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Helgmålsringning
Svalöv i november 2018

Under en tid har klockorna i en del av våra kyrkor i pastoratet varit tysta på lördagskväl-

larna. Det är nu dags att återuppta en fin tradition – Helgmålsringning.

Förr i tiden var det ett tecken på att arbetsveckan var över och helgen ringdes in. Skälet till 

att helgen rings in redan kvällen före helgdagen är att Bibelns dygn egentligen börjar med 

aftonen i enlighet med Första Mosebokens första kapitel: ”Och det vart afton och det vart 

morgon den första dagen.”

Helgen rings in. Det är tid att stanna upp och reflektera. Vi behöver det i vårt ofta stressiga 

liv; reflektera över hur veckan har varit, vilka möten med människor jag har haft. Vad har 

jag själv gjort för att berika någon annans vardag? Det behöver inte vara så mycket. Ett vän-

ligt ord, en kamratlig klapp på armen, en positiv uppmaning. Ja, det är förvisso många som 

arbetar både lördagskvällar och söndagar, men det utesluter inte att man kanske behöver 

bli påmind om att nu börjar helgen. Så ta vara på din tid, den är värdefull. 

Från första advent, det vill säga 2 december, kommer klockorna slå för Helgsmålsringning i 

våra kyrkor. Helgen rings in klockan 18.00 på lördagskvällen. 

God jul och gott nytt år! 

Eva Olofsson
Kyrkorådets ordförande

Kjell Thorsson
Kyrkoherde
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Julmys för alla
Smällkarameller, änglar, glitter  
enklare plockmat och gott snack
  
Billeberga församlingshem den 4 december 
17.00–19.30

Använd det material vi har till barn och vuxna eller 
ta med pysselgrejor eller handarbete som Du har 
påbörjat hemma. Kan Du sticka, virka etc. kanske 
någon kan få Din hjälp att lära sig.
Varmt välkomna!
Begränsat antal platser.

Sista dag för anmälan 3 december, anmälan till:
Karin Domrös, diakon, 070- 56 26 809 karin.domros@svenskakyrkan.se  
eller Jenny Weberg, barnledare, 070-21 19 407 jenny.weberg@svenskakyrkan.se 

Vid behov av hjälp med transport kontakta diakon så försöker vi finna lösningar. 

Resan från stol till stol under diakonins månad
Under diakonis månad september har vi fått resa tillsammans och lära oss 
mer om årets tema – äldres psykiska hälsa. Vi har förflyttat oss mellan olika 
stolar, gympastolen, matbordsstolen, läkarstolen etc. för att nå ämnet från 
olika infallsvinklar. Vi har nog alla fått lära oss något nytt och framför allt 
lärt känna varandra bättre. Vi har lärt oss om vikten av motion, av bra och 
anpassad kost, vi har delgetts perspektiv från psykoterapeutens och allmän-
läkarens stol och suttit i kyrkbänkarna tillsammans och firat sinnesromässa. 
Vi vet att alla någon gång i sitt liv möter psykisk ohälsa på något vis och att 
det finns hjälp att få.

Att stolen är ett praktiskt redskap har vi vetat länge. Men under diakonins 
månad så har dess värde blivit än tydligare. Stolen är nämligen en av de bästa 
platserna för friskvård (om vi inte sitter i en och samma stol för länge utan 
rörelse). Efter en dags hårt arbete är det gott att erbjudas en stol för vila, 
möte och samtal. ”Hur har du det idag?” Att erbjuda en plats att sitta ned på 
kan vara viktigare än vi kan ana. De djupa samtalen hamnar vi inte i så ofta 
men när vi gör det ska vi ta vara på tillfällena. De ytliga samtalen om väder 
och vind kan dock vara ack så viktiga för någon som inte fått besök på länge. 

Gode Gud, hjälp oss att våga sitta ner i stolen, 
ensam för att vila eller få prata.
Ge oss också mod att bjuda in till 
att låta någon annan sitta ner bredvid 
i tystnad eller samtal. Amen.

På återseende nästa år! Till dess får vi vänta med  
nyfikenhet på 2019 års tema.
Karin Domrös, diakon

Diakonerna i Rönnebergs kontrakt tackar för resan vi gjort 
tillsammans under diakonins månad.
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”Nu är det jul igen”  
Kom och fira tillsammans! 
En bit av julen kan vi fira tillsammans i år igen på Forslidsgården 
den 20 december, 14.00. 
Det är roligt att få inblick i varandras julfirande och många av oss 
har nog saker, sånger, böcker etc. som ger oss extra mycket julkänsla, 
ta gärna med dem. För att det ska bli så bra som möjligt – ta gärna 
med sångtexter och texter, rim och noter som man vill att vi sjunger 
tillsammans, som man vill läsa eller få uppläst eller få spelat av vår 
tjänstgörande musiker. Lämna till Karin senast den 13 december. 

