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Julhälsning 
Gott Nytt Kyrkoår! Ett år har gått och ett 

nytt har påbörjats, första advent är starten 

på ett nytt kyrkoår. Adventstiden inne-

bär också en förberedelsetid inför julen. 

Bakom alla granar, ljusstakar och stjärnor 

döljer sig budskapet om ett nyfött barn – 

Jesusbarnet. Julens under kommer till oss 

än en gång och ett litet barn som vänder 

upp och ner på tillvaron lyfts fram i ljuset. 

Mitt i vintermörkret behöver vi ljuset 

som bryter igenom. Vi tänder levande ljus 

som brinner med sin varma låga i våra 

hem. Samtidigt ger Jesusbarnet oss hopp 

om ljuset i våra egna liv, en påminnelse 

om Guds oändliga kärlek till oss män-

niskor.

Året som har gått har kantats av både 

sorg och glädje. Personligen är jag mycket 

tacksam över att ha kommit hit till Sva-

lövsbygdens pastorat som er kyrkoherde. 

Jag ser mycket fram emot vad kommande år kommer att ge.

Så, vad väntar nu? Först och främst ska vi fira jul. En härlig tid för många, men en ensam 

och sorglig tid för andra. För mig innebär julen först och främst gemenskap. Och den bi-

drar vi alla till. Därför hoppas jag innerligt att så många som möjligt vill vara med och fira 

julens dagar i våra olika gudstjänster runt om i vårt pastorat. Kom precis som du är, ensam 

eller med familjen. Kom och ta del av julens glädjebudskap och gemenskap. 

Jag önskar er alla en riktigt God och Välsignad Jul! 

Anna Åberg
Kyrkoherde
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Julfin fika 2019 
För tredje året i rad kan vi tillsammans 
försmaka på julen. Lena och Kristina 
har valt ut två receptfavoriter. Ni kom-
mer att bjudas på vallmoskorporna och 
har möjlighet att baka själv med hjälp av 
recepten i Kyrkbladet. Eftersom vi ses på 
Luciadagen är det möjligt att samvaron 
kommer att inspireras av det. Vi firar 
andakt, sjunger, lyssnar till musik och har 
frågesport.

Som vanligt välkomnar vi varmt era 
förslag på sånger, noter, texter i form av 
dikter och berättelser. Vi gör så gott vi 
kan för att infoga förslagen i programmet. 
Senaste datum för inlämning av förslag är 
söndagen den 8 december. Tillsammans 
skapar vi en fin eftermiddag.

Fredag 13 december klockan 14.00, Forslidsgården

Julmys för alla
En pysselkväll för stora och små med enkel 
plockmat. Använd det material som vi  
erbjuder eller ta med pysselgrejor eller  
handarbete du har påbörjat hemma. Kan  
du sticka, virka etc. kanske någon kan få  
din hjälp att lära sig.

Under kvällen har du möjlighet att skänka 
en gåva till Svenska kyrkans internationella 
arbete.

Tisdag 10 december kl. 17.00–19.30 
Billeberga församlingshem
Begränsat antal platser
Sista dag för anmälan 6 december

Anmälan till
Karin Domrös
karin.domros@svenskakyrkan.se 
0705-626 809 

Jenny Weberg
jenny.weberg@svenskakyrkan.se 
0702-119 407

Foto: IKON
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Lena och Kristinas recept

Vallmoskorpor med citron

Ca 25 st.  
100g smör 
1dl socker 
0,5dl rörsocker
1st vaniljstång eller 1 tsk vaniljpulver

4 citroner – rivet skal
2 ägg
1 dl sötmandel – grov hackad
1st bittermandel – riven
5 dl mjöl
½ tsk bakpulver
0,5 dl blå vallmofrö

Instruktioner:
1. Vispa smör, socker, vanilj och citronskal.  

2. Rör ner äggen ett i taget. 
3. Vänd ner resten av ingredienserna och blanda.

4. Dela i 2 rullar.
5. Grädda i mitten av ugnen, 175° ca 25 min.  

6. Tag ut och sänk ugnen till 125°.

7. Skär längderna i en centimeter tjocka skivor. Torka dem i mitten av ugnen ca 15 min eller till  

 skorporna är riktigt torra.

