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Svalöv i september 2016

Nu anas höstens första friskhet i luften, snart sucka lund 
och lid. Skapelsen står och väger, som vore den obe-

slutsam och tvekande inför att skifta och bekänna ny färg. 
Hösten är årets egen varsamma skymning inför stundande 
vinternatt. Löven som rodnar, gulnar, faller och fastnar un-
der skon är naturens egen skörd. Det som spirat och grott, 
det som knoppats och blomstrat faller snart från sina grenar 
och stjälkar. Det gör förmodligen lika ont när löven lossnar 
och faller som när knoppar brister. 

Som liten upplevde jag alltid detta med vemod och van-
makt. Redan när kvällarna i augusti blev kortare och man inte 
längre kunde spela fotboll på gräsmattan vid tio-tiden om 
kvällen, när de små, sura paradisäpplena som vi använde som 
ammunition då det vankades äppelkrig, började synas i allén 
hemmavid – då kände jag mig sviken, snuvad på konfekten 
och akterseglad, som vore jag utsatt för en ofattbar oförrätt. 

För mig framstod hösten närmast som ett övergrepp på 
naturen, även om jag som liten troligen inte uttryckte mig på 
det viset. Men att hösten, efter sommarens självklara seger, 
kändes orättvis, det visste jag med barnets finstämda fallen-
het för förolämpningar. 

Nu skymmer året. Som liten förstod jag inte det fina i 
”mörkrets inbrott” – för inbrott är ju inte något välkommet. 
Att kväll och skymning också är något vackert föresvävade 
mig aldrig; skymning innebar ju läggdags och vilket barn ser 
fram emot det när sommarens lekar lockat hela dagen? Idag 
känner jag att det ligger mycket sanning i Pär Lagerkvists 
ord:
 

Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer.
[---]
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet
människan som lån.

Förvisso vet jag att det viktigaste i livet och tillvaron – alla de 
fenomen som föder, bär och gör själva livet möjligt – är oss 
givna som gåvor. Men de är också något vi alltid i slutändan 
måste lämna ifrån oss, som om vi bara hade fått låna dem. 

Livet och kärleken måste vi lämna ifrån oss genom att ge 
andra liv, ge andra kärlek. Livet måste vi en dag lämna ifrån 
oss och de döda måste vi kvarlevande lämna ifrån oss i Guds 
kärleksfulla händer. 

Hösten är en tvetydig tid. Kyrkoårets helger rymmer såväl 
tacksägelsedag som alla själars dag, såväl tacksamhet för årets 
skörd och frukter och beklagan och sorg över nära och kära 
som dött. Tillvaron är både ljus och mörker, både dag och 
natt. Skapelsen är fantastisk och fylld av fenomen som vi 
bara kan vara tacksamma och jubla för, men rymmer samti-
digt så mycket gråt och klagan. 

Pär Lagerkvist låter i romanen Sibyllan den gamla spåkvin-
nan uttrycka denna tillvarons tvetydighet och känslan av 
Guds såväl ljusa som oförståeliga sidor:

Han är inte som vi och vi kan aldrig förstå honom. Han är 
obegriplig, outgrundlig. Han är gud.

Och såvitt jag kan fatta är han både ond och god, både ljus 
och mörker, både meningslös och full av en mening som vi 
inte kan komma underfund med men heller aldrig låta bli att 
grubbla över. 

Det obegripligaste är att han också kan vara ett litet altare av 
grästorv där man kan gå och lägga några sädesax och bli trygg 
och full av frid genom det. Och en källa där vi kan spegla vårt 
ansikte och med ett underbart vatten att dricka ur handen. Det 
kan han också vara, det vet jag.

Han har gjort mig mycket olycklig. Men han har också låtit 
mig känna en lycka som övergår allt förstånd. Det har han 
också, det får jag inte heller glömma. Vad skulle mitt liv ha 
varit utan honom?

Det är ofattbart – att Gud kan vara så omöjlig att förstå och 
samtidigt så självklar som en källa med rent vatten. Och 
Guds altare kan vara så annorlunda och ha så många former 
– ett uråldrigt altare av tegel i en liten kyrka bland fälten, 
ett utmejslat mästerverk i katedralens mitt eller ett välsnidat 
bord av trä i församlingshemmet. 

Guds altare – bordet där brödet söndag efter söndag bryts 
och delas, bordet där vinet skänks oss till åminnelse av Kristi 
lidande, död och segerrika uppståndelse – det altaret har stått 
fullbordat och välkomnande i våra kyrkor under närmare tu-
sen år. 

Hemligheten med Guds bord – eller kanske tydligare ut-
tryckt: den djupa sanningen om detta nattvardsbord är: ”Ett 
enda bröd och en enda mänsklighet.” Gud vare tack. Amen.