Till vår julfina fika lovar vi en överraskning, kaffe och kaka. Kom själv 
eller bjud med dig någon. God julstämning skapar vi tillsammans. 
Buss avgår från Tågarp 13.00, Billeberga 13.15 och Teckomatorp 
13.30. Vi avslutar vårt gemensamma firande 16.00.  

Karin Domrös, diakon

Kristina och Lenas recepttips  

till julens fikabord 
Pepparkaksrutor med vanilj 
Långpannekaka som ger ca 42 bitar

10 dl vetemjöl
4 dl strösocker
3 msk vaniljsocker
1 msk bakpulver
1 ½ msk mald kanel
1 ½ tsk mald kryddnejlika
2 tsk mald ingefära
500 g smör, kallt

Fyllning
4 ägg
2 dl kvarg
5 dl crème fraiche
3d strösocker
1 msk vaniljsocker
Garnering 
florsocker
Ugn 200 grader

Gör så här
1. Arbeta snabbt samman mjöl, socker, vaniljsocker, bakpulver, kryddor och tärnat smör till en  

 smuldeg. Tryck ut hälften av degen i en långpanna, ca 30x40 cm, med bakplåtspapper. 

 Tips! Gör gärna smuldegen till botten och toppen i två omgångar, så blir den lättare att hantera.  

 Halvera bara måtten i ingredienslistan när du gör den. 

2. Fyllning: blanda ägg, kvarg, crème fraiche, socker och vaniljsocker. Häll fyllningen över smuldegen.  

 Fördela resten av smuldegen ovanpå. 

3. Grädda i mitten av ugnen i, ca 30 min. Låt svalna. Skär i rutor. Pudra med florsocker före servering.

Församlingsvärdinnorna Lena och Kristina. Foto: Karin Domrös



Svalövsbygdens pastorat 5

Vi söker körsångare! 
Teckomatorps kyrkokör 
Damröster
Kontakt: ann.c.nilsson@svenskakyrkan.se 
0706–141537

Vokalensemblen i Billeberga
I första hand vana altar och basar. Provsjungning.
Kontakt: outi.ammar@svenskakyrkan.se 
0706–654311

Chorus Jubilate Svalöv 
Dam- och herröster
Kontakt: anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se 
0702–902435

Foto: Karin DomrösFoto: Karin Domrös

Fo
to

: A
nn

a-
Le

na
 A

nd
er

ss
on

 

Foto: Karin Domrös

Musiken i julens gudstjänster
Julkonsert  
”I Betlehem, mitt hjärta”
Billeberga kyrka söndag 16 december kl. 18.00 

Musikgudstjänster
Onsdag 26 december, annandag jul 
kl. 18.00 i Teckomatorps församlingshem. 
Körsång – ”Lyss till änglasångens ord”

Söndag 6 januari, Trettondag jul
kl. 18.00 i Felestads kyrka – ”Du stjärna över Betlehem”  

Julmusik i urval
Söndag 9 december, andra advent
kl. 18.00 i Svalövs kyrka: 
Advenstsvesper med musikensemble

Söndag 23 december, tredje advent 
kl. 18.00 i Sireköpinge kyrka: 
Rofyllda jultoner med Trio Buxbom 

Måndag 24 december, julafton
kl. 11.00 i Norrvidinge kyrka: 
Julbön. Pernilla Erlandsson, solosång
kl.14.00 i Billeberga kyrka: 
Julbön, Ingemar Einarsson, trumpet

För mer info se hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden  

Låt alltid klinga i min själ
en sång till dig som vill mig väl, 
och fyll mitt hjärta med en psalm 
till vaggsång vid din krubbas halm!

Pris vare Gud som med sitt ord
har sänt sin son till denna jord.
av änglakörer fylls hans hov
och rymden skallar av hans lov.

Sv Ps 125: 14-15

Musik/Tystnad/Bön
30 januari kl. 19.00  
Teckomatorps församlingshem  
Johan Sandberg, sång, Lars-Åke Norlander, piano
27 februari kl. 19.00 Felestads kyrka. 
Sakral Jazz
27 mars kl. 19.00 Källs Nöbbelövs kyrka. 
Trio Buxbom
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Barnverksamheten i pastoratet
Vårterminens verksamheter

Riddarskola 
Riddarskolan lär oss hur vi ska vara mot varandra med 
riddarnas hjälp. 6 stenar ska erövras innan dubbning 
sker i kyrkan.

