
sept–nov 2017
KYRKBLADET



Ny termin, nya tag!

Visst har det varit härligt med 
sommar, men nu är det ju dags 
för något som är ännu roligare: 
terminsstart! Upptakt! En ny 
början!

Det känns lika spännande 
varje gång. Visst är mycket 
av verksamheterna, stommen, 
detsamma. Men, många av alla 
de människor som deltar i dem 
är nya, obekanta ansikten, som 
efter en tid övergår till att bli 
personer som man vet namnen 
på, som man kan nicka igen-
kännande åt på byn.

Många av er är redan bekanta, 
som jag kanske till och med 
känt i många år och följt från 
den dag ni döptes till det ni 
kommer och vill få era egna 
barn döpta.

Så mycket vänskap och så 
mycket glädje det finns av att 
arbeta i Kävlinge församling. 
Vilken förmån!

Även bland medarbetarna i för-
samlingen ser en hel del annor-
lunda ut jämfört med för bara 
några månader sedan. Brita, vår 
kamrer sedan många år tillba-
ka, blir nu pensionär. Istället 
välkomnar vi Helen, som bör-
jade i somras. Persa finns med 

sedan i somras som drifts- och 
fastighetsansvarig men med 
den nya terminen så börjar han 
verkligen på allvar.

Det är tryggt och skönt när 
saker är och fungerar som de 
alltid har gjort. Men, det är 
också roligt med förändringar 
och utveckling. Vi behöver det!

Vi behöver också er, alla ni 
församlingsmedlemmar som är 
de grönskande löven på vårt 
verksamhetsträd.

Nu drar vi igång!

Mats Andersson-Risberg, 
kyrkoherde

KONFIRMATION 
2017/2018

Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge
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Café Världens Barn
7 oktober

Klockan 14–16
(dörrarna öppnas kl. 13.30)

Birgittasalen

Välkommen till en festlig eftermiddag!

Sång bjuds av barn från Stjärnan
Körer medverkar

Lisa Landkrabba och Sjörövar-Anna busar
Algot Klang ger magisk show

André Nyberg tolkar bland annat Elvislåtar
Lotterier, försäljning, kaffeservering

(Vi tar gärna emot gåvor till lotterivinster,
som kan lämnas till expeditionen vard. kl. 10–12

eller caféet 7/10 kl. 12.30–13.30)

Arrangörer:
Arbetsföreningen i Kävlinge
Syföreningen i Södervidinge

Kävlinge församling
All behållning går till Världens barn



Virke kyrka 
ger EKO i
Sverige

Virke kyrka står sedan något år 
tillbaka för ett helt unikt kon-
cept i Sveriges kyrkliga värld. 
Den kallas för EKO-kyrka och 
miljön står i fokus i alla sam-
manhang där.

Solceller ska sättas upp på taket 
och redan nu finns bikupor, 
vars invånare flitigt tillverkar 
himmelskt god honung.

Kristi himmelfärdsdag 2017 var 
en historisk dag för Kävlinge 
församling i allmänhet, för Vir-
ke kyrka i synnerhet.

Då planterades ett exemplar 
av Gyllenkrooks astrakan, ett 
ståtligt äppelträd som förhopp-
ningsvis bär god frukt i framti-
den.

Detta träd är det första i en hel 
räcka äppelträd som tillsam-
mans ska bilda en prunkande 
äppellund på och vid Virkes 
kyrkogård.

Ett antal träd ska också skapa 
en äppelkatedral, som blir en 
plats för vila och lugn och ro.

Kyrkoherde Mats Anders-
son-Risberg var mäkta stolt när 
han förklarade äppellunden 
invigd i ett 70-tal församlings-
bors närvaro.

Romele blåsorkester fanns på 
plats och bjöd på fanfar.

Kyrkorådets ordförande Len-
nart Englesson var lika stolt 
han, då han och kyrkoherden 
hjälptes åt att plantera och vatt-
na trädet.

