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Så har ännu ett år gått – och 
ett nytt börjar. Första dagen 
på kyrkoåret är redan första 
advent.
Visst är det underbart med ny-
start? Samtidigt så infaller hos 
många av oss också ett behov 
av att reflektera över året som 
gått.
Vilka händelser har passerat 
som satt extra stort avtryck 
i mitt liv? Eller betytt väldigt 
mycket för Sverige, för världen?
Några av oss kan säkert direkt 
räkna upp flera olika saker, till 
exempel politiska eller ekono-
miska, som gjort att livet plöts-

ligt tagit en annorlunda 
vändning. Till det bättre 
– eller till det mindre bra.
För min egen del kon-
staterar jag att många 
glädjefyllda dagar har 
funnits i mitt värv som 
kyrkoherde i Kävlinge 
församling.
I Virke går det framåt, 
sakta men säkert, i arbe-

tet med att ha Sveriges första 
EKO-kyrka. Bina trivs bra, de 
första äppelträden har plante-
rats och äppellunden börjar ta 
form, med sin äppelkatedral.
I Stora Harrie har kyrkan fått 
sig en ordentlig uppfräschning 
och i viss mån ombyggnad. Där 
har också en gammal vän flyttat 
tillbaka in i kyrkan, nämligen 
den vackra altartavlan av Einar 
Forseth som stått lite på un-
dantag i kapellet under många 
år men nu återigen alltså ståtar 
i koret, med all sin färgglädje 
och bildkonst.

Så, vad väntar nu? Vad ska det 
nya året bära med sig?
Ja, först och främst ska vi fira 
jul. En härlig tid för många, 
men en ensam och sorglig tid 
för andra.
För mig innebär julen först och 
främst gemenskap. Och den bi-
drar vi alla till! Därför hoppas 
jag innerligt att så många som 
möjligt vill vara med och fira 
julafton i Birgittasalen. Kom 
precis som du är, ensam eller 
med familjen. Det viktiga är att 
du ska känna att du är en viktig 
del av julens vackra glädjebud-
skap.
Så vill jag också att du alltid 
ska känna för Kävlinge försam-
ling. Att du kan vara med, oav-
sett vem du är. Oavsett ålder, 
hudfärg eller annat.
Välkommen till Kävlinge för-
samling. 
God jul till er alla!
Mats Andersson Risberg

INSAMLING TILL
CITYDIAKONALEN

Nu är årets kalla tid här. Har du 
jackor, andra kläder eller skor som 
du inte längre behöver? Då finns det 
någon annan som gärna tar emot 
dem. Kävlinge församling samlar in 
och skänker därefter allting vidare 
till Citydiakonalen i Malmö.
Din hjälp behövs. Tillsammans gör vi 
skillnad.

Söndag 26 november
Klockan 17–20
Rinnbovägen 32

Frågor?
Kontakta Anna Rubin, tel. 070-245 67 77

 Irene Andersson, tel. 070-263 99 34
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Hosianna, Davids son. Stilla natt. Dagen 
är kommen. Tre av många exempel som 
finns när det handlar om vackra psalmer 
som sjungs i advents- och juletid. Vilken 
är din favorit?
Advent och jul står för hopp och tro och
oändlig kärlek. Och precis som man sjunger 
om hopp och tro och kärlek i pop- och rocklå-
tar, jazz- och dansbandsmelodier, ja i stort sett 
all sorts musik, så finns dessa teman i de psal-
mer som förekommer under högtidsdagarna 
under slutet av året.
Vi har väl alla våra favoriter. Av olika an-
ledningar. Kanske älskar du Det är en ros 
utsprungen, psalm nummer 113, för att du 
förknippar den med något särskilt minne från 
din barndom. Eller gillar du Nu tändas tusen 
juleljus för att du gärna tar sopranstämman i 
sista versen.

Oavsett vad anledningen är till att just du har 
just din favorit, så har psalmerna ett gemen-
samt: de påminner oss om en av de vackraste 
händelser som inträffat, nämligen den då lilla 
Jesusbarnet kom till världen.
För många av oss är melodierna välkända och 
åtminstone första versen brukar de flesta
kunna.
Du vill kanske passa på att öva lite i förväg 
innan du beger dig till kyrkan för att sjunga 
psalmer så taket lyfter? Då kan vi tipsa om att 
adventspsalmerna i den svenska psalmboken är 
nummer 103–111 samt 421–426 och så num-
mer 736. Julen börjar med psalm nummer 112 
och fortsätter till och med nummer 129. Sen 
är det juligt även från nummer 427–433 samt 
nummer 737.
Ta en titt i kalendariet på sidorna 8–9 så hittar 
du tider och platser för de olika gudstjänster-
na, mässorna och evenemangen de kommande 
veckorna. Tralalalalaaa!

