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En hälsning från



Det är i år 500 år sedan Martin Luther (1483-1546) 
spikade upp sina 95 teser mot en del missförhål-

landen inom den dåvarande kyrkan. Kyrkbladet har denna 
utgåva en framsida som inte pryds av naturens växlingar. 
Istället pryds det av det som reformatorerna satte all-
ra högst: Guds ord, här representerat av bibelordet och 
predikstolen. 

Att det på framsidans bild rör sig om första Mosebo-
kens inledning kanske inte är så svårt att gissa sig till. 
Men vilken av våra predikstolar är det på bilden? Vi utly-
ser ingen tävling och utlovar inga priser men ger dig ändå 
en utmaning att lägga märke till detaljerna i våra vackra 
kyrkorum. 

Vad handlade reformationen om? Den handlade egent-
ligen inte om att göra något nytt. Re-formation betyder 
ju att vända åter till en ursprungligare form. Reforma-
torerna under 1500-talet ville avlägsna en hel del bruk 
ur den medeltida kyrkan, bruk och seder som inte hade 
bibliskt stöd och som skymde evangeliet. 

Jag fängslades tidigt av Pär Lagerkvists författarskap. 
Hans tvivel blev verktyg för min tro och hans ord om 
religiös bråte kommer i sammanhanget väl till pass:

Vad han längtade till vet jag inte. Men det måste vara något av 
största vikt. Det måste finnas någonting som för människan är 
av den allra största vikt. Det har han lärt mig förstå. Något som 
är så betydelsefullt att det är bättre att förlora sitt liv än att mista 
tron på det.
   Att det förhåller sig så, det måste också jag, guds fiende, häd-
aren, förnekaren erkänna. Och jag erkänner det gärna.
   Bortom gudarna, bortom allt som förfalskar och förråar det 
heligas värld, bortom all lögn och förvridning, alla förvridna 
gudaväsen och människoinbillningens alla missfoster, måste det 
finas någonting oerhört som är oåtkomligt för oss. Bortom all 
helig bråte måste det heliga själv finnas, trots allt.

 

Tvivlet som alltid gnider sig mot tron, friden vars 
alternativ alltid är ångesten, är de mänskliga grund-

stämningar och motsättningar som ständigt vajar i en 
orolig vind i Lagerkvists författarskap, här ur Ahasverus 
död.
   Längtan efter det äkta finns där – bortom all helig 

bråte måste det finnas något som bär oss, något som vi 
inte kan undvara och heller aldrig behärska. Bortom all 
bråte måste själva källan vara, den evigt klara (för att citera en 
Wallin-psalm, sv. ps 305). 

Seder och bruk är yttre fenomen som vi människor 
genom generationer skapar, t ex hur vi rör oss, pratar, 
sjunger eller beter oss i kyrkan. Men de yttre fenomenen 
är just yttre – skal kring en kärna som är det väsentliga. 
   En som förstod detta långt före Lagerkvist var Luther, 
en av den gudomliga nådens store uttolkare, det stora all-
varets förespråkare och – än mer – den varma humorns och 
den sprudlande glädjens störste förkämpe i vår kyrkliga tradition.
   Vafalls? Luther och humor i samma andetag? Ja, vår 
svenska uppfattning av Luther har varit skev och fylld 
av ensidighet. Medan vi i Sverige historiskt sett har fått 
dras med tråkmånsen Luther – njutningens, skrattets och 
fritidens störste fiende – har de övriga reformatoriska 
länderna en ljus bild av den tyske munken, som motvil-
ligt började röja bland all helig bråte som skymde sikten 
i den medeltida kyrkan. 

Luther började ett röjningsarbete som inte skall vara 
över förrän evighetens påsk gryr över alla jordens 

gravar. Kyrkan skall alltid vara i reformation och inte tro 
sig om att ha funnit den slutgiltiga formen för sitt liv och 
leverne. Kyrkan skall alltid söka sina rötter och samtidigt 
också förändras precis som en människa inte förblir sig 
själv om hon inte åldras och mognar. Just på grund av att 
det finns växling, finns det kontinuitet. 
   Guds ord står fast, Guds nåd står fast och Guds kär-
lek till sin skapelse står fast. Jag tror det, inte för att det 
känns så, utan för att Gud har sagt det. 
   När vi vacklar, när vi oroar oss över förändringar och 
nyheter, är Guds ord och löfte fast och visst – också 
huggna i sten på många gamla gravstenar:
”Jag vet att min befriare lever och till sist skall träda fram 
på jorden.” (Job 19:25)

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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Billeberga kyrka 100 år 2017 högtidlighåller vi inte bara fem-
hundra år av reformation. Vår egen Bil-
leberga kyrka fyllde 100 år den 5 febru-
ari. 

