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I försommartid 2019
Kära församlingsbo,
Välkommen till ett nytt nummer av Kyrkbladet, i denna ljuva sommartid! Se dig omkring; Se hur i 
prydning jorden står! Se, hur för dig och mig hon får – så underbara håvor! (Sv ps 200.)

Vi som tjänstgör i pastoratet har – i likhet med alla i vår bygd – genomlevt  
mycket under den första delen av året som har passerat. Livet går upp och  
ned. Det är underbart och gåtfullt, fyllt av tårar och glädje. Vi tackar  
Gud för det vi fått erfara, genomlida och glädjas åt, ty vi vet att:  
Sorgen och glädjen de vandrar tillsamman, medgång och  
motgång här tätt följes åt. Skyar med solsken och suckar  
med gamman skiftar alltjämt på vår jordiska stråt.  
(Sv ps 269.) 

Så har det varit. Året 2018 slutade i sorg och det nya året  
började i sorg, då vi plötsligt blev en hjord utan kyrkoherde.  
Men när vi vandrar i dödsskuggans dal är Herren själv alltjämt  
vår herde. Gud har under vintern och våren låtit oss vila på gröna  
ängar när bördorna blivit tunga, och fört oss till vatten där vi funnit  
ro. Gud har vederkvickt oss och fört oss på rätta vägar, sitt namn till  
ära. Hans käpp och stav har väglett oss och gjort oss trygga. (Ps 23.)

I förtröstan på Guds nåd, och med många böners kraft, har arbetet fortsatt oförtrutet. Särskilt vill 
vi tacka prästerna Ingegerd Slätteby och Christer Löfqvist som har vikarierat hos oss. Christer 
vikarierar dessutom i skrivande stund som vår kyrkoherde. 

Nya människor har döpts och ungdomar har konfirmerats i pastoratet under våren och flera för-
älskade par har vigts till äkta makar i våra kyrkor. Människor har mötts i bön och enskilda samtal, 
fått stöd och diakonal hjälp i stunder av förtvivlan och social utsatthet. Tack vare Guds nåd samt 
goda medarbetares och vikariers många gåvor och förmågor, har vi förmått att utföra vårt arbete, 
Gud till ära och medmänniskor till tjänst. Så kommer vi fortsätta att arbeta, för att i Jesu namn ge 
världen liv. 

Herren själv säger till oss: ”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?” (Jes 43:19)

Vi kan med stor glädje hälsa vår nya kyrkoherde, Anna Åberg, välkommen i slutet av sommaren! 
Hon skall givetvis själv få presentera sig här i Kyrkbladet i september och vi återkommer med 
datum och plats för den stora gudstjänst då vi välkomnar och tar emot henne i hennes viktiga 
uppdrag i Svalövsbygdens pastorat. Vi önskar alla goda tankar och förböner för henne. Gud vare 
tack! Amen. 
Glad sommar!

Erik Edqvist, redaktör
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Glimtar av sommarens  
musikutbud i pastoratet
”Från ton till ton din lovsång når och  
klingar som ett skönt ackord bland  
himmelrikets vindar” 
Sv ps 754:3

Tisdag 4 juni:
Musikandakt med lovsång och bön i Sireköpinge kyrka kl 19.00 
Dawit Getachew med band från Addis Abeba i Etiopien 

Måndag 8 juli:
Allsång med lekmannakåren i Felestads församlingshem kl 14.00,  
Marie och Gösta Svensson.

Vill du vara med i pastoratets 
kyrkomusikverkstad, lära dig 
spela instrument, sjunga, göra 
rytmer, musicera tillsammans 
med andra? Du kan vara med 
oavsett ålder (de som är yngre 
än 5 år behöver ha en vuxen 
med sig). Anmäl intresse till 
outi.ammar@svenskakyrkan.
se och du får inbjudan till en 
”prova-på-dag”.

Orgel i sommar 
Lördag 22 juni: Midsommarorgel i gudstjänsten kl 10.00 i Torrlösa 
kyrka (svenska orgelstycken med rötter i folkmusik).

