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Sommartid är semestertid 
för många. Men, att vara 
ledig innebär för en hel del 
människor att ändå jobba.
Fast, med annat än det man 
vanligtvis gör.

Saker i hemmet måste fixas, 
släkt och vänner ska hälsas på 

och komma på besök. Och så 
måste man helst ha roligt hela 
tiden, bara för att man är ledig.

Tänk att istället få bestämma 
sig för att årets semester ska 
vara lugn och fridfull och så 
långt som möjligt bara bestå 
av sådant man vill göra och så 
lite som möjligt av sådant man 
måste göra.

Att vakna på morgonen, titta 
ut och se solen och bestämma 
sig för att åka och bada. Eller 
att inte göra det, trots att det 
är varmt och skönt, utan att 
välja en god bok och en tupplur 
istället, ifall man har chansen 
till det.

Tänk att faktiskt välja att
istället för att resa land och rike 
runt, så gör man en inre resa. 

Där man får kontakt med sig 
själv, lär känna sig själv. För 
nog är det lätt att tappa bort sig 
själv lite grann för varje år som 
går, för varje krav som ställs, 
för alla måsten och allt sådant 
som inte sker av fri vilja.

Denna inre resa väljer man själv 
både tid och plats för. Behöver 
du en lugn och skön – och som-
martid även svalkande – plats, 
så välj en kyrka.

Det kan bli ditt livs bästa 
semester, som du minns med 
glädje. Semestern då du faktiskt 
vilade!

Glad sommar! Och välkommen 
till kyrkan!

Mats Andersson-Risberg
kyrkoherde
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Sommar, sol och ledighet

En slutar och två börjar
I sommar händer det en del på personalsidan 
i Kävlinge församling.
Brita Wahlström, som har varit vår kamrer i 
många, många år, slutar för att gå i pension.

Hennes efterträdare heter Helen Isaksson. 
Hon bor i Lund och kommer närmast från 
en tjänst som auktoriserad revisor för Ernst 
& Young AB, där hon exempelvis varit 
revisionsansvarig för medelstora och stora 
bolag samt för några församlingar inom 
Svenska kyrkan.

Anders Persson börjar i sommar som 
driftsansvarig, med särskilt ansvar för våra 
fastigheter. Han kommer också att vara
något av en ”allt-i-allo” i församlingen, 
vilket betyder att du möter honom lite 
överallt. Läs mer om Anders, eller Persa 
som han helst kallas, lite längre fram i detta 
blad.

TACK till Brita för lång och trogen 
tjänst i Kävlinge församling!
VÄLKOMNA Helen och Anders!

SÅNG OCH MUSIK
I SOMMARKVÄLL

Föranmälan? Nej!
Entréavgift? Nej!

Bra musik? Ja!
Kolla kalendariet s. 8–9 för datum!
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Är du nyfiken på konfir-
mation? Att delta i kon-
firmationsundervisning är 
ett fint sätt att lära känna 
sig själv, få nya tankar och 
insikter och kamrater.

Du behöver inte vara döpt för 
att vara med i konfirmationsun-
dervisningen. Men om du vill 
bli konfirmerad, så måste du 
vara döpt. Det kan du bli under 
tiden du konfirmationsläser.

I Kävlinge församling finns flera 
olika sätt att bli konfirmerad. 
Alla grupper har en gemen-
sam uppstartsträff i början av 
december. 

Gillar du att sporta och röra 
på dig så kanske vår cross-
fit-grupp kan vara ett roligt 
alternativ. Tillsammans växer 
ni och utvecklas. Och var Jesus 
rentav lärjungarnas egen per-

sonliga tränare? Gruppen har 
ett kort förläger i maj och se-
dan träffas ni dagligen under ett 
par veckor på sommaren, vilket 
avslutas med konfirmation. Läs 
mer om crossfit-gruppen på 
sidan 7.

Livets resa kallar vi en annan 
grupp. Under ett veckoslutslä-
ger i januari, följt av träffar var 
tredje lördag som avslutas med 
konfirmation i slutet av april, 
diskuteras livets både stora 
och små frågor. En resa till en 
storstad i Europa står också på 
programmet.

