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Fram skrider året i sin gång, nu gulna lund och lid.
Farväl med all din lust och sång, du korta sommartid.

Snart suckar vinterstormens röst: allt vissnar och förgår.
Men vissnar allt, jag vet en tröst som under allt består.

Låt gulna varje blad på kvist, låt falna varje strå;
Guds rika nåd, det vet jag visst, den skiftar ej ändå.

Det liv som fram ur graven går, skall aldrig mera dö.
Mig Kristus lovar evig vår trots död och vintersnö.

     Sv. ps. 203

Ännu en sommar har flugit förbi. Måhända inte den lju-
vaste och varmaste i mannaminne, men ändå har den 
förmodligen innehållit fler dagar av nåd och glädje än 
av köld och bitterhet. Även under en sval och grå som-
mar visar skapelsen upp prakten av sin växtlighet, färger 
och dofter. Och vips är den förbi och höstens första 
friskhet anas i luften när skolan börjar. 
   Det är nog vår lycka att ”tidevarv komma och tidevarv 
försvinna” (Sv. ps. 297). För kanske är det så att det skö-
na och vackra behöver flyktigheten och förgängelsen 
för att vi skall inse dess värde. Om något i naturen vore 
helt statiskt och opåverkat av tidens tand kanske vi inte 
skulle beröras av det. Vad vore en blomma som aldrig 
vissnar och med sina frön ger sitt liv för att nya växter 
skall spira och med sina förmultnande blad ger näring 
åt jorden? ”Om vetekornet inte faller i jorden och dör 
förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik 
skörd.” (Joh 12: 24) 
   Kanske är det så att det som vi vet en dag skall för-
svinna, det som förr eller senare vissnar och förlorar 

sin färg, är det som får oss att uppskatta och njuta av 
skapelsen när den blommar som bäst.  
   Hösten kommer att innehålla mycket. Den 17 sep-
tember är det kyrkoval (se nästa sida) där du har möj-
ligheten att ge uttryck för dina åsikter om hur Svenska 
kyrkan bäst skall sprida evangeliet i världen. 
   Kyrkoåret kommer att bjuda oss både på tacksägel-
sedag och allhelgonahelg, glädje och tacksamhet för 
markens skörd, och sorg och saknad vid minnet av våra 
nära som nu ligger i jorden och väntar på att evighetens 
påsk skall gry över alla jordens gravar. 
   Medarbetare kommer att fortsätta till andra tjäns-
ter och nya kommer att vänta på att få ta vid där de 
slutade. Nya konfirmander kommer att fylla våra för-
samlingshem med nyfikenhet och frågor och nyskapta 
människor kommer att döpas och upptas i den världs-
vida kristna kyrkan. 
   Våra verksamheter startar nu upp igen efter somma-
ruppehållet. ”Liten med stor” drar igång i Billeberga 
och Felestad, ”Musik, sång och rörelse” kommer att ge 
de allra minsta barnen ro och glädje; småkockarna kom-
mer att fylla köken med godsaker och på tisdagsförmid-
dagarna är församlingshemmet i Teckomatorp öppet 
som vanligt för föräldrar och deras små. Öppet café 
börjar igen varannan tisdag i Tågarps församlingshem 
kl. 13–15 och varannan torsdag serveras där soppa efter 
andakten kl. 12.00. I Teckomatorp är församlingshem-
met som vanligt ett öppet café på onsdagarna – dock 
med en ny tid: 13–15. Se kalendariet på sid 6–7 för tider 
och håll utkik på vår hemsida och på facebook för se-
naste informationen.
   Trevlig höst!                             
                                              Erik Edqvist, redaktör
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Förtidsröstning
Forslidsgården/kansli	 	 Billeberga	förs.hem	 Teck.	förs.hem	 	 Tågarp	förs.hem
4/9 9.00 -12.00 
5/9 9.00 -12.00  10.00 -13.00  10.00 -13.00  10.00 -13.00
6/9 9.00 -12.00
7/9 9.00 -12.00
 17.00-20.00  17.00 - 20.00  17.00 - 20.00  17.00 - 20.00
8/9 9.00 -12.00 
9/9 9.00 -12.00  9.00 -12.00  9.00 – 12.00  9.00 – 12.00
11/9 9.00 -12.00 
12/9 9.00 -12.00
13/9 9.00 -12.00  10.00 – 13.00  10.00 -13.00  10.00 – 13.00
14/9 9.00 -12.00
15/9 9.00 -12.00 
 16.00-20.00  16.00 – 19.00 1 6.00 -19.00  16.00 – 19.00
16/9 9.00 -12.00