Onsdag 3 juli: Orgelkonsert kl 18.00 Torrlösa kyrka. Ingår i Skånes 
orgelveckor. Johan Sandberg, tenor och Lars-Åke Norlander, orgel

Söndag 21 juli: Kända och mindre kända orgelstycken av bl.a. Messiaen 
och Boëllmann i gudstjänsten i Svalövs kyrka kl 10.00.

Söndag 11 augusti: Klassiskt, jazz & swing på orgel i kvällsgudstjänst 
kl. 18 i Billeberga kyrka.

Sommarserie med musikgudstjänster
i Sireköpinge kyrka på söndagskvällar kl 18.00  
med bl.a. musikal, visor och orgelmys 

Söndag 7 juli: Sånger från ”Kristina från Duvemåla” med  
Johan Wikström, sångare och musikalartist samt pastoratets  
egna kyrkomusiker. 

Söndag 14 juli: ”Orgelmys och lite brus”, Outi Ben Ammar  
vid orgeln.

Söndag 21 juli: A cappella ensemble sjunger gammalt och nytt.

Söndag 28 juli: ”Två fioler i sommarstämning”,  
Peter Edström, fiol & Outi Ben Ammar fiol och piano

Söndag 4 augusti: ”Visor i sensommartid”.  
Per Mellborg, komminister i Dalby medverkar med gitarr och  
sång tillsammans med Marie Svensson.

Foto: Pressens bild
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”Een sommarwisa” – en välkänd psalms historia
Wälsigna åhrets gröda, 
och watna tu wårt land:
Gif oss nödtorftig föda; 
Wälsigna siö och strand.
Tin fotspor drype af fetma. 
Bespisa medh titt Ord,
och medh thess liufwe sötma 
oss vppå thenna jord.

Det är inte helt lätt att tyda och identifiera denna 
gamla svenska psalm, trots att den idag är en av våra 
allra mest välkända och omtyckta, såhär i sommarti-
der. Enklare blir det ju inte av att jag här endast återger 
dess sista vers och dessutom i den ålderdomliga 
språkdräkt som den hade i vår första officiella svenska 
psalmbok som kom år 1695.

Sedan dess har denna ”sommarvisa” varit med i våra 
psalmböcker, men en del av dess ord har ändrats och 
bytts ut under årens gång. Senast är det Britt G. Hall-
qvist som 1979 lagt sin kloka hand vid och bearbetat 
psalmens strofer till modern svenska.

För så måste vi göra – bearbeta. Vi kan inte helt och 
hållet och utan tolkning bara överta och använda oss 
av äldre tiders texter, som om deras mening vore fast 
och färdig för evinnerlig tid. Ty ords betydelser ändras 
och ges nytt värdeinnehåll av oss. När vi med vår tids 
glasögon läser att Guds fotspår ”dryper av fetma” får 
vi inte precis den positiva bild som våra förfäder fick. 
Fett var ju då en efterlängtad bristvara och svälten var 
aldrig långt borta. Den ”fetma” som dryper i psalmen 
var i ett fattigt bondesamhälle den mest positiva bilden 
man kunde föreställa sig. För oss idag blir en sådan 
bild av Guds goda gåvor ganska skev. För oss (som 
lever i en mycket priviligierad del av världen) är ett 
överflöd av fett närmast något motbjudande, något 
kladdigt och onyttigt som man inte vill ha för mycket 
av.

Ja, vi kan mycket väl förstå de gamla orden och vad 
som menas – vi är inte dumma och visst kan vi an-
vända gamla ord och texter med en medvetenhet om 
att det de vill säga låter annorlunda. Men om vi med 
vårt vardagliga språk hade velat utrycka samma tanke 
idag – att Gud ger oss livet och dess gåvor i överflöd – 
hade vi troligen använt en annan bild än fotspår som 
dryper av fetma. 

Men nog om de gamla ordens vikt och förgänglighet. 
Vad är då detta för välkänd psalm? Det hela kommer 
att klarna. Låt oss se hur den första versen löd när den 
en gång skrevs ned, då Karl XI regerade i Sverige och 
arbetet med en gemensam psalmbok gick för högvarv:

Then blomstertijd nu kommer
Medh lust och fägring stoor,
Nu nalkas liufwe Sommar,
Tå gräs och örter groor.
Then blida Sool vpwärmer
Alt hwad haar warit dödt;
Tå hon oss skrider närmar
Blijr thet på nyo födt.

