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1 Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like. Därför, så länge världen står,
det efter vinter kommer vår också i andens rike.

2 Som fåglars kör i lund och mark besjunger våren, 
blid och stark, och livets alla under, vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann i påskens morgonstunder.

3 Snart alla ängar stå i skrud, och skogen kläder sig som brud,
när livets krafter blomma. Så komme vår i Jesu namn
i folkens liv, i kyrkans famn, till alla själars fromma. 
               

Sv ps 198

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), en av 
Danmarks viktigaste tänkare, psalmdiktare och politi-
ker, diktade denna psalm till en påskkantat 1846. För-
modligen är han den som tydligast format det vi kan 
kalla danskhet. Som präst, skolman, demokratiivrande 
politiker och  översättare av kyrkofäder till danska blev 
han en folkuppfostrare i såväl teologiskt som politiskt 
hänseende. Och som sådan saknar han motsvarighet 
i Sverige och måhända även i världen. Ingen enskild 
personlighet i Sverige har under generationer format 
och genomsyrat folkets andliga och kulturella liv som 
Grundtvig gjorde i vårt grannland. Dessvärre blev han 
aldrig riktigt känd i Sverige, trots att han grundade det 
nordiska fenomenet folkhögskolor som vi idag är så be-
kanta med – inte minst i Svalöv där Fridhem ligger som 
ett levande och kulturskapande minne över Grundtvig. 

   I vår psalmbok finns dock nio texter av hans pen-
na. Den svenske prosten Inge Löfström, verksam inom 
1969 års psalmbokskommitté, skriver: 

”Som psalmdiktare gjorde sig Grundtvig mest upp-
skattad, och hans psalmer dominerar den danska 
psalmboken. Han var framför allt påskens diktare och 
besjunger ofta livets seger. En klang av glädje och lov-
sång ljuder i många av hans texter. Han kunde också 

med enkla ord behandla troslivets samband med var-
dagslivet.” (ur Så skall orden evigt glöda)

Grundtvig var en av de människor som fått gåvan att 
skapa och skriva på ett språk som människor kunde ta 
till sig. Hans ord blev livgivande för den danska folk-
kyrkan och Danmarks folk. I hans ord fanns det liv och 
kraft såsom Johannesevangeliets prolog beskriver Kris-
tus – Ordet: 

I Ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i 
mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Det är välkända ord som är värda att komma ihåg i 
tider av vintermörker. Nu vrider sig emellertid vår jord, 
som ville den rätta till sig i fåtöljen för att få det lite 
bekvämare och vi får se hur ljuset vecka för vecka åter 
kommer till oss. 

I skrivande stund är vi inne i fastan och Svenska kyr-
kans fastekampanj är igång. Som vanligt samlar vi in 
pengar till kyrkans internationella arbete och i år går 
pengarna till katastrofhjälp. I en katastrof  behöver 
människor mat, vatten och tak över huvudet. Men ock-
så värdighet och hopp. Därför arbetar Svenska kyrkan 
med psykosocialt stöd som gör att människor kan gå 
från att överleva till att leva. I våra kyrkor och försam-
lingshem finns insamlingsbössor utställda. Där kan man 
lägga sin gåva om man inte har möjlighet att bidra till 
kollekten under våra gudstjänster.

Vi ser fram emot att möta dig i våra verksamheter 
och gudstjänster under våren och vi ser med glädje fram 
emot våra nya medarbetare som du möter på sidan 4-5.

Erik Edqvist

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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Varje onsdag
8.00 Forslidsgården: Morgonbön

10.00 Ängslyckan: Andakt

Första & tredje onsdagen i månaden
14.30 Solgården: Andakt

Teckomatorp  
Träffas i Teckomatorps församlingshem.

Onsdag 21 mars 18.30 
Sång och musik med Frälsningsarmén, Ystad

Onsdag 18 april 18.30  
Trivselkväll med Georg Wehlin Billinge.

