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M A G A S I N E T

Ditt liv är inte ditt, det tillhör Livet.  
I tillit gavs det dig, det skall förvaltas.  
Och du kan intet bli, som ger dig mera liv,  
ty livets ära är att utan krav bli givet.  
I kraft av själens ljus syns detta skrivet:  
Ditt liv är inte ditt, det tillhör Livet.

         Bo Setterlind

Ett liv

tema

Stå på modets sida Ett liv – två versioner

Livsloppet 2020

Påsken – berättelsen om våra liv

Himlaliv – Messy church

Varför blev just jag, jag?

Nära döden påminns vi om livet
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Leva nära Gud
Ett liv ur dina händer, en gåva av din nåd, ett tecken på 
din kärlek, tack, Herre, för vårt barn. Din kyrkas dop 
är källan till rening och till liv, ett glädjens friska flöde, 
en nådens djupa ström. (Sv. psalm 384:1-2)

I Kvistofta församling firar vi dopgudstjänst i stort 
sett varje lördag året om. Då läser vi en text där Jesus 
säger: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på 
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens 
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. 
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 
28:18-20). Det viktigaste budet som Jesus ger oss är 
att vi ska älska Gud och vår nästa. Den som döps in i 
Kristi kyrka blir alltså kallad att leva ett liv nära Jesus.

När oro, sorg och tvivel vill skymma vägens mål, 
hjälp då vårt barn bekänna: ”I dopet blev jag din.” 
(Sv. psalm 384:4)

Hur går det då för oss? Vi kan väl inte direkt påstå att 
vi jämt och ständigt lever i kärlek, nära Jesus. Krig, 
klimatkris, fattigdom och svält är tydliga tecken på 
att vi har irrat bort oss från kärleken och drivit ut 
på en egen öde ö, långt bort från Gud. Vi försöker 
ofta rädda oss själva genom goda gärningar, vilka 
i sig inte behöver vara fel, men hur mycket vi än 
klimatkompenserar, skänker pengar och handlar 
ekologiskt kan vi inte rädda oss själva. Innebär detta 
att det är ute med oss? Nej! Jesus har ju lovat att vara 
med oss alla dagar till tidens slut och det enda vi kan 
göra är att tro på honom. Det är han som kan bära oss 
över det avgrundsdjupa sundet som skiljer vår ö från 
Guds, hur avlägsen vår ö än är.

Gud, låt oss alla mötas, som dina barn en gång hos dig 
i himlens rike, det nya livets land. (Sv. psalm 384:5)

Under faste- och påsktiden firar vi att Jesus en gång 
för alla förintar döden genom att själv lida och dö 
på korset för att alla som tror på honom inte skall 
gå under, utan ha evigt liv (Joh 3:16). Gud älskar oss 

oändligt mycket och det tydligaste tecknet på denna 
oändliga kärlek ser vi i mässan, då vi får ta emot 
honom i bröd och vin. Hans död öppnar himlens 
rike för oss och varje gång vi får höra ”Kristi kropp 
för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet” får vi en 
försmak av det nya livets land.

Du räcker dina händer i dopet till vårt barn. O, låt det 
en gång säga i tro sitt ”ja” till dig. (Sv. psalm 384:3)

Ingen kan vara kristen på egen hand, utan behöver 
församlingens gemenskap och stöd. Församlingen är 
platsen där vår tro får växa, vilket framförallt syns i 
vår församlings omfattande konfirmandarbete, där 
konfirmanderna till slut får säga sitt “ja” till Gud. 
Dessutom är det ju i församlingens mitt som brödet 
bryts och vinet delas.

Varmt välkommen att delta i det spännande och 
intressanta som händer i församlingen under våren! 
Mycket av det som händer finns att läsa om i detta 
nummer av Kyrkmagasinet men håll även utkik i 
månadsbladet och på församlingens hemsida och 
Facebooksida. Särskilt välkommen att fira gudstjänst. 
Mässa firas varje vecka i någon av församlingens 
kyrkor. Dessutom står kyrkorna öppna dagtid under 
veckorna för enskild bön.

Text: Hampus Söndrebo, organist



Nytt i  
församlingen
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Miljöarbetet i 
församlingen

Himlaliv

Foto: Ben White/Unsplash

Himlaliv – Messy Church
Sedan tre år tillbaka har vi haft Himlaliv i Bårslövs kyrka två eller tre gånger 
per termin. På engelska kallas det här upplägget ”Messy Church”. Den or-
dagranna översättningen skulle bli ”stökig” eller ”rörig” kyrka. Vän  
av ordning frågar sig förstås varför det ska vara stökigt i kyrkan? Behöver  
vi inte lugn, ro och stillhet? Jo, det kan vi absolut behöva, och kyrkan kan 
vara en bra plats för det. Men för många av oss människor så är livet  
ganska stökigt. Det är fullt upp, hit och dit, upp och ner, och livet blir inte 
alltid som man planerat. Risken är då att vi inte känner oss hemma när vi 
hamnar i ett sammanhang som är alltför välordnat och tillrättalagt. I en 
stökig kyrka kan vi känna oss accepterade, och där får vi möta en Gud  
som finns mitt i kaoset.

Hur gör vi då rent konkret? Jo, vi fyller kyrkan med aktiviteter. Var och  
en får röra sig fritt i hela kyrkan. Vi har olika stationer, som musik-verkstad, 
tipsrunda, meditationsrunda, skapande med mera. Aktiviteterna kretsar runt 
ett visst tema och många av dem leder fram till den korta gudstjänst som vi 
sen firar tillsammans innan vi går över till församlingsgården och äter lunch.

