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kyrk
M A G A S I N E T

Vi människor är trädgårds- mästare i Guds 
fantastiska skapelse.  Kyrkan är kallad att vara 
med i byggandet av Guds rike. Det som en gång ska 
blomma ut i det himmelska finns redan hos oss som ett 
litet frö, att vårda och ge näring. Därför vill vi vara med 
och bygga hållbarhet, redan i denna värld.

Miljö
tema

Plastfasta - funkar det?

Musik i sommarkväll

Kökskompostering med Bokashi

MER PLAST  ÄN FISK I HAVEN ÅR 2050Om vi fortsätter i samma takt.
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En revolt pågår! 
Vi har alla länge hört om den pågående klimatförän-
dringen med stigande temperaturer och fler natur-
katastrofer som följd. En del av oss hävdar med en 
dåres envishet att det inte har ett dugg med oss 
människor att göra. Vi behöver inte ändra ett dugg i 
vår livsstil. Allt är väl, trots allt. Vi råkar bara vara inne i 
en naturlig omsvängning, typ, som den senaste istiden 
som höll på ungefär mellan år 100 000 f Kr och  
10 000 f Kr. Överlevde vi den ska vi väl överleva  
detta också. Andra är inte fullt så övertygade om 
detta.

Greta Thunberg, som började sin skolstrejk för miljön 
förra året, är övertygad om att det är vår livsstil som 
orsakar förändringarna. Hennes budskap har haft en 
otrolig genomslagskraft. Andra ungdomar strejkar 
och demonstrerar och hon har fått träffa en hel del av 
världens potentater och sagt till dem att hon vill att 
de ska få panik över klimatet.

Panik är kanske inte den mest konstruktiva känsla vi 
kan ha, men däremot att inse allvaret i situationen och 
fundera över vad vi kan och vad vi måste göra. Det 
handlar till exempel om våra resvanor, vilka och hur 
mycket kläder vi köper, vilken mat vi äter och vilka 
förpackningar vi använder och så vidare. Vi kan ha 
goda ambitioner men som ni kan läsa på sidan 4-5,  
så är det kanske inte så lätt att till exempel plastbanta 
som man skulle önska. Men huvudsaken är att vi gör 
det vi kan, var och en.

Allt är, trots allt, inte väl.

Men hav hopp! Minsta lilla vi gör är bra för klimatet!

Torvild Evensson, tf kyrkoherde

”Ni säger att 
ni älskar era 
barn framför 
allt annat, 
samtidigt 
stjäl ni deras 
framtid 
framför 
ögonen på 
dem.”
Greta Thunberg Foto: Anders Hellberg



Nytt i  
församlingen
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Foto: Aaron Burden/Unsplash

Miljöarbetet i 
församlingen

Miljö och hållbar utveckling  
i Kvistofta församling
Hållbar utveckling innebär att dagens behov tillgodoses utan att 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 
äventyras. Vi som lever idag är den första generationen som 
kan utrota fattigdomen men också den sista som kan agera i 
tid mot klimatförändringarna. Det är ett konstaterande som 
andas hopp men också frustration över att förändringarna 
ibland går så långsamt.

När det talas om hållbar utveckling framhålls ofta tre 
dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som 
kyrka och kristna lägger vi till en fjärde dimension: andlig och 
teologisk hållbarhet. Ett hållbart yttre liv hänger samman med ett hållbart inre 
liv. Bön och handling behöver vara ett. Det kristna hoppet ger kraft åt arbetet 
för hållbar utveckling i världen.

Svenska kyrkans miljödiplomering
Kvistofta församling bedriver ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling. Vi 
har genomgått Svenska kyrkans miljödiplomering. Detta är ett ledningssystem 
där församlingen arbetar målmedvetet och strategiskt med att minska sitt ekologiska fotavtryck i hela 
församlingens verksamhet. Vi bidrar då till samhällsförändring genom mötena med människor i gudstjänst, 
undervisning, diakoni och mission.

Kvistofta församlings vision
Vi vill genom Guds kärlek få inspiration att se hela Guds skapelse och tillsammans vandra med Jesus. Vi vill 
värna om skapelsen och bidra till en hållbar utveckling för människa och natur.