Tisdag 22 maj
Vårutflykt (enligt särskilt program). Kontakt: Sten   
    Johansson, 0418-660550

Svalöv Träffas på Forslidsgården.   
   Kontakt: Hans-Gösta Hansson, 
    0418-662279
Måndag 12 mars 14.00  
Bo Göran Svensson underhåller med sång & musik

Måndag 9 april 14.00  
Kyrkoherde Kjell Thorsson håller föredrag

Måndag 14 maj 14.00  
Ulla Tengberg: Var välkommen, kära du.
  Till Carl Larssons fru.

Onsdag 13 juni  
Utfärd med de boende på Solgården.
Medlemmar som vill följa med får själva ta sig dit 
och själv betala. (I mån av plats kan vi erbjuda 
skjuts.) Vi kör från Solgården kl. 14.00. Anmälan 
göres till Sven, 0736-381854 senast den 7 juni.

LEKMANNAKÅREN

Kyrkofullmäktige
sammanträder 

Tisdagen 20 mars
Tisdagen 29 maj

kl. 19.00 på Forslidsgården 
i Svalöv

Fastesoppa 
på Forslidsgården

Torsdag 1 mars
Torsdag 15 mars

kl. 12.00

Pris: 60 kr. Pengarna går till Svenska 
kyrkans internationella arbete.



Kalendariet
Våra verksamheter
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Under våren kommer du att få möta våra tre nya medarbetare. En av dem har 
varit hoss oss sedan i december men från och med den 1 mars finns det sam-
manlagt tre nya ansikten att möta. Vi tar emot dem med kärlek och förväntan 
och ser fram emot att ta del av de gåvor som de kommer att berika vårt pasto-
rat med.

Hej, mitt namn är Mikael Frostin. Jag är 45 år och 
er nya församlingspedagog från och med 1 mars. 
Jag ser framemot att få börja arbeta i ert pastorat. 
I dryga 20 års tid har jag arbetat med stort engage-
mang som församlingspedagog i Filborna försam-
ling i Helsingborg. Jag känner mig nöjd med Hel-
singborg och är mycket glad att få chansen att börja 
arbeta här i Svalövsbygdens pastorat.

Jag är uppväxt i Lund i en prästfamilj, min pap-
pa var präst men arbetade som lärare på teologiska 
fakulteten i Lund. Jag hade inte tänkt att jag skul-
le ha min framtida yrkeskarriär inom kyrkan, även 
om min pappa var en mycket viktig person i mitt 
liv. Jag visste väl inte riktigt vad det skulle bli med 
mig. Men jag var aktiv inom kyrkans ungdom och 
via några vänner fick jag tips att göra ett volontärår 
inom Svenska kyrkan – ”Diakonala året”. Det blev 
en möjlighet att flytta hemifrån och prova på att 
hjälpa till i en församling i Eskilstuna under ett års 
tid. Detta inspirerade mig att utbilda mig till för-
samlingsassistent och senare församlingspedagog. 
Detta är ett val jag inte har ångrat. 

Jag lever nu tillsammans med min fru Ann och 
vår son Theo som är fyllda 1 år. Det är vårt första 
barn så vi har en spännande tid framför oss. Vi bor 
i Klippan sedan ett par år tillbaka, där vi trivs bra.

Jag tycker det är avkopplande att rensa ogräs och 
pyssla i trädgården. Eller så ger jag mig på något 
litet byggprojekt som tillexempel staket eller liknan-
de.

Har sedan barndomen ägnat mycket tid åt att spe-
la schack i Helsingborgs schacksällskap och spelar 

numera i Klippans schackklubb. Det är en skön av-
koppling där man kan glömma allt annat och kon-
centrera sig på schackspelets klurigheter.

Inom mitt arbete har jag som mål att på olika sätt 
bidra till en upplevelse av kristen tro för dem som 
möter kyrkan. Hur vi som kyrka skall ge förutsätt-
ningar för en sådan upplevelse tror jag är lite olika 
beroende på sammanhang. Jag tror på kombinatio-
nen av att känna gemenskap och tillhörighet med 
att få dela andakt, samtal och aktivitet. Detta tror 
jag kan, var för sig eller allt tillsammans, bidra till 
en sådan upplevelse. Vikten av att få känna sig sedd 
och betydelsefull är något vi i kyrkan kan ge och 
dela tillsammans.