DET ÄR DAGS ATT SJUNGA IN JULEN
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En historiker på en histo-
risk plats. Vem skulle väl 
passa bättre än Anders Öd-
man att bo där han bor till-
sammans med sin hustru 
Chatarina i Lilla Harrie? 

Anders Ödman bor med hustrun 
Chatarina på ”Branthem”, en 
gård utmed Lilla Harrie byga-
ta, sen 1988. Men, platsen har 
varit bebodd betydligt längre än 
så. Där låg en prästgård redan 
på 1100-talet, som antagligen 
byggdes samtidigt som kyrkan 
i byn. Prästerna avlöste varan-
dra ända fram till nån gång på 
1600-talet, då gården övergick i 
annan ägo i ett par hundra år. På 
1800-talet var det återigen dags 
för prästerskapet att flytta in, 
men ända sen nån gång på förra 
seklet är stället privatägt.

Som historiker rör Anders sig 
emellanåt med inte helt precisa 
tidsangivelser, utan använder sig 

hellre av epoker och sekler för 
att tidsbestämma ett skeende.
– Och jag är verkligen sämst på 
årtal, fastän jag jobbar med his-
toria!

Hans egen historia börjar 1950 
i Vittsjö i nordöstra Skåne. Re-
dan som liten var han nyfiken på 
vad som kunde ha hänt i gångna 
tider. Från barnkammarfönst-
ret hade han utsikt över Vittsjö 
borg och så fort han hade tid 
brukade han ge sig ut att gräva 
efter skatter. Farfar berättade 
ofta historier för honom, främst 
från antiken.

Åren gick, Anders gjorde lum-
pen och siktade på att bli officer. 
Men, den karriären lades på is 
efter en skada, som ledde till att 
han skickades hem.

Så vad skulle han då göra? Kan-
ske studera? Arkeologi lät spän-
nande. Innan dess hade han 
dessutom hunnit med att ha 

byggfirma ihop med en kompis. 
När han så småningom hamna-
de på arkeologiska institutionen 
i Lund spred sig ryktet att han 
var en hejare på att spika.
– Jag satt och skrev på en rätt så 
tradig uppsats om hällristningar 
när jag blev kontaktad och er-
bjöds att vara med och renovera 
borgen i Lyckeby. Så det gjorde 
jag och trivdes så bra där, berät-
tar Anders.

Vid ett grävarbete alldeles i när-
heten hittades ekpålar i rad. Ek-
pålarna undersöktes och kunde 
dateras till någon gång under 
1400-talet. Nu var Anders Öd-
man verkligen fast! Att fortsätta 
gräva efter borgar var den rätta 
vägen för Vittsjöpågen.

Hans intresse för borgar ledde 
honom också till Stockholm, där 
han under några år grävde fram 
båtar, borgar, hovstall, stadsmu-
rar och rester efter ett gammalt 
apotek, på Helgeandsholmen. 

Hemma hos
Anders Ödman 
märks ständigt 
historiens vingslag
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Fynden bevaras i Stockholms 
medeltidsmuseum, som öppna-
des just för detta.

En doktorandtjänst vid Lunds 
universitet förde honom tillbaka 
till Skåne igen, där han skrev sin 
avhandling om Stockholms tre 
borgar. Vid det laget hade han 
och Chatarina redan träffats, 
gift sig och fått barn.

Och så kom det där erbjudandet 
som i viss mån skulle kunna sä-
gas vara ett sätt att knyta ihop 
Anders Ödmans borg-säck. Un-
der Ödmans doktorandtid ring-
de Ebbe Persson från Vittsjö och 
undrade ifall han ville vara med 
och gräva fram Snapphanebor-
gen i just Vittsjö.

Anders och Chatarina och bar-
nen flyttade tillfälligt till Verum, 
där Anders mor tog hand om 
barnen när deras föräldrar var 
ute och grävde i skogen.

Historieintresset är nämligen 
något som paret Ödman delar, 
djupt och innerligt. Hon har 
jobbat på Malmö muséer i un-
gefär fyrtio år. Alla böcker som 
Anders hunnit skriva genom 

åren, har även Chatarina varit 
delaktig i arbetet med. I fjol kom 
boken om Kävlinges historia, 
där Anders bland annat berättar 
om hur orten första gången om-
nämns i samband med slaget vid 
Kävlingebro 1020.

Just nu jobbar han med en om-
fattande bok om Lunds dom-
kyrka.

– Det belyser själva entreprena-
den. Hur de byggde, hur såg vä-
gen ut, slavarbetet och vart tar 
arbetarna vägen efteråt?