Mitt under brinnande världskrig val-
de  man att ovanför altaret skriva ”Frid 
på jorden” – den hälsning som herdar-
na fick då ängeln berättade för dem om 
Jesu födelse.

På kyndelsmässodagen 1917, kl 12.00 
invigdes den nya kyrkan av biskop 
Gottfrid Billing. På samma klockslag 
hundra år senare firade vi detta med en 
jubileumsmässa. Kyrkan fick ta emot 
nya liturgiska textilier till nattvardskal-
ken av Billeberga kyrkliga syförening.

Tack, alla ni, som var med och förgyll-
de dagen!



Kalendariet
Våra verksamheter

För vårens gudstjänster, se s. 10-11.

Mars
Ons 8     13.00 Livets gång och hjärtats sång, Forslidsgården
    14.00 Öppet café, Teckomatorp

Fre 10    9.30 Liten med stor, Felestad

Mån 13    13.30 Sång för alla, Teckomatorp
    14.00 Lekmannakåren, Svalöv (se nästa sida).

Tis 14    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp
    9.30 Liten med stor, Billeberga
    10.30 Musik, sång och rörelse, Billeberga
   (3-8 mån)
    11.00 Musik, sång och rörelse, Billeberga 
   (9-24 mån)

Ons 15     14.00 Öppet café, Teckomatorp

Tors 16    12.00 Andakt med sopplunch, Tågarp
    12.00 Fastesoppa, Forslidsgården
    18.30 Lekmannakåren, Teckomatorp (se nästa sida).

Fre 17    9.30 Liten med stor, Felestad

Mån 20    13.00 Sång för alla, Teckomatorp

Tis 21    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp
    9.30 Liten med stor, Billeberga
    10.30 Musik, sång och rörelse, Billeberga
   (3-8 mån)
    11.00 Musik, sång och rörelse, Billeberga 
   (9-24 mån)
    13.00 Öppet café, Tågarp

Ons 22    14.00 Öppet café, Teckomatorp

Tor 23    14.00 Felestad syförening

Fre 24    9.30 Liten med stor, Felestad

Mån 27    13.30 Sång för alla, Teckomatorp

Tis 28    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp
    9.30 Liten med stor, Billeberga
    10.30 Musik, sång och rörelse, Billeberga
   (3-8 mån)
    11.00 Musik, sång och rörelse, Billeberga 
   (9-24 mån)

Ons 29    14.00 Öppet café, Teckomatorp

Tor 30    12.00 Andakt med sopplunch, Tågarp
    12.00 Fastesoppa, Forslidsgården

Fre 31    9.30 Liten med stor, Felestad

April
Mån 3    13.30 Sång för alla, Teckomatorp

Tis 4    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp
    9.30 Liten med stor, Billeberga
    10.30 Musik, sång och rörelse, Billeberga
   (3-8 mån)
    11.00 Musik, sång och rörelse, Billeberga 
   (9-24 mån)
    13.00 Öppet café, Tågarp
    18.30 Tirups syförening

Ons 5    13.00 Livets gång och hjärtats sång, Forslidsgården
    14.00 Billeberga syförening
    14.00 Öppet café, Teckomatorp

Fre 7     9.30 Liten med stor, Felestad

Mån 10    13.30 Sång för alla, Teckomatorp

Tis 11    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp
    9.30 Liten med stor, Billeberga
    10.30 Musik, sång och rörelse, Billeberga
   (3-8 mån)
    11.00 Musik, sång och rörelse, Billeberga 
   (9-24 mån)

Ons 12    14.00 Öppet café, Teckomatorp
    14.30 Extra påskandakt, Solgården 

Tis 18    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp
    9.30 Liten med stor, Billeberga
    13.00 Öppet café, Tågarp

