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Miljontals flickor i                 världen lever under förtryck  
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Flickor som vågar
”Talita koum! (det betyder Lilla flicka, jag säger dig, stig 
upp!). Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon 
var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning.” 

Texten är hämtad från Markusevangeliet 5:41-42. Det 
är Jesu ord när han ger liv åt en liten flicka, när alla andra 
har gett upp hoppet. 

I Guds rike är det annorlunda från hur det är i den här 
världen. Vi som kyrka är en del av riket här på jorden och 
vårt uppdrag är att spegla det här och nu. Vi kan följa 
hans exempel och ge liv till andra små flickor. Men spelar 
det någon roll? Världen är ju så stor! Det finns så många 
som behöver hjälp!

Det finns en berättelse om en man som var ute och gick 
på en strand. På stranden hade det spolats upp tusentals 
musslor som höll på att torka i solen. På stranden stod 
också en pojke som kastade tillbaka musslor i havet. Man-
nen gick fram till honom och förklarade att det han gjorde 
var lönlöst. Han skulle kunna stå och kasta tillbaka musslor 
i flera dagar utan att göra någon skillnad på stranden.  
Pojken kastade en till mussla i vattnet och pekade på 
platsen där den hade landat. “Jag gjorde skillnad för den 
musslan, jag gav den möjligheten till ett liv”.

Tänker vi på alla flickor som har det svårt är det lätt 
att bli överväldigad. Men tänker vi på en flicka, som till 
exempel Mariam, som vi kan läsa mer om på sidan 4-5, 
så har plötsligt en av flickorna fått ett namn, en historia, 
en röst. Vi har även andra exempel, som Lucia som vi kan 
läsa om på sidan 7. Lucia gjorde motstånd, följde inte 
normen och blev dödad för det. Tur att samhället ser 
annorlunda ut idag och att vi inte straffar eller ser ner på 
dem som går mot samhällets normer. Eller gör vi det? Vi 
har Greta Thunberg som blir hyllad av många för att hon 
just vågar gå emot samhällets normer, men samtidigt får 
ta emot mycket hat då hon “borde gå tillbaka till skolan”, 
”hålla sig på sin plats”, är “en snäll men dåligt informerad 

tonåring”. Vi kanske inte har kommit så långt som vi vill 
tro ändå…

Därför får vi inte glömma att lyfta upp det som är viktigt 
för Guds rike i världen. Vi får heller inte glömma att 
påminna oss själva om det.

Snart är det jul, då firar vi att Gud själv föddes till världen, 
men det behövdes “bara en flicka”, Maria, som vågade 
säga ja. Lucia var “bara en flicka”, men hon vågade gå 
emot samhällets normer, likaså Mariam som vågar 
drömma om Paris. För att Naaman (se sidan 15), en av 
sin tids mäktigaste män, skulle vända sig till Gud och få 
hjälp, behövdes “bara en flicka”.

Vad krävs det för att världen och dess ledare ska börja 
ta klimatkristen på allvar? “Bara en flicka” som vågar gå 
emot samhällets normer. 

I dessa mörka tider: låt oss ta vara på dessa ljusglimtar 
och påminna oss om Guds ord genom profeten Jesaja:

”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över 
dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram” (Jes 9:2)

Mattias Olofsson, präst



Nytt i  
församlingen
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Miljöarbetet i 
församlingen

Maria
- bara flicka

Hon var där
Då sade ängeln till henne. -”Var inte rädd , 
Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du 
ska bli havande och föda en son,  
och du ska ge honom namnet Jesus.”
Efter denna händelse blir sig inget riktigt likt någonstans,  
någonsin. Tänk att en ung flicka som Maria får vara i centrum för 
en händelse som denna. Att föda, och att få vara moder till den 
mest kända personen någonsin, Jesus Kristus.

I de lutherska kyrkorna, som vi här uppe i Sverige och norra Europa 
tillhör, har jungfru Maria fått en något undanskymd roll. I kyrkan 
firar vi henne några söndagar om året. Men i de ortodoxa och 
katolska kyrkorna har hon en väldigt framträdande roll, på grund 
av deras dyrkan av helgon. Ett helgon är någon som efter sin död 
anses som helig på grund av sin starka gudsgemenskap. Bland alla 
helgon räknas Maria som det främsta. På grund av att hon som 
Gudaföderska födde Jesus, Guds son.

Men vem var då denna Maria? Maria är inte bara en del av julens 
evangelium. Hon har varit med hela vägen, genom alla de  
händelser som är grunden för vår kyrka och vår tro. Att följa 
hennes livsberättelse blir en väg genom evangeliet, att se och 
förstå med den blick som bara den som varit med från början har. 

Maria var där. Hon som födde den efterlängtade och hörde Guds 
röst i ett spädbarns skrik, förundrades och flydde med barnet i sin 
famn. Hon som var med i hans allra första steg och bar uppdraget 
med honom ända tills den dag hon var delaktig i hans första  
under. Sedan fick hon följa honom på avstånd. Men Jesu blick  
slutade inte att möta hennes. Vi vet att hon stod vid korset, och 
först där upphörde han att vara hennes jordiske son. Långfreda-
gens sorg måste ha drabbat henne mer än någon av oss, men så 
även påskens glädje. Maria, ett liv som rörde sig genom två stora 
omöjligheter som är grunden i vårt evangelium: Guds människo-
blivande och evighetens öppna port. Maria gör berättelsen hel.

Saliga de som inte har sett men ändå tror. Salig är du, Maria.

Bara en flicka. 

