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Ett kyrkoår har gått till ända. Ett år då Svenska 
kyrkan, likt många grenar av den världsvida krist-
na kyrkan har uppmärksammat och firat minnet 
av 500 år av reformation. 

År 1517 tändes den gnista som skulle få oana-
de konsekvenser för kristenheten i Europa och 
senare i hela världen. Splittring var inte det som 
Martin Luther ville åstadkomma. Missbruken 
inom kyrkan var hans mål men söndring, bitter-
het och många krig blev följderna. 

500 år efter Luthers 95 teser – ett dokument 
som söndrade en gemenskap – kunde så den 
romerska katolska kyrkan och de protestantiska 
lutherska kyrkorna enas om ett nytt dokument: 
”Från konflikt till gemenskap”. Detta firades då 
påven besökte Lund den 31 oktober förra året.

Alla olikheter är inte utsuddade och målet är 
inte att vi alla skall stöpas i samma form. Att dela 
nattvardsbord är fortfarande inte möjlgt. Men  
klart är i varje fall att fördömandenas tid är över 
och att nya gemenskaper börjar spira.

I vår stiftsstad Lund firas nu varje lördagskväll 
en ekumenisk vesper i Lunds domkyrkoförsam-
ling och i St Thomas katolska församling, och 
gudstjänsten hålls växelvis i respektive försam-
lingskyrka.

När skedde reformationen i Sverige då? Ja, 
inte så tidigt som i de tyska furstendömena och 
inte lika snabbt som i den danska landsdelen 
Skåne. Kung Christian III förklarade att endast 
protestantisk kristendom skulle tillåtas i riket 
och alla katolska biskopar avsattes. Redan 1537 
fick man en protestantisk kyrkoordning för den 
danska kyrkan. 

I Sverige dröjde det till 1571 innan en pro-
testantisk kyrkoordning godkändes, men även 

fortsättningsvis var läget långt ifrån avgjort till 
den protestantiska sakens fördel. Under kung 
Johan III, som i smyg återvänt till katolicismen, 
återkom en hel del katolska bruk inom kyrkan.

Men så – drygt 20 år senare och efter kung Jo-
hans död – kunde hans bror Karl samla ett kyr-
komöte i Uppsala domkapitelshus 1593. Under 
detta möte slogs det fast att alla regenter i Svea 
rike framgent skulle ställa sig bakom den Augs-
burgska bekännelsen från år 1530, som de tys-
ka protestantiska teologerna försvarat gentemot 
den katolska kyrkans anklagelser om kätteri.

Den 5 mars 1593 reste sig Strängnäs biskop 
från sin stol i salen i Uppsala och frågade de för-
samlade prästerna och biskoparna:

om de godkände denna nu antagna bekännelse, och 
om de därvid ville stå faste, även om det skulle behaga 
Gud, att de därför måste något lida. 

Då reste sig alla samfällt och bedyrade, att de ville 
däruti framhärda intill sitt sista andetag, och, om så 
påfordrades, därför offra både liv och gods.

Under intrycket härav utropade ordföranden: ”Nu 
är Sverige vordet en man, och alla hava vi en Herre 
och en Gud.” (Ur Svenska folkets underbara öden, vol II, 
äldre Vasatiden)

Inför det nya kyrkoåret ber vi Gud om ett nå-
dens år, ett år i gemenskap med medmänniskor, 
Gud och hans skapelse. När våren börjar spira 
hos oss kommer vi gladeligt att kunna presente-
ra nya medarbetare här i Kyrkbladet och i våra 
gudstjänster.

God jul och ett gott nytt år!

    Erik Edqvist, redaktör

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. 
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Svalöv i adventstid 2017
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Billeberga kyrkas orgel 50 år
Orgeln i Billeberga kyrka fyllde 50 år och i samband med festligheterna utlystes en teckningstävling. 
Alla bilderna kommer att finnas för beskådan i kyrkan en tid framöver.
   Vinnande bidrag i klassen 0-10 år blev ”Photo from 1967” som Oskar, 10, år hade tecknat. Av de 
andra bidragen i den klassen vill vi även speciellt nämna ”Orgel 50 år” av Clara, 8 år, och de röda or-
gelpiporna som Molly, 4 år, hade tecknat. Vinnare i klassen 11-50 år blev Betty, 15 år, med sin mäktiga 
orgelbild.