Jag ser fram emot många möten och ett spännan-
de arbete i Svalövsbygdens pastorat.

Mikael Frostin, församlingspedagog

Mikael Frostin  församlingspedagog

Nya medarbetare
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Carl Eliasson  präst
Hej! Mitt namn är Carl Eliasson och jag ser med 
stor glädje fram emot att påbörja min tjänst som 
komminister i Svalövsbygdens pastorat! 

Jag är uppvuxen på ett lantbruk norr om Skövde 
och har studerat teologi i Lund. Under studietiden 
fördjupade jag mig särskilt i Gustaf  Wingrens teo-
logiska författarskap. Wingren räknas som en av 
Sveriges mest inflytelserika teologer och jag tycker 
mycket om att referera till hans teologiska tänkande 
som i mångt och mycket handlar om att tillämpa en 
evangelisk luthersk teologi i ett modernt samhälle.

Jag är prästvigd för Skara stift och kommer när-
mast från tjänstgöring i Varabygdens församling 
som är belägen på Västgötaslätten. 

Under studietiden träffade jag min hustru Char-
lotte som är född i Asmundtorp. Något som gläder 
oss mycket är att vi i november 2017 blev föräldrar 
till en lite flicka vid namn Lydia. 

Jag ser fram emot att möta er i pastoratets guds-
tjänster och verksamheter!

Med bön om Guds rika välsignelse,

Carl Eliasson, komminister

Ord och toner behöver vi. Vi behöver massor av 
dem. När det gäller dem så är min hunger omättlig. 
Och omöjlig att mäta, dvs. omätlig. Både ord och 
toner ger väl helt enkelt medel att leva – livsmedel! 
För att inte tala om all glädje, gemenskap och tröst 
de ger.

Därför är jag glad att jag för närvarande behövs i 
personalgänget i Ert pastorat!

Spännande och krävande på samma gång! 
Efter studier på Socialhögskolan hamnade jag 

som assistent hos Skyddskonsulenten, numera Kri-
minalvårdens frivård. Jag träffade min livskamrat 
Mats och vi hade lyckan att få två barn tillsammans. 
När jag efter barnledighet skulle börja jobba igen så 
kom jag till en avgörande vändpunkt i mitt yrkesliv. 
Hade många vänner och nätverk i musikbranschen, 
som betydde mycket för mig. Jag började jobba som 
kantor och som lärare i musikskola/kulturskola. Jag 
trivdes från första stund med att få lov att ge vidare 
av det som givit mig så mycket, nämligen musiken.

Det känns ärligt talat som om åren flugit iväg.  
Visst har jag – som de flesta av oss – inte undgått 

att hamna i kris. Men krisen är ju också en möjlighet 
och den får vi försöka ta vara på. Den som söker 
han finner …

Hoppas vi ses! Vi behöver vara många som håller 
igång musiken!

Varm hälsning från 
Barbro Lidberg, vikarierande kantor

Barbro Lidberg  kantor
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Välkomna att vara med att sjunga på 
påsknatten i projektkören!

Bl a Hallelujakören ur Händels Messias. 
4 övningar och 1 påsknattsmässa!

Lördagarna 3, 10, 17 och 24 mars kl 9:30-11 i 
Svalövs kyrka.

Påsknatten den 31 mars kl 23.30 övning 22.30 i 
Svalövs kyrka.  

För mer info och anmälan: 
outi.ammar@svenskakyrkan.se 

Musik /Tystnad /Bön  kl 19.00
28/2  Teckomatorps församlingshem
25/4 Teckomatorps församlingshem  

30/5 Källs Nöbbelövs kyrka  

Livets gång och hjärtats sång
 Sjung tillsammans! 

Visor, trubadurtoner, gamla schlagers och psalmer 
med tänkvärda texter! 

Onsdagarna   7/3 och 4/4 Välkommen!
 Forslidsgården kl 13.00-13.45

Sång för alla
Teckomatorps församlingshem kl 14.00

Kom och sjung sånger med tänkvärda texter i 
olika genrer. 

