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Du vårdar             både din kropp och själ under 
en  pilgrimsvandring. Samtidigt stillar du din 
nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, 
och inom dig? Som pilgrim ger du dig av från det 
hemvanda mot det okända. Du får ta emot nya 
erfarenheter, möten och insikter, ensam eller 
tillsammans med andra.

Pilgrim

29 mil på Caminon - en vandring för själen

Vägkyrkan i Glumslöv

Konfirmation

Vandra till kontraktets alla kyrkor

Musik i sommarkväll
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En rastplats i livet 
De första kristna kallades för ”De som tillhör vägen”. 
Jesus sade under sitt jordeliv: ”Jag är vägen, sanningen 
och livet” och ”Följ mig!” Jesus kallade till sig männis-
kor, som vandrade och levde tillsammans med honom. 
Men Jesus tog också med dem på en inre vandring 
och de som följde honom upptäckte att deras liv 
förvandlades i grunden. De fick ett nytt sätt att tänka 
och förhålla sig till sig själva och världen omkring dem.

Ordet pilgrim kommer från det latinska ordet per-
egrinus och betyder främling. En kristen tanke är att 
människan är en främling på jorden. Hon har utgått 
från Gud och när hennes vandring på jorden är slut 
vänder hon åter hem till Gud, där hennes liv fortsät-
ter. Då upphör pilgrimskapet (främlingskapet) och 
hon är hos Gud som ”barn i huset”.

Pilgrimsvandrandet började redan i fornkyrkan. Man 
gick till apostlarnas gravar för att be. Under medelti-
den blev vandrandet en utbredd folkrörelse och man 
vallfärdade till platser där helgon verkat och ibland 
utfört under. På rastplatsen fanns det ofta en källa 
vars vatten hade helande verkan. I Sverige vallfär-
dade man till Heliga Birgittas kloster i Vadstena. 
Då intresset för pilgrimsvandring har ökat under 
2000-talet grundades Sveriges första Pilgrimscen-
trum här. Senare tillkom bland andra Pilgrimscen-
trum i Lund. Katarina och Hans Fridh berättar i detta 
nummer om sin pilgrimsvandring mot Santiago de 
Compostela i Spanien. Du kan även läsa om pilgrims-
vandringar på närmre håll, i vårt kontrakt.

Under vår livsvandring ser människors behov av 
rastplatser olika ut beroende på livssituation. Som dia-
kon har jag träffat människor, som varit på väg under 
en stor del av livet. Vandringen genom olika länder 
har varit mycket lång, men det enda alternativet för 
att undkomma krig och förföljelse. Allt i hopp om 

att hitta en plats för vila, återhämtning och omstart 
i livet. En plats att kalla sitt hem. I coronatider har vi 
blivit varse att för en del av oss är hemmet inte alltid 
en trygg rastplats, samtidigt som den som är hemlös 
längtar efter ett eget hem där man kan stänga dör-
ren om sig och hämta kraft. Så olika kan våra liv te sig. 
För en del är Gud den enda anledningen till att orka 
ta ett steg till. För andra ger konkreta rastplatser en 
större möjlighet att förnimma Gud. De rastplatser jag 
själv återvänder till är gudstjänst och bön men de är 
också löpning och trädgårdsarbete. Med åren blir jag 
allt mer medveten om vilka händelser och möten i livet 
som betytt mycket för mig och gett mig hopp. Dessa 
minnen återvänder jag till i min inre pilgrimsvandring, 
där vallfärdsmålet är att en dag åter få leva ”som barn i 
huset” hos Gud! 

Jag önskar dig en hoppfull sommar vid rastplatser i 
underbar natur eller i dina egna inre landskap!

Pax et bonum! Frid och allt gott!

Cecilia Nelson Plith, diakon
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Miljöarbetet i 
församlingen

En vandring i 
kontraktet

Vandra till kontraktets alla kyrkor
En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller 
att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar. En pilgrimsvandring 
går alltid till en helig plats, ofta till en kyrka. Samtidigt är den yttre vandringen bara ett redskap för den viktigaste 
vandringen. Den som leder inåt i oss själva, in mot den heligaste av alla platser - mötesplatsen med Gud.

En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du är och varför du ger dig 
ut kan vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse.

Perstorps församling bjuder in till en serie vandringar som ska binda samman alla kyrkor i nybildade Luggude- 
Åsbo kontrakt. Under vintermånaderna, i början av 2020, har de kortaste sträckorna i slättbygderna mitt i  
kontraktet tillryggalagts. Under vår och sommar arbetar vi oss mot de östliga och nordliga skogsbygderna med 
mer utsträckta vandringar.

I september och november går vandringarna åter på slättbygderna och därefter västerut mot kusten. Efter ett  
vinteruppehåll fortsätter vandringarna nästa vår och når fram till slutmålet vid kusten sommaren 2021.

Principen är att varje vandring börjar på en plats som redan tidigare besökts och att inleda och avsluta med  
andakter. Samt att det ska finnas buss- eller tågförbindelser till både start och mål, för att inte generera bilresor. 

Medhavd fika gäller. Och förstås att hålla förnuftigt socialt avstånd – både längs vägen och i kyrkorna!

