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kyrk
M A G A S I N E T

Han håller hela världen i sin hand (Psalm 811). Svenska kyrkan         grundar sitt 
internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid  
gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad  
eller lever i en utsatt situation.
Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar allt 
vårt arbete: vi vill stärka människors egen förmåga och möjlighet att förändra. 
Tron får konsekvenser, därför engagerar sig kyrkan.

En världsvid kyrka
tema

Ensam i främmande land

What would Jesus do?

Sänd hoppet vidare

Ung i den världsvida kyrkan

Resor som fördjupar tron
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Livets rytm och den 
världsvida kyrkan 
Alla årstider i naturen - liksom inom oss - har sin 
naturliga plats. Vi får enskilt och tillsammans efter 
bästa förmåga försöka finna dessa rytmer i livet. Gud 
vägleder alltid i sorg och glädje - närmare än vårt eget 
hjärta - med kärleksandens mångfacetterade in- och 
utandning i oss. Vår ”egen lilla värld” utvecklas  
ständigt i kontakt med ”naturens stora värld”. Efter  
sommar kommer höst, sen vinter och så vidare... 
rytmer även inom oss som söker harmoni. Nu rör vi 
oss, efter sommarens intensivt blomstrande tid, in 
emot höstens lugnare atmosfär, stegvis drar både vi 
och naturen oss tillbaka. Vi får alltmer tid - om vi ger 
oss själva och varandra den tiden - till fördjupning och 
eftertanke kring tillvarons naturliga rytmer.

Vi har en växande världsvid kyrka, ett metaforiskt 
”kärleksträd” med många grenar som förenas i  
Kristus. På jorden finns över två miljarder som har 
Kristus som förebild och är den religion på jorden med 
flest anhängare. Ett färgstarkt spektrum av konserva-
tiva till liberala tolkningar och hela regnbågslandet  
däremellan. Med hoppfull ekumenisk strävan efter 
”enhet i mångfald”! Svenska kyrkan har utvecklats till 
en ekumenisk ”brokyrka”. Världsligt är Sverige likaså 
en FN-vän i samma goda enhetssträvan. Svenska 
kyrkan i utlandet (SKUT) finns i alla världsdelar och 
erbjuder ett rikt och varierat gudstjänstliv för resande 
och utlandssvenskar på den plats de verkar. Det är 
viktigt att efter bästa förmåga stödja Svenska kyrkans 
både nationella och internationella arbete (Act)! 

Den världsvida kyrkan bärs av diakonins mång- 
facetterade ”kärlekstjänst” till allt och alla. Där är 
inkluderandet på alla livets plan i centrum - nationellt 
som internationellt- för ung som gammal, för frisk 
som sjuk. Vårt kraftgivande och vägledande mönster 
och vår förebild i alla tider är Kristi diakonala förhåll-
ningssätt till medmänniskan och skapelsen. Psalmen 
61 får ge kraft, inspirera och vägleda oss. Musikens 
livgivande ande fyller oss alltid med evangeliets  
hoppfulla glädje!

“Lågorna är många, ljuset är ett, ljuset Jesus Kristus. 
Grenarna är många, trädet är ett, trädet Jesus Kristus. 
Gåvorna är många, Anden är en, finns i Jesus Kristus.”

Önskar alla en Guds välsignad, rofylld hösttid!

Fredrik Lagerstam, präst
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Miljöarbetet i 
församlingen

Ung i den världsvida kyrkan är ett utbytesprogram där unga (18-30 år) under tre månader får möjlighet att 
lära känna en systerkyrka i världen och får inblick i kultur, församlingsliv och levnadssätt.

Josefina Klang från Höganäs kom hem från Filippinerna för två år sedan efter att ha ingått i Svenska kyrkans 
utbytesprogram, Ung i den världsvida kyrkan. Vi samtalade om hennes upplevelser därifrån.

- Jag var på Filippinerna i en fristående katolsk kyrka under tre händelserika månader. Jag hade pluggat färdigt 
och visste inte riktigt vad jag skulle göra just då och då tänkte jag att man kunde använda sitt kyrkliga engage-
mang på detta sättet. Men jag hade även en nyfikenhet på andra kulturer och andra kyrkliga sammanhang.

Hur skiljer sig den kyrkan du var i jämfört med kyrkan du är van vid här i Sverige? 

- Som sagt så kände jag bara till hur det var här i Sverige och Svenska kyrkan. Den kyrkan jag kom till på  
Filippinerna är väldigt fattig. Prästen tjänstgjorde i många kyrkor över en stor yta och ofta arbetade han 
ideellt. Församlingarna bygger till stor del sitt arbete med hjälp av ideella krafter och eftersom den var fattig 
och låg i ett väldigt ekonomiskt utsatt område, så arbetade man med mänskliga rättigheter.