Per Hjelmgren, präst

Luk. 1:30-31

Foto: Ben White/Unsplash
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Kontraster blir tydliga i en storstad som Kairo. 
Överdådig lyx kan bo granne med djupaste fattig-
dom. Parallella världar existerar sida vid sida och 
överallt pågår livet för de 20 miljoner människor 
som bor här. Mitt på en av de jordtrampade grän-
derna i Al-Khousous, ett av Kairos slumområden, 
står femtonåriga Mariam med armarna i kors. 
Hon pratar om skolan som om det gällde livet. 
Och det gör det också. 

– Utbildning är ett vapen för oss flickor. Med den 
kan vi bestämma mer över våra liv, säger hon.

Samtidigt som rätten till utbildning är en självklar-
het för många, är den något som ännu fler måste 
kämpa hårt för. Ofta är det extra tufft om du 
är flicka. Diskrimineringen av flickor och kvin-
nor är både utbredd och normaliserad i många 
samhällen och får konsekvenser genom hela livet. 
Framförallt gäller det fattigare områden där ut-
bildningsnivån är låg. Där väntar äktenskap och 
barnafödande för flickorna och då behövs ingen 
utbildning. Åtminstone är det vad flera av flickor-
nas föräldrar berättar. 

Doften av sopor förstärks i den stekheta solen. 
Längs de trånga gränderna flockas flugor. Mariam 
går in genom en blå port och uppför stentrap-
pan som leder in i lokalen. Hit kommer hon flera 
gånger i veckan för att få hjälp med skolan. Det 
är Act Svenska kyrkans systerkyrka här i Kairo 
som driver centret. Projektet kallas ”Bless” och 
finns över hela Egypten. Det innefattar utbildning, 
hälsa, rådgivning och ekonomiskt stöd för de mest 
utsatta. Idag har ett femtiotal kvinnor och barn 
samlats på en yta som inte är större än en tre-
rummare på sextio kvadrat. I ett av rummen står 
Mariams två systrar vid en whiteboard-tavla och 
övar på att skriva. Tioåriga Amed skriver först 
och åttaåriga Marina härmar efter. De skriver och 

Utbildning är ett vapen för oss flickor 

Foto: Magnus Aronson/IKON

Text: Martina Croner 
Foto: Magnus Aronson/IKON
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suddar, skriver och suddar. Amed gillar att hjälpa 
sin syster med skolan. Hon funderar på att utbilda 
sig till lärare. Lillasyster vet redan att hon vill bli 
polis.

Sedan ett år tillbaka får Mariams familj stöd ge-
nom Bless. Mamma Abir, som för ett år sedan inte 
kunde läsa och skriva, har utbildat sig till söm-
merska och har tagit mikrolån för att kunna köpa 
in sin första symaskin. Att Abir fått möjlighet att 
utbilda sig genom Bless har varit viktigt, både för 
henne själv och för hela familjen. 

– Mamma är min hjälte. Hon kämpar för mig och 
mina systrar, att vi ska kunna göra det vi vill. Det 
fick aldrig hon. Hon var lika gammal som jag när 
hon gifte sig. Femton år. Och hon fick mig när hon 
var sexton. Det är roligt att se henne så glad och 
stolt nu, säger Mariam.  

I Egypten finns en lag som säger att alla barn 
måste gå i skolan upp till tolv års ålder. Men den 
lagen efterlevs inte. Den dramatiska befolknings-
ökningen är en tickande bomb och ett utbrett 
problem är att många barn och vuxna som bor i 
områden som Al-Khousous saknar födelsebevis 
eller annan identitetshandling. 

Bakom den offentliga befolkningsstatistiken göms 
ett stort mörkertal. Som papperslös blir du en 
skuggfigur i samhället och har inte rätt att gå i 
skolan, få vård eller ekonomiskt stöd. I områden 
där utbildningsnivån är låg eller obefintlig finns 
också en stor utmaning i att öka kunskapen och 
medvetenheten bland människor om att utbildning 
är viktigt. Det blir heller inga konsekvenser för de 
föräldrar som av olika skäl inte låter sina barn gå 
i skolan. 

Mariam har haft tur som har en mamma som 
tycker att utbildning är viktigt, men situationen är 
tuff. I hennes klass går 90 elever. En ensam lärare 
undervisar och chansen att lära sig något är lika 
med noll, menar hon. 

– Om du ska få en bra utbildning måste dina 
föräldrar betala för privatlektioner, eller för 
privatskola. Det gör mig så arg. Jag tycker det är 
orättvist att jag som vill lära mig saker straffas för 
att jag är fattig. 

Hon har fått kämpa hårt på egen hand för att 
klara skolan och upplever hur hon gång på gång 
blivit orättvist bedömd på prov och läxförhör. Där 
har ilskan blivit en drivkraft att kämpa vidare i 
stunder hon velat ge upp. Bless nystartade center i 
Al-Khousous betyder mycket för Mariam.

– Bless har hjälpt mig jättemycket. Inte bara 
med skolan, utan med andra saker också, Jag är 
gladare och tror mer på mig själv nu. Jag vet att 
jag kan.

För Mariam är det inte aktuellt att vare sig gifta 
sig eller skaffa barn, åtminstone inte än på ett tag. 
Utbildningen kommer först. Den är livsviktig, inte 
bara för henne utan för hela hennes familj. Till-
sammans med sin mamma kämpar hon nu för att 
hennes systrar ska få gå i en bättre skola än den 
hon själv går i. 

