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Svalöv i september 2018

Än finns det en värld. 
Den lever trots makter av död och fördärv. (Sv. ps. 62:1)

Ja, än finns det en värld och den lever trots torkans makter av hetta och fördärv. Den lever 

trots eld och våda, trots stiltje och törst. Herren talade till profeten Jeremia om torkan:

”Juda sörjer… ett klagoskri stiger från Jerusalem. Marken spricker, ty inget regn har  

fallit i landet. Därför täcker bönderna besvikna sina huvuden.

   Också hinden på fältet överger sin nyfödda kalv då det inte finns något grönt.

Vildåsnorna står på de kala höjderna och flämtar som schakaler.” (Jer 14:1-6)

Än finns det en värld och än finns det också en törst; vildåsnans törst, vattendragens 

tomma tystnad, skapelsens torra suckan, människans och djurens trötthet under en sol som 

liksom överskridit sitt löfte till oss nordbor och gett oss mer än vi är vana vid, mer än vi är 

bekväma med. 
   Och så elden. Elden som har härjat och levt rövare; djurens skräck, växtlighetens under-

gång och hoten mot människors boningar och samhällen. 

   För ett år sedan skrev jag här i Kyrkbladet – efter en helt annorlunda och gråblöt sommar 

– att ”ännu en sommar har flugit förbi. Måhända inte den ljuvaste och varmaste i manna-

minne, men ändå…” 
   Jag erkänner gärna att jag denna sommar, i smyg såväl som öppet, har önskat att de orden 

kunde användas igen här i skrivande stund – här ”i lidandets brännheta trakt” (Sv. ps 272:4).

   Nu har vi väl i år fått vårt lystmäte av sol och molnfria skyar. Nu önskar vi väl att en  

annan psalm gjorde vår vardag rättvisa:

Som torra marken dricker regn, 

som jorden tar emot sin sådd och gömmer den, 

Herre, låt oss ta emot ditt ord. (Sv. ps. 67)

Som läsaren märkt, är Kyrkbladet du håller i handen lite annorlunda än tidigare. Det beror 

dels på att vi har låtit proffs stå för layouten och dels på att vi från och med detta nummer 

delar vårt kyrkblad med Kågeröd-Röstånga församling, ungefär som vi delar annons i  

Lokaltidningen. Svalövsbygdens pastorat har, som tidigare tolv sidor, och Kågeröd- 

Röstånga har de sista fyra sidorna. 

Med önskan om en välsignad höst,

Erik Edqvist, präst i Svalövsbygdens pastorat

Kyrkbladet ges ut av Svalövsbygdens pastorat och Kågeröd-Röstånga  
församling. Detta informationsblad delas ut till hushållen 4 ggr per år. 

Redaktör är Erik Edqvist: erik.edqvist@svenskakyrkan.se (Svalövsbygden) och 
Annki Rosberg ann-christine.rosberg@svenskakyrkan.se (Kågeröd-Röstånga).
Ansvarig utgivare (för Svalövsbygden) är kyrkoherde Kjell Thorsson:  
kjell.thorsson@svenskakyrkan.se och (för Kågeröd-Röstånga) Pär Stynsberg, 
par.stynsberg@svenskakyrkan.se

Layout och produktion: Printship AB
Bilder: IKON om inget annat anges.

Svalövsbygdens pastorat
Forslidsgården, Realskolegatan
268 21  SVALÖV
Tel: 0418-66 77 00
www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Kågeröd-Röstånga församling
Böketoftavägen 4,B
268 77 KÅGERÖD
Tel: 0418-45 60 00
www.svenskakyrkan.se/kagerod-rostanga
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Kyrkomusik i höstens tid  

”Rofyllda toner”
”Rofyllda toner” är en meditativ kvällsgudstjänst som firas i Sire-
köpinge kyrka. Musiken bär en del av liturgin och förstärker den 
stämning som den vackra kyrkan och kvällens skymning skapar. 
Musik av olika genrer, allt från uråldriga gregorianska melodier till 
dagens tonspråk, kända och okända låtar, omsluter oss. Gudstjänst-
besökare välkomnas att vila i musiken, stämningen och orden.

16/9,18/11 och 23/12 kl 18.00 Sireköpinge kyrka

”Mässa i stillhet”
En annan meditativ kvällsgudstjänst är ”Mässa i stillhet”, som firas 
i Felestads kyrka. Även där är musiken och själva kyrkorummet en 
stor del av stämningen. En grupp frivilliga medarbetare bär ansvar 
för läsningar och böner tillsammans med oss anställda.