Kan du rekommendera andra att åka ut i den världsvida kyrkan?

- Ja verkligen, man lär sig mycket om hur andra kan ha det och vad riktig fattigdom är. Sedan lär man sig 
mycket om sig själv också.

Per Hjelmgren, präst

Ung i den världsvida kyrkan

Vårt nya vänstift i Tanzania
Den 18 februari 2019 undertecknade biskoparna Johan Tyrberg och Stephen Munga ett tioårigt vänstifts-
avtal mellan NED – North East Diocese – i Tanzanias Lutherska kyrka och Lunds stift. Det skedde på Illente 
Farm, ett gästhem uppe i bergen som NED driver, med en fantastisk utsikt över skog och berg.

Vi är en del av den världsvida kyrkan. Nu är vår uppgift att bygga vänskapsrelationer av olika slag mellan  
församlingar och grupper i vårt stift och våra vänner i NED och dess olika församlingar.

Det nya avtalet vill också inspirera församlingar i stiftet till att arbeta med de internationella kontakterna. 
Dels i nätverk mellan församlingarna och konkret i det egna församlingslivet – och ännu mer spännande: 
genom att ha en vänförsamling!

Under några dagar i mitten av februari fick jag förmånen att vara med i vårt stifts delegation till Tanzania, 
under ledning av biskop Johan, för att underteckna avtalet och knyta kontakter. Vi fick besöka NEDs eget 
universitet, där vi redan bidragit med seniora universitetslärare från Lund, barnhem och blindskola. Vi firade 
gudstjänst, både uppe i bergen i deras äldsta kyrka från slutet av 1800-talet, när tysk mission kom dit, och 
ute på slätten i den masajförsamling som ingår i stiftet.  

Vi hoppas snart få ta emot gäster från NED för att de skall få lära känna våra församlingar och knyta kontak-
ter. Förhoppningsvis kommer vänstiftsavtalet ge möjlighet till utbyte på olika sätt; i utbildning av ledare inom 
våra stift, ömsesidig praktik och lärande.  

Just nu byggs ett nätverk av intresserade församlingar upp i vårt stift. Vi är en del av en världsvid gemenskap 
– det är spännande, lärorikt – och utmanande!

Ulf Berwill, ordförande i Lunds stifts internationella utskott

Foto: Malin Wrigstad/Ikon

Foto: Anders Ölund/Ikon

Kyrkan i 
världen
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Ensamkom-
mande barn

Under år 2015 kom ett antal ensamkommande 
barn till vår församling. Den yngste, som jag kom 
i kontakt med, var endast fem år gammal. Dessa 
barn var en ny erfarenhet för vår församling och 
för mig som diakon. Visserligen har jag jobbat 
med flyktingar inom Svenska kyrkans försam-
lingar och på stiftsnivå sedan 80-talet, men det 
har varit med familjer eller vuxna ensamstående, 
aldrig med ensamkommande mindre barn. Här 
berättar jag om möten med två av dessa barn.

Miaad var åtta år när hon sommaren 
2014 tvingades lämna sin hem-

by utanför Mosul i Irak. Den hösten skulle hon 
tillsammans med sina skolkamrater ha börjat i 
tredje klass. Så blev det inte. Miaads familj är lik-
som många i hennes hemby yasidier. En folkgrupp 
med en mycket gammal religion och som historien 
igenom utsatts för förföljelser. Den här gången var 
det Islamiska Staten, IS, som ville förinta dem. 

Den där sommardagen 2014 var IS på väg in i deras 
by och Miaads familj var tvungen att till fots försöka 
rädda sig undan. Miaad är äldst av syskonen i sin 
familj. Hennes tre småsyskon var då 1, 4 och 6 år. 
Deras mål var att försöka söka skydd på Sinjarber-
get, som är ett heligt berg för yazidier. Miaad minns 
att hon var mycket rädd. På väg dit till fots, i röran 
bland alla flyende människor, kom Miaads morbror 
körande och han hade en plats över i den annars 
överfulla minibussen och där och då skiljdes Miaad, 
för första gången under flykten, från sin familj. Uppe 
på berget var det kaos. Där fanns inte tillräckligt 
med mat och vatten trots FN:s insatser att med 
helikoptrar släppa ner förnödenheter. Hettan var 
stark på dagen och det var iskallt på natten. Miaad 
återförenades med sin familj på berget och de bör-

jade den långa vandringen mot Turkiets gräns. De 
var tvungna att sova utomhus, ofta direkt på gatan, 
och så fort de behövde stanna och vila kom ständigt 
nya larm om att IS var i antågande och att de måste 
bryta upp och gå vidare.

