
En hälsning från

Kyrkblade
Vintern 2016-2017



Kyrkbladet ges ut av Svalövsbygdens 
pastorat och delas ut till hushållen 4 ggr 
per år. Redaktör är Erik Edqvist:
erik.edqvist@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare är kyrkoherde Kjell 
Thorsson:
kjell.thorsson@svenskakyrkan.se 
Tryck: Jåbo Print, Svalöv.

Svalövsbygdens pastorat
Forslidsgården, Realskolegatan
268 21  SVALÖV
Tel: 0418-66 77 00
www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden 
För övriga kontaktuppgifter, se sista 
sidan i Kyrkbladet. 

Svalöv i december 2016

Det är vinter i Guds skapelse, i vår del av världen. 
Långsamt hårdnar jorden under sitt täcke och 

luften stelnar till kristaller på trädens trötta grenar. 
Vinden är stark längs marken, upp genom byxbenen, 

in under jackan. Det är återhållen snö i molnens fukti-
ga massor, en stelhet, en kyla som den tröga rörelsen 
om några veckor återigen skall svarva mjuk och pul-
serande.

För vintersolståndet passerar snart. Ljuset kommer 
att lysa mer och mer i mörkret, för mörkret har inte 
övervunnit det. Långsamt accelererar jordklotet i sin 
slunga, hon värmer upp som inför en ansträngning, 
spänd såsom hjälten som gläds åt att löpa sin bana.

Jorden spinner snart sin axel så att solen och värmen 
än en gång kommer till oss. 

Det börjar snart ljusna på eftermiddagarna, klockan 
fyra kommer inte längre att vara nattsvart.

Den rodnande himlen under klara morgontimmar 
vittnar om Guds härlighet. Den rodnande himlen un-
der eftermiddagens allt längre ljus vittnar om Guds 
verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt.

Den evigt strålande morgonsolen – som vi i ett av 
våra kyrierop kallar Kristus – visar sig dag för dag allt 
mer för oss. Ingenting är gömt eller glömt för hans 
glödande kärlek till oss. 

Nu får vi andas in julens och inkarnationens myste-
rium – det ofattbara att Gud blev människa och valde 
det nyfödda barnets utsatthet och totala beroende av 
andras kärlek och omsorg, för att därigenom visa sin 
kärlek till oss. 

Ja, Gud själv var en gång ett barn som skrek ikapp 
med sin mor i födslovåndorna. 

Ylva Eggehorn skriver i psalmen ”Innan gryningen”:

Du är ett barn som ligger på ett jordgolv,
du fryser om vi inte griper in.
Du rör vid kroppar, hatar orättvisor,
du bjuder älskande på moget vin.
Du stiger ut ur alla tomma gravar,
du är en vind som säger: det blir vår.
Du kommer som en flykting över bergen,
du följer oss dit ingen annan når.  sv. ps. 717

Vi sitter i en svagt upplyst liten kyrka, försöker att an-
das ut stressen, alla julens krav och allt oväsen.

Här i detta lilla urgamla rum som har sett generatio-
ner av människor be och lovsjunga, kan vi låta värl-
dens buller försvinna som vatten över den solvarma 
klippan.

Här får tiden ta en paus och vi får leka och slappna 
av i sång och tystnad inför Guds ansikte. Eggehorn 
igen:

Kom närmare, bli kvar hos mig. Det mörknar
och kanske ljusnar det på nytt igen.
Ditt liv ska bära mig; jag hör en koltrast
som sjunger timmen innan gryningen.

Gryningen förkunnar Guds härlighet, den i östern sti-
gande solen predikar om att Kristus är världens ljus. 
Tagna av skapelsens skönhet ges vi möjlighet att förstå 
livet som den största gåvan och att den tillvaro vi ges 
innehåller allt vi behöver för att leva – utan att vi måste 
prestera något alls. Det är nåd.

Från oss alla, förtroendevalda och medarbetare, till 
er alla: En riktigt god jul!