Välkommen till Virke!
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Kyrkoval
17sep2017

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Söndagen den 17 september 2017 är det 
kyrkoval. Då väljer du de personer som ska 
få förtroendet att styra kyrkan de komman-
de fyra åren. Direkta val sker till kyrkofull-
mäktige i församlingen eller i pastoratet, till 
stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet 
på den nationella nivån.
För att få rösta ska du senast på valdagen 
fylla 16 år, vara medlem i Svenska kyrkan 
och kyrkobokförd i en församling i Sverige 
senast den 18 augusti 2017.

NÄR KAN JAG RÖSTA?
Den 4–9 och 11–17 september hålls vallo-
kalen öppen klockan 10–12.
Extra öppethållande tisdagarna 5 och 12 
september klockan 17–20.
Den 17 september är vallokalen öppen 
klockan 9–11 och klockan 15–20.

VAR RÖSTAR JAG?
Birgittasalen, en trappa upp i församlings-
hemmet på Västergatan 7 i Kävlinge.
Hiss finns.

BEHÖVER DU SKJUTS DIT?
Ring gärna kyrktaxi på tel. 046-71 02 68.

Kyrkoval 2017-09-17
Det finns bara en kandidatlista till kyrkofullmäktige 
i Kävlinge församling. Här är alla namnen:

1. Bert Olof Hellberg 
2. Elsa Margareta Andersson 
3. Ulf Blyrup 
4. Ingrid Margareta Johansson 
5. Håkan Georg Johansson 
6. Charlotte Winther 
7. Gert Kenneth Thomasson 
8. Sten Fredrik Torsten Barnekow 
9. Nils Erik Winther 
10. Ingemar Andersson
11. Hans Gunnar Persson 
12. Kerstin Märta Linnéa Johansson 
13. Lars-Erik Christer Johansson 
14. Britt-Marie Persson 
15. Filip Alvar Petersson
16. Gun Ann-Louise Svensson
17. Leila Johannesson
18. Rolf Bengt Karl-Johan Jonasson
19. Lars Ragnar Geijer
20. Anders Ödman
21. Helén Åkesson
22. Anders Lindvall
23. Karin Ingegärd Hellberg
24. Stig Emil Lennart Westerberg
(25. Anna-Greta Nilsson)*
26. Kristina Hedblom
27. Carina Lisbeth Ingelsson
28. Anne Ekberg
29. Mats Edvin Gunnar Olsson
30. Maria Kristina Karlberg
31. Karl Rune Albinsson
32. Harry Ingemar Thulin
33. Anna Landin
34. Anders Landin
35. Jessica Presits
36. Per Fredrik Stenudd Kristersson
37. Maria Hellberg
38. Anna Margareta Linde
39. Marie Magnusson
* Anna-Greta Nilsson gick tyvärr bort strax före denna 
tidnings tryckning. Vi beklagar sorgen. 
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Det här väljer du till
i kyrkovalet
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer.

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val: 
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling 
eller, om din församling samverkar med andra 
församlingar i ditt pastorat.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den
verksamhet som finns nära dig. Till exempel
vilken verksamhet för barn och unga som ska 
finnas i församlingen, eller hur kör- och konsert-
verksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäk-
tige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens 
främsta uppgift är att stödja församlingarna i 
deras verksamhet och förvaltning genom expertis 
inom flera områden. De kan till exempel bidra 
med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en 
kyrka inom stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande 
organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyr-
kans gemensamma och övergripande frågor. Kyr-
komötet behandlar också frågor om hur kyrkan 
ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer 
som ska finnas i psalmboken.



Någon kilometer från Virke 
kyrka ligger Wirketorp. I ett av 
de nybyggda husen på gården 
bor Lennart Englesson, 82, med 
hustrun Barbro.

Gården har varit i Barbros 
familjs ägo ända sedan slutet 
av 1930-talet. När hennes far 
dog tog Barbro och Lennart 
över stället, så de har bott här 
tillsammans ända sedan 1958. 
Några år senare var han nybli-
ven lantmästare, tillika tre-
barnsfar, och dessutom kassör i 
dåvarande Virke församling.

Lennart Englesson kommer från 
en familj där kyrkan var ett 
bekant koncept. Två farbröder 
var präster, fadern var kyrkvärd 
hemma i Norra Nöbbelöv – till 
och med medaljförsedd av Olof 
Sundby som sedermera blev är-
kebiskop – och att gå i kyrkan 
varje söndag, ja, det gjorde man 
helt enkelt.

