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Höst  
 

Sommarens ledighet är slut och vi är tillbaka i 

vardagen. Vardagen där vi ofta lever i samma rytm dag 

efter dag, vecka in och vecka ut. Vardagen kan vara lite 

underskattad, det är lätt att bli uttråkad. När dagarna är inrutade av tider som ska hållas och 

man ger sig av på morgonen och kommer hem sent på eftermiddagen. Men det kan också 

vara en trygghet att leva och vila i, den lilla världen där man har överblick och vilar i sina 

dagliga rutiner. Kanske är det först när våra livscirklar rubbas, när livet vänds upp och ner. Då 

när det oförutsedda händer och det vi hade är borta. Då längtar vi tillbaka till 

vardagstryggheten, till livet som det var före. Vardagen är en underskattad gåva, en dold 

pärla.  
 

Tänk på alla människor som lever i vår värld. Jag tror att vi alla är ganska lika, att vi alla 

längtar till trygghet, tillit och kärlek. Ditt, mitt och varje människas liv och vardag betyder 

något, hänger ihop med varandra. Faktum är att allas vardag och liv ger en hel värld. 

Världen och livet formas i varje stund genom att vi tar oss tid att bry oss om varandra i den 

lilla världen och i världen i stort. Tro är tillit har någon sagt. Så svårt det är att leva sin tro. Vi 

behöver varandra, vi behöver hjälpas åt hemma, i församlingen i samhället och i världen. 

Gud hjälp oss att våga lita på din kärlek och ge den vidare i den värld du har skapat. 

Jag önskar för dig att Guds rika flödande välsignelse må omge dig och vila över ditt liv.  

 

Liselotte Kay  

kyrkoherde 
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Vigda juni-augusti 2017 
Abtin Mojarradi & Louise Herslow, Svalöv 
Josefine Holm & Jonathan Rosenqvist, Malmö 
Mia Ivarsson & Freddy Johnstone, Övraby 
Magnus Ragnarsson &  & Mariette Karlsson, 
Tomelilla 
Niclas Engsäll & Carolina Neurath, Stockholm 
Sebastian Brorsson & Charlotte Lugger, Tomelilla 
Jakob Brinkmann Kjölby & Anna Andersson, 
Höllviken 
Jerry Håkansson & Nathalie Svartensjö, Smedstorp 
Jimmy Ivansson & Charlott Johnsson, Tomelilla 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Döpta juni-augusti 2017 
Jonas Henrik Alm, Danmark 
Milian Alexander Lundgren, 
N Kverrestad 
Tage Henry Nilsson, Tomelilla 
Carl Charlie Allan Bertil Jigmo, Toarp 
 

Avlidna juni- augusti 2017 
Agne Åkesson 86 år 
Bengt Nilsson 75 år 
Kajsa Göransson, 86 år 
Elma Jakobsson, 91 år 

 

ONSDAGSTRÄFFEN 

Hösten 2017 

Kverrestads bygdegård 

 kl 14 

-------- 

4/10 Maria Jönsson 

Skillingtryck 

-------- 

1/11 Hanna Söderberg 

sångerska från Malmö, 

”Vis och jazz program”. 

-------- 

6/12 Julallsång, Lucia med sitt följe 

 

Varmt välkomna! 
 

 

Elin Sjö Sander & Karin Wiberg 
spelade Marimba & Violin på 
Musik i sommarkväll i Bollerups 
kyrka 

Välbesökt Musik i 
sommarkväll i 
Kverrestads kyrka 
med Jörgen 
Åkesson och 
Anders Jeppsson 
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Gudstjänster  

   med reservation för ändringar 

    24 sept 15 e. efter tref. Tosterup 
 

11.00 Mässa. 

       1 okt Den helige 
Mikaels dag 

Smedstorp 
 
Östra 
Ingelstad 

14.00 
 
18.00 

Barnens Skördegudstjänst, Barngrupp 
och barnkör medverkar, kaffe. 
Skördevesper, Trivselkören, kaffe. 

