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Ny kyrkoherde 
Hej! 
Jag heter Anna Åberg och började den 19 

augusti som er nya kyrkoherde i Svalövs-

bygdens pastorat. Jag ser mycket fram 

emot att lära känna er alla och era lokala 

traditioner i pastoratet. Alla är välkomna 

och jag vill fortsätta verka så att kyrkan 

får en naturlig plats i folks vardagliga liv.

Jag har varit präst i 15 år, varav de senaste 

7 åren i Kävlinge församling och dessför-

innan arbetade jag under 8 år i Uppåkra 

församling. Jag är född och uppvuxen på 

Kullahalvön i en ort som heter Nyhamns-

läge. Under hela min uppväxt har musi-

ken spelat en mycket viktig roll. Redan 

som fyraåring började jag spela piano och 

när jag fyllde 10 år började jag även spela 

tvärflöjt vilket resulterade i att jag efter 

några år var med och spelade i Kullabyg-

dens symfoniorkester. Parallellt med detta 

sjöng jag också i barn- och ungdomskörer 

under hela min uppväxt. Även om jag inte hinner spela lika mycket nuförtiden så ligger 

musiken mig mycket varmt om hjärtat och detta kommer säkert att skina igenom i mitt 

arbete i pastoratet.

När jag började studera på universitetet så flyttade jag till Lund. Där bodde jag under 

många år och under den tiden träffade jag min man Peter. Vi bor numera i Lomma med 

vår dotter Emma på 10 år. På fritiden tycker vi om att umgås med familj och vänner. Dess-

utom reser vi gärna när vi får tillfälle. Allt från att ta det lugnt i en solstol med en bra bok 

till att vara aktiva och upptäcka nya kulturer och naturupplevelser världen över.

Vi ses!
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Diakonins månad i Rönnebergs kontrakt

För andra året i rad bjuder vi in Dig till att vara en 
betydelsefull del i att synliggöra ett av Svenska kyrkans 
viktigaste uppdrag: det diakonala uppdraget! Diakoni 
vore inget om den inte blev till i mötet mellan männis-
kor; diakonin har alltid som syfte att frigöra livskraft 
(som det står i ett biskopsbrev om diakoni). Psykisk 
hälsa är en central resurs för att vi ska känna välbefin-
nande. Till välbefinnande hör såväl en psykisk, fysisk, 
social som andlig dimension. Därför bjuder vi in Dig 
till 5 kostnadsfria föreläsningar som på något sätt kny-
ter an till diakonimånadens rikstäckande och livsvik-
tiga tema ”psykisk hälsa” (se nästa sida för program). 
Diakonins månad i september är ett återkommande 
ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund 
inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisa-
tioner med diakonal inriktning.

När turen kommer till Svalövsbygdens pastorat får vi 
möta Lena-Maria Lundberg och vårdhunden Loppan. 
Vanligtvis undervisar de på Vårdhundskolan i Reslöv 

för att utbilda nya vårdhundar. Våra fyrbenta vänner 
har förmågan att nå oss bort om orden. Vårdhundar 
har bland annat en stor betydelse för välbefinnande, 
socialt samspel och självkänsla i arbetet och samva-
ron med demenssjuka personer. Vårdhundar är alltid 
beredda att sträcka ut en hjälpande tass. De aktiverar, 
tröstar, dämpar oro och ångest. I vissa fall ersätter de 
medicin. Hundar har blivit ett allt vanligare inslag 
inom vården och omsorgen. Nu har de även börjat 
komma till kyrkan och i Nacka församling arbetar 
t.ex. diakonhunden Mio. Han går med på hembesök, 
främst på äldreboenden och hospice men träffar  
ibland också barngrupper. Hoppas att ni precis som 
vi är lika nyfikna på att träffa Lena-Maria och Loppan 
som är av en ras som även många allergiker tål.

Karin Domrös, diakon

Diakonerna Anna Rubin, Cheryl French, Marie Branting, Lotten Englund och Karin Domrös. 