– Allt börjar med utbildning. För om vi inte vet 
om vilka rättigheter vi har, hur ska vi då kunna 
förändra våra liv.

Mariam vill fortsätta studera om hon får möj-
lighet. Hon gillar språk och vill lära sig engelska, 
tyska och franska. Målet är att jobba med turism 
eller som flygvärdinna.

– Jag vill möta människor, se och uppleva nya 
platser i världen. En dag ska jag stå på toppen av 
Eiffeltornet och se ut över Paris. 

Faktaruta julinsamlingen 2019
Fler än…   

30 000 flickor, under arton år blir bortgifta

10 000 flickor könsstympas   

780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa.  
2/3 av dem är flickor och kvinnor. 

Miljontals flickor i världen lever under förtyck och 
utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för att 
de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom 
och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett 
värdigt liv. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och 
projekt över hela världen för att stärka flickor och 
kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över 
sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar vid första 
advent och pågår till trettondag jul – kan du vara 
med i kampen för varje flickas rätt att kunna påverka 
sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem 
de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma 
över sin egen kropp.

Vi lever alla under samma himmel och har samma 
rättigheter. 

Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!

…varje dag

     5      
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 Luk 2:1–20

Kvistofta församling bjuder in alla åldrar att fira med oss

Tillsammans i juletid
Torsdagen den 26 december klockan 14.30–17.00 i 
Kvistofta församlingsgård.

Vi äter och umgås innan vi går in i kyrkan och avslutar 
klockan 17.00 med gudstjänsten “Julens psalmer och 
sånger” med kören Stämbandet under ledning av  
Britt Granström.

Anmäl dig till: Martina Annerfeldt, via mail  
martina.annerfeldt@svenskakyrkan.se eller  
på 0721-82 55 28 senast den 16 december.

tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som 
prisade Gud:

Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred
åt dem han har utvalt.
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade 
herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och 
se det som har hänt och som Herren har låtit oss 
veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef 
och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de 
hade sett det, berättade de vad som hade sagts till 
dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över 
vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta 
och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och 
prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och 
se: allt var så som det hade sagts dem.

Julevangeliet
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förord-
ning om att hela världen skulle skattskrivas. Det 
var den första skattskrivningen, och den hölls när 
Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att 
skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som 
genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig 
från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad 
Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med 
Maria, sin trolovade som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne  
att föda, och hon födde sin son, den förstfödde.  
Hon lindade honom och lade honom i en krubba,  
eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin 
hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem 
och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de 
greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var 
inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en 
glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er 
i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är 
tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är 
lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där 

Tillsammans  
i juletid
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Legenden om Lucia - om alla flickors 
rätt till ett värdigt liv
Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. Ett budskap handlar om att en flicka ska få 
säga ja till det hon själv vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. Hon ska kunna skriva 
sin egen historia. 

Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig redan som 
ung flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr och sedan till ett liv 
på bordell. Hon uppges då ha sagt att eftersom hon inte gav sig frivilligt skulle hennes kyskhet bestå. 

Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt vissa berättelser stack de ett svärd genom hennes 
hals, enligt andra stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak säker: Lucia straf-
fades hårt för att hon trotsade samhällets normer.

flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, 
könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag 
könsstympas över 10 000 flickor. Varje dag gifts över 30 000 flickor bort. 

Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar deras möjligheter att 
utbilda sig och skaffa sig en egen försörjning. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egen-
dom. I vissa samhällen har kvinnor ingen rätt att äga mark eller egendom, ingen rätt att ha eget bankkonto och 
ingen rätt att rösta. Beroendeställningen leder till stor ohälsa.

act svenska kyrkan gör skillnad
Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har stort in-
flytande över människors liv och vardag. Det ger möjlighet att påverka kränkande normer och diskriminerande 
familjelagstiftning. När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och  
barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället. 

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter för att långsiktigt förändra.             Det handlar om 
utbildning kring farorna med könsstympning, påverkan för att förbjuda barnäktenskap                  och projekt för att 
flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar om att bryta tabun som rör jämställdhet och                  sexualitet och stå 
upp för alla människors lika värde. 

legenden om lucia ger hopp 
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin kropp och sin  
värdighet som gjort att vi idag firar henne med en stor  
ljushögtid. Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i  
mörkret. Legenden om Lucia kan ses som en påminnelse  
om att värna alla flickors rätt att få bestämma över sina  
egna kroppar och kunna göra egna val. Tillsammans genom  
Act Svenska kyrkan kan vi ge fler flickor möjlighet att ta  
makten över sina egna liv. 

Text: Susanna Olivin

lucia i kvistofta församling
Vid luciafirandet i Kvistofta församling kommer  
vi att samla in pengar till Act Svenska kyrkan  
- För varje flickas rätt till ett värdigt liv!

Legenden  
om Lucia
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JulkampanjenKörsång & 
konserter

En självklarhet att sjunga?!
Julpsalmerna vid första advent, luciasångens smäckra röster eller fulsången till moderna juldängor i 
samband med det traditionella pepparkaksbaket – tillfällena kan variera men den härliga känslan är 
densamma. Att låta rösterna stråla samman och bli starka tillsammans är något speciellt! Forskning 
visar att sång höjer det psykiska välmåendet och när vi sjunger frigörs må-bra-hormoner även kallade 
endorfiner. Därför borde det vara en självklarhet att sjunga mer, eller hur? Vi frågar dem som redan är 
fångade av sångens förförande toner!

hur länge har du sjungit i kör? vad/vem var det som fick dig att vilja börja sjunga?
Agnes Yjord 10 år, Körallerna ”Min syster sjunger i kör. Jag gillar att sjunga men första gången jag kom 
till kören var jag jättenervös, visste inget men nu känns det jättebra.”