För dig som går i årskurs 2 - 3
Kontakt:  Susanne Åberg, församlingspedagog
susanne.aberg@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0418-667740

Skaparverkstad 
Här skapar och formar vi med våra händer. Skapar-
verkstaden hämtar inspiration från årstiderna och 
kyrkans högtider. 

För dig som går i årskurs 4 - 6
Kontakt: Jenny Weberg, barnledare
jenny.weberg@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0418-667742

Lek och berättargruppen 
Välkomna in i berättelsens värld som kan vara magisk, 
spännande eller skräckfylld! Den kan också vara van-
sinnigt rolig. Vi lär känna olika personer och figurer. I 
Gruppen kommer vi att skapa egna sagor och berättel-
ser och blandar det med mycket lek och skoj.

För dig som går i årskurs: 1 - 3
Kontakt: Mikael Frostin, församlingspedagog 
mikael.frostin@svenskakyrkan.se, 
Telefon 0418-667741

Dramagrupp
Drama i olika former med syfte att barnen skall växa 
i mod och tillit – att de skall våga tro på sig själva. 
Gruppen kommer att hitta på egna pjäser blandat med 
scener tagna ur bibeln. Vi gör roliga övningar för att 
öka modet att våga stå framför en samling människor 
och spela en roll eller säga något viktigt.

För dig som går i årskurs: 4 - 6
Kontakt: Mikael Frostin, församlingspedagog
mikael.frostin@svenskakyrkan.se
Telefon 0418-667741

I början av 2019 skickar vi inbjudan med information om vilka platser, tider och hur man anmäler sig 
till verksamheterna. Inbjudan går till alla tillhöriga. Vi lämnar även ut information om verksamheterna 
via skolornas fritids och/eller anslagstavlor.

Inte döpt?
Blev det aldrig av att du konfirmerades?
Eller vill du bara veta lite mer om kristen 
tro?

Dag, tid och plats meddelas när tillräckligt 
många är anmälda.
Lämna din intresseanmälan till Katrin Supstiks 
0418-66 77 22, 0703-04 97 37, 
katrin.supstiks@svenskakyrkan.se

Tågarps församlingshem

Öppet café
Varannan tisdag (jämna veckor) 
kl. 13-15.
Första gången efter jul är tisdag 22 januari.

Andakt med sopplunch
Varannan torsdag (udda veckor)  
kl. 12.00.
Första gången efter jul är torsdag 17 januari.
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Lekmannakåren 
Vinterns program

Äldredagen i Billeberga

Syföreningarna
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
Våren 2019
Träffas på Forslidsgården  
torsdagar kl. 13.00-14.30
10 januari, 14 februari, 14 mars.

Svalöv
Måndag 10 december kl. 14.00 
Forslidsgården: Vi sjunger in julen

Måndag 11 februari kl. 14.00
Forslidsgården: Årsmöte. 
Komminister Carl Eliasson föreläser

Teckomatorp
Onsdag 19 december kl. 18.30
Vi sjunger julens sånger tillsammans med Gösta och 
Marie Svensson.
Julfika - Lotterier - Julandakt Sten Johansson

Onsdag 16 januari kl. 18.30
Trivselkväll med Spelmanspojkarna.
Fika - Lotterier - Andakt.

Onsdag 20 februari kl. 18.30
En kväll i Ulla Billquists anda. Sånger med sjuksköter-
skan Ingela Whalgren och kantorn Rune Lindqvist.
OBS omkr kl. 20.30 – Lekmannakårens årsmöte.
Fika - Lotterier - Andakt.

Foto: Gunilla Gyllenspetz

Söndagen den 21 oktober var alla från Billeberga-Sireköpinge 
församling som är över 80 år inbjudna till Äldredagen, som 
firades för åttonde gången. Gästerna bjöds på en festlig eftermid-
dag med snittar, kaffe och tårta samt underhållning av Outi och 
Kristina. Carl höll en kort andakt. Allt var mycket uppskattat!

Borden var vackert dukade i olika färger av vår konstnärliga sy-
föreningsmedlem Marianne. Detta gjorde att det blev en väldigt 
festlig stämning. 