Vid den turkiska gränsen träffade de en kusin till 
Miaad och kusinens pappa. De hade under flykten 
kommit bort ifrån mamman och småsyskonen och 
letade desperat efter dem. Miaads pappa lämnade 
nu sin egen familj för att hjälpa dem att hitta 
resten av sin. Båda männen togs dock till fånga av 
IS och de hölls fångna under vidriga förhållanden 
i IS fängelse i 1,5 år. När USA började bomba 
i närheten av fängelset lyckades Miaads pappa 
ta sig ut och fly till Turkiet och återförenas med 
sin familj. De båda männen hittade aldrig kusi-
nens mamma och småsyskon i Irak. Först flera år 
senare fick de vetskap om att de överlevt fasorna 
och fanns i Tyskland.

Miaad fanns inte kvar i flyktinglägret i Turkiet 
när hennes pappa kom tillbaka. Hennes farfar i 
Sverige och hennes farfars far i Irak hade ordnat 
så att hon och hennes kusin kunde åka vidare till 
Sverige. Miaad säger att hon inte minns så mycket 
från själva resan, för hon var dödligt trött efter att 
ofta ha sovit på gatan under flykten. Ett för dem 
okänt par följde flickorna på de tre flygresorna 
till Sverige, men på Arlanda flygplats försvann 
de mycket snabbt. Då var det den 15 januari 
2015 och Miaad minns att de stod helt ensamma 
i ett nytt land och var mycket rädda men efter 
en kvart, som kändes som en evighet, kom deras 
farmor och farfar. Farfar hade de tidigare aldrig 
träffat men farmor hade varit och hälsat på dem 
några gånger.

Ensam i främmande land
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Cecilia Nelson Plith och Miaad.
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Miaad berättar att hon på tåget från Stockholm 
till Helsingborg tyckte att det var mycket ljust 
och fint i Sverige med alla gatlyktor. Under de två 
och ett halvt år som Miaad varit i Sverige utan 
sin familj har hon varje dag längtat och väntat på 
dem. Under vissa perioder när längtan varit extra 
stark har hon inte mått så bra. Då har det också 
varit tufft att gå i skolan, även om hon tycker att 
den svenska skolan är mycket bättre än skolan 
i Irak. Miaad tycker att det har varit bra att 
församlingen har varit intresserad av henne och 
hennes situation. Jag träffade Miaad första gången 
när hon började i kyrkans barnkör i Bårslöv och 
i den läxläsningsverksamhet som församlingen 
bedriver på Bårslövs skola. Ibland tog jag med 
henne till vårt kläd- och leksaksförråd i källaren i 
Bårslövs församlingsgård där hon fritt fick prova 
kläder och leka mannekäng. Då märkte jag att 
hon kopplade av en stund och hittade en fristad. 
Sedan dess har hon varit med på utflykter som 
församlingen ordnat på skolloven. Att åka skrids-
kor och skidor var svårt allra första gången minns 
hon, men roligt! Julfesterna var roliga men roli-
gast har nog ändå resorna till Liseberg varit!

När jag frågar Miaad om det finns något som vi 
som församling kunde gjort annorlunda eller bät-
tre för att livet skulle varit lite lättare att leva som 
ensamkommande i Sverige säger hon: Det bästa 
var att jag fick träffa dig och den andra Cecilia, 
diakoniassistenten. Även om det dröjde att tag in-
nan jag förstod att ni båda hette Cecilia!

PS. Den 7 oktober 2017 kl. 06.00 återförenades Mi-
aad med sin familj i Sverige. Församlingen lyckades 
att ordna ett boende åt familjen, där läxläsningsvolon-
tärer hjälpte familjen att inreda det nya hemmet. 
Agneta, en av läxläsningsvolontärerna, träffar Miaad 
varje vecka för att stötta henne i hennes skolarbete. 
Miaads dröm är att bli arkitekt! DS.

Cecilia Nelson Plith och Miaad.

Cecilia Holmstrand och Miaad.
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JulkampanjenMusik i 
sommarkväll

och pojkarna fick klara sig på egen hand med stöd 
från en kusin i Belgien som de hade telefonkontakt 
med, och som talade om för dem hur de skulle 
göra. I Grekland var de tvungna att stanna cirka 
en månad och sedan reste de med buss och tåg 
genom Makedonien, Serbien, Kroatien, Slovenien, 
Österrike, Tyskland, Danmark och så äntligen 
Sverige. Då hade de varit på flykt i ungefär 1,5 
månad. Ahmed minns att det var hög stämning 
i bussen när de närmade sig Sverige och att folk 
gratulerade honom att han klarat den långa resan. 
Ahmed trodde själv att hans föräldrar redan var 
i Sverige eller att de kanske kom med nästa buss. 
Han trodde att det skulle ställas till med en stor 
fest när han var framme. Men så blev det inte. 
Pojkarna kom först till en flyktingförläggning i 
Malmö och sedan placerades de i ett familjehem i 
Bårslöv.