– Erik Edqvist, redaktör 

Svalöv i adventstid 2016
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Lekmannakåren Svalöv
Måndag 5 december 14.00 

Maria Jönsson, kyrkomusiker & vissångare, 
underhåller med välkända visor och julsånger

Lekmannakåren Teckomatorp
Torsdag 8 december 18.00 

Luciafest med församlingens barnkör under
 ledning av Åse Lindberg Christensen

Livets gång och hjärtats sång
Onsdag 7 december 13.00 Forslidsgården

Andakt och sopplunch i Tågarp
Torsdag 8 december 12.00

Öppet café i Tågarp 
Tisdag 13 december 13.00

Sång för alla
Teckomatorps f-hem

måndag 12 december kl 13.30 sjunger vi 
på Ängslyckan (därefter juluppehåll).

Scouternas luciatåg
13 december kl 18.00 

i Billeberga kyrka

Billeberga syförening
7 december 14.00

Tirups syförening
6 december 18.30

Händer i december

Riddare söks bland åttaåringarna! 
Hej! Vill du bli riddare i Svalövsbygdens pastorat? Du är välkommen att anmäla dig till vår Riddarskola. 
Vi träffas sex gånger där vi försöker vinna sex olika stenar genom lek, samtal, sång mm. 

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 sista sidan för kontaktuppgifter).

Julavslutning i Teckomatorp
med luciatåg, grötfest och dans kring granen

Söndag 11 december 10.00Sång för alla
Teckomatorps f-hem

måndag 5 december kl 13.30 

Veckoandakter, en mötesplats för alla
Forslidsgården: onsdagar kl 8.00, frukost, 10 kr

(juluppehåll 21/12-11/1)
Ängslyckan: onsdagar kl 10.00, frukost, 10 kr

Solgården: 1a & 3e onsdagen i månaden, fika 10 kr

Öppet café i Teckomatorp
Onsdagar 14.00-16.00 

(juluppehåll 21/12 – 25/1)
Följande tillfällen pågår även

Andra onsdagen i månaden: Trädgårdscafé
Fjärde onsdagen i månaden: Stickcafé

Öppet hus/föräldracafé
i Teckomatorps f-hem

7 & 13 december 9.00-12.00
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100-årsjubileum 
i Billeberga 

Svenska kyrkans julinsamling 2016
Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom. Var 
femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. 
Barn dör av undernäring, infektioner och bristande om-
sorg. Vår insats behövs!

Genom att samarbeta med systerkyrkor och partneror-
ganisationer i utsatta delar av världen, kan Svenska kyr-
kans internationella arbete nå fram till de barn som står 
utan skyddsnät och behöver oss som mest. 

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första ad-
vent 2016 till och med januari 2017, samlar vi in pengar 
till Svenska kyrkans internationella arbete för alla barns 
rätt till ett tryggt liv. Var med oss i kampen mot barna-
dödlighet! Låt fler få fylla fem! Du kan skänka en gåva på 
många sätt:
* Swisha din gåva till 9001223 
* SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr
* Sätt in en gåva till bankgiro 900-1223
* eller hålla utkik efter våra bössor i kyrkorna och försam-
lingshemmen.
TACK FÖR DIN GÅVA!

Billeberga kyrka nyinvigdes den 5 februari 1917 
på kyndelsmässodagen, klockan 12.00. Hundraår-
sminnet av denna händelse firar vi med att sam-
ma dag och klockslag hålla mässa i kyrkan. Efter 
gudstjänsten bjuder pastoratet på lunch i försam-
lingshemmet. Mässan äger rum 5 februari kl 12.00 
i Billeberga kyrka.

100-årsjubileet fortsätter några dagar senare 
med ett föredrag om kyrkan och mannen bakom 
den, domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. Vi har 
bjudit in Andreas Manhag, verksam vid Historiska 
Museet i Lund, som har skrivit boken Wåhlins värld 
- ett porträtt i ord och bild av domkyrkoarkitekt Theodor 
Wåhlin. Föredraget äger rum onsdagen 8 februari 
klockan 19.00 i Billeberga kyrka. 
 
En sammanfattning av kyrkans brokiga historia 
finns att läsa på nästa sida.
 
Varmt välkomna!

Låt fler få fylLa fem!
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Men de barn som får leva 
i trygghet, med mat, rent vatten, sjukvård och omsorg, kan klara sina första kritiska år. 
Libone och Latita är bästa vänner och bor i Khayelitsha, ett av Kapstadens fattigaste 
områden. Nästa år fyller de fem. Det är deras viktigaste födelsedag.