30/9 och 25/11 kl 18.00 Felestads kyrka

Sv Ps 629:1
Så kort var den fröjd som i världen jag fann,
när sommaren och hösten är inne.
När löftena svek och när drömmen försvann,
när vilsenhet rår i mitt sinne,
var är då den vännen som bär mig till tröst? 
Jag lyssnar och väntar hans fotsteg och röst.
Jag lyfter min blick upp till bergen.

Text: Eva Norberg 
Musik: Folkmelodi från Älvdalen

Foto: Karin Domrös

Foto: Karin Domrös

Foto: Karin Domrös
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Sång för alla
Måndagar 17/9- 3/12 kl 14.00 i Teckomatorps församlingshem. 
Kom och sjung sånger med tänkvärda texter i olika genrer. Visor, trubadurtoner, schlager och psalmer.
Ingen anmälan. Bara att komma! Välkommen! 
För info och frågor kontakta Anna-Lena Andersson 0702-902435, anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se

Saga, sång, slappis
Hur kan vi vara mot varandra? 
Tillsammans klurar vi på detta genom sagofigurer, sånger 
och en slappis-stund. Medföljande vuxen har möjlighet att 
sitta ner med en kopp kaffe/te under tiden.

Vi får besök av ”Grodan” och hans vänner. 
Vill du vara med? 
Barn 4-7 år Tisdagarna 2/10, 9/10, 16/10 och 23/10
kl. 17.00-17.45 i Billeberga församlingshem
Anmälan senast 28/9 till:
Karin Domrös, karin.domros@svenskakyrkan.se,  
0705-626809 eller Anna-Lena Andersson,  
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se, 0702-902435

Hjälphunden har fall att lösa och vi följer 
med på utryckningarna! 
Barn 4-6 år Onsdagarna 7/11, 14/11, 21/11 och 28/11
kl 17.00-17.45 Teckomatorps församlingshem
Anmälan senast 4/11 till:
Karin Domrös, karin.domros@svenskakyrkan.se,  
0705-626809 eller Anna-Lena Andersson,  
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se, 0702-902435

Musik/Tystnad/Bön
Sv Ps 202 :2  
En sommarpsalm jag sjunga må i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud i evig sommarskrud.

Text: Harry Martinsson 
Musik: Erland von Koch 

26 september kl 19.00 Källs Nöbbelövs kyrka
Henningson & Höst – ”Inte ensam” 

31 oktober kl 19.00 Teckomatorps församlingshem
Josefine Andersson, mezzosopran, Daniel Beskow, pianist
 
28 november kl 19.00 Felestads kyrka
”Vinterdagar” 
Anna-Lena Andersson

Foto: Karin Domrös

Foto: Karin Domrös
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Vill du spela orgel,  
piano mm eller sjunga?
Välkommen till kyrkomusikundervisningen.  
Vi erbjuder undervisning enskilt och i olika former  
av grupper. Det ingår att tillsammans med oss  
kyrkomusiker spela eller sjunga i gudstjänsten några 
gånger per år.

Kontakt: Outi Ben Ammar 0706-654311
outi.ammar@svenskakyrkan.se
eller Anna-Lena Andersson 0702-902435, 
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se

Höstprelud
Nu tystnar sommarns väna herdepipor,
ur stormens orgel brusar höstpreluden
och mänskan går att skörda vad hon sått. 
På glaskall himmel spricker klara stjärnor,
löv faller, gräset gulnar, sista svalan 
sin vinge spänner till avskedsflykt. 
Väl mött, du höst! 
 
Jag står vid törnrosbusken, 
vars nypon likt rubiner, dunkla glimra
och vattnet vid min fot är grått som bly
och molnet lågt i skyn som mörksens gruva
Väl mött ändå!
 
Må sommarns väna herdepipor tystna,
må stormens orgel spela höstpreluden:
liv föds och dör, man sår och skördar, irrar,
och finner åter vägen hem till jorden:
den stora sköna jord som är vår egen,
vårt hjärtas bo, vår mödas rika lön
också i höstens hårda kulet karga tid.

Elmer Diktonius

Väl mött i höst!
Kyrkomusiker: 
Outi Ben Ammar, organist  
Anna-Lena Andersson, kantor
Ann Nilsson, vik kantor

Text: Outi Ben Ammar, Anna-Lena Andersson

Vill du sjunga i kör?
Vi har en blandad kör, en damkör och en ensem-
ble och återkommande kortare körprojekt.  Alla är 
välkomna att sjunga kör oavsett förkunskaper och tidi-
gare erfarenhet. (Undantag Körensemblen, se nedan).  