Vandringarna är öppna för alla – hör gärna av dig så att vi har en uppfattning om hur många som kommer:  
hans.pettersson@svenskakyrkan. se – 0705-656 792. Läs mer här: www.svenskakyrkan.se/perstorp

Kommande vandringar (OBS! preliminär planering)

Lördag 27 juni 2020
Örkelljunga – Oderljunga – Perstorp, 24 km.  
Samling: Örkelljunga kyrka, 09.30

Lördag 25 juli 2020
Perstorp – Färingtofta – Riseberga (– Spången), 24 km.  
Samling: Perstorps kyrka, 09.30

Lördag 26 september 2020
Klippan – Gråmanstorp – Vedby – Klippan

Lördag 7 november 2020
Hyllinge – Kropp – Björka

Lördag 27 mars 2021
Hyllinge – Bjuv – Norra Vram – Billesholm – Risekatslösa – Mörarp

Lördag 24 april 2021
Mörarp – Hässlunda – Ekeby

Lördag 29 maj 2021
Mörarp – Frillestad – Bårslöv – Fjärestad – Kvistofta – Glumslöv

Lördag 19 juni 2021
Mörarp – Välluv - Rydebäck

Foto: Johannes Frandsen /Ikon
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29 mil på  
Caminon

metron till hotellet i Paris. Då råkade vi ut för ett rejält 
åskväder och det regnade som himlen var öppen!  

Det var lite blåsigt och kyligt när vi rullade in med 
tåget i den lilla bergsbyn Saint-Jean-Pied-de-Port. Vi 
hade inga svårigheter att hitta pilgrimskontoret, där vi 
registrerades och fick våra pilgrimspass. I passet skulle 
vi sedan få stämplar efter vägen, på vandrarhem och i 
kyrkor som vi besökte. För att registreras som pilgrim 
i Santiago de Compostela är man tvungen att visa upp 
stämplar från de sista tio milens vandring (något som 
vi ju får göra vid nästa tillfälle). Pilgrimskontoret kunde 
också ge oss en förteckning över vilka vandrarhem som 
var öppna, avståndet mellan byarna och telefonnum-
mer, så att man eventuellt kunde boka sovplats i förväg. 
Det var inget vi gjorde mer än i undantagsfall, men den 
förteckningen var ovärderlig när vi skulle planera vår 
vandring.

Första natten bodde vi hos en mycket sträng dam som 
hade noggranna regler vad vi fick göra och inte göra, 
och det var med lättnad vi smög iväg i gryningen ut ur 
byn. Vår vandring kunde börja!

över pyrenéerna
Vandringen går genom olika typer av landskap. Den 
första dagen gick den över Pyrenéerna, ca 30 km till  
den lilla byn Roncesvalles i Spanien. Det var den 
tuffaste vandringen men en fantastisk upplevelse. I 
Pyrenéerna betar kor, hästar och får fritt, och kondorer 
flyger över bergstopparna. Det var en kristallklar dag, 
naturen och tystnaden var magisk, och vi var uppfyllda 
av att vara pilgrimer - att vara en del av en helhet. Det 
var en känsla som blev alltmer påtaglig under dagarna 
som kom. Vi kunde också notera att våra alpvandringar 
hade gjort oss mer förberedda för den tuffa vandringen 
än vad de flesta andra var. Trots att vi tillhörde det 
högsta åldersspannet (!) klarade vi av den första dagen 
utan skavsår och andra fysiska åkommor, men vi kan 
erkänna att vi var ganska trötta när vi kom fram till  
dagens mål. Roncesvalles är i princip ett stort kloster 
där det både finns vandrarhem och hotell som kan hysa 
500 vandrare varje natt. Vandrarhemmet drivs med 
militär disciplin av holländska volontärer, men det 
kändes tryggt med ordning och reda när man ska sova i 
en sal med tjugo andra personer. 

Efter en skön dusch hittade vi en bar där vi kunde få 
både öl och vin innan vi åt en härlig trerättersmiddag. 
Vi sov gott den natten.     

El Camino de Santiago är en pilgrimsled i södra 
Frankrike och norra Spanien. Den franska startpunkten 
är den som flest caminovandrare väljer. Man börjar 
i Saint-Jean-Pied-de-Port vid foten av Pyrenéerna i 
Frankrike och går till Santiago de Compostela i  
Spanien. I katedralen i Santiago de Compostela är 
aposteln Jakob begravd - ett mål att vallfärda till sedan 
950 e.Kr. Det är en sträcka på 78 mil. 

Vi hade valt att dela upp vandringen i tre etapper. 
Denna första gång gick vi 29 mil, från Saint-Jean-Pied-
de Port till Burgos i Spanien. Vi gick tolv dagar med 
början i oktober 2019, vilket innebär ca 24 km  
vandring per dag. 

varför vill man gå pilgrimsleden?
Det finns lika många anledningar som det finns vand-
rare. Många gör det av religiösa skäl. Många står vid 
ett vägskäl i livet - en skilsmässa, man har blivit av med 
jobbet, ett nytt liv som pensionär... Många dras till den 
fysiska utmaningen, att gå 78 mil. Andra har hamnat 
snett i livet eller känner en stor oro av andra anledningar 
och vandrar för att hitta tillbaka till sitt lugna jag. För vår 
del var det i första hand själva vandringen som drog. 