Ja, om man får tro Anders Öd-
man så var det en hel del av dem 
som arbetade med att bygga 
Lunds domkyrka, som for vida-
re till Göinge. Några som fria 
män. Andra för att fortsätta ar-
beta.

Anders själv har egentligen gått i 
pension, men arbetar fortfaran-
de för Lunds universitet. Det går 
liksom inte riktigt att sluta, när 
historien hela tiden fladdrar om-
kring framför näsan på en.

Frågan är vad som är roligast – 
att skriva eller att gräva?
– Det är lika roligt. Båda de-
larna är som en upptäcktsresa, 
man hittar hela tiden nya saker 
både i texter och i jorden.

” Och jag är verkligen 
sämst på årtal,

fastän jag jobbar
med historia.”

Hustrun Chatarina (t.v.) älskar att fixa 
i trädgården, som har en historisk och 
en modernare del. De odlar allt från 
blommor till valnötter.
Katten Caesar myser gärna i köket till-
sammans med resten av familjen.
Husaren Jöns Klen (t.h.) ägde gården 
på 1700–talet och drev även krog i byn. 
Vid skiftesförhandlingar 1778 fick han 
veta att gården bara kunde vara kvar 
ifall han slutade göra brännvin.
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Välkommen till våra verksamheter! (Kontaktuppgifter se s. 14 om ej annat anges)

Gudstjänster och mässor
Vi har ett fint utbud av olika typer av gudstjänster och 
mässor i våra kyrkor varje månad. Se kalendern i mitten av 
Kyrkbladet eller titta på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge

Babyrytmik 
För dig som är hemma med barn i åldern 0–2 år. 
En härlig stund där du och ditt barn kan sjunga, dansa, 
leka och busa med andra!

Öppet hus
För dig som är hemma med barn. Ingen åldersgräns. Vi 
leker, fikar, sjunger och pysslar.

Miniorer 
För åk F–3. Vi träffas efter skolan och pysslar, leker, bakar 
och hittar på annat kul. Här finns snälla kompisar och all-
tid något roligt att göra. Varje träff börjar med mellanmål 
och avslutas med en liten andakt. Vi hämtar gärna barnen 
på skola/fritids och följer dem till miniorerna!

Juniorer
För åk 4–6. Vi träffas efter skolan och har skoj, pratar om 
viktiga saker som vänskap, känslor och etik. Ibland läser vi 
en bibelberättelse. Vi pysslar, leker, bakar och gör små dra-
man. Vi börjar med mellanmål och avslutar med en liten 
andakt. Det går bra att komma direkt efter skolan.

Korsbackakyrkan
Tisdag klockan 11–11.40 (1–2 år)
Tisdag klockan 13–13.40 (3 mån–1 år)
Kontakt: Anna Lindelöf

Rinnbovägen 32
Fredag klockan 9–12
Kontakt. Anna Rubin och Lisa Borssén
Lilla Harrie Byagård
Tisdag klockan 14–16
Kontakt: Ann-Margreth Jakobsson
(tel. 046-24 96 58, 0735-734051)

För skolbarn.

Lilla Harrie Byagård
Tisdag klockan 17.30–19
Kontakt: Ann-Margreth Jakobsson (tel.nr. se ovan) och 
Catarina Brenden

Måndagsminiorerna
Klockan 14–16, Korsbackakyrkan
Tisdagsminiorerna
Klockan 14–16, Rinnbovägen 32
Onsdagsminiorerna
Klockan 14–16, Rinnbovägen 32
OBS! Avgift 150 kr/termin
Kontakt: Henrik Esping, Irene Andersson och Catarina 
Brenden

Torsdagsjuniorerna
Klockan 14.30–16.30 på Korsbackakyrkan
Fredagsjuniorerna
Klockan 14.30–16.30 på Rinnbovägen 32
OBS! Avgift 150 kr/termin
Kontakt: Henrik Esping, Irene Andersson och Catarina 
Brenden

Toniorer
För dig som går i sjuan. Vi fikar, pysslar, snackar och gör 
roliga uppdrag, utflykter och övernattningar.

Korsbackakyrkan
Onsdag efter skolan
OBS! Avgift 150 kr/termin
Kontakt: Henrik Esping och Irene Andersson

Sjunga i kör
Änglabus 
Musik, sång och lek. På samma gång! För dig som är 4–5 
år och har spring i benen. Vi börjar med fika. Om du vill 
ha någon vuxen med dig, så går det bra. 

Församlingshemmet
Tisdag klockan 18–18.45
Kontakt: Anna Lindelöf

NonStop-kören
För åk 4–6. För dig som är 10–12 år och gillar att sjunga. 
Kören börjar direkt efter skolan med mellis och sedan 
sjunger vi till klockan 15.45.
Församlingshemmet, tredje våningen
Onsdag direkt efter skolan
Kontakt: Lisa Borssén

Ungdomskören The Saints
För dig som går på högstadiet och uppåt och gillar att 
sjunga. Vi sjunger mest pop och låtar vi hittar tillsammans.

