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”Nu gör jag något nytt.  
Det spirar redan.”   Jes. 43:19 

Årstiden som nu står för dörren tillhör 

en av de mest intensiva och dramatiska. 

Hela naturen förvandlas. Det som såg liv-

löst och bräckligt ut sjuder nu snart av liv 

och smidighet. Nätterna blir kortare och 

dagarna längre. Sol och värme sprider sig 

i varje vrå.

Även kyrkoåret följer ett sådant mönster. 

Under faste- och passionstidens 40 da-

gar får vi ta del av allt det förskräckliga 

som händer med Jesus. Tankarna kretsar 

kring hans lidande, hans passion och det 

är en tid av lågmäldhet och eftertanke.

Så bryter påsken in, förvandlingen. I bör-

jan av påskdagens gudstjänst uppmunt-

rar vi varandra med påskropet: ”Kristus 

är uppstånden” och får svaret: ”Ja, han är 

sannerligen uppstånden”. Tanken bakom 

detta är att om Gud en gång har besegrat 

det omöjliga – nämligen döden – så kan 

detta återupprepas om och om igen. Därför är döden inte slutet på livet, utan en övergång 

till en annan form och skepnad. Påskljuset tänds och utan ord förmedlar det tända ljuset 

att nu är villkoren förändrade.

I detta kyrkblad kan du läsa om vad som sker den närmaste tiden i vårt pastorat.  

Hoppas vi ses! 

Anna Åberg
Kyrkoherde
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VI SER FRAMTIDEN TIDEN AN 
Ordförande har ordet
Sedan en lång tid har klockspelet utanför Forslidsgården 
varit tyst, till stor saknad för många. 

Vad är väl ett klockspel utan klang? Bara en stålställning 
utan själ och hjärta; en järnkonstruktion utan förmåga att 
göra det som var meningen, nämligen att förmedla musik, 
njutning, och påminna oss om psalmernas budskap. 

Klockspelet har funnits sedan 1981 och införskaffades av 
Stiftelsen Svalövs Församlingshem. Det styrsystem som 
drev klockspelet är föråldrat och går tyvärr inte att reparera. 
Ett nytt system är införskaffat och vår starka förhoppning är 
att vi kan återinviga klockspelet någon gång i mars 2020. 

Klockspelet är ett trivsamt inslag i Svalöv och många har 
efterlyst och saknar de melodier som ska spelas kl. 08.00, 
12.00 och 18.00. Klockornas musik och psalmer är anpas-
sade efter årstid och högtider. På detta sätt sprids också 
kyrkans budskap – evangeliet om Jesus Kristus.

Vill du läsa mer om klockspelet? Det finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden/klockspelet

Sedan ett drygt år tillbaka står prästgården oanvänd, från-
sett den del där kyrkvaktmästarna håller till. Frågan om prästgårdens nyttjande är i högsta grad levande för oss. Vi 
arbetar med ärendet i en ”Lokalgrupp”, där både medarbetare och förtroendevalda ingår, med olika frågeställningar. 
Detta måste få ta tid. Olika lösningar diskuteras och till detta ska beaktas den trångboddhet som råder på Forslids-
gården när det gäller arbetsplatser för vår personal. Vi arbetar metodiskt och sakligt med lokalfrågan för allas bästa.

Bästa hälsningar från
Eva Olofsson
Kyrkorådets ordförande

Öppet café i Tågarps  
församlingshem 
Tisdagar, jämna 
veckor kl. 13-15.
Sista för terminen 
är 12 maj.

Andakt med sopplunch i 
Tågarps församlingshem
Torsdagar, ojämna veckor kl. 12.00
Sista för terminen är 7 maj.

Vår församlingsvärdinna Kristina har alltid 
något gott att servera!

Sopplunch i fastetid på 
Forslidsgården 
Soppa, bröd, dryck, kaffe och kaka, 60 kr
Forslidsgården, torsdag 5 mars och 19 
mars 

Intäkterna går oavkortat till ACT (som är 
Svenska kyrkans internationella arbete) och 
dess fastekampanj. Årets fastekampanj hand-
lar om att vi alla har rätten att leva i trygghet 
och säkerhet, i frihet från våld. Kampen för 
fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör 
ihop. Vi lever alla under samma himmel och har 
samma rättigheter men verkligheten ser olika 
ut. Tillsammans skapar vi hopp, möjligheter och 
en hållbar framtid.