Miljöpolicy för hållbar utveckling
Kvistofta församling följer aktuell lagstiftning och vill medverka till en hållbar livsstil. Det gör vi genom att:

• undan för undan, utifrån ökad kunskap och resurstilldelning, väva in miljö-, etik- och rättvisefrågor i alla 
beslut i den dagliga verksamheten

• i konkret handling verka för en hållbar utveckling, en fredlig samlevnad och en rättvis fördelning av jordens 
resurser 

• att genom utbildning, information och kommunikation motivera medarbetare och medmänniskor att  
eftersträva minsta möjliga negativa miljöpåverkan

  Kvistofta församling odlar sina egna altarblommor till Kvistofta kyrka och Rydebäcks kyrka. Vi använder även 
blommor från vår odling och gör buketter som vi ger till artister vid till exempel Musik i sommarkväll. Vi har 
tillgång till blommorna från maj till oktober/november. Blomrabatten finns på Kvistofta kyrkogårds östra del. 
Under 2019 kommer vi även göra blomrabatter på Fjärestads kyrkogård så att vi kan använda den till 2020. 
Närodlade växter är en del i Kvistofta församlings miljöarbete.

iljönytt



Plastfasta
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Bakgrund till plastfasta
De senaste åren har olika projekt uppmuntrat till att kombinera den gamla kristna 
fastetraditionen med modernt miljötänk. Kyrkans tidning har till exempel klimatfastat ifjol 
(det vill säga försökt att påverka klimatet så lite som möjligt de sex fasteveckorna). Svenska 
kyrkans unga lanserade redan 2015 idén att ”plastfasta”. Det innebär att under fastan avstå 
från att inhandla varor i plast och inslagna i plast. 

Att fasta är en andlig övning som hjälper oss att hitta rätt fokus och att skilja mellan viktigt 
och oviktigt. I Bibeln är fasta även uttryck för bot och omvändelse. 

Att förknippa fastan med miljötänk passar utmärkt. Vår livstil med hög konsumtion påverkar 
natur och klimat på ett sätt som vi själva knappt kan förstå. När man ser bilder av de ofattbart 
stora plastmängderna som förorenar våra hav blir det tydligt att mänskligheten är på en väg 
som inte är hållbar i längden. För att uttrycka det bibliskt är vi i behov av ”bot och omvän-
delse”. När man plastfastar upptäcker man tydligt hur tanklöst (och ofta onödigt) vi förbrukar 
plastförpackningar. Alla vet hur snabbt den stora återvinningssäcken fylls (varav bara en liten 
del kan återvinnas). Plastfastans mål är att även efter påsk fortsätta med att betydligt minska 
plastförbrukningen.

Fördelar med plast
• ett lätt, billigt och energisnålt material att 

använda.

• minskar matsvinnet. Gurkan håller till  
exempel två veckor längre om den är  
förpackad i plast.

• ett lätt material, så det blir inga tunga 
förpackningar, vilket i sin tur gör att trans-
porter blir lättare och inte släpper ut så 
mycket utsläpp.

• ruttnar och rostar inte.

Nackdelar med plast
• tar lång tid att brytas ner. Plastpåsar tar 3-4 

år att brytas ner till mikroplaster som i sin 
tur tar fler än 100 år på sig att brytas ner.
En PET-flaska tar 400 år att brytas ner. Ett 
tuggummi tar 20-25 år.

• mikroplaster finns i våra sjöar och hav. En-
ligt vissa forskningsrapporter finns det mer 
plast än fisk i havet. Fortsätter vi använda 
plast och skräpa ner i samma takt som nu 
så finns det mer plast än fisk i haven 2050.

• plast skräpar ner vår natur, sjöar och hav. 
Det som slängs försvinner inte.

• all plast går inte att återvinna. Plast är svårt 
att återvinna, men tekniken börjar bli bättre 
och bättre.

Källor:  Naturskyddsföreningen, svt.se, Ramiplast, 
HSVakuumplast, WWF, aktuellhallbarhet.se

Vi plastfastade (eller försökte i alla fall)

Text: Astrid Itzigehl, präst i Raus församling

Hanna Florin, församlingspdagog 



Vi plastfastade (eller försökte i alla fall)
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Hur gick det för Astrid 
att plastfasta?
Jag är van vid att fasta och att till exem-
pel avstå från kött eller godis. Det som var 
så annorlunda med den här sortens fasta 
var att den drabbade alla områden. Jag var 
tvungen att göra några undantag för att 
köpa till exempel toapapper (förr fanns det 
i pappersomslag!), mediciner och foder till 
mina akvariefiskar :).

Det som var mycket positivt var att jag 
upptäckte nya lokala mathandlare som jag 
även framöver kommer att handla hos.

Hur gick det för Hanna 
att plastfasta?
Jag var väldigt trött på att det alltid blev så 
mycket plast, speciellt mjukplast hemma 
bara för att kunna göra en enkel sallad. Så 
jag tyckte att utmaningen att försöka plast-
fasta under fastan var spännande.

