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Jag blickar nu tillbaka på 
en händelserik sommar 
med biskopsbesök, guds-
tjänster, vägkyrkor, musik 
i sommarkväll och myck-
et mer. Det är tydligt att 
Brösarp-Tranås församling 
sjuder av liv, lust och en-
gagemang och att det ut-
förs mycket gott av många 
människor med olika upp-
drag. Jag är väl-
digt stolt och glad 
över att få vara en 
del av allt detta 
som kyrkoherde 
här.
  Vi tar nu sats 
och ger oss in i 
hösten med liv 
och lust och stor 
förväntan. Oli-
ka verksamheter 
kommer att star-
ta upp igen med 
körer, barngrupper, caféer, 
konfirmander med mera. 
Församlingen kommer att 
vara aktiva under Österlen 
lyser på olika sätt, så håll 
utkik efter detta. Vi har 
startat en kvällsmässa som 
gestaltas varje tisdag i Skå-
ne-Tranås kyrka kl. 18.30 
som vi har valt att kalla 
”Andrum”. Gudstjänster, 
grupper och verksamheter 
kommer att både bevaras 
och utvecklas framöver och 
i det behöver vi alla hjälpa 
till och bidra. Det kan ni 
göra genom att delta och 
prata med de som ansvarar 

för olika verksamheter eller 
kontakta någon av medar-
betarna i församlingen.
  Under sommaren har vi 
också börjat arbeta med vår 
församlingsinstruktion, ett 
grundläggande dokument 
för församlingens arbete 
kommande åren. I de sam-
tal som vi fört är det tydligt 
för mig att Brösarp-Tranås 

församling är en gemen-
skap av människor som, 
trots olika bakgrunder, till-
sammans vandrar i tro ge-
nom livet. Vi gör det som 
en del av Svenska kyrkan 
och den världsvida kyr-
kan. Församlingen har sin 
identitet i att vara kyrka 
och ingenting annat. För-
samlingens grundläggande 
uppgift är att fira guds-
tjänst, bedriva undervis-
ning samt utöva diakoni 
och mission. ”Syftet är att 
människor ska komma till 
tro på Kristus och leva i 
tro, en kristen gemenskap 

Identiteten ligger i att vara kyrka
skapas och fördjupas, Guds 
rike utbredas och skapelsen 
återupprättas. Allt annat 
som församlingen utför är 
stöd för och en konsekvens 
av denna grundläggande 
uppgift.” (Kyrkoordningen 
Andra avdelningens inled-
ning)
  Jag konstaterar att vi 
i församlingen framöver 

behöver samtala 
mer om vad det 
här innebär för 
oss som kyrka 
och som indivi-
der, men framfö-
rallt så behöver 
vi be för vår för-
samling och var-
andra. Det sker 
bland annat var-
je gång vi samlas 
till gudstjänst för 
den gudstjänst-

firande gemenskapen bär 
församlingen i bön.
  Brösarp-Tranås för-
samlings identitet kan på 
ett bra sätt belysas utifrån 
psalm 793 i Den svenska 
psalmboken. En längtan 
efter att vara ett enat folk 
på väg och bilda en bestå-
ende gemenskap. Målet är 
att upptäcka att Guds rike 
redan finns mitt ibland oss 
och att Gud vill använda 
oss som sina redskap i byg-
gandet av Guds rike.

Jesper Cederholm 
kyrkoherde

i Brösarp-Tranås församling
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Tack till alla som hjälpt till med vägkyrkor och Musik i sommarkväll!

Invigning av askgravplatsen
i Spjutstorp

En välförtjänt glasspaus för våra kyrkgårdsarbetare.

Sven Eric Erlö invigde 
orgeln i Fågeltofta kyrka. 

Pia Ewaldz och Sara Berg i 
bakgrunden.

Avtackning av kyrkvärd 
Göran Nilsson.

Ulf Persson, Inger Beckman
och Barbro Nilsson i Rom.
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Kantorerna informerar:

Hej alla körsångare!

Se hit alla som spelar eller har spelat fiol 

Körstart!

Nu längtar vi efter att få 
träffa Er (igen) och sjunga 
och ha trevligt tillsam-
mans! 
  Till Dig som så gärna 
vill sjunga. Tveka inte. 
Kom och hälsa på oss på 
våra övningstider. Eller 
kontakta oss körledare för 
mer information. Du är 
varmt välkommen!
  Känner du att din tid 
kanske inte räcker till? Välj 
att vara med i ett ”projekt” 
i taget.