Det var i läxläsningsverksamheten på Bårslövs 
skola som jag lärde känna Ahmed. Då var han 
en försiktig pojke som längtade mycket efter sina 
föräldrar. En av våra läxläsningsvolontärer, Ulf, 
tog ett extra ansvar för Ahmed och han har fått 
följa Ahmeds utveckling under åren. Ahmed har 
precis som Miaad varit med på våra olika ak-
tiviteter och utflykter i församlingen. Ibland har 
jag tittat in på familjehemmet med julklappar, 
påskägg och presentkort.

Sommaren 2017 kom kusinernas familj till Sverige 
och de tre kusinerna återförenades med dem på 
Stenbrogårdens camping. Dock var de mycket 
trångbodda så Ahmed bodde ensam kvar i familje-
hemmet. Det var en tuff tid för honom. Hans 
familj försökte fem gånger ta sig över gränsen till 
Turkiet, där de hade tid hos svenska ambassaden. 
Men de lyckades inte då Turkiet stängt gränsen. 
Det var mycket riskfyllda försök.

Till slut fanns det ingen annan möjlighet än att ta 
sig längs världens farligaste väg mellan Idlib och 
Damaskus till Svenska ambassaden i Sudan. Detta 
lyckades de med och med insamlade medel från 
vänner och släktingar kunde de äntligen komma 
till Sverige i december 2018. 

Ahmed     var nio år 2012 när kriget när-
made sig hans hemstad Abo 

Dhur i Idlibprovinsen i Syrien. Hans skola var 
ibland öppen och ibland stängd beroende på hur 
farligt det var att röra sig i staden. Det förekom 
ofta demonstrationer mot regimen, vilka möttes 
med allt hårdare artilleri. Många människor dog 
varje dag. I närheten av staden fanns en flygflot-
tilj och det bidrog till att det blev allt farligare att 
stanna kvar. 

Ahmeds familj, som då bestod av nio personer 
(flera små barn) flydde bort från staden och man 
flyttade från by till by. De var ofta tvungna att 
sova utomhus och ibland hittade de ett övergivet 
hus ute på landet, där de kunde bo ett tag tills 
kriget kom för nära och de var tvungna att ge sig 
av igen. Ahmed berättar om en händelse som har 
etsat sig fast. Familjen hade då tagit sin tillflykt till 
ett av två hus som låg nästan intill varandra. Det 
var på morgonen och just då var ingen i det andra 
huset, då de alla åt frukost tillsammans. Plötsligt 
släpptes en bomb och huset intill blev jämnat med 
marken. Hela hans familj kunde ha utplånats av 
bomben om de varit i ”fel” hus.

Ahmeds pappa och farbror började nu planera 
för att några av barnen måste fly från Syrien. Det 
var för farligt att stanna kvar i landet. Det blev 
bestämt att Ahmed skulle fly tillsammans med tre 
kusiner, som var 5, 13 och 14 år gamla. Gossarna 
kom att ingå i en grupp flyktingar, men där fanns 
ingen de kände. 

Först kom de till Turkiet. Därifrån fick de ta sig 
till den grekiska ön Lesbos. Ahmed minns att han 
var mycket rädd. En gummibåt, som de fått veta 
skulle transportera 20 personer packades nu över-
full med cirka 50 personer. Alla måste i, ingen fick 
ångra sig om man inte ville bli skjuten. Ahmed 
berättar vidare att de satt och stod som packade 
sillar och det enda Ahmed kunde koncentrera 
sig på var att inte börja kräkas. Det fanns ingen 
mat och inget vatten. Till slut nådde de Lesbos 
och kunde åka med en större båt till det grekiska 
fastlandet. Gruppen med flyktingar skingrades 
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Idag är Ahmed mycket lycklig över att hela hans 
familj lever och att de är i Sverige. Men han är 
inte bekymmersfri. Hans familj som består av tio 
personer, varav några är småbarn, bor sedan  
ankomsten i två små rum på vandrarhem där de 
inte har möjlighet att laga mat. I rummen finns 
bara plats för sängar. Ahmed berättar att det är 
svårt att koncentrera sig på läxorna när man inte 
har något lugnt litet hörn. 

Ahmed pluggar hårt och när jag frågar honom 
om hans framtidsdrömmar säger han: Jag skulle 
vilja bli lärare och hjälpa andra barn. Jag tycker 
mycket om min lärare Bertil på Bårslövs skola. 
Ahmed berättar: ”När jag ibland lyckades få 
kontakt med min familj under deras flykt sa min 
pappa alltid att jag skulle vara duktig i skolan.” 
Sedan säger Ahmed med eftertryck: ”Jag drömmer 
om att någon skulle vilja hjälpa oss också, som de 
hjälpte mina kusiners familj med en bostad. Jag 
vet att det finns snälla människor i Sverige, hoppas 
att de läser detta. Ett ställe där vi kan bo och där 
det finns plats för mig och mina syskon att göra 
våra läxor.”