Fast det var mycket svårt. De två till tre 
första gångerna jag skulle handla på stor-
marknaden så misslyckades jag helt. Sedan 
lärde jag mig att titta mer medvetet på 
produkterna jag skulle handla. Jag fick upp 
ögonen för andra produkter som jag inte 
brukar köpa, jag ficka ändra mina vanor.

Jag blev en medveten konsument som vill 
påverka producenterna att inte använda så 
mycket plastförpackningar. Jag tänker till 
fler gånger när jag handlar. Måste jag köpa 
de här kiwifrukterna på extra pris som är 
förpackade i en plastkorg med ett plastnät 
runt omkring?

Tips från Hanna 
• Använd upp det du har hemma. Jag hade 

många olika specialschampo hemma 
som jag använde upp innan det var dags 
att köpa nytt schampo.

• Nästa gång det ska inhandlas en ny 
lunchlåda så kanske den inte behöver 
vara en i plast, utan i glas.

• Samtala och prata med personal och an-
dra kunder i mataffären om användan-
det av plats. Det gick alldeles utmärkt 
att handla över charkdisken och be att 
få köttet förpackat i papper istället för 
plast.

Tips från Astrid
• våga fråga i affärer och butiker efter 

plastfria alternativ. Ring gärna till kon-
sumentkontakt och klaga över onödiga 
plastinslag i förpackningar (till exem-
pel plast”fönstret” som numera varje 
pastaförpackning har). Ju fler som klagar 
desto större är motivationen för produ-
centen att ändra något. 

• anpassa din matsedel efter matvarornas 
förpackningar. Du upptäcker många nya 
maträtter på köpet!

• tillverka dina egna kroppsvårdsproduk-
ter! Recept på naturskyddsföreningen.
se/fräsch. 2 dl bikarbonat i 2 dl vatten 
fungerar utmärkt istället för schampo.
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Bokashi

Boka
sh

i

Jord är något vi tar för givet och inte funderar 
så mycket över, den bara finns. För tre år sedan 
bestämde jag mig för att försöka bli självförsör-
jande på grönsaker under halva året. Eftersom  
jag dessutom ville odla mina grönsaker så miljö- 
mässigt hållbart som möjligt, började jag titta på 
olika möjligheter för att förse mig med jord och 
gödsel, utan att behöva släpa hem det från  
affären. 

Varje hushåll i Sverige kastar mängder med mat 
varje år. Varje gång vi skalar potatis, äter ett 
äpple eller skär vitkål till kålpuddingen 
slänger vi matavfall. Avfall från mat 
som ursprungligen kom från jorden 

Kökskompostering med Bokashi
och som har tagit näring från jorden för att  
kunna växa och utvecklas. Genom att kompos-
tera restavfallet igen, kommer näringen tillbaka 
till jorden och ger möjlighet för nya potatisar, 
äpplen och kålhuvuden att växa. 

Bokashi är en komposteringsmetod av  
hushållsavfall som mestadels sker inomhus och 
är ett enkelt sätt att snabbt förvandla matresterna 
till näringsrik jord. Det man  

behöver är en hink med 
lock och bokashiströ,  
vilket är kruskakli som 
berikats med EM-bakterier 

(effektiva mikroorganismer).  
Matavfallet läggs i en hink utan 

sortering, allt ska ned i hinken! 
Kycklingben, kaffesump, räkskal och  

potatisskal, allt är lika värdefullt! Därefter  
lägger man bokashiströ över matavfallet och 
sätter på locket. När hinken är full ställs den i 
rumstemperatur för att jäsa i två veckor. 

När det jäst färdigt grävs det ner direkt i 
trädgårdslandet. Matavfallet ser likadant ut som 
före jäsningen, men bakterierna har arbetat med 
materialet, så när det kommer i kontakt med jor-
den går processen fort. Redan efter ett par veckor 
har mycket av materialet brutits ner och förvand-
lats till jord. På sommaren när jorden är varm går 
det fortare. På vår, höst och vinter när jorden är 
kall tar det längre tid.

Maskarna älskar Bokashi! Maskarna är mina 
bästa vänner i trädgårdslandet och de är stora 
och välgödda tack vare allt grönmaterial och  
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Bokashi som jag gräver ner direkt i jorden. Jag 
är nu självförsörjande på gödning och jord. Allt 
överblivet material från trädgården och köket går 
direkt ner i mina odlingslådor och blir till jord. 
När jag berättar att jag gräver ner matrester  
direkt i jorden undrar en del om jag inte har 
problem med råttor och möss? Lägger man 
vanligt matavfall i en kompost får man direkt 
problem med gnagare som kalasar på resterna. 
Detta problem slipper man med Bokashimetoden. 
Råttor och möss tycker inte om matrester som  
behandlats med Bokashi, det är för surt helt  
enkelt. pH:et ligger rätt lågt (3,5-4) och då  
ratar de det. 