Efter ett par år som kassör, tog 
Lennart över ordförandeklub-
ban i kyrkorådet. Där besluta-

des både stort och smått. Ett av 
de större ärendena som han-
terades var en stor reparation 
av kyrkan, som hade sett sina 
bästa dagar, tycktes det.

Så småningom gjordes sam-
manslagningar av församlingar 
runt om i landet. För Virkes del 
betydde detta att man då ingick 
i Kävlinge församling istället. 
Lennart har varit ordförande i 
kyrkorådet i många år nu.

– Det är roligt att vara engage-
rad i kyrkan, man känner att 
man gör nytta. Det är väsent-
ligt för hela bygden att kyrkan 
sköts. När något händer i livet, 
så är ju kyrkan en viktig del av 
det. Dessutom är den en vä-
sentlig del av vårt gemensamma 
kulturarv, säger Lennart.

Hans engagemang har inneburit 
att hans nätverk blivit större, 
att han känt fin gemenskap med 
så många människor. Lennart 
ger också beröm åt alla sina 
medarbetare i kyrkorådet, där 
det alltid råder bra stämning. 

Även samarbetet med kyrkoher-
den Mats Andersson-Risberg 
har varit gott.

Ett par timmar i veckan har 
uppdraget som ordförande 
tagit i anspråk, gissar Lennart. 
Protokoll ska skrivas på, faktu-
ror attesteras. Ungefär en gång 
i månaden har kyrkorådet sina 
sammanträden och kyrkofull-
mäktige hålls två gånger om 
året.

– Det kommer nog att kännas 
lite tomt sen, såklart. Men, det 
är dags för andra att ta vid. Jag 
har mycket att göra på gården, 
så sysslolös blir jag inte. Och 
så har jag ju Tisdagskören och 
Tisdagsklubben.

Även om han lämnar sin ordfö-
randepost, så lämnar han verk-
ligen inte kyrkans värld. Varje 
söndag går han i kyrkan nå-
gonstans i församlingen. Sedan 
många år är han även kyrkvärd 
i Virke.
– Och det hade jag tänkt fort-
sätta med!

Lennart Englesson 
slutar efter mer än 
50 år i kyrkopolitiken 
”Det är roligt att vara engagerad i 
kyrkan för man känner att man gör 
nytta”.

Kyrkoval 2017-09-17
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Efter 22 år går Kävlinge 
församlings kamrer Brita 
Wahlström i pension.

På hösten 1995 stegade Bri-
ta Wahlström in på Kävlinge 
församlings expedition för 
att börja sitt då nya jobb som 
kyrkokamrer. Hon kom från en 
tjänst på kommunen och hade 
innan dess arbetat på bank.

Under åren som gått har Brita 
gjort så mycket mer än fått eko-
nomin att gå ihop och lönerna 
utbetalda till de anställda i 
församlingen. Hon har arbetat 
som arbetsledare för vaktmäste-
riet, varit värd vid begravning-
ar, ryckt in som vaktmästare 

både här och där, kavlat upp 
ärmarna och diskat och serve-
rat precis när det behövts. ”Det 
kan jag göra”, är Brita alltid 
snabb att säga ifall lucka upp-
står någonstans.

Kyrkoherde Mats Anders-
son-Risberg beskriver sin och 
Britas relation som ”ett gott 
äktenskap”.

– Vi har haft det bra tillsam-
mans och även om vi haft olika 
åsikter i många frågor, så har vi 
ändå oftast enats till slut, säger 
Mats.

Han uppskattar Britas plikttro-
genhet och har inga problem 
att förstå hennes underfundiga 

humor. Att hon slutar nu i höst 
är något han självklart både 
förstår och beklagar.

– Jag känner redan en stor sak-
nad och tomhet, precis som de 
flesta av oss nog gör. Det blir så 
klart inte detsamma med en ny 
kamrer, men det kommer också 
att bli jättebra, är jag helt säker 
på.