Grundtankarna i Messy Church är att gästfriheten är viktig, vi ska få lov  
att vara kreativa, det är för alla åldrar, vi firar livet, skapelsen, Gud och  
gemenskapen, och det är Jesuscentrerat. 

Ytterligare en orsak till att det röriga och stökiga är tillåtet i det här  
sammanhanget är att Jesus själv vill att barnen ska komma till honom.  
”Guds rike tillhör sådana som de”, säger Jesus. Om barn ska vara med i  
kyrkan då kan det lätt bli stökigt, vare sig vi vill det eller inte. Och  
samtidigt är det viktigt att Messy Church inte bara är för barnen.  
Det här är ett tillfälle att mötas i alla åldrar, över generationsgränser.

Det här är också något som vi gör tillsammans. Om du som läser detta 
skulle vilja vara med och hjälpa till eller bidra på något sätt så är du mer  
än välkommen att höra av dig till undertecknad! Under den här terminen  
har vi Himlaliv den 1 mars, med temat ”Fatta! Mod!” och på Påskdagen,  
den 12 april, helt enkelt med temat ”Påsk”.

Text: Johannes Dencker
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Fasteaktionen

stora inkomstklyftor till det utbredda våldet. 
Act Svenska kyrkan verkar sedan många år 
i regionen, och tillsammans med kyrkor och 
organisationer som Centro Bartolomé de las 
Casas, sker ett envetet arbete för att människor 
ska kunna leva i trygghet, värdighet och rättvisa i 
Centralamerika. Genusrättvisa och jämställdhet är 
viktiga nycklar för att nå dit. Arbetet sker utifrån 
ett brett perspektiv som inkluderar kvinnor, män, 
ungdomar och barn.

positiva resultat
Larry menar att det finns väldigt mycket kvar att 
göra, men han ser en förvandling hos många av 
dem han möter.

Larry Madrigal är en av eldsjälarna bakom 
Centro Bartolomé de las Casas i El Salvador, ett 
center som arbetar för att fler, inte minst män, ska 
inkluderas i arbetet för att minska det utbredda 
våldet i delar av Centralamerika. Act Svenska 
kyrkans fasteaktion handlar om att vi alla har rätt 
att leva i en trygg och säker miljö fri från våld. 
Tillsammans med våra partner världen över står 
Act Svenska kyrkan på modets sida när människor 
utsätts för våld, förföljelse och förtryck.

Larry Madrigal bor i El Salvador, ett land som 
tillsammans med Guatemala och Honduras tillhör 
några av världens mest våldsamma länder. Våldet 
drabbar framförallt unga män, men även kvinnor 
och barn.  Könsbaserat våld är vanligt i regionen 
och varje år mördas hundratals flickor och kvinnor, 
oftast av makar, exmakar eller pojkvänner. 

Larry blev tidigt medveten om den negativa inver-
kan som den utbredda machokulturen och stereoty-
pa könsroller har på samhället och ville göra något 
åt det. Han växte upp med en stark mamma som 
arbetade för mänskliga rättigheter och när han bör-
jade studera teologi upptäckte han en motsägelse 
mellan sin mammas kamp och det liv hon levde och 
det han fick lära sig genom teologin. 

– Jag insåg att män behövde någon som skildrade 
dem och maskuliniteten. Och det var då jag verkli-
gen fastnade. 

männen är en del av problemet och 
kan därför vara en del av lösningen
En viktig aspekt för att uppnå genusrättvisa och 
minska våldet är att inkludera fler, inte minst män-
nen, i arbetet.

– Män är en del av problemet och kan därför vara 
en del av lösningen, säger Larry. 

Många män, både unga och vuxna, har utbildats 
i frågor som rör jämställdhet och genusrättvisa, 
men också inom frågor som rör mäns självkänsla 
och förebyggandet av våld mot kvinnor. Stort 
fokus ligger på att synliggöra den machokultur 
som genomsyrar regionen och som är en stor 
källa till våld. Bland annat genom utbildningar 
och samtalsgrupper där det skapas utrymme för 
reflektion och där stereotypa könsroller lyfts, vänds 
och vrids på för att visa på deras negativa inverkan. 

genusrättvisa och jämställdhet  
viktiga nycklar
Förutom den rådande machokulturen bidrar 
extrem fattigdom, organiserad brottslighet och 

STÅ PÅ
MODETS 
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

Foto: D
eborah Rossouw

 / Ikon      SK19478
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Larry Madrigal. Foto: Magnus Aronson /IKON
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– Till en början anser många män att genusrättvisa 
inte har med dem och deras liv att göra, inte ens 
med kvinnorna i deras närmaste närhet. Men 
allteftersom inser de flesta att det är de själva som 
spelar huvudrollen, och många väljer att ta en 
aktiv roll för att stötta kvinnorna i sin närmaste 
omgivning.

Och han möter också många kvinnor som tagit 
kontroll över sina liv genom att börja fatta egna 
beslut.

Text: Sara Holmberg 
Foto: Deborah Rossouw/IKON
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– När en kvinna börjar fatta sina egna beslut blir 
hon en mäktig kvinna. Hon blir en kvinna som 
är stolt över sin kultur, sitt liv och sin familj. Det 
finns ingenting som gör mig mer passionerad.

Årets fasteaktion handlar 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.
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Tipspromenad för barn och vuxna, lotterier och servering av våfflor, saft 
och kaffe/te. 

13.30 “Love theory” Konsert med Rydebäck gospel i Rydebäcks kyrka.

