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Tankar över kyrkoherde 
Kjell Thorsson
Det är med sorg i hjärtat vi konstaterar att vår kyrkoherde, vän och broder ryckts ifrån 

denna världen endast 54 år gammal.

Kjell kom till Svalöv 2007 som kyrkoherde. Han hade då varit både i utlandstjänst och  

som kyrkoherde i Karlshamn men med ursprung i Stockholms stift. Under åren som vår 

herde var han med och byggde pastoratet större och starkare. Först med samgående med 

Billeberga-Sireköpinge pastorat och sedan med Teckomatorp. Han var med och byggde  

en bas tillsammans med förtroendevalda och medarbetare så att det större Svalövsbygdens 

pastorat nu är en väl fungerande Kristi kyrka med engagerade medarbetare och  

församlingsbor.

Kjell var inte de stora gesternas man med behov av att stå i centrum och vara särskilt synlig 

i sociala sammanhang. Men nu kan vi konstatera att han representerar talesättet ”man 

saknar inte kon förrän båset är tomt”. Sedan beskedet om hans bortgång kom har det visat 

sig att Kjell varit en närvarande medmänniska och själavårdare. Han verkade i de enskilda 

samtalen som en trygg, lugn och uppmuntrande lyssnare.

Den som känner Kjell minns honom för att med integritet och tydlighet dra gränser när 

det behövdes, ibland högljutt. Men också som en tystlåten och eftertänksam mötes- 

deltagare. Hans kraft kom till sin rätt i de sammanhang där man på tu man hand, eller  

i mindre grupper både bland förtroendevalda och medarbetare, pratade utvecklig och 

framtidsfrågor.

Men det vi vet att Kjell främst vill bli ihågkommen för är hans djupa och tydliga kristna tro 

och verk. I de administrativa och världsliga frågorna fanns alltid Gud med för honom. En 

gud som, för honom, både var fostrande och stöttande. Men främst en viktig ledstjärna för 

sanningen och det goda!

”Varje dag är en kamp från död till liv, och så i tron, tvivlet, närheten och närvaron – 

inget är självklart, annat än att Gud är med där vi står och där vi är.” Kjell Thorsson 2017
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Nya ansikten i pastoratet
I och med årsskiftet har det dykt upp en del nya ansikten bland pastoratets personal. Två präster har vikarierat under 
årets tre första månader för att hjälpa oss att bära bördorna och få arbetet att flyta på.

Nu är det med stor glädje som vi kan presentera två medarbetare som kommer att stanna hos oss under en längre tid.

Marie Svensson – ny kantor  
sedan januari
Hej! 
Det är med stor glädje och förväntan som jag nu börjar jobba 
som kyrkomusiker här i Svalövsbygdens pastorat. Då jag 
är uppvuxen i Svalöv är det för mig speciellt att få komma 
tillbaka till trakten även om mycket har förändrats sedan jag 
bodde här.

Närmast kommer jag från Dalby där jag jobbade både som 
musiklärare på Nyvångskolans mellanstadium och som 
kyrkomusiker i församlingen. De bästa jobben i världen om 
ni frågar mig, dock till slut alltför tufft att kombinera. Så när 
möjligheten att få jobba här dök upp tvekade jag inte  
en sekund, trots att jag råkade posta min första ansökan 
ofrankerad…

Numera bor jag i Staffanstorp och på min fritid roar jag mig 
gärna med att virka, träna och musicera. Jag har faktiskt lyxen 
att ha en egen orgel hemma, en variant utan pipor givetvis så 
att grannarna inte störs. Det gör de kanske däremot när jag 
plockar fram mitt dragspel som jag frekvent försöker lära mig 
att spela på. Vem vet, jag kanske tar med det någon gång till 
någon andakt eller gudstjänst. Desto mer sannolikt är det att 
få höra mig sjunga, spela orgel, piano, gitarr och klarinett.

Förutom musiken är ishockey min stora passion och jag  
sitter väldigt ofta på plats i Ängelholm under Rögles  
hemmamatcher. Det är ett skönt sätt för mig att koppla bort 
alla måsten och bekymmer.

Det var lite om mig och jag ser fram emot att få träffa er var 
och när det än må vara. 

Teija Hedin – vikarierande  
kantor fr.om. februari
Teija kommer att vikariera under Anna-Lena Anderssons 
tjänstledighet till och med augusti. 
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Kyrkomusiken i pastoratet
Barnkörsprojekt
Är du mellan 7 och 12 år? Är sång det bästa du vet? 
Skulle du vilja sjunga och ha kul med andra? Du är då 
hjärtligt välkommen att prova på våra två körprojekt i 
vår!  