SEPTEMBER – DIAKONINS MÅNAD 
Tema: Äldre personers psykiska hälsa

Onsdag 4 september kl. 19.00 
”Det känns att leva” – Psykisk hälsa ur olika synvinklar. 
Vad påverkar oss i vår samtid och vad kan jag själv göra för att förstå och hantera mitt mående? 
Föreläsning av psykolog Susanne Nordström.
Löddebygdens församlingshem, Pålsavägen 2, Löddeköpinge 

Tisdag 10 september kl. 14-16 
Vad kan du göra för att känna dig trygg i din vardag? 
Möt Tony ”brandman” Persson som ger oss tips och råd om hur vi kan  
vara förberedda när olyckan är framme.
Kävlinge församlingshem, Birgittasalen vån 2, Kävlinge 

Torsdag 19 september kl. 14-16
Självförsvar för äldre 
Landskrona församlingshem, Artillerigatan 2, Landskrona

Tisdag 24 september kl. 17.00 
Hund i vården - Lena-Maria Lundberg, verksamhetsansvarig för  
Vårdhundskolan och vårdhunden Loppan berättar och visar.
Teckomatorps församlingshem

Onsdag 25 september kl. 18.30 
Andrum – mässa med stillhet och musik där vi tillsammans med  
kontraktets diakoner lyfter fram vad diakoni betyder för oss.
Lackalänga kyrka i Furulund 

Välkommen till goda möten och inspiration i Rönnebergs kontrakts olika  
församlingar och pastorat! 

Karin Domrös, Mona Mellert, Marie Branting, Cheryl French, Anna Rubin och Lotten Englund,
diakoner i Rönnebergs kontrakt.
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Sopplunchen
i Tågarps församlingshem startar igen torsdag 12 september.  
Varannan vecka därefter (ojämna veckor) är du varmt  
välkommen! Vi inleder med andakt kl. 12.00.

Öppet café 
i Tågarps församlingshem startar igen tisdag 3 september  
kl. 13-15. Därefter jämna veckor.

Vår församlingsvärdinna Kristina har alltid  
något gott att bjuda på!

Foto: Lena-Maria Lundberg

Foto: IKON
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Kyrkomusiken i pastoratet
Kom och sjung i kör!
Vi sjunger blandad repertoar och har trevligt tillsam-
mans. I Teckomatorp välkomnar vi fler sopraner och 
altar. I Svalöv finns det plats för sångare i alla röst-
lägen. Du får gärna komma och prova på några gånger 
utan att binda upp dig.

Chorus Jubilate: varannan måndag i Svalöv, kl. 18.00-
19.30, start 2019/09/02
Teckomatorps kyrkokör: varje måndag i Teckomatorp, 
kl. 19.00-20.30, start 2019/09/02
Körledarna: 
Svalöv, Teija Hedin, teija.hedin@svenskakyrkan.se, 
0702-902435
Teckomatorp, Ann Nilsson,  
ann.c.nilsson@svenskakyrkan.se, 070-614 15 37

Vill du sjunga i kör i Billeberga? Kontakta Outi Ben 
Ammar 0706-654321, outi.ammar@svenskakyrkan.se

Är du intresserad av barnkör?  
Kontakta Marie Svensson 0767-867009, 
marie.e.svensson@svenskakyrkan.se 

Pastoratets julkörsprojekt startar i Billeberga, måndag 
11/11 kl 18.30 och avslutas med julkonsert i Billeberga 
kyrka, söndag 15/12 kl 18.00. Anmäl dig till någon av 
körledarna eller på plats på startdagen.

Kyrkomusikverkstad
Kyrkomusikverkstaden är samlingsnamnet för kyrko-
musikundervisningen i Svalövsbygdens pastorat.
Genom enskilda lektioner i orgel/piano/sång, grupp-
lektioner med spel, rytmer, stämsång och annat lär vi 
oss att musicera enskilt och tillsammans.

Musiken är ett språk som förenar över generationer, 
så vi har inga åldersgränser, utan anpassar undervis-
ningen efter behov.
Musikanter från verkstaden kommer att medverka i 
många av våra gudstjänster framöver.

Vill du vara med?
Anmäl intresse till: Outi Ben Ammar tel. 0706654311 
outi.ammar@svenskakyrkan.se så får du inbjudan till 
en ”prova på” dag.

Musik/tystnad/bön
Onsdag 25 september kl. 19.00 i Teckomatorps  
församlingshem
Onsdag 30 oktober kl. 19.00 i Felestads kyrka
Onsdag 27 november kl. 19.00 i Källs Nöbbelövs kyrka

Sång för alla
Teckomatorps församlingshem, start måndag  
16 september kl. 14.00

Kom och sjung sånger med tänkvärda texter i olika 
genre. Visor, trubadurtoner, schlager och psalmer. 
Ingen anmälan. Bara att komma! Välkommen!