Låt fler få fylla fem!  
Swisha din gåva till 9001223 eller SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3  |  bg 900-1223
Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Theodor Wåhlin och Billeberga kyrka
 1917-2017
Under 1800-talet revs en betydande del av Skånes 

medeltida kyrkor. De ersattes ofta av stora och på-
kostade tempel. Tidens kyrkoideal byggde på den full-
ändade kyrkobyggnaden, ett för Gud värdigt tempel i 
medeltidsinspirerad stil. Den praktiska anledningen till 
rivning var i många  fall att hela församlingen inte fick 
plats i kyrkan. Skåne gick under 1800-talet igenom en 
fantastisk folkökning. 

I Billeberga var den gamla medeltida kyrkan liten och 
sliten och sannolikt omkring 700 år gammal. 1861 revs 
den efter uppmaning av biskop Thomander i Lund.  Is-
tället uppbyggdes en ny kyrka, en bit bort från den gam-
la, efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander. Han 
var vid den tiden en av landets största restaureringsar-
kitekter, bland annat med rikssalen på Drottningholms 
slott på meritlistan. Som professor i byggnadskonst vid 
Konstakademin i Stockholm och konduktör vid Öve-
rintendentsämbetet hade han ett stort inflytande över 
tidens syn på äldre bebyggelse. Han var även läromästa-
re till bland annat Helgo Zettervall, 1800-talets flitigaste 
domkyrkoombyggare. 

Klockan 12 på kyndelsmässodagen den 5 februari 
1917 invigdes den nya kyrkan vid en högtidsguds-

tjänst av Biskop Gottfrid Billing. 
Parallellt med arbetet på kyrkan i Billeberga genom-

förde Theodor Wåhlin en omdanande restaurering av 
Sireköpinge kyrka i grannsocknen. Wåhlin får sägas re-
presentera en ny syn på äldre byggnader jämfört med 
den på 1800-talet. Den handlade inte längre om att ska-
pa storslagen fulländning på den medeltida äkthetens 
bekostnad, utan att med historiska förtecken försöka 
komplettera det äkta från en underordnad roll. Idag ser 
vi också dessa renoveringar som alldeles för genomgri-
pande och hänsynslösa. 

Wåhlin innehade den respektabla titeln domkyrkoar-
kitekt i Lund under 40 år. Under sitt yrkesliv gjorde han 
både ett flertal restaureringar av skånska sockenkyrkor 
och ritade en hel del profanbebyggelse såsom univer-
sitetsinstitutioner, järnvägsstationer, Hippodromen i 
Malmö och byggnaderna till Lundautställningen 1907.

- Staffan Löfberg

Om Scholanders kyrka i Bil-
leberga finns inte mycket att 
läsa. 1900-talets inställning till 
1800-talets "stilkopior" är en 
blandning av förakt och oin-
tresse. Vi vet att kyrkan 1915 
var i så pass dåligt skick att 
den skulle genomgå en om-
fattande renovering. Domkyr-
koarkitekt Theodor Wåhlin 
i Lund anlitades för arbetet. 
Söndagen den 18 april fira-
des sista gudstjänsten i kyrkan 
innan   renoveringen   skulle 
påbörjas och kring klockan 17 samma dag stod kyrkan i 
brand. Vad som hände vet vi inte. 

Av den nedbrunna kyrkan kunde yttermurarna återan-
vändas när den återuppbyggdes efter Wåhlins ritningar.
Byggnadsstilen är medeltidsinspirerad, och byggde till 
stor del vidare på Scholanders formspråk.  

Theodor Wåhlin 1864-1948
(Bild: Wikimedia Commons)

Sireköpinge kyrka efter 
restaurering 1917.