Vill du lära dig att spela orgel eller pia-
no? Kontakta någon av våra kyrkomusi-
ker, Anna-Lena Andersson och Outi Ben 
Ammar. Se sista sidan i Kyrkbladet för 
kontaktuppgifter.



4

I Kyrkbladet för våren 2107 informerade vi om vad 
som ingår i begravningsavgiften, om gravrätt och 
om olika sätt att gravsätta. Nu vill vi berätta om vad 
det innebär att vara gravrättsinnehavare och om 
gravskötsel.

Gravrättsinnehavare
Upplåtelse av gravrätt sker i samband med dödsfall 
och gravsättning. För varje gravplats med gravrätt 
skall den avlidnes dödsbo utse en gravrättsinneha-
vare och meddela dennes namn och adress till pas-
torsexpeditionen. Om utsedd gravrättsinnehavare 
inte längre kan eller vill ha uppdraget skall pastors-
expeditionen underrättas om detta och uppgift om 
ny innehavare lämnas.

Gravrättsinnehavare har rätt att besluta om vem 
som får begravas på den gravplats han eller hon är 
innehavare för. Samråd göres då ofta med anhöriga 
och med pastorsexpeditionen.

Gravskötsel
Som gravrättsinnehavare har Du skyldighet att hålla 
gravplatsen i ordnat och värdigt skick och att därvid 
iakttaga de bestämmelser som kyrkogårdsförvalt-
ningen (för vår del kyrkorådet i pastoratet) fastställt. 
Detta kan gälla tillstånd för hur en gravsten får vara 
utformad eller vad som får eller inte får planteras på 
gravplats. Exempelvis skall det inte sättas träd eller 
buskar, som kan bli höga.

För askgravplats, där gravrätt gäller för 25 år och 
gravrättsinnehavare skall utses, samt för askgrav-
lund och minneslund, då gravsättning sker anonymt 
och gravrättsinnehavare ej skall utses, gäller särskil-
da bestämmelser. Här får den enskilde bidraga till 
smyckning enbart med snittblommor och ljus.

Det finns möjlighet att få hjälp med vård av grav-

plats genom att teckna skötselavtal med kyrko-
gårdsförvaltningen/pastoratet. Avtal kan tecknas i 
form av 

1-årsavtal, där betalning mot faktura sker årligen. 
Det är också möjligt att teckna s.k. avräkningsavtal. 
Då inbetalas en summa, varifrån årlig avräkning gö-
res. Innehavaren informeras om med vilket belopp 
avräkning är gjord och om hur mycket som återstår 
av inbetalade medel.

Avtal kan tecknas för grundskötsel, vilket innebär 
renhållning inklusive smyckning med granris. Avtal 
kan även omfatta smyckning av graven under vår 
och sommar eller vid andra tillfällen med blommor.

Vi anger här inga uppgifter om belopp för skötsel 
av gravplats eftersom dessa varierar beroende av 
gravplatsens storlek och av avtalet i övrigt.

Ni är mycket välkomna med frågor i dessa ärenden 
eller för att teckna avtal.

Kontakta då pastorsexpeditionen:

telefon 0418-667701, fråga efter Eva Dürholt 
eller arbetsledande kyrkvaktmästare Mia Engdahl,  
telefon  0418-667705.         

                                      
Kyrkogårdsgruppen: Per-Olof Andersson, Karin 
Sjunnesson, Kristina Backe, Kjerstin Sörngård Thu-
lin, Mia Engdahl

Kyrkogårdsgruppen informerar
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Julens & vinterns musik

Sång för alla 
i Teckomatorps församlingshem 14:00-14:45 

Måndag 8 januari – Strålande stjärna, strålande stjärna

Måndag 15 januari – Himlen är så härligt blå

Måndag 22 januari – Mitt i vintern var det

Måndag 29 januari – Stjärnan gör det lätt att gå

Lördag 6 januari, Trettondedag jul
18.00 Felestad: Musikgudstjänst – ”Några gåvor och en stjärna”  Gitarr, sax, piano  
            och sång

Lördag 9 december
17.00 Tirup: Gudstjänst med luciatåg och kyrkkaffe med syföreningen

Söndag 10 december, andra advent
18.00 Svalövs kyrka: Adventsvesper med Svalövs jultomtar. Cello, sång och  
       piano.