Församlingshemmet, tredje våningen
Tisdag klockan 17–18
Kontakt: Lisa Borssén

Har du en hand över?
Vill du hjälpa till vid gudstjänster eller i andra
sammanhang i Kävlinge församling? Det skulle 
vara jättebra! Du gör ditt engagemang precis så 
stort som du själv känner att du vill och orkar 
och har tid med. Tveka inte att höra av dig – 
din insats gör skillnad.
Kontakta församlingen på tel. 046-73 99 00
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se

GodIs-kören
För åk F–3. Vi sjunger, leker och har skoj. Några gånger 
per termin sjunger vi i gudstjänst.

Förskolan Stjärnan, andra våningen, Sockervägen 6
Onsdag klockan 16.30–17.15
Kontakt: Anna Lindelöf
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Tisdagskören (för pensionärer)
Församlingshemmet, tredje våningen
Tisdag klockan 13–13.45
Kontakt: Hans-Peter Frank

Kävlinge gospel (blandad kör)
Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 19.20–21.20
Kontakt: Anna Lindelöf

Cantrices (flerstämmig damkör)
Församlingshemmet
Onsdag klockan 19–20.30
Kontakt: Lisa Borssén

Harrie-Wirke kyrkokör (blandad kör)
Församlingshemmet, Birgittasalen
Torsdag klockan 19–21.30
Kontakt: Hans-Peter Frank

Dragspelsklubben
För dig som spelar dragspel och vill lira tillsammans med 
andra.

Församlingshemmet, Birgittasalen.
Måndag jämn vecka klockan 18.30
Kontakt: Kenneth Thomasson (tel. 0702-32 58 77)

Tisdagsklubben
Församlingens pensionärsförening träffas varje tisdag
under terminerna. På mötena bjuds det underhållning och 
kaffe med fikabröd.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 14
Avgift 20 kronor betalas vid varje träff
Kontakt: Laila Johannesson (tel. 046-73 06 91)

Biljardcafé
Dags att lägga in en stöt? Såväl nybörjare som ”gamla 
stötar” är välkomna att ställa sig i kön till biljardbordet. 
Du som blir hungrig av spelandet kan hugga in på kaffe/te 
och smörgås.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 9–11

Kävlinge Arbetsförening
Här träffas deltagarna en onsdag i månaden klockan 18, 
församlingshemmet, Birgittasalen.
Kontakt: Elsa Hansson (tel. 046-73 36 54)

Södervidinge Kyrkliga Syförening
Här träffas deltagarna tredje måndagen i månaden
klockan 18, kyrksalen, Södervidinge kyrka.
Kontakt: Maj-Britt Håkansson (tel. 046-73 25 16)

Virke Kontaktgrupp
Här träffas deltagarna första tisdagen i månaden klockan 
14, hemma hos någon av dem.
Kontakt: Barbro Englesson (tel. 070-876 24 70)

Dart för damer
Alla damer är välkomna för att invigas i dartspelandets 
ädla konst och märkliga poängberäkning. Kaffe/te och 
smörgås dukas förstås fram.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Torsdag klockan 9.30–11

Frivoliteter
Att knyta frivoliteter, vackra spetsar, är ett klurigt hant-
verk. Vill du lära dig? Då är du välkommen hit.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 09.30–11
Kontakt: Pastorsexpeditionen

Sopplunch
Kom och njut av hemlagad soppa! Vi inleder med
middagsbön och avslutar med soppa, dryck, smör och 
bröd samt kaffe med liten kaka.

Besöksgruppen
Önskar du få besök eller har du kanske möjlighet att själv 
hjälpa till som besökare? Välkommen att ta kontakt med 
församlingens besöksgrupp. Gruppen möter människors 
behov av kontakt och hjälp genom telefonsamtal och hem-
besök. Deltagarna hjälper också till vid våra sångandakter 
på Billingshäll och Kullagården.

Syföreningar
I församlingen finns tre härliga och flitiga syföreningar.

Kontakt: Eva Borgström

Filmkvällar
Under terminstid visas film i försam-
lingshemmet, Birgittasalen, några 
onsdagar. Efteråt fikar vi och samtalar 
om filmen vi sett.
Ingen föranmälan eller entréavgift.