Om någon frågar mig vad min hobby är, så säger 
jag att det är min trädgård och jordförbättring. 
Jordförbättring tycker nog de flesta låter som en 
något tveksam hobby, men när man börjat ta 
tillvara på och försöker få nytta av allt överblivet 
i trädgården, är det lätt att bli lite ”nördig” och 
försöka komma på nya sätt att förbättra processen. 

Bokashi används av många länder runt om i 
världen, eftersom det är en billig metod som tar 
tillvara på det du redan har. För många männis-
kor i fattigare länder är Bokashi det man har råd 
med för att ge näring till jorden. Genom bokashi-
metoden kan man blåsa liv i utarmad jord och 
odla mer på den mark man har. I vissa länder som 
England och Australien, får kökskompostering 
med Bokashi stöd av de flesta kommuner som ett 
sätt att minska matavfallet.

När jag väl förstått fördelen med Bokashi, kändes 
det onödigt att allt matavfall på arbetsplatsen 

Vill du veta mer om Bokashi?
Gå in på www.bokashi.se eller sök på 
Bokashi på internet och youtube. Det 
finns massor av artiklar och filmklipp 
som visar hur man gör och ger en  
djupare kunskap om vad Bokashi är. 

transporterades iväg. Nu använder vi 
Bokashi även här och har tagit  
ytterligare ett steg i vårt miljöarbete. 
Matavfallet behöver inte samlas in och 
transporteras bort längre. Vi sparar 
bränsle, minskar utsläpp och tar hand 
om jorden på ett bra sätt.

Text: Maria Ferm
Foto: Peter Ferm
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Konfirmation

VAD BETYDER KONFIRMATIONEN?
Ordet konfirmation betyder bekräftelse och 
i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud 
genom dopet och att just du är värdefull  
och viktig. Men du behöver inte vara  
döpt för att börja i en konfirmandgrupp. 
Många konfirmander döps under sin  
konfirmandtid, med föräldrarnas  
samtycke.

HUR GÅR KONFIRMATIONEN TILL?
Med hjälp av musik, drama, lekar, bakning, gummibibeln, 
läger, rullstolsbasket, klättring och egna erfarenheter  
funderar vi på hur livet och kristen tro hänger ihop. 

I Kvistofta församling kallar vi konfirmandarbetet för 
XPloring, som berättar att konfirmandtiden är ett 
utforskande av de stora och små frågorna i livet: Vem är 
jag? Vart är jag på väg? Vad tror jag på egentligen? 
Finns det en Gud som bryr sig? Tillsammans med dig 
vill vi utforska detta. Ingen behöver därför ha svaret på 
frågorna utan vi gör en gemensam utforskande resa. 

Samtidigt är det en tid att möta nya vänner och ge sig 
själv en ny chans i ett nytt sammanhang. 

I Kvistofta församling finns flera olika konfirmations- 
alternativ. 

Mer info: svenskakyrkan.se/helsingborg/
konfirmation. Där hittar du grupper i hela 
Helsingborg, alla Kvistofta församlings grupper 
börjar med namnet XPloring.

MER INFO, FRÅGOR OCH ANMÄLAN
Har du frågor om konfirmation och våra olika grupper 
kan du höra av dig till:
Ingrid Ristinmaa, 0702-48 64 38,  
ingrid.ristinmaa@svenskakyrkan.se
Mer information och anmälan finns på  
www.svenskakyrkan.se/kvistofta/konfirmation 

Vill du se vad tidigare grupper har gjort kan du kolla in 
bilder på Instagram och Facebook. Följ oss gärna!
Instagram: xpikvistofta
Facebook: XP – ung i Kvistofta församling

VAD HÄNDER PÅ KONFIRMATIONSGUDSTJÄNSTEN?
Konfirmationsgudstjänsten är en avslutning på kon-
firmandtiden och då den faktiska konfirmationen sker. 
I gudstjänsten bekräftas dopets löfte om att Gud går 
med dig som är konfirmand på alla dina vägar.  
I Kvistofta församling brukar följande moment  
finnas med under konfirmationsgudstjänsten:

• En predikan förberedd av konfirmationsgruppen 
som visar vad som upptäckts, samtalats om och 
tänkts om livet och tron under konfirmandtiden. 
Det kan ske i form av sånger, drama, bilder, film, 
dans eller andra uttryckssätt.

• Trosbekännelsen, som är en sammanfattning av 
den kristna tron. I snart 1700 år har människor 
läst samma trosbekännelse.

• Nattvard. Detta för att förtydliga att dopets 
mönster – Jesu liv, död och uppståndelse – också 
ryms i nattvardens måltid. 