Visor, trubadurtoner, schlager och psalmer.
 9 april – Med händer fulla av blommor

16 april – På gröna ängar vid lugna vatten
23 april – Jublande sång på grönskande stig

30 april – O vad världen nu är skön i vårlig 
skrud

Allsång på Ängslyckan med 
Gösta och en gitarr

Måndagarna 
26/2 och 19/3  kl 14.00 

Under stilla veckan och påskhelgen tar vi vara på den 
musikrikedom som finns i vår kristna tradition. 

Vid gudstjänsterna på palmsöndagen börjar vi blicka 
mot skärtorsdagens och långfredagens händelser ge-
nom tonspråket i musiken.

På passionsgudstjänsterna i början av stilla veckan 
kommer vi att höra körsång på måndagen, passionsmu-
sik på tisdagen och sakral jazz på onsdagen. På skärtors-
dagen firar vi mässa i både Felestads kyrka och i Källs 
Nöbbelövs kyrka . Det är då vi klär av altaret inför lång-
fredagen. Det är också de sista gångerna vi använder 
orglar/pianon innan påsknatten. 

Årets stora höjdpunkt när det gäller musiken i guds-
tjänst landar i påsknatten då vi firar påsknattsmässa i 
Svalövs kyrka. Vi inleder natten med långfredagsmusik 
genom att följa både Maria, Petrus och andra lärjungar 
till korset och graven. Detta gör vi tonerna av negro 
spirituals, musik av Pergolesi och Bach.

När påskens glädjebudskap ”Kristus är uppstånden 
från de döda” utropas, byts de vemodiga tonerna mot 
jubel. Kören, solisterna, instrumenten, nu även med or-
gel och trumpet, stämmer in i glädjerop.

Psalmer från medeltid till nutid sjungs för att ropa ut 
”Uppstånden är Guds Son!”

En av våra konfirmandgrupper kommer att medver-
ka med rekvisita, ljuständning och påklädning av altaret 
tillsammans med kyrkvärdar.

Kom gärna och delta i påsknattens drama!

Outi Ben Ammar, organist

Musik från palmsöndagen till påskdagen

Musiken i kyrkan



Pilgrimsvandring
med Anne Thylén & Lena Bengtsson

En pilgrim är en människa som ger sig av för att 
vandra till en helig plats, vilket samtidigt blir en inre 
vandring: här och nu. Själva rörelsen, uppbrottet 
från vardagen, att gå livets väg. Några timmar av 
frihet, enkelhet och bekymmerslöshet.

Vi går på grus- och gräsvägar i vacker grönskande 
natur, en del i öppet landskap och mycket i vind-
skyddande skog. Vi tar pauser där vi intager med-
havd fika.

Vi går i rad och större delen av vandringen i tyst-
nad. Pauserna är med samtal där även sång och bön 
förekommer. Vi går 4 km i timmen och då kan man 
hitta både rytm och meditation i vandringen.

Vi går i alla väder. Tag oömma skodon, det kan 
vara vått i gräset.

I dagsläget är datum inte satta för vandringen men 
kontakta Anne eller Lena för mer information.

Anne Thylén 
0418-440027, anne.thylen@gmail.com
Lena Bengtsson  
0418-442177, a.lena.bengtsson@hotmail.com

Jag vill med dessa rader uppmuntra fler att 
ta del av Musik, tystnad, bön som är en ons-
dagskväll i månaden. Tiden är kl. 19.00, just 
för att de flesta då har hunnit avsluta dagens 
göromål.

Efter kyrkklockornas klang tar musiken vid 
med olika medverkande musiker vid varje till-
fälle.

Det är rofyllt att bara sitta ner, sluta ögonen 
och njuta av väl valda stycken!

Tystnaden tar vid i några minuter. På det föl-

jer tjänstgörande präst med en kort bön samt 
kvällens enda psalm där alla får sjunga med. 
Kvällen avslutas med musik och vi lämnar kyr-
kan i stillhet och med stort välbefinnande!

Gudstjänstformen Musik, tystnad, bön star-
tade för tio år sedan av dåvarande kyrkoher-
de i Teckomatorp, Undine Hellström. Det är 
en fin tradition som du är välkommen till!

