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Se, jag gör allting 
nytt! 
Smaka på orden, se jag gör allting nytt. En avsikts-
förklaring från Gud själv. Hämtade från uppenbarelse-
boken, Bibelns sista bok där Kristus åter är central-
gestalt. Men inte som det lilla barnet eller den lidande 
tjänaren, utan som Kristus konungen, den som  
slutligen ska göra allting nytt. Men allt detta nya för 
människan, allt det nya som en gång ska komma, 
realiseras inte utan en given händelsekedja. Det är lite 
som vid jul, mycket ska göras innan vi kan sätta oss 
ner och ha en god jul.

När vi vid julen tittar på det lilla Jesusbarnet, hänförs vi 
av den värme vi möter i julens händelser, all den värme 
Jesusbarnet möter. Vi kristna känner att världen flödar 
över av kärlek. Julen står i bjärt kontrast till fastan 
och påsken som på sätt och vis nästan blir en julens 
motsats. Då varje ben i Kristi kropp krossas och bryts 
ner, då han, när han bär sitt kors, ramlar och slår ut 
alla tänder. En tid de flesta sällan sammankopplar med 
kärlek, men som visar oss den djupaste, största kär-
leken, Guds kärlek till oss. Detta visar ju sig tre dagar 
efteråt, då Kristus uppstår igen och livet har vunnit 
över döden. Döden som egentligen aldrig hade någon 
chans, för till slut vinner livet alltid.

Vi tror ju på livets Gud eller den levande Guden, som 
vår Gud kallas ibland. Att vår Gud kallas livets Gud 
kommer från att många gudar i västra Asien under 
vintern dog för att återuppstå till våren. Våren är ju 
uppståndelsens tid även inom kristendomen. Något 
som faktiskt manifesteras väldigt tydligt eftersom det 
blir en uppståndelsetid även för skapelsen och män-
niskan. En tid där både skapelsen och vi blommar upp 
på nytt igen och livet som de flesta av oss vill leva 
det, återvänder.  

En tid då mycket händer, en tid då mycket ska göras, 
en tid då vi känner att vinterns vila varit nyttig för oss. 
Men livets rytm, den cykel vi lever i, ser oftast ut som 
årets skiftningar. Där vi i våra egna liv också kan se att 
vi går genom mörker och in i den stora tomheten, för 
att återvända till uppståndelsens och påskens glädje.  
I en av våra psalmer sjunger vi:

“Vi står inför det stora, ser i ödmjukhet livets styrka i 
det lilla, alltings evighet. Människa som lever på jorden 
fröjda dig därvid. Genom kärlek står vi åter för en 
blomningstid.” Psalm 943

Eller som man också skulle kunna uttrycka det:

Se, jag gör allting nytt!

En önskan som uppfyller mig är att alla ni som läser 
detta, alla ni församlingsbor, möter det nya liv som nu 
kommer med våren, med både glädje och förväntan. 
Vi som arbetar i församlingen ser fram emot att möta 
just dig.

Gud välsigne er. 

Per Hjelmgren, präst
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påsk 2019
Palmsöndagen 14 april
09.30 Bårslövs förs. gård Mässa
11.00 Glumslövs kyrka  Gudstjänst
17.00 Kvistofta kyrka Konsert - The Crucifixion 
17.00 Rydebäcks kyrka  Mässa - Rydebäck Gospel

Onsdag 17 april
12.00  Kvistofta kyrka  Middagsbön

Skärtorsdag 18 april - Skärtorsdagsmässa
08.00  Rydebäcks kyrka 
18.00  Fjärestads kyrka 
18.00  Kvistofta kyrka 
19.30  Glumslövs kyrka 

Långfredag 19 april
09.00  Kvistofta kyrka Gudstjänst - frukost  
    och långfredagsvandring  
    till Glumslöv
11.00  Bårslövs förs. gård Långfredagsgudstjänst
12.00 Glumslövs kyrka Gudstjänst - lunch  
    och långfredagsvandring  
    till Rydebäck
15.00  Rydebäcks kyrka Gudstjänst, korsvandring

Påskdagen 21 april - Påskdagsgudstjänst
09.30  Fjärestads kyrka Glädjestämman
10.00  Bårslövs fsg  Himlaliv med påsklunch
11.00  Glumslövs kyrka Kvistofta Glumslövs kyrkokör 
    Christer Ekstedt (trumpet).

Annandag påsk 22 april - Mässa
17.00  Rydebäcks kyrka 

När firas påsken i år?
Påsken är på många sätt ett mysterium och ett av mysterierna är varför man aldrig verkar 
kunna vara riktigt säker på när det är påsk. Ibland är det i slutet av mars och ibland i slu-
tet av april men ofta någonstans mitt emellan.

Påskdagen ska firas ”den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdag- 
jämning”. Det betyder att påskdagen infaller tidigast den 22 mars och senast den  
25 april. Varför då denna krångliga regel?

Jesus dog i samband med den judiska 
påskhelgen, som infaller den 14:e 
dagen i den judiska månaden Nisan, 
vilken styrs av och sammanfaller  
med fullmånen. 

Efter att Jesus dött blev det en lång 
diskussion om huruvida man skulle 
fira den kristna och den judiska 
påsken samtidigt eller inte. Eftersom 
man menar att de markerar olika 
saker kom man fram till att inte fira 
samtidigt. 

Det brukar sägas att kyrkomötet i 
Nicaea år 325 fastställde regeln för 
firandet, men tydligen saknas  
uppgifter om detta i protokollet från 
mötet, vilket inte ändrar det faktum 
att vi firar påskdagen ”den första 
söndagen efter den första fullmånen 
efter vårdagjämning”. 

Torvild Evensson, präst
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På påskdagen firar vi livet. Fyll dagen med glädje, 
kärlek och förundran. Jesus har uppstått, Herren 
lever, våga tro det! Någonstans har jag läst att om 
man är vaken vid soluppgång på påskdagen, kan 
man se solen dansa. Så stor är skapelsens glädje 
över påskens händelser.

Denna text är en del av min predikan påskdagen 
2018 i Lilla Harrie kyrka. Då var påsken tidig. Det 
ska bli spännande att se hur långt våren kommit 
vid påsk i år, om vägvisaren är ur balans även då.