Musik och dans är temat för 
ännu en grupp som har dels ett 
kick-off-läger, dels daglig un-
dervisning under ett par veckor 
på sommarlovet, där konfirma-
tionen avrundar allt i början 
av juli. Nog känns det som en 
härlig idé att kombinera samta-
let om livet och kristen tro med 

sång, instrumentspelande och 
dans? Du behöver inga för-
kunskaper, men ett intresse för 
musik och dans är förstås bra.

Du som vill lära dig mer om 
kristen tro och livet, samtidigt 
som du bättrar på dina kunska-
per i engelska språket, får gärna 
hänga med till Eastbourne i 
England under tre veckor på 
sommaren. Själva konfirmatio-
nen sker i Kävlinge strax efter 
hemkomsten, i juli.

Det allra mesta är helt kost-
nadsfritt att delta i. Resan till 
storstaden i Livets resa-gruppen 
samt språkresan till Eastbourne 
är dock delvis avgiftsbelagda. 
Du som är född 2003 eller tidi-
gare är varmt välkommen med 
din anmälan.

Läs mer på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge.

Konfirmation med variation
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Församlingens äldsta kyrka 860 år
Med gråsten från trakten 
byggdes Gamla kyrkan. 
Det var 860 år sen.

Vacker, med både rundade och 
mer strikta, raka former, ståtar 
Gamla kyrkan i Kävlinge, bara 
ett stenkast från betydligt yngre 
Korsbackakyrkan.

Begravningsgudstjänster hålls 
ofta innanför murarna i detta 
historiska monument. Däremot 
är det länge sedan någon lades 
till sin sista vila i marken allde-
les utanför.

1157 stod stenkyrkan färdig. 
Men, troligtvis har en stavkyr-
ka i trä varit dess föregångare 
på platsen, även om man inte 
hittat några rester av en sådan. 

Redan under sent 900-tal, 
när Harald Blåtand och Sven 

Tveskägg härjade, fanns kyrkor 
i denna del av Skåne.

Kyrkan består av långhus och 
kor. I långhuset sitter försam-
lingen, nuförtiden i uppvärmda 
bänkar. Koret är prästens plats. 
Dessutom finns en absid, där 
altaret står, prytt med vackra 
växter och när så behövs dukat 
med skål och krus för att natt-
varden ska kunna tillredas.

Gamla kyrkan har genom åren 
blivit tillbyggd och renoverad. 
Till exempel byggdes ett vapen-
hus i norr under 1300-talet och 
ett kraftigt torn tillkom under 
1400-talet.

Kalkmålningarna på väggarna 
bjuder betraktaren på bibliska 
bilder som väcker nyfikenhet 
och intresse. Avbildad finns till 
exempel kyrkans skyddshelgon 

Sankt Kristofer. 1897 blev ett 
ödesår för kyrkan. Då upp-
hörde den att vara en plats för 
gudstjänst. Korsbackakyrkan 
stod då färdig, redo att ta emot 
alla kyrkobesökare.

Planer på att riva Gamla kyr-
kan var långt gångna, men 
genomfördes aldrig. Istället 
nyinvigdes kyrkan av dåvaran-
de biskop Anders Nygren den 
19 juni 1957.

I SLUTET AV SOMMAREN 
FIRAR VI!

Välkommen till Gamla kyrkan 
i början av september. 

Programmet är inte fastställt 
ännu. Håll utkik i kommande 
nummer av Kyrkbladet.
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Gamla kyrkan
860 år



Välkommen till våra verksamheter!
Just nu har många delar av Kävlinge församlings verksamhet sommarlov. Det som 
ändå erbjuds, hittar du uppgifter om här nedan och så förstås i kalendariet på sidorna 
8–9. Titta gärna in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/kavlinge och läs mer om de 
aktiviteter du är intresserad av. Där kan du också se när höstterminen drar igång igen. 
Vi finns även på www.facebook.com/kavlinge.forsamling.