Ons 19    14.00 Öppet café, Teckomatorp

Fre 21    9.30 Liten med stor, Felestad

Mån 24    13.30 Sång för alla, Teckomatorp

Tis 25    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp

Ons 26    14.00 Öppet café, Teckomatorp

Tors 27    12.00 Andakt med sopplunch, Tågarp
    14.00 Felestad syförening

Fre 28    9.30 Liten med stor, Felestad
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Varje onsdag
8.00 Forslidsgården: Morgonbön
10.00 Ängslyckan: Andakt
 Första och tredje onsdagen i månaden
14.30 Solgården: Andakt



Teckomatorp  
Träffas i Teckomatorps församlingshem.

Årets program har temat ”Till glädje”. 

Torsdag 16 mars 18.30 
Kyrkoherde Bengt Karlgren tar oss med på en tur 
till paradiset eller på flykt med Jona. Kanske får vi 
samla ax med Rut.

Onsdag 19 april 18.30  
Sångkören Sonara (30 körmedlemmar) under led-
ning av Sigbritt Paulander.

Onsdag 31 maj
Vårutflykt (enligt särskilt program). Kontakt: Sten   
    Johansson, 0418-660550

Svalöv Träffas på Forslidsgården.   
   Kontakt: Hans-Gösta Hansson, 
    0418-662279
Måndag 13 mars 14.00  
Komminister Mattias Andersson föreläser.

Måndag 10 april 14.00  
Erik Videfors berättar om Evert Taubes liv.

Måndag 8 maj  18.30  
Roland Lyhagen berättar om Island

Onsdag 14 juni  
Utfärd med de boende på Solgården. Besök i Tecko-
matorps församlingshem med kaffe och underhåll-
ning. Medlemmar som vill  följa med tar sig själv 
dit på egen bekostnad. Vi kör från Solgården 14.00. 
Anmälas görs till Sven, tel. 0736 18 38 54, senast 9 
juni.

LEKMANNAKÅREN

Maj
   
Tis 2    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp
    13.00 Öppet café, Tågarp

Ons 3    13.00 Livets gång och hjärtats sång, Forslidsgården
    14.00 Billeberga syförening
    14.00 Öppet café, Teckomatorp

Mån 8    13.30 Sång för alla, Ängslyckan. OBS! Lokalen.

Tis 9    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp

Ons 10    14.00 Öppet café, Teckomatorp

Tor 11    12.00 Andakt med sopplunch, Tågarp

Mån 15    13.00 Sång för alla

Tis 16    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp
    13.00 Öppet café, Tågarp

Ons 17    14.00 Öppet café, Teckomatorp

Tis 23    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp
    19.00 Kyrkofullmäktige, Forslidsgården

Ons 24    9.00 Öppet hus/föräldracafé, Teckomatorp

Tor 25    10.00 Gudstjänst i Teckomatorp med terminsavslut-  
    ning och efterföljande församlingsfest för alla åldrar.
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Kungörelse
Härmed kungöres att Kyrkofullmäktige
sammanträder tisdagen 23 maj kl 19.00 
på Forslidsgården.

Med reservation för ändringar. Se vår 
facebooksida eller hemsidan för vidare 
information:
facebook.com/svalovsbygdenspastorat
svenskakyrkan.se/svalovsbygden



Säkert förknippar många av oss fastetiden med 
fastlagsbullar och fastlagsris. Från början var fast-

lagsriset ett ris för påsken och avsett för husbonden att 
på långfredagen slå sitt husfolk för att påminna dem om 
Kristi lidande.

I den tidiga kristna kyrkan firades enbart påsk. Då 
som nu är Jesu död och uppståndelse det viktigaste i 
kristen tro. Under seklernas gång utvecklades alltmer 
det angelägna i att förbereda sig inför påskfirandet. Då 
bestämde man omkring år 800 att införa fasta och den 
skulle pågå i 40 dagar. Detta kan förstås mot bakgrund 
av att Jesus av Anden fördes ut i öknen för att sättas 
på prov och fastade i 40 dagar och 40 nätter. I Matteus 
evangeliet kap 4 läser vi: 

När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till 
slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är 
Guds son, så befall att dessa stenar blir bröd.” Jesus svarade: 
”Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som 
utgår ur Guds mun.” 