När jag frågar honom vad vi i kyrkan skulle 
kunna göra bättre för ensamkommande barn och 
om han någon gång tyckt att jag har varit för 
efterhängsen eller trängt mig på svarar han: ”Nej, 
fortsätt att göra det ni gör, allt har varit bra.”

Text och bilder: Cecilia Nelson Plith, diakon

Vårt internationella arbete 
Svenska kyrkan finns på plats ute i världen och hjälper medmänniskor  
till ett bättre liv varje dag. Vi tror på hjälp till självhjälp. Svenska kyrkan  
samarbetar internationellt i en världsvid allians som kallas ACT  

(Action by Churches Together). Genom olika  
samarbetspartners i alliansen kan våra resurser 
bli till hjälp för människor runt om i världen. 

Läs mer här: www.svenskakyrkan.se/act

Internationella gruppen i Kvistofta församling består av personer som är 
engagerade i internationella frågor. Gruppen brukar bland annat arrangera 
“Livsloppet” i mars varje år för att  samla in pengar till Svenska kyrkans 
fastekampanj. Det finns plats för fler i Internationella gruppen! 

Kontakta: Johannes Dencker, johannes.dencker@svenskakyrkan.se,  
0702-37 33 31

Ahmed
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Resor med  
ungdomar
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Resor som fördjupar tron
Som ung, nykonfirmerad och nyfiken på att fördjupa sin tro och kunskap om den kristna tron, är det 
viktigt att förankras i en församling. En församling där du känner dig trygg, där det finns gemenskap 
och där du i din egen takt kan växa i tro och som människa. Nästa steg är att se, att du/vi är en del av en 
världsvid, stor kyrka. En kyrka som förenar oss i tron på Gud och Jesus, Kristus som Guds enfödde son.

Vi på ungdomssidan i Kvistofta församling har som ett led i det ”tänket” genomfört, sen många år tillbaka, 
olika resor i syfte att fördjupa vår tro och känslan av att vara en del av ett större sammanhang. En världsvid 
kyrka som inte bara existerar i nutid utan har ett liv, som bygger på en 2000-årig historia.

De platser vi har besökt och återkommit till är Taizé i Frankrike, London och Assisi i Italien.

Kommuniteten i Taizé är ett kristet ekumeniskt brödraskap i Taizé, en by i Burgund i centrala Frankrike. Livet 
i Taizé präglas av bön och meditation – varje dag struktureras kring de tre gemensamma bönerna som sker 
på morgonen, innan lunch och på kvällen. Idag har Taizé blivit en viktig plats för unga kristna, varje vecka 
kommer tusentals ungdomar och unga vuxna från världens alla hörn till kommuniteten. På plats deltar man 
i bönerna, samtalen och bibelstudierna och hjälper till med någon praktisk arbetsuppgift.

I London har vi besökt tre olika kyrkor. S:t James kyrka hör till Church of England och den anglikanska 
kyrkogemenskapen. Det är en typisk stadsförsamling i centrala London. Det är en församling där man som 
gudstjänstbesökare känner sig väldigt inkluderad och sedd, med en gudstjänstordning som påminner om 
Svenska kyrkans. S:t Pauls Cathedral är en typisk turistkyrka med många besökare och ett ständigt flöde 
av människor. Här var vi på en lunchmässa. En enkel mässa mitt bland alla 
turister och besökare. Vi blev väl mottagna, men det var svårt att känna 
full närvaro, i folkvimlet. Hillsong är en australiensisk kristen, evangelisk 
megakyrka. En karismatisk, lovsjungande församling, där mötena mer känns 
som en konsert än som en typisk gudstjänst. Väldigt omhändertagande och 
välkomnande. Gudstjänstlokalen är en upprustad lagerlokal, modern med en 
stark förortskänsla. 

Assisi är en by i italienska Umbrien där Franciskus föddes och verkade 
1181-1226. En by präglad av en mångfald olika, aktiva kloster och vi bor 
på ett av dem när vi är där. Vi fördjupar oss i Franciskus liv och hans förkun-
nelse. Vi upptäcker att hans livsfrågor och olika livsval är lika våra egna år 
2019, fast i en helt annan kontext. Det är en fantastisk känsla att vandra 
runt i och omkring Assisi och ständigt möta munkar och nunnor och höra 
kyrkklockor ringa till gudstjänst och bön, mest hela tiden.