På återseende!
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Ingen kan göra allt 
men alla kan göra något
När jag var liten på 70-talet bodde min familj i Tanza-
nia i ett antal år. Jag var då emellan 2–6 år och kom-
mer ihåg att jag var fascinerad av en grannkille från 
byn. Han hade byggt en bil av ståltråd och konservbur-
kar och så hade han en lång käpp att köra den med och 
med vilken han kunde svänga framhjulen. En sådan 
kunde inte jag bygga fast jag ville. Den enklare varian-
ten var att slå med en käpp på ett cykeldäck så att det 
rullade framåt.

För några år sedan var min mamma i Tanzania och 
arbetade som volontär på en skola. Hon pratade bland 
annat med en man på skolan. Hon ställde frågan ”Vad 
är lycka för dig?” Mamma berättade för mig att hen-
nes eget svar på sin egen fråga var en känsla av lycka, 
välbefinnande och att må bra. För mamma grundade 
sig dessa definitioner på lycka inte på något konkret 
praktiskt behov.

Mannens svar på frågan: Att hans barn skulle få gå på 
en bra skola. Det var ju inte självklart att få gå i skolan 
överhuvudtaget.

Mina föräldrar arbetade som lärare i Tanzania, pappa 
som lärare i teologi och mamma i engelska. De flesta 
skulle nog kalla det att de var i Tanzania och mis-
sionerade. Mamma frågade sina studenter om det var 
negativt att rika I-länder kom till Tanzania och missio-
nerade. Svaret var nej, studenterna fick kunskaper och 
möjlighet att få hjälp att bygga skolor, vårdinrättningar. 
”Vi vandrar resten av vägen själva.”

Åren i Tanzania har skapat en grund hos mig av res-
pekt för att allt vi har av mat, hem, utbildning, sjuk-
vård och rättigheter inte är en självklarhet. Med detta 
som bakgrund känns det bra att få vara med i arbetet 
med internationella frågor i Svalövsbygdens pastorat. 

Det har fram till nyligen funnits en grupp som arbetat 
med internationella frågor i Svalövsbygdens pastorat, 
den Internationella gruppen. Vi byter nu namn till 
Tillsammans för världen för att vända blad och tänka i 

nya banor. Det blir en nystart där vi tar med det goda 
ur den tidigare internationella gruppen och tillför 
nya tankar, idéer och engagemang i Tillsammans för 
världen.

Svalövsbygdens pastorat vill tillsammans med dig 
skapa hopp och framtidstro. Vi tror att vi alla kan göra 
något för att göra vår värld lite bättre. I arbetet under 
rubriken Tillsammans för världen vill vi skapa engage-
mang genom konkret arbete, samtal, kunskapsinhämt-
ning och förböner i gudstjänster och andra samman-
hang. 

Vi hoppas att du vill vara med och engagera dig för 
världen. Välkommen att kontakta oss så berättar vi 
våra tankar om Tillsammans för världen! 

Det är många människor och organisationer som 
engagerar sig för att minska människors utsatthet i 
världen inte minst ”ACT Svenska kyrkan” som tidigare 
hette ”Svenska kyrkans internationella arbete”. Detta 
i sin tur var är en sammanslagning av Mission och 
Lutherhjälpen. 

Vi här i Svalövsbygdens pastorat kan bidra på vårt sätt. 
Tittar man på nyheterna idag lyser lampan på många 
delar av världen – Syrien, Ryssland, Turkiet, Nordko-
rea, Bangladesh mfl. Vi har också haft en stor flykting-
våg 2015 som har påverkat oss starkt på många plan. 
En annan överskuggande fråga som blivit extra tydlig 
för oss i Sverige efter av sommarens hetta är klimatet. 
Egentligen inget nytt men brännande aktuellt och lite 
ångestskapande för många.

Svalövbygdens pastorat vill ge möjligheten att göra 
något och att engagera sig för dessa frågor som hand-
lar om fred, försoning och klimatet. Ingen kan göra allt 
men i Tillsammans för världen kan vi göra något för 
världen nära oss eller långt borta. 