Birgitta Sonesson, Källs Nöbbelöv

Några ord om Musik, tystnad, bön

Öppet café i Tågarp
Tisdagar jämna veckor kl. 13-15

Andakt med sopplunch 
i Tågarp 

Torsdagar udda veckor kl. 12.00
(dock ej skärtorsdagen 29 mars)

7
Pilgrimskors på väggen i domkyrkans 
krypta, Lund.
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Vill du bli 

RIDDARE 
i Svalövsbygdens pastorat? 

Du fyller 8 år under 2018!
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.

Vänskap   Trofasthet
Tjänstvillighet   Ärlighet
Tålamod   Dop

Tillsammans lär vi oss mer om oss själ-
va och hur vi bör vara mot varandra.
Träffar: 10 mars kl 10-13, 26 mars kl 
10-13, 26 mars heldag, 7 april 10-13, 
15/4 13-15 och 13/5 dubbning i Fe-
lestads kyrka.

Kontakta Susanne Åberg, pedagog 
072-214 72 78

Välkommen till Småkockarna 
du som är 9-11 år!

En ny omgång börjar v 10.
Billeberga kl 15-17 på måndag
Felestad kl 15.30-17.30 onsdag

Teckomatorp kl 14.30-16.30 torsdag
Vi träffas 5 gånger med uppehåll för 

påsklov
Anmälan till 

susanne.aberg@svenskakyrkan.se
0418-66 77 40

0722-14 72 78 (sms)

Sång, saga och slappisstund

Barn 4-6 år
Hur kan vi vara mot varandra? 

Tillsammans klurar vi på detta genom sa-
gofigurer, sånger och en slappis-stund. 
Hjälphunden har fall att lösa och vi föl-

jer med på utryckningarna! 
Vill du vara med? 

Medföljande vuxen har möjlighet att 
sitta ner med en kopp kaffe/te under ti-

den.
Anmälan senast 23/3 till:

Karin Domrös, karin.domros@svenska-
kyrkan.se   0705-626809 eller

Anna-Lena Andersson, 
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se  

0702-902435

Onsdagarna 11/4, 18/4, 25/4 och 2/5
kl 16.30-17.15 

Tågarps församlingshem

Hjälphunden väntar på fler fall att lösa.

Barnverksamhet
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När kristendomen för tusen år sedan kom till Nor-
den sökte sig människorna till en gemensam kyr-
ka. Från ordet ”söka” tror man att ordet ”socken” 
härstammar. Socknen blev det geografiska området 
för dem, som sökte sig till samman kyrka. De bygg-
de sin kyrka och kallade sin präst. En del socknar 
hade inte råd att anställa en egen präst. De gick då 
samman i pastorat, som blev kyrkoherdens, pastors 
ämbetsområde.

I många hundra år bestod denna indelning. Först 
i slutet av nittonhundratalet och framför allt efter 
år 2000, då kyrkan skildes från staten, har det skett 
förändringar i kyrkans struktur.

Den 1 januari 2014 bildades Svalövbygdens pas-
torat, som består av tre församlingar, Teckoma-
torps församling; de gamla socknarna Norrvidinge, 
Norra Skrävlinge och Källs Nöbbelöv; Billeber-
ga-Sireköpinge församling och Svalövs församling 
de gamla socknarna Torrlösa, Svalöv, Felestad och 
Tirup.

Beslutande organ i pastoratet är Kyrkofullmäkti-
ge, som av de röstberättigade i pastoratet väljes vid 
allmänna val, senast i september 2017. Kyrkofull-
mäktige beslutar i principiella ärenden, om budget, 
bokslut, kyrkoavgift, andra viktiga ekonomiska frå-
gor och om mål och riktlinjer för verksamheten.

Kyrkofullmäktige väljer ett kyrkoråd, som är pas-
toratets styrelse och som verkställer fullmäktiges 
beslut. Ett kyrkoråd ska ha omsorg om försam-
lingslivet och ska gemensamt med kyrkoherden ha 
ansvar för att kyrkans grundläggande uppgift blir 
utförd i församlingarna.