En dag som påskdagen, som är fylld av glädje, 
kärlek och förundran, där vi firar livet, borde 
alltid bjuda på vackert väder. Som tur är vet vi att 
ovan molnen skiner solen.

På långfredagen såg jag solen dansa vid solupp-
gången, jag fick ett leende på läpparna och tänkte 
att alla behöver vi ibland ett genrep.

Idag på påskdagen borde våren, precis som solen 
gör, vittna om nytt liv, att ljuset är tillbaka i våra 
liv. Det borde spira i naturen av allt som vill  
uppstå och leva igen, och visst ser vi några tecken 
på det i våra trädgårdar och i naturen runt om 
oss. Snödroppar, vintergäck, kanske några kroku-
sar eller några tulpanblad. Tittar man riktigt noga 
så finns det små knoppar på buskar och träd. Kan-
ske inte så många tecken på liv som vi skulle vilja 
se idag, men de är på väg. Kanske är det som vi 
kan läsa i episteltexten i Lukasserien, “vägvisaren 
till livet dödade ni, men Gud har uppväckt honom 
från de döda, det kan vi vittna om.”

Vägvisaren till livet, Jesus eller våren, men våren 
är ur balans. Vi kan varje år vittna om att solen 
och värmen väcker skapelsen till liv igen. Men i år 
verkar vägvisaren vara lite trött eller vänta på att 
vi ska komma ihåg något som Jesus sagt. Kanske 
är det för att påminna oss om att inte döma, låta 
saker och ting ha sin gång. Eller kanske vill våren 
bara visa oss att vi inte bestämmer över skapelsen, 
utan ska värna om den precis som vi ska värna om 
allt levande på jorden, växter, djur och människor.

Idag skulle solen ha mött oss vid dörren, precis som 
änglarna mötte kvinnorna vid graven. Solen skulle 
mött oss med budskapet: “Han är inte här, han 
har uppstått” och vi skulle springa tillbaka in och 
meddela alla som vill lyssna att livet och ljuset är 
tillbaka. Istället får vi glädjas åt vår tro på att våren 
är på väg, och så småningom låta ljuset och natu-
rens återkomst vittna om uppståndelse och liv.

Kvinnorna har en viktig roll denna glädjens dag. Det 
är de som kommer med glädjebudet, att Jesus har 
uppstått. Jag tror att de som följde Jesus var ledsna, 
rädda och besvikna sen han fängslades, korsfästes 
och dog. Jag tänker att det kunde ha varit lärjung-
arna som gick till graven denna morgon, men det  
var kvinnorna som gick, de gick i gryningen med  
kryddor de gjort i ordning. För mig vittnar det om 
omsorg och kärlek till en medmänniska. 

Kanske kände de likadant som jag, när jag läser 
om Jesu uppståndelse. Att mitt modershjärta 
blöder. Tänk att inte kunna få ta hand om sin 
döde sons kropp på grund av sabbaten. När den 
väl var över hade också jag gått i gryningen för 
att komma så tidigt som möjligt till honom, för 
att i lugn och ro få ta hand om hans kropp innan 
begravningen. 

Tänk då vilken lycka det måste ha varit när de 
upptäcker att graven är tom och får budskapet att 
Jesus ha uppstått och lever! Jag tror kvinnorna 
gick tillbaka så snabbt de kunde för att berätta 
den glada nyheten. Själv hade jag sprungit tillbaka 
för att berätta för alla. Nej, det stämmer inte rik-
tigt, jag hade lagt ut det på sociala medier såsom 
facebook, instagram, snapchat och allt vad det nu 
heter.

Jag tycker det är smart av Gud att låta kvinnorna 
få budskapet. Alla vet vi ju hur snabbt ett ord kan 
spridas av kvinnor, det går nästan lika snabbt som 
sociala medier. Jag är glad, hedrad och ärad över 
att det var kvinnor som fick komma tillbaka till
lärjungarna och människorna med glädjen, ljuset 
och löftet om liv genom uppståndelse. 

Hela skapelsen dansar!

Vägvisaren



kyrkmagasinet nr 1 2019      

När kvinnorna i gryningen gick ut till graven, 
hoppas jag att de lyfte blicken och såg solen 
dansa, och kanske undrade de varför? Vad hade 
solen för anledning att dansa i glädje? Kanske 
tändes det redan då ett hopp om glädje och liv hos 
dem, och kanske önskade de att solen dansade för 
att berätta att något fantastiskt hade hänt. Han 
har uppstått, Herren lever.

Varje dag är en påminnelse om att Jesus uppstått, 
och tänker vi efter har Gud gett oss ledtrådar 
redan sedan skapelsens första morgon. Se på 
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naturen, den lever, vissnar, dör och uppstår. Eller 
tänk på ljuset som övergår till mörker varje dygn 
men återkommer som en ny dag med hopp om liv 
och nya möjligheter.

Vet ni vad? Påskdagen är en glädjens dag då hela 
skapelsen dansar för att vittna om att Jesus
uppstått och lever och vi gläds med den.

Jag önskar er en härlig vår och en glad påsk!

Martina Annerfeldt, diakon
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Julkampanjen

4

Efter tolv år i flyktinglägret har flerbarnsmamman 
Nadiwas hopp om att komma därifrån falnat, 
men livsglöden har inte brunnit ut. Med hjälp 
av en spargrupp har hon startat en mataffär och 
hennes omsorger räcker även för Mohammed  
- ett av många föräldralösa barn.

Nadiwas make arresterades och fängslades av 
regimen i deras hemland i östra Afrika. Varför 
hennes man sattes i fängelse vet hon inte. Hon vet 
inte heller var han hålls fången eller om han över-
huvudtaget lever. Hon vet bara att hon och barnen 
inte kunde vara kvar i landet. De tvingades fly till 
Kenya, och placerades i flyktinglägret Kakuma, 
där de nu bott i över tolv år.

– Vi är här för att vi inte har någon annanstans att 
bo. Vi har fått skydd här men det är inte säkert. 
Det är en kamp varje dag, säger Nadiwa.

Lönen räcker inte till
– Maten räcker inte, pengarna räcker inte. Jag går 
långt till fots varje dag till jobbet men jag tjänar 
mindre än 500 kronor per månad. Ena månaden 
köper jag skor åt ett av barnen, nästa månad till 
nästa barn, och när alla fått skor behöver den 
första nya skor igen.