      8 okt Tacksägelse 
dagen 

Kverrestad 
 
Övraby 

14.00 
 
18.00 

Skördegudstjänst, solist: Ewa Larsson, 
kaffe 
Skördevesper, Kyrkokören, kaffe 

 

      15 okt 18 e. efter tref. Bollerup 11.00 Mässa  

      17 okt Tisdag Kverrestad 17.00 Kontraktsmässa i samband med 
biskopsvisitation 

 

      20 okt Fredag Bollerup 8.30 Morgonbön i samband med 
biskopsvisitation 

 

      22 okt 19 e. tref. Tryde 11.00 Sammanlyst kontraktsmässa i 
samband med biskopsvisitation. 

 

      29 okt 20 e. tref. Tosterup 18.00 Taizégudstjänst  

       4 nov Alla helgons 
dag 

Kverrestad   16.00 Minnesgudstjänst, Trivselkören.  

       5 nov Sönd. e. alla 
helgons dag 

Smedstorp 18.00 Minnesgudstjänst, Kyrkokören.  

     12 nov 22 e. tref. Östra 
Ingelstad 

11.00 Mässa  

     19 nov Sönd. f. 
domsöndagen 

Kverrestad 18.00 Mässa med musik 
Solist: Anette Ottosson, Sång. 

 

     26 nov Domsöndagen Övraby 11.00 Avskedsgudstjänst Kerstin Breitholtz, 
kaffe. 

 

       3 dec 1 i advent Bollerup 14.00 Högmässogudstjänst, Kyrkokören, 
Jörgen Åkesson Trumpet, kaffe. 

 

     10 dec 2 i advent Kverrestad 14.00 Luciagudstjänst, julfest barngrupper 
och barnkörer i bygdegården. 

 

     17 dec 3 i advent Tosterup 
Kverrestad 

11.00 
14.00 

Mässa 
Julkonsert med Kyrkokören och 
Spjutstorps badorkester. 
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Österlens skafferi – näring för livet  

 
I oktober visiterar biskop Johan Tyrberg f.d. Österlens kontrakt, dvs. 
församlingarna i Simrishamns och Tomelilla kommuner. Under fem 
dagar träffar biskopen församlingsbor, förtroendevalda och 
medarbetare i församlingarna med utgångspunkt i temat ”Österlens 
skafferi – näring för livet”.  
Österlen är för många sinnebilden av det goda livet med godsaker för alla sinnen. Många 
njuter av de fina produkter som tas fram i området och av all konst som skapas här. Biskop 
Johan skriver bland annat om njutning i sitt herdabrev ”Kallad till kärlek”, så man förstår att 
det ligger honom varmt om hjärtat.  
– Ja, det gör det för jag tror att Gud vill att vi ska glädja oss över de gåvor som ges oss. Jag 
känner stor tacksamhet när jag får njuta av exempelvis god mat och dryck. Det finns tider då 
livet inte är så gott, så det gäller att ta vara på det vackra och det goda när det är möjligt.   
Temat för biskopsvisitationen är ”Österlens skafferi – näring för livet” och bygden kan 
verkligen liknas vid ett härligt, välfyllt skafferi! Församlingarna är en del av skafferiet och 
bidrar till mycket gott genom gudstjänster och mötesplatser av olika slag. Biskop Johan lyfter 
nattvarden som en höjdpunkt där vi får fylla på kraft.  
– Jesus säger ”Jag är livets bröd”. Brödet är den mest basala maten i Bibeln, så när Jesus säger 
att han är livets bröd visar han att han är det mest väsentliga för att vi ska kunna leva 
fullständiga liv. När Jesus instiftade nattvarden sa han bland annat ”så ofta ni gör detta” – jag 
tar det som en uppmaning att fira nattvard ofta. Nattvarden påminner oss om den himmelska 
näringen som vi behöver ta emot från Gud för att kunna leva.  