förberedelser
Vi är ganska vana vandrare. Vi har vandrat i Alperna 
nästan varje sommar, men då bara dagsvandringar. De 
är oftast nog så tuffa - man ska ju upp på en topp 1000 
meter upp i luften och sedan ner igen - men då har vi 
gått med bara lättare packning. Detta skulle bli något 
annat. Vi hade bra och ingångna skor, vilket är det 
viktigaste. Vi hade också skaffat lätta ryggsäckar som 
kunde justeras så att de satt bra på ryggen. Vi vägde 
packningen noggrant innan vi lämnade Sverige - inte 
mer än åtta kilo fick den väga. Det innebär tre par 
trosor eller kalsonger, ett par t-shirts, ett par långbyxor 
och ett par shorts, ett par lätta skor att ha på kvällen, 
när man inte vandrade, regnkläder, en varm tröja och  
så få hygienprodukter som möjligt i små reseför-
packningar. Vi kände oss väl förberedda!

resan börjar...
Från Sverige kan man ta sig till Saint-Jean-Pied-de-Port 
på olika sätt. Vi valde att flyga till Paris. Där stannade vi 
över natten och tog sedan TGV (ett snabbtåg) till  
Bayonne och till sist ett regionaltåg till den lilla franska 
byn. I efterhand kunde vi konstatera att vi hade väldig 
tur med vädret under vår vandring. Den enda gång 
vi behövde våra regnkläder var när vi skulle gå från 

29 mil på Caminon - en vandring för själen

4   kyrkmagasinet nr 2 2020



kyrkmagasinet nr 2 2020      

olika miljöer
Vandringen över Pyrenéerna var utan tvivel den 
vackraste, men landskapet var hela tiden fantastiskt 
och varierande. Vi gick över slätter, berg (men inte 
så höga), genom vinodlingar, olivlundar och små 
skogar. Ibland gick vägen utmed en motorväg, men 
oftast gick vi på landsbygden och i tystnad. Även om 
speciellt spanjorerna pratade oavbrutet. Caminon 
går genom små byar och ibland också genom större 
städer med några 100 000 invånare. På denna vandring 
passerade vi Pamplona, Logrono (huvudstaden i 
La Rioja) och Burgos. Eftersom det är så många 
pilgrimer som vandrar här varje år har det vuxit upp 
en hel pilgrimsindustri med vandrarhem, barer och 
restauranger. Strax utanför Logrono satt en äldre 
skäggig man i ett skjul och kunde erbjuda läsk och 
vatten, souvenirer och lite att äta. Han träffade varje  
dag hundratals människor från jordens alla hörn!

vandrarhemmen
Härbärgena låg oftast i någon av de små byarna längs 
Caminon men naturligtvis också i de större städerna.  
Vi tyckte att vi hade tur och fick alltid bra sovplats. 
Kostnaden per person var ca 80 SEK per natt, lade man 
till ett par tior fanns det ofta möjligheter att få ett eget 
rum. Eftersom dagarna innebar många upplevelser, 
frisk luft och motion - ofta ca tre mils vandring  
- sov vi gott, även om det till en början var ovant att 
dela rum med flera andra. Det var bara vid ett tillfälle, 
där vi bodde på ett vandrarhem med papperstunna 
väggar, som i alla fall en av oss var vaken under 
några timmar och lyssnade på de mest vibrerande 
timmerstockar från rummet bredvid.

maten
Vi lärde oss snabbt att inte äta frukost på vandrarhem-
men - det var oftast bara vitt bröd och marmelad. Vi 
gick istället några kilometer till nästa by där man kunde 
få härliga bocadillos med ägg, korv och skinka på en bar, 
nypressad juice och kaffe. Och där träffade man andra 
pilgrimer som gjorde på samma sätt. Vi köpte ofta bröd, 
ost och tomat som vi åt till lunch på vägen. Många van-
drarhem kunde erbjuda en trerättersmiddag på kvällen. 
Det var alltid förvånansvärt bra och billig mat, och det 
var alltid mycket trevliga middagar med andra pilgrimer 
från jordens alla hörn. Det var inte alltid man pratade 
samma språk, men efter ett tag - och efter ett par glas 
vin - flöt samtalen på. 

människorna
Som vi nämnde tidigare kände vi oss som en del av en 
helhet. Man växlade ofta några ord med människor på 
vägen och alla önskade varandra en trevlig vandring 

med “Buen Camino”. Par vi träffade första dagen på 
vår vandring dök upp på vandrarhemmet några dagar 
senare. Ett par från Antwerpen som hade börjat med 
en vandring genom Belgien och Frankrike, träffade vi 
på nästan varje dag. De första dagarna hade vi sällskap 
då och då med två nypensionerade gamla kompisar från 
kustförsvaret i Sverige, och vid en vinfontän träffade 
vi Christina från Säter. Ett gäng amerikaner sov i 
ett kyrktorn i den lilla byn Gronon (här sov vi på ett 
hippieställe), och de dök upp några dagar senare när vi 
bodde på samma vandrarhem i en by på landsbygden. 
Och det är utan tvivel kontakten med människor från 
jordens alla hörn som bidrar till upplevelsen.