En dag för drygt fem år sedan kom en ung kvinna 
från Nadiwas hemland till lägret med sin femåriga 
son Muhammed. Kvinnan berättade för Nadiwa 
att hon inte var välkommen hem till sin familj 
eftersom hon var ogift när barnet föddes. Hon 
hade rest till Nairobi för att leta efter pappan till 
sin son, men eftersom hon befann sig illegalt i 
Kenya förflyttades hon mot sin vilja till Kakuma 
flyktingläger.

– Jag försökte hjälpa dem, de fick bo hos mig och 
jag sa till henne att eftersom hon kunde laga mat 
så kunde hon skaffa ett jobb och tjäna pengar. 
Hon jobbade i tre månader och sparade pengarna. 
Sedan stack hon. Hon lämnade sin egen son! Om 
jag skulle träffa henne idag skulle jag ha så många 
frågor. Vad kan vara anledningen till att lämna sitt 
eget barn!?

Jag kunde inte  
lämna bort honom
Text: Susanna Olivin
Foto: Jesper Wahlström/IKON

Faste- 
kampanjen



Ensamma barn behöver en fosterförälder
Nadiwa tittar med sorgsna ögon på Muhammed, som 
står tyst och stilla i dörröppningen till deras hem.

– Jag trodde först att hon skulle komma tillbaka. 
Men jag visste inte vad jag skulle göra med Mu-
hammed. Han kunde inte sitta ensam i mitt hem 
medan jag gick till jobbet. Så jag tog med honom 
till Lutherska världsförbundets (LVF) barnskydds-
grupp och sa att han måste gå i skolan. Men de 
sa att han behövde en fosterförälder som kunde 
skriva pappren och ta hand om honom.

– Mina barn ville inte att jag skulle skriva papp-
ren. De sa till mig: ”Nej – gör det inte! Vi vill inte 
vara kvar här i tolv år tills han blir myndig!”

Men jag kunde inte lämna bort honom, han hade 
ingen annan än mig. Jag frågade vad hans mormor 
och morfar hette, men han sa bara ”mormor och 
morfar”, han kunde inte namnet på någon i sin 
familj. Han var så liten.

Ensamma barn i Kakuma flyktingläger behöver 
en fosterförälder. I första hand placeras barn hos 
släktingar, men om det inte finns någon de kän-
ner så försöker LVF hitta lämpliga fosterföräldrar 
bland dem med samma nationalitet. Det kan vara 
svårt att finna någon lämplig familj som är redo 
att ta sig an ytterligare ett barn i en redan utsatt 
situation med brist på mat, husrum och pengar. 
LVF organiserar stödgrupper för fosterföräldrarna 
så de kan hjälpa varandra genom samtal och  
gemensamt sparande.

Startade mataffär med pengar från  
spargruppen
Nadiwa berättar om hur hon genom spargruppen 
lyckades starta en egen mataffär.

– Jag frågade en vän som säljer frukt om jag 
kunde få numret till leverantören. Sen pratade jag 
med alla i mitt bostadsområde och sa att de skulle 
spara pengar för att snart finns frukt och grönsa-
ker att köpa. I spargruppen ger alla 100 kronor 
varje månad och turen går runt att få pengarna. 
När det blev min tur att få 700 kronor ringde jag 
och beställde potatis, tomater och bananer. Och 
maten kom! Då kunde jag sälja och beställa mer 
igen och så har det fortsatt. Det blir inga pengar 
över men det räcker så att jag och barnen kan äta 
bra mat varje vecka. 

Nadiwa plockar bland tomaterna inne i sin lilla 
affär. Hennes äldsta dotter tänder kolugnen utan-
för och sätter på en stor gryta med olja. Det ska 

bli pommes frites att sälja. Muhammed går in och 
byter om från sin skoluniform för att gå på fot-
bollsträning, arrangerad av LVFs ungdomssektion. 
Han gillar att spela fotboll och Nadiwa säger att 
det är den enda gång hon ser honom glad. Hon 
säger att han haft det svårt, men att hon tycker 
att hon ser en ljusning – att han börjar acceptera 
henne.

– Han sa till mig att om han får åka härifrån så 
vill han åka med mig. 

Livet i flyktinglägret går vidare, vardagen rullar 
på. Hoppet om att komma därifrån har falnat i 
takt med åren som passerat. Men Nadiwa ger sina 
barn uppmuntrande blickar och konstaterar:

– Gud gav mig det här livet. Och Gud gav mig de 
här barnen att ta hand om.
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Var med i kampen för människors rätt 
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Samma himmel.  
Samma rättigheter.  
Verkligheten ser olika ut.
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Swisha din gåva till

svenskakyrkan.se/fastekampanjen



Livsloppet

Den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan. Det nya  
namnet visar tydligt att det är en del av Svenska kyrkan och tydliggör också kopplingen till ACT-alliansen. 

Act är det engelska uttrycket för att agera och visar på handlingskraft. Som en av Sveriges största  
insamlingsorganisationer gör vi stor skillnad för människor och det kommer vara samma goda  
arbete som ska utföras: stöd till teologisk utbildning, humanitärt katastrofarbete, långsiktigt diakonalt 
biståndsarbete och påverkansarbete. 

Tipspromenad, lotterier och  
servering av våfflor, saft och kaffe/te. 

13.00 “Nu är det dax!” Familjekonsert med  
Snäckorna och Sångbubblorna

14.30 ”Sing for life” Familjekonsert med 
Joysing och Körallerna

17.00 Mässa

Under båda dagarna sker insamlingar till 
Svenska kyrkans internationella arbete  
och fastekampanjen.
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LIvsLOPPET 2019

Köp ett 
startkort 
& var med i 
Livsloppet!

Insamlingsorganisation byter namn

Konsert med Helsingborgs motettkör 
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Samma himmel. 
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.
Var med i kampen för människors rätt 
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Söndag 31 mars 13.00-16.00  
i Rydebäcks kyrka

Lördag 30 mars 17.00  
i Kvistofta kyrka
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Fira julen  
tillsammans

5  Fettisdagen
 Ät en semla!

6  Askonsdagen
 Bli korsmärkt
 #ashtag

7 Klä dig i svart, som 
en del av Thursdays 
in black.

8 Uppmärk- 
samma en  
kvinna och 
hennes  
betydelse. 

9 Läs en bok du vill 
fördjupa dig i.

10 Första  
söndagen  
i fastan

 Be för dem  
som lider.