Foto: IKON
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”I Kvæld blev der banket på Helvedes port”
Målningens dimensioner är monumentala: ca 3,5 x 
5 m. Konstnären Joakim Skovgaard tog sin utgångs-
punkt i Grundtvigs påskpsalm (nr 213 i Den Danske 
Salmebog) från 1837 om hur Kristus efter döden på 
korset stiger ned i dödsriket. 

I Kvæld blev der banket på Helvedes port,
så dundrer den rullende torden,
herolden var stærk og hans budskab fuldstort,
thi lyttede alt under jorden. 

Det dånar som åska av orden och hela underjorden 
lyssnar när Herren själv predikar för de döda. Långfre-
dagens drama är över, kyrkornas altaren har klätts av, 
templen vilar i mörker och kyrkklockorna tiger. Det 
är påskafton och vi väntar på påskdagen, Herrens dag. 
Kristus är död och begraven men inte overksam.

I vår mest brukade trosbekännelse säger vi idag om 
Jesus Kristus att han är: ”Nederstigen till dödsriket…” 
När trosbekännelsen sades på äldre svenska under 
reformationstidevarvet på 1500-talet löd orden: ”Nid-
herstighen til heluetis…”, och ”helvetet” var ordvalet 
ända fram till den svenska kyrkohandboken av år 

1894, då man ändrade till ”nederstigen till dödsriket”. 
Det återger de latinska orden descendit ad inferna. 

Även om översättningen ”helvetet” (infernum – jfr 
”brinnande inferno”) är möjlig torde ”dödsriket” vara 
riktigare om man vill komma nära den ursprungliga 
innebörden. Det som avses är inte någon plats för 
straff, utan underjorden – de dödas uppehållsort, som 
på hebreiska kallas sheol och på grekiska hades. 

Orden om nedstigandet till helvetet/dödsriket är hur-
somhelst faktiskt inte ursprungliga, utan ett senare till-
lägg till den gamla romerska dopbekännelsen, som vi 
känner som Den apostoliska trosbekännelsen. Någon 
gång vid början av 700-talet i Sydfrankrike fick den sin 
slutgiltiga ordalydelse på latin och vi läser den i svensk 
översättning varje söndag. 

Vill man läsa trosbekännelsen på latin kan 
man göra ett besök i Torrlösa kyrka. Där står 
den att läsa vid de porträtt av lärjungarna 
som finns på orgelläktarens fasad.

Kristus i de dødes rige. Olja på duk av J. Skovgaard, målad 1891-94 (Statens Museum for Kunst.  
Bildkälla: Wikimedia Commons).  
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Vad menas då med detta nedstigande? Det finns flera 
tolkningar genom traditionens vindlingar. Kanske är 
det så enkelt att uttrycket från början inte betydde mer 
än att Jesus verkligen dog. Att dö var ju att nedstiga till 
dödsriket. Det fanns nämligen de som menade att Je-
sus bara var skendöd. Därför var det så viktigt för den 
tidiga kyrkan att understryka detta: Att Jesus verkligen 
var död. 

En annan vinkling på det hela är tolkningen att nedsti-
gandet uttrycker hur Jesus lidit förkastelsens helvetes-
kval som ett led i sitt frälsningsverk. 

Andra har betonat tolkningen att Jesu nedstigande är 
ett uttryck för hans seger över döden och ondskans 
makter. 

I vår kyrkas senast antagna katekesutveckling (förkla-
ring till Luther lilla katekes), 1878 års katekes, frågas 
det: Varför steg Kristus ned till dödsriket? Och svaret 
är just detta: För att där förkunna sin seger över döden 
och över all djävulens makt. 

Detta bygger på de dunkla orden i första Petrusbrevet:

”Så kunde han stiga ner och predika för andarna i 
deras fängelse.” (1 Pet 3:19)

Petri ord sägs då syfta på att Jesus mellan långfredag 
och påskdag – mellan död och uppståndelse – predi-
kade för de fromma som levat före honom och som 
därför inte haft möjlighet att höra hans förkunnelse. 

Som så ofta är det förmodligen omöjligt att avgöra 
vilken av dessa traditioner som utgör Den rätta tolk-
ningen. Olika tydningar är helt enkelt möjliga och 
i Grundtvigs psalm och i Skovgaards stora målning 
samsas flera traditioner och tydningar. Det berikar vår 
tro på Kristi förunderliga gärning. 