För info och frågor kontakta Ann Nilsson, vik kantor
Ann Nilsson 0706-14153,  
ann.c.nilsson@svenskakyrkan.se

Sju sorters sånger
Sju sånger, sju gånger. Under sju torsdagskvällar i höst, 
med start 3 oktober sjunger vi tillsammans av hjärtans 
lust. Kom själv och ta gärna med en vän, en granne, ett 
barnbarn eller en förälder.

Menyn består av: pop, visa, gospel, psalm, filmmusik, 
kanon och schlager. 
Vi ses på Forslidsgården kl.18.15-19.00.

Foto: Karin Domrös

Foto: Karin Domrös
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Konfirmandgrupper
I vanlig ordning erbjuder vi tre varianter av konfirmationsläsning i pastoratet. 
Tre vägar med samma mål – kyrkans bekräftelse av vårt dop.
Mer information om de olika grupperna finns på vår hemsida. 

Konf Active 
En rörelseresa där vi tillsammans lär känna tro, hopp och kärlek, 
bland annat genom pulshöjare, nervkittlande utmaningar och 
slappstunder i mysiga miljöer. Vi ger oss ut på fysiska- och mentala 
pass som utvecklar vår förmåga att förstå oss själva, varandra och 
Gud lite bättre.

Läger: Arild, Mor Cilla 
Konfirmation: Torrlösa kyrka 27 juni, 14.00 

Kostnad: Ingen
Kontaktperson: Karin Domrös, Tel 0705-62 68 09
karin.domros@svenskakyrkan.se 

Torsdagsgrupp – Utflykt, 
kom och följ med!
Genom utflykter och studiebesök i vår närhet lär vi 
känna varandra och vår tillvaro. Vi utgår från  
Teckomatorp och kommer att undersöka vår omvärld 
och hur kyrkan och tron hör hemma i världen.

Upptaktshelg: 5-6 oktober
Läger: 17-19 april
Konfirmation: 2 maj i Torrlösa kyrka

Kostnad: Ingen
Kontaktperson: Erik Edqvist, Tel 070-6048797
erik.edqvist@svenskakyrkan.se

Helggrupp – Tystnad tagning
Tystnad tagning är alternativet för dig som gillar att skapa film, leka, dramatisera och samtala. Vi tar en aktiv del i 
församlingens gudstjänster. På våra träffar är vi kreativa och samtalar om viktiga och intressanta saker.

Upptaktshelg: 19-20 oktober
Läger: 27-29 mars
Konfirmation: 16 maj i Billeberga kyrka 

Kostnad: Ingen
Kontaktperson: Carl Eliasson, Tel 0722-148745, carl.eliasson@svenskakyrkan.se

Foto: Karin Domrös

Foto: Karin Domrös



Det är aldrig för sent 
att låta sig döpas! 
Det går att döpa sig vid vilken ålder som helst. 
Ta kontakt med någon av prästerna för att 
boka ett första samtal.

Erik Edqvist 66 77 24
Carl Eliasson 66 77 21
Katrin Supstiks 66 77 22

Det är aldrig försent 
att konfirmeras! 
Blev det aldrig av när du var tonåring? Eller var 
det inte viktigt då?

Kontakta katrin.supstiks@svenskakyrkan.se 

Vad är det de  
pratar om? 
För dig som är, kommer att vara 
eller nyss varit konfirmandförälder

Vi kommer att prata om bland annat:  
Gud/gudsbilder, WWJD. Givetvis är det  
gruppen som bestämmer andra ämnen.

Vi träffas två gånger i höst och en gång 
under våren. Höstens träffar är 23/10 
och 4/12 platsen Forslidsgården, Svalöv 
klockan 19-21. 

Anmälan senast 7/10 till 
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

Varför döper vi? Vem var Jesus? 

Varför vara medlem i Svenska kyrkan? 

Funderar du över detta eller har andra frågor? Välkommen till samtalsgrupp om kyrkan och tron. 
Vi träffas 11/9, 9/10, 6/11, 18/12 klockan 19-21 på Forslidsgården i Svalöv. 