15.00 Nytt för i år är ett 5 km-lopp! Start och mål på torget i Rydebäck. 
Anmälningsavgift 100:- (går oavkortat till fasteaktionen och Act Svenska kyrkan). Anmäl dig 
via Kvistofta församlings hemsida: www.svenskakyrkan.se/kvistofta. Sista anmälningsdag 
17/3. Efteranmälan i samband med loppet 130:- Swisha anmälningsavgiften till:  
123 621 87 62. Märk betalningen med “Anmälan Livsloppet”.

Under hela eftermiddagen samlas pengar in till  
Act Svenska kyrkans fasteaktion.

6

LIVSLOPPET 2020
22 MARS KL. 13.00-16.00
I RYDEBÄCK

Livsloppet

Foto: Hannes Egler/UnsplashFoto: Ellinor Fermfelt



Text och idé: Sofija Pedersen Videke

söndag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag

Fastekalender
2020

27/2
Välj en fastebok

28/2
Titta på 

stjärnorna och 
tänk på  

Abraham

29/2 
skottdagen

Gör något 
ovanligt idag

1/3 
första sönda-

gen i fastan

Be om Guds 
ledning för oss 

som prövas

2/3
Uppmuntra 
någon du 

möter idag

3/3
Värm någon 
som fryser

4/3
Tacka för 
bönesvar  

genom livet

5/3
Ät något med 

“massipan” eller 
ring en  

smålänning...

6/3
Reflektera över 

ditt avtryck i 
Skapelsen

7/3
Vila en dag i 
tystnaden

8/3 
Andra sönda-

gen i fastan
Be om frihet 

för de  
förtryckta

9/3
Dela en  

psaltarpsalm  
du tycker om

10/3
Tacka för Guds 
barmhärtighet 

11/3
Tillåt dig att 

dag- 
drömma

12/3
Be för kyrkan

13/3
Gläd någon 

med en 
blomma

14/3
Googla en 

teolog du bara 
känner till 
namnet på

15/3 
tredje sönda-

gen i fastan
Be om Jesu 

närvaro i  
kampen mot 

det onda

16/3
Släpp taget 

om något som 
tynger dig

17/3
Ta en annan 
väg dit du 
 ska idag

18/3
Se någon djupt 
i ögonen och 

upptäck Kristus 
där

19/3
Be Sinnesro-

bönen

20/3
Gå en 

bönepromenad

21/3
Rocka sockor!

22/3 
jungfru marie 
bebådelsedag
Lovsjung och 

tacka för Guds 
mäktiga verk

23/3
Var uppmärk-

sam på din 
vattenför-

brukning idag

24/3
Be för en  

människa du 
har svårt för

25/3
Dela en våffla 
med någon!

26/3
Berätta om när 

du mött  
Guds nåd

27/3
Laga mat på det 
du har hemma

28/3
Ta dig tid att 
lyssna på en 

medmänniska 

29/3 
femte sönda-
gen i fastan

Tacka för 
förlåtelse och 

försoning

30/3
Meditera över 
ett Jesusord

31/3
Leta efter 
vårtecken  
och njut av  
dagsljuset

1/4
Bjud på goda 
skratt idag!

2/4
Läs en saga

3/4
Ge bort ett 

påskägg

4/4
Se på solens 

upp- eller 
nedgång

5/4 
palmsöndagen

Följ med Jesus 
upp till och in i 

Jerusalem

6/4
Bär en psalm 

med dig under 
Stilla veckan

7/4
Be för dem 
som ingen  

annan ber för

8/4 
dymmelons-

dag
Fundera över 

vilka traditioner 
som är viktiga 

för dig

9/4 
skärtorsdag

Dela måltiden 
med Jesus och 

lärjungarna

10/4 
långfredag
Våga stanna 

kvar vid korset

11/4 
påskafton

Tacka för alla 
syskon i tron 

12/4 
påskdagen

Kristus är  
uppstånden!

13/4 
annandag påsk

Möt den  
uppståndne!
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Faste- 
kalendern

Text och idé: Sofija Pedersen Videke
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Påsken

glädje- jesu intåg i Jerusalem
När Jesus rider in i Jerusalem på palmsöndagen 
och människorna skriker och jublar, är det nog få 
som ser att mörka moln börjar torna upp sig långt 
där borta på himlen. 

På samma sätt är det i våra liv. Vid vissa tillfällen 
är våra liv så fulla av glädje, allt är så perfekt att 
vi inte kan se något annat än den totala glädjen. 
Men någonstans djupt inom oss vet vi ändå hur 
skört livet är och vi ser molnen där borta men 
låtsas inte om dem.

gemenskap- alla får vi del av  
ett och samma bröd
Förhoppningsvis har alla någon gång känt den 
totala samvaron med någon eller några. Den sam-
varo som är så självklar att den inte ens behöver 
några ord, vi bara är och det räcker med blickar 
eller rörelser för att vi ska förstå. Vi speglar oss i 
varandra och vi förstår att det är vi.

När Jesus äter påskmåltiden med sina lärjungar 
känner de sig säkert inlemmade i en sådan ge-
menskap, en gemenskap bortom orden, där tid 
och evighet flyter samman och bildar ett förbund 
just när Jesus bryter brödet.

ångest och oro
De flesta av oss har väl kommit till ett nytt sam-
manhang, en plats där vi inte vet hur vi ska bete 
oss. En plats där det som varit innan, inte längre 
gäller, vi vet inte hur vi ska orientera oss och allt 
är nytt. Kanske ställer vi oss frågan, vad händer 
nu eller vart ska jag ta vägen nu? 