Valdag	2017-09-17:	Öppettider	i	vallokaler	+	röstmottagningsställe	

Forslidsgården	 Billeberga	förs.hem	 Teck.	förs.hem	 Tågarp	förs.hem (Röstmottagningsställe)
8.00 - 9.30  8.00 - 9.30   8.00 - 9.30   8.00 - 9.30 

Gudstjänst kl. 10.00 i Svalövs kyrka och Teckomatorps församlingshem.
11.30 – 20.00  11.30 – 20.00 11.30 – 20.00 11.30 – 17.00
Gudstjänst kl. 20.00 i Billeberga kyrka med firande av att orgeln fyller 50 år.

Kyrkoval	2017

Röstkortet kommer till folkbokföringsadressen senast den 30 augusti 2017. Förtidsröstning 
kan ske i hela landet från den 4 september till och med valdagen.

Sedan skiljandet från staten år 2000 sköter kyrkan själv sina val. Av praktiska och pedagogis-
ka skäl används ett liknande tillvägagångssätt som i de allmänna valen. En del skillnader finns. 
Bland annat heter det inte ”partier” i kyrkovalet, utan nomineringsgrupper. I kyrkovalet får 
även 16-åringar rösta. 

Gör din röst hörd och dela med dig av vad du vill att kyrkan skall vara och göra för att bäst 
sprida evangelium i världen!

Kyrkovalet handlar om vad Svenska kyrkan ska vara 
och göra. Det kan bland annat handla om hur guds-
tjänstlivet ska se ut, om barnverksamhet i försam-
lingen, vad som ska ske med kyrkorna och hur hög 
kyrkoavgiften ska vara.

Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år 
(senast på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan 
och folkbokförd i Sverige.

Cirka 5,2 miljoner personer har chansen att rösta i 
de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäkti-
ge och till kyrkomötet.
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Det är en nationell angelägenhet att vårda våra kultur-
miljöer. Detta gäller vård och bevarande av fornmin-
nen, ortsnamn, byggnader, t.ex. våra kyrkor, men det 
gäller också våra begravningsplatser. Med begravnings-
plats menas kyrkogård eller på annat sätt anlagd begrav-
ningsplats. Dessa skall vårdas och underhållas så att de-
ras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas. 
Observera att bestämmelserna i lagen gäller allt som 
finns på en kyrkogård/begravningsplats och gäller så-
ledes inte bara gravar och gravstenar utan även andra 
fasta anordningar såsom murar, portaler, grindar, staket 
och kapell. Det kan även avse speciell vegetation. Nya 
anläggningar eller förändringar inom en begravnings-
plats får inte göras utan tillstånd av länsstyrelsen, som 
är tillsynsmyndighet för länet. Tillsynsmyndighet för 
landet är Riksantikvarieämbetet.

Svenska kyrkans församlingar/pastorat har fått i upp-
drag av staten att vara begravningsmyndighet. Detta 
medför också ansvaret för inventering av sina begrav-
ningsplatser för att säkerställa dessas kulturhistoriska  
värden. I Svalövsbygdens pastorat har denna invente-
ring gjorts på flera kyrkogårdar men ännu inte på alla. 
Arbetet skall göras noggrant och med omsorg och får 
taga den tid som är nödvändig. Beslut om vilka objekt, 
som skall bevaras fattas av kyrkorådet, ofta efter förslag 
från kyrkogårdgruppen. 

Enligt föreskrifterna ska inventeringen gälla ovan om-
talade objekt som anses vara skyddsvärda och särskilt 
intressanta ur arkitektonisk eller konstnärlig synpunkt. 
Det kan även gälla bevarande av äldre områden på våra 
kyrkogårdar. Bevarandet kan även avse gravstenar över 
personer som av olika skäl varit betydelsefulla för byg-
den, över personer med unikt yrke eller stenar med  in-
skriptioner av något slag. Det gäller att vara noggrann. 
En sten över en ”dräng” kan ha samma kulturhistoriska 
värde som stenen över en ”präst”.

För en tid sedan beslutade kyrkorådet om kulturmin-
nesmärkning av ett område på Billeberga kyrkogård, där 

äldre kyrkoherdar i det tidigare Billeberga-Tirups pasto-
rat (upphörde 1960) är begravda. Här följer en kort be-
skrivning över dessa gravar, där den gravsatte får anses 
ha haft betydelse men där också gravstenarna speglar 
olika epoker.