Anmälan senast 26/9 till katrin.supstiks@svenskakyrkan.se
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Foto: Karin Domrös
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Hösten – en tid för tacksamhet 
och minnen
Tacksägelsedagen
Tacksägelsedagen är en av de gamla s.k. böndagarna. I 
Sverige och Finland fanns det sedan 1500-talet en tra-
dition att konungen påbjöd ett antal böndagar varje år 
(först på fredagar, sedan lördagar och slutligen sönda-
gar). Dessa påbud om vad som skulle firas i kyrkorna 
anslogs som ”böndagsplakat” – dvs en angivelse om 
när böndagarna skulle infalla och vilka bibeltexter som 
skulle läsas. Dessa dagar fick sin utplacering under året 
och sin karaktär av rådande omständigheter såsom 
krig, missväxt, kungliga födslar etc. Gustav II Adolf 
utlyste t.ex. år 1621 tre tacksägelsedagar till minne av 
reformationen och då Halleys komet visade sig år 1607 
såg Karl IX detta som ”enn warnagel” och påbjöd en 
särskild botdag. 

Sedan mitten av 1700-talet har det vi idag kallar tack-
sägelsedagen haft karaktären av tacksamhet till Gud 
för årets skörd. 1983 avskaffades de rörliga böndagarna 
(varav tacksägelsedagen var den fjärde under året) och 
deras teman och bibeltexter flyttades till andra sönda-
gar under året. I Finlands evangelisk-lutherska kyrka 
lever traditionen kvar och en särskild grupp bereder 
och föreslår varje år ämnen, bibeltexter och tidpunkter 
för böndagarnas firande. Regeringen beslutar sedan 
om detta, varpå presidenten skriver under själva skri-
velsen, eller ”plakatet”. 

Kvar har vi i Sverige som självständig söndag just 
tacksägelsedagen (som inte har något att göra med 
den amerikanska seden att fira ”Thanksgiving day”). 

Denna söndag pryder vi våra kyrkor med de gåvor 
som jorden frambringat genom människors arbete och 
lovsjunger Gud av tacksamhet för alla de goda gåvor vi 
fått. Välkommen till våra gudstjänster!

Söndag 13 oktober
10.00 Svalövs kyrka: Gudstjänst. Körsång och  
 avtackning av medarbetare.
14.00 Norrvidinge kyrka: Gudstjänst. Kyrkokören  
 medverkar.
17.00 Tirups kyrka: Gudstjänst med  
 betlyktetävling. Kyrkkaffe.
18.00 Sireköpinge kyrka: Gudstjänst med rofyllda  
 toner.

Sireköpinge kyrka står smyckad för tacksägelsedagen.

Böndagsplakat från 1943.
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Allhelgonahelgen
Under allhelgonahelgen minns vi dem som genom 
döden har tagits ifrån oss och firar de kvinnor och 
män som gått före oss i tron – alla helgon och själar. 

I våra kyrkor tänder vi ljus och läser upp namnen på 
dem som under det gångna året har lämnat oss. Oav-
sett om det var just i år eller flera år sedan du miste en 
anhörig är du varmt välkommen till våra gudstjänster 
– för sorgen lämnar oss inte efter ett år. Den måste vi 
leva med. Kanske är den du saknar begravd på annan 
ort? Eller kanske vid en kyrka som just i år inte har 
någon minnesgudstjänst? Det spelar mindre roll; i våra 
böner och goda tankar är alla med och Guds omsorg 
omsluter oss oavsett var vi befinner oss. Därför kan vi 
komma inför Gud med all vår saknad och längtan på 
just den plats där vi är och till just den kyrka som vi 
känner för. 

Den dag kommer då Gud torkar alla tårar från våra 
ögon. Döden skall inte finnas mer och vårt jubelrop 
kommer att vara: ”Död, var är din udd? Död, var är 
din seger?” (1 Kor 15:55)

Fredag 1 november
Våra kyrkor är öppna fre-lör. Välkommen in för  
ljuständning, en stilla stund i bänken och en  
kopp kaffe. 
     
Lördag 2 november, Alla helgons dag
16.00 Felestads kyrka: Minnesgudstjänst
18.00 Norrvidinge kyrka: Minnesgudstjänst
18.00 Svalövs kyrka: Minnesgudstjänst

Söndag 3 november, Alla själars dag
16.00 Billeberga kyrka: Minnesgudstjänst
18.00 Norra Skrävlinge kyrka: Minnesgudstjänst
18.00 Sireköpinge kyrka: Minnesgudstjänst 

Foto: IKON

Foto: IKON
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Barnverksamheten i pastoratet

BARNKÖRPROJEKT
För dig i åk 1–6 
Är sång det bästa du vet? Skulle du vilja sjunga och ha kul 
med andra? Du är då hjärtligt välkommen att prova på våra 
tre körprojekt i höst!