Dinkelbröd med frukt och nötter  

1 bröd:
5 dl siktat dinkelmjöl, 275g
1 dl fiberrika havregryn
200g aprikoser
2 dl blandade nötter, t.ex. hassel- och valnötter

1/2 dl linfrö
2 tsk bikarbonat
1 tsk salt 
4 dl yoghurt 3%

Topping:
2 msk solroskärnor
2 msk pumpakärnor

Instruktioner:
1. Sätt ugnen på 175°. Smörj en avlång  

 bakform, ca. 1 ½ liter med matfett.

2. Blanda dinkelmjöl och havregryn i  

 en bunke. Skär aprikoser i bitar. 

3. Blanda aprikoser, nötter, linfrö,  

 bikarbonat och salt i mjölblandningen.  

 Rör ner yoghurten och blanda till en  

 kladdig deg. Häll degen i formen.  

 Strö på toppingen. 
4. Grädda i nedre delen av ugnen ca.1 timme. Låt brödet svalna på galler.
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Praktik i Svalövsbygdens pastorat 
Mitt namn är Jakob Ahlesten. Jag bor i Svalöv och var 
i somras konfirmand i gruppen ”KonfActive”. Jag valde 
också att ha min prao här i Svalövsbygdens pastorat. 

Efter konfirmationstiden väcktes många tankar som 
har gjort att jag vill fortsätta att vara i kyrkan. Jag har 
tankar om Gud och kristendomen, vad det betyder för 
mig och funderar över hur andra runtomkring mig 
tänker om tro och liv. Jag kan tycka och tänka en sak 
medan en annan person kanske tycker tvärt om, trots 
att vi har samma tro. Det gör det hela väldigt spännan-
de. En musikgudstjänst som jag gick på, hade just det 
som tema, ”Enheten i Kristus”. Det gav mig fler tankar. 

För alla er som funderar på att bli konfirmander kan 
jag säga att det var en superrolig och lärorik tid. Enligt 
mig är det fridfullt och mysigt med andakter, som 
vi ofta hade under konfirmandtiden. Jag trivs i den 
miljön och det var den främsta anledningen till att 
jag sökte mig till Svalövsbygdens pastorat för att göra 
praktik. 

Ett boktips som jag har är en bok som jag fick och läste 
efter min konfirmation. Den heter ”Någon att lita på” 
och är skriven av Ulrica Stigberg. Hon berättar om 
självupplevda situationer som präst. Hon berättar även 

om hur Gud påverkar henne och är med henne, när 
hon möter så mycket folk som hon gör i sitt yrke. 

Jag har under praktiktiden fått en större inblick i hur 
pastoratet arbetar och vad som sker under dagarna. 
Mitt schema har varit väldigt varierande och jag har 
fått testa på mycket. Jag har varit med på allt från 
vigsel, vaktmästeri, sopplunch, andakter, skrivande av 
Kyrkbladet samt träffat musikanter i Kyrkomusikverk-
staden. 

Ha det fortsatt gott och på återseende! 

Jakob Ahlesten

Verksamheter 
för barn 
Gemenskap för barn och vuxna
Vi leker, samtalar, sjunger och fikar tillsammans.
Ingen föranmälan krävs!
Tisdagar kl 9.15-11
Vecka 3-12 i Teckomatorpsförsamlingshem, lov v. 8
Vecka 13-21 i Billebergas församlingshem, lov v. 15
Frågor: Jenny Weberg

Spanarna
Tillsammans gör vi en spännande upptäcktsresa i 
Bibelns värld bland annat genom lek, sång och  
skapande. För dig i åk F-2.
Tisdagar 13.30-15.00
Vecka 3-21 med uppehåll när det är lov
Frågor och anmälan: Susanne Åberg 

Småkockar
Vi lagar mellanmål och lätta kvällsmål. Ibland bakar vi.
Måndagar, för dig i åk 3-5.  
Vecka 3-7 Billeberga församlingshem kl 14-16 
Vecka 9-13 Felestads församlingshem  
kl 14.45-16.45 
Vecka 17-21 Tågarps församlingshem  
kl 14.30-16.30
Frågor och anmälan: Susanne Åberg

Carissimi
Upplev dina sinnen genom sång, skapande, lek, smak 
och snack tillsammans med andra i klass 1-6
Onsdagar kl 14.30-16.30 
Vecka 3-12 i Teckomatorps församlingshem 
Vecka 13-21 i Billeberga församlingshem 
Frågor och anmälan: Susanne Åberg

Jenny Weberg: tel 070-211 94 07 
jenny.weberg@svenskakyrkan.se 
Marie Svensson: tel 0767-68 70 09 
marie.e.svensson@svenskakyrkan.se 
Susanne Åberg: tel 072-214 72 78, 0418-66 77 40 
susanne.aberg@svenskakyrkan.se
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Vikarierande arbetsledande kyrkvaktmästare: 

Lars ”Lasse” Flodin
Hej!
Jag skulle vilja presentera mig kort för dem som inte 
redan vet vem jag är.