Framför den tallösa, hålögda skaran med Adam och 
Eva främst i ledet, trampar Kristus på dödens och ond-
skans symboler. Ormen från urtiden, han som kallas 
Djävul och Satan, får sin avkomma krossad, såsom det 
förutsägs i begynnelsen (1 Mos 3:14f). Kristus – värl-
dens ljus – får mörkrets makter att fly (längst upp till 
väster i bild). 

Grundtvigs psalm finns i en svensk tolkning av Inge 
Löfström (dock ej i vår psalmbok).

Ikväll blev det bultat på helvetets port.
Det dånar som åska av orden.
Ett häroldsrop ljuder, ett budskap så stort
till alla som är under jorden. 

Ett budskap som når ner till helvetets djup:
från jorden en hjälpare nalkas.
Som gryning går fram över avgrunders stup
han kommer, och plågorna svalkas.

Nu ropar han: ”Adam, var är du?” med röst
så ljus som en lärkas om våren.
Till mörkaste dödsrike når det nu tröst
med läkning för smärtande såren.

Nu återfår Eva sin härlighets glans,
ett under i skuggornas boning,
beprydd som en drottning med regnbågens krans
som tecken på nåd och försoning.

Ur dödsriket stiger Befriaren opp
med skaran av dem han förlossat.
Som vårsolen stiger, så segrar vårt hopp,
och nu ligger helvetet krossat.

Så härligt han uppstod på tredje dag,
som skuldlös på korset man fästat.
Nu är det på jorden en salighetssak: 
Guds son själva helvetet gästat.

(Ur Så skall orden evigt glöda. Dikter och psalmer av 
N.F.S. Grundtvig i urval och översättning av Inge  
Löfström, Proprius förlag 1998, s. 32.)

Erik Edqvist, präst

Under lärjungen Filippos på Torrlösa läktares fasad
står ”Descendit ad inferna, tertia die resurrxit a  
mortuis 
– Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstån-
den igen ifrån de döda.” Ordet ”resurrxit” torde vara en 
felstavning av ”resurexit”.
Foto: Erik Edqvist
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Kyrkomusiken i pastoratet
Musik från palmsöndag till annandag påsk
På palmsöndagen firar vi en sammanlyst mässa i Torrlösa kyrka. Då kommer kör, solister och en del instrument att 
leda oss med musiken från intåget till Jerusalem till stilla veckans smärtfyllda vemod. 

På långfredagen är orglarna tysta och en sångensemble leder sången och skapar stämning i gudstjänsterna 
i Svalöv och i Källs Nöbbelöv. I kvällsgudstjänsten i Billeberga kl. 18.00 får vi ta del av Marias sorg vid korset 
genom den italienska 1700-talstonsättaren Giovanni Battista Pergolesis toner i verket Stabat Mater. Solister, 
sångensemble och en stråkkvartett medverkar. 

Under påsknatten i Svalövs kyrka tar vi oss från sorg och mörker till uppståndelsen hopp och ljus. Sångare sjunger 
först a cappella (utan ackompanjemang) och under nattens gång så småningom till instrument, där även en  
jublande orgel ansluter. 

Påskdagen präglas av glada toner i alla våra gudstjänster och på annandag påsk firar vi en sammanlyst mässa i 
Källs Nöbbelövs kyrka. Där blickar vi bakåt till Golgata och påskdagens morgon. Vi får också möta de glada lär-
jungarna. Sen sjunger vi tillsammans med kören och musikanterna från Kyrkomusikverkstaden: ”Jesus går i solen 
så levande och glad bland vilda anemoner och silvergrå oliveblad! Och det är vår, och det är påsk…” (SvPs 741)

Outi ben Ammar, organist

Vill du sjunga i kör eller 
vara med i Kyrkomusik-
verkstaden?
Där kan du musicera med andra eller lära 
dig spela och sjunga i kyrkan. Kontakta våra 
kyrkomusiker för information och intresse-
anmälan.

Vi har körerna Chorus Jubilate i Svalöv, 
Teckomatorps kyrkokör och sånggruppen 
Happy i Teckomatorp samt en vokalensem-
ble i Billeberga. Under året bjuder vi också in 
sångare till en del körprojekt. Till exempel:

VÅRKÖREN
Välkomna till vårkörprojekt i maj! Vi sjunger 
nya och traditionella sånger. Avslutning sker 
i den stora Mässa i vårens tid i Teckoma-
torps församlingshem den 17 maj!
Vårkören övar måndagar kl.19-20.30. 