Nu kan Brita ägna sig mer åt 
sina kära barnbarn och engage-
ra sig i den församling hon bor 
i. Och den församlingen är bara 
att gratulera, eftersom de har 
en kompetent frivilligarbetare 
och förtroendevald i Brita!

Tack för dessa 22 år, Brita!

Brita byter 
pengar mot 
pensionärs-
livet
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Vill du vara med och säga ”tack för lång och trogen tjänst” till Brita?
Den 1 oktober klockan 18 blir det musikmässa i Korsbackakyrkan till Britas ära.

En enklare måltid serveras.

Varmt välkommen!



Efter mer än tjugo år som 
revisor hos Ernst & Young 
AB ville Helen Isaksson 
prova något nytt. I juni 
började hon som kyrko-
kamrer i Kävlinge försam-
ling.

Huruvida det blir mer än tjugo 
år som kamrer i församlingen 
också är förstås omöjligt att 
säga i nuläget.

Helen Isaksson började hos sin 
förra arbetsgivare när hon var 
nyutexaminerad civilekonom 
i mitten av 1990-talet. Efter 
några år som yrkesverksam, 
gick hon dessutom en kurs i re-
visorsjuridik och kunde därefter 
lägga till ordet ”auktoriserad” 
på visitkortet.

Hon arbetade på kontoren i 
Malmö några år, i Stockholm 
en tid, därefter i Malmö igen 

för att slutligen hamna i Lund, 
där hon också bor tillsammans 
med maken och de tre barnen.
Siffror är Helens passion och 
att arbeta för att kundernas 
årsredovisningar ska vara 
rättvisande, är något hon gillar. 
Men, i takt med att konkurren-
sen om kunderna hårdnat, har 
hon känt en längtan till något 
annat.

– Jag är jätteduktig på siffror 
och har trivts bra med mitt 
jobb. Men, jag är ingen säl-
jare, jag är inte bekväm med 
att ständigt marknadsföra mig 
själv.

Så när hon såg församlingens 
annons där en ny kyrkokamrer 
efterfrågades, var det som om 
den talade till henne, inte minst 
eftersom hon under sin tid 
på Ernst & Young också haft 
församlingar som kunder. Här 
får hon allt det hon tycker är 

så roligt: ansvar, att kontrollera 
siffror, lägga budget och följa 
upp den och analysera. Samt 
ibland en del andra arbetsupp-
gifter kombinerat med arbets-
kamrater i varierande åldrar.

Helen beskriver sig själv som 
hjälpsam, lojal och en som inte 
ger upp i första taget. En stor 
del av fritiden går åt till barnen, 
men också för att fixa i huset. 
Att läsa en och annan deckare 
samt börja motionera, ingår i 
hennes framtidsplaner.

Välkommen till
Kävlinge församling,

Helen!

Helen gillar 
ansvar och 
omväxling
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Välkommen till våra verksamheter! (Kontaktuppgifter se s. 17 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 (alla åldrar)
Änglabus 
Musik, sång och lek. På samma gång! För dig som är 4–6 
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 16.30–17.30
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. Terminens program, se s. 12.

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 Kyrkliga 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 till oss.

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 hösten visas film i församlings-
hemmet, Birgittasalen, några onsdagar. 
Efteråt fikar vi och samtalar om filmen 
vi sett.
Ingen föranmälan eller entréavgift.

Tid och datum är klockan 18.30–21 
den 6/9, 4/10, 1/11, 29/11
För detaljerat program se
www.svenskakyrkan.se/kavlinge
Kontakt: Eva Borgström

Församlingshemmet, Birgittasalen
Torsdagar udda veckor klockan 12

V Ä L
K O M

M E
N
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Kalendarium
SEPTEMBER

3 12 e Trefaldighet 11.00 Upptaktsmässa, körer, kandidaterna i kyrkovalet presenteras i Korsbackakyrkan, lätt 
lunch serveras i Birgittasalen efteråt

6 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Sameblod

9 Lördag 10.00 Höstmarknad i Kävlinge centrum

10 13 e Trefaldighet 11.00

14.00

Jubileum i Gamla kyrkan, vi firar att kyrkan fyller 860 år med högmässa och föredrag 
av docent Anders Ödman som berättar om Kävlinges historia, enkel lunch serveras på 
plats
EKO-gudstjänst med kaffe och söndagsmarknad i Virke kyrka