”Sjunga regelbundet”
Övning sker måndagar varannan vecka  
kl. 18.00-19.30  på Forslidsgården. 
Vi är en blandad kör som sjunger i gudstjänster och 
mässor, i första hand i Svalöv.
Kontakt: Anna-Lena Andersson 0702-902435
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se

Teckomatorps Kyrkokör
Damkör. Övar på måndagar kl. 19.00-20.30  
i Teckomatorps församlingshem. 
Vi sjunger i första hand i Teckomatorp.
Kontakt: Ann Nilsson 0418-66 77 00

Körprojekt
Se hemsidan för aktuell info. 

Körensemble 
för sångare med säkra toner och vakna öron. Prov-
sjungning krävs. Ensemblen har tre till fyra övnings-
perioder per år. Kören övar i Billeberga och sjunger i 
första hand i Billeberga-Sireköpinge.

Kontakt: Outi Ben Ammar 0706-654311 
outi.ammar@svenskakyrkan.se
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Barnverksamheten i pastoratet

Filmäventyr 
För dig som går i åk 1-3

Kom och var med på en rolig dag! Här kommer vi 
skapa film tillsammans! Vi kommer också att leka och 
pyssla. 

Vi bjuder på frukost, lunch och eftermiddagsfika som 
vi lagar tillsammans.

Tre dagar på tre ställen med samma innehåll. Välj det 
alternativ som passar er bäst.

Dag och plats, välj ett av alternativen:
 1. Måndag 29 oktober
  Tågarps församlingshem

 2. Onsdag 31 oktober
  Felestads församlingshem
 
 3. Torsdag 1 november
  Teckomatorps församlingshem 

Tid för alla tre alternativen är kl. 8.00-17.00.
Begränsat med platser: max 12 stycken per tillfälle.
Den eller de olika filmerna som blir resultatet av dagen 
får deltagarna i efterhand hemskickade via e-post.
Frågor?  Ring Mikael: 0418–667741 
Ledare: Susanne, Jenny, Christer och Micke

Dramagrupp 
För dig som går i åk 4-6.

I Dramagruppen spelar vi teater och leker. Här får du 
öva dig på att stå framför en publik och spela en roll. 
Spela, prata eller mima en händelse. Sång och musik är 
också en del av innehållet. Vi kommer att blanda skoj 
med allvar. Vi gör små teaterdraman för skojs skull, 
och dramatiseringar med allvar som kan användas i 
gudstjänsten.

Mellanmål serveras
Max antal: 12 stycken i gruppen

Billeberga församlingshem
Startar onsdag den 5 september. 
Vi träffas på onsdagar kl. 14.30-16.30 och 
slutar 17 oktober. 
Avslutning i gudstjänsten den 21 oktober. 
Ledare: Mikael och Anna-Lena 

Teckomatorp församlingshem 
Startar onsdag den 7 november. 
Vi träffas på onsdagar kl. 14.30-16.30 och 
slutar 12 december
Medverkan i gudstjänsten den 2 eller 9 december. 
Ledare: Mikael och Christer
Frågor? Ring Mikael: 0418 - 667741

Småkockar 
För dig som går i åk 4-6.

Vi lagar mellanmål och lätta kvällsmål,  
ibland bakar vi.

Onsdagar 14.30-16.30 i Teckomatorps  
församlingshem, start 5 september och  
slutar 17 oktober

Onsdagar 14.30-16.30 i Billeberga  
församlingshem, start 7 november och  
slutar 12 december

Torsdagar 14.30-16.30 i Felestads  
församlingshem, start 6 september och slut 
18 oktober samt 8 november - 13 december

Max antal: 8 stycken
Frågor? Ring Susanne: 0418-667740
Ledare: Jenny och Susanne

Spanarna
För dig som går i åk 1-3.

Tisdagar 13.30-15.00 i Teckomatorps  
församlingshem

Tillsammans gör vi en spännande upptäcktsresa i  
Bibelns värld bland annat genom lek, sång, pyssel mm
Mellanmål serveras.

Startar den 28 augusti
Frågor? Ring Susanne: 0418-667740
Ledare: Jenny, Micke, Christer och Susanne
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Har du glömt eller inte hunnit anmäla 
dig till konfirmationsläsning?
I mån av plats finns följande grupper att anmäla sig till 2018/2019. 