Nils	Dunér,	1784–1863
Nils Dunér var kyrkoherde i Billeberga och Tirup 1828-
1863. Dunérs fader var soldat och hans ursprungliga 
namn var Nicholaus Dunder. Under studietiden i Lund 
ändrade han namn till det enligt hans mening mera 
lämpliga Dunér. I Lund avlade han en fil.mag. och dis-
puterade 1810. Han var först lärare i Helsingborg och i 
Ystad, där han undervisade i latin, grekiska och i moder-
na språk. Han hade även studier i teologi. Dunér erhöll 
prosttitel 1834. Han beskrevs som lång och mager och 
alltid allvarlig. Han lade ner mycket arbete på att sätta 
prästgården i stånd och ansågs vara en god jordbrukare. 
Däremot sägs det att hans ämbetsberättelser inte alltid 
var så omfattande. Han gifte sig 1829 med Petronella 
Schlyter och fick med henne tre barn.

Under Dunérs ämbetstid växte befolkningen i byarna. 
Kyrkorna blev för små och var dessutom slitna. Han 
ivrade för att dessa revs eller byggdes om. Billeberga 
gamla kyrka revs och det uppstod en tvist om var den 
nya kyrkan skulle byggas. Dunér ville mycket bestämt 
att den skulle byggas på Billeshög, men bönderna men-
ade att det var omöjligt att bygga väg dit eller att trans-
portera dit byggmaterial. 

Marken där kyrkan ligger idag var mycket odlingsbar 
och ingick i prästgårdens areal. För att markera var Du-
nér ville ha sin kyrka, lät han på Billeshög resa en sten 
med Carl X, Carl XI och Carl Xll:s namnskiffer. Så be-
rättar i alla fall traditionen. 

Tirups kyrka byggdes också om mot församlingsbor-
nas vilja. Den revs dock inte och i långskeppet går det 
ännu att se de gamla murarna.

Kyrkogårdar	och	kulturminneslagen
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Johan	Elof	Quiding,	1818–1892
Johan Elof  Quiding föddes i Nättraby i Blekinge. Han 
prästvigdes 1843 och var kyrkoherde i Billeberga och 
Tirup 1864 till 1892 då han avled den 10 juni. Han var 
då kontraktsprost i Rönneberga kontrakt.

Quiding var först lärare vid folkskoleseminariet i 
Lund och var den förste av staten förordnade skolin-
spektören, en befattning han kvarstod i. (Jag erinrar 
om att kyrkan var huvudman för skolväsendet långt 
in på nittonhundratalet.)

Quiding tog initiativ till bildandet av Billeberga m fl 
socknars sparbank, då han den 11december 1873 sam-
lade representanter (alla var män) från Billeberga, Ti-
rup, Annelöv, Tofta, Sireköpinge och Asmundtorp för 
att bilda en bank. Stadgarna för banken fastställdes den 
28 januari 1874. En styrelse utsågs med prosten Qui-
ding som ordförande. Vid bankens bildande sades om 
prosten Quiding: ”Han är en man vars råd man gärna 
följer.”

Quiding var en mycket uppskattad lärare och präst. 
Han omtalades som en Johannestyp, mild med stor kär-
lek till barn och deras fostran, vilket visade sig i en do-
nation med ursprungsbelopp 12 000: - till skolväsendet 
i Billeberga och Tirup att användas för läromedel. Peng-
arna har förvaltats väl och alltjämt finns en liten summa 
kvar, som nu användes i konfirmandverksamheten.

Vad jag förstår gifte sig Quiding aldrig. På hans grav-
sten står: ”Mångas tacksamhet och tillgivenhet reste 
vården.”

Justus	Lindau,	1845–1921
Justus Lindau var kyrkoherde i Billeberga-Tirup åren 
1893–1921. På gravplatsen är också gravsatt hustrun 
Ebba Sofia f  Nybom 1854–1932.

Justus Lindau var en god skribent och var utöver att 
vara kyrkoherde i Billeberga-Tirup också verkställande 
direktör för Landskronaposten – den tidning som sena-
re blev Nordvästra Skånes Tidning och nu är en del av 
Helsingborgs Dagblad (om jag har rätt för mig).

Billeberga kyrka, som byggts mellan 1849 och som 
1860 invigts av biskop Thomander i Lund, härjades av 
eld den 18 april 1915. Lindau var mycket aktiv vid åter-
uppbyggnaden av kyrkan.

