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MATS inleder
Så har vi haft jul igen och den varar ju ända fram till påsken? Nej, just det – däremellan 
kommer fastan.

Fastan? Vad tänker du när du hör ordet ”fasta”? Kanske en kur med bara vätskeintag av 
olika nyttiga slag under några dagar, för att du ska göra dig av med lite överflödigt fluff 
runt midjan? Det brukar flyga förbi ord som ”detox” och ”reningsprocess” och ”kick-start” 
just när olika hälsogurus vill uppmana oss att inte äta fast föda under ett varierande antal 
dagar.

Fastetiden sett ur ett kristet perspektiv är ett bredare begrepp.

Den börjar fyrtio dagar före påsk och avslutas på påskafton. På söndagar fastar man inte. 
De närmaste dagarna före fastan kallas för fastlagstiden som betyder fest och att smörja 
kråset för dem som vill det. På askonsdagen kommer den kristna fastetidens ”kick-start”.
Att fasta betyder inte nödvändigtvis att inte äta. Istället kan man säga att det handlar om 
att avstå från något för att vinna något annat. Du kan göra din ”detox” på ett mer själs-
ligt, andligt och för all del även konkret, plan.

Låt mig ge ett exempel: Om du väljer att inte använda din mobiltelefon lika frekvent som 
vanligt, så får du mer tid till förslagsvis bön och eftertanke. Om du låter bli att köpa godis 
och istället lägger pengarna du skulle använt till detta i en burk, så kan du när fastan är 
slut tömma burken och ge slantarna till någon som bättre behöver dem.

Jesaja beskriver det bra i sin bok: ”Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfär-
diga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela 
ditt bröd med den hungrige... ” (Jesaja 58:6–7).

Du väljer själv vilken väg du vill ta, hur just din fastetid ska se ut, 
vad den ska innebära för din del och vad den eventuellt gör för 
inverkan på någon annan. Det finns inga tvång – bara möjligheter. 
Och det tycker jag är skönt, för var och en ska få forma sin tro, 
sitt liv.

Allt gott,

Mats Andersson Risberg
kyrkoherde i Kävlinge församling
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Välkommen på Wienercafé!
Modevisning från Seniorshopen, Klädbutiken i
Södervidinge samt Lindri. Försäljning av kaffe
med tårta och lotterier. Musikunderhållning.

Förutom att du får en trevlig eftermiddag, känns 
det väl gott att veta att alla intäkter går till Svenska 
kyrkans fastekampanj ”Att resa sig starkare”?

Välkommen till Birgittasalen i församlingshemmet!

24 mars klockan 14–16
(dörrarna öppnas klockan 13.30)

Arrangörer: Kävlinge arbetsförening och Södervidinge kyrkliga syförening
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Tillsammans gör vi skillnad
Har du kläder eller skor eller båda delar som du 
inte längre behöver? I så fall finns det nån annan 
som gärna skulle ta över dem.
Kävlinge församling tar emot din gåva och ger 
den vidare till Citydiakonalen i Malmö.

Plats: Rinnbovägen 32 i Kävlinge
När: den 29 maj klockan 17–20

Tack på förhand!

Frågor?
Kontakta Anna Rubin 070-245 67 77
eller Irene Andersson 070-263 99 34
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Från påsk till pingst      på bara tretton steg
Fettisdagen 
är sista dagen 
innan den 
fyrtio dagar 
långa faste-
tiden.

Askonsdagen inleder fastan. 
Enligt gammal tradition gör 
prästen korstecken i pannan 
med aska på dem som deltar 
i mässan denna dag. Det görs 
som en påminnelse om vår 
dödlighet. Människan är
skapad av stoft och ska
återvända till jord.