KonfActive 
En rörelseresa där vi tillsammans lär känna tro, hopp 
och kärlek, bland annat genom pulshöjare, uthållig-
hetsutmanare och slappstunder i mysiga miljöer. Vi 
ger oss ut på fysiska och mentala pass som utvecklar 
vår förmåga att förstå oss själva, varandra och Gud lite 
bättre. Tillsammans bygger vi oss starka! Kan en vand-
ring i naturen, en häftig lek eller vila i tusen år gamla 
rum upplysta av levande ljus få oss att upptäcka Gud?
 
Vi träffas första gången: Första advent 2 december 
2018 i Svalövs kyrka kl. 9.45. Under våren och som-
maren ses vi helgen 9–10 mars, långfredagen 19 april, 
påsknatten 20 april, några datum i maj (vardagsefter-
middagar/kvällar och någon helg) samt onsdag 19 juni 
2019.

Under våren träffas vi för att prova på olika aktiviteter. 
Mer detaljerad information kommer att skickas ut se-
nare. Vi åker gemensamt till dessa aktiviteter. Kanske 
kommer vi att göra något av det här tillsammans:   

• Pilgrimsvandra (kortare runda) • Testa Boxning  
• Matlagningsutmaning • Besöka idrottsevenemang  
• Klättra, slappa och se film • Kyrkmysa • Göra  
utflykter till andra orter.

För att konfirmandgruppen ska starta krävs det minst 
sex anmälda. Det är viktigt att grupperna inte blir 
för stora då vi vill att alla ska kunna ha en chans att 
komma till tals. 

Läger: 24-26 juni 2019  
Konfirmation: 29 juni 2019 i Torrlösa kyrka 
kl. 14.00 

VAR? Vår knutpunkt är Svalöv, men vi kommer att 
ha träffar på olika ställen i pastoratet vilka meddelas 
skriftligen vid start. 
Kostnad: Ingen   
Kontaktperson: Karin Domrös, tel. 0705-626809, 
karin.domros@svenskakyrkan.se    
Carl Eliasson, tel. 0722-148745, 
carl.eliasson@svenskakyrkan.se

Torsdagsgruppen Utflykt 
Se och Gör
Vi träffas tre torsdagar i månaden. En del av gånger 
åker vi iväg kort eller långt borta. Vi kommer att se på 
vår omvärld och hur kyrka och tro hör hemma i värl-
den. Det ska vara roligt och kanske lite spännande att 
vara på konfirmationsträff. För det mesta utgår vi från 
Teckomatorps församlingshem 16:30-18:30 och det är 
fika varje gång.

För att konfirmandgruppen ska starta krävs det minst 
sex anmälda. Det är viktigt att grupperna inte blir 
för stora då vi vill att alla ska kunna ha en chans att 
komma till tals.

Upptaktshelg: 8 september 2018
Läger: 5-7 april 2019
Konfirmation: 4 maj 2019 i Torrlösa kyrka  
kl. 14.00
Kostnad: Ingen    
Kontaktperson: Carl Eliasson tel. 0722-148745

Helggruppen Felestad/
Billeberga – Upptäck
Kom och upptäck! Tillsammans med nya och gamla 
kompisar reser vi genom två terminers konfirmand-
träffar. Upptäck nya frågor och svar. Upptäck dig själv 
och din omvärld. Upptäck med alla sinnen vad kris-
tentro kan vara. Upptäck genom att lyssna på musik, 
diskutera och ibland laga mat tillsammans. Ingen gång 
är den andra lik. Alla i gruppen är viktiga och värda 
respekt!

Vi träffas varannan söndag 3 timmar varje gång med 
start den 23 september. Under höstlovet träffas vi 30 
oktober. Enstaka extra träffar kan förekomma. Under 
våren åker vi på läger över en helg. För att konfir-
mandgruppen ska starta krävs det minst sex anmälda. 
Det är viktigt att grupperna inte blir för stora då vi vill 
att alla ska kunna ha en chans att komma till tals.

Läger:  22-24 mars 2019.   
Konfirmation: 27 april 2019 i Billeberga kyrka 
kl. 14.00
Kostnad: Ingen    
Kontaktperson: Erik Edqvist, tel. 0706-048797 
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Ungdomsgruppen

Lekmannakåren – höstens program

I höst träffas vi på söndagar varannan vecka.

Vi är i Billeberga församlingshem  
9 sep, 23 sept och 7 okt.

Vi är i Teckomatorps församlingshem  
21 okt, 18 nov, 2 dec och 16 dec.

Program får du på en av våra första träffar för hösten. 
Det kommer att bland annat innehålla, lek, skoj, allvar, 
samtal, andakt och utflykter. Vi lagar även mat och äter 
tillsammans. Behöver du hjälp med skjuts? Hör av dig 
så löser vi det. 
Vi startar även ett projekt i höst som avslutas med en 
resa på sportlovet.