Händer i januari
Öppet café i Tågarp 

Tisdag 10 & 24 januari 13.00

Musik, tystnad, bön
Onsdag 21 januari i Teckomatorps 
f-hem: "Spår i snön" Håkan Falk, piano

Syföreningarnas uppstart
Onsdag 11 januari kl 18.00 

i Billeberga f-hem

Andakt med sopplunch i Tågarp
Torsdag 19 januari 12.00

Öppet café i Teckomatorp
Onsdagar 14.00-16.00

i Teckomatorps f-hem (start v. 4)

Öppet hus/föräldracafé 
i Teckomatorp

Tisdagar 9.00-12.00 (start v. 4)

Felestads syförening
Torsdag 26 januari kl 14.00

Händer i februari
Billeberga syförening

Onsdag 1 februari kl 14.00

Andakt och sopplunch i Tågarp
Torsdag 2 & 16 februari 12.00

Öppet café i Tågarp 
Tisdag 7& 21 februari 13.00

Tirups syförening
Tisdag 7 februari februari kl 18.30

Musik, tystnad, bön
Onsdag 22 februari

i Felestad kyrka
"Väntande på värme" 

sångensemble

Felestads syförening
Torsdag 23 februari kl 14.00

Liten med stor
startar

i Billeberga tisdag 7 februari och i 
i Felestad fredag 10 februari kl 9.30

Teckomatorps f-hem
Terminsstarter v. 4

* Miniorer, barn i 6 års och åk 1: 
   Torsdagar 13.15–15.30

* Juniorer barn åk 2 och åk 3: Tisdagar 15 – 17

* Juniorer barn åk 4 och 5: Måndagar 15 – 17  
    OBS ! Ändrad tid och dag sedan förra terminen.

*Tjejgrupp åk 6 och 7: Ojämna onsdagar 16 – 18

* Ungdomsgrupp åk 9 och uppåt: Jämna 
    onsdagar 18 – 20

* Språkcafé: Mån, ons och torsdag  kl 11 – 12 
   & tisdagar kl 12 –13, i samarbete med Sensus.

Öppet café i Teckomatorp
Onsdagar 14.00-16.00

i Teckomatorps f-hem (start v. 4)

Barn- och ungdomsgrupper i 
Teckomatorp 

– se ruta för januari ovan

Öppet hus/föräldracafé 
i Teckomatorp

Tisdagar 9.00-12.00 (start v. 4)
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Teckomatorps f-hem kl 14-16
Onsdag 11 januari: Trädgårdsafé

Onsdag 25 januari: Syföreningen/
stickcafé

Teckomatorps f-hem kl 14-16
Onsdag 8 februari: Trädgårdsafé

Onsdag 22 februari: Syföreningen/
stickcafé



Epifania är ett grekiskt ord som betyder uppenbarelse, 
härlighet, och syftar på Kristi storhet och härlighet i 
det han är, gör och säger. 

Trettondedag jul är en gammal kristen högtid, firad 
den 6 januari. När firandet av Kristi födelse flyttades 
till den 25 december, valde man de österländska stjärn-
tydarnas tillbedjan av barnet Jesus som huvudtext för 
trettondedagen. Därmed är det julens under som är 
temat för två stora högtider med tretton dagars mel-
lanrum. 

Caspar, Melkior och Balthasar är namnen i svenska 
almanackan den 6 januari. Enligt legenden var det så 
de hette, "de tre vise männen", som vi ibland uttrycker 
oss.

Tretalet var gängse på 500-talet och enligt Matteus 
evangelium fanns guld, rökelse och myrra bland gå-
vorna. Man vet dock inte hur många stjärntydarna var.

Matteusevangeliet berättar om den stora Stjärnan 
som visade sig för en grupp herdar som var ute med 
sina hjordar om natten, en stjärna som enligt skrifterna 
tydde på en ny konungs födelse. 

Adventsstjärnan i Felestad kyrka härstammar från 
den så kallade Herrnhutstjärnan, som introducerades 
i Tyskland och lade grunden för traditionen också i 
Sverige. Den består av 17 fyrkantiga och 8 trekantiga 
spetsar, som sätts samman med hjälp av påsnitar. 

Produktionen sker idag året om med 20 fast anställ-
da i en verkstad för personer med funktionsnedsätt-
ning. Behållningen stöder missionsarbete.

Via Georg Perry och Felestads kyrkliga arbetsfören-
ing finns denna stjärna i Felestads kyrka under julen. 
Trettondedagens kollekt går till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete.