         – Erik Edqvist, redaktör



Händer i september
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Liten med stor 
startar

i Felestad tisdag 13 september 9.00
i Billeberga fredag 16 september 9.30

Sopplunch med andakt 
i Tågarps församlingshem

Kl 12.00 (20 kr)

15 september
29 september

Syföreningarna
Tirups syförening 
träffas tisdagen 6 september 18.30

Felestad syförening 
träffas torsdag 29 september 14.00

Billeberga syförening 
träffas onsdagen 7 september 14.00

Teckomatorps syförening
 träffas onsdag 28 september 14.00

Lekmannakåren (sep/okt)
Teckomatorp
Träffas 18.30 i Teckomatorp
21 september:
Livets ljusa sida konsert med Jessica Johansson 
(Höstens övriga programpunkter är ej satta vid denna publiktions 
tryckning, reds. anm.)

19 oktober

Svalöv        (för höstens program, se sid
träffas 14.00 på Forslidsgården
12 september
10 oktoberÖppet café i Tågarp

13-15 20 sept (se sid 5 & 11)

Livets gång och hjärtats sång
onsdag 7 september, 13.00

onsdag 21 september, 13.00
på Forslidsgården

Sjung tillsammans med andra bland annat visor, psalmer 
och tonsatta dikter med tänkvärda texter. Ingen anmä-

lan behövs. 

Terminsuppstarter i 
Teckomatorp

Språkcafé  i Teckomatorps församlingshem   
  startar måndag 29 augusti

Öppet café    startar onsdag 7 september 
        kl 14 – 16

Miniorer  startar torsdag 8 september 
  6-åringar och åk 1, kl 13.15 – 15.30
  Vi hämtar och lämnar på fritids. 
  Barnen får mellanmål hos oss.

Ungdomskväll  startar onsdag 14 september   
        ojämna veckor kl 18.30 – 20

Tjejgrupp Onsdag 7 september
   åk 6 och 7 kl 16.30 – 18

Anmälan och frågor till Lena Johansson Ohlström, 
församlingspedagog
0418-667741 sms 0722-054837 
lena.johansson.ohlstrom@svenskakyrkan.se



Ny diakon – välkommen, Karin!
Jag, Karin, är pastoratets nya diakon. På något vis tror jag inte 
att det är en slump att jag har hamnat just här i Svalövsbyg-
den. 

För ca 30 år sedan arbetade min vän och numera diakon-
kollega Christina Stegmark, just här, till och med under sam-
ma år som jag föddes. Hennes arbete och inspiration är bland 
de största anledningarna till att jag valde att säga ”ja” till min 
kallelse.

Jag är född och uppvuxen i Helsingborg, staden med det 
glimrande sundet i sensommarsol. När gymnasietiden var 
över fick jag möjlighet att arbeta med mitt största intresse, 
konståkningen, som länge var en del av livet. Under en längre 
tid tränade jag de yngsta konståkarna i IFK Helsingborg och 
jag mins den stora lyckan när någon av mina små adepter 
klarat ett test inför domare eller landat ett hopp. Det är en 
gåva och ett förtroende att få dela någon annans lycka men 
även sorgen och smärtan då vi misslyckas. 

Vägen in i kyrkan började som konfirmand. Jag såg oer-
hört mycket upp till min konfirmandpräst och hennes lugn 
och respekt inför ett gäng rymningsbenägna tonåringar på lä-
ger. Här fick jag, blyg, också spela flöjt i sällskap av en tålmo-
dig och trygg gitarrist, med vilken jag sedan fortsatte spela, 
när vi blev vaktmästarkollegor i Maria församling i Helsing-
borg. Efter att ha arbetat både som vaktmästare och värdinna 
växte sig kallelsen att arbeta med människor starkare och jag 
fick ett vikariat som diakoniassistent. Därefter färdigställdes 
en teologie kandidatexamen med inriktning på socialt arbete 
och det slutgiltiga diakonåret genomfördes vid Svenska kyr-
kans utbildningsinstitut i Lund. 

Den 4 september 2016, vigdes jag och mina studiekamrater 
till diakoner i Lunds domkyrka. Då fick jag äntligen, efter  
stor längtan, välsignelsen att påklädas diakonemblemet och 
stolan.

Stolan påminner om Kristi kors. Den går över axeln, över 
hjärtat med kärlek och ut i händernas handling. Svensk psalm 
nr 646:2, ”Rör vid mig, helige Ande, rör vid mitt dolda jag. 
Lär mig tro att Jesus leder mig varje dag.”
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Vi behöver hjälpas åt, vilket symboliseras av diakonemble-
mets cirkelform. Vi är omslutna av Gud och vi befinner oss 
i Kristi världsvida gemenskap. Korset symboliserar Kris-
ti död, uppståndelse och försoning. Duvan med den friska 
olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och 
återvände med budskap om liv. Svensk psalm nr 87: 2, ”Intet 
äger du som ej han dig ger. Kravet och kraften, viljan och 
verket strömmar ur samma källa från bergen ner.” 