Vill du bli ung ledare för konfirmander?
Som ung ledare är du med i en gemenskap av ledare 
som arbetar för att konfirmanderna skall få en så bra 
tid som möjligt. För dig som vill bli ung ledare hål-
ler vi ledarutbildning. På första träffen berättar vi 
om ledarutbildningen och om hur det är att vara ung 
ledare. Ledarutbildningen kommer att starta den 23 
september.

Välkomna till ungdomsgruppen! Hälsar Erik, Carl, 
Micke och Susanne

Erik Edqvist 0418–667724 eller 0706–048797 (sms)
Susanne Åberg 0418–667740 eller 0722–147278 (sms)
Carl Eliasson 0418–667721 eller 0706–048797(sms)
Mikael Frostin, 0418–667741 eller 0722–054837 (sms)

Svalöv
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.

Måndagen den 10 september 
Musikunderhållning med Maria Skoog/Kenneth  
Thomasson.

Måndagen den 8 oktober
Mats Wikström berättar om Söderhavet.

Onsdagen den 24 oktober
Karin Brunk Holmquist berättar om sitt författarskap 
med berättelser från Österlen.

Måndagen den 10 december
Vi sjunger in julen.

Teckomatorp
Träffas i Teckomatorps församlingshem  
om inget annat anges.

Söndagen den 2 september kl. 13.00  
i Källs Nöbbelövs kyrka
Systrarna Mathiassons kyrkogångsdag  
(Hemvändardag)
Efter kyrkobesöket kyrkkaffe i församlingssalen där vi 
ser fotografier och berättar gamla minnen.
Vid behov av skjuts ring Sten 660550.

Onsdagen den 19 september kl 18.30
Prosten Sten Johansson berättar minnen och om per-
soner han träffat under 40 års prästtjänst i pastoratet.
Fika, lotterier, kvällsandakt.

Onsdagen den 17 oktober kl 18.30
Filmkväll ”Kalle på Spången”. Fika, lotterier,  
kvällsandakt.

Onsdagen den 21 november OBS kl 17.00
Mårtensfest. Sig-Britt o Hans Paulander medverkar.
Kostnad 200:-
Anmälan senast 15/11 till någon i styrelsen. 

Onsdagen den 19 december kl. 18.30
Vi sjunger julens sånger tillsammans med Gösta och 
Marie Svensson. Julfika, lotterier, julandakt.
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Tågarps  
församlingshem

Öppet café
Varannan tisdag (jämna veckor) 
kl. 13-15. Start den 4 september
Sista gången för hösten är den 11 december.

Andakt med  
sopplunch
Varannan torsdag 
(udda veckor) 
kl. 12.00. Start den  
13 september
Sista gången för hösten 
är den 6 december.

Andakter
Varje onsdag firar vi morgonbön på  
Forslidsgården kl. 8.00 med  
efterföljande frukost.

Varje onsdag kl. 10.00 firar vi andakt 
med efterföljande fika på Ängslyckans 
äldreboende i Teckomatorp.

Varannan onsdag (udda veckor) firar vi 
andakt med efterföljande fika på  
Solgårdens äldreboende i Svalöv.

Syföreningarna
Uppstart med middag för  
syföreningarna är den 6 september  
kl. 18.00 på Forslidsgården

Tirups syförening 
träffas första tisdagen i månaden  
kl. 18.30 i Tirups kyrkstuga.

Billeberga syförening 
träffas första onsdagen i månaden  
kl. 14.00 i Billeberga församlingshem.

Felestads syförening 
träffas sista torsdagen i månaden  
kl. 14.00 på Forslidsgården. 

Teckomatorps syförening 
träffas sista onsdagen i månaden  
kl. 14.00 i Teckomatorps församlings-
hem.

Litteraturcirkeln
Hösten 2018

Träffas på Forslidsgården  
torsdagar kl. 13-14.30

9 augusti, 13 september, 11 oktober,  
8 november, 13 december.

Kyrkogårdsvandring i 
Torrlösa 
Onsdagen den 5 september kl. 18.00.
Vi samlas vid stora grinden framför kyrkan.