Varför ska det då finnas församlingsråd? 
Vid kyrkomötet 2012 beslutades att i pastorat, 

som omfattar mer än en församling, ska 
från och med år 2014 finnas ett församlingsråd 

i varje församling Val av ledamöter och ersättare 
i detta göres av kyrkofullmäktige. För att hela för-
samlingen ska ha möjlighet att påverka valet av för-

samlingsråd ska medlemmarna ges möjlighet att vid 
ett allmänt församlingsmöte föreslå kandidater till 
detta råd. I år utlystes tiden för detta möte något 
sent men genomfördes i alla tre församlingarna den 
23/1, då kandidater till församlings-råden nomi-
nerades. Råden valdes vid kyrkofullmäktiges sam-
manträde den 30/1. Varje församlingsråd har sex 
ordinarie ledamöter och minst tre ersättare. Valbar 
var den, som är bosatt i församlingen, är över 18 
år, tillhör svenska kyrkan och är döpt i svenska kyr-
kan eller i annan kristen kyrka ex katolska kyrkan, 
ortodoxa kyrkan eller i annat kristet samfund. Kyr-
koherden, eller den präst som han utser, är som i 
kyrkorådet självskriven ledamot i församlingsråden

Församlingsråden har av kyrkoordningen fast-
ställda arbetsuppgifter. Dessa är i stor utsträckning 
frågor, som hör hemma inom gudstjänstlivet och i 
den kyrkliga verksamheten och är direkt knutna till 
församlingarnas grundläggande uppgifter, som är 
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission. 

Tanken med församlingsråd är också att de ska 
kunna arbeta tillsamman i församlingarnas guds-
tjänstfirande och andra aktiviteter. Kyrkoherde 
(präst) och församlingsråd ska enligt kyrkoordning-
en samråda med varandra. För mig leder detta tan-
karna bakåt i tiden och församlingsråden får en del 
drag av gamla strukturer i våra socknar.

Vill DU/NI veta mera om församlingsråden kon-
takta oss via pastorsexpeditionen.

I veckan före fastlagssöndagen
Kjerstin Sörngård Thulin

VARFÖR     FÖRSAMLINGSRÅD?



Söndag 4 mars, 3:e söndagen i fastan
10.00  Teckomatorps f-hem: Mässa Sångensemble
10.00  Torrlösa: Gudstjänst Orgelmusik i fastan
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda   
 toner

Torsdag 8 mars
8.30  Forslidsgården: Morgonmässa

Söndag 11 mars, Midfastosöndagen
10.00  Svalöv: Mässa. Välkomnande av nya med-  
	 arbetare.	Kyrkkaffe.	Sammanlyst	i	pastoratet.	
	 Buss	avgår	från	Teckomatorps	f-hem	kl.	9.30			
	 och	från	Billeberga	f-hem	kl.	9.40
18.00  Billeberga: Gudstjänst

Torsdag 15 mars
18.00 Teckomatorps f-hem: Enkel mässa

Söndag 18 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
10.00  Tirup: Gudstjänst
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst med   
	 våffelfest.	Kyrkomusikelever	medverkar
18.00  Billeberga: Mässa	Syföreningens	våffelfi-
	 	 	 								rande	16.00-17.45
Torsdag 22 mars
8.30 Felestad: Morgonmässa

Söndag 25 mars, Palmsöndagen
10.00  Källs Nöbbelöv: Gudstjänst Passionsmusik  
	 	 	 				på	orgel
10.00  Svalöv: Mässa Körsång
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda   
 toner

Mån 26 mars & tis 27 mars
18.00 Forslidsgården: Passionsandakter med   
	 	 					körsång	resp.	passionsmusik

Onsdag 28 mars
18.00 Felestad: Passionsandakt med sakral jazz

Skärtorsdagen 29 mars
19.00  Källs Nöbbelöv: Skärtorsdagsmässa
19.00  Felestad: Skärtorsdagsmässa Stilla	piano-
       musik

Långfredagen 30 mars
10.00  Svalöv: Långfredagsgudstjänst 
   A	cappellasång
15.00  Norra Skrävlinge: Långfredagsgudstjänst
          A	cappellasång

18.00  Billeberga: Långfredagsgudstjänst
          A	cappellasång

Påskafton, lördag 31 mars
23.30  Svalöv: Påsknattsmässa Kör, instrumenta-
	 	 	lister	och	solister