fortsättning
Efter tolv dagars vandring hade vi planerat att åka 
tillbaka hem. Vi tog en buss från Burgos till Madrid 
och där hade vi ett flyg till Köpenhamn. Vi ångrar i 
efterhand att vi inte gjorde hela vandringen på en gång. 
Nästa gång träffar vi inte samma människor som vi 
knöt kontakt med i början av vår vandring. Vi kommer 
att sakna dem, och de blev sorgsna när de fick höra att 
vi inte skulle fortsätta mot Santiago de Compostela 
tillsammans. När vi kom hem saknade vi den kravlösa 
men upplevelserika vandringen på Caminon, och det 
dröjde flera dagar innan vi hade vant oss vid att vara 
hemma igen. Däremot har vi bestämt att gå hela den 
resterande vägen i ett svep. Vi hade egentligen planerat 
att vi skulle göra den vandringen i vår, med början i 
mitten av maj 2020, men Covid-19 har satt käppar i 
hjulet. Men så fort vi kan fortsätter vi vår vandring. 

Text: Katarina och Hans Fridh
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Konfirmation

6

VARFÖR KONFIRMATION?
–Jag hörde från många att det var kul och 
många från släkten har konfirmerat sig. Att 
konfirmationen är ett tillfälle att träffa nya 
kompisar, ha roligt och att känna sig fri på.

–Andra har sagt att det är roligt, men jag ville 
bilda mig en egen uppfattning. Jag har varit ak-
tiv i kyrkans barngrupper och steget till konfir-
mation var inte så stort. Konfirmationsträffarna 
är avslappnande, här kan jag vara mig själv. Du 
bedöms inte, du kan testa dina tankar och det 
är ok att göra fel. Ett skönt avbrott från skolan. 

–Min kusin konfirmerades och det verkade 
spännande. Kul med många nya kompisar.

–Jag hade inget bättre för mig. Kul att träffa 
kompisar och roligt med presenter och fest.

DET BÄSTA?
–Lägret var jätteroligt! Kul att vi fick åka  
tillsammans med den andra konfagruppen.

–Gemenskapen, många olika aktiviteter, härliga 
ledare, tid för diskussioner, se nya sidor hos 
varandra och komma mer på djupet.

–En dag åkte vi till Klippan och ”Alla kan” och 
fick prova på att ha en funktionsvariation. Vi 
åkte rullstol, fick vara blinda och gå en hinder-
bana med mera. Dessutom var Pelle som ledde 
det intressant och rolig att lyssna på. Något 
man aldrig gjort förut.

–Himlaliv-gudstjänsten i Bårslöv var bra med 
många aktiviteter och samlingen efteråt om 
döden.

–Alla roliga saker vi har gjort både på våra 
träffar och utflykter.

–Upzone och klättra är alltid kul.

DET SÄMSTA?
–Vi har haft våra träffar på söndagsefter-
middagarna. Det har gjort att en del av oss har 
missat olika träningar, matcher och tävlingar, 
men det visste vi om och har prioriterat 
konfirmationen som är en gång i livet.

–Stressigt ibland när det finns mycket plugg 
inför skolan.

–Jag missade lägret!

DET VIKTIGASTE?
–Psykisk ohälsa och föreläsningen om 
självmord. Döden var också viktig. Bra att vi 
fick prata på djupet för det hinner vi aldrig i 
skolan och det skulle vi ha gjort ännu mer! Det 
är också bra att inte allt handlar om Gud och 
Jesus utan också om andra viktiga frågor. Sen 
upptäcker man att Gud och Jesus också  
blandas in i andra ämnen…

TIPS TILL ANDRA?
–Kör på, tveka inte och var inte oroliga. Det 
handlar inte bara om Gud, det handlar om så 
mycket mer. Testa, vad har du att förlora, det 
öppnar upp för annat som BaraVara och att bli 
ledare. Låt dig inte styras av vad dina kompisar 
gör och var inte rädd för att inte passa in, du 
blir inte ensam och här får du verkligen vara dig 
själv.

Intervju med Alexander, Veronica, Wilma,  
Felix & Eric.
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KONFAGRUPPER 2020-2021 
KVISTOFTA FÖRSAMLING
Xploring Classic

Genom olika aktiviteter som drama,  
skapande, musik, bak, samtal, upplevelse- 
utflykter och läger kommer du tillsammans 
med andra i gruppen få möjlighet att  
fundera kring den kristna tron och dina 
frågor om livet och Gud. 

1. XPloring classic/FortunaFF tisdag 
Rydebäck höst-och vårterminen 2020-2021

Upptakt: 13 september 2020, 17.00 
Rydebäcks kyrka.

Dag och tid: Varannan tisdag 17.00–
20.00 samt någon träff på lov eller helg. 
OBS! Samarbete med Fortuna FF så inga 
krockar med träningar och matcher på  
hemmaplan.

Plats: Rydebäcks församlingshem

Konfirmation: 8 maj 2021 i Kvistofta kyrka

Kontakt: Mattias Olofsson

2. XPloring classic söndag Rydebäck 
höst-och vårterminen 2020-2021

Upptakt: 13 september 2020, 17.00 
Rydebäcks kyrka.

Dag och tid: Varannan söndag 13.30–
16.30 samt någon träff på lov eller helg.

Plats: Rydebäcks församlingshem

Konfirmation: 2 maj 2021 i Kvistofta kyrka

Kontakt: Ingrid Ristinmaa

3. XPloring classic Bårslöv höstterminen 
2020

Upptakt: 30 augusti 2020, 09.30 Bårslövs 
kyrka.