Personligen ser jag också cirkeln som en symbol för hel-
heten, hela Guds skapelse, där kropp, själ och ande är en 
enhet. Alla delar måste vårdas, vilket gäller alla åldrar. Själv 
gillar jag att röra min kropp och påta i jorden och se hur vi 
människor kan utvecklas och gudsberöras genom liknande 
sysslor. Därför vill jag möta de minsta och deras föräldrar, 
i förståelsen om hur viktigt det är att kärleksfullt vårda ska-
pelsen och oss själva med våra kroppar inkluderat. I sin tur 
är det också viktigt att få ta del av kunskap och erfarenhet 
som den äldre generationen har att ge. En förhoppning är 
att mötet mellan generationer ska kunna ge liv åt pastoratets 
diakoni. 

Likaså behöver själen vårdas. Det kan röra allt som vi 
människor behöver tala med någon utomstående om. Svårig-
heter, förluster och sorger och många tankar och frågor kan 
väckas under livsvandringen. Kanske finns inga svar, men i 
ett själavårdande samtal kan vi reflektera tillsammans och vi 
kan be. Bönen är själens lättnad och det evigt öppna samtalet 
med Gud.  Vid själavårdande samtal gäller tystnadsplikt. 

Med Er delaktighet, med Guds hjälp och Jesus Kristus 
som vägledare hoppas jag, på samma vis som jags själv har 
fått uppleva, kunna förvalta Ert och det diakonala uppdra-
gets förtroende.   

               – Karin Domrös, diakon

Under resan har jag 
fått uppleva goda möten, 
respekt och förtroende. 
Vårt sätt att vara mot var-
andra påverkar oss. Våra 
likheter och olikheter är 
rikedomar som gör att vi 
kan växa tillsammans. 
Diakonskjortans färg är 
grön och med kärlek och 
näring växer grönskans 
liksom våra (egna) grenar 
sig starka. 



Ny tjänst och ny plats! Det är alltid lika spännande att träffa 
nya människor och roligt att få komma till en ny arbetsplats.
Sedan 1 augusti är jag församliungspedagog i pastoratet efter 
dryga två års tjänst i Brunnby församling.

Kan jag vara en del i byggandet av en levande kyrka där 
alla kan få plats och känner sig sedda och välkomna är jag 
bara tacksam.

Med mina pedagogiska och kreativa kunskaper hoppas jag 
att vi tillsammans kan skapa goda mötesplatser för alla åldrar.

Jag ser speciellt fram emot att få starta Riddarskola för 
8-åringar i Billeberga församlingshem i höst. (Se sid xx) En 
riddarskola som tar fasta på bland annat vänskap, ärlighet 
och tjänstvillighet. När det närmar sig jul kommer riddarna 
att dubbas i en gudstjänst i Billeberga kyrka. 

Vem är Susanne? En oftast glad och positiv människa i sina 
bästa år! Har en och annan last som alla andra men alla sam-
lar kanske inte på elefanter och Kalle Anka tidningar som 
jag gör!

      – Susanne Åberg, församlingspedagog
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Varannan torsdag i Tågarps församlingshem, med start 15 
september, kommer vi att göra nyttiga och goda rörelser med 
hjälp av stol. Sen slappnar vi av, firar andakt och möts av väl-
doftande soppa, kaffe och kaka. 

Det blir en stund för hela människan: kropp, själ och ande, 
en cirkel beroende av varandra. Våra kroppar är olika och vi 
kan med stolthet försöka underlätta dess många funktioner 
med olika enkla rörelser för att öka balans, styrka, stabilitet 
och rörlighet. En stolt hållning förebygger trötthet och viss 
smärta. Påminn dig själv om att låta axlarna falla ner och bak-
åt, då håller sig bröstkorgen automatiskt stolt upprätt.  

Var och en rör sig efter sin förmåga, blir man trött går det 
utmärkt att pausa en stund och koncentrera sig på nästa rö-
relse. Till exempel gör vi cirkelrörelser med hand-och fotle-
der, ritar 8:or stående på ett ben med stolen som stöd. Tycker 
man att rörelserna är för enkla går det bra att utmana sig själv, 
släppa kontakt med stolen eller stå på ett ben. Varje tillfälle av-
slutas med stretch, levande musik vilken sen övergår i andakt.

I mån av tid försöker vi också hålla igång STOLthet i anslut-
ning till andra verksamheter i Svalöv. Till exempel efter mor-
gonbönen och frukosten på Forslidsgården, onsdagar. Tillfäl-
lena meddelas oftast muntligen, via affisch på Forslidsgården 
samt via information på hemsidan. 

          – Karin Domrös, diakon

En församlingspedagog till – välkommen, Susanne!

STOLthet: stolgympa – andakt- sopplunch



Raderna ur psalmen ovan speglar två under. Ytterligare 
ett under som sker är att barnet i magen kan uppfatta 

sin mammas röst via fostervattnet och även höra ljud såsom 
musik från omgivningen. Det har även gjorts studier  som vi-
sat att små barn kan känna igen melodier och skilja dem från 
varandra. (Jan Fagius och Hugo Lagercrantz i boken ”Barn 
och sång-om rösten sångerna och vägen dit. Red Gunnel Fa-
gius.) 