– Elna Persson

Trettondedag jul och stjärnan

MUSIKGUDSTJÄNST 
PÅ TRETTONDEDAGEN i

FELESTAD KYRKA
"Det brinner en stjärna"

6 januari kl 18.00
Kostnadsfri buss till gudstjänsten avgår från 
Billeberga f-hem 17.30 & Teckomatorps 

f-hem, 17.40. Återfärd ca 19.00.
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I folkskolans läsebok, Vill du läsa del II, berättas om 
gossen Per, som skulle tälja ett skrin i julklapp till 

mor. Per arbetade och skrinet blev snart klart men inte 
locket, som skulle prydas av en ros. Per försökte och 
försökte långt utåt natten men ingen ros. 

Då märkte Per, att någon stod vid hans sida, som vän-
ligt sade: 

”Jag ska hjälpa dig att tälja rosen på locket.” 
Per tackade ja till hjälpen. Vem var det som hjälpte 

Per? Jo det var Goanissen, (Gåranissen) som vi säger i 
Skåne. Det sägs att Gåranissen är med när gården byg-
ges, och sedan stannar kvar för att vakta gården och se 
till att allt går väl.

En sådan Gåranisse finns på en gammal gård här i 
trakten. Han är omkring en meter lång, har ljust 

lockigt hår och är klädd i grå rock, röd luva och har 
kängor av läder. Han är mycket gammal, minst 100 år. 
Nissen bor i en liten skrubb på gårdens vind. Han är 
ute och rör på sig då och då, särskilt i veckan före jul. 
Då händer det mycket på gården. Nissen vill veta att 
allt blir bra.

Familjen, som bor i huset har tänt de fyra advents-
ljusen och firat Lucia. Nu i veckan före jul pågår det 
stora julstöket. Julgrisen är slaktad och mor i huset gör 
korv och köttbullar. Hon kontrollerar att lutfisken, som 
ligger i ett stort träkärl, blir lagom utblötad. I bageriet 
intill gården doftar det av pepparkakor och klenetter.

Flickan Stina, som bor på gården, tycker att allting är 
roligt och spännande. Fast mest funderar hon över, 

vad hon ska få i julklapp. Då kommer hennes farfar och 
frågar om hon har skrivit sin önskelista. Det har hon. 

”Då måste vi gå upp på vinden och släppa ut Nissen, 
så att han kan finna din önskelista”, säger farfar.

Nissen behöver önskelistan, för att han i god tid ska 
kunna tala om för den store tomten, som kommer på 
julafton, vad Stina önskar sig.

Tillsammans går de upp på vinden och skjuter un-
dan lämmen (liten dörr) till skrubben, där Nissen bor. 
Stina lägger sin önskelista på golvet. Sedan smyger de 
ner igen. Det gäller att inte störa Nissen. Stina kan lik-
väl inte låta bli att kontrollera några dagar senare. Jodå, 

önskelistan är borta!
Nissen har mycket att bestyra under veckan före jul. 

Människorna på gården är alla sysselsatta. Det brinner 
i alla spisar och ugnar. Nissen ser till att inga olyckor 
händer.

Äntligen blir det julafton. Folk kommer och går för 
att önska god jul och för att få en smakbit av jul-

maten, som står framdukad på köksbordet. I bageriet 
levererar bagerskan de sista beställningarna. Det börjar 
skymma. Far och farfar ser till att djuren får extra mat. 
Ljusen i uthusen och ytterlampan på gården är tända. 
Allt är lugnt, helst om det också snöat lite. Fast vissa 
år är det regn och blåst. Stackars Nissen, som då har 
besvär med att bevaka allt.

I köket kokar mor risgrynsgröt och prisar den lycka-
de lutfisken. Stina önskar att julmaten ska ätas och att 
tomten ska komma. 

Då känns ett luftdrag under bordet. Är det Nissen? 
Strax efter bultar (knackar) det på ytterdörren och in 
stiger en jultomte, som kommer långväga ifrån. Ibland 
talar han till och med stockholmska.

När alla paket är utdelade, får Stina börja att öppna 
sina. En del av vad som stått på hennes önskelista har 
Nissen lyckats få med,  men inte allt. Något hon önskat 
sig har kanske varit för dyrt.

Nu ska Nissen tackas. En skål julgröt med socker 
och mandel ställes ut på förstugutrappan. Sedan fort in 
igen! Nissar vill alltid äta ensamma.

Julkvällen går med dans kring granen, lekar och sång. 
På juldagsmorgonen går de flesta till julottan i kyr-

kan. Det är fint, när klockorna ringer och det glittrar i 
kyrkans stora ljuskronor. På vägen ut från gården ser 
Stina att skålen är tom. Nissen har ätit sin gröt.