Vårterminens första film är den 7/2.
För detaljerat program se
www.svenskakyrkan.se/kavlinge
Kontakt: Eva Borgström

Församlingshemmet, Birgittasalen
Torsdagar udda veckor klockan 12
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Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kavlinge

Läslusten
En gång i månaden under terminstid träffas deltagarna i 
bokcirkeln, där alla skönlitterära genrer får plats.
Gruppen deltar även i någon gudstjänst där man tillsam-
mans gestaltar en bibelberättelse. Vårterminen avrundas 
med en studieresa.

Församlingshemmet, Birgittasalen
Tisdag klockan 18–20
Kontakt: Eva Falck



Kalendarium
NOVEMBER

26 Domssöndagen 11.00
17.00
18.00

Jubilarernas dag i Korsbackakyrkan
Klädinsamling till Citydiakonalen kl. 17–20, Rinnbovägen 32 (se s. 2)
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

28 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

29 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: ”Fiendeland”

DECEMBER

3 1 advent 11.00
11.00
14.00
16.00
18.00

Mässa med konfirmandstart i Korsbackakyrkan
Gudstjänst med körsång i Stora Harrie kyrka
Gudstjänst med körsång och kaffe i Lilla Harrie kyrka
Hembygdsföreningens arrangemang i Gamla kyrkan
Polisens konsert i Korsbackakyrkan

6 Onsdag 18.30 Kvällsföreställning julspelet ”Den magiska stjärnan”

9 Lördag 10.00
16.00

Öppet hus, julstämning och luciabesök i Birgittasalen, julmarknad i Kävlinge, kl. 10–15
Morendo Brass spelar i Korsbackakyrkan

10 2 advent 11.00

14.00
17.00

Mässa med valthornsduetten Astrid Hemmingsson och Lisa Borssén samt kaffe
 i Södervidinge kyrka
Adventsgudstjänst med EKO-tema, kaffe och julmarknad i Virke kyrka
Julkonsert med Sveriges Dragspelsklubb i Korsbackakyrkan

13 Lucia 19.00 Lucia och hennes följe bjuder på skön sång i Korsbackakyrkan

17 3 advent 11.00
14.00
18.00

Högmässa med kaffe i Stora Harrie kyrka
Luciatåg i Lilla Harrie kyrka och julfest i byagården
Julmusikgudstjänst med Cantrices i Korsbackakyrkan

20 Onsdag 19.00 Kulturskolan har konsert i Korsbackakyrkan

24 Julafton 10.00
11.00
12.00
14.00
16.00
23.30
23.30

Julandakt på Billingshäll
Samling kring krubban i Korsbackakyrkan
Öppen jul i Birgittasalen
Julbön i Stora Harrie kyrka
Julbön i Gamla kyrkan
Midnattsmässa i Korsbackakyrkan
Musik i julnatten med Julorkestern i Södervidinge kyrka

25 Juldagen 6.30
8.00

EKO-julotta i Virke kyrka
Julotta i Gamla kyrkan

26 Annandag jul 16.00 Julens sånger med personalensemblen och kaffe i Lilla Harrie kyrka

31 Nyårsafton 16.00 Nyårsbön och sång med Ellen Sundhall och Lisa Borssén i Gamla kyrkan

(Läs mer om några av evenemangen på sidorna 10-11)
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JANUARI

1 Nyårsdagen 18.00 Fredsmässa i Taizéton i Gamla kyrkan

6 Trettondedagen 16.00 Musikmässa med Harrie–Wirke kyrkokör i Stora Harrie kyrka

7 Söndag e. tret-
tondedagen

11.00 Gemensam mässa i Lackalänga kyrka

14 2 e trettonde-
dagen

11.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
EKO-gudstjänst med kaffe och marknad i Virke kyrka

21 3 e trettonde-
dagen

11.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Södervidinge kyrka

28 Septuagesima 14.00
18.00

Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Lilla Harrie kyrka
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

30 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

FEBRUARI

4 Kyndelsmässo-
dagen

14.00
18.00

Gudstjänst med dopduvor i Korsbackakyrkan
Musikmässa i Stora Harrie kyrka

7 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: ”Florence Foster Jenkins”

11 Fastlagssön-
dagen

11.00
14.00

Nallegudstjänst i Korsbackakyrkan, efteråt fastlagsfest i Birgittasalen
EKO-fastlagsmässa med kaffe och marknad i Virke kyrka

14 Askonsdagen 9.30

19.00

Askonsdagsmässa i Stora Harrie kyrka (OBS! Ingen morgonmässa i Gamla kyrkan denna 
dag)
Askonsdagsmässa i Gamla kyrkan

9

(Med reservation för ändringar och tryckfel)

VARJE VECKA

Tisdag 16.00 Sångandakt på Billingshäll

Onsdag 08.30 Morgonmässa i Gamla kyrkan

Onsdag i jämna veckor 14.00 
14.30

Allsång på Kullagården 
Andakt på Kullagården

Torsdagar 18.30 Bara Vara Gamla kyrkan

Använd gärna kyrktaxi, tel. 71 02 68, för att åka till våra gudstjänster!