  I höst gör Brösarps kö-
ren Musikantalla: ”Den 
som bär” musik till fräls-
arkransens pärlor skriven 
av Åsa Hagberg/Nadja 
Eriksson. Vi framför den 
30 oktober. Under hösten 
sjunger vi också på tack-
sägelsegudstjänster med 
sånger ur denna repertoar. 
Nästa projekt blir julmu-
sik till vår stora julkonsert 
den 4:e Advent. Den gör 
vi tillsammans med Ons- 
lunda kören.

  Onslunda kören Fin-
stämt börjar med att öva 
in musikalen ”Ängel utan 
vingar” av Karin Runow, 
som dem framför tillsam-
mans med ungdomskören 
den 12 november. On-
slundakören sjunger också 
på vissa tacksägelseguds-
tjänster tidigare på hösten. 
Vi börjar öva julsånger 
från november som skall 
sjungas den 4:e Advent.
Ni får gärna sjunga i båda 
körerna!

Många är Ni som en gång 
har spelat fiol för mig. En 
del var med i projektet: 
”fiolklass i Brösarps sko-
la”, där hela klass 3 fick 
börja spela i stor grupp. 
Jag minns det som ett jät-
tespännande projekt! An-
dra fick spela på ”egen” 
lektion. Det var roligt att 
så många ville pröva spela. 
Förhoppningsvis har inte 
alla lagt fiolen ”på hyllan” 
eller ”hängt den på väg-
gen”!? Hur som helst…
Nu är tiden mogen för att 
damma av fiolen och för 
att vi ska träffas igen…
  Jag vänder mig också 
till alla Ni i Brösarp-Tran-
ås församling som bor eller 
som har bott här och som 

spelar/eller har spelat fiol, 
med eller utan noter!
  Många kommer säkert 
hem i julhelgen. Därför 
passar det jättebra att ni 
alla violinister medverkar i 
Andrarums kyrka kl.11.00 
på Annandag jul. Alla ska 
spela ”Nu tändas tusen ju-
leljus” tillsammans. Sedan 
är det upp till var och en 
om man har möjlighet att 
lära sig ett par låtar till. Du 
som har spelat lite mera får 
gärna spela ett eget stycke. 
Maila mig. Mera informa-
tion och ev. noter får ni 
när ni anmäler er till mig!
  Jag fixar fiolen. Behöver 
Du en sträng eller hjälp 
med något tillbehör, eller 
kanske hjälp med att hitta 

en fiol. Kontakta mig via 
telefon eller mail. Gärna 
så fort som möjligt!

Pia Ewaldz

Alla barn och ungdomar 
som gillar sång och mu-
sik – välkomna att vara 
med!
Barnkören i Onslunda
startar tisdagen 30/8 kl 
16.00-16.45.
Vi övar i Onslunda
församlingshem.
Ungdomskören
startar tisdagen 30/8 kl 
17.00-17.50. Vi träffas 
också i Onslunda för-
samlingshem.
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Höstens körer startar

Ängel
Utan

Vingar

Ny barnkör startar i Brösarp

Sommaren 2016

”Musikantalla”, blandad 
kör, i Brösarps försam-
lingshem onsdagar med 
start den 7 september kl. 
19.00-20.30. ( 14 septem-
ber sker övningen i Kyr-
kans hus i Simrishamn kl. 
19-21 tillsammans med 
kontraktets körer). Annars 
alla onsdagar i Brösarp.
  ”Finstämt”, damkör, i 

Onslunda församlingshem 
torsdagar med start den 8 
september kl.17.00-18.30.
  Barn- o ungdomskörer-
na startar strax efter skol-
starten i Onslunda och 
Brösarp! Mer information 
lämnas till respektive sko-
la!

Kantorerna Sara Berg
och Pia Ewaldz

Fullt ös med sång ,musik 
och rörelse! Vi börjar di-
rekt att jobba med musi-
kalen Ängel utan vingar. 
Många nya sångare be-
hövs, så tveka inte att pro-
va detta! Det är härligt att 
sjunga tillsammans! Ålder 
från 6 år.