Nu blev det genast uppenbart. Den blomstertid nu 
kommer är författad under 1600-talets sista årtionde, 
kanske 1694. Men det råder faktiskt oklarhet och 
oenighet om vem som skrev den, var någonstans den 
skrevs och när. Dessutom fick psalmen en märklig väg 
in i vår psalmskatt. 

För den som vill läsa mer finns det 
två lättillgängliga källor som jag 
här hämtar inspiration och kun-
skaper från: 
Teol.dr. Ingvar Bengtsson har 
skrivit en intressant och klargö-
rande artikel om ”Den blomstertid 
nu kommer”. Artiklen återfinns i 
boken Psalm, hymn och andlig visa 
– Årsbok för svenskt gudstjänstliv 
2015 som finns att läsa på Forslids-
gården i Svalöv.

Dessutom kan man läsa om psal-
men, dess text och tonsättning 
i Psalmernas väg. Kommentarer 
till text och musik i Den svenska 
psalmboken, Band 1. Också denna 
finns att läsa på Forslidsgården.
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Slår man upp psalm 199 i vår nu gällande psalmbok 
ser man att textförfattaren är Israel Kolmodin. Eller? 
Efter hans namn står nämligen (sedan 2002 års tryck-
upplagor) ett frågetecken. 

Vi får ta ett par steg tillbaka i historien för att reda ut 
detta. Det behövdes en psalmbok för Guds församling 
i Sveriges land. Jesper Svedberg (1653-1735) var pro-
fessor i teologi i Uppsala, sedermera rektor för univer-
sitetet där och slutligen biskop i Skara. Han försökte se 
till att kyrkan fick en ordentlig psalmbok och framlade 
ett förslag till en sådan 1694. Där fanns, bland närmare 
500 psalmer, ”Den blomstertid nu kommer” under 
titeln ”Een sommarwisa”. 

Detta förslag till psalmbok möttes dock av hård kritik 
och den upplaga som trycktes konfiskerades. I Sverige, 
såväl som i de övriga länder som hade gått över till den 
reformatoriska (lutherska) läran, rådde nämligen det 
kyrkliga klimat som eftervärlden har kallat ”ortodoxin” 
– renlärigheten. Efter brytningen med den romersk-
katolska kyrkan under mitten av 1500-talet var man i 
alla protestantiska länder utomordentligt mån om att 
inga ”påvliga villfarelser” skulle nästla sig in hos folket. 
”Den rena evangeliska läran”, grundad och befäst 
endast i Bibelns ord, var det som ensamt skulle råda 
bland allmogen och prästerskapet. 

De stränga och renläriga män som företrädde den 
kyrkliga och samhälleliga eliten i riket ansåg att många 
av psalmerna i Jesper Svedbergs psalmboksförslag inte 
stämde överens med Bibeln. De innehöll läromässiga 
oklarheter och rena felaktigheter. 

Den blomstertid nu kommer ansågs av biskoparna vara 
just en sådan dålig psalm: ”Dels av formella skäl, där-
för att den inte ansågs följa poetikens regel att hålla sig 
till sitt ämne, dels av innehållsskäl, att den blandade 
samman världslig och andlig glädje.” (Bengtsson, sid. 
12) 

Men, hör och häpna! Trots detta kom vår numera 
älskade psalm med i Sveriges första psalmbok 1695. 
Det verkar som att tidsbristen när den nya psalmbo-
ken skulle antas blev en lycklig omständighet. Denna 
tidsbrist medförde ett ”protokollärt misstag, så att 
biskoparnas [negativa] synpunkter på psalmen inte 
kom med i det underlag som förelåg vid det slutgiltiga 
beslutet. En i sanning märklig ingång för en av svenska 
folkets mest älskade psalmer.” (Bengtsson, sid 12) 

Också på sådana sätt ger Gud oss gåvor – genom 
tidsbrist och mänskliga misstag bryter Guds godhets 
rikedom fram. 