Fastedagarnas antal kan också förstås mot bakgrund av 
att judarnas vandring ut ur Egypten till Kanaans Land 
varade i 40 år. Inom judendomen firas detta med högti-
den Pesach. Ordet pesach betyder ”förbi” och syftar på 
att Herrens bestraffningar skulle drabba alla hushåll i 
Egypten, men judarnas hus skulle de gå förbi.

Redan på 500 talet hade något slags för-fasta införts, 
som i vår kyrka börjar med söndagen Septuagesima (av 
septua=7) vilket innebär 70 dagar före påsk. Texterna 
på denna söndag handlar om nåd, tjänst och prövning. 

Förfastan avslutas med fastlagen, som är fastlags-
söndagen, blåmåndagen och fettisdagen. Fastlags-

söndagen har temat ”Kärlekens väg”, som hjälper oss 
att se vad som viktigt är; kärlek, omsorg och rättvisa. 
Ni har säkert alla läst Pauli brev till korintierna om tro, 
hopp och kärlek. Alla dessa tre dagar är festdagar före 
den egentliga fastan. 

Fastlag kommer av ordet ”fastelavent”, som betyder 
”kvällen före fastan”. Finns det någon, som kommer 
i håg, att i Skåne förr i tiden sade vi ”fastelans-”, ja till 
och med ”fåstelanssönda”? Blåmåndagen, kallas ibland 
fläskmåndag, då man fick äta kraftig mat. Den tredje 
dagen i fastlagen är fettisdagen eller vita tisdagen. Den-
na är fastlagsbullarnas stora dag. Fettisdagen var sista 

dagen före fastan, då man åt ägg och mjölk och sista 
dagen man åt vitt bröd. Här har vi våra fastlagsbullar, 
som i vissa landsdelar kallas semlor. Semla kommer av 
simila, latin för vetemjöl. Serveras den med kokt mjölk 
kallas den hetvägg av tyskans hetweggen. 

Fastlagen är festernas tid. Framför allt i katolska län-
der är det karnevalstid. Carne vale, latin, som betyder 
farväl till köttet. Under fastetiden kan vi kanske äta min-
dre kött. Genom festandet tar vi adjö av vardagen för 
att gå in i fastan och ett mera måttfullt sätt att leva.

Då är vi framme vid själva fastan, som inleds med 
askonsdagen, med rubriken ”bön och fasta”. I 

äldre tider var detta perioden för botgöring, då syndare, 
som skulle göra bot, beströddes med aska på huvudet 
och kläddes i en särskild botgöringsdräkt. Denna dräkt 
bars fram till skärtorsdagen, dagen före långfredagen, 
då botgöraren skärades d v s renades från synden. 

Vi firar askonsdagen med gudstjänst, då vi påminnes 
om, att vi behöver pröva vårt kristna liv, att kunna för-
saka av vårt överflöd och att ge till dem, som inget har. 
Fastan är också en tid för eftertanke och försoning. Det 
är under denna tid som Svenska kyrkan har sin stora 
insamling för internationellt arbete. (Se mer om den på 
sid 7.)

Under fastan finns fem söndagar. De tre första, fas-
tans första stadium, handlar om striden mot frestelser 
och det onda. Texterna talar till oss om hur vi ofta inte 
bryr oss om vad som är gott och rätt och om hur lätt det 
är att falla för frestelser av olika slag. I år försvinner 4:e 
söndagen i fastan, då vi i stället firar Jungfru Marie Be-
bådelsedag. Om denna söndag, som ju förebådar både 
jul men även påsk, kan vi kanske berätta en annan gång.

Den 5:söndagen i fastan kallades för passionssöndag-
en. Söndagen har rubriken Försonaren, och vi är i vad 
som kallas fastans andra stadium. Vi följer Jesu lidandes 
väg fram mot Palmsöndagen och stilla veckan, fastans 
tredje stadium. Detta leder oss på korsets väg till, hur 
underligt det än låter, glädje. Jag avslutar med en strof  
ur K G Hammars bön: ”Du som är Livets bröd för var 
och en av oss, låt oss bli livets bröd för varandra.”