Mikael Frostin, församlingspedagog
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Vinterns gudstjänster

DECEMBER

Söndag 2 december
1:a advent

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka

16.00 Mässa
Norrvidinge kyrka 
Centerkvinnorna serverar kyrk-
kaffe med goda tillbehör

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka 
Kyrkbänkskaffe

Lördag 8 december
17.30 Luciagudstjänst
Tirups kyrka 
Kyrkkaffe

Söndag 9 december
2:a advent

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

18.00 Adventsvesper 
med Svalövs jultomtar 
och musikensemble
Svalövs kyrka

Torsdag 13 december
18.00 Scouternas lucia
Billeberga kyrka

Söndag 16 december
3:e advent

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Julkonsert –  
”I Betlehem, mitt hjärta”
Billeberga kyrka

Söndag 23 december
4:e advent

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda jultoner med Trio 
Buxbom
Sireköpinge kyrka

Under de senaste par tre åren har vi fått goda erfa-
renheter av att fira vissa gudstjänster i en kyrka om 
söndagen och med hela pastoratet samlat. Vi har, när 
det har behövts, sammanlyst gudstjänsten och erbju-
dit kyrkskjuts med buss för alla som vill komma och 
vi har njutit av efterföljande kyrkkaffe och samkväm. 
Tillsammans med körer, solister och instrumentalis-
ter, och med flera av oss tjänstgörande kyrkomusiker, 
diakon och präster har vi upplevt storslagna och 
glädjefyllda stunder i våra gudstjänstrum inför Herren 

vår Gud. Det vill vi fortsätta att göra. Tillsammans är 
vi starka och tillsammans har vi trevligt – Gud till ära 
och medmänniskor till tjänst. Nu satsar vi därför på 
detta för att öka vår gemenskap och sammanhållning. 
Under våren kommer vi att fira flera sådana samman-
lysta gudstjänster där så många av oss tjänstgörande 
som möjligt är med och där du enkelt kan följa med 
till kyrkan med kostnadsfri buss. Kom och sjung till 
Herrens ära! Tider för bussens avgång annonseras i 
Lokaltidningen.

Andakter i veckan
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.

Koret i Norrvidinge kyrka. Foto: Erik Edqvist
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Måndag 24 december
Julafton

10.00 Samling vid  
krubban
Svalövs kyrka

11.00 Julbön
Norrvidinge kyrka 
Pernilla Erlandsson, solosång

12.00 Samling vid  
krubban
Sireköpinge kyrka

14.00 Julbön
Billeberga kyrka 
Ingemar Einarsson, trumpet

16.00 Julbön
Felestads kyrka

23.00 Midnattsmässa
Svalövs kyrka

Tisdag 25 december
Juldagen

7.00 Julotta
Norra Skrävlinge kyrka

7.00 Julotta
Sireköpinge kyrka 
Solosång

8.00 Julotta
Tirups kyrka

Onsdag 26 december
Annandag jul

18.00 Musikgudstjänst
Teckomatorps församlingshem 
Körsång – ”Lyss till änglasångens 
ord”.
Sammanlyst i pastoratet. Kost-
nadsfri buss avgår från Tågarp 
(torget) 17.15, Billeberga försam-
lingshem 17.30, Forslidsgården 
17.40 till Teckomatorps försam-
lingshem. Åter klockan 19.00

Söndag 30 december
Söndagen efter jul

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Måndag 31 december
Nyårsafton

12.00 Nyårsbön
Teckomatorps församlingshem

14.00 Nyårsbön
Felestads kyrka

16.00 Nyårsbön
Billeberga kyrka

JANUARI

Tisdag 1 januari
Nyårsdagen

18.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka 
Sammanlyst i pastoratet. Kost-
nadsfri buss avgår från Forslids-
gården 17.05, Tågarp 17.20, 
Billeberga församlingshem 17.30, 
Teckomatorps församlingshem 
17.40, till Källs Nöbbelövs kyrka. 
Åter klockan 19.00.

Söndag 6 januari
Trettondedag jul

18.00 Musikgudstjänst  
– ”Du stjärna över  
Betlehem”
Felestads kyrka
Sammanlyst i pastoratet. Kost-
nadsfri buss avgår från Tecko-
matorps församlingshem 17.20, 
Billeberga församlingshem 17.30, 
Tågarp 17.40 Åter klockan 19.00.

Söndag 13 januari
1:a söndagen efter trettondedagen

10.00 Mässa
Norra Skrävlinge

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka

18.00 Kvällsgudstjänst
Billeberga kyrka

Torsdag 17 januari
18.00 Enkel mässa
Teckomatorps församlingshem

Söndag 20 januari
2:a söndagen efter trettondedagen

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Kvällsgudstjänst
Tågarps församlingshem

Torsdag 24 januari
8.30 Morgonmässa
Teckomatorps församlingshem

Söndag 27 januari
3:e söndagen efter trettondedagen

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

18.00 Kvällsmässa
Sireköpinge kyrka

Onsdag 30 januari
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Teckomatorps församlingshem
Johan Sandberg, sång, Lars-Åke 
Norlander, piano

FEBRUARI 

Söndag 3 februari
Kyndelsmässodagen

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka 
Körsång och musikelever. Efter-
följande kyrkkaffe. Sammanlyst i 
pastoratet, kyrkbuss.