Dag och tid: Varje tisdag 17.00–19.30

Plats: Bårslövs församlingsgård

Konfirmation: 6 december 2020 Bårslövs kyrka

Kontakt: Johannes Dencker

4. Xploring classic Glumslöv vårterminen 
2021

Upptakt: 19 januari 2021 Glumslövs  
församlingshem

Dag och tid: Varje tisdag 17.00–19.30 
samt någon träff på lov eller helg.

Plats: Glumslövs nya församlingshem

Konfirmation: 24 april 2021 i Glumslövs kyrka

Kontakt: Tina Spångberg 

5. XPloring Intense Rydebäck Påsklovet 
2021

För dig som vill vara i en liten grupp och inte 
vill åka på läger. Anmälan fram till veckan 
innan, i mån av plats.

Upptakt: 27 mars 2021 Rydebäcks  
församlingshem, Frösögatan 1

Dag och tid: Påsklovsveckan

Plats: Rydebäcks församlingshem

Konfirmation: 5 april 2021 i Rydebäcks kyrka

Kontakt: Johannes Dencker

6. Xploring Berlin sommaren 2021

Resa till Berlin. 

Upptakt: 29 november 2020 

Dag och tid: Lektioner i Rydebäcks 
församlingshem Frösögatan 1: 21-24 juni 
2021, Berlinresa: 28 juni-2 juli 2021

Konfirmation: Kvistofta kyrka söndagen  
4 juli 2021.

Kontakt: Per Hjelmgren

7. Xploring andra chansen 2020-2021!

Missade du konfirmationen? Här kommer 
en andra chans! 

Under sex torsdagar träffas man några  
timmar i Rydebäcks församlingshem och 
pratar om livet, kristen tro och allt som hör 
därtill.

Upptakt: Hösten 2020 och våren 2021, 
datum beror på efterfrågan

Kontakt: Torvild Evensson

Anmäl dig till en av våra grupper senast den 7 juni via  
svenskakyrkan.se/helsingborg/konfirmation

Foto: Philippe Ramakers/Unsplash
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SOMMARKVÄLL
Musik i
Torsdagar klockan 19.00 i Kvistofta kyrka
Insläpp 18.30. Fri entré.

16 JULI “Trio di Legno”
Trio di Legno - Lovisa Stenberg (tvärflöjt), Fredrik Stenberg  
(saxofon/klarinett/flöjt) och Jonatan Sersam (piano) är en etablerad 
kammarmusiktrio som året runt ger konserter i framförallt södra 
Sverige. ”Trio di Legno” eller ”Trio i Trä” är ett namn som syftar på  
ett träblåsbaserat program med piano. 

23 JULI “Så bra - så brett!” ”
Duett Soubrette - Moa Nissfolk (gitarr) och Elisabeth  
Ekberg (sopran) har valt konsertmotto ”Så bra - så brett!” 
vilket tar sig uttryck i deras varierade konsertprogram med 
musik från olika tidsepoker och genrer. Duon bildades i 
Malmö hösten 2018 och har sedan dess bland annat up-
pträtt på nationaldagen i samarbete med Malmö Stad samt 
på Skånelaholms slott strax utanför Rosersberg i Stockholm.

30 JULI “Mellan himmel och jord ”
Samuel Edvardsson (gitarr) och Rasmus Ringborg (sång) 
bjuder på sommarkvällsmusik med älskade sånger ur den 
svenska kyrkorepertoaren, svenska romanser och visor 
tillsammans med klassisk gitarrmusik.

Musik i  
sommarkväll
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Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

För mer information se: www.svenskakyrkan.se/kvistofta

Kollekten under Musik i sommarkväll går till aktuellt projekt 
inom Svenska kyrkans internationella arbete.

6 AUGUSTI “American Songbook”
Carlsson Small Big Band och Anki Nilsson bjuder på  
standards ur “American Songbook” och musik av  
Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington, Leonard  
Bernstein med flera.

13 AUGUSTI “Jazztrio”
Magnus Hjorth Trio - Magnus Hjorth (piano), 
Anders Fjeldsted (kontrabas) och Snorre Kirk 
(trummor) ger oss musik av Harold Arlen 
(Trollkarlen från Oz, Over The Rainbow bland 
annat) med nyskrivna arrangemang till trion.

SOMMARKVÄLL
Café Påtår i

Öppet 17.30-18.45 i Kvistofta  
församlingsgård under konsertkvällarna.
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Detta händer i 
församlingen

Besöksgrupp?
Finns det behov av en besöksgrupp i vår församling, där volontärer gör 
hembesök?

Vem ska de i så fall besöka och vill du vara med?

Kom med dina synpunkter och idéer onsdagen 16 september klockan 
18.00 i Rydebäcks församlingshem.

Kanske kan vi bli en härlig grupp, som vill göra skillnad för andra människor 
när Coronans tid förhoppningsvis är förbi!

Mer information om kvällen kommer i höstens Kyrkmagasin!

Glad sommar önskar diakoniteamet

Kyrkans småbarnscaféer 
hösten 2020
Den sista veckan i augusti, vecka 35, öppnar vi våra småbarnscaféer igen!