När Jesus hämtas av vakterna skingras lärjun-
garna för att fly in i Jerusalems gränder. De vet 
inte vart de ska, vet inte vad som nu kommer att 
hända, allt som var så tryggt och bra är nu borta. 

smärta och död - brödet som  
bryts för oss
På avstånd kan lärjungarna se hur Jesu kropp 
bryts ner, hur benen i hans kropp bryts, och män-
niskan Jesus blir allt svagare. Jesus får utstå smär-
ta och lidande, han möter hat och förakt. Han ser 
den förestående döden komma allt närmare.  

Lärjungarna känner hans smärta men även sin 
egen inre smärta och påminns om att de också ska 
dö. Många av oss lever med tankar på döden och 

ibland är känslan av att vi faktiskt ska dö en gång 
stark. Vissa perioder av våra liv lever vi också 
nära döden när någon vi känner är döende eller 
sjuk.

utsatthet och rädsla
Lärjungarna förföljs av samma människor som 
plågat och dömt Jesus. De anklagas för att ha haft 
samröre med Jesus men förnekar. De vet inte vart 
de ska fly och inte vem de kan lita på. Till slut hit-
tar de en plats där de kan gömma sig och samlas 
på nytt.

Även om vi kanske aldrig flytt, så har vi alla någon 
gång känt oss otrygga. Frågor som, vad händer 
nu? Var ska jag gömma mig? Dessa känslor och 
frågor har ekat inom de flesta någon gång. Det 
kan vara på en skolgård eller arbetsplats där 
någon utsatts för mobbing eller trakasserier. Det 
kan också vara när vi mister vårt arbete vår eller 
ställning. 

tomhet och villrådighet
Lärjungarna börjar samtala om vad som egentli-
gen har hänt. Vad ska vi nu göra när vi inte kan 
följa Jesus längre? Någon av dem känner kanske 
att Jesus och allt han sa, kanske bara var en bluff. 
Men faktum kvarstår att av det som varit, finns 
ingenting kvar.

När man varit med om något intensivt och det tar 
slut finns bara tomheten kvar. Enklaste sättet att 
beskriva detta är när vardagen kommer tillbaka 
efter en trevlig semester. Det är alltid roligare att 
packa väskan än att packa upp den. Vi har allihop 
också längtat efter något och sedan blir det inte 
som vi tänkt oss. Just så kände nog lärjungarna 
när Jesus dött. 

hopp och förväntan
När kvinnorna kommer till graven säger en ängel 
”Han är inte här, han har uppstått”. Troligen 
blev de helt skräckslagna. Därefter, när ängeln 
försvunnit och de sett den tomma graven, väcks 
deras hopp. Kan det vara sant? De springer iväg 
till lärjungarna ropandes, “Jesus är inte död han 
har uppstått”! De har ju fått löfte om att de ska få 
möta honom igen, hoppas, hoppas att det är sant 
tänker de säkert. Vår önskan om att Jesus kommer 
tillbaka kanske slår in, tänker lärjungarna och 
glädjen blir total.

Påsken – berättelsen om våra liv



påsk 2020
Palmsöndagen 5 april
09.30 Fjärestads kyrka  Gudstjänst
11.00 Glumslövs kyrka  Gudstjänst
17.00 Rydebäcks kyrka  Mässa - Ungdomskören

Måndag 6 april
18.00  Glumslövs kyrka  Passionsandakt

Tisdag 7 april
18.00  Glumslövs kyrka  Passionsandakt

Onsdag 8 april
12.00 Kvistofta kyrka Middagsbön
18.00  Rydebäcks kyrka  Passionsandakt

Skärtorsdag 9 april - Skärtorsdagsmässa
18.00  Fjärestads kyrka 
18.00  Kvistofta kyrka 
19.30  Glumslövs kyrka 

Långfredag 10 april
09.00  Kvistofta kyrka Gudstjänst - frukost och  
    långfredagsvandring till  
    Glumslöv.
11.00  Bårslövs kyrka  Långfredagsgudstjänst
12.00 Glumslövs kyrka Gudstjänst - lunch och  
    långfredagsvandring till  
    Rydebäck.
15.00  Rydebäcks kyrka Gudstjänst, korsvandring

Påskafton 11 april - Påsknattsmässa
23.30  Rydebäcks kyrka 

Påskdagen 12 april - Påskdagsgudstjänst
09.30  Fjärestads kyrka Glädjestämman
10.00  Bårslövs kyrka Himlaliv med påsklunch  
    Sångstjärnorna,   
    Vågen & Glädjestämman.
11.00  Glumslövs kyrka Kvistofta Glumslövs   
    kyrkokör

Annandag påsk 13 april - Mässa
17.00  Kvistofta kyrka Påskspel
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Alla har vi säkert hoppats och önskat något 
riktigt mycket. När vi var små rörde sig 
säkert våra önskningar och förhoppningar om 
materiella ting, som den där fina cykeln som 
vi så gärna ville ha. När vi är vuxna kan våra 
önskningar och förhoppningar röra barn, 
familj eller det där arbetet jag sökt som jag så 
gärna vill ha. Bäst blir det ju när allt blir som 
vi önskat.

osäkerhet och förvåning
På vägen till Emmaus slår lärjungarna följe 
med en man. De berättar för honom om Jesus 
som korsfästs och dött, men också uppstått. 
Det har hänt så mycket i deras liv att de 
nästan är osäkra på vad de egentligen varit 
med om. Sedan tittar de på mannen som går 
bredvid dem och ser att det är Jesus. Nu vet 
de att det som de sett varit riktigt.