Lindau ansågs vara en bestämd man (min far var en av 
hans konfirmander), respekterad av sina församlings-
bor. Han verkade för nykterhet i församlingarna fram-
för allt vad gällde ungdomarna.

Exempelvis påtalade han att den ”birförsäljning”, som 
bedrevs av en boende på Klockaregården Tirup 13, var 
fördärvlig och fick kommunalnämnden i Tirup att för-
bjuda denna. (Jag vet att försäljaren inte var församling-
ens kyrkovaktmästare, heller inte kantor. Jag kanske kan 
berätta mer en annan gång.)

Carl	Gunnar	Fredrik	Lund,	1887–1950
Carl Gunnar Fredrik Lund var kyrkoherde i Billeber-
ga-Tirup 1924-1950. Han var kontraktsprost i Rönne-
berga kontrakt och som sådan av såväl kontraktets präs-
ter som befolkning upplevd som mycket gedigen.

Hustrun Hulda Marta avled tidigt. Hon liksom hus-
trun Berta Augusta vilar på denna gravplats. I familjen 
fanns en dotter och en son.

Gunnar Lund var huvudman i Billeberga m fl sock-
nars sparbank och fullföljde sina företrädares arbete för 
banken. Liksom sina företrädare var han ordförande 
i skolstyrelserna i Billeberga och Tirup och när barn-
avårdsnämnderna inrättades också ordförande i dessa.

Under prosten Lunds tid utvecklades söndagsskole-
verksamheten i församlingarna. Söndagsskolorna leddes 
merendels av den pastor som fanns som medhjälpare. 
Församlingsaftnar med olika program förekom då och 
då. Under prosten Lunds tid bildades en ungdomsför-
ening, gemensam för Billeberga och Tirup, där i princip 
all konfirmerad ungdom deltog. Samlingsplatsen var 
Billeberga Prästgård.

På Billeberga kyrkogård är dessa gravar placerade allde-
les intill varandra på södra sidan av kyrkogården väl syn-
liga från den ingång till kyrkogården, som finns ungefär 
mitt emot gamla brandstationen.

På samma område av kyrkogården är också kyrkoher-
darna Ture Berg och Olof  Röstin gravsatta. För dessa 
platser finns gravrättsinnehavare. Bevarande kommer 
sannolikt att bli aktuellt i framtiden.

Besök gärna platsen! 

Kyrkogårdsgruppen 
genom Kjerstin Sörngård Thulin
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Kalendariet
Våra verksamheter

För höstens gudstjänster, se s. 10-11.

September

Tis	4	    9.30  Billeberga f-hem: Liten med stor
    
Tis	5	    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn
    18.30 Tirup: Syföreningen

Ons	6    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    9.30 Felestads f-hem: Musik, sång och rörelse
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
  OBS! Ny tid.
    14.00 Billeberga f-hem: Syföreningen
    14.30 Andakt på Solgården
    18.00 Torrlösa: Kyrkogårdsvandring (se sid 7)

Tis	12	 			9.30  Billeberga f-hem: Liten med stor
    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
  vuxna med små barn

Ons	13    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    9.30 Felestads f-hem: Musik, sång och rörelse
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café

Tor	14    12.00 Tågarps f-hem: Andakt med sopplunch

Tis	19    9.30  Billeberga f-hem: Liten med stor
    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
  vuxna med små barn
    13.00 Tågarps f-hem: Öppet café
    
Ons	20    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
    14.30 Andakt på Solgården
    18.30 Teckomatorp: Lekmannakåren (se sid 8)
Fre	22    9.30  Felestad: Liten med stor

Tis	26    9.30  Billeberga f-hem: Liten med stor
    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
  vuxna med små barn

Ons	27    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café

Tor	28    12.00 Tågarps f-hem: Andakt med sopplunch
    14.00 Felestad: Syföreningen 

Fre	29    9.30  Felestad: Liten med stor

Oktober

Tis	3    13.00 Tågarsp f-hem: Öppet café
    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn
    18.30 Tirup: Syföreningen

Ons	4    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
    14.00 Billeberga f-hem: Syföreningen
    14.30 Andakt på Solgården

Mån	9    14.00 Forslidsgården: Lekmannakåren 
     (se sid 8)

Tis	10    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn

Ons	11    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00  Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café. 