Gudstjänster och mässor
Vi har ett fint utbud av olika typer av gudstjänster och 
mässor i våra kyrkor varje månad, oavsett om det är som-
mar eller någon annan årstid. Se mer i kalendern i mitten 
av Kyrkbladet eller titta på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge

Har du en hand över?
Vill du hjälpa till vid gudstjänster eller i andra sammanhang 
i Kävlinge församling? Det skulle vara jättebra!
Du gör ditt engagemang precis så stort som du själv
känner att du vill och orkar och har tid med.
Tveka inte att höra av dig – din insats gör skillnad.
Kontakta församlingen på tel. 046-73 99 00
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se

Besöksgruppen
Önskar du få besök eller har du kanske möjlighet att själv 
hjälpa till som besökare? Välkommen att ta kontakt med 
församlingens besöksgrupp. Gruppen möter människors 
behov av kontakt och hjälp genom telefonsamtal och hem-
besök. Deltagarna hjälper också till vid våra sångandakter 
på Billingshäll och Kullagården.

Kontakt: Eva Borgström

Syföreningar
I församlingen finns tre härliga och flitiga syföreningar.

Kävlinge Kyrkliga Arbetsförening
Här träffas deltagarna en onsdag i månaden klockan 18, 
församlingshemmet, Birgittasalen.
Kontakt: Elsa Hansson (tel. 046-73 36 54)

Södervidinge Kyrkliga Syförening
Här träffas deltagarna tredje måndagen i månaden klock-
an 19, kyrksalen, Södervidinge kyrka.
Kontakt: Maj-Britt Håkansson (tel. 046-73 25 16)

Virke Kontaktgrupp
Här träffas deltagarna första tisdagen i månaden klockan 
14, hemma hos någon av dem.
Kontakt: Barbro Englesson (tel. 070-876 24 70)

Babyrytmik
Öppet hus
Miniorer 
Juniorer
Toniorer

Körsång för alla åldrar
Dragspelsklubben

Filmkvällar
Tisdagsklubben

Sopplunch

SOM
MA
RU
PPE
HÅ
LL
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Biljardcafé
Dags att lägga in en stöt? Såväl nybörjare som ”gamla 
stötar” är välkomna att ställa sig i kön till biljardbordet. 
Du som blir hungrig av spelandet kan hugga in på kaffe/te 
och smörgås.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 9–11

Dart för damer
Alla damer är välkomna för att invigas i dartspelandets 
ädla konst och märkliga poängberäkning. Kaffe/te och 
smörgås dukas förstås fram.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tosdag klockan 9.30–11

Frivoliteter
Att knyta frivoliteter, vackra spetsar, är ett klurigt hant-
verk. Vill du lära dig? Då är du välkommen till oss.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 09.30–11
Kontakt: Pastorsexpeditionen



Så mycket roligt som våra 
konfirmander får vara med 
om! På bilderna ser du del-
tagare i vår cross-fit-grupp.

Under ledning av Kävlinge 
församlings diakon Anna Rubin 

och kyrkomusiker Lisa Borssén 
får de chansen att kombinera 
träning och hälsa med teambyg-
gande.

Självklart handlar det inte bara 
om det, utan om kamratskap, 
möjligheten att få dela olika 

upplevelser och så förstås ett 
ständigt samtal om livet, Gud, 
religion.

Oavsett vilken grupp du väljer 
så är vi säkra på att din kon-
firmationstid blir ett minne för 
livet.
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Konfirmander, kamratskap, kondition!



Kalendarium
MAJ

25 Kristi Himmel-
färdsdag

14.00 EKO-tornmusik med kaffe och marknad i Virke kyrka

28 Söndagen före 
pingst

11.00
14.00
18.00

Musikgudstjänst med barnkörer som framför minimusikal i Korsbackakyrkan
Gudstjänst med kyrkkaffe i Stora Harrie kyrka
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

JUNI

4 Pingstdagen 18.00 Musikmässa, Py Bäckman, körer och pianist bjuder på ”Sånger från jorden till 
himmelen” i Korsbackakyrkan

5 Annandag 
pingst

18.00 Gudstjänst i Södervidinge kyrka med kaffe

11 Heliga Trefal-
dighets dag

11.00
14.00

Jubilarernas dag i Korsbackakyrkan
EKO-mässa med kaffe och tårta och söndagsmarknad i Virke kyrka