Att vara ”all over the place” betyder att man 
har varit med om så mycket, på ett väldigt in-
tensivt sätt, att man har svårt att ta in det som 
hänt. I påskens berättelse vill Jesus visa oss 
att han går bredvid oss även när det stormar. 
Han vill vara ankaret och konstanten i vår 
tillvaro, den som alltid finns bredvid oss när 
allting annat är borta. Kristus finns genom 
livet in i döden. 

tro
Och där får vi egentligen vara med om det 
riktigt stora undret, att Kristus genom sin död 
suddar ut alla de gränser och abstraktioner 
och motsättningar som finns. Där visar 
Gud sin storhet, när Gud visar att han är 
herre över tid, rum, liv och död. Allting 
kokas ner till detta i orden som sägs till oss 
i missionsbefallningen:... ”och jag är med er 
alla dagar till tidens slut.”

Påsken är med andra ord en tid då vi får 
spegla oss själva i våra egna liv. Men med 
budskapet om en Gud, som genom Jesus 
Kristus, är med oss i livets alla skeenden.

Text: Per Hjelmgren
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Nära döden påminns vi om livet
När vi är på kyrkogården påminns vi ofta om döden. Samtidigt finns det inte många andra  
ställen som får en att tänka så mycket på liv, hur viktigt det är att ta vara på stunden och 
själva livet. Kvistofta församlings kyrkogårdar är faktiskt inte bara den sista vilan för 
många församlingsbor utan här döljer sig mer liv än du tror.

Insekterna har precis börjat kravla sig ur sin vintervila och fåglarna ser sig om efter ett lämpligt 
hus att bilda familj i. På morgnarna skrämmer hararna ibland en vaktmästare, det rasslar i stenarna 
medan de hoppspringer i gångarna (hararna, inte vaktmästarna). Göken sjunger som den gjort 
varje vår de sista århundradena.

- Så fort jag hör göken är jag extra uppmärksam. Jag  
lyssnar noga efter varifrån den första göken hörs.  
Du vet västergök-bästergök, södergök- dödergök  
och östergök är tröstergök. Jag vet ju att det är  
skrock men jag kan inte låta bli, säger Thomas  
Friberg, vaktmästare på Kvistofta kyrkogård.

Livet på  
kyrkogården
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Vissa djur väntar med att visa sig tills solen står högre på himlen och de kan ligga och värma sig.

- Kopparödlorna ringlar gärna i häckarna på sommaren, fortsätter Thomas.

Fjärestads kyrkogård är lite speciell eftersom det rinner en bäck genom den västra delen. Detta 
ger upphov till ett rikt djur- och fågelliv.

- I april-maj är det fullt med laxyngel i bäcken och i oktober går laxöringen upp och leker. Tidigare 
fanns det även kräftor i bäcken men hägern har varit och plockat dem, säger Anders Olofsson, 
vaktmästare på Fjärestads kyrkogård. 

Runt delar av Bårslövs kyrkogård breder de bördiga fälten ut sig så långt ögat når och på andra 
sidan finns byn. Detta innebär att kyrkogården blir ett bra gömställe för en del djur.

- Vi brukar ha en åtta-tio fasaner som hittar sin tillflykt bland träd och buskage runt kyrkogården, 
säger Olle Larsson, vaktmästare på Bårslövs kyrkogård.

Alla är inte välkomna på kyrkogården utan vissa djur och växter ställer även till det lite. Sniglar käkar 
ibland upp en och annan växt, svamp angriper träd som måste fällas och rådjur gnager på buskar.

- När jag jobbade på kyrkogården i Växjö fanns det vildsvin på kyrkogården men dem slipper vi än 
så länge på Kvistofta kyrkogård, säger Thomas.

Så var ska insekterna ta vägen när de yrvaket tittar ut ur sina gömställen och hur ska fåglarna 
finna det rätta boet när de funnit den perfekta partnern? Jo, i Kvistofta församling jobbas det 
minsann aktivt för att gynna våra små vänner.

– Vi sätter upp fågelholkar och monterar insektshotell för att fåglarna och insekterna ska trivas i 
våra miljöer, säger Åke Rydqvist, kyrkogårds- och fastighetschef i Kvistofta församling. 

På Bårslövs kyrkogård planteras trädet sälg som blommar tidigt och därmed gynnar insekter. I 
Fjärestad klipps gräset längs med bäcken endast en gång per år, på sommaren, så att djur och 
fåglar ska hinna få sina ungar och lämna sina bon. 

Så nästa gång du strosar runt på en kyrkogård och funderar över namn, yrkestitlar och årtal eller 
lägger en blomma på en grav, titta ner en stund och se allt liv som gömmer sig bakom häckar och 
och bland gräset. 
              Text: Eva Axbarr
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Ett liv - två 
versioner

vad betyder det att leva?
Att jag kan röra på min kropp och att jag har ett 
hjärta. Hjärtat ger blod till hela kroppen så att man 
kan leva. Hjärtat håller ihop alla muskler så att hela 
kroppen håller ihop.

varför blev du just du?
För mamma ville ha mig. Mina föräldrar ville ha en till 
ny bebis. Fast jag tror att de tyckte jag var rätt så 
jobbig när jag var liten. Den bästa åldern är nog att 
vara 18. Då får jag lov att börja jobba och slippa gå i 
skolan. Ibland tycker jag det är tråkigt och jobbigt att 
gå till skolan.

vad gör du i ditt liv?
Jag går i skolan och försöker lära mig saker. Som 
matte och att skriva bokstäver och siffror. Jag kan 
läsa. Man behöver också lära sig att vara snäll, det är 
jag. Jag spelar fotboll och jag går på simskola. När jag 
är hemma i mitt hus spelar jag spel med min pappa.
Jag går också på Fredax. Sen vill jag börja på Joysing 
och @mosphere. 