Att fira gudstjänster är en viktig del av visitationen, 
bland annat hälsas alla välkomna till mässa i 
Kverrestads kyrka den 17/10 klockan 17, till 
Brösarps kyrka den 19/10 klockan 19 och till Tryde 
kyrka den 22/10 klockan 11. I samband med 
afterwork på En gaffel kort i Simrishamn den 20 
oktober klockan 17 har vi möjlighet att prata om 
vad vi vill med biskopen. Men biskopsvisitationer, 
som är reglerade i Kyrkoordningen, har en del 
allvarligare inslag också.  

– En av biskopens huvuduppgifter är att se till att kyrkoherdarna sköter sina uppgifter på rätt 
sätt och att församlingarna fungerar som de ska. Jag har valt att visitera utifrån en modell där 
kontraktsprosten undersöker saker som att diariet är riktigt och att kyrkornas textilier förvaras 
rätt. Kontraktsprosten, som i detta fall är Lövestads kyrkoherde Åke Appelgren, redogör för 
mig hur står till i kontraktet. Rapporten har jag som underlag när jag sedan besöker 
församlingarna. Min förhoppning är att visitationen leder till inspiration och nytändning.  
      Forts. nästa sida 
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Fakta: 
Österlens kontrakt ingår sedan 1/1 2017 i det nybildade 
Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads och Österlen Kontrakt. 
Biskop Johan väljer att visitera f.d. Österlens kontrakt för sig 
ändå eftersom den andra delen av det nya kontraktet redan 
visiterats. 

 
 

Biskop Johan bodde som barn bland annat i Tomelilla. Totalt blev det 15 år för honom på 
Österlen så trakten är mycket bekant. Nu ska kontraktet visiteras och biskopen får möjlighet 
att lära känna församlingarna djupare.  
– Under visitationen vill jag fokusera på att träffa de som är engagerade i församlingarna, titta 
på hur man är kyrka och hur man samverkar med samhället som man är en del av. Vi ska bland 
annat samtala om glädjeämnen, utmaningar och om hur man kan utveckla sin församling.  
 
Camilla Lindskog, pressekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    Bilder från församlingsutflykten den 7 juni    
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Verksamheter i Smedstorps 
församling höstterminen 2017 
 
Tisdag  
Babyrytmik (barn och föräldrar) 10.00–
11.00 
I Församlingsgården Smedstorp, 
Barn/musik. Start 5/9 
  

Skolbarngrupp för barn 6-12 år, ”Pyssel”, 
kl. 14.00–17.00 i Övraby sockenstuga. 
Start 12/9 
 

Café för daglediga, ”Stickcafé”, kl.13.00 i 
Församlingsgården Smedstorp, 
församlingssalen. Start 19/9 
 

Onsdag 
Öppen förskola kl. 9.30–11.30 i 
Församlingsgården, Barn/musik. 
Start 6/9 
 

Skolbarnsgrupp för barn 6-12 år, 
”Prästis”, kl.13.30–16.30 i 
Församlingsgården Smedstorp, 
Barn7musik. Start13/9 
 

Trivselkören i Församlingsgården  
kl. 13.00 Smedstorp, församlingssalen. 
Ingen övning första onsdagen i månaden 
då det är Onsdagsträff i Kverrestads 
bygdegård (se särskilt program). Start 
30/8  
 

Smedstorps församlings kyrkokör i 
Kverrestads bygdegård kl. 19.00. Start 
30/8 
  

Torsdag 
Öppen förskola kl.9.30–11.30 i Övraby 
sockenstuga. Start 7/9 
Barnkör grupp 1 kl. 13.30–14.15, 
Barnkör grupp 2 (Musikal) kl. 14.45–15.30  
Start 21/9 

 

 Säljkväll/Barnloppis 

 
 

Måndagen den 23 oktober i 
Kverrestads bygdegård 
kl. 18.30. Vill du boka bord 
ring Ewa Larsson: 
0704-05 31 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder från vårt bord  
på Smedstorps 

Marknad. 
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Barnverksamheten i Smedstorps församling. 