14 Onsdag 18.00 Allsång i kyrkparken vid Gamla kyrkan

18 1 e Trefaldighet 11.00
14.00

Högmässa, tema svenska författare i Gamla kyrkan
Gudstjänst med kaffe i Lilla Harrie kyrka

24 Midsommar-
dagen

15.00 Friluftsgudstjänst med picknick i Stora Harrie kyrka

25 Johannes
Döparens dag

11.00
18.00

Högmässa, tema svenska författare i Gamla kyrkan
Musik i sommarkväll med Brasserie Borssén i Södervidinge kyrka

JULI

2 3 e Trefaldighet 11.00
19.30

Högmässa, tema svenska författare i Gamla kyrkan
Musik vid ån, Allsångståget med Linda Lundqvist spelar i Korsbackakyrkan

9 3 e Trefaldighet 11.00
14.00
18.00

Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
EKO-musik i sommarkvällen där Lisa, Persa och Mats spelar Cornelis, kaffe och 
marknad i Virke kyrka

12 Onsdag 18.00 Allsång i kyrkparken vid Gamla kyrkan

15 Lördag 14.00 Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan

16 Apostladagen 11.00
14.00
19.30

Högmässa, tema svenska författare i Gamla kyrkan
Gudstjänst med kaffe i Stora Harrie kyrka
Musik vid ån, Lasse Berggrensson och Tommy Juth minns hur det var ”När vi va pågar” 
och bjuder på musik, minnen och nostalgi i Korsbackakyrkan

23 6 e Trefaldighet 11.00
14.00
18.00

Högmässa, tema svenska författare i Gamla kyrkan
Gudstjänst med kaffe i Södervidinge kyrka
Musik i sommarkväll med Ingemar Andersson, Lena Persson och Hans-Peter Frank i 
Lilla Harrie kyrka

26 Onsdag 19.00 Sommarkyrkogudstjänst med kaffe i Stora Harrie kyrka

30 Kristi förklarings 
dag

11.00
19.30

Högmässa, tema svenska författare i Gamla kyrkan
Musik vid ån, Sammy Rimington spelar i Korsbackakyrkan
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(Läs mer om evenemangen på sidorna 10–11)



AUGUSTI

6 8 e Trefaldighet 14.00

18.00

Husdjursmässa i kyrkparken vid Gamla kyrkan (vid dåligt väder går vi in i kyrkan, men 
då kan tyvärr inte djuren följa med)
Musik i sommarkväll med Hjortarna i Stora Harrie kyrka

13 9 e Trefaldighet 11.00
14.00
19.30

Högmässa, tema svenska författare i Gamla kyrkan
EKO-gudstjänst med kaffe och söndagsmarknad i Virke kyrka
Musik vid ån, Stenen Kryper spelar i Korsbackakyrkan

16 Onsdag 18.00 Allsång i kyrkparken vid Gamla kyrkan

20 10 e Trefaldig-
het

11.00
14.00

Högmässa, tema svenska författare i Gamla kyrkan
Motormässa i Lilla Harrie kyrka

27 11 e Trefaldighet 11.00
16.00
19.30

Högmässa, tema svenska författare i Gamla kyrkan
Friluftsgudstjänst och grillad gris i Södervidinge kyrka
Musik vid ån, Hemvärnets Musikkår Lund spelar i kyrkparken vid Gamla kyrkan (OBS! 
Vid dåligt väder är det i Korsbackakyrkan istället)

VARJE VECKA

Tisdag 16.00 Sångandakt på Billingshäll

Onsdag 08.30 Morgonmässa i Gamla kyrkan

Onsdag i jämna veckor 14.30 Andakt på Kullagården

Använd gärna kyrktaxi, tel. 71 02 68, för att åka till våra gudstjänster!
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SEPTEMBER

3 12 e Trefaldighet 11.00 Upptaktsmässa, körer, i Korsbackakyrkan

Musik, sång och lek. På samma gång! Det står på programmet i vår allra nyaste grupp som startar 
den 6 september. Än så länge har gruppen inte fått något namn, men vi kan i alla fall berätta att den 
vänder sig till barn som är 4–6 år gamla.
Helgfria onsdagar klockan 16.30–17.30 är dag och tid som gäller. Vi börjar med en kort fikastund 
för att få lite fart på energin! För energi, det behövs när du ska sjunga och leka och röra dig till 
musik. Om mamma, pappa eller någon annan vuxen som följer med barnet, vill följa med så går det 
förstås jättebra. Vi är på andra våningen i förskolan Stjärnans lokaler på Sockervägen i Kävlinge.
Det kostar ingenting att delta.
Vill du vara med?
Hör av dig till Anna Lindelöf på telefon 070-319 04 86 eller e-post anna.lindelof@svenskakyrkan.se

Sökes: alla ni som har sångglädje och spring i benen och är 4–6 år!