Inger Olsson 75 år, Stämbandet ”Sedan 2013 då kören bestod av fyra damer och en herre. Jag såg en 
annons i kyrkbladet.” (Idag är det 28 sångare i Stämbandet, reds. anm.)

Åsa Elnegård, Kvistofta Glumslövs kyrkokör ”Länge, hela vuxenlivet. Jag ser det som en möjlighet att 
få sjunga om min tro och har därför medvetet valt att sjunga i kyrkokör.”

vad är det bästa med den kören du sjunger i nu?
Siri Johansson 8 år, Körallerna ”Att sjunga tillsammans, att ibland sjunga i mikrofon, att göra rörelser.”

Sofie Halén 25 år, Rydebäck gospel ”Vår gemenskap. Vi är som en stor mysig familj som träffas varje 
torsdagskväll och sjunger tillsammans. Vår körledare Anna-Märta gör alltid körövningarna roliga och 
man längtar alltid till att torsdagen veckan därpå skall komma.”

Marie Roos-Larsson, Glädjestämman ”Gemenskapen och vi har jätteroligt. Efter en träning tar det 
cirka två timmar att varva ner!”

Ann-Christin Persson 68 år, Glädjestämman ”Det medför sådan glädje att sjunga i kören. Roligt att vi 
blivit fler och fler för varje år och har en sådan inspirerande körledare. Har jag haft en jobbig dag så går 
jag med lätta steg till körövningen. Ser framemot tisdagskvällarna. Sedan jag blev änka för fyra år sedan 
har kören betytt än mer.”

berätta om ett minne du har med kören
Siri Stenmarker 8 år, Körallerna ”När vi hade gudstjänst både inne och ute och lade hjärtan på vattnet. 
Det handlade om kärlek.”

Ola Videke 45 år, Kvistofta Glumslövs kyrkokör ”När vi var vid Comosjön i Italien och sjöng spontant 
på en öppen gård utanför en restaurang.”

Barbro Franck, Glädjestämman ”Det finns många stunder men det bästa är när alla stämmor sitter och 
det blir så där magiskt som det bara kan bli, då kommer gåshuden.”

varför ska man sjunga i kör?
Elsa Pramborn 8 år, Snäckorna ”Man kan lära sig hur man använder rösten. Man sjunger i kyrkan för 
Jesus bor där.”

Nina McGee 69 år, Rydebäck gospel ”Alla borde sjunga i kör! Man kan vara hur trött som helst när 
man kommer dit men man dansar ut därifrån efter övningens slut. Samtidigt är det väldigt rogivande.”

Ingrid Wallin 75 år, Stämbandet ”Man blir på gott humör och får använda hjärnan.”

Åsa Elnegård, Kvistofta Glumslövs kyrkokör ”I en kör träffar man människor man inte skulle träffat  
annars, bland annat med olika yrken och åldrar. Man mår bra av att sjunga och utvecklar sin musika-
litet (förhoppningsvis!).”

PS. Bara flickor? Nej, det är många flickor/tjejer/kvinnor/damer i våra körer, vilket är skoj, men du som 
är pojke/kille/man/herre är mer än välkommen! DS.

Advent
Led mig Gud

Du omsluter mig
Sånger ur Dragspelsmässan

Gyllene regeln Havet är djupt Joyful

Vi bygger broar Stad i ljus
Du och jag och framtiden Total praise Tutti frutti

Se på din värld Aldrig ska jag sluta älska dig Gåva av liv

Lyft jorden upp mot ljuset Sjung Herrens lov
Herre du är god
Dagen är nära
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Text: Hampus Pettersson och Eva Axbarr
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Advent
Led mig Gud

Du omsluter mig
Sånger ur Dragspelsmässan

Gyllene regeln Havet är djupt Joyful

Vi bygger broar Stad i ljus
Du och jag och framtiden Total praise Tutti frutti

Se på din värld Aldrig ska jag sluta älska dig Gåva av liv

Lyft jorden upp mot ljuset Sjung Herrens lov
Herre du är god
Dagen är nära
Körmedlemmars  

favoritsånger

4/12 kl. 18.00 
Rydebäcks kyrka
Konsert med 
församlingens 
orgelelever och 
musikelever från 
Kulturskolan i  
Helsingborg.

17/12 kl. 19.00 
Glumslövs kyrka
Julkonsert med 
Kvistofta  
Glumslövs  
kyrkokör

8/12 kl. 17.00  
Kvistofta kyrka
Julkonsert med 
Rydebäck gospel

22/12  
kl. 17.00  
Rydebäcks 
kyrka
Julkonsert med 
Helsingborgs 
kammarkör

15/12 kl. 16.00  
Bårslövs kyrkaJulkonsert med Glädjestämman

Tidiga klappar från Kvistofta församling
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När ringer 
kyrkklockorna?

Gjutna klockor har funnits länge, långt före Kristi födelse. Kristna tog 
först avstånd från klockorna eftersom de kopplades samman med 
hedendom. Men de förstod snart att kyrkklockor var ett smidigt sätt 
att förmedla glädje och sorg, bjuda in till evenemang (detta var innan 
Facebook) och varna för fara. De tidigast kända kyrkklockorna som 
använts av kristna är från Italien år 535. 