Rofylld fastetid!
Kjerstin Sörngård Thulin

I  FASTETIDER
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Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania får familjer som 
 lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko ger mjölk, vilket leder till en inkomst, 
stärkt självkänsla, skolgång och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. 
 Förändringen börjar med en mätt mage. 

Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.

Under advent och jul pågår en av Svenska kyrkans stora insamlingskampanjer. Advent är ju 
också av tradition en fastetid och under de veckorna ville Svenska kyrkan att vi med gåvor och 
engagemang skulle hjälpa fler barn att få fylla fem år. Det har nämligen visat sig att de barn 
som överlever till sin femte födelsedag har en betydligt större chans att få leva till vuxen ålder. 
Denna julkampanj drog i år in 42,6 miljoner kronor i alla landets församlingar och pastorat. 
Stort tack för din medverkan! Tack för att du har varit dagligt bröd i andra människors liv!

Fastan, påskens förberedelsetid, har nu börjat. Varje år fortsätter då Svenska kyrkans kam-
panj för att hjälpa människor som saknar vad vi äger i överflöd. Årets fastekampanj fokuserar 
på att ge familjer i Tanzania möjlighet att skaffa en ko. I alla våra kyrkor kommer det att finnas 
bössor där du kan ge ditt bidrag och inkomsterna under våra fastesoppor på Forslidsgården i 
Svalöv går till Svenska kyrkans fastekampanj.

Onsdagarna 16 mars och 30 mars har vi fastesoppa på 
Forslidsgården kl 12.00. Pris: 60 kr.

– för allas rätt till mat

Sms:a KO 
till 72 905 
& ge 100 kr

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223

Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania 
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. 
Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
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Svenska kyrkans internationella arbete



Livets gång och hjärtats sång
Sjung tillsammans 

visor, trubadurtoner, gamla schlagers och psalmer 

Onsdagarna
8/3, 5/4, 3/5 och 7/6

Forslidsgården kl 13.00-13.45
Välkommen!        

Om du undrar över något kontakta gärna:
Anna-Lena Andersson, kantor

anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se
Tel: 0418-66 77 32, 0702-902435

SÅNG FÖR ALLA 

”Nu spelar vårens ljumma vind”
mån 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4 , 10/4 

och 24/4
kl 13.30 i Teckomatorps församlingshem

Visor, trubadurtoner, gamla schlagers och psal-
mer med tänkvärda texter. Kaffe/te.

Ingen anmälan behövs, det är bara att komma. 
Hjärtligt välkomna! 

Sång för alla fortsätter i maj...

” Snart är sommaren här” 
8/5 och15/5

Om du undrar över något kontakta gärna:
Anna-Lena Andersson, kantor

MUSIK, SÅNG & RÖRELSE
i anslutning till ”Liten med stor” 

i Billeberga församlingshem
14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4

Kl 10.30-11.00 Barn från ungefär 3 till 8 månader           
Kl 11.00- 11.30 Barn från ungefär 9 till 24 månader

Sjung med det lilla barnet och upplev levande musik i små 
och stora rörelser. Sångerna handlar om bl a om barnet, 

djur, trygghet och kärlek.
Ingen anmälan behövs. Bara att komma. Välkomna!

Om du undrar över något kontakta gärna:
Anna-Lena Andersson
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Kyrkomusiken i pastoratet

Musik, tystnad, bön

Onsdag 29 mars 19.00 i Källs Nöbbelöv: 
Josefine Andersson, mezzosopran 

(Jenny Lind-stipendiat) 

”Sånger om Maria – Jesu moder” 
Outi Ben Ammar, klaviatur. 

Schubert (Ave Maria), Pergolesi (ur Stabat mater) 
mm.

Onsdag 26 april kl 19.00 i Torrlösa:
 ”En landtlig bröllopsfest för fyrhändig orgel”  

av Franz Berwald               
Håkan Falk & Anna-Lena Andersson

Onsdag 31 maj kl 19.00 i Norra Skrävlinge: 
 ”Som fågeln i sitt bo” 

Outi Ben Ammar, orgel  

Körprojekt under våren
”Sjung med vinden!”