11 Släpp taget 
om något som 
tynger dig.

18 Be Franciskus bön:  
Herre, gör mig till ett redskap...

19 Gör något  
för en annan 
människa.

20 Spendera en 
stund utom-
hus i ljuset.

25 Bjud 
någon  
på  
våfflor!

1  Fundera över livets vägskäl.

2 Bjud någon på skratt  
och delad glädje idag.

3 Läs en av
 Bibelns  

böcker.

4  Använd vatten med 
sparsamhet idag.

5 Be för 
fred.

8  Berätta 
för Gud 
om dina 
drömmar.

9 Be för  
en ovän.

10 Hitta  
en vår-
blomma.

11 Njut av  
något 
gott.

12 Rensa bort 
något av ditt  
överflöd.

13 Följ solens
 uppgång  

eller nedgång.

14 Palmsöndag
 Be om Kristi  

sinnelag.

15 Ge  
bort ett

 påskägg.

16 Hitta en ny 
psalm att läsa 
eller sjunga.

17 Dymmelonsdag
 Utforska tystnaden  

i en timme.

18 Skärtorsdag
 Dela måltiden  

i kyrkan.

19 Långfredag
 Se på Jesus.

20 Påskafton
 Dela tro  

och liv med  
vänner.

21 Påskdagen
 Kristus är
 uppstånden!

22 Annandag påsk
 Gå och möt Jesus!

6 Läs dikter  
och dela  
din favorit.

7 Femte sön- 
dagen i fastan

 Tacka för  
frälsningen.

26 Tala med efter-
tänksamhet och

 varsamhet idag.

27 Be för 
världen. 28 Le mot dem  

du möter idag.

29 Gör något  
du inte 
gjort 
förut.

30 Umgås 
med

 barn och 
lyssna 
på dem.

31 Midfastosöndagen
 Dela med dig av 

dina resurser.

21 Plantera fröer, dela 
med dig av plantorna.

22 Tänd ljus  
och be.

23 Välj ett bibelord att läsa 
i olika översättningar.

24 Jungfru Marie bebådelsedag
 Reflektera över när du sa ja till Gud.

12 Be för  
människor  
omkring dig.

13 Tacka för  
livets under.

14 Ring  
en vän.

15 Ha en  
skärmfri  
kväll.

16 Laga  
något

 trasigt.

17 Andra sön-
dagen  i fastan

 Vila i Guds  
trofasthet.

Fastekalendern 2019
Mars

April
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Fastekalendern

Text och idé: Sofija Pedersen Videke
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Bårslövs kyrka 160 år! 
Söndagen den 16 december 2018 samlades vi för att fira att vår kyrka fyllde 160 år. 
Vi fick lyssna till Glädjestämmans julkonsert i kyrkan där temat var ’Kyrkklockor’.  Kyrkklockorna som 
i Bårslöv härstammar ända från 1700-talet, och som än idag kallar till samling och bön. Körledaren 
Ingrid Persson hade gjort ett fint urval i vår sångskatt och vi fick njuta till bland annat både ’Carol of 
the Bells’ och ’Ding Dong, Merrily On High’. 

Slagverkaren Johan Bridger ackompanjerade på olika slagverk och framförde även två slagverkssolon. 

Vår egen präst Johannes Dencker hade skrivit, och framförde tillsammans med församlingen, en  
’Jubileumsrap’ som snart satt på allas läppar. 

Prästen Torvild Evensson ledde gudstjänsten och efteråt bjöds alla in till församlingsgården där det 
bjöds på mer sång och musik samt middag och tårta för en mindre avgift. Kyrkvärden Anna-Kerstin 
Nilsson berättade också om hur man på mitten av 1800-talet planerade för den nya kyrkan. 

Tack alla medverkande för en trevlig och fin samvaro! 

Text och foto: Marie Andersson, medlem Glädjestämman

160-års 
jubileum
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Anna Eklund och Berit Adrielsson.

Johannes Dencker sjöng en jubileumsrapsång.
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Bitte Paulsson, Anders Olofsson och Marie Roos Larsson.
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Foto: Jan-Allan Stefansson

Café Påtår

Det doftar härligt av kaffe och rostat bröd. Jag 
står i hallen och hör hur det pratas och skrattas. 
Än har de inte upptäckt mig och det är härligt att 
stå och insupa värmen som blir i gemenskapen 
över en kopp kaffe och frukost. 

Jag kan dock inte stå här hela förmiddagen, men 
jag kan inte låta bli att le när jag hör den hjärtliga 
stämningen mellan deltagarna och skratten som 
ibland uppstår. Snart vet alla att jag har kommit 
och de kommer att säga:

– Hej, vad kul att du kom! Ta en stol och sätt dig, 
alla får plats. 

Finns det ingen ledig kaffekopp, vet jag att någon 
kommer att resa sig för att hämta en och någon 
annan kommer säga:

– Ta lite frukost, vill du ha rostat bröd? Kan du 
skicka mjölken till Martina?  

De kommer ihåg att jag använder mjölk till kaffet. 
Innan jag hinner sätta mig ner har jag redan fått 
en kopp kaffe och mjölken är på väg över bordet.  

Alla runt bordet är här av olika anledningar men 
det som förenar oss, är att kaffe och frukost alltid 
smakar bäst i sällskap. Jag har många gånger hört:

– Jag tar bara en kopp kaffe, jag är inte hungrig, 
men efter en stund sitter personen där med en 
smörgås och säger:

“kaffe och frukost  
smakar alltid bäst  
i sällskap”Vill du äta frukost med mig?

 – Vad gott det var, det  
smakar bättre när man har  
sällskap, och så slinker en eller  
två smörgåsar ner. Jag ler lite när jag tänker på det 
och blir varm i hjärtat. Tänk att jag får vara en del 
i denna gemenskap som välkomnar alla som vill 
komma, för att bara ta en kopp kaffe, äta sin första 
eller andra frukost för dagen eller bara för att vara 
en av deltagarna runt bordet och i samtalen.