Torsdag 7 februari
8.30 Morgonmässa
Forslidsgården
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Söndag 10 februari
4:e söndagen efter trettondedagen

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

10.00 Mässa
Svalövs kyrka 
Kyrkkaffe

18.00 Kvällsgudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 17 februari
Septuagesima

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Kvällsmässa
Billeberga kyrka

Torsdag 21 februari
8.30 Morgonmässa
Svalövs kyrka

Söndag 24 februari
Sexagesima

10.00 Gudstjänst
Tågarps församlingshem

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

18.00 Mässa i stillhet
Felestads kyrka

Onsdag 27 februari
19.00 Musik, tystnad, 
bön – Sakral jazz 
Felestads kyrka

MARS

Fredag 1 mars
Internationella böndagen

16.00 Böngudstjänst 
med efterföljande  
gemenskap
Teckomatorps församlingshem

Söndag 3 mars
Fastlagssöndagen

10.00 Mässa
Billeberga kyrka 
Körsång och musikelever. Efterföl-
jande församlingslunch. Samman-
lyst i pastoratet, kyrkbuss.

Onsdag 6 mars
Askonsdagen

18.00 Askonsdagsmässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Askonsdagsmässa
Felestads kyrka

Torsdag 7 mars
8.30 Morgonmässa
Billeberga kyrka

Söndag 10 mars
1:a söndagen i fastan

10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

11.00 Gudstjänst med 
efterföljande fastesoppa
Tirups kyrka 
OBS! Tiden.

18.00 Kvällsgudstjänst
Sireköpinge kyrka

Med reservation för ändringar. 
Se vår hemsida för senaste  
informationen.

Koret i Svalövs kyrka. Foto: Erik Edqvist

Norra Skrävlinge kyrka. Foto: Peter von Krassow
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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

Ann Nilsson, kantor
Tel. 0706-14 15 37

Församlingspedagoger
Susanne Åberg
Tel. 0418-66 77 40, 072-214 72 78

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

Barnledare
Jenny Weberg
Tel. 0418-66 77 42, 0702-11 94 07

Kyrkvaktmästare
Mia Engdahl, arbetsledande kyrkvaktmästare
(föräldraledig)

Vikarierande arbetsledare
Lars Flodin, 0706-04 87 13

Källs Nöbbelövs kyrka
Irena Pålsson, 0702-27 80 08

Norra Skrävlinge kyrka
Peter von Krassow, 0702-27 80 09

Norrvidinge kyrka
Johan Einarsson, 0767-92 94 92

Sireköpinge kyrka
Lee Malling, 0706-04 87 96

Billeberga kyrka
Ronny Törnkvist, 070-211 94 05

Felestads & Tirups kyrkor
Mikael Svensson 0722-36 61 00

Torrlösa kyrka
Maria Gustafsson, 0722-28 11 68

Svalövs kyrka
Calle Thörn, 0767-94 94 92

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

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

www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Facebook:
www.facebook.com/svalovsbygdenspastorat

VIKTIGT MEDDELANDE OM VÅR ANNONS I LOKALTIDNINGEN
Från och med januari kommer vi i Svalövsbygdens pastorat och Kågeröd-Röstånga församling endast 
att annonsera i månadens första nummer av Lokaltidningen och inte i varje nummer som tidigare. An-
nonsen kommer att täcka de fyra följande veckorna. Klipp därför ut och spara annonsen! Information 
finns också att få på våra resp. hemsidor. 
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GILLA JULEN

Barnverksamheten startar vårterminen igen i vecka 4

Hur många är det som ser fram emot julen? Många 
troligtvis, eller hur?  Julfirandet är tydligen populärt. 
En fråga om julen kan vara: 
”Varför är tomten så röd på kinden?”
”Han har fått så många julklappar.”

Visste ni också att den kristna tomten har sitt ursprung 
i en biskop vid namn Nikolaus, som verkade i nuva-
rande Turkiet på 300-talet. Biskopen blev sedermera 
helgonförklarad med speciellt ansvar för barn och 
sjöfolk. Här i många kyrkor hittar vi också votivskepp, 
skänkta av människor som räddats ur sjönöd. Helgo-
net Sankt Nikolaus har blivit Santa Claus med så gott 
som hela västvärlden: stor och välmående med en vit 
kant/krage på mössa och rock.