Fastetiden betyder inte nödvändigtvis att man inte äter. I äldre 
tid avstod man först och främst från kött, men även från 
mjölkmat som exempelvis smör.
Senare har det mildrats så att många väljer att inte äta kött.
Några inskränker sig till ett mål mat om dagen. Det hindrade, 
i alla fall förr, inte alla från att ta en bägare öl på förmiddagen 
här i Norden och bodde man längre söderut i Europa avstod 
man inte heller vin.
Söndagar fastar man inte alls.
Att fasta kan också innebära att man avstår från någonting 
annat. Kanske att gå på bio, eller att sitta vid datorn. Att tänka 
lite extra på sina medmänniskor kan vara en del i fastetiden.
För katoliker finns i alla fall två obligatoriska fastedagar: 
askonsdagen och långfredagen.
Inom Svenska kyrkan finns 
inga särskilda påbud från 
till exempel biskopen, det 
är mer frivilligt.
Fastetidens sista dag är 
påskafton.

Midfastosöndagen är den fjärde 
söndagen i fastetiden. Symbolen 
för denna dag är oblaten – livets 
bröd som befriar från skuld. Jesus 
är brödet som kommit för att köpa 
mänskligheten fri.

•
Den femte söndagen i fastetiden sammanfaller i 
år med Jungfru Marie bebådelsedag och markerar 
start för andra stadiet i fastan och är inledningen på 
passionstiden. ”Passio” är latin och betyder lidande, 
man ska tänka på Jesu kval. På 1600-talet fanns det 
något som hette ”passionskompass”. Den visade olika 
aspekter av Jesu lidande och användes för att medi-
tera just i passionstiden.

•

Palmsöndagen inleder Stilla veckan, dagarna precis före 
påskdagarna. På ett lugnt och stillsamt sätt förbereder man 
sig för påsken. Palmbladet är en symbol för seger och
hyllning. När Jesus red in i Jerusalem hyllade folket honom 
med palmgrenar.

2

6

54

3

•1



5

•

• •

Från påsk till pingst      på bara tretton steg

Onsdagen i Stilla veckan kallas 
dymmelonsdag efter den
medeltida seden att vira tyg kring 
kyrkklockornas kläppar för att de 
skulle ljuda dovt. Ibland byttes 
kläppen ut mot en träkläpp, alltså 
en dymmel. 

På skärtorsdagen instiftade Jesus det nya förbundets 
måltid, alltså nattvarden. Han bad oss att fira den till hans 
åminnelse. En gammal tradition som hör till denna dag är 
fottvagningen. Jesus tvättade lärjungarnas fötter innan de 
gick till bords, för att visa att han var deras tjänare. Detta 
görs symboliskt i en del svenska församlingar. Förr bjöd 
klostren ofta in fattiga på skärtorsdagen, de fick fottvätt 
och mat. Skärtorsdagen är en glädjens dag.

På långfredagen går Jesus i 
döden för vår skull. Denna dag 
står korset i fokus. Dessutom 
bes särskilt utförliga förböner 
för hela världen denna dag. Förr 
fick inte barnen leka denna dag 
och väldigt långa predikningar 
hölls. På engelska heter dagen 
”Good Friday”, en dag för för-
soning. Korsfästelsen är sorglig 
men leder till något väldigt bra.

•
På påskafton låg
Jesus i graven. I 
kyrklig tradition 
är dagen stilla. På 
kvällen går man 
till kyrkan och firar 
påsknattsmässa, 
som symboliserar 
vakan vid Jesu grav. 
Denna mässa
kallas ”Vigiliemässa”. 
Förr döptes många
denna dag.

På påskdagen uppstod Jesus ur sin 
grav igen och gav människan tron på 
livet efter döden, det eviga livet.
Annandag påsk är dagen då lärjung-
arna såg Jesus ta en bit bröd, läsa 
tackbönen och bryta brödet. Då 
öppnades deras ögon och de kände 
igen honom.
Annandagen är en så kallad efterfir-
ningsdag, precis som annandag jul, 
som markerar ledighet och att det är 
en stor högtid.

•
• •

Enligt legenden blev Kristi
fotavtryck kvar på stenen när han 
lyftes upp i höjden i lärjungarnas 
åsyn, på Kristi himmelfärdsdag. Då 
hade han varit återuppstånden i 
fyrtio dagar.