Det är oslagbart att bära med sig en skatt av sånger och 
musik att ta till vid olika skeenden i livet;  en vaggsång när 
barnet ska sova, ett jubel i takt när de första snöflingorna 
faller en kall vintermorgon medan barnet körs till förskolan 
i sittvagnen, och ett glatt nynnande när solen tittar in genom 
rullgardinen och lyser på barnet.

I ”Musik, Sång och Rörelse” i Felestads församlingshem 
kan man träffa medmänniskor med småbarn (förälder far/
morförälder eller någon annan) och sjunga tillsammans med 
barnet till levande musik. 

Musik har på ett sätt kanske aldrig varit så lättillgänglig 
som nu. Genom några få knapptryckningar på en inter-

netuppkopplad smart telefon finns massor av inspelad musik 
snabbt till hands. Men kanske har musiken samtidigt aldrig 
varit så otillgänglig. Vad ska man välja? Hinner man lära sig 
sångerna innan nästa sång bläddras fram i detta enorma di-
gitala utbud? Håller den levande musiken människor emellan 
på att försvinna?

”Musiken i vår värld var naturlig när jag växte upp. Oför-
stärkt. Den kom direkt ur instrumenten till våra öron. Jag 
tror aldrig att vi kan få tillbaka den. Vad ska man kalla den? 
Kanske med ett modernt ord en akustisk värld.” (Författaren 
Kerstin Ekman, ”Sommar i P1” den 14 augusti 2016.)
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Det sker ett under i världen 
var gång ett barn blir till.
Genom det växande livet 
möter vi Skaparens bild.

Det sker ett under när barnet 
möter oss hud mot hud. Ögo-
nen speglar Guds himmel ger 
oss en glimt av Gud.      

Psalmer i 2000-talet, nr 897 

Att lyssna på inspelad musik är inte samma sak som att 
lyssna till levande musik, vilken skapas i stunden och 

som förhoppningsvis inspirerar till glädjen i att själv sjunga 
och musicera. Jag hoppas verkligen att musiken direkt från 
instrumenten (inklusive sång) till våra öron inte kommer att 
försvinna och ”Musik, sång och Rörelse” är bara ett exempel 
på att denna ”akustiska värld” faktiskt finns. Välkommen att 
med ditt barn vara med och låta ljudvågorna vibrera!

Onsdagarna 
5 okt, 12 okt, 19 okt, 26 okt & 2 nov
Grupp 3-8 månader träffas 9.30-10.00 i Felestads (8 platser).

Grupp 9-24 månader träffas 10.30-11.00 i Felestad (8 platser)

Det bjuds på kaffe/te och enklare tilltugg för bägge grupper 
mellan kl 10.00 och 10.30.

Anmälan görs till Anna-Lena Andersson:
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se 
senast 23 september. 
Ange vilken grupp, namn och ålder på barn samt kontaktper-
sonens e-postadress och telefonnummer. 

                – Anna-Lena Andersson, kyrkomusiker

Lekmannakåren i Svalöv 
12 september: 
Komminister Erik Edqvist talar om "Språkets religiö-
sa grundtoner"

10 oktober: 
Musikunderhållning med Gösta, Lennart & Thomas

14 november: 
Kyrkoherde Johan Wierup berättar om sitt liv som 
kyrkoherde och sjömanspräst

Höstens program

5 december: 
Kyrkomusikern och vissångerskan Maria Jönsson 
underhåller med välkända visor och julsånger

Träffarna sker på Forslidsgården kl 14

Pris 30 kr för medlemmar och 40 kr för icke medlemmar

Alla är hjärtligt välkomna!

Musik, sång & rörelse för oss – och de allra minsta



I Allhelgonatid
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Året går, sommaren är snart förbi och hösten närmar sig. 
Naturen går mot förgänglighet. C.F Dahlgren, en nyroman-
tiker på tidigt 1800-tal skriver:

Hösten är kommen, hör stormarna gny!
Svanen tar avsked och svalorna fly,
blomman har bäddat i mossan sin gra;,
vågorna brusa på villande hav.
Näcken mot klippan guldharpan slår;
skogsbruden fäller sitt grönskande hår.
Solen är slocknad. Så mörkt blir på hed.
Regnbäckar gråta längs fjällarna ned.

