll v. 25–35)
14.30 Andakt på Kullagården

Torsdag, udda veckor

12.00 Middagsbön med sopplunch i Birgittasalen (t.o.m 24/5, därefter sommaruppehåll)

Använd gärna kyrktaxi för att åka till våra gudstjänster! Ring 046-71 02 68.

Annandag pingst – värd att fira!

Välkommen till Södervidinge kyrka på ”helgdagen som försvann”.
Måndagen den 21 maj klockan 18 blir det andakt följt av
sommarsånger, kaffe med kaka och korv med bröd.

Sommartema i
Gamla kyrkan
Sommarens tema för
högmässorna i Kävlinge
församlings äldsta kyrka är
”textförfattare”.
Spännande, eller hur?
Dagar och tider finns i
kalendern på sidan 8–9.

Välkommen!
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Kyrkan finns där för dig,
Du föds. Växer upp. Går i skolan. Träffar en annan människa att
älska. Bildar familj. Blir mormor eller farfar. Och till slut kallar Gud
hem dig.
Oavsett var i livet du befinner dig, så finns kyrkan där för dig. Din
del i gemenskapen kan ta sig uttryck på olika sätt: dopet, konfirmationen, vigseln och sist begravningen.
Så när livet svischar förbi med alla dess förändringar som påverkar
dig på olika sätt, kan du ändå alltid räkna med tryggheten i kyrkan.
Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser
och situationer.
Den förmedlar hopp och ger stöd till dig som drabbas av sorg och
smärta.
Den delar och hjälper till att uttrycka den glädje du känner över att
ha fått barn eller funnit en partner.
Den samarbetar med andra goda krafter för att bygga ett så bra
och tryggt samhälle som möjligt för dig.
Är du redan medlem i Svenska kyrkan? I så fall vill Kävlinge församling tacka dig alldeles särskilt för att du bidrar till att kunna erbjuda
all den verksamhet som finns här: från babyrytmik till pensionärsförening och allt däremellan. Allt det där som gör att det inte spelar
någon roll ifall du är noll eller hundra år – du är lika välkommen för
det.
Du som inte är medlem, men som vill bli en del av den härliga
gemenskapen, välkommen! Det finns alltid plats för fler!
Oavsett om du har varit medlem redan tidigare eller blir helt ny
medlem, så gör du så här:
Gå in på www.svenskakyrkan.se/sokforsamling för att leta upp
vilken församling du tillhör. Om du fått Kyrkbladet i din brevlåda så
tillhör du antagligen Kävlinge församling, men testa ändå att skriva
in uppgifterna som behövs för att hitta rätt.
Självklart går det bra att ringa eller besöka pastorsexpeditionen
också och berätta att du vill bli medlem, så får du all hjälp du behöver, till exempel mer information och en blankett att fylla i. Du ser
öppettiderna på sidan 14.
Alla som döps i Svenska kyrkan blir medlemmar genom dopet. Blev
du inte döpt som liten? Ingen fara. Även stora barn, ungdomar och
vuxna kan döpas. Bra, va?

10

i nöd och lust, hela livet

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du
(Psalm 791)
Musik: Ingemar Olsson
Text: Ingemar Olsson
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Sett och skett – ett urval av händelser i församlingen

Dopduvor. I början av februari var det gott om människor i alla storlekar när det firades dopduvegudstjänst i Korsbackakyrkan. Traditionsenligt var alla som döpts året innan inbjudna att hämta sin dopduva,
som är ett fint minne av en riktig högtidsdag.

Sopplunch. Torsdagar udda veckor ligger en härlig doft av soppa i församlingshemmet på Västergatan. Då ställer husfar Johan
till med storkok för att kunna mätta alla soppsugna som tittar in
Födelsedagsfirare. Kävlinge församlings på sopplunchen med andakt. Stämningen är alltid hög.
kyrkoherde Mats Andersson Risberg firaStudenter. För en tid sedan
des i början av mars av personalen med
fanns Martina Annerfeldt,
tårta och lite annat smått och gott. Hur
blivande diakon och François
mycket han fyllde? Låt oss säga så här:
Anougba, blivande präst, på
han skulle kunna kalla sig pensionär.
plats i Kävlinge församling.
Praktiktiden var ett led i deras
utbildning, som snart är klar.
Vad betyder Gud för dem?
– Trygghet, säger Martina.
– Den jag tror på, som
finns med hela tiden, säger
François.
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Eko. I mitten av januari var det dags för årets första EKO-gudstjänst med kaffe och söndagsmarknad i
Virke kyrka. Gott om folk, gott kaffe och förstås god stämning var perfekta ingredienser.