Tio dagar efter Kristi himmelsfärd är 
det pingst. Då firar vi att Guds ande, 
hjälparen, är hos oss. När den helige 
Ande kom till lärjungarna dånade det 
som en stormvind! Lärjungarna blev 
upprymda och pingsten kallas för 
hänryckningens tid.

Hurra, hurra, hurra!
Pingsten är kyrkans födelsedag!
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Från och med den 1 januari i år är Bert Hellberg ord-
förande i församlingens kyrkoråd. Han ser uppdraget 
som en både spännande och rolig utmaning.

– Det känns bra att ha fått förtroendet. De senas-
te fyra åren som förste vice kan man ju se som ett 
slags inskolningstid. Och det var inget att tveka om 
heller, i så fall skulle jag gjort det redan för fyra år 
sedan, säger Bert.

Många församlingsbor förknippar kanske Bert 
först och främst med bokhandeln på Mårtensgatan. 
Hans farmor Carla startade den redan för mer än 
hundra år sedan.
Den övertogs så småningom av hans föräldrar som 
i sin tur lämnade den vidare till Bert och hans bror 
Bo. För några år sedan gick brodern i pension och då 
blev det Bert och hustrun Karin som kunde titulera 
sig bokhandlare.

Bert har tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv 
i bokhandeln, eftersom han började jobba där som 
femtonåring. Men, nu är det snart slut på en hell-
bergsk bokhandelera. I mars stänger butiken.
– Nu har jag vant mig vid tanken. Det är alltid en 
process att behöva skiljas från något och det var en 
hel del sömnlösa nätter innan beslutet fattades.

Att fatta beslut av varierande slag är förstås en 
uppgift som ingår i ordförandeskapet i kyrkorådet.

Berts kollegor i kyrkorådet:

1 v. ordf. Kenneth Thomasson

2. v. ordf. Elsa Andersson, Lilla Harrie

(kyrkorådet har 11 ordinarie ledamöter)

I kyrkofullmäktige:

Ordf. Håkan Johansson

1 v. ordf. Ingemar Andersson

2 v. ordf. Ingrid Johansson

(kyrkofullmäktige har 25 ordinarie ledamöter)

 
– Den största utmaningen är, tror jag, att behålla 
medlemmarna och försöka vända tappet till en posi-
tiv trend istället. Sedan står vi även inför andra saker 
som till exempel att bygga ett nytt församlingshem 
och fortsätta arbetet med Virke EKO-kyrka.

Hur löser man medlemsfrågan?
– Man måste börja med att förstå att det är vårt 
kulturarv. Vi måste tala mer om kristendomen öppet 
och inte skämmas för att vi går i kyrkan. Försam-
lingen har en så fin gemenskap och att vara i kyrkan 
ger lugn och ro, en stunds vila för själen.

Hans eget förhållande till Gud och till den kristna 
tron uttrycker han på ett enkelt sätt.
– Jag tror att där finns något som styr våra liv. 
Sedan vad det är kan vara svårt att ta på, men kalla 
det gärna för Gud. Jag går i kyrkan och jag är även 
kyrkvärd, det skäms jag aldrig för.

Från bokhandel till Bibel
Bert är kyrkorådets nye ordförande
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Småbarnsgudstjänst. En tisdagförmiddag i må-
naden är små barn särskilt välkomna till Korsbacka-
kyrkan tillsammans med nån vuxen. Kom gärna flera 
stycken tillsammans – ju fler vi är, desto roligare, eller 
hur?
Tillsammans firar vi en kort och lekfull gudstjänst med 
mycket sång.
Ta en titt i kalendariet på sidorna 8–9 så hittar du vilka 
datum det är småbarnsgudstjänst.

Varmt välkommen!
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SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar.  
När katastrofen är ett faktum.  
Ge människor kraft att bli  
starkare tillsammans!

Kampanjen pågår den 11 februari – 25 mars.

Sångsugen? Sjung i kör!

Gillar du att sjunga?
I Kävlinge församling finns

körverksamhet för alla åldrar.
Just nu skulle det vara extra roligt

att se fler sångglada i
barn- och ungdomskörerna.