Påskdagen, söndag 1 april
10.00  Torrlösa: Påskmässa
       jublande orgelmusik
10.00  Teckomatorps f-hem: Påskmässa 
18.00  Billeberga: Påskmässa Orgeljubel

Annandag påsk, måndag 2 april
10.00  Felestad: Gudstjänst sammanlyst 

Torsdg 5 april
8.30 Teckomatorps f-hem: Morgonmässa

Söndag 8 april, 2:a söndagen i påsktiden
10.00 Felestad: Gudstjänst Småkockarna bjuder  
	 på	kyrkkaffe
10.00 Norra Skrävlinge: Mässa
18.00 Billeberga: Gudstjänst

Söndag 15 april, 3:e söndagen i påsktiden
10.00 Svalöv: Gudstjänst
10.00 Källs Nöbbelöv: Gudstjänst
18.00 Sireköpinge: Mässa med rofyllda toner

Vårens gudstjänster
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Torsdg 19 april
8.30 Svalöv: Morgonmässa
18.00 Teckomatorps f-hem: Enkel mässa

Söndag 22 april, 4:e söndagen i påsktiden
10.00  Teckomatorps f-hem: Mässa
18.00  Felestad: Mässa i stillhet Körsång
 Sammanlyst

Onsdag 25 april
19.00  Teckomatorps f-hem: Musik, tystnad,  
 bön
 
Söndag 29 april, 5:e söndagen i påsktiden
10.00 Torrlösa: Mässa
10.00 Norrvidinge: Gudstjänst
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda  
 toner

Torsdag 3 maj
8.30 Billeberga: Morgonmässa

Söndag 6 maj, Bönsöndagen
10.00  Tirup: Gudstjänst
10.00  Norra Skrävlinge: Mässa
18.00 Billeberga: Gudstjänst

Torsdag 10 maj, Kristi himmelsfärds dag
9.00 Svalöv/kyrkoruinen: Gudstjänst

Söndag 13 maj, söndagen före pingst
10.00  Källs Nöbbelöv: Gudstjänst
10.00 Felestad: Mässa
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda  
 toner

Torsdag 17 maj
8.30  Torrlösa: Morgonmässa
18.00 Teckomatorps f-hem: Enkel mässa

Söndag 20 maj, Pingstdagen
10.00 Teckomatorps f-hem: Mässa våravslut-
	 	 	 	 		ning,	kyrkkaffe
18.00 Felestad: Mässa i stillhet Körsång. 
      Sammanlyst

Måndag 21 maj, Annandag pingst
18.00 Källs Nöbbelöv: Gudstjänst Sammanlyst

Söndag 27 maj, heliga Trefaldighets dag
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst
10.00  Svalöv: Mässa
18.00  Billeberga: Musikgudstjänst

Onsdag 30 maj
19.00 Källs Nöbbelöv: Musik, tystnad, bön

Torsdag 31 maj
8.30  Felestad: Morgonmässa

Söndag 3 juni, 1:a söndagen e Trefaldighet
10.00  Torrlösa: Gudstjänst
18.00  Teckomatorps f-hem: Musikgudstjänst
      Sammanlyst

Söndag 10 juni, 2:a söndagen e Trefaldighet
10.00  Felestad: Mässa
10.00  Teckomatorps f-hem: Gudstjänst
18.00  Billeberga: Gudstjänst

Söndag 17 juni, 3:e söndagen e Trefaldighet
10.00 Norrvidinge: Mässa
10.00 Svalöv: Gudstjänst
18.00  Sireköpinge: Gudstjänst med rofyllda  
 toner

Med reservation för ändringar. Se vår 
facebooksida eller hemsidan för vidare 
information:

facebook.com/svalovsbygdenspastorat

svenskakyrkan.se/svalovsbygden
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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, 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

Carl Eliasson, komminister
Tel. 0418-66 77 21, 0705-62 68 09

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

Barbro Lidberg, vik kantor
Tel. 0418-66 77 34, 0705 28 20 91

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

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

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

Källs Nöbbelövs kyrka
Irena Pålsson, 0702-278008

Norrvidinge & N 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
Mikael Svensson 0722-366100

Svalövs kyrka
Calle Törn, 0767-949492

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

Svenska kyrkans gudstjänster följer alltid ett visst mönster och har en spe-
ciell fastlagd ordning. Oavsett om det gäller dop, konfirmation, vigsel, be-
gravning eller söndagens högmässa, finns det reglerat hur detta skall gå till 
i den bok som i dagsläget heter Den svenska kyrkohandboken, som godkändes 
och togs i bruk 1986.