13 Onsdag 18.30 Jubileumsfirande med orgelafton och ostbricka i Gamla kyrkan

14 Torsdag 12.00 Terminsstart middagsbön med sopplunch

17 14 e Trefaldighet
KYRKOVAL

11.00
14.00

Högmässa med kaffe i Stora Harrie
Dragspelsklubben spelar ”Låtar vi minns” i Korsbackakyrkan
KOM IHÅG ATT GÅ OCH RÖSTA (tider och plats, se sidan 4)

20 Onsdag 17.30 Spaghettikväll i Birgittasalen

24 15 e Trefaldighet 11.00
14.00
18.00

Nallegudstjänst med bibelutdelning i Korsbackakyrkan
Nallegudstjänst med bibelutdelning i Lilla Harrie kyrka
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

26 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

27 Onsdag 19.00 Församlingsafton med med Pelle Nilsson, Anders ”Persa” Persson och Mats Andersson 
Risberg som spelar ”Låtar vi glömt” i Södervidinge kyrka

OKTOBER

1 Mikaels dag 18.00 Musikmässa i Korsbackakyrkan, kamrer Brita Wahlström avtackas, enklare förtäring 
serveras

4 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Fyren mellan haven

7 Lördag 14.00 Café Världens Barn i Birgittasalen

8 Tacksägelsedagen 11.00
14.00
18.00

Skördegudstjänst med kyrkkorv, barnverksamheten medverkar i Lilla Harrie kyrka
EKO-skördemässa med Harrie–Wirke kyrkokör, kaffe och marknad i Virke kyrka
Skördegudstjänst med körsång i Korsbackakyrkan

11 Onsdag 19.00 Församlingsafton med Cantrices i Birgittasalen

15 18 e Trefaldighet 11.00
15.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Invigningsmässa med fest i Stora Harrie kyrka

22 19 e Trefaldighet 11.00
18.00
18.00

Högmässa med Englandskonfirmander i Korsbackakyrkan
Flöjtkonsert i Södervidinge kyrka
Gospelgudstjänst i Korsbackakyrkan

25 Onsdag 19.00 EKO-församlingsafton, docent Anders Ödman berättar om Virkes historia i Virke kyrka

29 20 e Trefaldighet 14.00
18.00

Musikgudstjänst med kaffe i Lilla Harrie kyrka
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

31 Tisdag 10.00
18.30

Småbarnsgudstjänst i Gamla kyrkan (OBS! Platsen!)
Lutherjubileumsgudstjänst i Gamla kyrkan, enklare måltid serveras på plats

(Läs mer om några av evenemangen på sidorna 12–13)

10



NOVEMBER

1 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Lion

3 Allhelgonaafton 14.00
14.00

Kaffe i kyrksalen i Södervidinge kyrka klockan 14–16
Kaffe i vapenhuset i Stora Harrie kyrka klockan 14–16

4 Alla Helgons 
dag

10.00
10.00
10.00
10.00
17.00

Meditation i Kristofers kapell klockan 10–14
Kaffe i Korsbackakyrkan klockan 10–14
Kaffe i Kyrksalen i Södervidinge klockan 10–14
Kaffe i vapenhuset i Stora Harrie klockan 10–14
Musikmässa i Gamla kyrkan

5 Söndagen e Alla 
Helgons dag

14.00
16.00
16.00
18.00
18.00

EKO-minnesgudstjänst i Virke kyrka (med reservation för ändring)
Minnesgudstjänst i Lilla Harrie kyrka
Minnesgudstjänst i Södervidinge kyrka
Minnesgudstjänst i Stora Harrie kyrka
Minnesgudstjänst i Korsbackakyrkan

7 Tisdag 17.00 Spaghettikväll med drop-in klockan 17–19 i Lilla Harrie byagård

12 22 e Trefaldig-
het

11.00
14.00

Nallegudstjänst i Korsbackakyrkan
EKO-mässa med kaffe och marknad i Virke kyrka

19 Söndagen före 
domssöndagen

11.00 Högmässa med kaffe i Gamla kyrkan

26 Domssöndagen 11.00
18.00

Jubilarernas dag i Korsbackakyrkan
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

28 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

29 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Fiendeland

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!