Tor	12    12.00 Tågarps f-hem: Andakt med sopplunch

Fre	13     9.30  Felestad: Liten med stor

Tis	17    13.00 Tågarps f-hem: Öppet café
    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn

Ons	18    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
    14.30 Andakt på Solgården
    18.30 Teckomatorps f-hem: Lekmannakåren

Fre	20    9.30  Felestad: Liten med stor

Tis	24    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn

Ons	25    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café

Tor	26    12.00 Tågarps f-hem: Andakt med sopplunch
    14.00  Felestad: Syföreningen

Tis	31    13.00 Tågarps f-hem: Öppet café
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November

Ons	1    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
    14.00 Billeberga f-hem: Syföreningen
    14.30 Andakt på Solgården

Tis	7    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn 
    18.30 Tirup: Syföreningen   

Ons	8    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café

Tor	9    12.00 Tågarps f-hem: Andakt med sopplunch 

Tis	14    13.00 Tågarps f-hem: Öppet café
    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn    
       
Ons	15	 			8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
    14.30 Andakt på Solgården
    18.30 Teckomatorps f-hem: Mårtensfest med   
  lekmannakåren

Tis	21    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn

Ons	22    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café

Tor	23    12.00 Tågarps f-hem: Andakt med sopplunch
    14.00 Felestad: Syföreningen

Tis	28    13.00 Tågarps f-hem: Öppet café
    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn

Ons	29	    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café

Kyrkogårdsvandring	
i	Torrlösa

Den	6	september	kl	18.00.	
Efterföljande	kaffe.

Vi	samlas	vid	stora	grinden	framför	
kyrkan.

Musik i gudstjänsterna
Söndag	10	september	18.00
Billeberga kyrka: Kvällsmässan ”Täälä Po-
hjantähden alla – Här under Polstjärnan” 
Toner från Finland
Outi Ben Ammar m.fl. piano, orgel och sång

Söndag	17	september 20.00	(OBS!)	
Billeberga kyrka: Orgeln fyller 50 år och 
firas med orgelmusik och sång. 
En del av musiken är samma som vid 
invigningsgudstjänsten 17 september 1967, 
Bl a Toccata och fuga i d-moll av J S Bach på 
fyrhändig orgel.
Kyrkomusikerna och orgeleleverna i pasto-
ratet.

Se vidare på sid 11.

Vi håller på att bilda en pool med sångare. 
Det kan vara solosång eller försång i bl a  
gudstjänster. Regelbunden medverkan och 
sångteknikundervisning ingår. Boka tid för  
provsjungning genom att höra av dig till 
Outi Ben Ammar outi.ammar@svenskakyr-
kan.se, eller
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se

Vill du sjunga i kör? Vi har alltid 
plats för fler. Se hemsidan.

Barn som vill spela piano, or-
gel eller sjunga? Hör av er till 
Anna-Lena eller Outi!
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Lekmannakåren	–	Höstens	aktiviteter

Teckomatorp
Onsdagen	20	september	kl	18.30	
Församlingshemmet. Polisen Ewa-Gun Westford berättar: ”Jag är inte bara polis utan människa 
också.” Fika och kvällsandakt. 

Onsdagen	den	18	oktober	kl	18.30.	
Församlingshemmet. Harpolirarna underhåller. Fika och kvällsandakt. 

Onsdagen	den	15	november	kl	17.00
Församlingshemmet. Mårtensfest. Sig-Britt o Hans Paulander underhåller. Se medlemsblad. 

(Decemberträffen är ej klar vid denna publikations tryck.)

Svalöv
4	september
Utfärd till Bjuvs gruvmuseum. Mat i Billesholm och besök i Klippans kyrka med guidning och kaffe.
Kostnad 150 kr för medlemmar
  200 kr för icke medlemmar
Anmälan via bankgiro 5606-7044 senast 21 augusti

9	oktober
Föredrag av Sten Johansson: ”Lekmannakåren i Teckomatorp och min syn på tron”.

13	november
Elisabeth Assarsson-Marsch sjunger och berättar om ”Mitt liv, sånger och människor”.

11	december
Kristina Backe underhåller och sjunger in julen.

12	februari	2018
Årsmöte

Våra aktiviteter börjar kl 14.00 på Forslidsgården om inget annat anges.
Pris 30 kr för medlemmar och 40 kr för icke medlemmar.