I Kvistofta församling har vi Café Påtår som är 
ett frukostcafé för daglediga två förmiddagar i 
veckan. På onsdagar i Bårslöv och på fredagar i 
Rydebäck eller i Glumslöv. Vi har valt att kalla  
caféet för Café Påtår, för till oss kan du komma 
och få en påtår kaffe, men även en påtår av sam-
tal, skratt, gemenskap och frukost. 

Jag vet att det kan vara jobbigt att komma själv 
till en ny aktivitet/gemenskap första gången. Om 
du vill kan vi träffas före caféet. Då har du ett 
ansikte du känner igen när du kommer första gån-
gen. Någon kan även möta dig och tillsammans gå 
in de första gångerna.

Alla är välkomna mellan 09.30–11.30. Frukosten 
är till självkostnadspris 20 kronor, och då ingår 
påtår och sällskap. Har man tur, får man även 
känna doften av något nybakat.

Hoppas vi ses! /Martina Annerfeldt, diakon.

09.30-11.00
Onsdagar – Bårslövs församlingsgård 
Fredag jämna veckor – Glumslövs församlingshem
Fredag ojämna veckor – Rydebäcks församlingshem
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Kärlekens tid

Foto: Aaron Burden/Unsplash

Välkommen till “Kärlekens tid”, en inspirationsstund för er som ska  
gifta er/går i giftastankar eller för dig som helt enkelt gillar kärleken!

23 mars klockan 16.00  
i Glumslövs kyrka

Inför en vigsel möter brudparet vigselprästen  
och går igenom ordningen. 

Den här inspirationsträffen är för dig som ändå  
tycker att det vore skönt att få lyssna igenom  

några psalmförslag, musikförslag och annat där brudparet  
har möjlighet att välja själva. På så sätt har man en  
bredare kunskap om vad som finns och är möjligt,  

och för den som inte har en aning om hur man vill ha det  
hoppas vi kunna inspirera. 

Kanske undrar ni:

Vilken musik kan man ha när man går in och ut ur kyrkan? 

Vilka psalmer kan man välja och vad finns det för  
extra musik man kan ha och på vilket sätt?

Vilka bibeltexter kan man ha, och kan man ha en dikt? 

Vad är viktigt för mig i ett äktenskap?

Vi kommer att bjuda på musik, texter, praktisk information och möjlighet 
att prata med både en präst, musiker och vaktmästare. 

Varmt välkomna!

Save  
the date!
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Nytt i 
församlingen

Efter fem och ett halvt härliga år som fritidsledare i Kvistofta församling är det nu dags för mig 
att utmana mig på annat håll. I vår ska jag börja studera till arbetsterapeut vid Lunds universitet och 
kommer därför vara tjänstledig. Jag vill tacka för alla fantastiska möten i de grupper jag fått  
förmånen att arbeta, under alla de gudstjänster jag varit med och i alla andra sammanhang där vi 
mötts i församlingen. Jag har verkligen fått utvecklas under de år jag varit här och är så tacksam för 
detta. Jag kommer dock inte försvinna helt från arbetet i församlingen. Jag kommer att jobba extra 
som kyrkvaktmästare under helgerna och jag kommer även göra lite inhopp som fritidsledare vid 
behov i konfirmandundervisningen och barnverksamheten. Hoppas att vi ses även framöver! 

Caroline Eriksson

Tilda Henningsson heter jag, fyller 22 år så småningom. 2016 tog jag studenten och efter det har 
jag hunnit gå två folkhögskoleår, ett musikår med gospel och en ungdomsledarutbildning. Jag har 
precis återvänt från Etiopien och Sydafrika där jag spenderade hösten.

Jag kommer jobba som fritidsledare i församlingen ett tag framöver och ser fram emot att träffa 
kidsen!

//Tilda

Visste du att Kvistofta församling fikar ekologiskt och rättvisemärkt? De ekologiska och  
rättvisemärkta livsmedel som vi försöker inhandla till församlingsverksamheter och fika är:

-kaffe & te   -mjölk   -smör   -saft   
-paprika  -vindruvor  -bananer

På vilket sätt fikar du ekologiskt och rättvisemärkt?

iljönytt
9-12 maj:  
World  
faritrade  
challenge

Caroline Ericsson och Tilda Henningsson.
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Tillsammans

Stort grattis  
på dopdagen!
Dopuppvaktningarna i Kvistofta församling  
firar 10 år.

Brukar du fira din dopdag? 

Sedan 2009 har alla barn som döpts och bor i  
vår församling blivit uppvaktade i samband med den  
första till fjärde dopdagen. 

Vi tror att den bästa dopgåva man kan ge ett barn är  
att vara en vuxen som finns där till stöd och hjälp. Någon som  
vill lyssna också när frågorna går utöver det vi själva vet, som kan  
och vågar berätta om vad man själv tror på i livet. Din tro duger! 

Med hjälp av er därhemma vill vi som är engagerade i Svenska kyrkan  
i Kvistofta församling föra vidare berättelserna som vår tro bygger på,  
ge inspiration till att be och sjunga tillsammans med barnet och påminna  
om dopdagen. 

Känner du någon, som är tveksam inför att döpa sitt barn,  
kan du ge uppmuntran genom att säga: -Dopet kan inte skada, det är  
gratis och påminner om varje människas värde och den villkorslösa kärleken.

Kvistofta församlings dop-plan
I samband med de fyra första dopdagarna får barnet en personlig  
dophälsning från församlingen, tillsammans med några små gåvor som  
är tänkta att vara en hjälp på vägen. 

Under sitt femte år blir alla barn inbjudna till FEM gånger FEM – Kyrkskolan.  
Det är helt enkelt fem träffar för femåringar där vi pratar om varför det finns  
ett hus som kallas kyrka, där vi funderar kring några av de livsfrågor man kan ha  
som femåring och berättar ur Bibeln för barn. 

Visste du att:
Du alltid kan hämta ett nytt dopljus hos oss om ditt gamla tagit 
slut! Välkommen till någon av våra kyrkor eller småbarnscaféerna/
öppen förskola. 

Du kan även hämta ditt nya dopljus på församlingsexpeditionen i 
Rydebäcks församlingshem.