Gott och blandat december – februari

På 
julafton 

är alla som 
vill välkomna 

till Birgittasalen i 
församlings-
hemmet på

Västergatan 7 i Kävlinge!
Klockan 12–16 är det

öppen jul hos Kävlinge försam-
ling, i samarbete med Kävlinge 

kommun. Det blir god mat och gemyt 
i massor. Föranmälan senast den

15 december till expeditionen vardagar
kl. 10–12 tel. 046-73 99 00.

VARMT VÄLKOMMEN!
Småbarn och nallar är förstås alltid välkomna till 
församlingens gudstjänster. Men, vid vissa
tillfällen är de extra välkomna, som exempelvis 
den 11 februari.

Ett julspel som i någon form be-
rättar om julens mirakel hör till 
traditionen i Kävlinge försam-
ling. I fjol fick vi följa Sanna och 
hennes farmor i deras julfirande.
Årets julspel heter ”Den magiska 
stjärnan”. Visst låter det spän-
nande?
Välkommen till Korsbackakyrkan 
den 6 december klockan 18.30.

Sanna

Farmor En magisk stjärna

Julafton bjuder på en mängd olika trevliga saker. 
Samling kring krubban i Korsbackakyrkan klockan 
11 är en av dem.
Julbön ger också skön stämning, förstås och 
sitter som en smäck efter öppen jul-firandet i 
Birgittasalen (se nästa sida).
När det mörknat och julaftonen börjar lida mot 
sitt slut kan det passa fint med en midnattsmässa 
eller varför inte lyssna på musik i julnatten?

Lucia bjuder på 
ljus i vinter-
mörkret vid 
flera tillfällen 
och på olika 
ställen. Kryssa i 
almanackan den 
9, 13 och 17 
december.

Barnen som döpts 2017 bjuds 
in för att komma och få sina 
dopduvor i Korsbackakyrkan 
den 4 februari. Då blir det tårt-
kalas. Mysigt och högtidligt för 
både stor och liten!
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På 
julafton 

är alla som 
vill välkomna 

till Birgittasalen i 
församlings-
hemmet på

Västergatan 7 i Kävlinge!
Klockan 12–16 är det

öppen jul hos Kävlinge försam-
ling, i samarbete med Kävlinge 

kommun. Det blir god mat och gemyt 
i massor. Föranmälan senast den

15 december till expeditionen vardagar
kl. 10–12 tel. 046-73 99 00.

VARMT VÄLKOMMEN!

Körsång och musik i alla möjliga former är det alltid gott om i Kävlinge 
församling, inte minst i juletid.  Du som gillar det kan redan nu sätta 
kryss i almanackan på flera ställen, till exempel den 10 december när 
Sveriges Dragspelsklubb spelar i Korsbackakyrkan eller när Harrie–Wirke 
kyrkokör bjuder på sköna toner i Stora Harrie kyrka på trettondedagen. 
Kolla kalendern för fler tillfällen att njuta av bra musik i våra vackra
kyrkor!

Nykokt kaffe

smakar gott efter gudstjänst

En magisk stjärna

Matglädje finns det 
gott om i försam-
lingen! Självklart 
dukas det upp till 
fastlagsfest den 11 
februari och spag-
hettikvällar har vi 
lite då och då.
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Sett och skett – ett urval av händelser i församlingen

Upptaktsmässan 
den 3 september 
lockade många – 
först till nattvard 
och därefter till 
annan måltid i form 
av lax med tillbehör 
i Birgittasalen.
(bild t.v. och t.h.)

Den 7 oktober slog Café Världens 
Barn upp portarna igen i Birgitta- 
salen.
Drygt 14.000 kronor samlades in 
under dagen. Pengarna går till olika 
barnprojekt i världen. Tack till alla 
som kom och till alla som på något 
sätt bidrog till att göra dagen till en 
alldeles speciell dag!

Årets höstmarknad i Kävlinge bjöd på hygg-
ligt väder under förmiddagen och sett ur 
marknadssynvinkel snarare ohyggligt väder 
under eftermiddagen. Men, oavsett väder så 
fanns Kävlinge församling på plats på van-
liga stället på hörnan av Mårtensgatan och 
Byggmästaregatan. Lite värmande kaffe eller 
te, eller juice för den som ville det, bjöd för-
samlingen på. De som stannade till vid tältet 
bjöd på glada miner, härliga skratt och lite 
gott snack (bilder t.v.)