Onsdagar 17.00–18.00

I Teckomatorps församlingshem: start den  
13 mars och avslutning i gudstjänsten den  
14 april kl 10.00 

I Billeberga Församlingshem: start den  
24 april och avslutning i gudstjänsten den  
9 juni kl 18.00 i Billeberga kyrka.

Anmälan till Marie Svensson, kantor: 076-786 70 09 
eller marie.e.svensson@svenskakyrkan.se
Välkomna!

Vad är  
kyrkomusikverkstaden?
Kyrkomusikverkstaden är samlingsnamnet för de 
elever som lär sig spela och sjunga hos oss i Svalövs-
bygdens pastorat. Musikanter från verkstaden kommer 
att medverka i många av våra gudstjänster framöver.

Här spelar Richard och Jonathan på orgeln i Teckomatorps  
församlingshem.

Pastoratets  
Vårkörprojekt
Startar i Teckomatorps församlingshem på 
måndag 29/4 och avslutas i gudstjänsten på 
söndag 19/5 kl 10.00.

Anmälan till körprojektet görs till Teija Hedin  
senast på onsdag 24/4. Tel. 0702-902435 eller  
e-post: teija.hedin@svenskakyrkan.se

Påskens berättelse i ton
Från palmsöndagen fram till och med långfredagen 
kommer vi att spela och sjunga passionsmusik i våra 
gudstjänster och andakter.

På påsknatten gestaltar vi vandringen från död till  
liv med hjälp av sångare, instrumentalister och  
konfirmandgruppen KonfActive. Gestaltningen är en 
del av påsknattsmässan som firas i Svalövs kyrka  
kl 23.00 på påskaftons kväll.

Uppståndelsens glädje hörs så klart även på påsk-
dagens gudstjänster och på annandagen, då vi firar en 
gemensam gudstjänst i Källs Nöbbelövs kyrka  
kl 14.00. Teckomatorps kyrkokör medverkar där.
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Barnverksamheten i pastoratet
I anslutning till alla verksamheter kan vi vid behov hämta och lämna på fritids.

Dramagrupp
I Dramagruppen spelar vi teater och har roliga drama-
övningar. Inga förkunskaper krävs. Här får du öva dig 
på att stå framför en publik. Spela, prata eller mima 
en händelse. Gruppen skapar ett drama för skojs skull 
som kan användas i gudstjänsten eller som en liten 
föreställning.

För dig som går i årskurs: 4-6

Tågarps församlingshem: 
Start måndag den 4 mars. Vi träffas kl. 14.30-16.30 
varje vecka till och med den 8 april. 
Anmälan senast 3 mars

Teckomatorp församlingshem: 
Start onsdag den 24 april. Vi träffas varje vecka till och 
med den 29 maj kl. 14.30-16.30.  
Anmälan senast 15 april

Kontakt: Mikael Frostin, Församlingspedagog
mikael.frostin@svenskakyrkan.se, 
Telefon 0418-667741

Resan i sagans land 
Följ med på en resa i sagans land. En värld full av 
spänning, skratt och läbbigheter. Vi läser, berättar  
och leker.

För dig som går i årskurs: 1-3

Tågarps församlingshem 
Start torsdag den 25 april. Vi träffas kl. 14.30-16.30 
varje vecka till och med den 23 maj
Anmälan senast 15 april

Kontakt: Mikael Frostin, Församlingspedagog 
mikael.frostin@svenskakyrkan.se, 
Telefon 0418-667741

Skaparverkstad 
Papper, decoupage, paljetter, luffarslöjd, gips, klippa 
och klistra. Kom och skapa med oss i olika tekniker! 
Tillsammans och enskilt använder vi vår fantasi och 
pysslar utefter årstiderna och kyrkoåret.   

Billeberga församlingshem 
För dig som går i årskurs 1-2
Vi träffas varje onsdag med start 13 mars  
kl.14.00-16.00 till och med 10 april. 
Anmälan senast 4 mars

Felestads församlingshem 
För dig som går i årskurs 4-6
Start 22 april Vi träffas varje onsdag 14.15-16.15  
till och med 22 maj
Anmälan senast 10 april

Frågor och anmälan: Jenny Weberg, 0418-667742
jenny.weberg@svenskakyrkan.se 

Riddare söks! 
För dig som går i årskurs 2-3

Hej! Vill du bli riddare i Svalövsbygdens pastorat? 
Du är välkommen att anmäla dig till vår Riddarskola. 
Vi träffas sju gånger där vi försöker vinna sex olika 
stenar genom lek, samtal, sång m.m.

Vänskap, Trofasthet, Tjänst-villighet, Ärlighet,  
Tålamod, Dop. Tillsammans lär vi oss mer om oss 
själva och hur vi bör vara mot varandra.