  Brösarps barnkör star-
tar torsdagen den 1 sep 
kl 16.00-16.45. Vi övar i 
Brösarps församlingshem.
  Anmälan till barn o 
ungdomskör: sara.berg@
svenskakyrkan.se eller 
0733-312864

Tack till alla musikanter 
som berikat våra ”Musik i 
sommarkväll” den gångna 
sommaren!
  Den 5 juli inledde 
Illstorps egen trumpeta-
re Albin Löfgren med ett 
stämningsfullt program i 
Andrarums kyrka.
  Tisdagen därpå drog 
”Lollokören” fullt hus i 
Brösarps kyrka. Louise 
Gustafsson, med rötter 
i Brösarp, fyllde kyrkan 

med sin glädjespridande 
kör.
  I Spjutstorp gav 
Claes-Bertil Nilsson en 
skön gitarrkonsert blan-
dad med en personlig be-
rättelse om sitt liv samt 
egna naturfoton.
  Den 26 juli i Eljaröds 
kyrka fick ni veta lite mer 
om den ”nya kantorn”. Pia 
Ewaldz spelade egen mu-
sik och berättade sin väg 
genom musiken.

  Församlingens sista 
”Musik i sommarkväll” 
gavs i Skåne-Tranås kyrka. 
Den var också mycket väl-
besökt. Vi njöt av Edvard 
Perssons kända sånger, 
framförda av Mats Nilsson 
och Trio Österlen.
  Roligt att så många av 
Er församlingsbor tog till-
fället i akt och ”gick man 
ur huse” till dessa konser-
ter. Stort tack till Er!

Vill du vara med och 
göra en musikal? I höst 
jobbar vi med Musika-
len; Ängel Utan Vingar.
  Det blir ett samarbete 
mellan barnkörer, ung-
domskör och vuxenkö-
ren Finstämt.
  Det är kul om vi blir 
fler som vill sjunga, så 
välkommen att höra av 
dig till:
kantor Sara Berg, sara.
berg@svenskakyrkan.se 
eller kantor Pia Ewalds 
pia.ewaldz@svenskakyr-
kan.se
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Information om barn- och familjeverksamheten
i Brösarp-Tranås församling
Start vecka 34

Tisdag Kyrkis i Onslunda församlingshem kl. 8.30-10.30.
 Jag hämtar och lämnar på förskolorna. Anmälan till Barbro.
Torsdag Öppet hus i Onslunda församlingshem kl. 9.30-11.30.
Tordag den 1 september startar ”Barn i balans”
 i Onslunda församlingshem för barn 6-9 år.
 Rörelseglädje, lekar och aktiviteter, baka, komma till ro.
 Max antal 9 st. Anmäl till Barbro
Fredag Öppet hus i Brösarps församlingshem kl. 9.30-11.30.
Fredag Fredagsmys i Onslunda församlingshem kl. 13.30-15.30.
Barbro Nilsson 0733-31 28 62

Öppet hus i Onslunda. Hunden rund i Onslunda kyrka.

Barnrytmik 3-5 år
”Piggelinerna”

Vi träffas vid 8 tillfällen 
under hösten med start 
torsdagen den 13 okto-
ber.

Vi träffas kl 15.00 och 
håller på ca 30 min.

Anmäl till:
sara.berg@svenskakyr-
kan.se
eller 0733-31 28 64

Välkomna till
Kyrkans Barnrytmik!

Vad är rytmik? Jo egentligen en musikpedagogik 
där vi lär och upplever musik genom rörelse, sång-
er, dans och rytm. Barnets naturliga sätt att lära på! 
Man är med precis som man är, och man behöver 
inte som vuxen tycka att man måste vara ”bra på att 
sjunga” Kom istället på:
Bebisrytmik för de minsta som startar torsdagen den 
8 september kl 10.00-11.30.
(Brösarps församlingshem)
Vi börjar med rytmikstund och sedan får alla som 
vill stanna på lite fika. 
Anmälan till sara.berg@svenskakyrkan.se,
eller 0733-31 28 64
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Ur kyrkoboken
Döpta
Aaron Nyström
Birk Nyström
Enya Andersson
Frans Andersson
Eliah Brage
Svante Norlander

Vigda
Matilda Svensson och Per Lundquist
Sandra Lindström och Oskar Jönsson
Stina Bjurnemark och Gustav Jinnevik
Camilla Gustafsson och Thomas Ulvesten

Avlidna
Jan-Öjvind Swahn, 90 år
Ebba Marta Linnéa Hurtig, 83 år
Jan Andersson, 63 år
Elsa Margit Persson, 90 år
Nils Magni Möllerström, 86 år
Tryggve Lennart Brock, 68 år
Sven Gunnar Evert Eliasson, 66 år

Information om äldreverksamheten
i Brösarp-Tranås församling
Tisdagscafé i Brösarps församling.
Start den 6 september kl. 13.30.
Varannan vecka, avslutning den 13 december.