Läs mer om de olika körerna på
www.svenskakyrkan.se/kavlinge/musik

Välkommen!

”Detta är platsen – här är tiden” är den 
spännande titeln på ett projekt som pågår 
just nu i Rönnebergs kontrakt.
Kompositören Daniel Hjorth står för mu-
siken och författaren, tillika journalisten 
Kerstin Weman skriver texten i ett musika-
liskt verk som ska uruppföras i höst.
Texterna utgår från intervjuer som Weman 
gör med människor i alla åldrar i flera av för-
samlingarna i kontraktet, däribland Kävlinge 
församling.
Det blir körsångare, såväl stora som små, 
från Kävlinge, Västra Karaby och Häljarps 
församlingar som uppför verket.
Fler manliga sångare behövs! Hör av dig till 
Lisa Borssén (kontaktuppgifter, se s. 15)

Nytt verk komponeras
Manliga sångare sökes!



Kalendern (med reservation för tryckfel och ändringar)

FEBRUARI

11 Fastlagssöndagen 11.00
14.00

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

14 Askonsdagen 8.30
19.00

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

18 1 i fastan 11.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Södervidinge kyrka

25 2 i fastan 14.00
18.00

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

27 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

28 Onsdag 17.30 Spaghettikväll i Birgittasalen

MARS

2 Fredag 11.00 Världsböndagen firas i Equmeniakyrkan i Furulund, efteråt sopplunch på plats

4 3 i fastan 11.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Gudstjänst med eftermiddagskaffe i Stora Harrie kyrka

7 Onsdag 18.30 Film med eftersits i Birgittasalen: Kungens val

11 Midfastosöndagen 11.00
14.00

Brödmässa med musik i Korsbackakyrkan
EKO-gudstjänst med kaffe och marknad i Virke kyrka

14 Onsdag 19.00 Församlingsafton i Södervidinge kyrka, Dick Harrison berättar, Cantrices sjunger

18 Jungfru Marie
bebådelsedag

11.00
14.00

Mässa med körsång i Korsbackakyrkan, efteråt våffelfest på plats
Våffelgudstjänst, barnverksamheten medverkar, Lilla Harrie kyrka

24 Lördag 14.00 Wienercafé i Birgittasalen (läs mer på sidan 3)

25 Palmsöndagen 14.00
18.00

Palmsöndagsgudstjänst i Södervidinge kyrka
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan

26 Måndag 19.00 Bara Vara i Stilla veckan, Läslusten medverkar, i Gamla kyrkan

27 Tisdag 10.00
19.00

Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan
Bara Vara i Stilla veckan, Läslusten medverkar, i Gamla kyrkan

28 Dymmelonsdag 19.00 Orgelmusik i Stilla veckan, i Gamla kyrkan

29 Skärtorsdag 19.00 Skärtorsdagsmässa med körsång i Gamla kyrkan (OBS! Ingen Bara Vara denna dag!)

30 Långfredag 11.00 Långfredagsgudstjänst med vokalensemble i Gamla kyrkan

31 Påskafton 23.30 Påsknattsmässa i Gamla kyrkan

APRIL

1 Påskdagen 11.00
14.00
18.00

Påskmässa med körsång, blåsare samt ägg och sill i Stora Harrie kyrka
Påskgudstjänst med körsång och kaffe i Lilla Harrie kyrka
Musikmässa med gospelgung i Korsbackakyrkan

2 Annandag påsk 18.00 Emmausmässa med kaffe i Södervidinge kyrka

3 Tisdag 17.30 Spaghettikväll i byagården i Lilla Harrie

4 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: Livet efter dig

8 2 i påsktiden 11.00
14.00

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

15 3 i påsktiden 11.00
18.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Musikgudstjänst med Bellmantema i Lilla Harrie kyrka