Kyrkoåret fortskrider också, och vi är inne i trefaldighetsti-
den. Söndagarna i denna tid är många men den långa raden 
avbryts av Tacksägelsedagen, då vi tackar för årets skörd, för
att vi har mat på bordet och för hus och hem. I november 
kommer Alla Helgons Dag.
Betydelsefulla helgon hade från början sin egen firningsdag 
ex S.t Laurentius, Lars mäss, den 10 augusti eller S:t Olof  
den 29 juli. Flera dagar i almanackan har fortfarande kvar 
sina helgons namn.
De mindre betydelsefulla helgonen, som inte fick plats i al-
manackan fick redan i den
katolska kyrkan sin dag, Alla Helgons Dag,som firades den 
1 november. Så har det också firats i Svenska Kyrkan, där 
likväl de olika helgondagarna försvunnit som egna helgdagar
för länge sedan. Alla Helgons Dag har vi fortsatt att fira, från 
början som rörlig helgdag den 1 november men från och 
med år 1953 firar vi Alla Helgons Dag på lördagen mellan
den 31 oktober och 6 november. Så gör man också i Finland.
I Svenska kyrkan firar vi Alla Helgons dag för att markera att 
helgonen, de redan frälsta, är förebilder, som ska väcka oss 
till att inte bara fira deras minne utan att också sträva efter att 
följa dem i tro och i goda gärningar.
Söndagen efter Alla Helgons Dag firar vi Alla Själars Dag, 
som en minnesdag över de döda. Denna sed har rötter re-
dan i förkristen tid och kan hittas i keltiska traditioner, där 
man trodde att när hösten kom återvände de döda hem och 
behövde vägledas med ljus. Vi tänder ljus för att hedra och 
minnas.
Katolska kyrkan införde på 1000-talet Alla Själars Dag att 
firas den 2 november. Det hölls mässa- requiem aeternan, då 
man önskade de avlidna evig vila.
Vi reformationen upphörde firandet av Alla Själars Dag och 
denna dag dags innebörd övertogs i viss mening av Alla Hel-
gons Dag. För att hålla i sär ”Alla helgon” med ”Alla döda”, 

fick vi enligt 2002-års evangeliebok åter Alla Själars Dag som 
en åminnelsefest med fokus på de avlidnas anhöriga. Den 
dagen infaller alltid på söndagen efter Alla Helgons Dag.
Tankar och funderingar kring liv och död har sysselsatt 
människor i alla tider. Det kan vi utläsa redan i den grekiska 
mytologin. I förra kyrkobladet nämnde jag ordet thanatologi,
läran om döendet . Begreppet kommer från Thanatos, smär-
tans och dödens gud i den grekiska mytologin. Thanatos 
var son till gudinnan Nyx (nattens gudinna) och tvillingbor 
till Hypnos (sömnen). Thanatos förkroppsligade en fridfull 
död medan hans syskon en mera våldsam. Thanatos hade en 
fackla, med vilken han kunde styra människors liv. När han 
vände på facklan slocknade lågan och den döendes livslåga 
blåstes ut. Så kan döden vara fridfull, nästan barmhärtig men 
också smärtsam och ondskefull. En gång vände Thanatos sin 
fackla uppåt och det var när han tvingats att återuppväcka 
Ademats hustru Alkestis. Nog nu om grekisk mytologi.

Går det att försona sig med döden? Det vet jag inte. Men jag 
vet att sorgen kan läkas och ge försoning, inte minst när vi 
nu i Allhelgonatid får tända ljus på våra nära och käras gravar
och minnas dem, som gått före oss. Aposteln Paulus skriver 
i första brevet till Korintierna: 
”Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv 
genom Kristus.” (1 Kor 15:22)
Detta är ju vårt kristna hopp. Jag slutar med de sista stro-
ferna ur psalmen 518 skriven av Z Topelius, även han en 
nationalromantiker:

Upplys oss, Herre, med ditt ord
att vi på denna mörka jord 
ifrån din väg ej vike.
Och för oss sist i Kristi tro 
från dödens skugga, där vi bo,
till ljuset i ditt rike.        – Kjerstin Sörngard Thulin



Händer i oktober
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Öppet café i Tågarp
kl 13-15 

tis 1 november, 15 november, 29 november

Syföreningarna 
Tirups syförening 
träffas tisdagen 1 november 18.30

Billeberga syförening 
träffas onsdag 2 november 14.00

Teckomatorps syförening 
träffas onsdag 23 november 14.00

Felestad syförening 
träffas torsdag 24 november 14.00

Musik, sång och rörelse
 2 november i Felestad (se sid 6 ovan)

Livets gång och hjärtats sång 
onsdag 9 november 13.00 på Forslidsgården

Syföreningarna
Tirups syförening 
träffas tisdag 4 oktober 18.30

Billeberga syförening 
träffas onsdag 5 oktober 14.00

Teckomatorps syförening 
träffas onsdag 26 oktober 14.00

Felestad syförening 
träffas torsdag 27 oktober 14.00

Äldredagen 
i Billeberga församlingshem 

15 oktober 14.00

Öppet café i Tågarp
13-15 

tisdag 4 oktober & tisdag 18 oktober

Musik, sång och rörelse 
i Felestad

5 okt, 12 okt, 19 okt &26 okt 
(se föregående sida för mer info)

Lördag 22 oktober 11-14
FN-dagen inspirerar oss till sång, musik & aktivi-
teter för alla åldrar i församlingshemmet.
Vi äter en enkel lunch med smaker från olika 
delar av världen. Dagen är kostnadsfri för hela 
familjen. 