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
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Gott och blandat september-november

Tisdagsklubbens höstprogram 2017 (tisdagar klockan 14)

5/9 Terminsstart i Gamla kyrkan, därefter kaffe i Birgittasalen

12/9 Tina visar höstens mode från Seniorshopen

19/9 Gillhögskören tar ton

26/9 Utfärd till hemlig plats

3/10 Anders ”Persa” Persson sjunger, spelar och underhåller med minnen 
från revyer och teater

9/10 Ullaredsresa

10/10 Ingmar Skogar visar bilder från Costa Rica

17/10 Ewa-Gun Westford: ”Jag är inte bara polis, jag är människa också”

24/10 Roland Borg är tornväktare i tredje generationen

31/10 Gunnel och Gert Nordstrand bjuder på melodier som man glömt och 
som man kommer ihåg

7/11 Leif Winther berättar om blommor och bin och honung

14/11 Ronny Carlström sjunger skånska visor och annat

21/11 Carina och Kenneth – Gamla godingar

28/11 Liljas orkester spelar upp

5/12 Julfest med julmat och änglakören (OBS! Tiden är klockan 13)

12/12 Luciafest med småstjärnorna

PÅ

KALENDERN

s. 10–11

HÅLL KOLL

SÅ MISSAR

DU INGA

EVENEMANG
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NYSTART. Den 3 september är det dags för 
upptaktsmässa. I år dessutom med ett särskilt 
inslag, nämligen att en del av kandidaterna i kyr-
kovalet presenterar sig. (Bilden är från fjolårets 
upptaktsmässa).

ÄLDST. I september uppmärksammar vi att
församlingens äldsta kyrka, Gamla kyrkan i
Kävlinge, fyller 860 år 2017.

LJUST. Under Allhelgonahelgen är flera av 
kyrkorna öppna. Kom, sätt dig och vila i 
stunden, minns de av dina nära och kära som 
inte längre är med oss, tänd ett ljus för dem 
och för alla de du har kvar. Kaffe serveras 
och det blir även minnesgudstjänster.
Se mer i kalendern s. 10–11.



EKO. En dag i månaden hålls 
eko-gudstjänst/mässa i Virke kyrka, 
med marknad efteråt. På markna-
den säljs bara närproducerat av 
olika slag. Vill du själv stå och sälja? 
Kontakta Carina Fredin på telefon 
070-524 56 07.

PÅ

KALENDERN

s. 10–11

SÅ MISSAR

DU INGA

EVENEMANG
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Kallelse till
500-årsjubileum!

Vi skola fira att den 
31 oktober i Herrans 
år 1517 blev en histo-
risk dag för kristen-
domen, ity det var 
då som Luther fast-
slog sina teser.
Vänligen läs mer 
å sidan 14 i denna 
skrift.

DRAGIGT. Sveriges dragspelsklubb lirar låtar vi minns den 17 september. Och just denna dag är det 
något annat du också bör komma ihåg: gå och rösta i Kyrkovalet!

FRÄSCH. Stora
Harrie Kyrka har 
byggts om en del och 
nyinvigs med festlig-
heter i oktober.

DRAMATISKT. Våra populära 
filmkvällar med eftersits fortsät-
ter så klart.
Du hittar dem i kalendern och 
kan läsa mer om filmerna på:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge
Fika ingår!

GOSIGT. Nallar och andra 
gosedjur är särskilt välkomna 
när det är nallemässa/guds-
tjänst. Psst... även vuxna får 
ta med sig nalle, såklart!



På 
porten 

till slotts- 
kyrkan i 

Wittenberg 
spikade Martin 

Luther upp sina 95 
teser den 31 oktober 

1517. Han ville starta 
en diskussion om avlats-

brev, alltså brev med skriftliga 
syndaförlåtelser, utfärdade av 

kyrkan. Luthers inställning i frågan 
ledde till bannlysning och fredlöshet.