Alla församlingsbor är välkomna till dessa sammankomster som har olika teman varje gång.
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Kockar!
Vi vänder oss till barn 9-12 år.
Kockarna får lära sig att laga mellanmål, lättare 
maträtter och lite smått och gott. Vi skriver ner 
våra recept så att vi kan dela med dem till andra 
i vår omgivning. Andra viktiga kunskaper hand-
lar om hygien, dukning och lite vett och etikett.
Vi träffas 5 gånger i församlingshemmet i 
Billeberga på måndagar mellan 14.30-17.00.
Felestad	på onsdagar mellan kl. 14.30-17.00.
Teckomatorp på torsdagar mellan 14.30-16.30
Det finns plats för 6 stycken kockar i gruppen, så 
anmäl dig med en gång!

Har du frågor eller vill anmäla dig till Kockarna, 
hör av dig till:
Susanne Åberg, församlingspedagog 
E-post: susanne.aberg@svenskakyrkan.se 
Frågor? Ring 0418-667740              

Spanarna
Gruppen för dig som är nyfiken på hur saker 
fungerar. Vill du förstå hur en orgel fungerar, 
upptäcka hur jäst arbetar, göra en hemmagjord 
regnbåge mm?
Med andra ord –  under våra träffar kan allt hän-
da! Litet mellanmål serveras varje gång och vi 
avslutar alltid med en andakt i vårt Heliga rum.
Vi träffas på tisdagar kl 14-16 i Teckomatorps 
församlingshem. Anmälan är ett måste!
Vi startar den 29 augusti!
Anmälan mailas till 
susanne.aberg@svenskakyrkan.se
eller stoppas i brevlådan på församlingshemmet 
i Teckomatorp. 

Riddare
Du som är 8 år är välkommen att anmäla dig till 
vår Riddarskola. Vi träffas sex gånger där vi för-
söker vinna sex olika stenar genom lek, samtal, 
sång mm

Vänskap   Ärlighet
Tjänstvillighet   Tålamod
Trofasthet   Dop

Tillsammans lär vi oss mer om oss själva och 
hur vi bör vara mot varandra.

Riddarskolan träffas följande lördagar och sön-
dagar i Billeberga församlingshem
10 september  kl. 12-14 
23 september  kl. 10-13
7 oktober   Heldag utflykt till Mal- 
   möhus slott. Tider med 
   delas senare.
21 oktober  kl.10-13
18 november   kl. 10-13
26 november   kl.9-11.30 – Dubbning i  
   Billeberga kyrka

Anmälan till susanne.aberg@svenskakyrkan.se 
Frågor? Ring Susanne Åberg 0418-667740

Musik/Sång/Rörelse	
Sjung med det lilla barnet och upplev levande 
musik i små och stora rörelser. Sångerna hand-
lar om barnet, om trygghet och om kärlek. 
Välkomna!
Onsdagarna den 23/8, 30/8, 6/9 och 13/9 
i Felestads församlingshem
Barn 3- 8 månader  kl 09.30-10.00 
Barn 9-24 månader kl 10.15-10.45 
Anmälan till  Anna-Lena Andersson, kantor
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se
Tel: 0702-902435,  0418-66 77 32

Liten	med	stor
Tisdagar:  Billeberga församlingshem  kl
Fredagar:  Felestads församlingshem kl
Från  4 till   

…om Liten med stor:
karin.domros, diakon
karin.domros@svenskakyrkan.se
Tel: 0705-626809,  0418-66 77 23  

Barnverksamhet under hösten

Tisdagsförmiddagarna	i	Teckomatorp	
Mötesplats	för	vuxna	med	små	barn
Tisdagar 9.30–11.30 i Teckomatorps f-hem. 

Se kalendariet på sid 6-7.



Höstens	gudstjänster
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Söndag	3	sept,	12:e	sön	efter	trefaldighet
10.00  Felestad: Mässa
13.00  Källs Nöbbelöv: Gudstjänst
 Hemvändardag, systrarna Mathiassons   
 kyrkogångsdag.
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda   
 toner

Torsdag	7	sept
8.30 Svalöv: Morgonmässa

Söndag	10	sept,	13:e	sön	efter	trefaldighet
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst, sam-  
  manlyst. Avtackning av medarbetare.   
 Buss avgår från Billeberga f-hem 9.30 &   
 från Forslid 9.45. 
18.00 Billeberga: Mässa 

Torsdag	14	sept
18.00 Teckomatorps f-hem: Enkel mässa

Söndag	17	sept,	14:e	sön	efter	trefaldighet
OBS!	KYRKOVAL.
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst
10.00  Svalöv: Gudstjänst
20.00 Billeberga: Gudstjänst. Orgeln firar 50 år.
 OBS! Tiden.