Juldagen och Annan dag jul är dagar för samtal, läs-
ning av julböcker och för ro.

”Var är Nissen nu?”, undrar Stina. 
”Någonstans här på gården”, svarar farfar. 
På tredje dag jul säger han: ”Nu tror jag att Nissen har 

lagt sig till ro. Det är bäst att vi skjuter för lämmen till 
skrubben men inte helt.” 

Till nyår kommer han fram igen för att se till att allt i 

Julveckan och Goanissen – en saga
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gården går rätt till, när det gamla året ringes ut och det 
nya ringes in.

Efter dessa veckor lämnas Nissen i fred. Vi tror att 
Nissen till sommaren försvinner till skogs för att träf-
fa sina kamrater, men han kommer alltid tillbaka. Det 
är tryggt att veta att han finns. Man ska ha respekt för 
honom, inte komma honom för nära och inte lägga sig 
i hans göromål. Då kan han bli irriterad, kanske till och 
med arg. Kanske vill han lära oss, precis som julens bud-
skap är, att vi ska vara rädda om vad vi har och om 
varandra. 

Sagan tar aldrig slut. Många barn kommer ännu till 
gården för att lämna sina önskelistor.

 – Kjerstin Sörngård Thulin

Under sportlovsveckan: 
prova på!

Hur låter det när man sjunger på ett 
annorlunda språk? Hur är det att spe-
la orgel eller piano? Håll utkik på vår 
hemsida och i Papperstidningen för tid 

och plats!

Kyrklirarna
Längtar du efter att spela instrument? 

Då kanske detta är av intresse:
Vi som gillar att spela instrument träffas för 

att spela ihop oss, oavsett nivå.

Intresseanmälan görs till Outi Ben Ammar, 
organist: 070-6654311,

outi.ammar@svenskakyrkan.se

MUSIKGUDSTJÄNST I SVALÖV

Julmusik på flöjt, piano och orgel

Åse Lindberg Christensen
Anna-Lena Andersson

Svalövs kyrka
Annandag jul, 26 december kl 18.00

JULKONSERT I BILLEBERGA
”Hoppets stråle går igenom världen”

Pastoratets julkör under ledning av
Anna-Lena Andersson och Outi Ben Ammar

Billeberga kyrka
Söndag 18 december kl 18.00
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Vinterns gudstjänster
Söndag 4 december, andra advent
10.00  Norra Skrävlinge: Mässa

10.00 Billeberga: Mässa

18.00  Svalöv: Tomtarnas julvesper Jonas Persson,   
 predikant, Lars Flodin, sång & Annal-Lena Andersson,  
 piano

Måndag 5 december
18.00 Teckomatorps f-hem: Taizémässa

Lördag 10 december
17.00 Tirup: Luciagudstjänst

Söndag 11 december, tredje advent
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst 
 Med barnkörens luciatåg, grötfest och dans kring   
 granen.
18.00 Felestad: Mässa i stillhet
 

Söndag 18 december, fjärde advent
10.00 Källs Nöbbelöv: Mässa

10.00 Felestad: Mässa

18.00 Billeberga: Julkonsert (Se sid 9.) Julkören

Lördag 24 december, julafton
10.00 Svalöv: Samling vid krubban

11.00  Norrvidinge: Julbön Barnkören medverkar

12.00 Sireköpinge: Samling vid krubban

14.00 Billeberga: Julbön Ingemar Einarsson, trumpet

16.00 Felestad: Julbön Gabriel Florwald, sång
23.00 Svalöv: Midnattsmässa Lillemor Gisselbrecht,   
       sång

Söndag 25 december, juldagen
7.00 Norra Skrävlinge: Julotta Kyrkokören medverkar

7.00  Sireköpinge: Julotta
8.00 Tirup: Julotta

Måndag 26 december, annandag jul
18.00 Svalöv: Musikgudstjänst (Se sid 9.) Samman-                
 lyst i pastoratet. Buss avgår från Billeberga f-hem   
 17.30 och från Teckomatorps f-hem 17.40. Återfärd ca  
 19.00.