• En bön om Guds välsignelse  
med handpåläggning för varje  
konfirmand.

VEM LEDER KONFIRMATIONEN?
De som leder konfirmationen är präster,  
pedagoger, musiker och unga ledare från 
kyrkan, och de är nyfikna på dig och vad 
du funderar på. Inga frågor eller funder-
ingar om tro eller livet är dumma eller 
konstiga, du kan fråga om vad du vill.

TIO SKÄL ATT KONFIRMERAS
Du får möjlighet att...
• tänka på vad som är viktigt i livet
• ta reda på vad kristen tro är
• träffa nya människor och hitta vänner
• åka på läger med kul aktiviteter 
• diskutera och fundera utan krav och press
• vara med om något annorlunda
• bli allmänbildad
• lära känna dig själv bättre
• vara med om en högtidlig konfirmations- 

gudstjänst
• få minnen för livet

Konfirmationen på 5 minuter
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Konfirmera mig?
Du kommer att ha kul! Vi 
åker på läger, har  
vattenkrig (om det 
är sommarläger), 
sitter uppe på 
kvällen och 
sjunger och 
lyssnar på musik, 
diskuterar och har 
samtal om livet. Jag 
rekommenderar det 
verkligen! Det blir en 
erfarenhet du har med dig 
hela livet och du kommer inte att ångra dig.

Du ska absolut göra det! 
Ge konfirmationen 
en chans. Du kan 
alltid hoppa av 
om du inte vill 
vara med.

Du får den här chansen  
en gång och jag 
tycker verkligen 
att du ska ta den! 
Du får en grupp 
med fantastisk 
gemenskap, nya 
vänner och du 
lär dig en massa 
nytt.

Vad förlorar du på att 
testa? Det är ju kul 
att göra något 
roligt! Titta på 
hemsidan och se 
hur många olika 
grupper  
det finns.

MÅNS

TINDRA

MELINDA

OLIVER
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SOMMARKVÄLL
Musik i

JulkampanjenMusik i 
sommarkväll

Torsdagar klockan 19.00 i Kvistofta kyrka
Insläpp 18.30. Fri entré.

11 JULI “Mot havet ”
Duo Dynamique - Lovisa Stenberg, flöjt och Gabriela Thür, harpa, ger dig en chans 
att drömma dig bort i Schockers Beyond the Fog, lyssna på småfåglarnas sång i 
von Kochs Fågelsvit och följa med till Medelhavet, där Andrès med behagliga toner 
skildrar algernas liv i undervattensvärlden.

18 JULI “En sprudlande 
konsert för stråkar”
Skånska kammarorkestern, med konsertmästare Emma Dencker,  
bjuder på en konsert fylld av spännande musik, bland annat 
“Spelmännen” av den finske tonsättaren Rautavaara. Vi bjuder på 
mer finskt i form av Sibelius men också lite äldre musik av Vivaldi;  
en sprudlande konsert för stråkar. Extra roligt blir att spela med  
Kvistoftas egen organist Hampus Pettersson i en orgelkonsert  
av Händel.

25 JULI “Roman möter Händel ”
Vox Musarum - Noora Karhuluoma, sopran, Julia 
Dagerfelt, violin, Hanna Thiel, viola da gamba och Marco 
Bonacci, cembalo uppför 1600- och 1700-talens musik 
på tidstrogna instrument. Svensken Johan Helmich Roman 
blev fascinerad av den nya italienska operakonsten och 
framför allt av Händel, vilken förblev en stor inspirations-
källa för honom. 
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För mer information se: www.svenskakyrkan.se/kvistofta
Kollekten under Musik i sommarkväll går till aktuellt projekt  
inom Svenska kyrkans internationella arbete.

1 AUGUSTI “Oss emellan”
Sanja Streuli, sång och P-O Nilsson, piano funderar över hur vi 
har det egentligen? Med varandra, med oss själva, med livet? 
Hur ser våra relationer ut, vad längtar vi efter och vad önskar 
vi att vi slapp? Vad behöver vi mer av för att känna mening 
och hopp? Om livet i allmänhet och människor i  
synnerhet. I all enkelhet. Oss emellan.

8 AUGUSTI “Music from The Royal Kingdom of England ”
Trio Confetti – Maria Lafveskans, sopran, Christer Ekstedt, trumpet och Karin Johansson, 
orgel, bjuder på härlig barockmusik från engelska hovet på 16 -och 1700-talen.