Tid: veckorna 37–42 
Onsdagar kl. 17.00-17.45 i Felestads församlingshem
Torsdagar kl.16.15-17.00 i Billeberga församlingshem

Tid: veckorna 45-50
Onsdagar kl.17.00-17.00 i Teckomatorps församlingshem

Frågor och Anmälan: Marie Svensson, 076-786 70 09 
marie.e.svensson@svenskakyrkan.se

NATT I KYRKAN
En övernattning för dig som varit med i höstens aktiviteter.
Tid: Mån den 28 till tis den 29 oktober

Vi övernattar i en kyrka på höstlovet. Ett mysigt men lite 
skrämmande dygn. Vad händer i kyrkan om natten? Var 
med och utforska kyrkan nattetid.
Frågor och Anmälan: Susanne Åberg, 0418–667740, 
sms 072-214 72 78, susanne.aberg@svenskakyrkan.se 

SKAPARVERKSTAD
För dig i åk 1–3 och 4–6
Tid: veckorna 37–42, för dig i åk 1–3
Onsdagar kl 14.15-15.45 i Billeberga församlingshem

Tid: veckorna 45–50, för dig i åk 4-6
Onsdagar kl. 14.30-16.30 i Teckomatorps  
församlingshem
Torsdagar kl.14.15-16.15 i Billeberga församlingshem

Kom och skapa med oss i olika tekniker! Tillsammans  
och enskilt använder vi vår fantasi och pysslar utefter 
årstiderna och kyrkoåret.
Frågor och Anmälan: Jenny Weberg, 070–211 94 07
Jenny.weberg@svenskakyrkan.se

GEMENSKAP
- för barn och vuxna
Tid: veckorna 37–42 i Teckomatorps församlingshem
Tid: veckorna 45–50 i Billeberga församlingshem 
Tisdagar klockan 09.15-11.00

Vi leker, samtalar, sjunger och fikar tillsammans. 
Ingen anmälan krävs!
Frågor: Jenny Weberg, 070–211 94 07
Mikael Frostin, 0418–667741

KUL ATT FILMA?
För dig i åk 4-6
Vi använder mobilen för att skapa film tillsammans.  
Var med du också!
Tid: veckorna 37–39 
Torsdagar klockan 14.15-16.15 i Billeberga  
församlingshem

Frågor och anmälan: Mikael Frostin, 0418-667741, 
sms 072-2054837, mikael.frostin@svenskakyrkan.se

SPANARNA
För dig i åk 1–3
Vecka 37–50
Tisdagar klockan 14.30-16.00 i Teckomatorps  
församlingshem

Tillsammans gör vi en spännande upptäcktsresa i Bibelns 
värld bland annat genom lek, sång, pyssel mm
Frågor och Anmälan: Susanne Åberg: 0418-667740, 
sms 072-214 72 78, susanne.aberg@svenskakyrkan.se

SMÅKOCKAR
För dig i åk 3–5
Tid: veckorna 37–42
Måndagar 15.00-17.00 i Felestads församlingshem
Tid: veckorna 45-50
Måndagar klockan 15.00-17.00 i Tågarps församlingshem

Vi lagar mellanmål och lätta kvällsmål, ibland bakar vi.
Frågor och Anmälan: Susanne Åberg, 0418–667740, 
sms 072-214 72 78, susanne.aberg@svenskakyrkan.se 

RIDDARSKOLA
För dig i åk 2–3
Tid: veckorna 37–42
Onsdagar klockan 14.30-16.30 i Teckomatorps  
församlingshem

Tid: veckorna 45–50
Onsdagar klockan 14.30-16.40 i Felestads  
församlingshem

Vill du bli riddare i Svalövsbygdens pastorat? Då är du 
välkommen att anmäla dig till vår Riddarskola. Vi träffas sju 
gånger där vi försöker vinna sex olika stenar genom lek, 
samtal, sång mm. Tillsammans lär vi oss mer om oss själva 
och hur vi bör vara mot varandra.
Frågor och Anmälan: Susanne Åberg, 0418–667740, 
sms 072-214 72 78, susanne.aberg@svenskakyrkan.se

Besök gärna vår hemsida för den senaste informationen! https://www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden
Här hittar du aktuell information om verksamheternas innehåll, dagar och tider. 
Du hittar även information om anmälan till aktuell aktivitet. Vi lägger också in eventuella ändringar på hemsidan.