Gott och blandat juni–augusti
VÅRLIGT. Py Bäckman gästar Kors-
backakyrkan den 4 juni. Tillsammans 
med pianist Ann-Marie Henning bjuds 
det på musik på det ljuvliga temat 
”Sånger från jorden till himmelen”. 
Flerstämmiga körer från Kävlinge
församling medverkar.

PÅ

KALENDERN

s. 8–9

HÅLL KOLL

SÅ MISSAR

DU INGA

EVENEMANG
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BEKRÄFTELSE. Sommartid är konfirma-
tionstid. Så ock i Kävlinge. I juli har vi 
flera konfirmationsmässor i Korsbacka-
kyrkan då ungdomarna kläder sig i vita 
kåpor och under stämningsfulla former 
blir konfirmerade – de bekräftar sitt 
dop.

BOKLIGT. Somma-
rens högmässor i 
Gamla kyrkan har 
det spännande temat 
”svenska författare”. 
Ta en titt i kalendern 
på mittuppslaget och 
pricka in dagarna.

TERMINSSTART. I fjol var det många som drog 
till Korsbackakyrkan och Upptaktsmässan, 
som markerar att verksamheten drar igång
efter sommaren. I år är det den 3 september 
som gäller. De som kandiderar i kyrkovalet 
kommer också att presenteras.
Välkommen!



EKO. En dag i månaden hålls 
eko-gudstjänst/mässa i Virke kyrka, 
med marknad efteråt. På markna-
den säljs bara närproducerat av 
olika slag. Vill du själv stå och sälja? 
Kontakta Carina Fredin på telefon 
070-524 56 07.
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TILLSAMMANS. Vad vore sommaren utan allsång i kyrkpar-
ken vid Gamla kyrkan i Kävlinge? Det vågar vi inte ens tänka 
på! Numera är allsången något av en tradition och det är tre 
onsdagkvällar som gäller. Kaffe ingår. Vid dåligt väder går vi 
in i Gamla kyrkan. Så plocka fram gott humör och sång-
glädje och kom!

KVÄLLSMUSIK. Ljuva toner när 
dagen övergår i kväll, bjuds vid flera 
tillfällen i sommar. Musik i sommar-
kväll  består till exempel av Hjortar-
na, som syns på bilden. Dem kan du 
lyssna till i början av augusti i Stora 
Harrie kyrka.

VARIATION. Husdjursmässa, 
motormässa och så grillafton. 
Det är stor variation på evene-
mangen i Kävlinge församling 
i sommar. 

MUSIK VID ÅN. Hemvärnets
Musikkår från Lund, som ses 
på bilden, är en av gästerna som 
kommer när det arrangeras musik 
vid ån.
Just denna musikkår spelar i 
kyrkparken utanför Gamla kyr-
kan, såvida det inte blir dåligt 
väder – då marscherar de in i 
Korsbackakyrkan istället.
Och Korsbackakyrkan är plat-
sen som gäller för de andra Mu-
sik-vid-ån-arrangemangen, som 
du hittar i kalendern.
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Från förskola till fastigheter
Anders Persson är ny medarbetare i Kävlinge församling:

Jo, lite läskigt var 
det så klart att säga 
upp sig från den
arbetsgivare han 
haft i ungefär tret-
tio år. Men, någon 
gång måste man 
våga släppa taget!
Anders ”Persa” 
Persson ser fram 
emot att jobba för 
Kävlinge försam-
ling.