SOMMARKVÄLL
Café Påtår i

Öppet 17.30-18.45 i Kvistofta  
församlingsgård under konsertkvällarna.

kyrkmagasinet nr 2 2019    11      
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Körstarter

Körstarter hösten 2019
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung till Herrens ära hela världen! (Psaltaren 96:1)
I Kvistofta församling träffas flera hundra personer varje vecka för att sjunga i våra  
olika körer. Välkommen du också!

Barn- och ungdom:
Snäckorna – Körstart 29/8
Årskurs 1-3
Rydebäcks kyrka torsdagar 15.00-15.45
Körledare: Ingrid Dubois

Sångbubblorna – Körstart 4/9
Årskurs 1-3
Gantofta skola onsdagar 13.40-14.20
Körledare: Ingrid Dubois

Sångstjärnorna – Körstart 29/8
Årskurs 1-2
Bårslövs skola torsdagar 13.30-14.15
Körledare: Tina Spångberg

Joysing – Körstart 27/8
Årskurs 4-6
Rydebäcks kyrka tisdagar 15.00-15.50
Körledare: Ingrid Dubois

Vågen med häng! Kör- och 
fritidsverksamhet – Körstart 29/8
Årskurs 3-6
Bårslövs församlingsgård torsdagar 
13.30-16.00
Körledare: Tina Spångberg
Diakon: Cecilia Nelson Plith

Körallerna – Körstart 28/8
Årskurs 2-5
Glumslövs församlingshem onsdagar 
15.00-15.45
Körledare: Ingrid Dubois

Glumslövs ungdomskör – Körstart 28/8
Årskurs 6-8
Glumslövs församlingshem onsdagar 
16.00-17.00
Körledare: Hampus Pettersson

Young Voices – Körstart 22/8
Årskurs 9 och uppåt
Rydebäcks kyrka torsdagar 17.00-18.00
Körledare: Hampus Pettersson

Vuxen:
Glädjestämman – Körstart 20/8
Bårslövs församlingsgård tisdagar  
19.00-21.00
Körledare: Ingrid Persson

Kvistofta Glumslövs kyrkokör –  
Körstart 20/8
Kvistofta församlingshem tisdagar  
19.00-21.00
Körledare: Hampus Pettersson

Rydebäck gospel – Körstart 22/8
Rydebäcks kyrka torsdagar 18.30-21.00
Körledare: Anna-Märta Hedström

Stämbandet – Körstart 29/8
Rydebäcks församlingshem torsdagar 
14.00-15.00
Körledare: Britt Granström

12     kyrkmagasinet nr 2 2019



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

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

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

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

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

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

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

Kontakt:
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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

2/6 09.30 11.00 17.00

9/6 09.30

10/6 18.00

16/6 12.00 09.30

22/6 11.00

23/6 11.00

30/6 09.30

7/7 09.30

11/7 19.00

14/7 09.30

18/7 19.00

21/7 09.30

22/7 14.00

23/7 19.00

24/7 14.00

25/7 14.00 19.00

26/7 14.00

28/7 09.30

29/7 14.00

30/7 19.00

31/7 14.00

1/8 14.00 19.00

2/8 14.00

4/8 09.30

8/8 19.00

11/8 09.30

18/8 09.30

22/8 08.00

25/8 09.30 11.00 17.00

29/8 08.00

Kalender

Café Påtår vänder sig till dig som är vuxen. Vi pratar, 
fikar, umgås och skrattar tillsammans.  

Bårslövs församlingsgård onsdagar 09.30-11.00. 
Avslutning 5/6 och start i höst 28/8.

Glumslövs församlingshem 09.30-11.00
fredag, jämna veckor.  
Avslutning 31/5 och start i höst 6/9.

Rydebäcks församlingshem 09.30-11.00 
fredag, ojämna veckor.  
Avslutning 24/5 och start i höst 30/8.

Torsdagen den 30 maj, Kristi himmelfärds dag, 
klockan 08.00 i Kvistofta kyrka och församlingsgård.  
Kvsitofta kyrkliga syförening bjuder på frukost.

Äntligen är det dags! Den 29/5-2/6 bär det av till 
Assisi i Italien. Vi är 18 stycken ledare och ungdomar 
från Kvistofta församling som tillsammans med 
Kirsebergs församling i Malmö, genomför denna resa.
Assisi, platsen där Franciskus levde och verkade 
1181-1226. En resa där vi fördjupar oss i Franciskus 
liv och upptäcker hur mycket vi har gemensamt 
när det gäller livets val och viktigheter, trots en helt 
annan tid och kontext.

CAFÉ PÅTÅR

OTTEGUDSTJÄNST

UNGLEDARE RESER TILL ASSISI
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Konsert

Begravningsombud
Begravningsombudets roll är att se till att begravningsavgiften, som du betalar 
via din skattsedel, är tillräckligt stor och att den används på rätt sätt. Alla som 
betalar begravningsavgift i Sverige har rätt att begravas på våra kyrkogårdar 
oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Själva begravningsguds-
tjänsten i kyrkan är dock enbart för dem som är medlemmar.