Skönsång. Den som besökte musikmässan i Stora
Harrie kyrka i början av februari, kunde njuta av skön
sång och musik framförd av sopran Marie Rosenquist
och församlingens kyrkomusiker Lisa Borssén.
Glädje. På påskdagen stod kören Kävlinge Gospel
för gungande och rungande musik, under ledning
av församlingens kyrkomusiker Anna Lindelöf och
ackompanjerad på piano av Marcus Lindelöf.

Judas förråder Jesus
på skärtorsdagen i
Getsemane.

Folket strör ut
palmblad och hyllar
Jesus när han rider in
i Jerusalem.
Pysslad påskberättelse. Redan i fjol tillverkade barnen som deltog i församlingens ”Påsklovskul” det härliga påsklandskapet som varit uppställt i den vackra Korsbackakyrkan.
Med enkla medel och fantastisk färgrikedom skapade barnen tredimensionella bilder som gestaltade Jesus
sista dagar i livet, korsfästelsen och uppståndelsen.
Du hittar fler bilder på: www.svenskakyrkan.se/kavlinge/mer
13

Välkommen till våra verksamheter!

Kontaktuppgifter (utöver de som anges) hittar du på sidan 15.
För fler detaljer se www.svenskakyrkan.se/kavlinge
Vad?
Var?
GUDSTJÄNSTER OCH MÄSSOR

Klockslag?

Dag?

Vem ska jag kontakta?

Olika gudstjänster
och mässor

Se kalendern sid. 8–9

Se kalendern sid. 8–9

Pastorsexpeditionen m.fl.

I våra kyrkor

FÖR DE YNGRE BARNEN
Babyrytmik

Korsbackakyrkan

11–11.40, 13–13.40

Tisdag

Anna Lindelöf

Öppet hus

Rinnbovägen 32
Lilla Harrie byagård

9–12
14–16, 17.30–19

Fredag
Tisdag

Anna Rubin, Lisa Borssén
Ann-Margreth Jakobsson (tel.
046-24 96 58, 0735-73 40 51),
Catarina Brenden

FÖR DE ÄLDRE BARNEN
Miniorer

Korsbackakyrkan
Rinnbovägen 32
Rinnbovägen 32

14–16
14–16
14–16

Måndag
Tisdag
Onsdag

kavlinge.bou@svenskakyrkan.se

Juniorer

Korsbackakyrkan
Rinnbovägen 32

Direkt efter skolan till
kl 16 (båda dagarna)

Torsdag
Fredag

kavlinge.bou@svenskakyrkan.se

Toniorer

Korsbackakyrkan

Efter skolan

Onsdag

kavlinge.bou@svenskakyrkan.se

KÖRSÅNG OCH MUSIK
GodIs-kören

Församlingshemmet

18–18.45

Tisdag

Anna LIndelöf

NonStop-kören

Församlingshemmet

Direkt efter skolan

Onsdag

Lisa Borssén

The Saints

Församlingshemmet

17–18

Tisdag

Lisa Borssén

Kävlinge gospel

Församlingshemmet

19.20–21.20

Tisdag

Anna Lindelöf

Cantrices

Församlingshemmet

19–20.30

Onsdag

Lisa Borssén

Harrie–Wirke
kyrkokör

Församlingshemmet

19–21.30

Torsdag

Hans-Peter Frank

Tisdagskören

Församlingshemmet

13–13.45

Tisdag

Hans-Peter Frank

Dragspelsklubben

Församlingshemmet

18.30

Måndag, jämna veckor

Kenneth Thomasson
(tel. 0702-32 58 77)