Onsdag 13 december
18.00 Billeberga kyrka: Scouternas Lucia

Söndag 17 december, tredje advent
10.00 Teckomatorps f-hem: Gudstjänst med luciamusik och körer
18.00 Billeberga kyrka: Julkonsert, kör solister och instrumentalister
           Bl a ”Stilla natt”, ”Julefrid” och ”Hallelujakören”  ur   
           Händels Messias. Körsång under ledning av Outi   
           Ben Ammar, Anna-Lena Andersson och Håkan Falk

Tisdag 26 december, annandag jul
18.00 Källs Nöbbelöv: Musikudstjänst, sångensemble, instrumentalister &   
          solister. Sammanlyst i pastoratet. 
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Kalendariet
Våra verksamheter

För vinterns gudstjänster, se s. 10-11.

December

Mån 4     14.00  Teckomatorps f-hem: Sång för alla
  ”Två ljus skall skina”
    
Tis 5    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn
    18.30 Tirup: Syföreningen

Ons 6    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
  Med syföreningen kl 14
    14.00 Billeberga f-hem: Syföreningen
    14.30 Andakt på Solgården

Tors 7    12.00  Tågarps f-hem: Andakt med sopplunch

Lör 9    17.00  Gudstjänst i Tirup med efterföljande   
  luciafirande i församlingshemmet.

Sön 10    11-16  Skyltsöndag i Teckomatorp. Församlings- 
   hemmet är öppet för fika och andakt.

Mån 11    14.00  Teckomatorps f-hem: Sång för alla
  ”Tre ljus skall flamma”
    14.00  Forlsidsgården: Lekmannakåren. 
  Christina Backe sjunger in julen.
   
Tis 12    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn
    13.00 Tågarps f-hem: Öppet café

Ons 13    8.00  Morgonbön med luciatåg på Forslidsgår-  
  den
    10.00  Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
    18.30  Teckomatorps f-hem: Lekmannakåren.   
  Sånger inför julens högstid med Gudrun   
  Roth.

Mån 18    14.00  Teckomatorps f-hem: Sång för alla
  ”Nu strålar alla ljusen”

Ons 20    10.00  Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
    14.30  Julandakt på Solgården

Tors 21    14.00 Julfika med överraskning på Forslidsgår-  
  den. Se  sid 11.

Ons 27    10.00 Andakt på Ängslyckan

Januari

Ons 3    10.00 Andakt på Ängslyckan
    14.30 Andakt på Solgården
    
Mån 8    14.00 Teckomatorps f-hem: Sång för alla
  ”Strålande stjärna”

Ons 10    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
              Trädgårdscafé kl 14

Mån 15    14.00 Teckomatorps f-hem: Sång för alla
  ”Himlen är så härligt blå”

Tis 16    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn

Ons 17    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00  Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café. 

Tor 18    12.00 Tågarps f-hem: Andakt med sopplunch
    16.30 Billeberga f-hem: Sång, saga & slappis-   
  stund. För barn 4-6 år. Se nästa sid t h

Mån 22    14.00 Teckomatorps f-hem: Sång för alla
  ”Mitt i vintern var det”

Tis 23    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn
    13.00 Tågarps f-hem: Öppet café

Ons 24    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café

Tors 25    14.00 Forslidsgården: Felestads syförening
    16.30 Billeberga f-hem: Sång, saga & slappis-   
  stund. För barn 4-6 år. Se nästa sid t h.

Mån 29    14.00 Teckomatorps f-hem: Sång för alla
  ”Stjärnan gör det lätt att gå”

Tis 30    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn

Ons 31    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00  Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café. 
              Syföreningen kl 14



7

Februari

Tors 1    12.00 Tågarps f-hem: Andakt med sopplunch
    16.30 Billeberga f-hem: Sång, saga & slappis-   
  stund. För barn 4-6 år. Se intill.

Tis 6    9.30 Billeberga kyrka: Lilla liv nu är du här
                Se sid 12.    
    18.30 Tirup: Syföreningen

Ons 7    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
              Trädgårdscafé kl 14
    14.00 Billeberga f-hem: Syföreningen
    14.30 Solgården: Andakt

Tor 8    16.30 Billeberga f-hem: Sång, saga & slappis-   
  stund. För barn 4-6 år. 