Källs-Nöbbelövs kyrka 60 år

Ett heligt rum

Högmässa 22 september  
kl. 14.00
Vår yngsta kyrkobyggnad i pastoratet är ritad av arkitekten Eiler 
Græbe och ligger i Källs Nöbbelöv. Kyrkan invigdes 1959 och jubilerar 
således detta år. Detta kyrkojubileum kan dock vara lite missvisade då 
de flesta vet att Källs Nöbbelöv är en kyrksocken med medeltida anor. 
Vår nuvarande kyrka är den tredje i kyrkan i byns historia. De två 
tidigare kyrkorna var dels en medeltidskyrka i romansk stil och en illa 
byggd 1800-talskyrka. 1800-talskyrkan blev svårt fuktskadad, angri-
pen av husbock och i så dåligt skick att den billigaste lösningen var att 
riva kyrkan och bygga en ny på samma plats.

Visste du att vackra inventarier finns bevarade från Källs-Nöbbelövs 
medeltidskyrka? Dopfunten står kvar i dagens kyrka och en s.k.  
tympanonrelief finns idag utställd på Historiska museet i Lund. 

Carl Eliasson, komminister

Vi korsar Kyrkogatan och blir stående på Domkyrkoplatsen. Tillsam-
mans med vår diakon Karin Domrös har jag rest till Lund med en 
av våra konfirmandgrupper. Vi står i solljuset och betraktar nordens 
vackraste byggnad i romansk stil. Lunds domkyrka är på många sätt 
magnifik men den har inte alltid sett ut på detta sätt. Under århundra-
denas lopp har domkyrkan byggts om och restaurerats i olika arkitek-
toniska stilar. Den restaurering som har bidragit till dagens enhetliga 
exteriör i romansk stil stod den viljestarke arkitekten Helgo Zettervall 
för. Hans restaureringsförslag från 1863 skall ha ogillats starkt av hans 
företrädare Carl Georg Brunius, som för övrigt har ritat Torrlösa kyr-
ka och kyrktornet i Norra Skrävlinge. En känd anekdot från tiden då 
Zettervall arbetade med sin restaurering har med de medeltida tornen 
att göra. Dessa torn revs av Zettervall för att de, enligt honom, inte såg 
tillräckligt medeltida ut. Varje tid, varje epok sätter sina avtryck. På en 
liten bänk vid domkyrkan finns ett citat som konfirmanderna upp-
täcker ”Denna kyrka ska aldrig någonsin bli färdig”.

Dock finns det något gemensamt för varje kyrkorum som är i bruk. 
De är alla invigda till samma syfte. Ett syfte bortom all arkitektur och 
konst. Ett syfte som förenar och inkluderar oss alla. Syftet handlar om 
att kyrkorummet är en mötesplats och ett heligt rum för gudstjänst 
och bön, musik och stillhet.

Carl Eliasson, komminister

Portalen till Källs Nöbbelövs gamla kyrka 
finns nu på Historiska museet i Lund.  
Foto: Erik Edqvist.

Om du är intresserad av kyrkohistoria och arkitektur är du välkommen till  
Forslidsgården den 26 september kl. 18.00 då Stephan Borgehammar, professor  
i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet, kommer på besök för att  
föreläsa på just detta tema. 
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Höstens gudstjänster
Med reservation för ändringar. Se vår hemsida för senaste informationen.

SEPTEMBER

Torsdag 5 september
8.30 Morgonmässa
Forslidsgården

Söndag 8 september
12 e. trefaldighet

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst
Tågarps församlingshem

Söndag 15 september
13 e. trefaldighet

10.00 Mässa på  
diakonins dag
Svalövs kyrka 
Sammanlyst i pastoratet. Ingegärd 
Slätteby, som under vårvintern 
vikarierade hos oss, medverkar och 
delar sina tankar. Kyrkbuss.

Torsdag 19 september
8.30 Morgonmässa
Torrlösa kyrka

Söndag 22 september
14 e. trefaldighet

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka

14.00 Mässa och  
firande av kyrkans 
60-årsjubileum
Källs Nöbbelövs kyrka 
Helsingborgs Motettkör under led-
ning av Ilze Stala Stegö medverkar. 
Kyrkkaffe och bildvisning.