Han spelar amatörteater 
på fritiden och har jobbat i 
trettio år inom skolan och 
barnomsorgen. Men, från 
och med mitten av juni 
månad är det Svenska kyr-
kan som gäller för Anders 
Persson.
Det är garanterat många som 
vet vem Anders ”Persa” Pers-
son är. Han har bott i Kävlinge 
hela sitt liv. Och det är också 
där han har gått i skolan och 
arbetat.
– Jag har aldrig flyttat utanför 
50-skyltarna, säger han skämt-
samt.
Nej, varför flytta när man trivs 
så bra som han gör?

Han är 55 år, har hustru och två 
barn, varav det ena är utfluget 
och det andra så smått på väg 
att dra hemifrån.
I tjugo år arbetade han med 
barn och ungdomar i Kävlinge, 
fram till 1999. Han är utbildad 
barnskötare.

– Åldersgrupperna har under 
åren varierat, det har varit från 
noll till tjugo år. Från spädbarn 
till fritidsgård, kan man säga.

Han gillade verkligen sitt jobb.
– Men, till slut så blev det så 
mycket administration att det 
kändes som att jag aldrig hade 
tid över för barnen och ungdo-
marna som jag ju var där för, 
jag kunde aldrig sitta ner och 
snacka med dem så som jag 
kunnat från början.

Så han tog sig en funderare. 
Det kanske skulle vara läge att 
börja studera något? När han 
gick in till sin chef och förkla-
rade hur läget var, erbjöds han 
istället en tjänst som vaktmäs-
tare på förskolor och skolor i 
Kävlinge kommun.
– Och det hade jag ju svårt att 
säga nej till! Det var så roligt 
att få vara kvar, även om det 
blev andra arbetsuppgifter. 
Men, nu fick jag ju tid att 
snacka med ungarna också. De 

har alltid kallat mig för ”Per-
sa”, inte vaktis. Man har varit 
en person och inte en yrkestitel.
Det är nästan 18 år sedan nu.

Så för en tid sedan var det dags 
att byta fokus igen.
Mats Andersson–Risberg, kyr-
koherde i Kävlinge församling, 
spelar i countrybandet Tennes-
see Ride. Det gör även Anders 
Persson.
– Mats frågade mig om jag var 
intresserad av att jobba som 
fastighetsansvarig och allt-i-
allo för församlingen. Och jag 
tänkte att är det någon gång i 
livet man ska byta om man får 
chansen, då är det nu.
Så blev det.

Välkommen till Kävlinge 
församling, Anders!



Kyrkoval
17sep2017

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan hålls val vart 
fjärde år och det sker alltid den tredje söndagen i september.
Då väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande 
fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, 
till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.
För att få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år. Du ska vara medlem i 
Svenska kyrkan och kyrkobokförd i en församling i Sverige senast den 18 augusti 
2017, då röstlängden fastställs.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Välkommen till Kävlinge församling, både i verkligheten och på webben!

Besök oss på:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge
www.facebook.com/kavlinge.forsamling
Dessutom hittar du våra kyrkor på facebook.
Vår förskola Stjärnan har så klart också en hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge/kyrkans-forskola-stjarnan
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Kävlinge församling är 
som ett träd.

Stammen är de sex kyrkor-
na.

Grenverket är alla de olika 
delarna av verksamheten.

Och det är alla försam-
lingsmedlemmar och andra 
besökare som utgör
lövverket – för det är ni 
som deltar i aktiviteter och 
evenemang.

Tack för att ni finns!
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Kontakt

Pastorsexpeditionen Västergatan 7, 244 30 Kävlinge.
Telefon vardagar 10–12: 046-73 99 00
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se 
Församlingsgården (Birgittasalen) 
ligger runt hörnet, med ingång från Slöjdgatan.