31 december, nyårsafton
12.00 Teckomatorps f-hem: Nyårsbön
14.00 Felestad: Nyårsbön
16.00 Billeberga: Nyårsbön

Söndag 1 januari
10.00 Svalöv: Gudstjänst Sammanlyst i pastoratet. Buss  
 avgår från Billeberga f-hem 9.30 och från Teckoma-  
 torps f-hem 9.40. Återfärd ca 11.00.

Fredag 6 januari, trettondedag jul
18.00 Felestad: Musikgudstjänst (Se sid 9.) 
 Sammanlyst i pastoratet. Buss avgår från Billeberga   
 17.30 & från Teckomatorp 17.40. Återfärd ca 19.00.

Söndag 8 januari
10.00 Torrlösa: Mässa
10.00  Norrvidinge: Mässa
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda toner

Torsdag 12 januari
8.30  Billeberga: Morgonmässa

Söndag 15 januari
10.00 Felestad: Mässa
10.00 Teckomatorps f-hem: Gudstjänst
18.00 Billeberga: Mässa

Söndag 22 januari
10.00  Svalöv: Gudstjänst
10.00  Källs Nöbbelöv: Mässa 
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda toner

Onsdag 25 januari
19.00 Teckomatorps f-hem: Musik, tystnad, bön 
 "Spår i snön" Håkan Falk, piano.

Torsdag 26 januari
8.30: Forslidsgården: Morgonmässa

Söndag 29 januari
10.00 Felestad: Mässa
10.00 Norra Skrävlinge: Gudstjänst
18.00 Billeberga: Musikgudstjänst
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Söndag 5 februari
10.00 Svalöv: Gudstjänst Utdelning av dopdroppar   
 Kyrkkaffe.
10.00 Teckomatorps f-hem: Gudstjänst Utdelning av   
 dopdroppar. Efterföljande tårtfest.
12.00 Billeberga: Mässa Jubileum: 100 år sedan kyrkan   
   invigdes. Efteråt bjuder församlingen på lunch i för  
 samlingshemmet.

Torsdag 9 februari
8.30  Teckomatorps f-hem: Morgonmässa

Söndag 12 februari 
10.00 Norrvidinge: Gudstjänst
10.00 Felestad: Mässa
18.00 Billeberga: Mässa

Söndag 19 februari
10.00 Källs Nöbbelöv: Mässa
10.00 Svalöv: Gudstjänst
18.00 Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda toner

Onsdag 22 februari
19.00 Felestad: Musik, tystnad, bön
 "Väntande på värme", sångensemble.

Torsdag 23 februari
8.30  Felestad: Morgonmässa

Söndag 26 februari
10.00  Torrlösa: Mässa
10.00  Norra Skrävlinge: Gudstjänst
18.00  Billeberga: Gudstjänst

Onsdag 1 mars, askonsdagen
18.00 Felestad: Mässa

Söndag 5 mars
10.00  Teckomatorps f-hem: Mässa
11.00  Tirup: Gudstjänst  Efterföljande fastesoppa
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda toner

Torsdag 9 mars
8.30 Torrlösa: Morgonmässa

Söndag 12 mars
10.00 Felestad: Mässa
10.00  Norrvidinge: Gudstjänst 
18.00 Billeberga: Mässa

 Med reservation för eventuella ändring-
ar. Se vår hemsida eller facebook för de 
senaste uppdateringarna.
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Välkommen till Småkockarna!
Är du 9-10 år? Välkommen att anmäla dig till Små-

kockarna!
Under sex träffar gör vi mellanmål och enkla mid-

dagar. 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 16 januari
i Tågarp onsdagar 15–17.30 

med start 18 januari
i Felestad torsdagar 15–17.30 

med start 18 januari

Liten med Stor
En öppen mötesplats för barn (0-6 år) i 
vuxens sällskap. Kyrkmys, tankar om liv, 
kärlek och tro. 
Musik, rörelse och sång. Lek, snällfika 
och specialdagar.  För mer information: 
Karin Domrös, tel: 0705-626809, karin.
domros@svenskakyrkan.se
Välkommen!