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 25 september
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Teckomatorps församlingshem

Söndag 29 september
Den helige Mikaels dag

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka 
Körsång

OKTOBER

Torsdag 3 oktober
8.30 Morgonmässa
Teckomatorps församlingshem

Söndag 6 oktober
16 e. trefaldighet

10.00 Mässa med kyrko-
herdemottagning
Svalövs kyrka 
Körsång. Eftersits på Forslids-
gården. Sammanlyst i pastoratet, 
kyrkbuss.

Söndag 13 oktober
Tacksägelsedagen

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka 
Svalövs kyrkokör Chorus jubilate 
medverkar. Avtackning av medar-
betare.

14.00 Gudstjänst
Norrvidinge kyrka 
Kyrkokören medverkar

17.00 Gudstjänst med 
betlyktetävling
Tirups kyrka 
Kyrkkaffe

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Foto: Karin Domrös

Johannes döparen. Träskulptur från  
1400-talets andra del. Tillhör Norra  
Skrävlinge kyrka. Nu på Historiska museet  
i Lund. Foto: Erik Edqvist
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Torsdag 17 oktober
8.30 Morgonmässa
Svalövs kyrka

Söndag 20 oktober
18 e. trefaldighet

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka 
Kyrkkaffe.

18.00 Mässa
Billeberga kyrka

Söndag 27 oktober
19 e. trefaldighet 
(sommartid slutar)  

10.00 Gudstjänst
Norrvidinge kyrka 
Hemvändardag med Onsjö härads 
hembygdsförening.
Kyrkkaffe.

10.00 Gudstjänst
Tågarps församlingshem

18.00 Mässa i stillhet
Felestads kyrka

Onsdag 30 oktober
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Felestads kyrka

Torsdag 31 oktober
8.30 Morgonmässa
Billeberga kyrka

NOVEMBER

Lördag 2 november
Alla helgons dag

16.00 Minnesgudstjänst
Felestads kyrka

18.00 Minnesgudstjänst
Norrvidinge kyrka

18.00 Minnesgudstjänst
Svalövs kyrka

Söndag 3 november
Alla själars dag

16.00 Minnesgudstjänst
Billeberga kyrka

18.00 Minnesgudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Minnesgudstjänst
Sireköpinge kyrka

Söndag 10 november
21 e. trefaldighet

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Torsdag 14 november
8.30 Morgonmässa
Torrlösa kyrka

Söndag 17 november
Sön före domsöndagen

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

18.00 Mässa
Billeberga kyrka

”Troende Madonna”. Skulptur från  
1400-talets början. Tillhörde Svalövs gamla 
kyrka. Nu på Historiska museet  
i Lund. Foto: Erik Edqvist

Interiören i Källs Nöbbelövs 1800-talskyrka. Likheten med Svalövs kyrka var stor.
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Söndag 24 november
Domssöndagen

10.00 Mässa
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Gudstjänst
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 27 november
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Källs Nöbbelövs kyrka

Torsdag 28 november
8.30 Morgonmässa
Forslidsgården

DECEMBER

Söndag 1 december
1:a advent

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

16.00 Gudstjänst
Norrvidinge kyrka 
Kyrkokören medverkar.  
Efterföljande kyrkkaffe med  
Centerkvinnorna.

18.00 Mässa
Billeberga kyrka

Söndag 8 december
2:a advent

10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Gudstjänst
Tågarps församlingshem

18.00 Adventsvesper 
med Svalövs jultomtar
Svalövs kyrka

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

Kyrkporten till Torrlösa gamla kyrka.  
Historiska museet i Lund. Foto: Erik Edqvist
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen, Forslidsgården i 
Svalöv
Eva Svensson
Lena Ragnarsson
Tel. 0418-66 77 00, vard. 9:00 - 12:00

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

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
anna.aberg@svenskakyrkan.se

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, vik kantor
Tel. 0418-66 77 32, 0702-90 24 35

Ann Nilsson, vik kyrkomusiker
Tel. 0706-14 15 37

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

Mikael Frostin (t.o.m 1 oktober)
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, 0702-11 94 05

Felestads & Tirups kyrkor
Mikael Svensson, 0722-36 61 00

Torrlösa kyrka
Maria Gustafsson 0722-28 11 68

Svalövs kyrka
Calle Törn, 0767-94 94 92

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

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

www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Facebook:
www.facebook.com/svalovsbygdenspastorat