Jag tycker att jag har 
ett bra liv. Jag lever 
och har ben så att jag 
kan gå och springa.

PO
JK

E 
6

 Å
R vad är det bästa med ditt liv?

Att få lov att vara hemma och spela spel på ipaden 
och datorn. Jag brukar spela ” League of legends” och 
”Fortnite”. Jag tycker att jag har ett bra liv. Jag lever 
och har ben så att jag kan gå och springa. Det allra 
bästa är att man kan prata engelska, det är roligt. Då 
kan man prata med många människor. Man kan prata 
med alla.

vad är tråkigast med ditt liv?
Att man måste gå och lägga sig och sova. Då måste 
man ligga jättelänge och vänta på att det ska bli dag 
igen.

vad ska du göra i ditt liv?
Jag ska få ett jobb, kanske byter jag till många olika 
jobb. Först ska jag jobba som programmerare. Kanske 
blir jag kock. Jag är väldigt bra på att göra pizza. Jag 
brukar göra Vesuvio. Jag behöver lära mig engelska så 
att jag kan prata med människor när jag är på resor. 
Ibland kommer jag att resa när jag jobbar och ibland 
åker jag på semester. Jag ska resa till Dominikanska 
republiken, för där har jag varit. Jag vill resa till ställen 
som är på andra sidan jorden. Länderna i Europa är 
nog rätt så tråkiga tror jag.

Text: Hanna Florin

Ett liv – två versioner
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– Vill du sätta igång kaffet? Tjejerna (hemvården) 
förberedde kaffekokaren när de var här. 

Jag trycker på knappen och tar fram det hon ber 
mig om, snart doftar det kaffe och vi slår oss ner vid 
köksbordet.

Vi vet båda varför jag är här och vi småpratar innan 
jag nyfiket börjar fråga om hennes liv. 

Hon berättar om sin uppväxt, om sina föräldrar, om 
de syskon hon växte upp med och om de syskon som 
bara fanns med en kortare tid. 

–Jag tänker ofta på att vi var en lycklig familj som 
skrattade ofta och sjöng, men visst hade vi också en 
dålig sida. Jag minns att far och mor arbetade hårt 
och var trötta på kvällarna men de hade alltid tid för 
oss. Vi barn fick hjälpa till med sysslor i tidig ålder, 
inte som barnen och ungdomarna idag som knappt 
vet hur man lagar mat och städar. Deras föräldrar 
gör det mesta åt dem, det hör jag på mina barnbarn 
och barnbarnsbarn. Då brukar jag skratta och erbjuda 
dem att bo hos mig, jag kan behöva en betjänt i min 
ålder. 

Vi skrattar båda två och jag instämmer. Hon berättar 
om hur hon fick möjlighet att studera, att utbilda sig. 

–Det var inte lätt men kul. Jag behövde flytta  
hemifrån och det var jobbigt i början men jag bodde 
hos släktingar så mor och far kände sig trygga. När 
jag pluggade träffade jag en man som senare skulle 
bli min man. 

Hon ler och ögonen glittrar av kärlek och jag kan inte 
låta bli att le, jag också.  

–Jag kommer ihåg hur nervös jag var för att  
presentera honom för min familj och hur nervös jag 
var när jag skulle träffa hans familj, men vi överlevde 
och resten är historia. Vi fick många år tillsammans 
och jag saknar honom varje dag. Jag saknar att  
argumentera med honom och hur han kunde få mig 
att känna mig lika ung som när vi träffades. 

När hon berättar förstår jag att deras liv inte alltid var 
en dans på rosor, men att det alltid funnits en respekt 
för varandra och en vilja att det skulle bli bra i slutän-
den, oavsett om det handlade om dem, familjen, jobb, 
boendet eller livet i allmänhet.   

Hon berättar att hon aldrig skulle vilja leva om sitt liv, 
men vissa saker skulle hon gjort annorlunda, som att 
lära sig cykla i byxor, inte i kjol.

–När man levt så länge som jag, är ett liv väldigt 
långt, men åren går väldigt snabbt. När jag var liten 
tyckte jag att tiden kröp fram som en snigel, men nu, 

nu hinner jag knappt vakna innan det gått en vecka 
eller två och vips så har det gått ett år. Det hände 
något när man kom upp i 20-30 årsåldern och sen 
ville jag att tiden skulle sakta ner en aning.

–Jag börjar närma mig en tresiffrig ålder och det ska 
bli spännande. Jag undrar om jag orkar bli uppvaktad, 
jag skulle vilja ha en stor fest, men det finns inte så 
många kvar att fira med. De vänner som funnits där 
i så gott som hela mitt liv, som jag vill fira med, är 
redan döda.

Vi börjar avrunda och hon frågar om hon får skicka 
med några ord till de yngre generationerna, och visst 
får hon det.

–Glöm inte leva idag! Berätta för dem som du tycker 
om att du tycker om dem. Lev livet med glädje, med 
respekt för andra och dig själv och ta dig tid, tid att 
lyssna, älska och busa.