Kontaktuppgifter
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Till sist...
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, 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
(Tjänstledig fr.o.m. 1/1 17 &året ut)
Tel. 0418-66 77 33, 0767 86 70 09

Håkan Falk, kantor
hakan.falk@svenskakyrkan.se

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 (föräldraledig)

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

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

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

wwww.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Facebook:
 www.facebook.com/svalovsbygdenspastorat

Lågorna är många, ljuset är ett, ljuset Jesus Kristus,
lågorna är många, ljuset är ett, vi är ett i honom!
Grenarna är många, trädet är ett – trädet Jesus Kristus,
grenarna är många, trädet är ett, vi är ett i honom!
Lemmarna är många, kroppen är en, Jesus Kristi kyrka,
lemmarna är många, kroppen är en, vi är ett i honom! (Sv. ps. 61)

Så diktade Anders Frostenson i en psalm om enhet i en splittrad kyrka och 
en splittrad värld. Den kristna världsvida kyrkan är enligt vår trosbekännelse 
en enda: ”Vi tror ock på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka…” 
Egentligen är det nog just så det borde betonas: en kyrka, trots att det länge 
blott har varit en tom fras eller ett fromt framtidshopp, ty kyrkan har varit 
delad i 1000 år. 

Först delades kyrkan i två – den östliga, ortodoxa kyrkofamiljen med cen-
trum i Konstantinopel och Alexandria avskildes från den västliga katolska 
kyrkan med centrum i Rom. 500 år senare var det dags igen då  en ung munk 
ville debattera vissa missbruk i kyrkan och därför spikade upp 95 teser på 
Slottskyrkans port i Wittenberg. Det ledde så småningom till att de nordeu-
ropeiska länderna och furstendömena förklarade sig kyrkligt självständiga 
från Rom. Sedan dess har hätskheten och fördömande duggat tätt mellan 
”den rena evangeliska läran” och ”påvedömets vantro och vidskepelser”. 

Aversionen har, grovt förenklat, gått i nord-sydlig riktning med ömsesidiga 
glåpord. Protestanter och östliga ortodoxa kyrkor har emellertid aldrig haft 
samma rivalitet sinsemellan och redan för 100 år sedan förekom dialog och 
gemensamma överläggningar. 

Nathan Söderblom, Sveriges ärkebiskop 1914-1931, ledamot av Svenska 
Akademien, lyckades 1925 samla ett stort möte i Stockholm där 700 dele-
gater från 100 olika kyrkor deltog. Den östliga kyrkofamiljen var där, de 
protestantiska kyrkorna var där och Söderblom sade i ett anförande under 
mötet:

Två äro här församlade. Paulus, Frälsarens störste lärjunge, och Johannes, in-
nerlighetens och betraktelsens apostel. Den tredje, Petrus, lärjungakretsens tal-
man dröjer ännu. Kristenheten framträder söndrad, men Kristus är en. Sönd-
ringen kan icke var enligt hans sinne.

Söderblom fick senare motta Nobels fredspris för sina strävanden att få kyr-
korna att gemensamt arbeta för fred, även om Rom då ännu inte var redo att 
resa norrut. Nej, Petrus stannade hemma. 

Det har dock hänt en hel del sedan dess, särskilt de senaste femtio åren. 
Den katolska kyrkan har på senare tid kunnat erkänna att det överhuvudta-
get finns andra kyrkor att samtala med. Nu har protestanter och katoliker 
steg för steg närmat sig varandra genom uppriktiga och välvilliga samtal, ett 
enorm steg i sammanhanget, och båda sidor har erkänt att de har brutit mot 
åttonde budet – det som säger att vi inte skall vittna falskt mot vår nästa.

 Och en helt vanlig, grå oktobermåndag satt så den vitklädde påven plöts-
ligt på en stol i Lunds domkyrka, i ett land som fordom beskrevs som den 
lutherska lärans högborg, omgärdad av lutherska biskopar, i en stad som 
producerat hyllmeter av lärda verk om just Luther och hans teologi. 

Petrus kom så till slut. 
Under den ekumeniska gudstjänsten sjöngs Frostenssons psalm på tre 

språk och påven och de lutherska kyrkornas främsta företrädare kramade 
om varandra i en fridshälsning som tecken på försoning och vilja till gemen-
skap. Lågorna, grenarna och lemmarna är fortfarande många. Men de har 
alla samma ursprung: Herren Jesus Kristus. 

Må något gott komma ur detta! – Erik Edqvist