Starar tisdagen den 9 maj kl 18.30 i Billeberga församlingshem.
Övning fem tisdagkvällar kl 18.30 i Billeberga församlingshem/kyrka.

Avslutas på Billeberga-dagen, lördagen den 17/6 med musikandakt i Billeberga kyrka kl 11.00.

Anmäl gärna ditt intresse i förväg (se nedan), men det går bra att ansluta direkt till första repetitionen. Välkommen!
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se   0702-902435

outi.ammar@svenskakyrkan.se   0706-654311



Sedan flera år är Svenska kyrkan det trossamfund som 
enligt lag har ansvar för begravningsverksamheten i 
Sverige. Detta gäller för såväl medlemmar i Svenska 
Kyrkan, som för medlemmar i andra trossamfund och 
för dem som inte tillhör något trossamfund alls. 

För begravningsverksamheten ska alla i landet, via 
skattsedeln, betala en begravningsavgift, som enligt 
beslut i riksdagen från och med år 2017 ska vara lika 
för alla. För närvarande är denna avgift drygt 0,25:-/
skattekrona. För de kostnader, som inte täckes av dessa 
debiterade medel, söker pastoratet utjämningsbidrag via 
kammarkollegiet. Oavsett var i landet Du bor betalar 
Du samma begravningsavgift.

I begravningsavgiften ingår

1. Rätt till lokal för begravningsceremonin.

2. Transport av kista från bisättningslokal till kyrka, ka-
pell eller annan lokal, samt till krematorium och åter till 
begravningsplats/kyrkogård. 

Med bisättningslokal avses den lokal, där pastoratet 
tar emot kistan. För vår del är detta bårhuset i Lands-
krona. Transport från hemmet, vårdboende eller sjuk-
hus till bisättningslokal bekostas av dödsboet. 

3. Kremering och gravsättning.

4. Gravplats i 25 år, vilket innebär att  gravrättstiden 
alltid är 25 år, räknat från året för  den på gravplat-
sen senast gravsatte. Gravrätt kan förlängas. För varje 
gravplats ska det finnas en gravrättsinnehavare, som 
dödsboet utser och meddelar kyrkogårdsförvaltning-
en. Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ordnat 
och värdigt skick. För vård av gravplats kan skötselavtal 
tecknas med kyrkogårdsförvaltningen. Vi återkommer 
till detta i nästa kyrkoblad.

Begravning bör ordnas enligt den avlidnes önskemål. 
För medlemmar i Svenska kyrkan är begravningsguds-
tjänsten betalad via medlemsavgiften och hålles i kyrka 
eller kapell.

Om person har trätt ut ur Svenska kyrkan tolkas detta 
som att han/hon inte vill ha en kyrklig begravning. Av 

särskilda skäl kan undantag göras och då efter beslut av 
kyrkoherde. I dessa fall betalar dödsboet  kostnaden.

Lokal för ceremonin liksom gravplats åt alla, också 
för den som tillhör annat samfund eller inget samfund 
alls, betalas alltid av begravningsavgiften.

Olika sätt att gravsätta

1. Gravplatser med gravrätt.
Kistgravplatser: gravplatser för 1 eller flera kistor.
Urngravplatser: gravplatser för 1 eller flera urnor.
Urna kan även gravsättas i kistgravplats.
Askgravplatser: gravplatser för 1–2 urnor. 
                                                        
tillhandahåller Kyrkogårdsförvaltningen sten med in-
skription eller namnskylt i mässing och skötsel av 
ask-gravplatsen i 25 år. Dödsboet står för dessa kostna-
der. Anhöriga får bidraga till smyckning enbart med ljus 
och snittblommor.

2. Gravplatser utan gravrätt.
Minneslund: Gravområde för nedgrävning av aska 
utan markerade platser. Helt anonymt. Anhöriga närva-
rar ej vid gravsättning. De får endast bidraga till smyck-
ning med ljus och snittblommor.
                                                       
Askgravlund: Gravområde som minneslund. Efter 
önskemål kan namnskylt (i brons) sättas på för områ-
det gemensam plats. Kostnad för detta åvilar dödsboet. 
Anhöriga får bidrag till smyckning enbart med ljus och 
snittblommor.