GUDSTJÄNST/MÄSSA/KONSERT

För mer detaljerad information om våra verksamheter och  
aktiviteter - se Månadsbladet och svenskakyrkan.se/kvistofta

Mässa

Datum Bårslövs 
förs. gård

Fjärestads 
kyrka

Glumslövs  
kyrka

Kvistofta 
kyrka

Rydebäcks 
kyrka

3/3 09.30 11.00 17.00

6/3 12.00 15.30

7/3 08.00

10/3 09.30 11.00 17.00

13/3 12.00

14/3 08.00

17/3 09.30 11.00 17.00

20/3 12.00 15.30

21/3 08.00

23/3 16.00

24/3 09.30 11.00 17.00

27/3 12.00

28/3 08.00

30/3 17.00

31/3 13.00

14.30

17.00

3/4 12.00 15.30

4/4 08.00

7/4 09.30 11.00 17.00

10/4 12.00

11/4 08.00

14/4 09.30 11.00 17.00 17.00

17/4 12.00

18/4 18.00 19.30 18.00 08.00

19/4 11.00 12.00 09.00 15.00

21/4 10.00 09.30 11.00

22/4 17.00

24/4 12.00

25/4 08.00

28/4 09.30 17.00

2/5 08.00

5/5 09.30 11.00 17.00

8/5 12.00

9/5 08.00

12/5 09.30 11.00 14.00 17.00

15/5 12.00

16/5 08.00

19/5 09.30 11.00 17.00

22/5 12.00 18.00

26/5 10.00 17.00 11.00

29/5 12.00

30/5 08.00

Kalender

28 mars klockan 14.00 
Gabriel Jönsson - Eva Thor Ottosson berättar om 
författaren och hans verk 
Glumslövs församlingshem

25 april klockan 14.00  
Mitt liv - Diakon Cecilia Nelson Plith  
Bårslövs församlingsgård

21 maj klockan 14.00 OBS! Tisdag 
Jag vill leva nära - Musikprogram med Rune 
Lindqvist & Ingela Wahlgren 
Kvistofta församlingsgård

Andakt, kaffe och lotteri varje gång. Entré 50:- 
I samarbete med Sensus

MÅ VÄL TILL KROPP & SJÄL

Bårslövs församlingsgård onsdagar 09.30-11.30.

Glumslövs församlingshem 09.30-11.30
fredag, jämna veckor. 

Rydebäcks församlingshem 09.30-11.30 
fredag, ojämna veckor. 

CAFÉ PÅTÅR

MIDDAGSBÖN

CYKELPILOTER

Middagsbön i Kvistofta kyrka varje onsdag 12.00. 
Lunchgemenskap i församlingsgården 50:- 

Cykeln har anlänt och väntar på att få börja användas  
på Borgvalla i Vallåkra.

Tisdagen den 19 mars kl. 16.00 är det kick-off av 
”Cykling utan ålder” på Borgvalla och namngivning av 
cykeln. För alla som är intresserade av att bli cykelpi-
loter kommer Ulf Sellergren vara på plats  för frågor och 
självklart kommer det finnas tillfälle att ta en provtur.

Alla är välkomma att delta i firandet.
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Konsert

DRAGSPELSMÄSSA

Den 5 maj klockan 17.00 blir det Dragspelsmässa  
med kören Stämbandet i Rydebäcks kyrka.



Nytt i  
församlingen

Goda råd vid bibelläsning
Ett hett tips är att börja med att läsa Matteusevangeliet. Sedan kan du fortsätta med Galaterbrevet,  
Johannesevangeliet, Efesierbrevet, Markusevangeliet, 1:a Korintierbrevet och Lukasevangeliet. När du  
kommit hit kan du vara ganska uttråkad, eftersom Matteus, Markus och Lukas är väldigt lika. Läs sedan  
Apostlagärningarna och resten av breven.

Stryk under det som du tycker om, så att du hittar det lätt igen. Gör hundöron. Bibeln är ett redskap, som en 
hammare eller skruvmejsel, som skall hjälpa oss i arbetet. Läs inte för långa passager på en gång, utan låt det 
sjunka in.

Var försiktig med Gamla testamentet, där kan vi ofta möta en gudsbild som Jesus inte förmedlar.

Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Tyst meditation och bibelsamtal

17.30–17.50 
Introduktion och information i Rydebäcks församlingshem

18.00
Ytterdörren låses – Tyst meditation i Rydebäcks kyrka

18.50-20.00
Fika och samtal i Rydebäcks församlingshem. Ingen anmälan  
och inga förkunskapskrav. Ingen kostnad. Du kan komma en  
gång och du kan delta alla gångerna. 

Rydebäck 11/3, 25/3, 8/4, 6/5 och 20/5.

Ledare: 
Martina Annerfeldt, diakon  
0721-82 55 28 
martina.annerfeldt@svenskakyrkan.se

Meditation kan hjälpa oss att stanna upp och hinna ifatt “vår själ”. Det blir då lättare att vara närvarande och 
bättre kunna hantera de situationer vi är i. Bibelsamtalet är för dig som är nyfiken på kristen tro och vill veta mer. 
Under samtalen läser vi Johannesevangeliet.

Fredrik Lagerstam 
0707-32 28 39 
fredrik.lagerstam@svenskakyrkan.se
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Foto: Aaron Burden/Unsplash

Bibeltips

Torvild Evensson, präst



Vårkrysset

18

VINTERKRYSSET 2018  - TRE VINNARE MED RÄTT SVAR:

Inger Karlsson, Vallåkra

Brita Simonsson, Gantofta

Karlerik Bengtsson, Påarp

Sänd in svar till: VÅRKRYSSET, Kvistofta församling, Box 14, 257 21 Rydebäck

OBS! Svar före den 1 maj 2019.  Priser till de tre först dragna rätta kryssen.