22 4 i påsktiden 11.00
15.00

Mässa i Stora Harrie kyrka
Matz-Kennethz spelar i Korsbackakyrkan

24 Tisdag 10.00 Småbarnsgudstjänst i Korsbackakyrkan

25 Onsdag 19.00 EKO-församlingsafton på äppeltema i Virke kyrka

29 5 i påsktiden 11.00
14.00
18.00

Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
Konfirmationsmässa i Korsbackakyrkan
Mässa i Taizéton i Gamla kyrkan
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Kalendern (med reservation för tryckfel och ändringar)

MAJ

2 Onsdag 18.30 Filmkväll med eftersits i Birgittasalen: En bekant främling

5 Lördag 10.00 Vårmarknad i Kävlinge, Kävlinge församling bjuder på kaffe och körsång

6 Bönsöndagen 11.00
14.00

Mässa med Englandskonfirmander i Korsbackakyrkan
Gudstjänst med kaffe i Södervidinge kyrka

10 Kristi himmelfärds dag 14.00 Tornblåsning, EKO-musikgudstjänst och marknad i Virke kyrkas äppelkatedral

13 Söndagen före pingst 11.00
14.00

Högmässa i Gamla kyrkan
Mässa med kaffe i Lilla Harrie kyrka

20 Pingstdagen 11.00
18.00

Gudstjänst med Harrie–Wirke kyrkokör och kaffe i Stora Harrie kyrka
Musikmässa i Korsbackakyrkan

21 Annandag pingst 18.00 Gudstjänst i Södervidinge kyrka

VARJE VECKA (helgfria dagar)
Tisdag 16.00 Sångandakt på Billingshäll

Onsdag 8.30 Morgonmässa i Gamla kyrkan

Torsdag 18.30 Bara Vara i Gamla kyrkan

VARANNAN VECKA (helgfria dagar)
Onsdag, jämna veckor 14.00

14.30
Allsång på Kullagården
Andakt på Kullagården

Torsdag, udda veckor 12.00 Middagsbön med sopplunch i Birgittasalen

Använd gärna kyrktaxi för att åka till våra gudstjänster! Ring 046-71 02 68.

Stora Harrie kyrka är en av Kävlinge församlings sex kyrkor. På bilden ses den tredelade altartavlan av
Einar Forseth. Tavlan var uppsatt i kapellet i många år, men återbördades till kyrkans kor under den senaste
renoveringen som utfördes hösten 2017. En kort tid efter detta avsakraliserades kapellet.
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Kalenderkollen i urval (för fler alternativ och detaljer – se sidan 8–9)

Olika
datum

Barnen är hedersgäster när det är småbarnsgudstjänst 
och nallegudstjänst i någon av våra kyrkor. Precis som 
namnet avslöjar är även nallar och andra gosedjur och 
dockor lika välkomna när det är nallegudstjänst. Alla får 
ta med sig en gosing, även vuxna!

Påsken bjuder många tillfällen
att delta i gudstjänst eller
mässa. Varför inte inleda firandet redan på mån-
dagen? Då, samt på tisdagen, medverkar Läslus-
ten i Gamla kyrkan. En fin start på Stilla veckan!

Olika
datum

Cantrices är en av Käv-
linge församlings fan-
tastiska körer. ”O sister, 
where art thou?” är temat 
när Cantrices sjunger 
på församlingsaftonen i 
Södervidinge.
Musiken, med rötter 
i amerikanska södern, 
varvas med tankar och 
berättelser från livet som 
slav till ett liv i frihet.
Dick Harrison, professor i 
historia vid Lunds univer-
sitet, håller ett spännande 
föredrag i ämnet.
Känn historiens vingslag 
samtidigt som du njuter 
av härlig musik.

14
mars
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En gång i månaden är det 
mässa eller gudstjänst 
med ekologiska förtecken 
i Virke kyrka. Efteråt bjuds 
kaffe och marknad där 
närproducerade varor säljs. 
Har du inte kollat in det 
innan, så är det dags nu!

Olika
datum

Spaghetti är gott! Lite då och då är det spaghettikväll i Kävlinge 
församling. Klockan 17.30 sätter vi oss till bords och njuter av 
vällagad mat. Vi är antingen i Birgittasalen, eller i Lilla Harrie 
byagård (se kalendern). Barn i sällskap med vuxna är välkomna!