Anmäl dig till:
teija.hedin@svenskakyrkan.se
Tel. 0702-902435

Musik, tystnad, bön  
– stilla musikandakter
Onsdag 25 mars kl. 19.00 i Källs Nöbbelövs kyrka: 
Jernberg Åhrman duo – klassisk musik på två gitarrer.

Onsdag 29 april kl. 19.00 i Teckomatorps församlings-
hem: Trion ”Mor dansar” bestående av sång, kontrabas och 
viola da gamba bjuder på musik av Allan Edwall.

Onsdag 27 maj kl. 19.00 i Felestads kyrka: Josefine  
Andersson, mezzosopran och Daniel Beskow, piano. 

Carissimi 
Upplev Bibelns berättelser med alla dina sinnen genom sång, 
skapande, lek, smak och snack tillsammans med andra i klass 
1–6. Vecka 13-21 på onsdagar kl. 14:30 – 16:30 (Uppehåll 
under lovdagar) träffas vi i Billeberga församlingshem.

Anmälan till Susanne Åberg 072-2147278
susanne.aberg@svenskakyrkan.se

Carissimi kommer att medverka under gudstjänsten 
den 22 mars i Teckomatorps församlingshem.
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Skaparhänderna 
bakom de nya 
dopdropparna
”Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga 
kraften ska vara Guds och inte komma från mig”.  
2 Kor 4:7 

Keramiker Katarina Gustafsson flyttade från Umeå 
till Skåne 1967. Hon arbetade ett tag på Djursjukhu-
set i Helsingborg, staden där hon även träffade sin 
make, Lasse. 1971 gick flyttlasset till Sireköpinge och 
det hus som paret fortfarande bor i och som Katarina 
har sin verkstad i. När jag träffar Katarina en regnig 
januariförmiddag ger den sprakande kaminen värme i 
verkstaden och jag får se verktyg, brännugn, drejskivor 
och andra maskiner. Det behövs en hel del verktyg och 
utrymme och Katarina berättar att hon inte alltid haft 
det så stort då verkstaden tidigare fanns inne i ett rum 
i bostadshuset. 

Katarina har alltid älskat att arbeta med händerna 
och 1972 fick hon en lerklump och en sparkskiva av 
sin make. Från den stunden har Katarina, som är helt 
självlärd, fortsatt att dreja och skapa konstverk. Det var 
så roligt att det inte gick att släppa. Med det brinnande 
intresset för keramikkonsten kom Katarina igång med 
att ställa ut sina alster ganska fort och när man besöker 
Sireköpinge stengods idag finns det massor av sten-
gods både i verkstadshuset och i ladan vid sidan om.  

Till Svalövsbygdens pastorat gör Katarina främst 
dopljusstakar och dopdroppar, dvs. de gåvor som varje 
döpt barn i vårt pastorat får vid dopet. 
Trots att dopdropparna är så små så kräver de en hel 
del arbete och uppfinningsrikedom. Formen till dop-
droppen är gjord av en gammal pepparkaksform, hålet 
där snöret ska fästas görs med ett sugrör och maken 
Lasse har fixat en speciell krok för dropparna att hänga 
på i ugnen eftersom de tar skada om de ligger ner. 
Dopdropparna bränns två gånger i ugnen. Den sista 
gången bränns de med glasyr i 10 h på 1240°c och 
sedan måste de svalna långsamt för att inte spricka. 

Även till dopljusstakarna har Lasse gjort specialred-
skap, t.ex. för att mäta så att hålet för stearinljuset blir 
exakt rätt. Det behövs ett mätredskap för att mäta 
under drejning och ett när ljusstaken torkat på grund 
av att leran krymper. Katarina berättar att hennes 
barnbarns barn var bland de första att få den blå 

dopljustaken med kristusmonogram när hon döptes i 
Sireköpinge kyrka.  

Katarina har även gjort nattvardskärl till Teckomatorps 
församlingshem, muggar till pastoratet och en golvvas 
till Sireköpinge kyrka. Just i den golvvasen finns troll-
hasselkvistar där dopdropparna hänger. För många 
år sedan gjorde hon även en julkrubba till Felestads 
kyrka. Man kan också se Katarinas konst i form av 
frälsarkranspärlorna i S:ta Mariakyrkan och en större 
julkrubba i den Gode Herdens kyrka i Helsingborg. 
Katarina har gjort stengods till Karmeliterklostret i 
Norraby och en matservis på 140 delar till Karmeliter-
klostret i Glumslöv. 