Anmälan till Lena
0418-66 77 41
lena.johansson.ohlstrom@svenskakyrkan.se
För lunchen, ange ev. allergier.
Mer info kommer i Papperstidningen.

Sopplunch med andakt 
i Tågarps församlingshem

Kl 12.00 (20 kr)

torsdag 10 november

torsdag 24 november

Sopplunch med andakt 
i Tågarps församlingshem
tors 13 och 27 oktober (se sid 11)

Händer i november

Familjelördag i Teckomatorp

Lekmannakåren (nov/dec)
Teckomatorp
Träffas 18.30 i Teckomatorp
16 november, 8 december

Svalöv
träffas 14.00 på Forslidsgården
14 november, 5 december



Kyrklirarna 
Längtar du efter att spela så kanske detta är av intresse:
Vi som gillar att spela instrument träffas för att spela ihop 
oss oavsett nivå.  
Intresseanmälan till 
outi.ammar@svenskakyrkan.se

Billeberga kyrka ropar efter körsångare med säkra toner 
och vakna öron: Boka tid för provsjungning med Outi.

Prova på kyrkomusik
Hur ser en orgel ut inuti? Hur låter det när man sjunger på ett 
annorlunda språk? Hur är det att spela orgel/piano? 
Grupper:
• 5-åringar   • 6-8-åringar   •  9-12-åringar   • 13+ och vuxna
Intresseanmälan och frågor: Outi Ben Ammar.

Körprojekt Alla Helgon
Tors 27/10 , lör 29/10, tors 3/11 och lör 5/11.  Anmälan 
senast 27/10 till 
outi.ammar@svenskakyrkan.se

Livets gång och hjärtats sång
Ingen anmälan behövs. Det är bara att komma, även enstaka 
gånger. Onsdagar kl 13.00 på Forslidsgården. Se respektive 
månad för höstens datum. Frågor: Anna-Lena Andersson. 

Vill du vara en sångröst i våra gudstjänster? Hör av dig till 
någon av oss kyrkomusiker. 

Kontaktuppgifter till oss tre kyrkomusiker 
finns längast bak i Kyrkbladet.
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Musikverksmheten i pastoratet

28 september Källs Nöbbelövs kyrka kl 19.00:
Folklig bröllopsmusik 

Följ med på en musikalisk resa genom landskapen. Resrut-
ten blir från Skåne till Jämtland via Dalarna, Öland och Got-

land.  
Anna-Lena Andersson, orgel

26 oktober  Källs Nöbbelövs kyrka kl 19.00:
Folkliga koraler

Den musikaliska resan fortsätter med ytterligare stopp i 
några av de landskap som vi besökte i september. Denna 

gång med folkliga koraler som bagage.
Anna-Lena Andersson, piano och sång 

Outi Ben Ammar  fiol, piano, sång

30 november Teckomatorps f-hem kl 19.00:
Toner i adventstid

Är du anhörig?
Har du frågor och funderingar kring din situation som an-
hörig eller är du nyfiken på vilket stöd som finns att få av 
Svalövs kommun? Då är du varmt välkommen att ta kontakt 
med vård och omsorgs-anhörigsamordnare Marie Olsson 
på: 
0418-47 54 65 eller via mail: anhorig@svalov.se
Här kan du även boka tid för ett samtal eller intresse för att 
delta i en anhöriggrupp.

Svalöv och Billeberga-Sireköpinge

Teckomatorp
Solstrålarna
Gillar du att sjunga och går i klass 2-3 är 
du välkommen att vara med! 
Vi övar onsdagar kl 15.00 – 15.45 med 
början den 31 augusti i Teckomatorps 
f-hem. Vid behov kan vi hämta och 
lämna barn från och till fritids. 
  Under hösten kommer vi att sjunga en 
gång i gudstjänst i församlingshemmet, 
delta i 2 st Luciatåg samt sjunga i kyr-
kan på julafton.

Starkidz
Du går i klass 4-6 och gillar att sjunga. 
Vi övar onsdagar kl 15.00 – 16.00 med 
början den 31 augusti.
  Under hösten kommer vi att sjunga en 
gång i gudstjänst i församlingshemmet, 

delta i 2 st Luciatåg samt sjunga i kyr-
kan på julafton.
Körledare: Åse Lindberg Christensen.

Teckomatorps Kyrkokör 
börjar repetitionerna måndagen den 5 
september kl 19.00. Vi är en trestäm-
mig damkör som sjunger blandad re-
pertoar. I höst kommer vi att sjunga ett 
verk av Léo Delibes tillsammans med 
körsångare från Bjärred, samt på julot-
tan i Norra Skrävlinge kyrka. 
  Vi behöver fler sångglada tjejer, så 
kontakta gärna kantor Åse Lindberg 
Christensen om du vill veta mer!