28 febr.
3 april
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Matz-Kennethz står för 
skönt, musikaliskt gung 
emellanåt i någon av våra 
kyrkor. Denna gång är det 
i Korsbackakyrkan. Sätt ett 
kryss i din almanacka så du 
inte missar det!

22
april

Helt vanliga gudstjänster och mässor finns 
självklart också med i församlingens utbud. 
När det är mässa finns möjlighet att delta i 
nattvarden, för dig som vill det. Vackra psal-
mer, valda efter var i kyrkoåret vi befinner 
oss, sjungs. Men, även
annan musik kan förstås
förekomma. Ett besök i
någon av våra kyrkor ger
en stunds ro i själen.

Olika
datum

Fjäriln vingad syns på 
Haga är en av många 
melodier som kompo-
nerades av den svenske 
tonsättaren Carl Michael
Bellman på 1700-talet.
Bellmans musik är
temat som gäller när det 
är musikgudstjänst i Lilla 
Harrie kyrka den 15 april.

15
april

Olika
datum

Körsång står ofta på schemat 
i kyrkorna. Om du är särskilt 
förtjust i sådan sång, så har du 
många tillfällen att se fram emot.

Församlingens pensionärsförening 
heter Tisdagsklubben. Du som vill 
vara med kan se fram emot många 
intressanta och trevliga samman-
komster under terminstid.
Från och med februari till och med 
maj månad är det träff varje helgfri
tisdagseftermiddag klockan 14.
Tänk på att den 1 maj i år infaller på 
en tisdag!

Varje
tisdag Filmvisning med 

eftersits vankas 
ungefär en gång 
i månaden. Efter 
filmen fikar vi och 
samtalar om det vi 
sett. Fri entré och 
ingen föranmälan.

Fyra
onsdagar
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Sett och skett – ett urval av händelser i församlingen

Glatt. Många tittade 
in när det var öppet 
hus i Birgittasalen  i 
början av december. 
Pyssel och fika till 
alla!

Julspel 2017. ”Den magiska stjärnan” hette årets julspel, som visades i Korsbackakyrkan vid flera tillfällen. 
Flera hundra personer, mestadels barn, såg och hörde evangelieberättelsen i annorlunda tappning.
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Fullsatt. Det var härlig stämning på Billingshäll när det vankades gamla musikaliska godingar med Kenneth 
och Carina och några till,  i slutet av november.

Avtackning. Efter lång tid som ordförande i kyrko-
rådet, avtackades Lennart Englesson i december.

Jubilarer. Det har blivit något av en tradition att fira 
Jubilarernas dag två gånger om året. I november var 
det dags igen i Korsbackakyrkan.

Tomtebygge. Församlingspedagogerna Catarina och 
Irene är mästare på att förvandla granris till tomtar.

Mumsfilibabba. Nöjda miner på sopplunchen i slutet 
av november. Soppa smakar smaskens!

Avsakralisering. Efter en ceremoni med kontrakts-
prost Per Svensson, kyrkoherde Mats Andersson 
Risberg och kyrkorådsordförande Lennart Englesson, 
är kapellet i Stora Harrie numera bara ett förråd.
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Välkommen till våra verksamheter!
Kontaktuppgifter (utöver de som anges) hittar du på sidan 15.
För fler detaljer se www.svenskakyrkan.se/kavlinge

Vad? Var? Klockslag? Dag? Vem ska jag kontakta?
GUDSTJÄNSTER OCH MÄSSOR
Olika gudstjänster 
och mässor

I våra kyrkor Se kalendern sid. 8–9 Se kalendern sid. 8–9 Pastorsexpeditionen m.fl.