I vår första svenska psalmbok från 1695 står Israel 
Kolmodin inte som psalmens författare. Men ända 
sedan den andra psalmboken som Svenska kyrkan har 
antagit – den wallinska psalmboken 1819 – har han 
dock stått som upphovsman till Den blomstertid. Och 
idag står det ett frågetecken efter hans namn. 

Kolmodin var s.k. superintendent i Visby stift, dvs han 
innehade ett ämbete med en biskops uppgifter, och 
sägnen säger att han diktade denna psalm under en 
promenad vid Hångers källa på norra Gotland. Denna 
källa ligger förvisso inom det pastorat som Kolmodin 
fick sig ålagt som särskilt ansvarsområde men psalmen 
skrevs innan han blev superintendent på ön. Hur det 
än må vara med det, finns det ingen troligare kandidat 
när det gäller titeln som psalmens upphovsman än 
han. 

Kolmodin var till yttermera visso en av Jesper Sved-
bergs närmaste medhjälpare när denne arbetade 
fram sitt förslag till psalmbok för kyrkan i Sverige. 
Månne Kolmodin då fick sitt alster medtaget, vän och 
vän emellan – eller skrev han sin psalm anonymt för 
att inte vara jävig i den process som följde för att få 
psalmboken godkänd? Vissa oklarheter kvarstår. 

Trots det stora motståndet mot Svedbergs psalmboks-
förslag och trots att de tryckta exemplaren konfis-
kerades, byggde ändå 1695 års officiella psalmbok 
till största delen på hans förslag från året innan och 
Kolmodins (?) psalm var med, då som idag. 

Vi sjunger vår älskade psalm 199, Den blomstertid nu 
kommer, med glädje. Historiens alla vindlingar och 
krumsprång får vi lämna därhän när man hörer fåglar 
sjunga, med mångahanda ljud. 

Det är sommar i vår del av Guds skapelse, då gräs och 
gröda gror. Se, solens strålar värmer och ger liv till 
allt som varit dött. Alla fältens färger och alla lundars 
lummiga löv predikar sitt eget evangelium för oss och 
säger: Herren Gud är god! Och vad är då vårt enda 
rimliga svar? Att stämma upp vår glädjesång och säga: 
Tack! 

Erik Edqvist, präst

Inbjudan till och information om nästa läsårs konfirmation 
kommer ut till berörda hushåll i augusti. 
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SOMMARSKOJ

Mat och prat

För dig i åk 1 till åk 6, klockan 09.00 - 15.00.
Följ med till Narnia och upplev spänning, mysterier 
och gåtor. En gemensam utflykt på torsdagen. Vi  
bjuder på lunch och mellanmål. 

Välj plats:
Fredag 14 juni Billeberga församlingshem
Måndag 17 juni Felestads församlingshem
Tisdag 18 juni Teckomatorps församlingshem
Onsdag 19 juni Tågarp församlingshem
Torsdag 20 juni Gemensam utflykt

Anmälan och kontakt
Begränsat med plats, först till kvarn gäller.
Sista anmälan 6 juni
Mikael Frostin Tfn 0418-667741,  
0722-054837 (sms)
epost: mikael.frostin@svenskakyrkan.se

Mer info hittar du på hemsidan:  
https://www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden
Facebook: svalövsbygdens pastorat
VÄLKOMMEN! 

För ett tag sedan inleddes en dialog mellan diako-
nin i Svalövsbygdens pastorat och Svalövs kommuns 
projekt, Ung Kraft. Det visade sig att det finns ungdo-
mar med behov av att få lära sig laga näringsrik mat 
för en billig peng samt att få möjlighet att använda det 
svenska språket. Idén föddes då att skapa en matlag-

ningscirkel med språkträning tillsammans med ABF 
som finansierat projektet. 