Torsdag	21	sept
8.30 Teckomatorps f-hem: Morgonmässa

Söndag	24	sept,	15:e	sön	efter	trefaldighet
10.00  Norra Skrävlinge: Mässa
10.00  Svalöv: Gudstjänst
18.00  Billeberga: Gudstjänst

Onsdag	27	sept
19.00  Källs Nöbbelöv: Musik, tystnad, bön
 (se sid 11)

Söndag	1	okt,	Den	helige	Mikaels	dag
10.00 Teckomatorps f-hem: Gudstjänst
 Sammanlyst
18.00  Felestad: Mässa i stillhet

Torsdag	5	okt
8.30 Billeberga: Morgonmässa

Söndag	8	okt,	Tacksägelsedagen
10.00  Svalöv: Gudstjänst
14.00 Norrvidinge: Gudstjänst 
17.00  Tirup: Gudstjänst. Betlyktetävling.
18.00 Sireköpinge: Gudstjänst

Torsdag	12	okt
18.00 Teckomatorps f-hem: Enkel mässa

Söndag	15	okt,	18:e	sön	efter	trefaldighet
10.00 Norra Skrävlinge: Gudstjänst
10.00 Felestad: Mässa
18.00 Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda   
 toner

Torsdag	19	okt
8.30 Torrlösa: Morgonmässa

Söndag	22	okt,	19:e	sön	efter	trefaldighet
10.00 Torrlösa: Gudstjänst
10.00 Källs Nöbbelöv: Mässa
18.00 Billeberga: Gudstjänst

Onsdag	25	okt
19.00  Felestad: Musik, tystnad, bön
 
Söndag	29	okt,	20:e	sön	efter	trefaldighet
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst
10.00 Svalöv: Gudstjänst
18.00 Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda  
 toner

Torsdag	2	nov
8.30  Forslidsgården: Morgonmässa

Lördag	4	nov,	Alla	helgons	dag
16.00  Felestad: Minnesgudstjänst
18.00 Norrvidinge: Minnesgudstjänst
18.00  Svalövs kyrka: Minnesgudstjänst



11

Söndag	5	nov,	sön	efter	alla	helgons	dag
16.00 Billeberga: Minnesgudstjänst
18.00 Sireköpinge: Minnesgudstjänst
18.00 Norra Skrävlinge: Minnesgudstjänst

Torsdag	9	nov
18.00 Teckomatorps f-hem: Enkel mässa

Söndag	12	nov,	22:a	sön	efter	trefaldighet
10.00 Källs Nöbbelöv: Gudstjänst
10.00 Tirup: Gudstjänst
18.00 Felestad: Mässa i stillhet 

Torsdag	16	nov
8.30 Felestad: Morgonmässa

Söndag	19	nov,	sön	före	domssöndagen
10.00  Norra Skrävlinge: Gudstjänst
10.00 Svalöv: Gudstjänst
18.00 Billeberga: Mässa

Söndag	26	nov,	Domssöndagen
10.00 Billeberga: Gudstjänst. Riddarskolans  
	 avslutning.	Kyrkkaffe.
10.00 Teckomatorps f-hem: Mässa
18.00 Torrlösa: Musikgudstjänst

Onsdag	29	november
19.00 Teckomatorp: Musik, tystnad, bön

Torsdag	30	nov
8.30 Teckomatorps f-hem: Morgonmässa

Söndag	3	dec,	första	i	advent
10.00  Torrlösa: Mässa
16.00 Norrvidinge: Gudstjänst
18.00 Billeberga: Gudstjänst

Lördag	9	dec
17.00  Tirup: Luciagudstjänst

Söndag	10	dec,	andra	i	advent
10.00 Norra Skrävlinge: Mässa
18.00 Svalöv: Adventsvesper med Svalövs jul- 
 tomtar

Med reservation för ändringar. 
Se vår facebooksida eller hemsidan för 
vidare information:

facebook.com/svalovsbygdenspastorat

svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Musik, tystnad, bön
27	september
19.00 Källs Nöbbelöv ”Eget och andras” Calle 
Löfmarck, gitarr. Ola Denward, klarinett. 

25	oktober
19.00  Felestads kyrka. Info kommer senare.

29	november
19.00  Teckomatorps församlingshem.
 Info kommer senare.