Måndagscafé i Onslunda församlingshem.
Start den 12 september kl. 13.30.
Varannan vecka, avslutning den 19 december.

Barbro Nilsson 0733-31 28 66

Hej! Jag heter Sandra 
Nilsson och ska under 
september månad börja 
arbeta som förvaltnings- 
assistent i församlingen.
  Jag är 27 år och upp-
växt i Tollarp, bor nu i 
Kristianstad tillsammans 
med min sambo. På min 
fritid tränar jag – helst 
springer jag orientering 
och är i skogen. Under 
sommaren uppskattar jag 
även att vara ute på sjön 
eller vid havet. Jag arbetar 
idag i Oppmanna-Vånga 
församling med adminis-
tration och ekonomi. Jag 
ser fram emot hösten och 
hoppas få träffa många 
nya ansikten.          Sandra

Foto: Sandra Svensson
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I föregående Kyrkblad fick 
vi oss berättat om Luthers 
tid på Wartburg. Han var 
förklarad fredlös efter riks-
dagen i Worms 1521. Un-
der beskydd av kurfursten 
var han försörjd och dis-
ponerade sin tid. Det var 
under denna tid Luther 
översatte Nya testamentet 
till tyska. Det var inte bara 
det faktum att hela Bibeln 
så småningom blev till-
gänglig på tyska som gjor-
de Luthers arbete banbry-
tande. Hans påverkan på 
ett gemensamt tyskt skrift-
språk kan inte överskattas.
  När stormen efter riks-
dagen i Worms lagt sig 
kunde Luther lämna Wart-
burg och återvända till 
Wittenberg. Detta skedde 
vid fastetid 1522. Luther 
återgick till att undervisa i 
teologi och predika i S:ta 
Mariakyrkan. 
  Han var nära lierad med 
Philipp Melanchton, pro-
fessor i grekiska. 
  Luthers undervisning 
och kritik mot den allmän-
na kyrkan lockade studen-
ter till Wittenberg. Hans 
och Melanchtons under-
visning drog så många 
som 2.000 studenter till 
den lilla staden i Sachen.
  I Wittenberg, liksom i 
många andra städer runt 
om i Tyskland, förekom 

oroligheter. Luthers tankar 
hade börjat spridas över 
Tyskland, England och 
Norden. Luthers tes att 
Bibeln var enda grunden 
för en människas tro var i 
sig revolutionär. Inte som 
tidigare kyrkans auktoritet 
och uttolkningar.
  Guds ord, översatt till 
tyska i Bibeln, skulle styra 
samvete och hjärta. Detta 
fick inflytande över sam-
hällsutvecklingen och kan-
ske också upplösningen av 
samhällsordningen.
  I Wittenberg och runt 
om i Tyskland hade mun-
kar och nunnor flyttat ut 
från klostren. Många av 
dem bildade också familj 
genom äktenskap. Luther 
gav sitt medgivande till att 
klostren tömdes och att 
munkar och nunnor gifte 

Luther IV

sig. Detta skedde i skriften 
Om munklöftena.
  Utvecklingen i Witten-
berg var oroande. Flera 
upplopp skedde i staden 
och i andra städer runt om 
i Tyskland.
  Luther själv gifte sig 
1525 med den då 26-åri-
ga före detta nunnan Kät-
he von Bora. Tillsammans 
fick de sex barn. Luther 
fick det tidigare augusti-
nerklostret i Wittenberg 
som privatbostad. Han 
och Käthe tog där emot 
studenter som inneboen-
de. Ett sätt att få pengarna 
att räcka för den växande 
familjen.
  Luther och Käthe hade 
även de studenterna till 
bords. Många av de samtal 
som fördes vid matbordet 
finns nedtecknade. Äm-