Begravningsombudet ska särskilt bevaka frågor för alla som inte tillhör Svenska 
kyrkan och ta tillvara deras intressen.

Kvistofta församlings begravningsombud är:  Sivert Friberg  
 070-526 93 70 
 sivert.friberg@hotmail.se
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Sommar i 
kyrkan

Återinvigning av Bårslövs kyrka
Från januari och framåt har Bårslövs kyrka varit stängd för renovering. Kyrkan har vitkalkats invän-
digt och “resultatet blev gudagrannt” hälsar målerifirman. Detta innebär att kyrkan nu är redo för att 
fyllas med människor som firar gudstjänst. Detta vill vi fira med en invigningsmässa söndagen den 16 
juni klockan 12.00 då kontraktsprost Kristian Lillö återinviger kyrkan. Glädjestämman sjunger och det 
blir fika i äppellunden efter mässan. Vid dåligt väder fikar vi i kyrkan.

Sommargudstjänster
I sommar testar vi ett nytt koncept och kommer 
då ha gudstjänster och mässor klockan 09.30 varje 
söndag i någon av våra kyrkor. I Kalendern på sidan 
16 ser du i vilken kyrka gudstjänsterna är. Välkom-
men att fira gudstjänst med oss i sommar!

Miljögudstjänster
Under midsommarhelgen firar vi miljögudstjänster i 
församlingen. Jan Karlsson spelar trumpet. Prästen 
Sara Bergström predikar. Glumslövs folkdansgille  
uppträder efter gudstjänsterna. Kaffe & tårta.

Lördagen den 22 juni klockan 11.00  
i Kvistofta kyrka

Söndagen den 23 juni klockan 11.00  
i Glumslövs kyrka. Sara Bergström avtackas.
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Nytt i 
församlingen

Tack!
Då jag efter sommaren går vidare till en ny tjänst som arbetsledande 
komminister i Kropps församling vill jag rikta mitt varmaste tack till alla 
församlingsbor jag fått möta under detta år. Ni är fantastiska och jag 
kommer att sakna er. Jag förblir dock boende i Kvistofta församling så 
kanske möts vi i andra sammanhang! Guds välsignelse till er alla.

Sara Bergström

Jag heter Amy Lindén och är från och med den första augusti Kvistofta 
församlings nya ekonom. Jag har de senaste fem åren arbetat som redovis-
ningskonsult på PwC/Aspia i Helsingborg. Kvistofta församling blev en kund 
till mig under sent 2018 och sen dess har jag stormtrivts här så jag är så 
glad för att jag fick bli en utav er!

Jag bor tillsammans med min sambo John och våra två hundar Alice & Caisa 
precis vid Söderåsen utanför Ljungbyhed. Jag älskar djur och natur och är i 
full gång med odling och plantering inför sommarsäsongen. 

Jag ser fram emot att komma in i kyrkans värld och få lära mig allt om den!

HärÅkerMan - ett miljövänligt alternativ! 

Anette Grundström och Fredrik Lagerstam klipper bandet.  
Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg Lars Thunberg  
och Anette Grundström får en provtur av Ulf Sellergren.

Det blev ett högtidligt ögonblick när prästen 
Fredrik Lagerstam och Borgvallas verksamhets-
chef Anette Grundström klippte bandet för att 
inviga taxicykeln. Genom ett gott samarbete 
mellan Kvistofta församling, föreningen Cykling 
utan ålder och Vårdboendet Borgvalla har vår 
taxicykel nu invigts, namngivits och välsignats! 
Cykeln är inköpt med medel från Hedvig och Alvar 
Åkermans fond och namngivits HärÅkerMan! 

Vad är egentligen mer miljövänligt än att ta 
cykeln? I Vallåkra blir detta nu verklighet för de 
boende på Borgvalla vårdboende. Men de be-
höver din hjälp!  
Bli cykelpilot. För information och anmälan: 

Ulf Sellergren, 0701-70 31 80,  
ulf@cyklingutanalder.se eller  
Cecilia Holmstrand, 0721-82 55 46,  
cecilia.holmstrand@svenskakyrkan.se

Vi hoppas på många härliga cykelturer framöver! 
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Vi har öppnat hotell!

Tillsammans

Under våren har barnen i våra barnverksamheter 
i Rydebäck, Bårslöv och Glumslöv öppnat hotell.

Ett hotell för de allra minsta.