Efter min trädgårdsmästarexamen började jag som sä-
songsanställd på Sireköpinge kyrkogård 2011. Där fick 
jag den bästa inskolningen av kyrkvaktmästare Johan 
Einarsson. Jag arbetade ett par säsonger i Sireköpinge 
och även en del på Torrlösa kyrkogård innan jag där 
2014 fick chansen att ta över som kyrkvaktmästare 
efter ytterligare god inskolning av Knut Hansson som 
då gick i pension.

Hösten 2018 fick jag tillfälle att vikariera som arbets-
ledande kyrkvaktmästare för Mia Engdahl som skulle 
vara föräldraledig i ett år. Och nu har jag sedan ett 
drygt år tillbaka haft den stora äran att leda i huvudsak 
kyrkvaktmästarna, säsongsanställda och timanställda 
som jobbar på pastoratets kyrkogårdar. Mina två 
huvudsakliga mål har hela tiden varit att se till så att 
personalen mår bra och att vi håller våra kyrkogårdar 
i ett gott skick – så att våra besökare på kyrkogårdarna 
också mår bra och är nöjda.

Efter snart ett år har jag förstått att det finns många 
bitar och detaljer som ska fungera för att detta ska 
uppnås. Men jag har gjort mitt absolut bästa och kan 
med stolthet ändå sammanfatta det hela med att vi har 
nått ett bra resultat även i år.

Det är en lång process att få nio kyrkogårdar att fung-
era som en gemensam enhet som uppnår samma mål 
och resultat. Vi har fått en hel del gjort de senaste 
åren och vi jobbar hela tiden på att göra förbättringar. 
Jag ser därför mycket positivt på framtiden med 
utvecklingsmöjligheter på många områden. Jag blir 
aldrig riktigt nöjd utan försöker alltid se vad som kan 
förbättras. Det är en stor utmaning men jag har blivit 
bättre på att uppskatta vad vi har fått gjort istället för 
att lägga energi och tankar på vad som ännu inte blivit 
gjort. Visst finns det många detaljer som kan förbättras 
vad gäller hur kyrkogårdarna ser ut och vad de kan er-
bjuda våra besökare i form av innehåll, tillgänglighet, 
information, service etc. och detta kommer vi jobba 
vidare med.

När detta skrivs är vi mitt uppe i ett arbete med inven-
tering efter CGK:s (Centrala Gravvårdkommitténs) 
regler för gravstenssäkring. Jag önskar att detta inte 
vore behövligt. Men det är nödvändigt och det är vår 
skyldighet att nu se över och göra våra kyrkogårdar så 
säkra som möjligt. Samtliga våra kyrkogårdar har legat 
efter med detta en tid. Men bättre sent än aldrig.

Även om jag förstår att det kan komma att röra upp 
känslor så hoppas jag att vi som pastorat tillsammans 
med gravrättsinnehavare ska komma överens och i 
samförstånd se det nödvändiga i detta arbete. Lik-
nande arbete har skett tidigare genom åren, men då 
har det ofta skett med drastiska borttagningar av större 
mängder gravstenar. Detta är något som varken vi eller 
myndigheter vill ska ske igen.

Därför måste vi se till att de gravstenar som anhöriga 
vill ha kvar, ska få stå kvar och att de som pastoratet 
ansvarar för ska vara säkert förankrade så att de kan få 
stå kvar så länge som möjligt. Inom pastoratet har vi 
inte råd att bekosta och göra vid alla dessa gravstenar. 
Vi måste få hjälp av gravrättsinnehavarna själva. Men 
vi tänker se till att de återlämnade gravstenar som kyr-
kan ansvarar för och som enligt antikvarisk expertis på 
något sett har ett unikt material, utseende, eller textin-
nehåll, samt gravstenar som av oss själva blivit utvalda 
och anses historiskt värdefulla, blir kulturmärkta, 
säkrade och får stå kvar.

Det har varit ett händelserikt år på många sätt. Vika-
rierande kyrkoherdar har avlösts efter Kjell Thorssons 
tragiska bortgång. Men jag är mycket tacksam att vi nu 
fått Anna Åberg som ny permanent kyrkoherde som 
ska leda oss framåt.