 

Vi har glädjen och förmånen att kunna erbjuda en bred verksamhet i våra olika grupper i 
församlingen. Vi möter barn och familjer i våra egna lokaler; Församlingsgården i Smedstorp 
och Sockenstugan i Övraby samt på Barnens förskola och förskoleklassen på Smedstorps skola. 
Alla barn är välkomna till våra grupper. 
 

”Alla barn är Guds barn i kristen tro. 
Barnets samhörighet med och gemenskap med Gud är självklar i Svenska kyrkans möte med 
barnet. Alla barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till fysisk, psykisk, social och andlig 
utveckling. Svenska kyrkan vill vara ett stöd i den på många sätt utmanande uppgiften att 
bidra till barnets utveckling och lärande. Kyrkan vill göra det möjligt för barnet att få del av en 
andlig miljö präglad av livsmod, där barnet kan växa och utvecklas.” 
(Hämtat ur: Svenska kyrkans möte med barnet 0-6 år) 
 

Öppen förskola 
Församlingsgården i Smedstorp på onsdagar med Ewa och Kerstin och i 
Sockenstugan i Övraby på torsdagar i samverkan med Ankis familjedaghem, dit barn 
tillsammans med en förälder (eller mor-/farförälder) är välkomna. Lär känna andra familjer 
med barn i samma ålder i din omgivning. Ha en stunds gemenskap med fika, pyssel, sångstund 
med en liten andakt. Det uppstår ofta spontana samtal om t.ex. barnuppfostran, gränssättning, 
namnval, amning, föräldraförsäkring och barnomsorgsval och liknande.  
Barn i alla åldrar är välkomna. 
 

Babyrytmik i Församlingsgården (barn och förälder) + rytmik på Barnens förskola och 
Förskoleklassen på Smedstorps skola med Ewa. 
Alla barn föds med förutsättningar för alla språk, även de icke verbala såsom musik, konst och 
drama. Musikspråket är det lättaste att lära. Det gäller bara att öppna sitt innersta rum och 
lyssna. Små barn tar in omvärlden genom sina sinnen. I babyrytmiken får barnet uppleva rytm, 
rörelse och närhet när vi sjunger och rör oss tillsammans. Vi har finger- tå- och ”killekill”-
ramsor, traditionella barnsånger ur vår visskatt och även nya ramsor och sånger.   
Allt ger barnen en trygghet och förbereder dem dessutom att uttrycka sig och kommunicera på 
ett tidigt stadium. De större barnen kan genom rytmiken leka in olika begrepp, både 
musikaliska och allmänbegrepp. 
 

Skolbarnsgrupper 
I Övraby kallar barnen det för ”Pyssel” och i Smedstorp ”Prästis” (efter Prästgårdskällaren där 
vi tidigare höll till – namnet lever kvar). Det är för barn från förskoleklass till klass 6. Barnen 
kommer efter skolan och vi fikar, pysslar, leker och spelar spel. I Smedstorp har vi även 
möjlighet att vara ute på vår gård med gungor, sandlåda och lekstuga. Vi avslutar dagen med 
samling med högläsning, sång och en liten andakt. Barnen i båda grupper tillsammans med 
barnkörerna deltar vid familjegudstjänster på Palmsöndagen, Skördefest samt går Lucia.  Med 
dessa grupper jobbar Ewa, Gerd och Anita                                                    Forts. nästa sida 
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Tjej- och killgrupp 
Under perioder bjudes tjejerna och killarna i klass 6 på Smedstorps skola in varannan vecka var 
för sig då vi fikar, pysslar eller bakar och pratar om allt mellan himmel och jord. Sista gången 
för terminen blir gemensam med t.ex. film och pop-corn. Vår samverkan med Smedstorps 
skola och Barnens förskola är värdefull och underlättas även av vårt geografiska läge med 
endast skolgården mellan våra byggnader.   
 