Det är en stor och mäktig känsla att befinna sig på olika platser i världen, 
gå in på en gudstjänst i en kyrka och få känna sig som en del av den kristna 
kyrkan i världen och alla dem som gått före oss. Jag förstår inte allt men 
känner igen mig i ritualer, i Vår fader, trosbekännelsen, välsignelsen och i 
brödet och vinet.

Text & bild: Ingrid Ristinmaa, församlingspedagog

Foto: Maciej Bilas/FlickrTaizé

Assisi London
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13.00-16.00 vid nya förskolan i  

  Glumslöv. Invigning av förskolan,  

    underhållning och ett flertal  

      utställare utlovas. Kvistofta  

        församling finns vid  

          ett bord.

09.30 Musik & lyrik i Fjärestads kyrka med                                                                                                                            Stämbandet. Kyrkkaffe i skolhuset efter     gudstjänsten. Kaffebiljetter delas     ut av kyrkvärdarna.     11-14 Höstmarknad med       lotterier, tombola och         loppmarknad.  
       Kaffeserver- 
        ing under  
        dagen.

11.00 Gudstjänst med Sångstjärnorna,  Vågen och Glädjestämman i Bårslövs kyrka.   5x5 kyrkskola har avslutning. 
   12.00 Aktiviteter, korv,        lotterier, äppelkaka          med mera  

          i äppellunden.

11.00-14.00 Aktiviteter för små och   stora i Rydebäck. Rydebäcks kyrka     är öppen med en vandring  
     utifrån Frälsarkransen för  
        små och stora. 
         12.00 Joysing och  
           Snäckorna sjunger  
             på torget.

13.00-16.00 i Glumslövs församlingshem.  

   Lokala hantverkare, lotterier och kaffe  

     med hembakta kakor. 

          Körallerna medverkar.

Rydebäcks dag 7/9

Fjä
restads höstm

arknad 1/9

Äpplets dag 29/9

Glumslövs julmarknad 23/11

Glumslövsdagen  14/9

Foto: Maciej Bilas/Flickr
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Evenemang 
hösten 2019



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

1/9 09.30 11.00 17.00

4/9 12.00

5/9 08.00

8/9 18.30 15.30

11/9 12.00

12/9 08.00

15/9 09.30 11.00 17.00

18/9 12.00

19/9 08.00

22/9 09.30 11.00 17.00

25/9 12.00

26/9 08.00

29/9 11.00

2/10 12.00

3/10 08.00

6/10 09.30 11.00 14.00 17.00

9/10 12.00

10/10 08.00

13/10 15.00 17.00 11.00 15.30 17.00

16/10 12.00

17/10 08.00

20/10 09.30 11.00 18.30 17.00

23/10 12.00

24/10 08.00

27/10 10.00 11.00 17.00

30/10 12.00

31/10 08.00

2/11 15.30

3/11 17.00 15.30 11.00 15.30 17.00

6/11 12.00

7/11 08.00

10/11 09.30 11.00 17.00

13/11 12.00

14/11 08.00

17/11 09.30 11.00 17.00

20/11 12.00

21/11 08.00

24/11 10.00 11.00 17.00

27/11 12.00

28/11 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. 
Start 28/8.

Glumslövs församlingshem 09.30-11.00
fredag, jämna veckor. Start 6/9.

Rydebäcks församlingshem 09.30-11.00 
fredag, ojämna veckor. Start 30/8.

Till hösten är behovet stort och vi söker volontärer. 
Läxläsningsbarnen på Bårslövs skola längtar  
efter just dig! Vi träffas måndagar klockan 12.30.  
Är du en av våra vardagshjältar?  

Kontakt: Volontär Gisela Möller 0761-18 89 60,  
gisela.moller@comhem.se

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

En kväll för fred i Bårslövs församlingsgård den 24 
oktober kl.17.30- 19.30  med Bårslövs Fritidsgård. 
Alla är varmt välkomna!

CAFÉ PÅTÅR

MÅ VÄL TILL KROPP & SJÄL

VARDAGSHJÄLTE?

EN KVÄLL FÖR FRED
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Konsert

Tisdag 24 september klockan 14.00 
Volontär i världsvida kyrkan - Elsa Foisack 
Glumslövs församlingshem

Tisdag 29 oktober klockan 14.00  
Gabriel Jönsson - Eva Thor Ottosson 
Glumslövs församlingshem

Tisdag 26 november klockan 14.00 
Program kommer 
Bårslövs församlingsgård

Tisdag 17 december klockan 14.00 
Julsånger - församlingens kyrkomusiker 
Kvistofta församlingsgård

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

Söndagen den 13 oktober 15.30 i Rydebäck församlingshem  
med Maria Ter Borch.
Marias dotter tog sitt liv.

Våga fråga, våga prata om självmord.