Nämnas bör också att Mia Engdahl fått en ny tjänst i 
annan kyrkogårdsförvaltning. Jag har fortsatt vikariat 
till mitten på januari 2020. Sedan får vi se vad som 
händer. 

Med vänliga hälsningar,
Lasse
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Gravstenssäkring på  
Norra Skrävlinge kyrkogård
Nyligen påbörjades ett omfattande flerårigt arbete med 
att se över och säkra gravstenar på alla våra kyrkogår-
dar i pastoratet. Först ut är Norra Skrävlinge kyrkogård 
där inventeringen och provtryckningen av samtliga 
gravstenar påbörjades i slutet av september i år. 

Rutiner kring gravstenssäkring
Gravstenen bedöms efter provtryckningen enligt 
CGK’s (Centrala Gravvårdskommitténs) krav och 
riktlinjer. Osäkrade gravstenar utgör en risk för både 
besökare till kyrkogården och i arbetsmiljön. Det finns 
flera olika anledningar till att en gravsten inte uppfyl-
ler de krav som finns för att vara säker. 

De vanligaste är: 
	 •	 gravstenen	lutar	för	mycket
	 •	 gravstenen	eller	delar	på	den	saknar	dubb
	 •	 dubbning	mellan	gravsten	och	sockel	är	 
  otillräcklig/ofullständig
	 •	 dubbning	mellan	sockel	och	gjutning	är	 
  otillräcklig/ofullständig.

Gravstenen kan även bli underkänd om den är limmad 
mot sockeln. Då kan inte gravstenen monteras ned för 
t.ex. omgravering eller förflyttas vid t.ex. jordbegrav-
ningar. Gravstenen ska alltså endast träs på sockelns 
dubbar (utan infästning) så att den går att lyfta bort. 
Är gravstenen limmad blir den direkt underkänd efter-
som det är omöjligt att utföra en fullständig besiktning 
för att kontrollera om dubbningen uppfyller kraven 
från CGK.

Framför alla de gravstenar som inte uppfyller kraven 
sätts det upp gula skyltar med texten: ”Gravstenen ej 
förankrad. Vänligen kontakta vaktmästaren.” Stolpar 
sätts upp med spännband runt gravstenen tills dess 
den åtgärdats eller annat beslut fattats.

Målet med vårt arbete är att skapa säkra och välvår-
dade kyrkogårdar för en lång tid framöver. Det är 
ett delat ansvar mellan kyrkogårdsförvaltningen och 
gravrättsinnehavarna att nå detta. Vi hoppas och tror 
att insatsen kommer att bli bra. Vi har anlitat en entre-
prenör som jobbat med säkring av gravstenar under 
flera år på många kyrkogårdar i Sverige och Danmark, 
med gott resultat. Som huvudman ansvarar vi för att 
återlämnade gravar och kulturgravar är säkrade enligt 
CGK’s krav.

Lars Flodin, 
vikarierande arbetsledande kyrkvaktmästare

Foto: Lars Flodin

Foto: Lars Flodin



Svalövsbygdens pastorat8

Julens musik i våra kyrkor
Söndag 15 december kl. 18:00 i Billeberga kyrka 

”När det lider mot jul”
Julkonsert med pastoratets julkör, instrumentalister och  
musikanter från Kyrkomusikverkstaden. 

Torsdag 26 december kl. 16.00 i Teckomatorps  
församlingshem
Annandag jul 

”Gud är hos oss, ljus i mörkret”
Musikgudstjänst
Sångensemble under ledning av Outi ben Ammar.  
Sammanlyst. 

Söndag 29 december kl. 14:00 i Billeberga kyrka  

Mässa med julens psalmer 
Marie Svensson & Outi ben Ammar klär våra älskade  
julpsalmer i olika dräkter. Sammanlyst i pastoratet.  
Kyrkbuss avgår från Teckomatorps f-hem 13.10,  
Forslidsgården 13.20 (Svalegatan vid Svalörten) och  
Tågarp (busstorget) 13.35. Återfärd ca 15.00. 

Måndag 6 januari kl. 18:00 i Felestads kyrka
Trettondedag jul

”O, vackra stjärna över Betlehem”
Musikgudstjänst
Marie Svensson och Outi Ben Ammar sjunger och spelar på 
olika instrument. Sammanlyst i pastoratet. Kyrkbuss avgår 
från Tågarp (busstorget) 17.10, Billeberga f-hem 17.20,
Teckomatorps f-hem 17.30 och Forslidsgården (Svalegatan 
vid Svalörten) 17.40. Återfärd ca 19.00. 