Söndagskören fortsätter även un-
der hösten och sjunger i gudstjänst 
den 23 oktober och 13 november. Vi 
samlas för övning en timme före guds-
tjänst. Tanken är att vem som helst som 
tycker om att sjunga tillsammans under 
gudstjänst kan vara med. Vi övar inte i 
förväg, utan endast alldeles innan guds-
tjänsten. Sångerna är välbekanta och du 
kommer säkert att känna igen någon av 
dem. Välkommen att vara med!

* * *
Pastoratet erbjuder undervisning i 
kyrkorgel- och piano för dem som är 
aktiva i församlingens körer. Vi arbetar 
på många sätt för att öka intresset kring 
kyrkorgel och kyrkomusik som yrkes-
val. Det finns begränsat antal platser.

Musik Tystnad Bön



Höstens gudstjänster
Söndag 11 september
10.00  Källs Nöbbelöv: Mässa   sammanlyst

18.00  Sireköpinge: Gudstjänst

Söndag 18 september
10.00  Svalöv: Mässa   sammanlyst
 Välkomnande av Karin Domrös och Susanne  
 Åberg, kyrkkaffe (Ej i Torrlösa som tidigare 
 annonserats!)

18.00  Billeberga: Mässa
 Konfirmanderna hälsas välkomna

Torsdag 22 september
8.30  Billeberga: Morgonmässa

Söndag 25 september
10.00  Källs Nöbbelöv: Mässa

10.00  Felestad: Mässa
 konfirmanderna hälsas välkomna

18.00  Sireköpinge: Gudstjänst mned rofyllda  
 toner

Onsdag 28 september
19.00 Källs Nöbbelvöv: Musik, tystnad, bön

Söndag 2 oktober
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst för små   
 och stora   Barnkören medverkar

10.00  Torrlösa: Gudstjänst

18.00  Billeberga: Mässa

Måndag 3 oktober
18.00  Teckomatorps f-hem: Taizémässa

Torsdag 6 oktober
8.30  Forslidsgården: Morgonmässa

Söndag 9 oktober
10.00  Svalöv: Tacksägelsegudstjänst Kyrkkaffe

10.00  Norrvidinge: Tacksägelsegudstjänst 
 Kyrkkaffe
17.00  Tirup: Gudstjänst Kyrkkaffe och betlyktetävling

18.00  Sireköpinge: Tacksägelsegudstjänst 
 med rofyllda toner

Söndag 16 oktober
10.00  Norra Skrävlinge: Gudstjänst

10.00  Billeberga: Gudstjänst

18.00  Torrlösa: Musikmässa 
 ”Messe Brève” av Léo Delibes. Damkör från 
 Bjärred & Teckomatorp, stråkkvartett & solister

Torsdag 20 oktober
8.30  Teckomatorps f-hem: Morgonmässa

Söndag 23 oktober
10.00  Felestad: Gudstjänst

10.00  Källs Nöbbelöv: Mässa Söndagskören medverkar

18.00  Billeberga: Mässa

Onsdag 26 oktober
19.00  Källs Nöbbelöv: Musik, tystnad, bön

Söndag 30 oktober
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst

10.00  Billeberga: Gudstjänst

18.00  Felestad: Mässa i stillhet

Torsdag 3 november
8.30  Billeberga: Morgonmässa

Lördag 5 november, alla helgons dag
16.00  Felestad: Minnesgudstjänst

18.00  Svalöv: Minnesgudstjänst

Söndag 6 november 

16.00  Billeberga: Minnesgudstjänst

18.00  Sireköpinge: Minnesgudstjänst

18.00 Källs Nöbbelöv: Minnsgudstjänst

Måndag 7 november
18.00 Teckomatorps f-hem: Taizémässa
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Söndag 13 november
10.00  Torrlösa: Mässa

10.00  Källs Nöbbelöv: Gudstjänst

 Söndagskören medverkar

18.00  Billeberga: Gudstjänst

Torsdag 17 november
8.30  Forslidsgården: Morgonmässa

Söndag 20 november
10.00  Teckomatorps f-hem: Mässa

10.00  Felestad: Gudstjänst

18.00  Billeberga: Gudstjänst

Söndag 27 november, första advent
10.00  Torrlösa: Gudstjänst

10.00  Norrvidinge: Gudstjänst 
 sånggruppen Happy medverkar

18.00  Billeberga: Gudstjänst

Onsdag 30 november
19.00 Teckomatorps f-hem: Muisk, tystnad, 
bön

Torsdag 1 december
8.30 Teckomatorps f-hem: Morgonmässa

Söndag 4 december, andra advent
10.00  Norra Skrävlinge: Mässa

10.00  Billeberga: Mässa

18.00  Svalöv: Tomtarnas julvesper

Måndag 5 december
18.00 Teckomatorps f-hem: Taizémässa

Lördag 10 december
17.00  Tirup: Luciagudstjänst

Söndag 11 december, tredje advent
10.00  Billeberga: Gudstjänst

10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst 
 med barnkörens luciatåg och avslutande  
 julfest