Kyrkofullmäktige 
sammanträder
Tisdagen 11 september
Tisdagen 16 oktober
kl. 19.00 på Forslidsgården i Svalöv
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Höstens gudstjänster
Söndag 2 september
14:e ef Tref

10.00 Mässa
Svalöv

13.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelöv 
Hemvändardag

18.00 Gudstjänst med  
rofyllda toner
Sireköpinge

Torsdag 6 september
8.30 Morgonmässa
Forslidsgården

Söndag 9 september
15:e ef Tref

10.00 Gudstjänst
Felestad

10.00 Gudstjänst
Norrvidinge

18.00 Kvällsmässa
Billeberga 
Körsång

Söndag 16 september
16:e ef Tref

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelöv

10.00 Mässa
Svalöv

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge
Kyrkbänkskaffe

Torsdag 20 september
8.30 Morgonmässa
Felestad

18.00 Enkel mässa
Teckomatorps församlingshem

Söndag 23 september
17:e ef Tref

10.00 Gudstjänst
Torrrlösa

10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem 
Välkomnande av konfirmander

18.00 Kvällsmässa
Billeberga 
Välkomnande av konfirmander. 
Körsång

Onsdag 26 september
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Källs Nöbbelöv

Söndag 30 september
Den helige Mikaels dag

10.00 Gudstjänst
Tågarps församlingshem 
Kyrkkaffe

10.00 Mässa
Källs Nöbbelöv

18.00 Mässa i stillhet 
Felestad
Körsång

Torsdag 4 oktober
8.30 Morgonmässa
Teckomatorps församlingshem

Söndag 7 oktober
19:e ef Tref

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge

10.00 Mässa
Svalöv

18.00 Kvällsgudstjänst
Billeberga 
Körsång

Söndag 14 oktober
Tacksägelsedagen

10.00 Gudstjänst
Svalöv

14.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelöv
Sånggruppen Happy medverkar. 
LRF bjuder på kyrkkaffe.

17.00 Gudstjänst
Tirup
Betlyktetävling & kyrkkaffe med 
syföreningen

18.00 Kvällsgudstjänst
Sireköpinge

Tacksägelsesmyckning i Källs Nöbbelövs kyrka. 
Foto: Anna-Lena Andersson
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Torsdag 18 oktober
8.30 Morgonmässa
Svalöv

18.00 Enkel mässa
Teckomatorps församlingshem

Söndag 21 oktober
21:a ef Tref

10.00 Gudstjänst
Torrlösa

10.00 Mässa
Teckmatorps församlingshem

18.00 Kvällsgudstjänst
Tågarps församlingshem

Söndag 28 oktober
22:a ef Tref

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

10.00 Gudstjänst
Felestad

18.00 Kvällsmässa
Billeberga

Onsdag 31 oktober
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Teckomatorps församlingshem

Torsdag 1 november
8.30 Morgonmässa
Forslidsgården

Lördag 3 november
Alla helgons dag

16.00 Minnesgudstjänst
Felestad

18.00 Minnesgudstjänst
Källs Nöbbelöv

18.00 Minnesgudstjänst
Svalöv

Söndag 4 november
Alla själars dag

16.00 Minnesgudstjänst
Billeberga
Körsång

18.00 Minnesgudstjänst
Sireköpinge
Körsång

18.00 Minnesgudstjänst
Norra Skrävlinge

Söndag 11 november
24:e ef Tref

10.00 Gudstjänst
Torrlösa

10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Kvällsgudstjänst
Billeberga

Torsdag 15 november
8.30 Morgonmässa
Torrlösa

18.00 Enkel mässa
Teckomatorps församlingshem

Söndag 18 november
Sön före domssöndagen

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelöv

10.00 Gudstjänst
Svalöv

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge

Söndag 25 november
Domssöndagen 

10.00 Mässa
Norra Skrävlinge

18.00 Mässa i stillhet
Felestad

Onsdag 28 november
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Felestad

Torsdag 29 november
8.30 Morgonmässa
Billeberga

Söndag 2 december
1:a advent

10.00 Gudstjänst
Svalöv
Välkomnande av konfirmander i 
KonfActive-gruppen

16.00 Mässa
Norrvidinge
Centerkvinnorna bjuder på kyrk-
kaffe med goda tillbehör

18.00 Kvällsgudstjänst
Billeberga

Söndag 9 december
2:a advent

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

18.00 Adventsvesper 
med Svalövs jultomtar
Svalöv

Torsdag 13 december
18.00 Scouternas Lucia
Billeberga

Med reservation för ändringar. 
Se vår hemsida för senaste  
informationen.
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpedition & kansli, Forslidsgården i Svalöv
Tel. 0418-66 77 00, vard. 9:00 - 12:00