FÖR DIG SOM ÄR LEDIG PÅ DAGARNA
Biljardcafé

Församlingshemmet

9–11

Tisdag

Pastorsexpeditionen

Dart för damer

Församlingshemmet

9.30–11

Torsdag

Pastorsexpeditionen

Tisdagsklubben

Församlingshemmet

14

Tisdag

Laila Johannesson
(tel. 046-73 06 91)

Frivoliteter

Församlingshemmet

9.30–11

Tisdag

Pastorsexpeditionen

Sopplunch

Församlingshemmet

12

Torsdag, udda veckor

Pastorsexpeditionen

GOTT OCH BLANDAT
Filmkvällar

Församlingshemmet

18.30

Se kalendern sid. 8–9

Eva Borgström

Besöksgruppen

Olika adresser

Olika tider

Olika dagar

Eva Borgström

Kävlinge arbetsförening

Församlingshemmet

18

En onsdag i månaden

Elsa Hansson
(tel. 0730-28 44 63)

Södervidinge kyrk- Södervidinge kyrka
liga syförening

18

Tredje måndagen i
månaden

Maj-Britt Håkansson
(tel. 046-73 25 16)

Virke kontaktgrupp Hemma hos deltagare

14

Första tisdagen i
månaden

Barbro Englesson
(tel. 070-876 24 70)

Läslusten

18–20

En tisdag i månaden

Eva Falck

Församlingshemmet

14

Kontakta oss!
Öppet för besök och telefon kl. 9.30–12
mån–tis, tor–fre (onsdagar stängt)
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/kavlinge
facebook.com/kavlinge.forsamling

Kävlinge församling
Västergatan 7
244 30 Kävlinge
046-73 99 00
Åsa-Mari Nilsson, assistent
046-73 99 18
asa-mari.nilsson@svenskakyrkan.se
Mats Andersson Risberg
kyrkoherde
046-73 99 01
070-319 80 94
mats.a.risberg@svenskakyrkan.se
Helen Isaksson
kamrer
046-73 99 02
070-324 96 26
helen.isaksson@svenskakyrkan.se
Linda Jönsson
förskolechef
046-73 38 72
linda.jonsson2@svenskakyrkan.se
Eva Borgström
komminister
046-73 99 04
070-319 00 75
eva.borgstrom@svenskakyrkan.se
Eva Falck
komminister
046-73 99 14
070-319 00 42
eva.falck@svenskakyrkan.se
Anna Åberg
komminister
046-73 99 03
070-319 10 25
anna.aberg@svenskakyrkan.se
Leo Andersson–Böhm
(Kontaktuppgifter kommer i
nästa nummer av Kyrkbladet)
(epostadress kommer i nästa nummer)
Anna Rubin
diakon
046-73 99 16
070-245 67 77
anna.rubin@svenskakyrkan.se

Lisa Borssén
kyrkomusiker
046-73 99 05
070-276 45 61
lisa.borssen@svenskakyrkan.se
Hans-Peter Frank
kyrkomusiker
046-73 99 07
070-319 77 72
hans-peter.frank@svenskakyrkan.se
Anna Lindelöf
kyrkomusiker
046-73 99 06
070-319 04 86
anna.lindelof@svenskakyrkan.se
Irene Andersson
pedagog
046-73 99 08
070-263 99 34

Anders Persson
drifts- och fastighetsansvarig
070-631 03 71
anders.p.persson@svenskakyrkan.se
Marie Malmström
Kontaktperson
Kyrkogårdsvaktmästarna
Kävlinge
046-73 19 32
070-524 56 17
Kyrkogårdsvaktmästarna
Södervidinge,
Stora Harrie, Lilla Harrie, Virke
046-73 99 00
070-524 56 40
marie.malmstrom@svenskakyrkan.se
Bert Hellberg
ordförande i kyrkorådet
076-396 73 69

a.irene.andersson@svenskakyrkan.se
Catarina Brenden
pedagog
046-73 99 08
070-228 84 45

bert.hellberg@svenskakyrkan.se

catarina.brenden@svenskakyrkan.se
Henrik Esping
pedagog
046-73 99 10
070-319 80 18
henrik.esping@svenskakyrkan.se
Carina Fredin
kyrkovaktmästare
070-524 56 07
carina.fredin@svenskakyrkan.se
Johan Solstad
husfar, kyrkovaktmästare
046-73 99 11
070-524 90 02
johan.solstad@svenskakyrkan.se
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Församlingsgården med Birgittasalen
ligger på Västergatan. Ingång till Birgittasalen runt hörnet, från Slöjdgatan.