Åsa-Mari Nilsson, assistent
046-73 99 18
asa-mari.nilsson@svenskakyrkan.se

Kävlinge kyrkliga arbetsförening: Elsa Hansson, 73 36 54
Södervidinge kyrkl. syförening: Maj-Britt Håkansson, 73 25 16
Virke kontaktgrupp: Barbro Englesson, 070-876 24 70
Tisdagsklubben: Laila Johannesson, 73 06 91
Besöksgruppen: Eva Borgström, 73 99 04

Mats Andersson-Risberg, kyrkoherde
73 99 01
mats.a.risberg@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 80 94

Brita Wahlström, kyrkokamrer
73 99 02
brita.wahlstrom@svenskakyrkan.se 
Mobil: 070-319 80 96

Eva Borgström, komminister
73 99 04
eva.borgstrom@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 00 75

Eva Falck, komminister
73 99 14
eva.falck@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 00 42

Anna Åberg, komminister
73 99 03
anna.aberg@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 10 25

Anna Rubin, diakon
73 99 16
anna.rubin@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-245 67 77

Hans-Peter Frank, kyrkomusiker
73 99 07
hans-peter.frank@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 77 72

Kaja Træholt-Holmqvist, förskolechef
73 38 72
kaja.holmqvist@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-322 10 29

Anna Lindelöf, kyrkomusiker
73 99 06
anna.lindelof@svenskakyrkan.se
Mobil: 070- 319 04 86

Anna Söderquist, kommunikatör
73 99 13
anna.soderquist@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-240 28 96

Catarina Brenden, pedagog
73 99 08
catarina.brenden@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-228 84 45

Lisa Borssén, kyrkomusiker
73 99 05
lisa.borssen@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-276 45 61

Irene Andersson, pedagog
73 99 08
a.irene.andersson@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-263 99 34

Henrik Esping, pedagog
73 99 10
henrik.esping@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-319 80 18

Carina Fredin, kyrkovaktmästare
73 99 00
carina.fredin@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-524 56 07

Johan Solstad, församlingsvärd och kyrkovakt-
mästare (Birgittasalen), 73 99 11
johan.solstad@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-524 90 02

Kyrkogårdsvaktmästare, (Kävlinge)
73 19 32
marie.malmstrom@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-524 56 17

Lennart Englesson, kyrkorådets ordförande
lennart.englesson@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-876 99 67

Kyrkogårdsvaktmästare, (Södervidinge, Stora 
och Lilla Harrie samt Virke), 73 99 00
marie.malmstrom@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-524 56 40
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PÅSKSPEL. Sedan några år tillbaka bjuder 
Kävlinge församling in skolbarn, som får 
ta del av den både sorgliga och glädjande 
berättelsen om påsken. 2017 blev inget 
undantag.
I Korsbackakyrkan spelades historien om 
Jesu död och uppståndelse upp för många 
nyfikna elever i årskurs fem (bilderna ovan 
är tagna vid en av repetitionerna).

GRATTIS. Många kom till Kors-
backakyrkan och firade att försam-
lingens kyrkoherde Mats Andersson–
Risberg tjänstgjort här i 25 år.EKO. Söndagsmarknaden i Virke i mars med 

gröna förtecken.

PINGLA. På 
årets Wienerca-
fé i april bjöds 
det bland annat 
på modevisning 
(ovan).



SETT OCH SKETT – ett litet urval av händelser i församlingen                                                                                                                      

Kyrkbladet ges ut av Kävlinge församling, en del av Svenska kyrkan.
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Mats Andersson-Risberg. 
Text: Anna Söderquist 
Foto: Anna Söderquist, Birgitta Geijer, Carina Fredin, Johan Solstad, Anna Lindelöf, 
Åsa-Mari Nilsson, Pernilla Gudmundsson
Redigering och layout: Anna Söderquist
Tryck: KEPA Tryck AB, Kävlinge
Upplaga: 5 500 exemplar. Distribution: Posten. Nästa nummer distribueras 31/8 - 2017
På omslaget: Ungdomar från Cross-fit-konfirmandgruppen

FULLSATT. Så här ser det ofta ut på tisdagarna utanför församlingshemmet. Härligt!

DYLANSKT. Thomas Carlström, pensio-
nerad rektor, lirade låtar av Bob Dylan i 
Stora Harrie kyrka i mars.

LEENDE. Nog var det härligt att se Catarina Brenden och 
Ann-Margreth Jakobsson (t.v.) bjuda på sig själv vid guds-
tjänsten för stora och små i Lilla Harrie i mars? Och visst 
blev man glad av att höra dansbandet Matz-Kennethz med 
Maria Skogh i Korsbackakyrkan i april? (ovan)