Måndag:  Rydebäck 9.00-12.00
                     Glumslöv 9.00- 12.00

Tisdag:         Bårslöv 9.00- 12.00 NYSTART

Onsdag:       Rydebäck 9.00- 12.00

Torsdag:       Glumslöv 13.30- 16.00

Fredag:         Bårslöv 9.00- 12.00
                    Rydebäck 9.00- 12.00 NYSTART

Sjung i kör!
I Kvistofta församling finns ett rikt körliv för både stora och små. Vi har sju 
körer för barn och unga och fyra körer för vuxna i församlingen. Dessutom 
poppar det ibland upp så kallade ”koralkörer” på söndagarna. Koralkörerna 
har ingen fast tid för repetition utan ses och övar inför gudstjänsten samma 
dag. 

Församlingens körer sjunger musik i lite olika stil och svårighetsgrad men 
förenas i det att de alla tillhör församlingen och regelbundet sjunger i  
gudstjänsterna och vid konserter.

Gå gärna in på Kvistofta församlings hemsida för att hitta vilken kör som 
passar dig: www.svenskakyrkan.se/kvistofta och håll utkik i nästa nummer 
av Kyrkmagasinet för kontaktuppgifter till körledarna och datum för  
terminsstarter.

Foto: Kristin Lidell/Ikon

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Foto:Alex Giacomini/Ikon

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Foto: Kristin Lidell/Ikon
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Tillsammans

JAG GÅR PÅ LIVETS VÄG
När jag var barn och gick i kyrkans verksamhet lärde jag mig en sång som jag fortfarande, 40 år 
senare, sjunger för mig själv ibland.

 Låt mina fötter få gå, på vägar Du vill jag ska vandra
 Hela mitt liv vill jag tjäna Dig och berätta om Dig för andra.
                                                                                     Författare okänd

Det känns gott att veta att Gud är med mig på min vandring genom livet. Alla går vi på en resa 
genom livet, både stora och små. Allt vi möter och upplever på livets resa påverkar oss. Livet är 
en resa som går framåt och bakåt och är här och nu. En resa som går genom våra inre rum, vi lär 
känna oss själva och oss själva i förhållande till andra. De grundläggande frågorna om ont  
och gott är gemensamma för barn och för vuxna. Vi vuxna behöver möta, se och 
bekräfta allt i barnet där det är här och nu.  

Varje vecka möter personalen i Barn och familj barn på skolan som ska följa med till  
våra eftermiddagsgrupper i kyrkan som Måndax, Tisdax, Onsdax och Fredax. 
Promenaden mellan skolan och kyrkan blir som en liten pilgrimsvandring. Vi samtalar  
om stort och smått, ibland springer barnen före, ibland går vi långsamt tillsammans.

Tillsammans i våra barngrupper i kyrkan möter vi barnet på den resa genom livet som är här och 
nu. Vi vuxna i barngrupperna blir medvandrare och ledsagare på barnets resa genom livet. Vi gör 
en resa tillsammans i berättelserna i bibeln, i samtalet under fikastunden, i leken och under  
andakten i kyrkan. Gud är med oss varje dag, steg för steg. Tillsammans är vi trygga med att 
Gud omsluter oss på alla sidor och ibland så sjunger vi:

 ”Jag går på livets väg, jag går på livets väg. Där kan allting hända, men jag kan va trygg.
 För Gud finns över mig och under mig, framför mig och bakom mig
 Han omsluter mig på alla sidor och håller mig i sin hand”
       Musik: Hanna Corneskog

All barnverksamhet i Kvistofta församling har sommarlov till vecka 35. Mer information kan ni 
hitta på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/kvistofta

Vi vill önska er en skön sommar och hoppas att ni kan springa barfota utan strumpor och skor. 
Eller som en barndomsvän till mig säger ”springa barnfota”.

Hanna Florin, församlingspedagog



GUDSTJÄNST/MÄSSA/KONSERT VI SÄGER HEJDÅ!

KVÄLLSMUSIK I GLUMSLÖV

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

1/6 18.00

4/6 08.00

7/6 11.00 16.00*

11/6 08.00

14/6 09.30 11.00

20/6 11.00

21/6 11.00

28/6 09.30 11.00

5/7 09.30 11.00

12/7 09.30 11.00

16/7 19.00

19/7 09.30 11.00

23/7 19.00

26/7 09.30 11.00

27/7 14.00

28/7 19.00

29/7 14.00

30/7 14.00 19.00

31/7 14.00

2/8 09.30 11.00

3/8 14.00

4/8 19.00

5/8 14.00

6/8 14.00 19.00

7/8 14.00

9/8 09.30 11.00

13/8 19.00

16/8 09.30 11.00 

23/8 11.00 17.00

27/8 08.00

30/8 09.30 11.00 17.00

Kalender
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Konsert

Tack för de här två åren!

Jag är mycket tacksam för mina två år som 
organist i Kvistofta församling. Nu ska jag 
fortsätta mina kyrkomusikaliska studier i 
Malmö samtidigt som jag ska tjänstgöra i S:t 
Staffans församling i Staffanstorp och därför 
avslutar jag min tjänst i Kvistofta under  
sommaren. Det är så klart tråkigt att lämna 
församlingsbor, körer, elever och kolleger men 
jag är samtidigt oerhört tacksam för  
möjligheten jag nu har fått att fördjupa  
mig inom orgelspel och komposition.