Öppet café i Tågarps församlingshem 
Sista för året är tisdag 10 december kl. 13-15
Första efter nyår är tisdag 21 januari kl. 13-15
Därefter tisdagar, jämna veckor

Andakt med sopplunch i  
Tågarps församlingshem
Sista för året är torsdag 5 december kl. 12.00
Första efter nyår är torsdag 16 januari kl. 12.00
Därefter torsdagar, udda veckor

Vår församlingsvärdinna Kristina har alltid något gott att servera!
Foto: IKON
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Vinterns gudstjänster
Med reservation för ändringar. Se vår hemsida för senaste informationen.

Söndag 1 december
1:a sön i advent

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

16.00 Gudstjänst
Norrvidinge kyrka 
Kyrkokören medverkar, Center-
kvinnorna bjuder på kyrkkaffe.

18.00 Mässa
Billeberga kyrka

Lördag 7 december
17.00 Luciagudstjänst
Tirups kyrka
Efterföljande luciafest i  
församlingshemmet

Söndag 8 december
2:a sön i advent

10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Gudstjänst
Tågarps församlingshem

18.00 Adventsvesper 
med Svalövs jultomtar
Svalövs kyrka
Sven-Inge Håkansson, sång & viola, 
Outi ben Ammar, piano & orgel

Fredag 13 december
Luciadagen

18.00 Scouternas  
Luciagudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 15 december
3 sön i advent

10.00 Gudstjänst
Norrvidinge kyrka 
Pastoratets riddarskola dubbas. 
Barnkören medverkar,  
efterföljande kyrkkaffe

10.00 Mässa
Felestads kyrka

18.00 Julkonsert –  
”När det lider mot jul”
Billeberga kyrka

Söndag 22 december
4 sön i advent

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Tisdag 24 december
Julafton

10.00 En liten jul- 
gudstjänst – vi sjunger 
julens berättelse
Svalövs kyrka

11.00 Julbön
Norrvidinge kyrka 
Pernilla Erlandsson, solosång

12.00 En liten jul- 
gudstjänst – vi sjunger 
julens berättelse
Sireköpinge kyrka

14.00 Julbön
Billeberga kyrka 
Pernilla Erlandsson, solosång

16.00 Julbön
Felestads kyrka 
Solosång.

23.00 Midnattsmässa
Svalövs kyrka 
Lars Flodin, solosång

Veckans andakter
Varje onsdag:
8.00 Forslidsgården: Morgonbön med frukost
10.00 Ängslyckan: Andakt med frukost

Varannan onsdag (ojämna veckor):
14.30 Solgården: Andakt med fika

OBS! Ingen morgonbön på Forslidsgården 18 dec, 25 dec & 1 jan. 
Inga andakter på Ängslyckan och Solgården 25 dec & 1 jan.

Foto: Peter von Krassow
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Onsdag 25 december
Juldagen

7.00 Julotta
Sireköpinge kyrka 
Kristina Åberg, solosång.

7.00 Julotta
Norra Skrävlinge kyrka

8.00 Julotta med  
efterföljande frukost
Tirups kyrka

Torsdag 26 december
Annandag jul

16.00 Musikgudstjänst 
– ”Gud är hos oss, ljus i 
mörkret”
Teckomatorps församlingshem
Sammanlyst i pastoratet. 

Söndag 29 december
Sön efter jul

14.00 Mässa med julens 
psalmer
Billeberga kyrka 
Sammanlyst i pastoratet. Kyrkbuss 
avgår.

Tisdag 31 december
Nyårsafton

14.00 Nyårsbön
Felestads kyrka

16.00 Nyårsbön
Billeberga kyrka

Onsdag 1 januari
Nyårsdagen

16.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem
Sammanlyst i pastoratet. 

Söndag 5 januari
Sön efter nyår, Trettondedagsafton

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka 
Sammanlyst i pastoratet. 