Kist- och urngravplatser kan upplåtas på samtliga kyr-
kogårdar i pastoratet. Askgravplatser kan upplåtas på 
kyrkogårdarna i Svalöv, Felestad och Billeberga.

Minneslund finns i Svalöv, Billeberga, Sireköpinge, 
Norra Skrävlinge och Norrvidinge. Askgravlund finns i 
Källs Nöbbelöv.

Kyrkogårdsgruppen
Per-Olof  Andersson, Karin Sjunnesson, Kristina Backe, 

Kjerstin Sörngård Thulin & Mia Engdahl                                                             

Kyrkogårdsgruppen informerar
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Söndag 5 mars
10.00  Teckomatorps f-hem: Mässa
11.00  Tirup: Gudstjänst, efterföljande soppa
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

Söndag 19 mars
10.00  Sireköpinge: Gudstjänst
10.00  Källs Nöbbelöv: Mässa
18.00  Felestad: Mässa i stillhet, körsång

Torsdag 23 mars
8.30  Felestad: Morgonmässa

Söndag 26 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
10.00  Svalöv: Mässa, Annika Winde, sång. 
	 Kyrkkaffe.
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst, kyr-  
	 kokören.	Efterföljande	våffelfest.
18.00  Billeberga: Gudstjänst, Annika Winde,   
 sång.

Onsdag 29 mars
19.00  Källs Nöbbelöv: Musik, tystnad, bön
 (Se sid. 8)

Söndag 2 april
10.00  Svalöv: Gudstjänst, riddarna dubbas,   
	 kyrkkaffe	
10.00  Norra Skrävlinge: Mässa
18.00  Sireköpinge: Mässa med rofyllda toner

Torsdag 6 april
8.30 Billeberga: Morgonmässa
18.00  Teckomatorps f-hem: Enkel mässa

Söndag 9 april, Palmsöndagen
10.00  Norrvidinge: Gudstjänst
10.00  Felestad: Mässa
18.00  Billeberga: Mässa

Påskens gudstjänster
Mån 10 april, tis 11 april & ons 12 april
13.00 Teckomatorps f-hem: Passionsandakter
18.00  Forslidsgården: Passionsandakter

Skärtorsdagen 13 april
19.00  Källs Nöbbelöv: Skärtorsdagsmässa
19.00  Felestad: Skärtorsdagsmässa

Långfredagen 14 april
10.00  Svalöv: Långfredagsgudstjänst
15.00  Norra Skrävlinge: Långfredagsgudstjänst
18.00  Billeberga: Långfredagsgudstjänst

Påskafton, lördag 15 april
23.00  Svalöv: Påsknattsmässa

Påskdagen, söndag 16 april
10.00  Torrlösa: Påskmässa
10.00  Norrvidinge: Påskmässa, kyrkokören
18.00  Billeberga: Påskmässa. 
 Emma Denward, sång

Annandag påsk, måndag 17 april
10.00  Källs Nöbbelöv: Gudstjänst, sammanlyst			
	 i	pastoratet

Vårens gudstjänster
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Torsdag 20 april
8.30  Svalöv: Morgonmässa

Söndag 23 april
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst
10.00  Sireköpinge: Gudstjänst
18.00  Felestad: Mässa i stillhet. Körsång

Onsdag 26 april
19.00  Torrlösa: Musik, tystnad, bön
 (Se sid. 8)

Söndag 30 april
10.00  Svalöv: Mässa, sammanlyst	i	pasto-	
	 ratet

Torsdag 4 maj
8.30 Teckomatorps f-hem: Morgonmässa
18.00 Teckomatorps f-hem: Enkel mässa

Lördag 6 maj
14.00 Billeberga: Mässa med konfirmation

Söndag 7 maj
10.00  Norrvidinge: Gudstjänst
10.00  Felestad: Mässa
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda  
 toner

Söndag 14 maj
10.00  Källs Nöbbelöv: Gudstjänst
10.00 Tirup: Gudstjänst
18.00  Billeberga: Gudstjänst

Torsdag 18 maj
8.30  Felestad: Morgonmässa

Lördag 20 maj
14.00 Torrlösa: Mässa med konfirmation

Söndag 21 maj
10.00  Sireköpinge: Gudstjänst
10.00  Norra Skrävlinge: Mässa
18.00  Felestad: Mässa i stillhet

Kristi himmelsfärds dag, torsdag 25 maj
9.00  Svalöv: Gudstjänst, kyrkkaffe
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst, Barn- 
	 kören	m.fl.	Efterföljande	församlingsfest.