Övrigt 
Under året, en kväll på våren och en på hösten, anordnas ”Barnloppis” i Kverrestads bygdegård 
där man kan hyra bord och sälja begagnade barnkläder, leksaker med mera. 
Inför jul välkomnar vi allmänheten till traditionellt julpyssel under två kvällar i Kverrestads 
bygdegård. Detta brukar vara både uppskattat och välbesökt och bidrar till att skapa 
julstämning.  
Avslutningsvis vill jag uttrycka min stolthet över vår barnverksamhet i Smedstorps församling 
och glädje över att tillsammans med mina 
medarbetare möta så många barn och deras familjer! 
 

Ewa Larsson 
förskollärare 
 

 

Bilder från barnverksamheten 

 

 

 

  

Traditionellt 
Julpyssel  

i 
Kverrestads bygdegård 
 

 
 

För alla åldrar torsdagen den 23 
november och måndagen den 27 
november kl.18.30. På 
materialbordet finns buxbom, 
papper, tyg, garn, krukor, 
småslöjd, färger, pennor m.m. och 
kostnaden för detta inkl. kaffe, 
glögg, saft och pepparkakor 60 
kronor/person. 
Ingen föranmälan behövs. 
Hjärtligt välkomna! 
Smedstorps församling 
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 Bilder på 

 
Musikverksamheten i Smedstorps församling 
 

Under de till hösten 33 åren som jag jobbat i församlingen, har vi försökt hålla igång musiken i 
våra kyrkor under hela året. 
Barnkörer, ungdomskör (som legat nere ett tag nu), kyrkokör, musik i sommarkväll, 
julkonserter och musik under ”vanliga gudstjänster och mässor ”. 
Jag har känt att detta varit uppskattat och vi kommer att sträva efter att erbjuda er allt detta i 
fortsättningen också, förhoppningsvis något mera. 
Mina visioner nu är vi att kunna erbjuda samma som tidigare, men att kanske starta upp 
ungdomskören som en projektkör. Vem vet? Det blir kanske av våren 2018. 
Det som kommer att finnas fortsatt är min kyrkokör, som vi gärna ser att det kommer fler 
sångglada damer till. Trivselkören kören där vi sjunger enstämmigt och psalmer. Barnkörerna 
övar till skördegudtjänst och Lucia, musikal m.m. 
Musik i sommarkväll anordnas alltid under sommarmånaderna juni-augusti en konsert i var 
och en av våra 6 kyrkor på torsdagskvällar kl.19.00. 
 
Har du frågor om verksamheten eller har några idéer kontakta mig gärna. 
Kantor Anita Lindskog Jönsson, 070 560 25 79. 
Mail: anita.lindskog.jonsson@svenskakyrkan.se 
 
Vill du sj unga i k ör? 

Körsång för vuxna                                                     

Du vet väl om att du blir harmonisk av att sjunga i kör. 
Musikverksamheten i Smedstorps församling 
Trivselkören övar i församlingsgården/församlingssalen onsdagar kl. 13.00–15.00 
Damkör som övar i Kverrestads bygdegård onsdagskvällar kl.19.00–21.00. 
Tar gärna emot fler medlemmar. 
Välkommen att vara med!                                                 
 

Barnkör  
Församlingsgården torsdagar  
Grupp 1: kl.13.30–14.10.   
Grupp 2: kl.14.45–15.30 (musikal) körerna 
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Våra kyrkor är låsta 
dygnet runt 

Önskar Du besöka någon 
 av våra kyrkor, vänligen ring 
vardagar och boka tid med 

våra vaktmästare eller 
passa på när det är gudstjänst. 

Bilder på körerna 
Information från våra 
kyrkvaktmästare 
 
Eftersom vi inte har källsortering för metall ber vi er 
vänligen ta med skrotade ljuslyktor hem. 
Vidare ta med hem gravlyktor m.m. som ni inte tänker 
använda förrän till Alla helgona.  
Om de ligger bakom gravstenarna under sommaren,  
kan de bli skadade eller förstöra  
våra maskiner vid häckklippning eller trimning. 
 