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

Carl Eliasson, komminister
Tel. 0418-66 77 21, 0722 14 87 45

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

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

Mikael Frostin
Tel. 0418-66 77 41, 0722 05 48 37

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

Källs Nöbbelövs kyrka
Irena Pålsson, 0702-278008

Norra Skrävlinge kyrka
Peter von Krassow, 0702-278009

Norrvidinge kyrka
Johan Einarsson, 0767-929492

Sireköpinge kyrka
Lee Malling, 0706-04 87 96

Billeberga kyrka
Ronny Törnkvist, 070-2119405

Felestads & Tirups kyrkor
Mikael Svensson 0722-366100

Torrlösa kyrka
Lars Flodin, 0706-048713

Svalövs kyrka
Calle Thörn, 0767-949492

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

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

www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Facebook:
www.facebook.com/svalovsbygdenspastorat
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Hösthälsning till bladet
Smaka på hösten!
I skrivandets stund är det högsommar. Det är varmt så 
att det brinner på flertalet platser i vårt avlånga land. 
Okontrollerat dessutom. Många är däremot engagera-
de i släckningsarbetet. Hjälpen kommer också utifrån. 
Detta europeiska samarbete ska vi vara mycket glada 
över. Vid Gud hoppas jag nu på lugn och ro och så att 
livet kan återhämta sig och att vi kan lyfta blicken mot 
allt det fina som väntas komma.

Höst är skördetid. Årstiden lovar att allt kommer att 
bli bra. Här finns inga garantier men tron på löftet är 
en försutsättning för ett gott resultat, en god skörd. 

En annan viktig formulering är att det du fokuserar på 
växer. Är du glad och positiv så växer det. Är du  
däremot nedstämd och sur växer även det. Valet är 
ditt. Det är upp till dig hur du vill möta dagen.

Höst är därför också ny start. Gud kallar och önskar 
en god höst med allt vad det kan innebära.  Och vi inte 
ensamma.  

I psalm 59 sjunger vi: 
För med Gud och hans vänskap,
hans Ande och ord,
samt bröders gemenskap
och nådenes bord,
de osedda dagar
vi möter med tröst.
Oss följer ju Herden.

Förväntansfulla hälsningar,
Pär Stynsberg
Kyrkoherde
Kågeröd Röstånga församling. 

En dikt (Dick Scott)

Ett täcke av löv värmer den frusna marken

Varma och vackra är dess färger
Så stilla och lugnt i väntan på vinden

Som skall föra löven i virvlande dans

Också regnet skall komma
Med sin smekande melodi
Ivrigt trummande mot tak och åsar

Höst blir vinter
Vår blir sommar
Det vackra förvandlas
Men består 

Morgonmässa 
Onsdag kl 8.00  
en gång i månaden

5 september i Kågeröd kyrka, 
Pär Stynsberg

3 oktober i Röstånga kyrka, 
Jenny Delén

14 november i Kågeröd kyrka, 
Pär Stynsberg
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Gudstjänstschema sept-dec 2018