Mån 12    14.00 Forslidsgården: Lekmannakåren, årsmöte

Tis 13    9.30 Teckomatorps f-hem: Lilla liv nu är du här
                         Se sid 12.
    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn    
       
Ons 14    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
  
Tor 15    12.00 Tågarps f-hem: Andakt med sopplunch
    16.30 Billeberga f-hem: Sång, saga & slappis-   
  stund. För barn 4-6 år.

Tis 20    9.30 Teckomatorps f-hem: Mötesplats för   
   vuxna med små barn
    13.00 Tågarps f-hem: Öppet café
 
Ons 21    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café
    14.30 Solgården: Andakt

Tors 22    14.00 Forslidsgården: Felestads syförening

Tis 27    9.30 Felestad: Lilla liv nu är du här
                
Ons 28    8.00  Morgonbön på Forslidsgården
    10.00 Andakt på Ängslyckan
    13.00 Teckomatorps f-hem: Öppet café

Hjälphunden med flera rycker ut med 

Saga, sång 
och slappis-stund 

För barn 4-6 år
Hur kan vi vara mot varandra?
Några tillfällen att genom sago-
figurer, sång och slappis-stund 
fundera över detta. 

Vill du vara med? 
Medföljande vuxen har möjlig-
het att sitta ner med en kopp 
kaffe/te under tiden.
Torsdagarna 18/1, 25/1, 1/2, 
8/2 och 15/2  kl 16.30-17.00 i 
Billeberga församlingshem.

Anmälan till Karin Domrös 
karin.domros@svenskakyrkan.se 
0705-626809
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I pastoratet har vi två fast anställda värdinnor, Kris-
tina Åberg och Lena Liljedahl. Kristina har arbetat i 
pastoratet sedan 2009 och Lena sedan 2015. I Teck-
omatorp finns även en vikarierande värdinna. 

Svenska kyrkan bjuder både andlig och lekamlig 
spis och för det senare står våra värdinnor. Det ingår 
även att sköta om våra många lokaler så att våra mil-
jöer håller sig trevliga och fräscha. I många försam-
lingar är det numera vanligt att husmor eller husfar 
kallas värdinna eller värd, men betydelsen och upp-
gifterna är ungefär de samma. Däremot föredrar 
Lena att bli kallad husmor eftersom hon personligen 
tycker att det finns värme i begreppet som syftar på 
någon som ansvarar för skötseln av hemmet, i detta 
fall, församlingshemmen och som anställd ansvarar 
för hushållningen. 

Kristina har alltid varit intresserad av människo-
möten och musik och började först arbeta som 
inne- och utomhusvaktmästare där hon fick både 
det ena och det andra. När kroppen inte orkade 
tyngre lyft, öppnades vägen för nya möjligheter och 
hon påbörjade tjänst som en av två fast anställda 
värdinnor i pastoratet. Lena valde att söka arbetet 
när det var dags att byta yrke efter att ha jobbat i fa-
brik i många år. Det sociala arbete som bedrivs som 
värdinna lockade även Lena.

På frågan vad som är roligast med yrket, säger 
båda två i kör, ”mötet med människor”. Körsång och 
musik är för övrigt något som ligger båda varmt om 
hjärtat. Tidvis förgyller Kristina och Lena våra guds-
tjänster och personalsamlingar med extra sång. 

Morgonbön med frukost är ett populärt inslag på 
onsdagar och Lena börjar förberedelserna redan da-
gen innan med dukning och inköp. På onsdag mor-
gon kommer Lena kl. 7.00 och börjar med att sätta 
på det viktigaste, kaffet. Morgonbönen är välbesökt 
och inleds med andakt, därefter en fin frukost för 

en billig peng. Det är en trevlig gemenskap som ofta 
avslutas med stolgympa. 

Kristina står för sopplunch varannan vecka. Den in-
leds med andakt i Tågarps församlingshem. Kristina 
försöker att variera smakerna och vill gärna komma 
med nya recept. Inspiration hämtar hon gärna från 
internet och boken ”Saliga soppor”. Ibland blir det 
hembakt bröd men kakan till kaffet är alltid hem-
bakt. Varannan tisdag håller Kristina även i ”Öppet 
café” i Tågarp. 