Skyltning av gravplatser 
Är gravplatsen skyltad med ”Kontakta vaktmästare” kan det bero på olika anledningar. 
Till exempel att vi behöver få ett namn och telefonnummer till gravrättsinnehavaren, 

att gravvården håller på att ta slut eller att gravstenen är lös och behöver förankras. 

I detta fall ringer ni vaktmästare Eva Hansson på telefon 0709-38 10 75 eller 

till Pastorsexpeditionen 0414-511 18. 

 

Om en gravplats är skyltad med ”Gravrätten har återgått” betyder det att församlingen äger 

gravrätten. Detta innebär att vaktmästarna tar undan allt växtmaterial och övrigt som finns på 

gravplatsen. 

 

Vaktmästare 

Bengt Lindén 0708-32 01 41 

Eva Hansson 0709-38 10 75 

Britt-Marie Walter Ohlsson 0705-79 08 61 

Gerd Zinnerström 0725-25 11 87 

Thomas Schönström 

Evert Olsson 

 

                                               En del av järngänget 
 

 
    

 
 
 
 
 

 
Information från 
församlingsvärdinnorna 
 

Vi har 3 lokaler du kan boka 
för olika sammankomster: 
 
Övraby sockenstuga  
Rymmer c:a 50 personer.  
Boka på telefon 0414-511 18, 
vardagar 9.00–12.00. 
 
Kverrestads bygdegård  
Rymmer c:a 90 personer. 
Boka på telefon 0705-79 08 61. 
 
Församlingssalen i Smedstorp 
Rymmer c:a 50 personer. 
Boka på telefon  0414-51118, vardagar 
9.00–12.00. 
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Församlingens annonsering: 
All annonsering sker numera i Lokaltidningen Österlen, som delas 
ut med posten till alla hushåll varje helg.  
Meddela gärna oss om ni inte får den eller meddela själva hos 
lokaltidningen på www.utebliventidning.lokatidningen.se 
 

Pastorsexpeditionen  
Telefontid: måndag till fredag kl. 9.00–12.00  

Besökstid: tisdag & torsdag kl. 9.00–12.00 

Adress: Smedstorps församling. Gårdlösavägen 26,  

273 98 Smedstorp. Tel. 0414-511 18 
 

Mejladress: smedstorp.pastorat@svenskakyrkan.se   

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/smedstorp  
 

Kyrkoherde Liselotte Kay 

Tel.  0414-511 18 eller 0702-11 05 19, liselotte.kay@svenskakyrkan.se 
 

Komminister Kerstin Breitholtz, tel.  0417-139 06 eller 0720-07 14 74 
 

Kanslist Susanne Olofsson, tel. 0414-511 18 
 

Kantor Anita Lindskog Jönsson 

Tel. 0411-55 14 61 eller 0705-60 25 79, anita.lindskog.jonsson@svenskakyrkan.se 
 

Förskollärare Ewa Larsson 

Tel. 0414-521 33 eller 0704-05 31 24, ewa.e.larsson@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkorådets ordf. Bertil Nilsson   

Tel. 0417-322 81 eller 0736-90 48 43 
 

Kyrkofullmäktiges ordf. Margith Svensson 

Tel 0414-520 80 

___________________________________________________________________________ 

Nästa församlingsblad kommer i vecka 48. 
Församlingsbladet kommer att skickas 4 gånger om året till ALLA hushåll i församlingen. 
 

Bor du INTE i församlingen, men vill ha vårt församlingsblad hemskickat per post eller email kan du få detta 
genom att ringa till pastorsexpeditionen 0414-511 18 eller maila till oss 
smedstorp.pastorat@svenskakyrkan.se och tala om att du önskar få församlingsbladet. 
 
Församlingen har en hemsida www.svenskakyrkan.se/smedstorp, här kan du också ladda ner vårt 
församlingsblad i pdf fil.  
Vi har även en Facebooksida som man kan gå in på utan att vara medlem. Detta kostar inget. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Ansvarig utgivare: Liselotte Kay. Redaktör: Anita Lindskog Jönsson. Reservation för tryckfel. 
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