Kvällsgudstjänster med 
musik hösten 2017 

”När löven faller”
24/9 kl 18.00 Billeberga kyrka 
22/10 kl 18.00 Billeberga kyrka
19/11 kl 18.00 Billeberga kyrka

”Rofyllda toner”  i Sireköpinge kyrka
3/9  kl 18.00 
8/10  kl 18.00  
15/10  kl 18.00 
29/10  kl 18.00 
5/11  kl 18.00 Minnesgudstjänst 
 med rofyllda toner



Kontaktuppgifter
Pastorsexpedition & kansli
Forslidsgården i Svalöv
Tel. 0418-66 77 00, vard. 9:00 - 12:00 

Ekonomi
Eva Olsson, kamrer, Tel. 0418-66 77 04

Diakon
Karin Domrös 
Tel. 0418-66 77 23, 0705 62 68 09

Präster
Kjell Thorsson, kyrkoherde
Tel. 0418-66 77 03, 0705 08 24 70

Katrin Supstiks, komminister
Tel. 0418-66 77 22, 0703 04 97 37

Erik Edqvist, komminister
Tel. 0418-66 77 24, 0706 04 87 97

Kyrkomusiker
Anna-Lena Andersson, kantor
Tel. 0418-66 77 32, 0702 90 24 35 

Outi Ben Ammar, organist
Tel. 0418-66 77 31, 0706 65 43 11

Håkan Falk, vik kantor
Tel. 0418-66 77 34, 0703 52 06 45

Församlingspedagog
Susanne Åberg
Tel. 0418-66 77 40, 0722 14 72 78

Kyrkovaktmästare
Mia Engdahl, arbetsledande kyrkvaktmästare
Tel. 0418-66 77 05, 0768 09 54 40

Källs Nöbbelövs kyrka
Irena Pålsson, 0702 27 80 08

Norrvidinge & Norra Skrävlinge kyrkor
Peter von Krassow, 0702 27 80 09

Sireköpinge kyrka
Johan Einarsson, 0767 92 94 92

Billeberga kyrka
Ronny Törnkvist, 0702 11 94 05

Felestad & Tirups kyrkor
Mikael Svensson, 0722 36 61 00

Torrlösa
Lars Flodin, 0706 04 87 13

Svalövs kyrka
Calle Törn, 0767 94 94 92

Församlingsvärdinnor
Lena Liljedahl, Forslidsgården, Felestad & Tirup
Tel. 0418-66 77 50

Kristina Åberg, 
Billeberga, Teckomatorp & Tågarp
Tel. 0418-66 77 51

För ytterligare information och e-postadresser, 
se vår hemsida:

wwww.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Facebook:
www.facebook.com/svalovsbygdenspastorat

12

Pastoratets	pulsåder

Lena brinner också för umgänget med hundar och har 
själv två. Många timmar spenderas på Svalövs Brukshund-
klubb. Det tränas både lydnad-trix, spår, skogssök, blodspår 
etc. En önskan är att utbilda en av hennes egna hundar till 
vårdhund för att låta hunden bli en hjälp för äldre som lider 
av ensamhet och barn med funktionsvariation. Vem vet, 
kanske skulle en sådan hund även kunna få framtida dia-
konala uppgifter i Svenska kyrkans arbete?  

Pastoratets expedition är öppen för besök och telefon-
samtal, vardagar mellan 9-12. Personalen man kan möta 
där, förutom Lena, är Eva Dürholt och Eva Svensson. Expe-
ditionspersonalen arbetar till exempel med bokningar av 
dop, vigsel och begravning. De har även hand om lokalut-
hyrning, gravregister, statistik etc. Framförallt bistår expedi-
tionen övrig personal med administrativa uppgifter. Viktig 
information flödar från avsändare till mottagare via expe-
ditionen och därför kan man säga att detta är pastoratets 
pulsåder. Expeditionen har alltid ett lyssnande öra när övrig 
personal behöver lätta sitt hjärta eller lösa problem. 

Har du frågor, är du välkommen att höra av dig till expedi-
tionen, tel. 0418-667700

Karin Domrös     

Expeditionens nya tillskott he-
ter Lena Åkesson och arbetar 
75 %. Lena brinner för att ar-
beta med människor. Möten 
med människor, både barn, 
ensamkommande ungdomar 
och kunder har präglat hennes 
arbetsliv. Som expeditionsan-
ställd i Svenska kyrkan menar 
Lena att det är positivt att få 
fortsätta möta och samtala med 
människor. Det nya arbetet 
känns roligt, men är även en ut-
maning då det finns en del kvar 
att lära sig.