På Kvistofta kyrkogård står det redan sedan några 
år ett insektshotell. Nu har verksamheten utökats.

Vi har öppnat insektshotell för att rädda 
småkrypen. Det börjar bli bostadsbrist för 
småkrypen och den biologiska mångfalden är i fara. 
Bin och framförallt vildbin riskerar att försvinna 
helt på grund av människans påverkan. Våra skogar 
och ängar har blivit ersatta av hus och asfalt och 
våra trädgårdar är för välskötta. Då har de små 
djuren svårt att hitta någonstans att bo.

Genom att bygga insektshotell och inreda dem med 
gamla torra grenar, kottar, ihåliga tegelstenar och 
stubbar så kan det flytta in små individer. Vi hoppas 
att hotellen kan bli populära att bo i så att vildbina får 
någonstans att lägga sina ägg. Bland kottarna  
kanske det flyttar in tvestjärtar och nyckelpigor  
som hjälper till att hålla borta bladlöss. Bland de 
torra grenarna kanske det flyttar in skalbaggar.  
På så sätt hoppas vi att hotellen bidrar med att  
öka den biologiska mångfalden och öka  
pollineringen. 

Det kostar inget att bo på hotellet, man  
behöver inte boka och man får stanna hur  
länge man vill.

Som en del i Kvistofta församlings miljöarbete  
vill vi lära barnen att bli planetskötare och goda  
förvaltare. Som det står i Fösta Mosebok 2:15  
”Herren Gud tog människan och satte henne i  
       Edens lustgård att bruka och vårda den.”

 Hanna Florin
 Församlingspedagog 0- 13 år

”Bara den som vandrar  

nära marken, kan se dina under Gud. 

Låt oss aldrig bli så stora att vi inte 

ser de små. Larven som kryper, myran 

som stretar och barn som lärt sig gå.” 

Svenska psalmboken 787

HOTELL



Sommar- 
krysset
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VÅRKRYSSET 2019  - TRE VINNARE MED RÄTT SVAR:

Helén Eriksson, Rydebäck

Gunilla Svennefors, Vallåkra

Johannes Olsson, Glumslöv

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

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

Namn: 

Adress: 

Postadress:
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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
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl    Bild: Jon Sullivan







































































































































































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

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

KYRKOFULLMÄKTIGE
Ivar Persson, ordf, 0730-72 08 37

KYRKORÅD
Olle Wredström, ordf, 0768-20 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

Tf. kyrkoherde Torvild Evensson
0707-74 95 58
torvild.evensson@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 Johannes Dencker
Föräldraledig tom 190630
0702-37 33 31
johannes.dencker@svenskakyrkan.se

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, 0739-82 59 31
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

Kyrkogårds- och fastighetschef  
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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Glumslövs kyrka 
vardagar 22 juli-2 augusti

13.00-18.00

13.30-16.00 (Tisdagar 16.00-19.00)  

   Konst- och hantverksutställning

Vägkyrka

Nu är det verkligen på tiden att förklara vad en vägkyrka är! 
En vägkyrka, eller sommarkyrka, är en kyrka som ligger  
smidigt till för resenärer, har ett visst intresse historiskt  
eller arkitektoniskt och som har utökade öppettider under  
sommaren. Vägkyrkorna växte fram i Tyskland (Autobahn-
kirche), där den första kyrkan blev vägkyrka redan 1958.

Kyrkorna ska uppfylla Svenska kyrkans krav på extra tillgäng-
lighet för besökare och vägen till vägkyrkan visas med en gul 
skylt med grön text. 

Under de två veckor som vägkyrkan i Glumslöv är öppen finns 
det en guide på plats som berättar om kyrkan. Det är även en 
stilla stund klockan 14.00 utom på tisdagarna då det är musik 
och andakt klockan 19.00. 

För alla kaffesugna finns det såklart kaffeservering. Måndag, 
onsdag, torsdag och fredag 13.30-16.00 och tisdagar 
16.00-19.00 i församlingshemmet. Då kan man även passa 
på att kika på den konst- och hantverksutställning som håller 
till på samma ställe.

Det är Glumslövs kyrkliga syförening och Glumslövs kyrkliga 
arbetsförening som en vecka var har hand om kaffeservering 
och utställning i det nya församlingshemmet.

Vägkyrka i Glumslöv

23/7 klockan 19.00
Karin Johansson professor vid Musikhögskolan i Malmö 
bjuder på orgelmusik av bland annat J S Bach, G F Händel, 
J H Roman och J Haydn.

30/7 klockan 19.00
Collegium Sanctae Ceciliae är en nybildad kör som  
mestadels består av kyrkomusiker. De sjunger i huvudsak 
musik från renässansen och gregoriansk sång.