Nu ska vi inte tala mer om vare sig tomtar eller troll. 
Istället tänkte jag tillkännage en personlig önskan, det 
hör ju julen till eller hur? Jag skulle gärna vilja vara 
med i det populära radioprogrammet – telespånarna. 

Ni vet den där expertpanelen svarar på lyssnarnas 
triviala frågor. En gång var det en lyssnare som ställde 
en knivig fråga om hur svårt det är att få en advents-
stjärna att hänga rätt. 
Alltid vill den vända sig på tvären. Hade jag suttit där 
hade man kunnat lyssna till följande svar: Stjärnan 
gäckade människor redan från första början. De vise 
männen blev vägledda men hamnade i Jerusalem. Helt 
fel, med andra ord. Det var där i storstaden, på slottet 
de trodde att de skulle hitta det nyfödda Jesusbarnet.

När de sedan kom på spåret visade det sig att det var 
i den obetydliga staden Betlehem, över ett stall som 
stjärnan lyste som allra starkast.

Stjärnan överraskade och gör det än idag. Inte genom 
att hänga lodrätt, utan genom att visa oss in på andra 
vägar, få oss att öppna ögonen för hur andra har det 
och se livet utifrån en annan utgångspunkt. 

De vise männen såg och hyllade det utsatta livet där på 
strå. Jag vill tro att stjärnan än idag kan få oss på rätt 
spår igen så att vi kan med stjärntydarna fira en fröjde-
full jul där allas liv, och framför allt de utsatta barnen, 
de som mobbas eller göms undan står i centrum.  
Och hur viktigt är det inte då att vi alla kämpar för det. 
För det finns de som är utsatta och ensamma i skolan 
och som därför behöver stöd och hjälp. 

Låt oss hoppas på ett sådant julfi-
rande där alla blir sedda, uppskat-
tade och älskade.

God och glad jul och Guds rika 
välsignelse till er alla

Pär Stynsberg

Stella Nova 
Öppen verksamhet för Föräldrar & Barn. Måndagar  
kl 9.30-11.30 i Barn & Ungdomshuset, Kågeröd

Himlakul 
Öppen verksamhet för Föräldrar & Barn. Torsdagar  
kl 9.30-12.00 i Röstånga församlingshem

Barn Åk F-3 i Kågeröd
Äventyrarna 
Tisdagar kl 13.00-16.00. Vi hämtar vid skolan  
kl 13:00 och lämnar på fritids vid behov
Vad gör vi? Lek, naturkul, pyssel, sång & dans, vi äter 
ett mellanmål tillsammans

Barn Åk F-6 i Röstånga  
Chorus Mini & Mega 
Torsdagar kl 14.00-16.30. Vi hämtar vid skolan  
kl 14.00 och lämnar på fritids vid behov
Vad gör vi? Sjunger, spelar instrument, dansar,  
pysslar, leker och fikar.
Körerna övar var 
för sig och sjunger  
olika sånger. 

Lov vecka 
8 & 16-17 
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December, Januari & Februari 
i Kågeröd-Röstånga församling 
Musik i December 
1:a söndagen i Advent 
Gudstjänst med Kyrkokören kl 14.00 i Röstånga kyrka 
& 18.00 i Stenestad kyrka

Luciahögtid 13/12 kl 18.30 i Ask & Kågeröd kyrka 

18/12 Julen sjunges in kl 19.00
Röstånga kyrka, Richard Wieland sång & trumpet, 
musikelever & Kyrkokören.

Julens Psalmer &  
sånger till kaffet  
23/12 kl 14.30  
på Åsgården.
 
24/12 Julbön 
Christina Hansson 
solosång, kl 16.00 i Röstånga kyrka.

Julnattsmässa, Ann Sofie Wieland solosång kl 23.00  
i Kågeröd kyrka.

25/12 Julotta John Isberg solosång kl 6.30 
i Stenestad kyrka & 8.00 i Konga kyrka.

Veckomässor i vinter 
Onsdagen den 
5 december
Morgonmässa kl 8.00 
i Röstånga kyrka.

Torsdagar 6 dec,  
24 jan & 14 feb
Sinnesromässa 
kl 18.30 i Kågeröd kyrka.