Måndag 6 januari
Trettondedagen 

18.00 Musikgudstjänst 
– ”O, vackra stjärna över 
Betlehem”
Felestads kyrka 
Sammanlyst i pastoratet. Kyrkbuss 
avgår.

Söndag 12 januari
1 sön efter trettondedagen

10.00  Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka 

Söndag 19 januari
2 sön efter trettondedagen

10.00 Mässa
Felestads kyrka

10.00 Mässa
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka 

Torsdag 23 januari
8.30 Morgonmässa
Teckomatorps församlingshem

Söndag 26 januari
3 sön efter trettondedagen

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Onsdag 29 januari
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Teckomatorps församlingshem

Söndag 2 februari
Kyndelsmässodagen

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka 
Bibelutdelning till dem som fyllde 
sex år under 2019 samt utdel-
ning av dopdroppar till dem som 
döptes under 2019. Sånggruppen 
Happy medverkar. Kyrkbuss avgår 
från Teckomatorps församlingshem 
9.05, Billeberga församlingshem 
9.15, Tågarp (busstorget) 9.25 och 
Forslidsgården 9.40 (Svalegatan 
vid Svalörten). Återfärd ca 11.30. 

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 9 februari
Septuagesima

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka
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10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 16 februari
Sexagesima

10.00 Mässa
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Mässa i stillhet
Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst
Tågarps församlingshem 
Efterföljande kyrkkaffe.

Torsdag 20 februari
8.30 Morgonmässa
Billeberga kyrka

Söndag 23 februari
Fastlagssöndagen

10.00 Festhögmässa
Billeberga kyrka 
Efterföljande aktiviteter i för-
samlingshemmet. Sammanlyst i 
pastoratet. Kyrkbuss avgår från 
Teckomatorps f-hem 9.15,  
Forslidsgården (Svalegatan vid 
Svalörten) 9.25 och Tågarp 
(busstorget) 9.40. Återfärd ca 
13.00.

Onsdag 26 februari
Askonsdagen

18.00 Askonsdagsmässa
Felestads kyrka

Söndag 1 mars
1 sön i fastan

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

17.00 Gudstjänst med  
efterföljande fastesoppa
Tirups kyrka 
OBS! Tiden!

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Fredag 6 mars
16.00 Andakt på  
internationella böndagen
Forslidsgården

Söndag 8 mars
2 sön i fastan

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

18.00 Mässa
Billeberga kyrka

Miljontals flickor i världen lever 
under förtryck och utsätts för 
hot, våld och övergrepp. Det kan 
vi aldrig acceptera.

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

FOTO: JESPER W
AHLSTRÖ

M / IKO
N

svenskakyrkan.se/act
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen, Forslidsgården i 
Svalöv
Eva Svensson
Lena Ragnarsdotter
Tel. 0418-66 77 00, vard. 9:00 - 12:00
svalovsbygden@svenskakyrkan.se

Kansli, gravärenden
Eva Dürholt
Tel. 0418-66 77 26, vard. 9:00 - 12:00

Kyrkokamrer
Eva Olsson
Tel. 0418-66 77 04

Kyrkorådets ordförande
Eva Olofsson
Tel. 0703-35 52 79

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

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

Marie Svensson, kantor
Tel. 0418-66 77 33, 0767-86 70 09

Teija Hedin, kyrkomusiker
Tel. 0418-66 77 32, 0702-90 24 35

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

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

Kyrkvaktmästare
Vikarierande arbetsledare
Lars Flodin
Tel. 0418.66 77 54, 0706-04 87 13

Källs Nöbbelövs kyrka
Irena Pålsson, 0418-66 77 58, 0702-27 80 08

Norra Skrävlinge kyrka
Peter von Krassow, 0418-66 77 57,  
0702-27 80 09

Norrvidinge kyrka
Johan Einarsson, 0418-66 77 52, 0767-92 94 92

Billeberga och (tillfälligtvis) Sireköpinge 
kyrka
Ronny Törnkvist, 0418-66 77 56,  
0702-11 94 05

Felestads & Tirups kyrkor
Mikael Svensson, 0418-66 77 65,  
0722-36 61 00

Torrlösa kyrka
Maria Gustafsson, 0418-66 77 08,  
0722-28 11 68

Svalövs kyrka
Calle Törn, 0418-66 77 55, 0767-94 94 92

Församlingsvärdinnor
Lena Liljedahl
Forslidsgården, Torrlösa, Felestad & Tirup
Tel. 0418-66 77 50, 0702-97 63 92

Kristina Åberg,
Billeberga, Teckomatorp & Tågarp
Tel. 0418-66 77 51, 0702-11 94 03

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden
Facebook:
www.facebook.com/svalovsbygdenspastorat