I höst har Stora Harrie kyrka reno-
verats och byggts om. Under tiden 
detta pågick upptäcktes en gam-
mal kalkmålning, troligtvis från 
1400-talet, inne på toaletten (bild 
t.v.). Dessutom flyttades Einar 
Forseths vackra altartavla tillbaka 
in i koret efter att ha varit för-
passad till kapellet under ganska 
många år (bild t.h.).
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Sett och skett – ett urval av händelser i församlingen
Gamla kyrkans 860-årsju-
bileum firades i dagarna två 
i september. Så glädjande 
att se att många ville vara 
med på dessa högtidsda-
gar! Ryktet förmäler dock 
att kyrkan kanske rentav är 
ännu äldre, så att det inte 
är så många år kvar tills det 
är dags att fira igen (bild 
t.h. och t.v.).

Gillhögskören gästade Tisdagsklubben (bild ovan) 
och församlingens egen kör Cantrices bjöd på Mo-
zartmusik (bild t.h.). Omväxling förnöjer, eller hur?

Nej, det är inga gigantiska bomber. Det är 
orgelpipor! Den ena av Korsbackakyrkans två 
orglar reparerades under hösten (bild ovan).
Och längs gången i backen från Västergatan 
och upp till Korsbackakyrkan sattes massor av 
blomsterlökar. De rara barnen från förskolan 
Stjärnan hjälpte till. ”Men, jag tycker inte om 
lök”, var det någon som sa (bild t.h.).
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Kontakt

Kävlinge arbetsförening: Elsa Hansson, 73 36 54
Södervidinge kyrkl. syförening: Maj-Britt Håkansson, 73 25 16
Virke kontaktgrupp: Barbro Englesson, 070-876 24 70
Tisdagsklubben: Laila Johannesson, 73 06 91
Besöksgruppen: Eva Borgström, 73 99 04

Mats Andersson-Risberg, kyrkoherde
73 99 01, 070-319 80 94
mats.a.risberg@svenskakyrkan.se

Helen Isaksson, kyrkokamrer
73 99 02, 070-324 96 26
helen.isaksson@svenskakyrkan.se 

Eva Borgström, komminister
73 99 04, 070-319 00 75
eva.borgstrom@svenskakyrkan.se

Eva Falck, komminister
73 99 14, 070-319 00 42
eva.falck@svenskakyrkan.se

Anna Åberg, komminister
73 99 03, 070-319 10 25
anna.aberg@svenskakyrkan.se

Anna Rubin, diakon
73 99 16, 070-245 67 77
anna.rubin@svenskakyrkan.se

Hans-Peter Frank, kyrkomusiker
73 99 07, 070-319 77 72
hans-peter.frank@svenskakyrkan.se

Kaja Træholt-Holmqvist, förskolechef
73 38 72, 070-322 10 29
kaja.holmqvist@svenskakyrkan.se

Anna Lindelöf, kyrkomusiker
73 99 06, 070- 319 04 86
anna.lindelof@svenskakyrkan.se

Anna Söderquist, kommunikatör
73 99 13, 070-240 28 96
anna.soderquist@svenskakyrkan.se

Catarina Brenden, pedagog
73 99 08, 070-228 84 45
catarina.brenden@svenskakyrkan.se

Lisa Borssén, kyrkomusiker
73 99 05, 070-276 45 61
lisa.borssen@svenskakyrkan.se

Irene Andersson, pedagog
73 99 08, 070-263 99 34
a.irene.andersson@svenskakyrkan.se

Henrik Esping, pedagog
73 99 10, 070-319 80 18
henrik.esping@svenskakyrkan.se

Carina Fredin, kyrkovaktmästare
070-524 56 07
carina.fredin@svenskakyrkan.se

Johan Solstad, församlingsvärd, kyrkovaktmästare 
(Birgittasalen), 73 99 11, 070-524 90 02
johan.solstad@svenskakyrkan.se

Lennart Englesson, kyrkorådets ordförande
070-876 99 67 
lennart.englesson@svenskakyrkan.se
(ordf. t.o.m. 2017)

Kyrkogårdsvaktmästare, (Kävlinge) 73 19 32,
070-524 56 17
Kyrkogårdsvaktmästare, (Södervidinge, Stora och 
Lilla Harrie samt Virke), 73 99 00, 070-524 56 40
marie.malmstrom@svenskakyrkan.se

Västergatan 7, 244 30 Kävlinge
Telefon 046-73 99 00 
Öppettider för besök och telefon
helgfria vardagar kl 10–12
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se

Åsa-Mari Nilsson, assistent
046-73 99 18
asa-mari.nilsson@svenskakyrkan.se

Församlingsgården (Birgittasalen) 
ligger runt hörnet, med ingång från
Slöjdgatan.