Namn: 

Adress: 

Postadress:

        kyrkmagasinet nr 4 2018

ÄLTANDE STÅNG

KASSA
MER 

FRAGIL

STRID

TEORI

SKÅNSK 

SMÅSTAD

JORD-

EGENDOM

TRÄ-

KLUMPAR

DEN SLING-

RAR SIG

BLODUT-

GJUTNING
KYLER LUFT

ABER REPUBLIK

VARA FÖR-

SEDD MED

LOV

EREMITEN

ATT FÖR- 

VARA I

UPPKALLA

TAND- 

LÄKARE

BLI RÖD ARGON STILART

BÄR BISKOP
BEFRUK- 

TAT ÄGG

LUKTAR 

ILLA

BANDIT
PÅ DET 

STÄLLET

VITS ELLER 

PINNAR
FLANERA

SPILL-

NINGEN

FISK                 

OCH LEG

STICKS VARUHUS

KÄKA JOD NYTTA LEDER

OHEMULA GULLIG

FRAM- 

HÅLLA

BINDE-

MEDEL

DÄRFÖR SOLO

INTAKT YTOR

ÄR RUND
BROTT- 

SLIG

KRYPTO
MILITÄR 

ALLIANS

SMUTSIG
UTSMYCK-

NING

ORIGINAL
NEKANDE 

SVAR

UTFÖR-

SÄLJNING

FÖR NÄR-

VARANDE

LJUD ELLER VIKTENHET

GREKISK KUNG MED KOMPLEX

Nej, detta är den fasta jag vill se: Jesaja 

58:6

Nej, detta är den fasta jag vill se: … .. …… ………… …..(Jesaja 58:6, Bibel 2000)

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl   Bild: Slavpojke i Zanzibar ca 1890, National Maritime Museum, London. Fotograf okänd