Text: Martina Annerfeldt

Lev livet med glädje, 
med respekt för andra 
och dig själv och ta dig 
tid, tid att lyssna, älska 
och busa.
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Detta händer i 
församlingen

BARNENS KLÄDFÖRRÅD 
i Bårslövs församlingsgård
I klädförrådet finns kläder i storlekarna 50–170, skor från bebis och upp till storlek 40 och lite barnböcker  
och leksaker.

Vi tar tacksamt emot hela och rena kläder. Det är gratis att både lämna och hämta ut kläder. Volontärer tar emot 
kläderna och sorterar dem efter storlek. 

Klädförrådet nyinvigs i samband med Himlaliv söndagen den 1 mars.

kontakt för hämtning och lämning:
Theresa Jönsson tel. 070-824 11 80 eller Maya Nikolin tel. 076-711 23 67

Psalmskatten
Avsluta veckan med en mysig sångstund tillsammans med ditt 
barn. Vi spelar, sjunger och dansar till lätta sånger och psalmer. 
Till hjälp har vi rytmikinstrument och kyrkorgel. 

Var: Rydebäcks kyrka

Vem: från cirka 6 månader - 5 år

När: Fredagar 17/4, 24/4, 8/5 & 15/5 
Samling klockan 09.15 i barnlokalerna (mittemot biblioteket). 
Sången startar 09.30 och varar cirka 30 min. Stanna gärna  
kvar efter sången för att leka/umgås och fika till  
självkostnadspris.

Hoppas vi ses!
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Tillsammans

Vem är jag och vad betyder det att leva? Du kanske tycker att det är konstiga  
frågor, men ändå är det väldigt många som då och då funderar på det. Varför  
blev just jag, jag? Och varför har jag blivit precis så här? Så lång som jag är?  
Varför tycker jag om just den här maten eller har blivit så här blyg? Varför  
har jag de föräldrar jag har? Tänk om jag hade blivit någon annan, hur hade  
det varit då? Och livet, var kommer det ifrån? Vad händer när man dör?  
Finns det något efteråt eller är det bara slut då?

Bibeln kan inte svara på alla de här frågorna, men de berättelser som finns i Bibeln försöker 
på olika sätt beskriva hur det är att vara människa. Ibland är allt sorgligt så att man gråter, 
ibland glatt så att man skrattar, och andra gånger är det på något helt annat sätt. 

Alla människor klurar på en massa svåra frågor. Och just det kan ofta vara det viktigaste, 
att veta att man inte är ensam om sina funderingar.

Ur boken ”Nära dig – bibelberättelser om livets frågor och känslor”  
av Niclas och Anna Blåder.

   Varför  
blev just jag, jag?
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Det 
finns 

hundra-
tusende 

stjärnor, Gud känner  
varendaste en. Precis som han känner var fjäril, 

var blomma, vart strå, varje sten. Det 
finns ingen stjärna och blomma som 

Gud inte kallar vid namn. Det 
finns inget barn i all världen, 

som inte får plats i hans famn.

Text: Britt G Hallqvist



GUDSTJÄNST/MÄSSA/KONSERT

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

Mässa

Datum Bårslövs  
kyrka

Fjärestads 
kyrka

Glumslövs  
kyrka

Kvistofta 
kyrka

Rydebäcks 
kyrka

1/3 11.30 11.00 17.00

4/3 12.00 15.30

5/3 08.00

8/3 09.30 11.00 17.00

11/3 12.00

12/3 08.00

15/3 09.30 11.00 17.00

18/3 12.00 15.30

19/3 08.00

22/3 09.30 13.30

25/3 12.00

26/3 08.00

29/3 09.30 11.00 17.00

1/4 12.00 15.30

2/4 08.00

5/4 09.30 11.00 17.00

6/4 18.00

7/4 18.00

8/4 12.00 18.00

9/4 18.00 19.30 18.00

10/4 11.00 12.00 09.00 15.00

11/4 23.30

12/4 11.30 09.30 11.00 

13/4 17.00

15/4 12.00 15.30

16/4 08.00

19/4 09.30 11.00 14.00 17.00

22/4 12.00

23/4 08.00

26/4 09.30 11.00 17.00

29/4 12.00 15.30

30/4 08.00

3/5 09.30 11.00 17.00

6/5 12.00

7/5 08.00 

10/5 09.30 11.00 17.00

13/5 12.00 15.30

14/5 08.00 

16/5 15.00 18.00

17/5 09.30 11.00 17.00

19/5 19.00

20/5 12.00

21/5 08.00

24/5 09.30 11.00 17.00

31/5 11.00

Kalender

Café Påtår vänder sig till dig som är vuxen. Vi fikar 
och pratar om stort och smått, både allvar och glädje. 

Bårslövs församlingsgård onsdagar 09.30-11.00.

Glumslövs församlingshem 09.30-11.00
fredag, jämna veckor. 

Rydebäcks församlingshem 09.30-11.00 
fredag, ojämna veckor. 

För dig som är nyfiken på kristen tro och vill veta 
mer! Under samtalen läser vi utvalda välkända  
bibeltexter. Varannan måndag klockan 18.00 i 
Rydebäcks kyrka. Mer info: svenskakyrkan.se/
kvistofta/meditation

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

CAFÉ PÅTÅR

MEDITATION OCH BIBELSAMTAL

MIDDAGSBÖN

Konsert

Torsdagen den 21 maj, Kristi himmelfärds 
dag, klockan 08.00 i Kvistofta kyrka och 
församlingsgård. Kvistofta kyrkliga syförening 
bjuder på sillfrukost.