Anders Persson, drifts- och fastighetsansvarig
070-631 03 71 
anders.p.persson@svenskakyrkan.se
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Kyrkogårdsvaktmästare, (Kävlinge) 73 19 32,
070-524 56 17
Kyrkogårdsvaktmästare, (Södervidinge, Stora och 
Lilla Harrie samt Virke), 73 99 00, 070-524 56 40
marie.malmstrom@svenskakyrkan.se
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Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp. 
 Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Jag är ett livSwisha  

valfritt belopp  
till 9001223 SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr

PG 90 01 22-3     BG 900-1223

Boyet är ett av de tusentals 
barn som vuxit upp på
Manillas soptipp.
Mitt i stanken av avfall, avfö-
ring och orättvisa, har Boyet 
lärt sig prata, lärt sig gå och 
lärt sig överleva. Under sina 
första nio år i livet har han 
aldrig vaccinerats eller behand-
lats för de sjukdomar som 
härjar på soptippen. Och han 
har aldrig fått en chans att gå i 
skolan.
Idag har Boyet fått komma 
till ett boende som Svenska 
kyrkans internationella arbete 
stödjer i Manilla. Nu behöver 
han inte längre leta mat bland 
sopor.
För första gången i livet har 
han trygga vuxna omkring 
sig. Vuxna som inte utnyttjar 
honom. Vuxna som lyssnar till 
hans önskan om ett värdigt liv.
Boyet säger att när han blir 
stor, ska han också jobba med 
att hjälpa barn från soptippen.

JAG ÄR ETT LIV!
Min röst ska höras.

Min önskan är enkel.
Inget barn ska utsättas för hot, våld och övergrepp.

Inget barn ska behöva leva på gatan och utsättas för alla de risker det innebär.
Det är en ständig kamp om liv och död – en kamp inget barn ska behöva ta.

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2017 till trettondedag jul 
2018, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete för alla barns rätt till 
ett tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fler barn tillgång till försörjning, utbildning och hälsa.

Swisha din gåva till 9001223. Tack!

Julkampanj 2017

FOTO: KAT PALASI, IKON



HON VANN HIMMELSK HONUNG!
Signe Qvist från Kävlinge blev den 
glada vinnaren i förra Kyrkbladets
tävling. En burk himmelsk honung är 
nu hennes, efter att hon klurade ut att 
vår diakon Anna Rubin är den som bär 
det vackra smycket. Grattis, Signe!
Diakonemblemet formgavs 1960 av diakon Ingrid 
Ridderstedt och syster Marianne Nordström, Alsike 
kloster. Emblemets symbolik är vacker. Ringen står 
för att du är omsluten av Gud och finns i den världs-
vida gemenskapen i Kristus. Korset är Jesu Kristi död, 
uppståndelse och försoning. Duvan med den friska 
olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och återvän-
de med budskap om liv.
Emblemet blev en gemensam symbol för alla diakoner och diakonis-
sor i Svenska kyrkan 1977 och den kan hängas i kedja eller användas 
som brosch.

Kyrkbladet ges ut av Kävlinge församling, en del av Svenska kyrkan
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Mats Andersson-Risberg 
Text: Anna Söderquist 
Foto: Anna Söderquist, Birgitta Geijer, Carina Fredin, Johan Solstad,
Pernilla Gudmundsson
Redigering och layout: Anna Söderquist
Tryck: KEPA Tryck AB, Kävlinge
Upplaga: 5 500 exemplar. Distribution: Posten. Nästa nummer distribueras 8/2 - 2018
(med reservation för ändringar och tryckfel)

TÄVLING! VINN HANDGJORD TVÅL FRÅN NAZARETH!

Vem är Gud? Vad är Gud? Hur ser Gud ut?
Rita eller skriv vad du tänker när du läser frågorna. Eller gör båda delarna! Det spelar
ingen roll om du är gammal eller ung och det finns ju inget rätt eller fel svar heller.
Men, det ska bli spännande att se resultatet!
Skicka ditt svar antingen på ett vykort, i ett brev eller via e-post, märk kortet/mejlet 
”Tävling”.
Kom ihåg att även skriva ner ditt namn och telefonnummer, så slår vi dig en signal ifall 
just du vinner. Är du barn, så är det bra om någon vuxens kontaktuppgifter finns med.
Vi lottar ut pris till ett par av er som skickar in. Teckningar och texter som skickas in kan 
komma att publiceras i Kyrkbladet, på facebook och på webben.

Hit skickar du svaret:
Att: Anna Söderquist, Kävlinge församling,
Västergatan 7, 244 30 KÄVLINGE
eller
anna.soderquist@svenskakyrkan.se

SENAST DEN 20 DECEMBER VILL VI HA SVARET!

Sista sidan                                                                                                                   