Båda bidrar med mat och ny energi under våra 
intensiva konfirmandpass, de hjälper då och då till 
med verksamheter som ”Småkockarna” och ”Liten 
med Stor”. Det gäller att hålla huvudet på skaft då 
det finns många olika allergier att hålla rätt på. Det 
krävs god planering och noggrannhet. 

Nu till jul kommer det arrangeras en ”Julfin fika-
stund” för hela pastoratet som i år hålls på Forslids-
gården. Då kommer Lena och Kristina göra lokalen 
mysig och möjligtvis kommer det en överraskning. 

I Teckomatorp finns också öppen verksamhet, där 
vikarierande värdinna Ingrid Fougstedt bidrar med 
gott hembakt fika, rår om lokalerna och hjälper till i 
vissa verksamheter. 

Karin Domrös, diakon

Husmor är en värdinna
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Kristinas och Lenas mjuka pepparkaka
3 ägg
3 dl socker
4 dl mjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk kanel
1 tsk nejlikor
1 tsk malen kardemumma
100 g smält smör
2 dl mjölk

Gör så här:
1.  Sätt ugnen på 175 grader och smörj och bröa en form (1 ½ l).
2.  Vispa ägg och strösocker fluffigt.
3.  Blanda de torra ingredienserna.
4.  Smält smöret och ha i mjölken i kastrullen, blanda i detta varvat med mjölet i smeten  
 och blanda tills välblandat.
5.  Fyll formen och grädda i nedre delen av ugnen ca 60 min. Känn efter om kakan är färdig
 då och då, det är väldigt beroende på ugnen!
6.  Låt kakan stå lite innan den stjälps upp. Pudra med lite florsocker innan servering.

Kristina                                       Lena



Vinterns gudstjänster
Söndag 3 december, första advent
10.00  Torrlösa: Mässa
16.00 Norrvidinge: Gudstjänst Kyrkkaffe med Center-  
            kvinnorna
18.00  Billeberga: Gudstjänst

Lördag 9 december
17.00 Tirup: Luciagudstjänst

Söndag 10 december, andra advent
10.00  Teckomatorp: Mässa Kyrkkaffe
18.00 Svalöv: Adventsvesper med Svalövs 
 jultomtar Cello, sång och piano
 

Onsdag 13 december
18.00 Billeberga: Scouternas Lucia

Söndag 17 december, tredje advent
10.00 Teckomatorps f-hem: Gudstjänst
 Luciamusik med körer
10.00 Svalöv: Mässa Orgelsolo
18.00 Billeberga: Julkonsert (Se sid 5)

Söndag 24 december, julafton
10.00 Svalöv: Samling vid krubban
11.00  Norrvidinge: Julbön Solosång
12.00 Sireköpinge: Samling vid krubban
14.00 Billeberga: Julbön Solosång
16.00 Felestad: Julbön Solosång
23.00 Svalöv: Midnattsmässa Solosång

Måndag 25 december, juldagen
7.00 Norra Skrävlinge: Julotta Solosång
7.00  Sireköpinge: Julotta Solosång
8.00 Tirup: Julotta

Tisdag 26 december, annandag jul
18.00 Källs Nöbbelöv: Musikudstjänst  Sångensem-
ble, instrumentalister & solister. Sammanlyst i pastoratet. 

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

Måndag 1 januari, nyårsdagen
16.00 Svalöv: Gudstjänst Orgelsolo. Sammanlyst.