Eftermiddagsträffar 
Söndagen den 16 december kl 14.00 i Kågeröd 
kyrka, efteråt blir det födelsedagskalas i församlings-
hemmet med kaffe och tårta för de som fyllt 80, 85, 
90 & 95-100 under året som gått. (särskild inbjudan  
kommer)

Söndagen den 13 januari kl 10.00 i Kågeröd 
kyrka, Knutsfest med förtäring efteråt i församlings-
hemmet, för alla åldrar. (föranmälan senast 7/1)

Onsdagen den 20 februari kl 14.00 i Kågeröd 
församlingshem, Eftermiddagsträff. Sång & Musik.
  
Tisdagen den 26 februari kl 14.00 i Röstånga 
församlingshem, Eftermiddagsträff, föredrag. 

Middagsbön  
med sopplunch
Onsdagen den 27 februari kl 12.00 i Kågeröd 
församlingshem. 

Veckogudstjänster  
på Åsgården
Torsdagar jämna veckor 
kl 10.00
13 December  
10 & 24 Januari
7 & 21 Februari 
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Gudstjänstschema dec-mars 2018-2019

Lördag 1 dec 
17.00 Adventslängtan 
Kågeröd kyrka 
Solo John Isberg 
Jenny Delén  

Söndag 2 dec 
1:a söndagen i advent  

14.00 Gudstjänst 
Kyrkokör 
Röstånga kyrka 
Pär Stynsberg

18.00 Gudstjänst 
Kyrkokör 
Stenestad kyrka 
Pär Stynsberg 

Söndag 9 dec 
2:a söndagen i advent 

18.00 Advent i ord,  
ton & sång
Dopuppföljning 3 år  
Äventyrarna sjunger
Konga kyrka 
Jenny Delén 

Söndag 16 dec 
3:e söndagen i advent  

14.00 Gudstjänst 
Kågeröd kyrka 
Pär Stynsberg
Kalas efteråt i förs-hemmet
för våra jubilarer 

Söndag 23 dec 
4:e söndagen i advent 

10.00 Högmässa 
Röstånga kyrka  
Jenny Delén 

Måndag 24 dec 
Julafton  

11.00 Barnens Jul   
Kågeröd kyrka 
Jenny Delén

16.00 Julbön 
Christina Hansson solosång 
Röstånga kyrka 
Pär Stynsberg  

23.00 Julnattsmässa 
22.45 Fackeltåg från Konsum  
Solosång Ann Sofie Wieland  
Kågeröd kyrka 
Jenny Delén

Tisdag 25 dec 
Juldagen  

6.30 Julotta
Stenestad kyrka 
John Isberg solosång 
Julfrukost i Biblioteket 
Pär Stynsberg

8.00 Julotta 
Konga kyrka 
John Isberg solosång 
Julfrukost i Gamla skolan  
Pär Stynsberg 

Onsdag 26 dec 
Annandag Jul  

18.00 Julen i vårt hjärta
Kågeröd kyrka 
Jenny Delén 

Söndag 30 dec 
Söndagen efter Jul 

10.00 Gudstjänst 
Röstånga kyrka 
Pär Stynsberg 

Tisdag 1 jan 
Nyårsdagen 

18.00 Gudstjänst 
Stenestad kyrka 
Pär Stynsberg 

Söndag 6 jan 
Trettondedag Jul

18.00 Mässa 
Konga kyrka 
Pär Stynsberg 

Söndag 13 jan 
1:a söndagen efter trettondedagen 

10.00 Högmässa 
Kågeröd kyrka 
”Knutsfest” med förtäring i förs-
hemmet efteråt. Anmälan 
Jenny Delén 

Söndag 20 jan 
2:a söndagen efter trettondedagen

10.00 Gudstjänst 
Röstånga kyrka 
Pär Stynsberg  

Söndag 27 jan
3:e söndagen efter trettondedagen  

16.00 Gudstjänst  
Förintelsens minnesdag
Kågeröd kyrka 
Jenny Delén 

Söndag 3 feb 
Kyndelsmässodagen

14.00 Liten & Stor  
gudstjänst 
Dopuppföljning 1 år
Kågeröd kyrka 
Jenny Delén 

18.00 Taizémässa 
Kyrkokören 
Röstånga kyrka 
Jenny Delén   

Söndag 10 feb
5:e söndagen efter trettondedagen  

10.00 Högmässa   
Röstånga kyrka 
Jenny Delén   

Söndag 17 feb
Septuagesima   

10.00 Mässa   
Kågeröd kyrka 
Pär Stynsberg  

Söndag 24 feb
Sexagesima   

10.00 Gudstjänst   
Röstånga kyrka 
Pär Stynsberg  
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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 18

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, Konga 
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 