Kyrkklockornas primära uppgift har alltid varit att kalla människor till 
kyrkan, och det var extra viktigt i de tider då folk saknade egna klockor. 
Det var av den anledningen som kyrkklockorna ofta brukade ringa tre 
gånger innan gudstjänsten skulle börja, så att människor skulle hinna till 
kyrkan i tid.

Förr i tiden ringde kyrkklockorna i södra Sverige solringning vid  
solens uppgång och nedgång för att inviga och avsluta dagen.  
Klockorna har också använts för att uppmana människor att be, för 
att varna vid till exempel brand eller krig, och för att tala om att 
någon har dött. 

I slutet av 40-talet började klockringningen i Sverige övergå till  
att bli automatiserad och kunde på så sätt ringa utan hjälp av  
en person. Tidigare fanns det en klockare som manuellt såg  
till att klockorna ringde.

klockornas budskap
Genom att läsa på våra kyrkklockor går det att se vilket  
budskap klockringningen traditionellt sett haft. När  
klockmakarna göt klockor förr i tiden skrev de  
nämligen ofta in vilket budskap klockorna skulle  
förmedla. Dessa budskap skrevs långt in på vår tid. 

Vissa församlingar har använt klockringning för att störa vid politiska 
sammanhang och möten, men efter ett biskopsmöte 2014, blev lin-
jen att kyrkorna ska ringa i sina klockor i positivt syfte, inte negativt.

Text & bild: Eva Axbarr 

En klang som förenar
Ett irriterande tjongande, en rogivande klang eller ett ljud som sedan länge smälter in i allt 
brus. Kyrkklockorna har länge varit ett hett och omdiskuterat ämne. Åsikterna är många  
och går ofta isär. En sak som många kanske inte vet är varför de ringer och vid vilka tider.  
Här kommer en förklaring men först lite historia. 

Själaringning 

Sker i önskad kyrka  
vardagar kl. 10.00 i  

samråd med anhöriga 
så nära dödsfallet som 

möjligt. Klockorna ringer 
i 20 minuter i Kvistofta, 
Glumslöv, Bårslöv och 

Fjärestad. I Rydebäck ring-
er klockorna i 5 minuter. 

Kyrkorna är även öppna så 
att det finns tillfälle att  
sitta ner och tända ljus. 

“När min starka röst förkunna Herrens dag kring Öresund  
uppgår från millioner munnar Herrens lof kring werldens rund  
Men de gamla stiernors banor och de unga blomstrens här 
mer än jag och folkets wanor säga huru stor han är”.

Inskription på Glumslövs kyrkas klocka 

Vigsel- dop -  

och begravnings- 

gudstjänster

Klockorna ringer i  

inledningen av dessa  

gudstjänster. Klock- 

orna ringer även vid  

urnsättning om  

anhöriga önskar detta.

Kimning 
Tradition som har  

funnits i Bårslöv och 

Glumslöv i flera hundra år. 

Kimning innebär att någon 

tar tag i kläppen och slår 

den mot insidan av  

klockan. Detta sker i olika  

intervaller och utifrån ett 

särskilt schema. 
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Scanna QR-koden och lyssna på 
kyrkklockorna i Rydebäcks kyrka.



Tacksägelse 

I förbönen under  
gudstjänsten läser  

prästen upp namnet på  
den avlidna och kyrk- 

klockorna ringer.  
Tacksägelsen sker så nära 

inpå dödsfallet som  
möjligt i önskad kyrka.

Speciella tillfällen 

När det händer något  

särskilt i världen. Klock-

orna i Kvistofta församling 

har till exempel ringt för 

klimatet, för de krigs- 

drabbade i Syrien och i 

samband med  

11 september 2001. 

NÄR RINGER  
KYRKKLOCKORNA?

”När klockorna ringer till gudstjänst på söndagen samlas  
människor under de svala, höga valven. Man talar med dämpade röster.  
Någon sitter och ber. Någon bläddrar i psalmboken. I stillheten kan vi gå ner i varv.” 

Ur “Tradition och liv” av Martin Modéus

Helgmålsringning

På lördagskvällen  

klockan 18.00 ringer  

alla Sveriges kyrkor in 

helgen. Ringningen är  

en påminnelse om att  

helgen är här.

Gudstjänst 

Först en timme före  

och sedan en halvtimme  

före helgens gudstjänst.  

Klockorna ringer även 

 i inledningen av  

gudstjänsten.

Klockorna i  
karmelitklostret i Glumslöv 

Strax söder om Rydebäck ligger ett karmelitkloster. En av 
nunnorna förklarar när och varför klockorna ringer. 

 –Först och främst ringer vi ju för att kalla systrarna till bönen och ber 
tillsammans till Gud. Den stora klockan används vid huvudgudstjänsten och den 

inre bönen på kvällen. Inre bön är något typiskt för just vår orden där varje syster 
pratar med Jesus i sitt inre. Det är mera personlig bön så att säga. 

Den stora klockan ringer vardagar klockan 08.00, sön- och helgdagar 09.30,  
(dec-feb vardagar klockan 09.00) och på kvällen klockan 17.00. 

Resten av dagen används den lilla klockan i samband med andakter.  
Klockan ringer då 05.35, 06.45, 11.25, 11.45, 14.00, 18.25 och 19.55. 