Lördag 6 januari, trettondedag jul
18.00 Felestad: Musikgudstjänst (Se sid 5) 
 
Söndag 7 januari, 1:a sön ef trettondedagen
10.00 Torrlösa: Gudstjänst Orgel, sång &piano
10.00  Teckomatorps f-hem: Mässa Orgel & piano
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda toner

Torsdag 11 januari
8.30 Forslidsgården: Morgonmässa

Söndag 14 januari, 2:a sön ef trettondedagen
10.00 Norra Skrävlinge: Gudstjänst Solosång
10.00 Torrlösa: Mässa Orgel & piano
18.00 Billeberga: Gudstjänst Solosång

Torsdag 18 januari
18.00 Teckomatorps f-hem: Enkel mässa

Söndag 21 januari, 3:e sön ef trettondedagen
10.00  Teckomatorp: Gudstjänst. Kyrkomusik-elever   
   spelar, Småkockarna bjuder på kyrkkaffe
10.00  Felestad: Mässa
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda toner

Torsdag 25 januari
8.30 Felestad: Morgonmässa

Söndag 28 januari, septuagesima
10.00 Svalöv: Gudstjänst Körsång
10.00 Teckomatorp: Mässa Orgel & fiol
18.00 Billeberga: Kvällsmässa Fyhändigt piano

Söndag 4 februari, kyndelsmässodagen
10.00 Teckomatorp: Gudstjänst Blandade röster sjung-  
               er och talar om ljuset
10.00 Torrlösa: Mässa
18.00 Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda toner

Torsdag 8 februari
8.30 Teckomatorp: Morgonmässa
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Med reservation för ändringar. 
Se vår facebooksida eller hemsidan för vidare information.



Söndag 11 februari, Fastlagssöndagen 
10.00 Svalöv: Gudstjänst för hela pastoratet
   Utdelning av dopdroppar och    
    Barnens bibel. Sångensemble. Kyrkkaffe
18.00 Billeberga: Kvällsmässa

Onsdag 14 februari, Askonsdagen
18.00 Felestad: Askonsdagsmässa
18.00 Teckomatorp: Askonsdagsmässa

Söndag 18 februari, 1:a sön i fastan
10.00 Teckomatorp: Gudstjänst, solosång
11.00 Tirup: Gudstjänst Fastesoppa med syföreningen
18.00 Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda toner

Torsdag 22 februari
8.30 Billeberga: Morgonmässa

Söndag 25 februari, 2:a sön i fastan
10.00  Norra Skrävlinge: Gudstjänst
18.00  Felestad: Mässa i stillhet 

Söndag 4 mars, 3:e sön i fastan
10.00  Torrlösa: Gudstjänst
10.00  Teckomatorp: Mässa
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda toner

Torsdag 8 mars
8.30 Forslidsgården: Morgonmässa

Söndag 11 mars, midfastosöndagen
10.00 Svalöv: Mässa
10.00  Norra Skrävlinge: Gudstjänst 
18.00 Billeberga: Gudstjänst
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Julfin fika med överraskning
Nu när vi är på väg att fira jul på våra olika håll, har vi också möjlighet att i 

pastoratet fira lite tillsammans. 
Det gör vi på Forslidsgården, torsdagen den 21 december, kl. 14.00 

med levande ljus på borden. 
Vi fikar och väntar in överraskningen. Vill ni bidra med något? Varför inte ta 
med en dikt, sång eller något gammalt julkort som man brukar plocka upp 

ur julkartongen hemma varje år.

VÄLKOMMEN!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Källs Nöbbelövs kyrka
Irena Pålsson, 0702 27 80 08

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

Sireköpinge kyrka
Johan Einarsson, 0767 92 94 92

Billeberga kyrka
Ronny Törnkvist, 0702 11 94 05

Felestad & Tirups kyrkor
Mikael Svensson, 0722 36 61 00

Torrlösa
Lars Flodin, 0706 04 87 13

Svalövs kyrka
Calle Törn, 0767 94 94 92

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

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

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

wwww.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Facebook:
www.facebook.com/svalovsbygdenspastorat 12

Inför ditt barns dop
Lilla liv, nu är du här

Vi bekantar oss med sånger och psalmer 
och myser i kyrkan. 
   Dopdagen för ditt barn ska bli en fin och 
minnesvärd dag!

Vi riktar oss i första hand till barn födda 
det närmsta halvåret. Vi berättar om do-
pet och besvarar frågor om hur det fung-
erar med kyrkomusiker, präst, faddrar 
och hur ni kan forma er dag, med t.ex. 
hyra av lokal. Vi bjuder på enkel ”ståfika”. 

Kl. 10.00 Billeberga 6/2 
  Teckomatorp 13/2
  Felestad 27/2
För mer information: 
Karin Domrös, diakon, 0705 626809
karin.domros@svenskakyrkan.se