Nu lämnar
Kaja över
stafettpinnen
Kaja Traeholt–Holmqvist är en
riktig stjärna! Hon drog igång
verksamheten Förskolan Stjärnan
år 2002 i en källarlokal på Nordanväg.
– Vilken lokal! Lokalen var nog
inte så lämplig som vi tänkt oss.
Vi hade inte så många barn när vi
startade och så fanns det ingen
lekplats. Det gick rätt så trögt i
början, minns Kaja.
De tolv barnen som fick plats på
Nordanväg trivdes dock fint och
ryktet spred sig. Plötsligt var kön
dit lång!
Flyttplaner tog form och förverkligades. Snart slog Stjärnan upp
portarna på Bygdegatan, i Lantmännens gamla kontor. Nu var där
trettio barn.
– Det var verkligen en hit! Vi hade
en lekplats och gott om plats utomhus att röra oss på. Kön växte
ännu mer.
Växtvärken krävde ny lokal. Igen.
2011 flyttade Stjärnan in i en annan Lantmännen-lokal, på Sockervägen. Sextio barn fick plats.

Idag, efter att man för ett par år
sedan fick tillgång till ytterligare
en del av huset, ryms åttio barn
i Kävlinge församlings förskola.
Alldeles lagom, tycker Kaja.
– Vårt koncept är att vara familjära, här ska dörrarna vara öppna.
Alla samarbetar och all personal
ska känna alla barn och därför
också alla föräldrar. Och det funkar här, även om vi har så många
som åttio barn så känns det verkligen inte som så många!
Även om Kaja självklart tycker
det är lite vemodigt att sluta, är
hon också tacksam. Över att ha
fått förvalta Stjärnan under alla
dessa år. Hon är också glad över
förtroendet från kyrkoherden som
hjälpt till och stöttat alla tokiga
och härliga projekt så att förskolan kunnat utvecklas, och att
ha fått samma förtroende från
kyrkorådet.

– Nu ska jag ägna min tid åt min
familj, mina barn och barnbarn,
jag ska vara mamma, mormor och
farmor.
Hon har många minnen från Stjärnan.
– En rolig sak kommer jag förstås
särskilt ihåg. En pojke, Sebastian,
sa för många år sedan att ”Kaja,
när du blir gammal och vi träffas,
då ska jag hjälpa dig över gatan
om du vill”. Jag blir glad när jag
tänker på honom.
– Vi har många glada minnen
tillsammans från Stjärnan. Vi har
mött många underbara familjer
som delat med sig av sin glädje
men också sin sorg till oss.
– Ett stort tack från mig till alla
kollegor genom åren, ni har varit
ett stort stöd!
Tack för alla dessa år, Kaja! Du
är redan saknad!

Stjärnan Linda känner sig trygg i sin nya roll som chef
Linda Jönsson är 28 år och
bor i Kävlinge med sin familj.
Hon har jobbat som förskollärare på Stjärnan sedan
2012 och tar över rollen
som förskolechef till sommaren. Hon är utbildad lärare
och förskollärare och har
redan känt på hur det känns
att sitta på Kajas stol, då hon
vikarierat för henne vid

många tillfällen. Dessutom har hon de senaste
månaderna i allt större utsträckning arbetat administrativt.
– Det känns nytt och spännande och blir en riktig
utmaning. Jag känner mig redan välkommen i min
nya roll säger Linda.
Hon känner sig trygg i att ta över, inte minst med
tanke på att hon vet hur Stjärnan fungerar och känner personalen. Alla hjälps åt och samarbetar. Alla
stöttar varandra.
Välkommen Linda!