FÖR DE YNGRE BARNEN
Babyrytmik Korsbackakyrkan 11–11.40, 13–13.40 Tisdag Anna Lindelöf

Öppet hus Rinnbovägen 32
Lilla Harrie byagård

9–12
14–16, 17.30–19

Fredag
Tisdag

Anna Rubin, Lisa Borssén
Ann-Margreth Jakobsson (tel. 
046-24 96 58, 0735-73 40 51), 
Catarina Brenden

FÖR DE ÄLDRE BARNEN
Miniorer Korsbackakyrkan

Rinnbovägen 32
Rinnbovägen 32

14–16
14–16
14–16

Måndag
Tisdag
Onsdag

kavlinge.bou@svenskakyrkan.se

Juniorer Korsbackakyrkan
Rinnbovägen 32

14.30–16.30
14.30–16.30

Torsdag
Fredag

kavlinge.bou@svenskakyrkan.se

Toniorer Korsbackakyrkan Efter skolan Onsdag kavlinge.bou@svenskakyrkan.se

KÖRSÅNG OCH MUSIK
Änglabus Sockervägen 6, 2 vån. 16.30–17.15 Onsdag Anna Lindelöf

GodIs-kören Församlingshemmet 18–18.45 Tisdag Anna LIndelöf

NonStop-kören Församlingshemmet Direkt efter skolan Onsdag Lisa Borssén

The Saints Församlingshemmet 17–18 Tisdag Lisa Borssén

Kävlinge gospel Församlingshemmet 19.20–21.20 Tisdag Anna Lindelöf

Cantrices Församlingshemmet 19–20.30 Onsdag Lisa Borssén

Harrie–Wirke 
kyrkokör

Församlingshemmet 19–21.30 Torsdag Hans-Peter Frank

Tisdagskören Församlingshemmet 13–13.45 Tisdag Hans-Peter Frank

Dragspelsklubben Församlingshemmet 18.30 Måndag, jämna veckor Kenneth Thomasson
(tel. 0702-32 58 77)

FÖR DIG SOM ÄR LEDIG PÅ DAGARNA
Biljardcafé Församlingshemmet 9–11 Tisdag Pastorsexpeditionen

Dart för damer Församlingshemmet 9.30–11 Torsdag Pastorsexpeditionen

Tisdagsklubben Församlingshemmet 14 Tisdag Laila Johannesson
(tel. 046-73 06 91)

Frivoliteter Församlingshemmet 9.30–11 Tisdag Pastorsexpeditionen

Sopplunch Församlingshemmet 12 Torsdag, udda veckor Pastorsexpeditionen

GOTT OCH BLANDAT
Filmkvällar Församlingshemmet 18.30 Se kalendern sid. 8–9 Eva Borgström

Besöksgruppen Olika adresser Olika tider Olika dagar Eva Borgström

Kävlinge arbets-
förening

Församlingshemmet 18 En onsdag i månaden Elsa Hansson
(tel. 046-73 36 54)

Södervidinge kyrk-
liga syförening

Södervidinge kyrka 18 Tredje måndagen i 
månaden

Maj-Britt Håkansson
(tel. 046-73 25 16)

Virke kontaktgrupp Hemma hos deltagare 14 Första tisdagen i
månaden

Barbro Englesson
(tel. 070-876 24 70)

Läslusten Församlingshemmet 18–20 En tisdag i månaden Eva Falck



Församlingsgården med Birgittasalen
ligger på Västergatan. Ingång till Birgit-
tasalen runt hörnet, från Slöjdgatan.
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Kävlinge församling
Västergatan 7
244 30 Kävlinge
046-73 99 00

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

Öppet för besök och telefon kl. 9.30–12 
mån–tis, tor–fre (onsdagar stängt)
kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/kavlinge
facebook.com/kavlinge.forsamling

Kontakta oss!