Teckomatorps församlingshem
Träffar: 6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars, 3 april,  
10 april kl. 14.30-16.30 och Dubbning den 14 april  
kl. 10.00 
Anmälan senast 5 mars

Kontakt: Susanne Åberg, Församlingspedagog
susanne.aberg@svenskakyrkan.se  
Telefon: 0418-667740
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Gemenskap för barn och vuxna
Tisdagar 23/4-28/5

Billeberga församlingshem

Tisdagar 26/2-9/4
Teckomatorps församlingshem

Klockan 9.15-11.00
Välkomna, ingen anmälan krävs!

Micke 0418-667741, Jenny 070-2119407, Christer och Karin

Pyssel

Samtal
Lek

Sång

Fika

Andakt

Till självkostnadspris

Syföreningarna
Tirups syförening 
träffas första tisdagen i månaden  
kl. 18.30 i Tirups kyrkstuga.

Billeberga syförening 
träffas första onsdagen i månaden  
kl. 14.00 i Billeberga församlingshem.

Felestads syförening 
träffas sista torsdagen i månaden  
kl. 14.00 på Forslidsgården. 

Teckomatorps syförening 
träffas sista onsdagen i månaden  
kl. 14.00 i Teckomatorps församlings-
hem.

Litterturcirkeln
Träffas torsdagar kl. 13-14.30 
på Forslidsgården i Svalöv
14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni 

Vid frågor eller för kontakt med litteratur- 
cirkeln – kontakta pastoratet (0418-667724)

Tågarps församlingshem
Församlingsvärdinna Kristina 
serverar alltid något gott!

Öppet café
Varannan tisdag (jämna veckor) 
kl. 13-15.
Sista gången för våren är 28 maj.

Andakt med sopplunch
Varannan torsdag (udda veckor)  
kl. 12.00.
Sista gången för våren är 23 maj.

Foto: IKON

Foto: IKON
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Välkommen att äta 
sopplunch i fastetid
Husmor Lena serverar alltid  
något gott!

Forslidsgården fr. kl 12.00 
Torsdagarna 21 mars och 4 april
Kostnad: 60 kr/pers. (SWISH går bra!)
Pengarna går till Svenska kyrkans  
internationella arbete, fastekampanjen 2019 
”Samma himmel- samma rättigheter”.  

Från Svenska kyrkans hemsida:

Samma himmel. Samma rättigheter. 
Men verkligheten ser olika ut.
Var med i kampen för människors rätt att få 
resa sig starkare ur en katastrof. Stöd Svenska 
kyrkans internationella arbete för hopp och 
värdighet under perioden 3 mars - 14 april.

Bakom varje siffra finns en människa 
135 miljoner människor i världen är i akut 
behov av humanitärt stöd. En siffra svår att 
förstå, men bakom den finns människor som 
fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld  
och naturkatastrofer. För de drabbade innebär 
katastrofen ett liv med stress, sorg och  
utsatthet. Svenska kyrkans internationella 
arbete stödjer humanitära insatser över hela 
världen. Dina gåvor används där behoven är 
som störst. Tillsammans kan vi rädda liv!

Lekmannakåren 
Vårens program

Teckomatorp
20 mars
18.30 i församlingshemmet: Frälsningsarmén i Ystad 
besöker oss

17 april
OBS! Kl. 18.00. Ord och musik i stilla veckan med  
Carl Eliasson och Sigbritt Paulander

22 maj
Utfärd till Nävlinge, Kristianstad Jämshög och  
Fjälkinge enligt särskilt program. Kostnad: 300 kr.

21 juni
Midsommarafton enligt sedvanligt program

Svalöv
Träffas måndagar kl. 14.00  
på Forslidsgården 

11 mars
Trevliga visor och allsång. Ingrid Lundqvist.

8 april
Lottie Lundqvist, underhåller.

13 maj
Ännu ej bestämt.

10 juni
Underhållning för boende på Solgården. PRO-kören 
medverkar.

8 juli
Allsång med kaffe i Felestads församlingshem.

Pris: 30 kr för medlemmar och 40 kr för icke  
medlemmar. Alla församlingsbor är välkomna till dessa 
sammankomster som har olika teman varje gång.

Foto: IKON
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Vårens gudstjänster
Med reservation för ändringar. Se vår hemsida för senaste informationen.

MARS

Söndag 3 mars
Fastlagssöndagen

10.00 Festmässa  
med efterföljande  
församlingslunch
Billeberga kyrka
Sammanlyst i pastoratet. Buss  
avgår från Teckomatorp 9.05,  
Forslid 9.20, Tågarp (busstorget) 
9.30 till Billeberga kyrka, åter  
från Billeberga församlingshem  
ca klockan 13.00.