Vi träffades vid 6 tillfällen under våren där vi fick lära 
känna varandra. Vid de flesta tillfällena deltog diakon 
eller församlingspedagog tillsammans med ABF och 
personal från stödboendet Nova. Vi lärde oss hur man 
handlar smart, dvs. titta efter ekologiska och närpro-
ducerade varor och hålla ett öga på prislappen. Det 
blev en hel del växtbaserad mat med inspiration från 
Afghanistan. Vid ett tillfälle lagade vi en vegetarisk 
variant av rätten Khoresh Bademjan som bl.a. innehål-
ler aubergin, tomat, lök, vitlök och gurkmeja. 

Matlagningen har avslutats med gemensam måltid. 
Har det blivit rester har matlådor fyllts inför komman-
de vecka. Under matlagning och måltider är det lätt att 
prata med varandra om det mesta, vilket kan bidra till 
en god integration och beredskap i livets olika skeden. 

”Herre, du vandrar gemenskapens väg.
Lär oss att gå över gränser.
Kunskap och sanning och omsorg och rätt
får vi som syskon nu dela.
Visa oss vägen, gemenskapens Herre.
Ge oss ni viljan att gå den.”
Sv ps 738, vers 3

Karin Domrös, diakon

Matlagning pågår.
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Några frågor till våra  
kyrkvaktmästare i sommartid
Ronny Törnkvist, Billeberga-Sireköpinge församling

Vilken är den vanligaste sysslan under sommaren?
Framför allt är det gräsklippning, ogräsrensning och häckklippning. 
På Billeberga kyrkogård finns både bok- och buxbomshäckar. 

Vilken sommarblomma tycker du mest om? 
Pelargonia, den är tålig och klarar mycket sol. 

Vilken är din favorit bland sommarpsalmerna?
Psalm, 199, ”Den blomstertid nu kommer”, den väcker minnen från 
skoltiden.

Vad skulle du vilja hälsa till boende i pastoratet? 
Det skulle vara trevligt att se lika många i kyrkan som man ser gå 
runt på kyrkogården. 

Calle Törn, Svalövs församling 

Vad är det bästa med ditt arbete?
Det är att få jobba ute när vädret är härligt. 

Vilken sommarblomma tycker du mest om?
Pelargonia, gärna röd. 

Vilken är din favorit bland sommarpsalmerna?
Psalm 201, ”En vänlig grönskas rika dräkt”.

Vad skulle du vilja hälsa till boende i pastoratet? 
Välkomna att besöka kyrkogårdarna. Jag tar mig gärna tid för att 
prata och svara på frågor.

Irena Pålsson, Teckomatorps församling

Varför valde du kyrkvaktmästaryrket och vad gör du en regnig  
sommardag?
Jag valde yrket för att man får vara ute mycket och jag tycker  
om att vistas i naturen. Regnar det sätter man på sig regnkläder. 
Skulle det ösregna så kan man alltid putsa kyrksilvret. 

Vilken sommarblomma tycker du mest om?
Hortensia.

Har du någon favoritpsalm i sommartid?
Psalm 289, ”Guds kärlek är som stranden och som gräset”.  
Texten och melodin är vacker. 

Vad skulle du vilja hälsa till boende i pastoratet? 
Kom gärna och säg ”hej” om ni ser mig. Jag vill också önska er en 
glad och skön sommar. 

Karin Domrös, den nyfikna frågeställaren 

Calle i begrepp att klippa gräs.

Irena sopar framför församlings-
hemmet i Teckomatorp.

Ronny dukar altaret.
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Sommarens gudstjänster
Med reservation för ändringar. Se vår hemsida för senaste informationen.

JUNI

Söndag 2 juni
Söndagen före pingst

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Mässa
Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 9 juni
Pingstdagen

10.00 
Teckomatorps församlingshem

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Mässa
Billeberga kyrka

Måndag 10 juni
Annandag pingst

18.00 Mässa i stillhet
Felestads kyrka
Sammanlyst i pastoratet

Torsdag 13 juni
8.30 Morgonmässa
Forslidsgården

Söndag 16 juni
Heliga trefaldighets dag 

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka 
Sammanlyst i pastoratet. Buss av-
går från Tågarp (busstorget) 9.15, 
Billeberga församlingshem 9.30 
och Teckomatorps församlingshem 
9.40. Åter från Felestad ca 11.00.