Mats Andersson Risberg

kyrkoherde

046-73 99 01

070-319 80 94

mats.a.risberg@svenskakyrkan.se

Helen Isaksson

kamrer

046-73 99 02

070-324 96 26

helen.isaksson@svenskakyrkan.se

Anna Söderquist

kommunikatör

046-73 99 13

070-240 28 96

anna.soderquist@svenskakyrkan.se

Kaja Traeholt–Holmqvist

förskolechef

046-73 38 72

070-322 10 29

kaja.holmqvist@svenskakyrkan.se

Eva Borgström

komminister

046-73 99 04

070-319 00 75

eva.borgstrom@svenskakyrkan.se

Eva Falck

komminister

046-73 99 14

070-319 00 42

eva.falck@svenskakyrkan.se

Anna Åberg

komminister

046-73 99 03

070-319 10 25

anna.aberg@svenskakyrkan.se

Anna Rubin

diakon

046-73 99 16

070-245 67 77

anna.rubin@svenskakyrkan.se

Lisa Borssén

kyrkomusiker

046-73 99 05

070-276 45 61

lisa.borssen@svenskakyrkan.se

Hans-Peter Frank

kyrkomusiker

046-73 99 07

070-319 77 72

hans-peter.frank@svenskakyrkan.se

Anna Lindelöf

kyrkomusiker

046-73 99 06

070-319 04 86

anna.lindelof@svenskakyrkan.se

Irene Andersson

pedagog

046-73 99 08

070-263 99 34

a.irene.andersson@svenskakyrkan.se

Catarina Brenden

pedagog

046-73 99 08

070-228 84 45

catarina.brenden@svenskakyrkan.se

Henrik Esping

pedagog

046-73 99 10

070-319 80 18

henrik.esping@svenskakyrkan.se

Carina Fredin

kyrkovaktmästare

070-524 56 07

carina.fredin@svenskakyrkan.se

Johan Solstad

husfar, kyrkovaktmästare

046-73 99 11

070-524 90 02

johan.solstad@svenskakyrkan.se

Anders Persson

drifts- och fastighetsansvarig

070-631 03 71

anders.p.persson@svenskakyrkan.se

Marie Malmström

Kontaktperson

Kyrkogårdsvaktmästarna

Kävlinge

046-73 19 32

070-524 56 17

Kyrkogårdsvaktmästarna

Södervidinge,

Stora Harrie, Lilla Harrie, Virke

046-73 99 00

070-524 56 40
marie.malmstrom@svenskakyrkan.se

Bert Hellberg

ordförande i kyrkorådet

076-396 73 69

bert.hellberg@svenskakyrkan.se
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Sista sidan

Platser kvar!
Sugen på att konfirmera dig? Och vill du bli starkare och förena 
konfirmationstiden med sport, hälsa och gemenskap?
Tveka inte – anmäl dig nu till Kävlinge församlings grupp
”Crossfit-konfirmation”.
Uppstartsträffen har varit, men du har fortfarande allt det roliga 
kvar: förläger den 25–27 maj och därefter heldagsträffar från
18 juni–6 juli, då en del kvällsaktiviteter kan förekomma.
Konfirmation? Den 7 juli i Korsbackakyrkan.
Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/kavlinge

Kontakt:
Anna Rubin tel. 0702-45 67 77
anna.rubin@svenskakyrkan.se

Välkommen med din anmälan!

Stort tack till Stephan Borgehammar för inspiration till 
”Från påsk till pingst i tretton steg” (som du kan läsa på sidorna 
4–5 i detta nummer av Kyrkbladet).
Stephan är professor i praktisk teologi vid Lunds universitet och 
undervisar där studenter i allt det där som har med gudstjänster 
och församlingsverksamhet att göra.
Många av studenterna är blivande präster, men en hel del är även 
diakoner och församlingspedagoger, samt blivande lärare och 
människor som läser de olika ämnena av rent intresse, utan tanke 
på att införliva det i ett yrke eller så.
Är han själv präst?
– Nej, det har jag aldrig varit, säger han.
Däremot är han som sagt professor, vilket han varit sedan 2008. 
Lektor blev han redan 2002 och började arbeta vid Lunds univer-
sitet1993.

Bara Vara, en kort andakt i all 
enkelhet fortsätter. Kom och njut av en 
stunds stillhet i den stressade varda-
gen. Inga krusiduller, du kommer precis 
som du är – för det är ju då du är som 
allra bäst, eller hur?
Plats: Gamla kyrkan i Kävlinge
Tid: klockan 18.30, helgfria torsdags-
kvällar

Varmt välkommen!