”Sjung, bed och gå på Herrens vägar, och gör 
vad Gud dig kallar till.” (Ur Sv. Ps. 575)

Hampus Söndrebo, organist

Hej då alla härliga medarbetare och  
församlingsbor! Jag reser nu vidare till  
prästtjänstgöring i Hörby församling.

Jag vill på varmaste vis tacka alla medarbetare 
och församlingsbor för den berikande tid jag 
haft i Kvistofta fina församling.

Guds kärleksfulla välsignelse till er alla!

Fredrik Lagerstam, präst

*på stranden i Rydebäck

I Glumslöv gör vi precis som förra sommaren två  
musikprogram på kvällstid klockan 19.00 i samband med 
vägkyrkan. Här kommer fokus ligga helt och hållet på  
kyrkans orgel (byggd av Karl Nelson 2002), ett  
välklingande instrument som vi är mycket stolta över. 

Spelar gör Hampus Söndrebo 28/7 och  
Mats Hultkvist 4/8.
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Digital pilgrims-
vandring

iljönytt

     13      

Passa på att ha hemester och besök våra kyrkogårdar i sommar!

I församlingen har vi kyrkogårdar i Bårslöv, Glumslöv, Fjärestad och Kvistofta. Titta på våra  
altarblomsrabatter i Kvistofta och Fjärestad, hitta Gabriel Jönssons grav i Glumslöv eller vandra i  
äppellunden i Bårslöv. Tänd ljus eller sätt blommor i någon av våra rofyllda och vackra minneslundar 
som finns på alla våra kyrkogårdar.

Varför inte bekanta er med vårt nya kontrakt Luggude-Åsbo, genom att besöka församlingarnas olika 
kyrkogårdar. 

Digital pilgrimsvandring
Telefonen bär vi alltid med oss. Har du tänkt på att den 
kan vara din bönbok?

hitta inspiration i din bakgrundsbild
Gå till bakgrundsbilden på din telefon. Vad föreställer 
den? Människor du älskar, en speciell plats, ett vackert 
mönster? Tacka Gud för det du ser eller blir påmind om.

be över din almanacka
Gå till din kalenderapp och titta efter vad som ligger 
framför dig. Människor du kommer att möta, uppgifter 
du ska utföra. Lägg allt i Guds händer.

en bön för det som händer i världen
Gå till din nyhetsapp och läs rubrikerna. Välj en och läs 
ingressen. Be sedan för det den handlar  
om och det som händer i världen.

be för dem du känner
Gå till dina kontakter. Välj en bokstav och hitta den  
första kontakten under den bokstaven. Det kan vara 
någon du känner väl eller en bekant. Be för den personen.

låt en bild bli en bön
Gå till dina foton. Titta igenom dem tills något fångar 
ditt öga. Stanna upp ett ögonblick och minns när det 
togs. Be för dem som är med på kortet, platsen det 
togs, minnena du bär.

kolla batteriet
Titta efter hur mycket batteri du har kvar i din telefon. 
Be för dem som inte har någon laddning. De som inte 
orkar, eller lider av psykisk ohälsa.

musikens välsignelse
Gå till en musikapp och leta upp ett stycke som du inte 
lyssnat på länge. Lyssna på det och låt Gud tala till dig 
genom musiken. 

en bön om ljus
Gå till din ficklampa i mobilen. Om du vill, kan du tända 
den. Be om ljus i mörkret.

be för tiden
Titta efter vad klockan är. Ta ett ögonblick och fundera över 
hur du använder din tid. Be för din förmåga att prioritera. 

slutbön
Gud, tack för allt som teknologin hjälper oss med. Hjälp 
oss att använda dina redskap till att komma närmare 
varandra, inte längre ifrån varandra. Hjälp oss att hitta 
vila hos dig. Amen.



Sommar- 
krysset

VÅRKRYSSET 2020  - TRE VINNARE MED RÄTT SVAR:

Inger Persson, Vallåkra

Jan Andersson, Gantofta

Christer & Micaela Axblom, Helsingborg

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

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

Namn: 

Adress: 

Postadress:
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KNAPP FLUOR
KON-