Under sommaren är Sireköpinge stengods ofta öppet 
och man kan ibland se Katarina arbeta utomhus med 
att skära ut genombrutna mönster i leran. 
På vintern går det bra att ringa Katarina för att komma 
och titta och handla, 0418-503 71.  

Visste ni att: Katarina har gjort det stora konstver-
ket som hänger utanför Heleneborgshallen i Svalöv. 
Konstverket ”Lekande barn” (1988) väger mycket och 
det innebar stort arbete att hantera så mycket lera som 
skulle formas, skäras, brännas och transporteras.    

Karin Domrös, diakon
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Lekmannakårernas program

Våffeldagen  
i Billeberga 22 mars 

Från kl. 16 är alla välkomna  
till församlingshemmet i  
Billeberga för gratis våfflor  
åt alla. Syföreningen  
serverar och sedan firar vi  
gudstjänst i kyrkan kl. 18.00

Missa inte!

Svalöv
Träffas på Forslidsgården
måndagar kl. 14.00 om inget annat anges.
Pris 30 kr för medlemmar och 40 kr för icke  
medlemmar. Alla är varmt välkomna!

9 mars
Reseberättelse från Falklandsöarna av Christer Löfqvist

20 april
Musikunderhållning med Österlenarna

11 maj
Anders Månsson berättar om sitt liv som synskadad och om 
att ha ledarhund

11 juni
Underhållning på Solgården med PRO-kören. (OBS! Torsdag)

13 juli
Allsång med kaffe i Felestads församlingshem

Teckomatorp
Träffas i Teckomatorps församlings-
hem
onsdagar 14.00 om inget annat anges.
Alla hälsas välkomna i vår  
gemenskap och glädje!

18 mars
Film med Edvard Persson – ”Stinsen på 
Lyckås”

15 april
Frälsningsarmén i Ystad gästar

18 maj
OBS! Måndag: Utfärd. Avfärd kl. 9.00 från  
Matmästaren i Teckomatorp, kl. 9.10 från  
Forslidsgården i Svalöv.
Morgonbön i Bjuvs kyrka. Besök på Ge:Kås 
i Ullared. Resa + busskaffe 200 kr. Hemfärd 
kl. 17.00
Anmälan görs till Sten, tel. 0418-66 05 50

19 juni
Midsommarfirande enligt sedvanligt  
program i Teckomatorp. 
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Vårens gudstjänster
Med reservation för ändringar. Se vår hemsida för senaste informationen.

Söndag 1 mars
1 sön i fastan

10.00 Gudstjänst
Teckomatorps församlingshem

17.00 Gudstjänst med  
efterföljande fastesoppa 
i församlingshemmet
Tirups kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Fredag 6 mars
Internationella böndagen

16.00 Böneandakt
Forslidsgården

Söndag 8 mars
2 sön i fastan

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Mässa
Billeberga kyrka

Söndag 15 mars
3 sön i fastan

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Mässa
Felestads kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka 
Kyrkbänkskaffe

Torsdag 19 mars
8.30 Morgonmässa
Felestads kyrka

Söndag 22 mars
Jungfru Marie bebådelsedag

10.00 Gudstjänst med 
efterföljande kyrkkaffe
Teckomatorps församlingshem 
Barngruppen Carissimi medverkar 
med sång och bjuder in till  
vernissage. Kyrkokören medverkar.

10.00 Mässa med  
efterföljande kyrkkaffe
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka 
OBS! Våffelservering i församlings-
hemmet fr kl. 16.00.

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
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Onsdag 25 mars
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Källs Nöbbelövs kyrka 
Jernberg Åhrman duo medverkar 
med klassisk gitarr.

Söndag 29 mars
5 sön i fastan

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 5 april
Palmsöndagen

10.00 Festhögmässa
Torrlösa kyrka 
Kör, solister och instrumentalister 
medverkar. Efterföljande kyrk-
kaffe. Kyrkbuss.

STILLA VECKAN OCH 
PÅSKEN:

Måndag 6 april
Tisdag 7 april
Onsdag 8 april
18.00 Passionsandakter
Forslidsgården

Skärtorsdagen 9 april
19.00 Skärtorsdagsmässa
Felestads kyrka

19.00 Skärtorsdagsmässa
Källs Nöbbelövs kyrka

Långfredagen 10 april
10.00 Långfredags-
gudstjänst
Svalövs kyrka
Sångensemble.