Vi träffas onsdagar jämna veckor kl 14.00 i 
Rydebäck. Inleder med fika för att sedan läsa bibeln 
och tala om vad detta kan betyda för oss idag. Vi 
avslutar med en enkel mässa i kyrkan. 

Tisdagen den 3 mars klockan 18.00 i Rydebäcks 
kyrka. Två föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto 
med temat “Det är aldrig för sent att må bra - om 
psykisk (o)hälsa och åldrande” och Gunnel Bonthron 
“Som anhörig krossar jag fördomar”. 

OTTEGUDSTJÄNST

BIBELSAMTAL

FÖRELÄSNING
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Nytt hos oss!

Hur många batterier gör man av med under ett liv? Tekniken går framåt i en rask takt. Det gör också vår för-
brukning. I synnerhet av litiumjonbatterier. De finns i mobiler, surfplattor och numera även i gravljus. 

Kvistofta församling har sedan flera år tillbaka jobbat med hållbarhet (mer info hittar du på vår hemsida och i 
våra kyrkor). Det brukar vara våra kyrkogårdsarbetare som tar vara på ljusen, men skulle du som kommer till 
våra kyrkogårdar vilja slänga något gammalt ljus så fråga våra vaktmästare eller lägg det utanför våra sopkärl 
så ser vi till att de hamnar rätt.

//Miljögruppen Kvistofta församling  

iljönytt

     17      

Hej!

Jag heter Brita Thuresson och vikarierar under vårterminen som fritids-
ledare. Jag tjuvstartade redan i höstas då jag syntes i några grupper. Jag 
bor i Hässlunda utanför Mörarp, tillsammans med Ingvar och vår yngste 
son. Vi har sex barn och väntar just nu vårt sjätte barnbarn. 

Vem är jag? En pedagog som älskar att träffa nya människor. Har passion 
för att läsa, sola, bada och träna utomhus.

Genom åren har jag växlat mellan skola och storhushåll/café. De senaste 
två och halvt åren har jag jobbat på Dibber Rydebäck skola. 

Jag älskar nya utmaningar och ser fram emot att lära känna alla barn och 
föräldrar som kommer på våra samlingar.

bönedygn16-17 MAJ

Rydebäcks kyrka är bokad från kl 18.00 lördag den 16 maj till kl 18.00 söndag den 17 maj. Vi inleder dygnet 
med en bön- och lovsångsgudstjänst och avslutar med en mässa. Kan vi hålla igång bönen i ett helt dygn?! 

För att fylla dygnets timmar behövs just du! Det kommer alltid finnas någon värd på plats så att man inte är 
ensam i lokalerna. Det kommer också vara öppet för “drop-in-bön” under dagtid.

Känn dig fri i bönen: Skriv en bön i bönboken, läs vad andra skrivit, läs ett stycke ur bibeln eller en andakts-
bok, spela musik eller sjung en psalm eller bara sitt tyst och lyssna i ditt inre. Det finns så många olika sätt 
att kommunicera med Gud! 

Anmälan: Maila till Johannes Dencker, johannes.dencker@svenskakyrkan.se, tänk på att ange vilken timme 
du är intresserad av att finnas på plats.

Välkommen med!

Nygammalt



Vårkrysset

VINTERKRYSSET 2019  - TRE VINNARE MED RÄTT SVAR:

Barbro Magnusson, Rydebäck

Bengt-Tommy Pettersson, Glumslöv

Helena Nilsson, Helsingborg

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

OBS! Svar före den 1 maj 2020.  Priser till de tre först dragna rätta kryssen.

Namn: 

Adress: 

Postadress:
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl, Edsbyn  Bild: Korsfästelsen av Paolo Veronese (1528–1588)
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MUSIKUPPLEVELSE
Ge dig själv en 

Vårsånger
Torsdag 30 april på stranden i Rydebäck
Sjung in våren med Rydebäckskören – en projektkör för alla som vill sjunga vårsånger!  
Repetitioner 15/4, 26/4 och 29/4. Anmälan till: pernilla.agardh@gmail.com

Församlingsafton i Kvistofta
Tisdag 10 mars kl. 19.00 i Kvistofta församlingsgård 
Göran Elnegård tar oss genom psalmboken med fokus på kvinnliga författare och  
tonsättare. Kvistofta Glumslövs kyrkokör medverkar.

“Good music in bad times” – Gospelkonsert
Söndag 24 maj klockan 17.00 i Kvistofta kyrka  
Gospelns historia, Rydebäck gospel, Sankt Mikael gospel och kompband.

Vårkonsert med Kvistofta Glumslövs kyrkokör
Lördag 16 maj klockan 15.00 i Kvistofta kyrka 
Kvistofta Glumslövs kyrkokör gör en konsert kring Vår Fader, Vår Herre Jesus Kristus, Vår 
Fru, Våren. Solister och barockensemble.

Vårhögtid 
Tisdag 19 maj klockan 19.00 i Bårslövs kyrka  
Glädjestämman och Skummeslövs kyrkokör.

“Love theory” – Gospelkonsert
Söndag 22 mars klockan 13.30 i Rydebäcks kyrka
Rydebäck gospel med solister. Musiker: Bengt Berglund, Lars Wramsby och Tina Österberg. 

“Vilda, vackra jord” – Barnkörkonsert
Lördag 21 mars kl. 11.30 & 13.30 i Gustav Adolfskyrkan, Helsingborg
Konsert med barn- och ungdomskörerna i Helsingborgs pastorat och Kvistofta församling, 
Dan Bornemark med musiker. Förköp av biljetter församlingshemmet i Rydebäck från 24/2,  
20:- per biljett.