Han tog de fattigas parti och bekymrade 
sig över människor som var rika nog att 

köpa avlatsbrev och därför ansåg sig kunna 
leva lite hur de ville – de hade ju redan köpt

syndernas förlåtelse.
Luther ville reformera kyrkan och få den att återgå 

till dess ursprungliga och äkta form. 
Under sin livstid hann Martin Luther, som föddes 1483 i 

Eisleben i nuvarande Tyskland, bland annat med att översät-
ta Bibeln till tyska. Han författade en stor mängd böcker och 

blev både teologie doktor och universitetsprofessor i bibelveten-
skap.

Den 31 oktober 2017 firar vi 500-årsdagen av uppspikandet 
av teserna, D-dagen för reformationen som banade väg för

delningen i lutheransk kristendom och katolsk dito.
Klockan 18.30 i Gamla kyrkan hålls en särskild jubileumsgudstjänst 

där en Lutherinspirerad måltid serveras.

Välkommen!
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September är diakonins månad. 
Den 10 september är diakonins 
dag. Varje år har diakonins må-
nad ett särskilt tema. I år, precis 
som i fjol, uppmärksammas 
ungas psykiska ohälsa.

– Vi har särskilt fokus just 
denna månad, men temat pågår 
hela året också, säger Anna 
Rubin som är diakon i Kävlinge 
församling.

Unga människors psykiska 
ohälsa tycks växa. Men, vad 
innebär egentligen denna ohäl-
sa? Ja, det finns antagligen lika 
många svar på den frågan som 
det finns individer.

– För en person kanske det 
innebär att vara deprimerad. 
För någon annan betyder det 
att få panikångest i olika situa-
tioner. Det är så brett.

Att de unga ibland inte mår 
bra har så klart många orsaker. 
Stress i skolan eller i början av 
det yrkesverksamma livet, krav 
både från den unga själv och 
från omvärlden. Svajig självbild 
och sviktande självförtroende.

– När saker och ting ställs på 
sin spets är det inte alla som 
klarar av att hålla huvudet kallt 
och det gör att man inte mår 
bra.

Som diakon, som kyrkans 
representant, har Anna en roll 
hon beskriver som ”en gåva”. 
Att få lyssna och se, få möta så 
många människor i olika åldrar 
och med varierande bakgrund, 
är det bästa med yrket.

– Och det är så viktigt att vi 
bjuder in till allt vi har att er-
bjuda. Enskilda samtal för den 

som behöver det, aktiviteter av 
olika slag. Vi stärker det po-
sitiva och främjar människors 
intressen. Om någon tycker om 
att sjunga, då har vi flera olika 
körer att välja på. Den som 
gillar att spela biljard kan göra 
det, till exempel. De unga får 
stöd av varandra också.

Alla gillar inte att ha full rulle. 
De väljer istället något stillsam-
mare, som bön eller bara tyst-
het, vila.

Kyrkan är en viktig del av sam-
hället och är med och driver 
dess förändringsarbete. Kyrkan 
står också för stabilitet och 
trygghet.

– Det är roligt när man stöter 
på människor som överraskas 
när de får veta allt som kyrkan 
gör!

Uppdrag
diakoni 2017: 
hur får vi de unga 
att må bättre?
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Alla skönlitterära genrer 
får plats i Kävlinge försam-
lings bokcirkel Läslusten. 
Från feelgood till thriller.

För ungefär fem år sedan starta-
des Läslusten. Eva Falck, en av 
församlingens präster, har hållit 
i verksamheten hela tiden.
– Vi är en grupp kvinnor, för 
det har hela tiden bara varit 
kvinnliga deltagare, som tyck-
er om att läsa böcker och som 
verkligen är allätare. Vi läser 
brett, det finns ingen särskild 
röd tråd under terminerna med 
speciella teman eller så, berättar 
Eva Falck.

En gång i månaden träffas 
gruppen, som i nuläget är nio 
kvinnor stark.

Till varje gång har en utvald 
bok lästs av deltagarna.