18.00  Felestad: Mässa i stillhet

 Med reservation för eventuella ändringar.
 Se vår hemsida eller facebook för de 
 senaste uppdateringarna.
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Tågarps församlingshem ligger på Annerogatan i den gamla förskolans lokaler. Varannan tisdag klockan 
13.00-15.00 är det Öppet Café. Kaffet står framdukat 0ch kostar 10:- per vuxen. Hit är alla välkomna att 
sitta ner, ta en fika, prata med grannarna i byn. För barnen finns saft och leksaker. Hit kan man komma 
när man vill, stanna en liten stund eller hela tiden. 
   Biblioteket har en vagn med böcker för den som vill låna.
Varannan torsdag är det sopplunch med inledande andakt klockan 12.00. Soppa, bröd, dryck och kaffe 
kostar 20:- per person. Det kommer också att finnas möjlighet att delta i stolgympan i anslutning till 
sopplunchen (se sid 5 ovan).

Kom gärna med idéer och önskemål om annan verksamhet du gärna ser att församlingen har. Antingen 
när du kommer till Öppet Café, eller Sopplunchen. Du kan även kontakta 
Katrin Supstiks, 0418-667722 eller katrin.supstiks@svenskakyrkan.se

Sopplunchen startar 15 september.      Varmt välkomna!
Öppet Café starar 20 september.

Vad är det som händer i Tågarps församlingshem?



Kontaktuppgifter
Vi finns här för dig om du till exempel har frågor om våra verk samheter, våra kyrkor och kyrkogårdar; om du vill boka ett dop eller en 
vigsel; om du har frågor kring begravning; om du har frågor om vår barnverksamhet; om du vill sjunga i kör, få undervisning i piano eller 
orgel eller om du vill tala med en diakon eller präst. 

Pastorsexpedition & kansli
Forslidsgården
Tel. 0418-66 77 00, vard. 9:00 - 12:00 
Billeberga
Tel. 0418-66 77 60, fred. 13:00 - 15:30
Teckomatorp
Tel. 0418-66 77 90, månd. 9:00-12:00

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

Diakon
Karin Domrös 
Tel. 0418-66 77 23, 070-5626809

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

Mattias Andersson, komminister
Tel. 0418-66 77 21, 0722 14 87 55

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

Åse Lindberg-Christensen, kantor och 
kontraktsmusiker 
Tel. 0418-66 77 33, 0767 86 70 09

Församlingspedagoger
Lena Johansson-Ohlström
Tel. 0418-66 77 41, 0722 05 48 37

Susanne Åberg
Tel. 0418-66 77 40, 072-2147278

Kyrkovaktmästare
Mia Engdahl, arbetsledande kyrkvaktmästare
Tel. 0418-66 77 05, 0768-095440

Källs Nöbbelövs kyrka
Irena Pålsson, 0702-278008

Norrvidinge & Norra Skrävlinge kyrkor
Peter von Krassow, 0702-278009

Sireköpinge kyrka
Johan Einarsson, 0767-929492

Billeberga kyrka
Ronny Törnkvist, 070-2119405

Felestad, Tirup & Torrlösa kyrkor
Lars Flodin, 0706-048713

Svalövs kyrka
Calle Törn, 0767-949492

Församlingsvärdinnor
Lena Nilsson, 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
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Herren välsigne dig och bevare dig, 
nu och alltid och i evigheters evighet. 

Amen.

Hej! Vill du bli riddare i Svalövsbygdens pastorat/Billeberga? Du är välkommen att anmäla dig till vår Riddarskola. Vi träffas 
sex gånger under hösten där vi försöker vinna sex olika stenar genom lek, samtal, sång mm. Under träffarna erövrar vi nya 
kunskaper om bl a

* Vänskap * Tjänstvillighet * Trofasthet * Ärlighet * Tålamod *Dopet

Tillsammans lär vi oss mer om oss själva och hur vi bör vara mot varandra. Max 10 riddare kan få plats i skolan! Så först till 
kvarn…

Kontakta församlingspedagog Susanne Åberg (se nedan för kontakt)

Välkommen till Småkockarna!
Är du 9-10 år? Välkommen att anmäla dig till Småkockarna!

Under sex träffar gör vi mellanmål och enkla middagar. Någon gång bakar vi.
Dessutom lär vi oss mer om renlighet, måttenheter och kostcirkel.

Anmäl dig till församlingspedagog Susanne Åberg (se nedan för kontakt).

Småkockarna kommer att träffas 
i Billeberga måndagar kl 15–17.30 med start 19/9

i Felestad tisdagar 15–17.30 start 20/9
   i Tågarp onsdagar 15–17.30 start 21/9

Riddare söks bland åttaåringarna! 