Söndag 28 maj
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst
10.00  Torrlösa: Mässa
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst

Onsdag 31 maj
19.00  Norra Skrävlinge: Musik, tystnad, bön
 (Se sid. 8)
 
Torsdag 1 juni
8.30  Torrlösa: Morgonmässa

Pingstdagen, söndag 4 juni
10.00  Svalöv: Mässa
10.00  Norrvidinge: Mässa
18.00  Billeberga: Gudstjänst

Annandag pingst, måndag 5 juni
18.00  Felestad: Gudstjänst, sammanlyst	i	pas-	
	 toratet

Söndag 11 juni, Heliga trefaldighets dag
10.00  Källs Nöbbelöv: Gudstjänst
10.00  Torrlösa: Mässa
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda  
 toner

Lördag 17 juni
11.00 Billeberga: Andakt, Körsång:	”Sjung	med		
	 vinden”,	inleder	Billebergadagen. 

Söndag 18 juni
10.00  Norrvidinge: Mässa
10.00  Tirup: Gudstjänst
18.00  Sireköpinge: Mässa med rofyllda toner

Med reservation för ändringar. Se vår 
facebooksida eller hemsidan för vidare information:
facebook.com/svalovsbygdenspastorat
svenskakyrkan.se/svalovsbygden



Till sistKontaktuppgifter
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
Tel. 0418-66 77 34, 0703 52 06 45

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

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

Källs Nöbbelövs kyrka
Irena Pålsson, 0702-278008

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

Sireköpinge kyrka
Johan Einarsson, 0767-929492

Billeberga kyrka
Ronny Törnkvist, 070-2119405

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

Svalövs kyrka
Calle Törn, 0767-949492

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

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

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

wwww.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Facebook:
www.facebook.com/svalovsbygdenspastorat

Med saknad och tacksamhet meddelar vi att vår församlingspeda-
gog Lena Johansson-Ohlström kommer att byta tjänst under våren. 
I sex år har Lena jobbat oförtröttligt med barn och unga i Teckoma-
torp – och med alla andra människor som har kommit och gått i 
församlingshemmet. 

Vad skall du göra härnäst?
– Jag skall börja arbeta på Sundsgårdens folkhögskola som ligger 

mellan Rydebäck och Råå. Där skall jag jobba som skolkurator på 
halvtid och som boendestödjare på halvtid. 

Var det ett svårt beslut att byta tjänst?
– Ja, det var ju ett övervägande för och emot och det var inte 

självklart. Men jag kände också att skall jag jobba med något annat, 
skall jag hinna med något annat innan pensioneringen, höll jag på 
att säga, så var det dags nu. Det var läge nu och tillfälle gavs. Men 
det var naturligtvis inte enkelt, det är alltid svårt när man skall bryta 
upp, tycker jag.

Jag har haft sex fantastiskt roliga år här. Jag fick uppdraget när jag 
började att utveckla barn- och ungdomsarbetet i församlingen och 
jag har gjort så gott jag kunnat. Sedan har jag fått vara med om ut-
byggnaden av församlingshemmet som fått nya stora lokaler och det 
var en spännande och rolig process. Sedan har vi försökt att fylla det 
här huset med aktiviteter och jobbat för att människor som bor här 
skall känna att det är en plats för dem – att göra det till en mötes-
plats för människor. Där har vi kommit en bit på väg och jag hoppas 
att det fortsätter så.

Och vad kommer du att sakna mest från Teckomatorp?
– Alla människorna! Alla barn och ungdomar som varit här under 

alla dessa år.
Tack för allt du gjort och det du har betytt för människorna här! Vi 

önskar dig all lycka och glädje i din nya tjänst i Guds skapelse.
Jakten på Lenas efterträdare är redan igång.
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Under detta år har vi en vikarie-
rande kantor i vårt arbetslag, Hå-
kan Falk, som vanligtvis slår på 
sina tangenter i Landskrona för-
samling. 

Välkommen, Håkan!