I denna bok finns ordningen för gudstjänsterna och de formuleringar 
och böner som prästen skall använda sig av, samt den liturgiska musik som 
kyrkomusikern skall spela. Som tur är finns det flera alternativ, ofta bero-
ende på vilken tid i kyrkoåret vi befinner oss. De som leder gudstjänsten 
behöver därför inte upprepa och använda sig av precis samma formule-
ringar eller musikstycken söndag efter söndag. Ofta finns det också en 
föreskriven möjlighet att formulera sig fritt. Detta gäller ju framför allt 
predikan, psalmsång och postludium, men även vissa böner och inled-
ningsord vid gudstjänsterna är fria. 

Frihet under ansvar, skulle man kunna säga, för vad som helst går inte an. 
Allt som sker, spelas, sjungs och sägs vid en gudstjänst skall vara uttryck 
för kyrkans tro, bekännelse och lära. Man skall kunna besöka en högmässa 
i Kiruna och en i Svalöv och känna igen kyrkans väsen. Det är poängen. 
Detta är vi – vi är Svenska kyrkan och vi firar gudstjänst i enlighet med den 
allmänneliga, världsvida kristna kyrkan. För även en gudstjänst i Tyskland, 
Italien eller Storbritannien följer i stort sett samma ordning som vi gör här.

Vad som sker i och med den nya kyrkohandboken är en förnyelse – inte 
en total nyskapelse. Svenska kyrkans gudstjänster, som är hennes främsta 
uttryck för tron på den levande Guden, hämtar sina former för tillbedjan 
och lovsång från den kyrka som Kristus själv grundade, den kyrka som 
tog form under vår tideräknings första århundraden, den kyrka som under 
medeltiden berikades med bla den gregorianska musiken, den kyrka som 
under reformationen på 1500-talet berikades med olika folkspråk och som 
under alla sekekler har berikats med människors erfarenheter av Gud, ska-
pelsen och medmänniskan.

Debatten om den nya handboken, som nu skall tas i bruk har varit påtag-
lig, såväl inom som utanför kyrkan. Tunga instanser har yttrat sig i frågan 
och handboken har diskuterats i SVT:s morgonsoffa. Att det blir hetsig 
debatt och till och med krockar mellan olika ståndpunkter är emellertid 
ingenting nytt och borde väl snarast vara ett sundhetstecken. Få av oss 
vet och minns t ex hur hård debatten var när 1942 års kyrkohandhandbok 
arbetades fram – och då fanns ändå inte den uppsjö av möjligheter att ut-
trycka sin åsikt och gå i debatt som dagens medier erbjuder.

Oavsett vad man må anse om behovet av en ny kyrkohandbok samt dess 
fördelar och nackdelar, är vi förpliktigade att börja använda den under år 
2018. Officiellt tas Kyrkohandbok för Svenska kyrkan i bruk på pingstdagen. 
Många församlingar har dock bett om uppskov från detta. Vi har bett 
domkapitlet i Lund att få avvakta eftersom gudstjänstböckerna inte kom-
mer att vara oss tillhanda förrän i mitten av mars. De församlingar som har 
varit försöksförsamlingar och som således redan har arbetat med den nya 
kyrkohandboken kan troligen tämligen enkelt gå över till den nya. Hos oss 
kommer det troligen att dröja fram till första advent innan vi helt och fullt 
kan fira gudstjänster enligt den nya handboken. 

Det finns dock inte fog för oro. I det mest väsentliga kan vi fortsätta att 
fira våra gudstjänster som vi har gjort under en lång tid i vår bygd, i Fa-
derns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Erik Edqvist, komminister

Ny kyrkohandbok