– Det händer ju att någon del-
tagare verkligen inte alls känner 
att hon kommer in i boken och 
därför inte läser den färdigt. 
Och det är helt okej, ingen är 
tvingad att läsa. Eftersom det 
är så vitt skilda böcker vi läser 
så är det självklart att varje bok 
inte tilltalar alla. Vi måste få ha 
olika åsikter, det berikar sam-
talen.

Alla får komma med förslag 
på böcker att läsa och därefter 
väljer man.

– Vi möts och har ett samtal 
om boken. I nästan all litteratur 
hittar man existentiella frågor 

som berör, frågor om livet. Och 
deltagarna har väldigt olika 
bakgrund och är i olika åldrar, 
så det gör samtalet spännande.

Varje termin brukar gruppen 
dessutom delta i någon guds-
tjänst där man tillsammans 
gestaltar en bibelberättelse. När 
det är dags att avrunda vårter-
minen görs en studieresa.

Vill du veta mer om 
Läslusten?
Kontakta gärna Eva.
Du når henne här:
046-73 99 14
070-319 00 42
eva.falck@svenskakyrkan.se
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Kontakt

Kävlinge kyrkliga 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

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

Pastorsexpeditionen Västergatan 7,
244 30 Kävlinge.
Telefon 046-73 99 00 (vardagar 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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Trädgårdsexperten Gunnel Carlson gästade 
Tisdagsklubben i mitten av maj.

Vädret höll sig i schack när det var gökotta 
nere vid ån i början av maj.

Py Bäckman, pianist Ann Marie Henning 
och körer från Kävlinge församling ord-
nade sköna toner i Korsbackakyrkan på 
pingstdagen.

Sammy Rimington jazzade loss i Korsbackakyr-
kan sista söndagen i juli.

Sommarallsång i Kyrkparken är fortfarande populärt, 
vilket märktes på premiären.

Folkkära artisten Cornelis låtar var temat i 
Virke den andra söndagen i juli.
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Konfirmander 
firar midsom-
mar, Eastbour-
ne 2017.

Anna 
Rubin 
och 
Carina 
Fredin på 
språng 
till vår-
mark-
naden i 
Kävlinge.

Sommarkyrkogudstjänsten i Stora Harrie lockade 
många besökare.

Manzi Marimba höll igång gunget på 
försommarfesten i Södervidinge.

Fia med knuff – en minimusikal om allas lika värde, 
spelades sista söndagen i maj i Korsbackakyrkan.

Jubilarernas dag firades traditionsenligt i 
början av juni.
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TÄVLING! VINN HIMMELSK HONUNG!
Vem av de anställda i Kävlinge församling brukar bära smycket du ser på bilden?
Vi vill veta både namn och yrkestitel.
Skicka ditt svar antingen på ett vykort eller via e-post, 
märk kortet/mejlet ”Tävling”.
Kom ihåg att även skriva ner ditt namn och telefon-
nummer, så slår vi dig en signal ifall just du vinner.
Vi lottar ut vinsten till någon av er som svarar rätt.

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

SENAST DEN 30/9 VILL VI HA SVARET!

Välkommen till Kävlinge församling, både i verkligheten och på webben!

Besök oss på:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge
www.facebook.com/kavlinge.forsamling
Dessutom hittar du våra kyrkor på facebook.
Vår förskola Stjärnan har så klart också en hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kavlinge/kyrkans-forskola-stjarnan

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

SISTA SIDAN                                                                                                                     

DU GÖR SKILLNAD. Världens Barn är ett solidaritetsprojekt 
som engagerar stora delar av Sverige. De insamlade pengarna går 
till projekt och förebyggande insatser som ska förbättrar barns 
situation runt om i världen. Pengarna arbetar i de svåraste område-
na, där de mest utsatta finns, där de som behöver allra mest hjälp 
– både akut och på längre sikt – finns. På så sätt stärks de lokala 
samhällena och dess egen förmåga att klara av kriser av alla slag.

Den 7 oktober arrangerar vi Café Världens Barn i Birgittasalen, med 
start klockan 14. Kom, ha en trevlig stund i gott sällskap, ge ditt 
stöd. Allt räknas, du gör skillnad!

Varmt välkommen!