–Klockorna tjänar inte bara till för att kalla samman systrarna. Samtidigt tänker vi  
också på hela den himmelska gemenskapen, änglarna och helgonen (de som redan  
är i himlen alltså) som vill delta i vår lovsång till Gud. Och så tänker vi också på er  
alla där ute. Klockorna hörs ju ganska tydligt, och alla är inbjudna att ta det som  
tillfälle att rikta sina tankar uppåt, eller man kan också komma förbi och delta  
helt enkelt. Och ni vet då i alla fall att nu ber vi för er. Att ringa i klockorna är i  

sig självt en lovprisning till Gud och det är vi själva som drar i repen.



En annorlunda brevväxling 
Hej Maria.

Jag vet inte om du kommer ihåg mig, men jag vill skriva och tacka för uppgiften jag fick 
den natten du födde din son. 

Jag blev lite förvånad när ni kom in i stallet. Sådana som ni brukar inte vara hos oss vid 
den tiden, och definitivt inte kalva. Säger man kalva förresten?

Ni såg så trötta ut när ni kom och jag kunde inte låta bli att tänka: ”Stackars flicka, hon 
vet inte vad som väntar henne”. Jag förstår nu att du nog visste vad som skulle hända.

Jag såg och hörde när du födde din son. Så annorlunda den upplevelsen var mot när det 
lammas, kalvas och fölas i stallet. Det brukar vara lite mer stön, och ett och annat  
gnäggande, bräkande och råmande, men din stämma är det inget fel på. 

Hur kändes det att föda i ett stall? Var du inte rädd? Jag var lite rädd precis när han 
hade fötts, när han varken försökte resa sig eller sa något. Det kändes bättre när han 
gav ifrån sig lite ljud, men jag är fortfarande orolig att han inte rest på sig än. Men du, 
frös han inte, han saknade ju päls? Jag såg hur du fick Josefs sjal att linda in pojken i. 
Vilken stolt pappa Josef är och så fint namn han gav pojken… Jesus.

Tack för att du la Jesus i mig, jag försökte verkligen göra höet och halmen så mjuk jag 
kunde. När ni inte såg, schasade jag bort några av djuren som ville äta av höet, men jag 
lät dem titta på det lilla knytet, OM de var lugna. Alla tyckte han var så söt.

Det var så mysigt när han sov i mig och jag kunde känna hur han andades. Det kittlades 
lite när han rörde sig, men jag skrattade inte. Ibland när djuren äter ur mig, kan jag  
skratta och röra mig, men jag vågade inte denna gång. Jag ville inte väcka honom.  
Både han och du såg ut som om ni behövde vila.

Tack för förtroendet och era varma och kärleksfulla händer på mig.

Behöver ni mig någon mer gång så ställer jag gärna upp.

Kram Krubban

Brevväxling
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Hej Krubban.

Tack för ditt brev, jag blev glad att du skrev. Vi har pratat om dig här hemma. Tack 
för att vi fick låna dig att lägga vår son i och förlåt om jag hördes när jag födde Jesus. 
På din fråga om jag var rädd, kan jag bara säga ja, jag var rädd. Rädd för att föda i 
ett stall, för att jag inte visste hur det skulle gå, men jag kände mig trygg för att Josef 
fanns där. Ja, det kändes lite konstigt att föda i ett stall, men jag kunde känna hur ni 
välkomnade oss och gav oss den plats som vi behövde.

När jag såg dig visste jag att du skulle få uppdraget att få hålla vår son, du kändes 
trygg och stabil och jag hade rätt. Jag såg hur du vakade över Jesus och höll djuren 
borta från höet. Framför allt det busiga lammet som du schasade bort några gånger, 
tack Krubban. Jag såg även i ögonvrån hur du lät dina vänner titta på honom och hur 
du flyttade dig lite när de kom för nära, du gjorde ett bra jobb.

Du behöver inte vara orolig för Jesus, han går när det är dags.

Sjalen jag lindade in honom i var Josefs favorit, men nu är det Jesus filt, han sover 
bäst när han har den om sig.

Du kan behövas fler gånger och i så fall skickar jag efter dig.

Kram Maria 

Martina Annerfeldt, diakon

Samling vid krubban
På julafton samlas vi kring krubban och får vara med i den  
spännande julberättelsen om Josef, Maria och Jesusbarnet.

Bårslövs kyrka 10.00 Vågen & Sångstjärnorna
Kvistofta kyrka  11.00 Sångbubblorna
Glumslövs kyrka  11.00 
Rydebäcks kyrka 12.00  Joysing
 13.00 Snäckorna
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Detta händer i 
församlingen

Påskspel i Kvistofta kyrka
Ja, du läser rätt, vi är redan igång och planerar inför påsk. Kom och var med i församlingens 
påskspel! Påskspelet är inte en vanlig teater utan ett sätt att leva sig igenom påskens  
händelser under en gudstjänst. Vi behöver vara ganska många och jag hoppas att DU  
vill vara med oavsett om du väljer att ha en större talroll eller att vara en grym soldat  
som inte säger något.

Påskspelet sker på annandag påsk den 13 april klockan 17.00 i Kvistofta kyrka.

Mer information kommer när det närmar sig.

Undrar du något så kontakta kyrkoherde Torvild Evensson:
torvild.evensson@svenskakyrkan.se
0707-74 95 58

Nytt kontrakt
Kvistofta församling har under en längre tid tillhört Helsingborgs kontrakt men kommer efter  
årsskiftet till höra Luggude-Åsbo kontrakt. Detta firas med en högtidlig mässa i Ekeby  
kyrka den 2 februari klockan 10.00. Mässan är sammanlyst vilket innebär att det  
inte är någon gudstjänst i våra kyrkor. Samtidigt högtidlighålls också att Ekeby  
och Kropps församlingar går samman till Kropps församling.