Lördag 22 juni
Midsommardagen

10.00 Midsommar- 
gudstjänst
Torrlösa 
Kyrkkaffe. Sammanlyst i pastora-
tet. Buss avgår från Teckomatorp 
9.05, Billeberga församlingshem 
9.15, Tågarp (busstorget) 9.25, 
Forslidsgården i Svalöv 9.40. Åter 
från Torrlösa ca 11.30

Söndag 23 juni
Den helige Johannes döparens dag

10.00 Gudstjänst 
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner 
Sireköpinge kyrka

Lördag 29 juni
14.00 Konfirmation
Torrlösa kyrka

Söndag 30 juni
2:a söndagen efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst 
Teckomatorps församlingshem

10.00 Mässa 
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst 
Billeberga kyrka

Andakter i veckan
Varje onsdag firar vi morgonbön på Forslidsgården  
kl. 8.00 med efterföljande frukost.

Varje onsdag kl. 10.00 firar vi andakt med efterföljande fika på 
Ängslyckans äldreboende i Teckomatorp.

Varannan onsdag (udda veckor) firar vi andakt med efterföljande 
fika på Solgårdens äldreboende i Svalöv.
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JULI

Onsdag 3 juli
18.00 Orgelkonsert 
Torrlösa kyrka
Ingår i Skånes orgelveckor.  
Johan Sandberg, tenor och  
Lars-Åke Norlander, orgel.

Söndag 7 juli
3:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Mässa 
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Gudstjänst 
Felestads kyrka

18.00 Musikgudstjänst 
Sireköpinge kyrka

Söndag 14 juli
4:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst 
Källs Nöbbelövs kyrka 

10.00 Mässa 
Torrlösa kyrka 

18.00 Musikgudstjänst 
Sireköpinge kyrka

Söndag 21 juli
Apostladagen

10.00 Gudstjänst 
Svalövs kyrka

14.00 Gudstjänst och 
hemvändardag 
Norrvidinge kyrka
Kyrkkaffe

18.00 Musikmässa 
Sireköpinge kyrka

Söndag 28 juli
6:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Mässa 
Teckomatorps församlingshem

16.00 Gudstjänst 
Felestads kyrka
OBS! Tiden!

18.00 Musikgudstjänst 
Sireköpinge kyrka 

AUGUSTI

Söndag 4 augusti
Kristi förklaringsdag

10.00 Gudstjänst 
Norra Skrävlinge kyrka

16.00 Mässa 
Svalövs kyrka
OBS! Tiden!

18.00 Musikgudstjänst 
Sireköpinge kyrka

Söndag 11 augusti
8:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Mässa 
Källs Nöbbelövs kyrka

16.00 Gudstjänst 
Svalövs kyrka
OBS! Tiden!

18.00 Gudstjänst 
Billeberga kyrka
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Söndag 18 augusti
9:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst 
Teckomatorps församlingshem

16.00 Mässa 
Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst 
Billeberga kyrka

Torsdag 22 augusti
8.30 Morgonmässa 
Forslidsgården

Söndag 25 augusti
10:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Mässa 
Norrvidinge kyrka

16.00 Gudstjänst 
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner 
Sireköpinge kyrka

SEPTEMBER

Söndag 1 september
11:e söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst och 
hemvändardag
Tirups kyrka
Kyrkkaffe. OBS! Tiden!

14.00 Gudstjänst och 
hemvändardag 
Källs Nöbbelöv
(enl. särskilt program)

18.00 Gudstjänst 
Billeberga kyrka

Söndag 8 september
12:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst 
Norra Skrävlinge

18.00 Gudstjänst 
Tågarps församlingshem

18.00 Mässa i stillhet 
Felestads kyrka

Söndag 15 september
13:e söndagen efter trefaldighet

10.00 Gudstjänst 
Svalövs kyrka
Uppmärksammande av diakonins 
dag. Sammanlyst i pastoratet.
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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. 076-1307491, 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
Christer Löfqvist, vikarierande kyrkoherde
Tel. 0730-471893

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, 0767-867009

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

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

Mikael Frostin
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 Thörn, 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