JUNKTION
FÖR-

HÅLLANDE
ENA-

STÅENDE
FISK

INGÅR 
FLOTTAN I

INGÅENDE

KRYSTADE

KAN FÅ 
KRAMPER

RENONS 
PÅ

NATRIUM

EJ BE-
VANDRAD I

LÄGGER 
SKYTT

VASST 
REDSKAP

KVIDER
ÄR OFTA 
ASKAN

DRYCK

HAR 
ÅTALATS
EGEN-

MÄKTIGT

STILFULL 
DIKT

LÖVTRÄD

TRÅCKLAR

GIFTIG 
ÖRT

CHEF

INNEHÅL-
LER FRÖN
MED AND-
RA ORD

ÄR 
MODERN
LIGGER VID 
VÄTTERN

LÖK-
VÄXTER

NÄMNDE

SÄNDER 
PROGRAM

BIBELBOK

OS-STAD
HAR PÅ 

SIG
KORTA 
DAGAR

PRONOMEN 
OCH BALJAN

PARLA-
MENT

SES PÅ 
HOV

FIRAS 5 
FEBRUARI

JUNGFRU

HÄCKARNA ELLER 
KAPARNA

UNDERSÖKER 
GRUNDLIGT

DEN ÄR OMGIVEN           
AV VATTEN PÅ              
ALLA SIDOR

Foto:                        
Lotta                        
Hiller

HJÄLP-
MEDEL PÅ 
KONTOR

RIGID

KAN BÅDE 
KORTLEK 

OCH 
SVANS BLI

SLAG DISCIPLIN

FÖRSLA-
GEN ELLER 

NÄMN-
DERNA

DISCI-
PLINER

BOTA 
ELLER 

RUBBET

IDROTTS-
KLUBB

BRUKAR 
GLADA

DEL AV 
KRONA

SKAM-   
LIGA

&
SIGNUM 

FÖR 
IDROTT, 

LEK & SPEL

INTE 
INFETTAD

STUCKIT 
ELLER 
HAFT 

PLATS FÖR

DET VAR 
EN KALL 
PERIOD

SUNDEN ELLER 
DRAMATIKER LgS

GOTTADE 
SIG

Ö SOM 
KALLAS AT-
LANTENS 

PÄRLA

BRUKAR 
UGGLOR

ÄR MED I 
LIGOR

FISK

VAR 
VÅRDSLÖS

FÖRSÖKTE 
HINDRA

KNIPA
AKTUELL 

TIDPUNKT

GOODWILL FISKAR

BY I SMÅ-
LAND 

ELLER HA 
SOM PRIS

FIRAS                      
5 MAJ

DOKUMEN-
TET ELLER 

PJÄS-
DELEN

NYA ZEE-
LÄNDSK 

PAPEGOJA

I VÄG
LUKT EL-
LER TÄV-
LINGAR

BETALAS 
AV

SÄGER 
ELLER 

SPELAR PÅ 
KANTEN

KÄNNER             
PÅ SIG

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

LIGGER 
VID HANÖ-

BUKTEN

FLYTER 
LOIRE 

GENOM

Öknen och ödemarken 
skall jubla, det 
förtorkade landet 
glädjas och blomma.                                                    
… .. … … …… (från Jesaja)

















































 

 

 


































 

 












 










  




Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl, Edsbyn  Bild: Korsfästelsen av Paolo Veronese (1528–1588)























































      

 


       

  
   



  






  



        

  

 

   




 



   








       

 







  

  

      

   




    









 

      







   




 




 
     


  

 

  





   



  
   

 

      

 






     



 



        

  

 

   

  
      

   













  

  



  

     

  

 


  

 

 



  

   

 

 

 






 











  

   







 



































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

Administrativ chef 
Maria Ferm, 0721-82 55 07 
maria.ferm@svenskakyrkan.se

Ekonom
Amy Lindén 0721-82 55 10
amy.linden@svenskakyrkan.se

Ekonomiassistent
Lucy Salov, 0721-82 54 87
lucy.salov@svenskakyrkan.se

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

PRÄSTER

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

Komminister Johannes Dencker
0702-37 33 31
johannes.dencker@svenskakyrkan.se

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

Komminister Mattias Olofsson
0708-37 33 50
mattias.g.olofsson@svenskakyrkan.se

Ytterligare en komministertjänst  
tillsätts under sommaren. 

DIAKONI

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

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

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

KYRKOMUSIKER

Organist Gustav Natt och Dag
0721-82 55 08 
gustav.nattochdag@svenskakyrkan.se

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

Kantor Tina Glimsjö
0721-82 55 11 
christina.glimsjo@svenskakyrkan.se
Börjar arbeta 200815.

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

BARN, FAMILJ & UNGDOM

Pia Korch, 0721-82 55 18
pia.korch@svenskakyrkan.se

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

Brita Thuresson, 0721-82 55 20
brita.thuresson@svenskakyrkan.se

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

HUSMÖDRAR

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

Glumslövs församlingshem
Elisabeth Norberg, 0739-82 59 31
elisabeth.norberg2@svenskakyrkan.se

Kvistofta församlingsgård
Ildiko Cziegler, 0721-82 55 30
ildiko.cziegler@svenskakyrkan.se

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

Christel Nyholm Sjölin, 0704-92 90 77
christel.nyholm-sjolin@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRD OCH FASTIGHET

Kyrkogårds- och fastighetschef  
Åke Rydqvist, 0706-71 42 87
ake.rydqvist@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTMÄSTARE

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

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ivar Persson, ordf, 0730-72 08 37

KYRKORÅD

Olle Wredström, ordf, 0768-20 55 55
olle.wredstrom@telia.com

Fler kontaktuppgifter finns på 
svenskakyrkan.se/kvistofta/kontakt

Kontakta oss
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VARDAGAR 
27 JULI–7 AUGUSTI 

11.00-16.00

 
OBS! TISDAGAR: 

• SERVERING 15-19 (KORV FRÅN 17)
• UTSTÄLLNING 15-19

• MUSIK & ANDAKT 19

vägkyrkai Glumslöv

• Guidning av kyrkan

• Stilla stund 14.00 

• Konst- och hantverks- 
utställning 13.30-16.00

• Kaffeservering måndag-fredag  
13.30-16.00 

Glumslövs kyrkliga syförening
Glumslövs kyrkliga arbetsförening 

Med reservation för att ändringar kan ske på 
grund av Corona-pandemin.