Onsdag 6 mars
Askonsdagen

18.00 Askonsdagsmässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Askonsdagsmässa
Felestad kyrka

Torsdag 7 mars
8.30 Morgonmässa
Billeberga kyrka

Söndag 10 mars
1 söndagen i fastan

10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

11.00 Gudstjänst med 
efterföljande fastesoppa
Tirups kyrka
OBS! Tiden

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 17 mars
2 söndagen i fastan

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Torsdag 21 mars
8.30 Morgonmässa
Felestad kyrka

Söndag 24 mars
Jungfru Marie bebådelsedag

10.00 Mässa
Torrlösa kyrka
Kyrkkaffe

10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem 
Sånggruppen Happy medverkar. 
Kyrkkaffe med våfflor.

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka
Sånggruppen Happy medverkar. 
Syföreningens våffelfirande startar 
kl. 16 i församlingshemmet.

Onsdag 27 mars
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Källs Nöbbelövs kyrka
Trio buxbom

Söndag 31 mars
Midfastosöndagen

10.00 Gudstjänst
Felestad kyrka

10.00 Mässa
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Mässa
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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APRIL

Torsdag 4 april
8.30 Morgonmässa
Teckomatorps församlingshem

Söndag 7 april
5 söndagen i fastan

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Mässa i stillhet
Felestad kyrka

Söndag 14 april
Palmsöndagen

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Måndag 15 april
18.00 Passionsandakt
Forslidsgården

Tisdag 16 april
18.00 Passionsandakt
Forslidsgården

Onsdag 17 april
18.00 Passionsandakt
Forslidsgården

18.00 Ord och ton i  
stilla veckan med  
Lekmannakåren
Teckomatorps församlingshem

Skärtorsdagen 18 april
19.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

19.00 Mässa
Felestad kyrka

Långfredagen 19 april
10.00 Långfredags-
gudstjänst
Svalövs kyrka

15.00 Långfredags-
gudstjänst 
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Långfredags-
gudstjänst 
Billeberga kyrka

Påskafton/påsknatten 
20-21 april
23.00 Påsknattsmässa 
Svalövs kyrka
Sångare och instrumentalister 
medverkar

Påskdagen 21 april
10.00 Påskmässa 
Torrlösa kyrka

10.00 Påskmässa
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Påskmässa
Billeberga kyrka

Annandag påsk 22 april
14.00 Påskgudstjänst 
Källs Nöbbelövs kyrka
Kyrkokören medverkar. Samman-
lyst i pastoratet, kyrkbuss.

Söndag 28 april
2 söndagen i påsktiden

10.00 Gudstjänst 
Tirups kyrka

10.00 Mässa 
Norra Skrävlinge kyrka

18.00 Mässa med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka 

MAJ

Torsdag 2 maj
8.30 Morgonmässa 
Teckomatorps församlingshem

Söndag 5 maj
3 söndagen i påsktiden

10.00 Gudstjänst 
Norrvidinge kyrka

10.00 Mässa 
Felestad kyrka

18.00 Gudstjänst 
Billeberga kyrka

Söndag 12 maj
4 söndagen i påsktiden

10.00 Gudstjänst 
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Mässa 
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst 
Billeberga kyrka
Mosaik Sextett medverkar.Kormålningar i Sireköpinge kyrka. Foto: Erik Edqvist
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Torsdag 16 maj
8.30 Morgonmässa 
Felestad kyrka

Söndag 19 maj
5 söndagen i påsktiden

10.00 Högmässa i vårens 
tid med körer och  
efterföljande kyrkkaffe 
Teckomatorps församlingshem
Sammanlyst i pastoratet, kyrkbuss.

Söndag 26 maj
Bönsöndagen

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Mässa 
Billeberga

Torsdag 30 maj
Kristi himmelsfärds dag

9.00 Gudstjänst 
Svalöv, kyrkoruinen
Kyrkkaffe

14.00 Friluftsgudstjänst  
i gamla prästgårdens 
trädgård 
Billeberga
Medtag kaffekorg och  
sittunderlag!

JUNI

Söndag 2 juni
söndagen före pingst

10.00 Gudstjänst 
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Mässa 
Felestad kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner 
Sireköpinge kyrka 

Söndag 9 juni
Pingstdagen

10.00 Mässa 
Svalövs kyrka

10.00 Mässa 
Teckomatorps församlingshem

18.00 Mässa 
Billeberga kyrka

Måndag 10 juni
Annandag pingst

18.00 Mässa i stillhet 
Felestad kyrka

Svalövs kyrka. Foto: Erik Edqvist
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpedition & kansli,  
Forslidsgården i Svalöv
Tel. 0418-66 77 00, 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
Katrin Supstiks, komminister  
(vik kyrkoherde)
Tel. 0418-66 77 22, 0703-04 97 37

Carl Eliasson, komminister  
(föräldraledig t.o.m. 7 april)
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

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