Söndag 2 sept 
14:e söndagen efter trefaldighet 

10.00 Gudstjänst 
Röstånga kyrka 
Pär Stynsberg 

Söndag 9 sept 
15:e söndagen efter trefaldighet 

14.00 Mässa 
Kågeröd kyrka 
Pär Stynsberg 

Söndag 16 sept 
16:e söndagen efter trefaldighet 

14.00 Uppstartsmässa 
för Konfirmander 
Kågeröd kyrka 
Jenny Delén 

Söndag 23 sept 
17:e söndagen efter trefaldighet 

10.00 Högmässa Chorus 
Mini & Mega 
Röstånga kyrka 
Pär Stynsberg 

Söndag 30 sept 
Den helige Mikaels dag 

14.00 Gtj Liten & Stor
Kågeröd kyrka 
Dopuppföljning 4 år, Bibel- 
utdelning, kyrkkaffe
Jenny Delén 

Söndag 7 okt
19:e söndagen efter trefaldighet 

14.00 Gudstjänst  
Kågeröd kyrka 
Seniorernas kyrksöndag 
Pär Stynsberg 

Söndag 14 okt 
Tacksägelsedagen 

16.00 Tacksägelsegtj 
Röstånga kyrka 
Kyrkokör, kyrkkaffe 
Pär Stynsberg

18.00 Tacksägelsegtj 
Kågeröd kyrka 
Kyrkokör, kyrkkaffe 
Pär Stynsberg 

Söndag 21 okt 
21:a söndagen efter trefaldighet 

10.00 Högmässa 
Kågeröd kyrka 
Jenny Delén 

Söndag 28 okt 
22:a söndagen efter trefaldighet 

10.00 Högmässa 
Röstånga kyrka 
Pär Stynsberg 

Lördag 3 nov 
Alla Helgons dag 

16.00 Minnesgudstjänst 
med Musik 
Kågeröd kyrka 

Söndag 4 nov 
16.00 Minnesgudstjänst 
Kyrkokör 
Röstånga kyrka 
Pär Stynsberg 

Söndag 11 nov 
24:e söndagen efter trefaldighet 

14.00 Gtj Liten & Stor 
Stenestad kyrka 
Jenny Delén 

Söndag 18 nov 
10.00 Högmässa 
Kågeröd kyrka 
Jenny Delén 

Söndag 25 nov
Domssöndagen  

14.00 Gudstjänst  
Röstånga kyrka 
Seniorernas kyrksöndag 
Pär Stynsberg

Middagsbön med 
sopplunch
Kågeröds församlingshem 
sista onsdagen i  
månaden kl 12.00

26 september
31 oktober
28 november

Varmt välkomna!

Veckogudstjänst på 
Åsgården

Torsdagar 
jämna veckor 
kl 10.00

6 & 20 september
4 & 18 oktober
1, 15 & 29 november
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Här når du oss
Expeditionen månd-fred kl. 10-12, må-to 13-15
Böketoftavägen 4 B, 268 77 Kågeröd
Tel; 0418-45 60 00  
kagerod-rostanga.forsamling@svenskakyrkan.se

Pär Stynsberg, kyrkoherde 
par.stynsberg@svenskakyrkan.se 
Tel; 0418-45 60 04, 0705-34 23 48

Jenny Delén, komminister
jenny.delen@svenskakyrkan.se
Tel; 0418-45 60 02, 0705-95 81 11

Helene Jakobsson, kantor
helene.l.jakobsson@svenskakyrkan.se 
Tel; 0418-45 60 13, 0706-02 31 83

Richard Wieland, församlingsmusiker
richard.wieland@svenskakyrkan.se 
Tel; 0418-45 60 13

Annelie Lindkvist, kyrkokamrer
Handläggning av gravfrågor
annelie.lindkvist@svenskakyrkan.se 
Tel; 0418-45 60 05, 07

Annki Rosberg, kanslist
ann-christine.rosberg@svenskakyrkan.se 
Tel; 0418-45 60 00, 01, 20

Lena Olofsson, barnledare, husmor Kågeröd 
lena.olofsson2@svenskakyrkan.se 
0418-45 60 15

Birgitta Jonasson, husmor Röstånga
Tel; 0418-45 60 12

Kyrkvaktmästare:
Monica Woltersdorf, Kågeröd  
Tel; 0418-45 60 06

Lars Erichson, Kågeröd   
Tel; 0418-45 60 11

Katarina Sjöberg, Stenestad & Halmstad 
Tel; 0418-45 60 09

Hans Jönsson, Röstånga  
Tel; 0418-45 60 10

Malin Larsson 
Tel; 0418-45 60 23

Carmelo Giorgelli, Ask   
Tel; 0418-45 60 29
 
Ann Margret Håkannson 
Tel; 0418-45 60 17

Margareta Mörck Åström,  
kyrkorådets ordförande 
0706-12 55 15
margareta.morckastrom@gmail.com 
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Sinnesromässa
Gud - ge mig sinnesro  
att acceptera det jag inte  
kan förändra, mod att  
förändra det jag kan  
och förstånd att inse  
skillnaden.

Sinnesromässan är en  
enkel mässa där  
gemenskap och sinnesro  
står i centrum.

Torsdag 27 september kl 18.30
Torsdag 18 oktober kl 18.30
Torsdag 22 november kl 18.30
i Kågeröd kyrka

Allhelgonahelgen i 
Kågeröd-Röstånga 
församling
Fredag 2 november
Kaffeservering 13.00-16.00

Lördag 3 november
Alla Helgons Dag
16.00 Minnesgudstjänst med musik  
i Kågeröds kyrka

Söndag 4 november
16.00 Minnesgudstjänst, kyrkokör  
i Röstånga kyrka

Eftermiddagsträffar

Kågeröd
Onsdagen den 19 september kl 14.00  
i församlingshemmet

Söndagen den 7 oktober kl 14.00  
i kyrkan

Onsdagen den 14 november kl 14.00  
i församlingshemmet

Röstånga
Tisdagen den 25 september kl 14.00  
i församlingshemmet

Tisdagen den 23 oktober kl 14.00  
i församlingshemmet

Söndagen den 25 november kl 14.00  
i kyrkan

Program se hemsidan.

Vi avslutar vid kaffebordet.
Varmt välkomna!

Taizémässa
18 september & 13 november kl 18.30  
i Röstånga kyrka