Gratis inträde. Skänk gärna pengar till organisationerna Mind,  
Suicide Zero och Sheebo som alla jobbar preventivt mot självmord.

Sänd hoppet vidare

Föreläsning om psykisk ohälsa  
och självmord

 till förmån för församlingens diakoni

Välgörenhetskonsert söndagen den  
20 oktober kl. 18.30 i Kvistofta kyrka
Kvistofta Glumslövs kyrkokör har i höst glädjen att tillsam-
mans med Förslöv-Grevie kyrkokör sjunga på konserter i 
Kvistofta och Förslövs kyrkor med Ivar Widéens Requiem 
för solo, blandad kör, violin och orgel i centrum.

De flesta körsångare kan säkert vittna om att hoppet kan 
sändas vidare genom musik och om hur mycket gott musiken 
och den sociala gemenskapen kan göra! Samvaron i sång och 
musik kan ibland ge känslan av att gå från mörker till ljus. 

Många vuxna och barn i vår församling har redan nu bör-
jat oroa sig inför julen. Julen som borde vara fylld av glädje, 
kärlek och förväntningar. Oron gäller den där insamlingen till 
lärarna på skolan/fritids/förskolan, fina inbjudningar till olika 
julsittningar och julmys, nyårsfest och efter jul är det ter-
minsavgifter som ska betalas.

Vissa barn och ungdomar önskar sig inte något i julklapp, eller väljer att önska sig något litet, för de vet att 
familjen inte har råd. Det finns vuxna som undviker att gå på julbordet i föreningen, för det kostar extra denna 
gång. Några tackar nej till juldagarna hos släkt eller vänner, säger att de redan är bortbjudna, men stannar 
hemma, de har inte råd att ta med sig julklappar till släktingarna eller en gåva till värden. 

I slutet av året är det många som tar kontakt med oss. Det kan handla 
om att få ett besök eller så är det en önskan om ekonomisk hjälp till 
julklappar och julmat. Det är allt ifrån ensamstående, pensionärer till 
barnfamiljer. Tillsammans med er hoppas vi kunna hjälpa fler genom 
gemenskap eller ett ekonomiskt bidrag.

Kan du inte komma på välgörenhetskonserten men vill ändå skänka  
en slant? Swisha gärna till 123 621 87 62, märk betalningen med  
”Diakoni jul”. Tack för att ni vill sända hoppet vidare och göra skillnad  
för era medmänniskor.

Text: Martina Annerfeldt, diakon och Hampus Pettersson, organist

Om kompostitören
Ivar Widéen (1871-1951) var  
organist i Laholm och i Skara domkyr-
ka. Han skrev mycket körmusik och är 
bland annat känd för en tonsättning 
av ”Gläns över sjö och strand”.
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Foto: Anna Kolosyuk/Unsplash
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Detta händer i 
församlingen

Fem kyrkor, fyra församlingshem och några extra byggnader innebär många fönster! För att kunna 
tvätta alla dessa fönster på ett miljömässigt sätt har vi införskaffat en behållare som gör vattnet 
ultrarent. Ultrarent vatten är filtrerat kranvatten och det är helt fritt från partiklar. Vattnet plockar 
”aktivt” upp smuts eftersom det vill hitta nya partiklar att binda till sig. Eftersom ytspänningen är 
borta tränger det också lättare ner i ojämnheter. 

Detta innebär att vi inte behöver använda några kemikalier när vi putsar fönster. Det ultrarena vattnet 
löser upp sot och smuts på fönster och lämnar inga kalkränder.  

//Miljögruppen Kvistofta församling  

iljönytt

Hej allihop! Mitt namn är Jasmine Nilsson. Jag är 21 år och 
uppvuxen i Svedala där jag också arbetat i församlingen 
en hel del. Jag har även varit verksam inom barnomsorgen 
genom arbete i skola. Jag älskar barn och arbete med män-
niskor överlag. Det gör mig glad!

Jag ser väldigt mycket fram emot att få komma till er och 
arbeta som fritidsledare i Kvistofta församling. 

Kram Jasmine 

Den 8 september klockan 18.30 ger den tyska duon Duo 
Sanssouci en konsert i Glumslövs kyrka. På programmet 
står både musik av de gamla mästarna Mozart och Vivaldi 
men även tonsättare från 1900-talet som Ferroud och 
Rutter. Sohee Oh, flöjt och Hans-Jürgen Thoma, cembalo. 
Fri entré. 

Tyst meditation med efterföljande bibelsamtal börjar  
den 9 september klockan 18.00 i Rydebäcks kyrka.  
17.30-17.50 introduktion för nybörjare. 

I förra numret av Kyrkmagasinet skrev vi om  
Sivert Friberg som är begravningsombud.  
Telefonnumret blev då fel. Korrekt telefon- 
nummer till Sivert Friberg är 072-550 25 99.