15.00 Långfredags-
gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka
Sångensemble.

18.00 Långfredags-
gudstjänst
Billeberga kyrka 
Toner ur Pergolesis ”Stabat  
mater”. Solister, sångensemble och 
en stråkkvartett medverkar.

Påskafton 11 april
23.00 Påsknattsmässa
Svalövs kyrka
Sångare & instrumentalister.

Påskdagen 12 april
10.00 Påskmässa
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Påskmässa
Torrlösa kyrka

18.00 Påskmässa
Billeberga kyrka

Annandag påsk 13 april
14.00 Emmausmässa
Källs Nöbbelövs kyrka 
Kör och musikanterna från  
Kyrkomusikverkstaden medverkar. 
Kyrkbuss.
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Torsdag 16 april
8.30 Morgonmässa
Teckomatorps församlingshem

Söndag 19 april
2 sön i påsktiden 

10.00 Gudstjänst
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Söndag 26 april
3 sön i påsktiden

10.00 Gudstjänst
Tågarps församlingshem 
Kyrkkaffe

10.00 Mässa
Teckomatorps församlingshem

18.00 Mässa i stillhet
Felestads kyrka

Onsdag 29 april
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Teckomatorps församlingshem
Trio Mor dansar, sång, kontrabas 
och viola da gamba, musik av Allan 
Edwall.

Söndag 3 maj
4 sön i påsktiden

10.00 Gudstjänst
Tirups kyrka

10.00 Mässa
Norrvidinge kyrka

18.00 Gudstjänst
Billeberga kyrka

Söndag 10 maj
5 sön i påsktiden

10.00 Gudstjänst
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Gudstjänst
Torrlösa kyrka

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Torsdag 14 maj
8.30 Morgonmässa
Billeberga kyrka

Söndag 17 maj
Bönsöndagen

10.00 Festmässa i vårens 
tid
Teckomatorps församlingshem 
Vårkören medverkar. Kyrkkaffe och 
efterföljande aktiviteter i försam-
lingshemmet. Kyrkbuss.

Torsdag 21 maj
Kristi himmelsfärds dag

9.00 Gudstjänst vid  
gamla kyrkans grund
Svalöv
Kyrkkaffe. 

11.00 Gudstjänst i gamla 
prästgårdens trädgård
Billeberga 
Medtag kaffekorg och något att 
sitta på!

Söndag 24 maj
Sön före pingst

10.00 Mässa
Norra Skrävlinge kyrka

10.00 Mässa
Svalövs kyrka

18.00 Gudstjänst med 
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Onsdag 27 maj
19.00 Musik, tystnad, 
bön
Felestads kyrka 
Josefine Andersson, sång och  
Daniel Beskow, piano

Lördag 30 maj
Pingstafton

10.00 Musikandakt på 
Billebergadagen
Billeberga kyrka

Söndag 31 maj
Pingstdagen

10.00 Mässa
Källs Nöbbelövs kyrka

10.00 Mässa
Felestads kyrka

18.00 Mässa med  
rofyllda toner
Sireköpinge kyrka

Måndag 1 juni
Annandag pingst

18.00 Gudstjänst
Felestads kyrka

Söndag 7 juni
Heliga trefaldighetsdag/Missions-
dagen

10.00 Gudstjänst
Felestads kyrka 
Efterföljande aktiviteter i  
församlingshemmet
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen, Forslidsgården i 
Svalöv
Eva Svensson
Lena Ragnarsdotter
Tel. 0418-66 77 00, vard. 9:00 - 12:00
svalovsbygden@svenskakyrkan.se

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

Kyrkokamrer
Eva Olsson
Tel. 0418-66 77 04

Kyrkorådets ordförande
Eva Olofsson
Tel. 0703-35 52 79

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

Präster
Anna Åberg, kyrkoherde
Tel. 0418-66 77 03, 0705-08 24 70

Katrin Supstiks, komminister
Tel. 0418-66 77 22, 0703-04 97 37

Carl Eliasson, komminister
Tel. 0418-66 77 21, 0722-14 87 45

Erik Edqvist, komminister 
Tel. 0418-66 77 24, 0706-04 87 97  

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

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

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

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

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

Kyrkvaktmästare
Arbetsledare
Lars Flodin
Tel. 0418-66 77 54, 0706-04 87 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