Vad är då ett kontrakt? Lunds stift, som Kvistofta församling tillhör, är indelat i  
kontrakt som är en mellannivå mellan stift och församling. Varje kontrakt har  
en kontraktsprost, som utses av biskopen. Kontraktsprostens uppdrag är  
att hjälpa biskopen med ledning och tillsyn. 

Kontraktet fungerar också som ett forum för samverkan över församlings- 
gränserna. Kontraktet kan därför sägas vara en punkt där stift och  
församlingar möts. Till exempel kan det i kontrakten anordnas gemensamma 
utbildningar, man kan utbyta erfarenheter och samarbeta mellan  
olika verksamheter. Kontraktet är ingen juridisk person, och inte  
heller någon egen administrativ nivå. Dess formella funktion är  
enbart att vara tjänstgöringsområde för en kontraktsprost. 

Närliggande församlingar som också blir en del av det nya  
kontraktet är Kropps församling, Bjuvs församling och  
församlingarna som tidigare tillhörde Åsbo kontrakt. 

Preliminära tider för repetitioner:

12/2  18.30 Rydebäcks församlingshem

26/2 18.30 Rydebäcks församlingshem

11/3   18.30 Kvistofta kyrka

25/3  18.30 Kvistofta kyrka

8/4 18.30 Kvistofta kyrka
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Tillsammans

Flickan som gjorde skillnad
Naaman var den armeniske kungens överbefälhavare. Han hade mycket att säga 
till om och många såg upp till honom. Han hade lett sin armé i striden mot Israels 
folk och vunnit den. Med sig hem från sina strider hade han bland annat tagit en 
liten flicka som slav, som skulle hjälpa till i hans kök.

Vi får inte veta något namn på flickan, mer än att hon “bara var en flicka”.  
Troligtvis måste hon ha saknat sin familj och känt sig rädd och övergiven i ett 
främmande land. Trots att hon bara var en flicka och bara en slav så fick hon 
senare göra skillnad för Naaman.

Naaman led av spetälska och hade sår och blåsor över hela kroppen.  
Den lilla flickan såg att han hade ont och berättade för sin  
matmor att i det land hon kom ifrån fanns en stor man  
som kunde göra människor friska. Han hette Elisha.

Trots att den lilla flickan bara var en flicka så lyssnade  
Naaman och reste till Israel för att bli frisk.

Elisha sa: ”Det är inte jag som kan göra dig frisk, det är  
Gud som kan göra dig frisk. Doppa dig sju gånger i  
floden Jordan, så blir du frisk”.

Generalen for ilsket därifrån och tänkte inte göra som  
Elisha sa. Men han ändrade sig, kanske tänkte han på den  
lilla flickan som hade tipsat honom om att åka till Elisha.

Naaman doppade sig i floden och han blev frisk från  
sin spetälska.

Tänk att våga vara så modig som den här flickan. Trots  
sin hemlängtan och sorg ville hon hjälpa Naaman.

Flickor kan göra skillnad. För över ett år sedan var där  
en annan flicka som satte sig utanför riksdagshuset i  
Stockholm och skolstrejkade för klimatet. Greta Thunberg.

Idag, ett år senare, visar det sig att hon har påverkat  
andra och gör stor skillnad för klimatet. Fler och fler  
vill vara som Greta och visa på att vi alla borde lyssna  
på vad forskarna säger. Att vi borde ta bättre hand  
om vår jord och Guds skapelse.

Jag vill vara som flickan som hjälpte Naaman och jag  
vill vara som Greta. Vem vill du vara?

Hanna Florin, församlingspedagog



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

1/12 11.00 09.30 11.00 09.30 14.00

4/12 12.00 18.00

5/12 08.00

8/12 14.00 17.00 17.00

11/12 14.00 11.00 15.30

12/12 08.00

15/12 16.00 09.30 11.00 17.00

17/12 19.00

19/12 08.00

22/12 11.00 17.00

24/12 10.00 11.00 11.00 12.00

23.30 17.00 16.00 13.00

23.30

25/12 07.30 08.00 06.30

26/12 17.00

29/12 09.30

31/12 15.00 16.15

1/1 17.00

5/1 09.30

6/1 11.00 17.00

9/1 0800

12/1 09.30 11.00 17.00

15/1 12.00

16/1 08.00

19/1 09.30 11.00 17.00

22/1 12.00 15.30

23/1 08.00

26/1 09.30 11.00 17.00

29/1 12.00

30/1 08.00

2/1 Sammanlyst mässa i Ekeby kyrka klockan 10.00

5/2 12.00 15.30

6/2 08.00 

9/2 09.30 11.00 17.00

12/2 12.00

13/2 08.00 

16/2 09.30 11.00 17.00 

19/2 12.00 15.30

20/2 08.00

23/2 09.30 11.00 17.00

26/2 12.00 18.00

27/2 08.00

Kalender

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

Bårslövs församlingsgård onsdagar 09.30-11.00. 
Avslutning 4/12. Start 22/1.

Glumslövs församlingshem 09.30-11.00
fredag, jämna veckor. Avslutning 29/11. Start 24/1.

Rydebäcks församlingshem 09.30-11.00 
fredag, ojämna veckor. Avslutning 6/12 . Start 31/1.

För dig som är nyfiken på kristen tro och vill veta 
mer! Under samtalen läser vi utvalda välkända  
bibeltexter. Vi börjar den 27 januari 2020.  
Introduktion för nybörjare klockan 17.30 och tyst 
meditation klockan 18.00 i Rydebäcks kyrka. 