Ny fritidsledare

Konsert i Glumslöv

Tyst meditation Rättelse
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WHAT

JESUS DO?
WOULD

Tillsammans

Vad skulle Jesus ha gjort var en fråga som barnen på Tisdax,  
kyrkans kompisklubb i Rydebäck, funderade över i våras. 

Hur kan jag som är 8 år berätta för andra om Jesus?

Barnen fick fundera på vem Jesus är. Han är snäll, omtänksam, vis, Han 
hjälper andra, är en bra människa, Han visar respekt mot dem som har 
gjort fel, är förlåtande och mäktig.

Som en påminnelse om ”Vad skulle Jesus ha gjort” fick Tisdaxbarnen ett 
armband där det står WWJD, What Would Jesus Do  
med uppmaningen att berätta för andra om Jesus.

Innan Jesus lämnade lärjungarna gav han dem ett stort uppdrag. Ett  
uppdrag som även gäller oss: ”Gå därför ut och gör alla folk till  
lärjungar: döp dem i Faders och Sonens och den heliga Andens namn, 
och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar 
till tidens slut.” Matteusevangeliet 28:19- 20

Ett 9-årigt barn på Onsdax, kyrkans kompisklubb i Bårslöv, utbrister 
när hon hör orden: ”Va! Är jag också en lärjunge? Då ska jag berätta om 
Jesus för mina grannar. Jag ska berätta om Jesus för alla i hela Helsing-
borg”.

Vill du också bli en lärjunge? Välkommen till våra verksamheter i kyrkan 
i Kvistofta församling! Kyrkans barn- och familjeverksamheter startar 
igen efter sommaren i vecka 35. Håll utkik på vår hemsida om alla våra 
olika aktiviteter för olika åldrar. 

www.svenskakyrkan.se/kvistofta

/Hanna, Pia, Mia, Kerstin, Jasmine & Cecilia

PS. Ett annat barn hade en fundering: ”Om inte Jesus hade uppstått hade 
det inte funnits några kristna. Och då hade det inte byggts några kyrkor. 
Och då hade vi inte gått i kyrkans barnverksamhet och då hade vi inte ätit 
de goda mackorna som vi alltid äter” DS.



Höstkrysset

SOMMARKRYSSET 2019  - TRE VINNARE MED RÄTT SVAR:

Inger Hansson, Helsingborg

Lena Sundström, Rydebäck

Åsa Sahlström, Glumslöv

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

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

Namn: 

Adress: 

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












































     
 

 

       

   



     
   

      
   

         

    
  


  


      

   

  
      

   

  
      

      






  

   




        

   











      

      
   

   


  

  



     






 

 
       

      




   

   





        

   


  



  

   

  



 

  
  







  

 

    

  


  

 

 















  





 











  

 



















  


























 


 






 

















 






































  

 
















  












 



















 
































 












  




















 




 














 

























 



























Bild: Autumn Rain av Julian Alda Weir, Korsordskonstruktion: Lars-Göran Ståhl



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

KYRKOFULLMÄKTIGE
Ivar Persson, ordf, 0730-72 08 37

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

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

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 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

BARN, FAMILJ & UNGDOM

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

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

Jasmine Nilsson, 0721-82 55 20
jasmine.nilsson@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
 

VAKTMÄSTARE 
FÖRSAMLINGSHEM

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

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

Fler kontaktuppgifter finns på 
svenskakyrkan.se/kvistofta/kontakt

Kontakta oss
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ALLHELGONATID
Fredagen den 1 november - Kyrkorna öppna
Kvistofta och Glumslöv 07.30-15.30
Bårslöv och Fjärestad  07.30-18.00
Rydebäck   08.00-14.00

När du besöker kyrkogården finns det även tillfälle att gå in i kyrkan där kaffe serveras.
Café Påtår i Glumslövs församlingshem 09.30-11.00. 

Alla helgons dag lördagen den 2 november 
Mässa klockan 15.30 i Kvistofta kyrka
Våra kyrkvärdar och medlemmar ur kyrkorådet finns på plats.  
Kom och drick en kopp kaffe och prata en stund.

Kyrkorna i Kvistofta, Glumslöv, Bårslöv och Fjärestad är öppna 10.00-18.00.

Rydebäcks kyrka stängd.

Alla själars dag söndagen den 3 november   
Gudstjänster i hoppets tecken
Glumslövs kyrka  11.00  Ungdomskörerna

Fjärestads kyrka  15.30  Glädjestämman

Kvistofta kyrka  15.30  Kvistofta Glumslövs kyrkokör

Bårslövs kyrka  17.00  Glädjestämman

Rydebäcks kyrka (mässa) 17.00  Kvistofta Glumslövs kyrkokör

Välkommen i