JÄMVIKT 

MELLAN 

STATER

RELIGIÖS 

OCH HÖG-

TIDLIG




REDSKAP

KRÄFTA

VALUTA I 

FINLAND 

OCH 

TYSKLAND

KADAVER

BEGRÄN-

SAR RÖR-

LIGHETEN

SÄLLSKAP 

ELLER  

FIXAR

SYRE DRYCK
ÄLG-

ANTILOP

KVÄVE
BAN-

BRYTANDE

ROMERSK 

KEJSARE

GLIRING 

ELLER LANS

UPP- 

HÄNGD 

TYNGD

NÄMND 

ELLER TIPS

MUSIKIN-

STRUMENT

ERHÅLLA ELLER                         

ETT LITET ANTAL
KLARA FIN TRÅD

MINNES-

ANTECK-

NINGAR

ÖPP- 

NINGAR

FÅGEL

FÅRAN
SLÖSA 

BORT
BEGÄR

SON TILL 

JAKOB              

OCH LEA

FRAM-

TRÄDANDE

FLICKA 

ELLER REV

TAR BORT 

SNÖ

TAPP ELLER 

SKOLA
TILLÅTEN

STRÅL-

GLANS

KRAVLA SIG 

FRAM

RYOR

LYNNIG
HALA ELLER 

BLÅSA

TILLSTÅND 

ELLER 

FERIE

VIRKE
FÖRKLA-

RINGAR

VIGA

SNO ELLER 

RYMMA

EN AV 
TOLV

TABLETT

KALL                
OCH HAL

DE SÄL-                
JER MAT

GULLIG

PATRIARK

SKYDD

FÖR-
LORARE

PÅ VILKET 
SÄTT

GOTTGÖRA
SITTER         
AX PÅ

SLASK

FÅR MAN 
KORT FRÅN

MYCKET 
OROLIG

BAKDEL & 
DOKUMENT

RYKTBARA

GNUTTA

MUSKU-
LÖSA

U

A B
Matteusevangeliet 2:9

S T J
J A

B BLÄN-
KARNA

TRÅD AV 
DJURTARM H FIRAS 6 

FEBRUARI

INTERNA-
TIONELLT 
MÄSTER-

SKAP

K
NICKADE 

TILL S O
FÖRSTA 

GRUNDEN

S
R

OVILJAN

D

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

L Y N C
M

H A D E

A

O
F O T O A U T O

FÅGEL-
HUNDAR S E T T R G R Ä L

A T
U NR TVIST S

DIVAN HÄNFÖRA
SÅ HETTE 
TVÅ AV              
DE TOLV

ALLTJÄMT LÄMNING
STAD I 
NORRA 
ISRAEL

MYCKET 
TORRA

LAND 
ELLER 

KNIXAR

Ä R N A N
N U A R I

I S I G
M N A D E
C R A R
D I E HUVUD-

STAD
VÅGAR

O S T A T
N A T Ö
A K T E R

AVRÄTTA-
DE UTAN 
RÄTTE-
GÅNG

BRYNT ELLER 
KORRODERAT

VÄXLINGARNA               
ELLER ROVEN

KOSTHÅLLNING

FICK MAN PÅ GALÄR

MAT FÖR 
SMÅ

HEMMAN

HONA SLANT

FÖRLÖJ-
LIGANDE

SES PÅ 
RÅTTFÄLLA

OM-
FAMNING

KALKYL-
PROGRAM

RÄKEL
ANHYDRID 
& TOMRUM

INNE-
HAVAREN

TIDNING

VENTIL & 
TRAVERS

ELVA

PLAN EL-
LER BO

FLACKAR

LÄMNADE FIRAS 23/9

FÅ UTSIKTEN

PROFIT NÄR 
MAN SÄLJER

UTAN BÖJ-
STÄLLEN

BÄR BÄR STIM
BLIR OST 
OCH ORT

MISS SNOR MAN
KORT IN-
LEDNING

PRO-
NOMEN

SVULST    
PÅ HÄST

SLUTA EL-
LER HÄCK

KAINS FAR

DRICKS EPOKEN

CEREMONI
NERV-

SJUKDOM

BEDRIFT
DATORTO-
MOGRAFI

TRAPPA 
UPP

ROVA
ANVÄNDA 
ETT SINNE

TRAPPA

AV SAMMA 
ÅSIKT E N I G D G Å R D

O S
A R IDROTTS-

PARK

D R A S U T
I

FÖRSTOR-
NINGS-
GLAS

T B I
E T I K

S P
L U P

MÄRKE Ä R R K R
E

L DRA 
SÖDERUT

STOR BE-
GÅVNING G E N I A

A N
G I C K

EX I
FINNS 

KANSKE                              
I LED-

NINGEN

T E A
UTVALD 
SKARA A K A D E M

V

FRID R O E N
I

R L Y
I N SR E A V

T A
E R T FÅGEL EL-

LER KALLA S V
S O

TUR ELLER 
FÖRRUTT-

NELSE

BÄR-
ANORD-
NINGEN

Ä N D A T E
A L

R A N BOUQUET

BÄSTA NOTERING ELLER 
EN OPELMODELL

KA I N
S

A R O
VOLYM RÄCKA B R KV

E

INFLYTAN-
DE FÖR AN-

STÄLLDA K U B I K R

LÖV-        
TRÄDA Ö

SJUK-
HUSEN L
G

D D TA
A

S D
S A

F Ö R E T A E M O

TRIVIAL 
PURSUIT

T
P

K R A T
E T

I
NET

D
PSYKISK 

STÖRNING

M
A

LgS

TEOLOGIE 
DOKTOR

T

SEDELÄRA

T E R
E



FÖRSAMLINGSEXPEDITION

Telefontid: må-fre 10.00-12.00
Besökstid: 
må-fre  efter överenskommelse

Telefon: 042-37 33 00

Besöksadress: Frösögatan 1 

Postadress: Kvistofta församling
Box 14, 257 21 Rydebäck 
kvistofta.forsamling@svenskakyrkan.se       
www.svenskakyrkan.se/kvistofta

Assistent och kyrkoskrivare 
Maria Ferm, 0721-82 55 07 
maria.ferm@svenskakyrkan.se

Kommunikatör/Redaktör 
Eva Axbarr 0721-82 55 14 
eva.axbarr@svenskakyrkan.se

KYRKOFULLMÄKTIGE
Ivar Persson, ordf, 0418-700 27

KYRKORÅD
Olle Wredström, ordf, 076-820 55 55
olle.wredstrom@telia.com

BARN, FAMILJ & UNGDOM
Pia Korch, 0721-82 55 18
pia.korch@svenskakyrkan.se

Kerstin Månsson, 0721-82 55 21
kerstin.mansson@svenskakyrkan.se

Mia Olsson, 0702-41 53 20
mia.olsson@svenskakyrkan.se

Tilda Henningsson, 0721-82 55 20
tilda.henningsson@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog - barn
Hanna Florin 0721-82 55 05
hanna.florin@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog - ungdom
Ingrid Ristinmaa, 0702-48 64 38
ingrid.ristinmaa@svenskakyrkan.se

Musikpedagog 
Tina Spångberg, 0721-82 55 13
tina.spangberg@svenskakyrkan.se

PRÄSTER

Kyrkoherde Anna Eklund
0703-43 44 93
anna.eklund@svenskakyrkan.se

Komminister Fredrik Lagerstam
0707-32 28 39
fredrik.lagerstam@svenskakyrkan.se

Komminister Per Hjelmgren
0730-92 13 11
per.hjelmgren@svenskakyrkan.se

Komminister Sara Bergström
0708-37 33 50
sara.bergstrom@svenskakyrkan.se

Komminister Torvild Evensson
0707-74 95 58
torvild.evensson@svenskakyrkan.se

Komminister Johannes Dencker
Föräldraledig

DIAKONI

Diakon Cecilia Nelson Plith
0703-50 03 93
cecilia.nelson-plith@svenskakyrkan.se

Diakon Martina Annerfeldt
0721-82 55 28 
martina.annerfeldt@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Cecilia Holmstrand
0721-82 55 46
cecilia.holmstrand@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER

Organist Hampus Pettersson
0721-82 55 11
hampus.pettersson@svenskakyrkan.se

Kantor Ingrid Dubois 
0721-82 55 15
ingrid.dubois@svenskakyrkan.se

Kantor Ingrid Persson
0721-82 55 08 
ingrid.persson@svenskakyrkan.se

Vik kantor Britt Granström
0768-11 94 05
brittgranstrom@gmail.com

Körledare, Rydebäck Gospel
Anna-Märta Hedström
0705-41 43 35 
annamartahedstrom@hotmail.com 

VAKTMÄSTARE 
FÖRSAMLINGSHEM

Bårslövs församlingsgård
Eva Lindskog, 0721-82 55 22
eva.lindskog@svenskakyrkan.se

Glumslövs församlingshem
Elisabeth Norberg, 072-264 46 74
elisabeth.norberg@svenskakyrkan.se
 
Kvistofta församlingsgård
Ildiko Cziegler, 0721-82 55 30
ildiko.cziegler@svenskakyrkan.se

Rydebäcks församlingshem
Lucy Salov, föräldraledig

Viveca Kubja, 0704-92 90 77
viveca.kubja@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE
KYRKOR OCH KYRKOGÅRDAR
Förman: Åke Rydqvist, 0706-71 42 87
ake.rydqvist@svenskakyrkan.se

Bårslövs kyrka
Olle Larsson, 0705-83 40 84 
olle.larsson@svenskakyrkan.se

Fjärestads kyrka
Anders Olofsson, 0705-83 42 81
anders.olofsson@svenskakyrkan.se

Glumslövs kyrka
Dan Norberg, 0705-83 43 69
dan.norberg@svenskakyrkan.se

Kvistofta kyrka
Thomas Friberg, 0705-83 45 17 
thomas.friberg@svenskakyrkan.se

Lars Johansson, 0721-82 55 27
lars.l.johansson@svenskakyrkan.se

Ingvar Thuresson, 0721-82 55 24
ingvar.thuresson@svenskakyrkan.se

Leif Carlsson 0721-82 55 23
leif.carlsson1@svenskakyrkan.se

Rydebäcks kyrka
Lucy Salov, föräldraledig 

Viveca Kubja, 0704-92 90 77
viveca.kubja@svenskakyrkan.se

Fler kontaktuppgifter finns på 
kvistoftaforsamling.se/kontakt

Kontakta oss
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Kvistofta kyrka den 14 april klockan 17.00
Kvistofta-Glumslövs kyrkokör  Theodor Uggla, tenor
Emil Lundqvist, bas    Jesper Glans, orgel
Hampus Pettersson, dirigent

Biljetter säljs på ”Hörnan”, Frösögatan 13 i Rydebäck
Pris vuxna över 18 år: 50 kr (enbart kontant betalning  
och gärna jämna pengar).
Barn/ungdom upp till 18 år går gratis. Maila Hampus Pettersson: 
hampus.pettersson@svenskakyrkan.se för att få en biljett.  
Biljetterna släpps 11 mars. 
Läs mer på: svenskakyrkan.se/kvistofta

The Crucifixion
John Stainers

K
vistofta kyrkas korfönster