Middagsbön i Kvistofta kyrka varje onsdag 12.00 
Lunchgemenskap i församlingsgården 50:-
Start: 15/1

CAFÉ PÅTÅR

MEDITATION OCH BIBELSAMTAL

MIDDAGSBÖN

MÅ VÄL TILL KROPP & SJÄL
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Konsert

Tisdag 26 november klockan 14.00 
Kluringar och fråge-quiz 
Bårslövs församlingsgård

Tisdag 17 december klockan 14.00 
Julsånger - församlingens nya kyrkomusiker  
Gustav Natt och Dag 
Kvistofta församlingsgård

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

Må väl till kropp och själ kommer att ta ett  
uppehåll under våren 2020. På återseende!

Den 23 februari hälsar vi alla välkomna till  
gudstjänst i Glumslövs kyrka klockan 11.00!

Vi träffas varannan onsdag kl 14.00 i Rydebäck.  
Inleder med fika för att sedan läsa bibeln och tala 
om vad detta kan betyda för oss idag. Vi avslutar 
med en enkel mässa i kyrkan. Start 22/1.

FYLL DIN KYRKA

BIBELSAMTAL
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Nytt hos oss!

De gravdekorationer som Kvistofta församling använder sig av på kyrkogården är helt miljövänliga. De 
innehåller ingen ståltråd, utan de binds med hampgarn och kottarna sätts fast med träpinnar.

Att vara miljövänlig är något att sträva efter när man dekorerar. Tänk på att renlaven som används i 
många kransar transporteras från norra Sverige och att det sedan används stora mängder ståltråd för 
att binda fast laven. 

//Miljögruppen Kvistofta församling  

iljönytt

Jag heter Gustav Natt och Dag och efterträder i höst Ingrid Persson som 
kyrkomusiker i församlingen. 

Närmast kommer jag ifrån en tjänst i Skummeslövs församling i södra  
Halland. Dessförinnan har jag arbetat i Oslo och Göteborg på olika uppdrag 
som sångare och som organist.

Nu ser jag fram emot att börja hos er i Kvistofta församling som sedan 
årsskiftet är min hemförsamling. Jag bor i Rydebäck tillsammans med min 
fru Johanna och vår lilla åttamånaders dotter Ebba.

Mattias Olofsson heter jag och har efter min Sverigeturné åter kommit 
hem till mina anor i Skåne. 

Skulle jag beskriva mig själv i tre ord skulle det vara pappa, präst och nörd.  
Jag har en fru, och vi har tre härliga barn tillsammans.  5, 3 och 1 år gamla. 
Jag har mina rötter i EFS och har jobbat som präst i Strömsund, Piteå och 
nu senast i Älvsbyn.  

Jag tycker om att jobba som präst, även om jag ser det som mer än ett 
jobb, för mig är det en livslång kallelse. Man får möta människor i alla  
situationer i livet. Att vara präst är mångsidigt, från dop till begravning, 
med människor från hela världen. Jag anser att få ha konfirmander och att 
få arbeta med ungdomar är något av det roligaste en präst får göra. 

Jag är även mycket förtjust i böcker, teknik och att ha ett internationellt 
perspektiv.

Jag ser fram emot att få vandra tillsammans med er i Kvistofta församling!

Nya medarbetare
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Vinterkrysset

HÖSTKRYSSET 2019  - TRE VINNARE MED RÄTT SVAR:

Iréne Bengtsson, Påarp

Barbro Petterson, Glumslöv

Siv Jönsson, Landskrona

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

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

Namn: 

Adress: 

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

Komminister Mattias Olofsson
0708-37 33 50
mattias.g.olofsson@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 Gustav Natt och Dag
0721-82 55 08 
gustav.nattochdag@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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JULETID
Välkommen i

Julafton 
Samling vid krubban
Bårslövs kyrka 10.00 Vågen och Sångstjärnorna
Kvistofta kyrka  11.00 Sångbubblorna
Glumslövs kyrka  11.00 
Rydebäcks kyrka 12.00  Joysing
 13.00 Snäckorna

Julbön 
Kvistofta kyrka 16.00 Moa Karlsson, cello & sång
Glumslövs kyrka 17.00 Moa Karlsson, cello & sång

Midnattsgudstjänst
Rydebäcks kyrka 23.30 Julius Persson, sång
Bårslövs kyrka 23.30 Moa Karlsson, cello & sång

Juldagen - Julotta
Kvistofta kyrka 06.30 Kvistofta Glumslövs kyrkokör & Julius Persson
Fjärestads kyrka 07.30 Magnus Wittgren, sång
Glumslövs kyrka 08.00 Kvistofta Glumslövs kyrkokör & Julius Persson

Annandag jul - Julens psalmer och sånger
Kvistofta kyrka 17.00 Stämbandet

Söndagen efter jul, 29 december
Fjärestads kyrka 09.30 Gudstjänst

Nyårsafton - Kimning med nyårsbön
Bårslövs kyrka 15.00 Ulrica Oscarsson, sång
Glumslövs kyrka 16.15 Ulrica Oscarsson, sång

Nyårsdagen - Nyårsmässa
Rydebäcks kyrka  17.00 

Trettondagsafton
Bårslövs kyrka 09.30 Gudstjänst

Trettondedag jul 
Glumslövs kyrka 11.00 Mässa
Rydebäcks kyrka 17.00  Sånggudstjänst 

Foto: Annie Spratt/Unsplash