Augustinerklostret i Wittenberg gavs till Luther som privat-
bostad. Det var här, på andra våningen, han höll sina be-
römda bordssamtal. Nedskrivna av inneboende studenter. 
Mer därom i en senare artikel.
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nen var många och Luther, 
med en förkärlek för raka 
och frispråkliga korta svar, 
var i sitt esse.
  Det kan vara på sin plats 
med en omvärldsbild åren 
kring 1520. De nordiska 
krigen pågick och Gustav 
Wasa var på väg att med 
hjälp av Lübeck ta över 
makten i dåvarande Sveri-
ge. De tyska staternas evig-
hetskrig med Frankrike 
hade startat pånytt. I Rom 
avled påven Leo X. Han 
efterträddes av Hadrianus 
VI. Till skillnad från sin 
företrädare var han inställd 
på reformer och var from. 
Han var mer inriktad på 
reformer av den katolska 
kyrkan än på att låta in-
fånga och avrätta kättaren 

Luther där på andra sidan 
Alperna.
  Under denna oroliga tid 
predikade Luther i Maria-
kyrkan i Wittenberg över 
en kristen människas fri-
het. Utgångspunkten av 
Romarbrevet. Predikning-
arna i sig var hädiska, sett 
ur den allmänna katolska 
kyrkans synvinkel.
  Luther själv förvånades 
över att hans skrifter och 
predikningar uppenbarli-
gen skakade kyrkan. Själv 
hoppades han troligen på 

Luther gifte sig 1525 med 
Käthe von Borna, nunna se-
dan sex års ålder. Käthe höll 
Luther och det stora hushål-
let i Herrans tukt och förma-
ning. Bronssttyn står utanför 
parest bostad i Wittenberg.

S:ta Marienkirche i Wittenberg var Luthers hemkyrka. Här 
höll han sina banbrytande nio predikningar över en kristen 
människa frihet med utgångspunkt i Romarbrevet.

ett nytt kyrkomöte och en 
reformering av den katol-
ska kyrkan i enlighet med 
påven Hadrianus VI:s öns-
kemål.
  Vad som numer kallas 
reformationen drevs nu av 
andra och Luther började 
bli tveksam. Han brom-
sade reformationen och 
lämnade tankarna på fria, 
självständiga församling-
ar för att istället förorda 
statskyrkor. Detta till nyt-
ta för den världsliga mak-
ten.
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Tisdag 30 augusti
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Söndag 4 september
15 sön e trefaldighet
Morgonmässa kl. 09.00 Andrarums kyrka.
Mässa kl. 11.00 Brösarps kyrka

Tisdag 6 september
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Onsdag 7 september
Morgonmässa kl. 08.00 Brösarps kyrka.

Söndag 11 september
16 sön e trefaldighet
Gudstjänst kl. 11.00 Onslunda kyrka.

Tisdag 13 september
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Torsdag 15 september
Andakt kl. 14.30 Brinkehem.

Söndag 18 september
17 sön e trefaldighet
Gudstjänst kl. 11.00 Brösarps kyrka.

Tisdag 20 september
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Torsdag 22 september
Andakt kl. 14.30 Norrevång.

Söndag 25 september
18 sön e trefaldighet
Mässa kl. 11.00 Onslunda kyrka.

Tisdag 27 september
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Söndag 2 oktober
Den helige Mikaels dag
Gudstjänst för små och stora
kl. 11.00 Brösarps kyrka.
Skördegudstjänst
kl. 18.00 Spjutstorps kyrka.

Tisdag 4 oktober
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Onsdag 5 oktober
Morgonmässa kl. 08.00 Brösarps kyrka.

Söndag 9 oktober
Tacksägelsedagen
Mässa kl. 11.00 Onslunda kyrka.
Skördevesper kl. 18.00 Andrarums kyrka.

Tisdag 11 oktober
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Söndag 16 oktober
21 sön e trefaldighet
Gudstjänst kl. 11.00 Brösarps kyrka.

Tisdag 18 oktober
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Torsdag 20 oktober
Andakt kl. 14.30 Brinkehem.

Söndag 23 oktober
22 sön e trefaldighet
Mässa kl. 11.00 Onslunda kyrka.

Tisdag 25 oktober
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Torsdag 27 oktober
Andakt kl. 14.30 Norrevång.

Söndag 30 oktober
23 sön e trefaldighet
Mässa kl. 11.00 Brösarps kyrka.
Gudstjänst kl. 18.00 Spjutstorps kyrka.

Tisdag 1 november
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Onsdag 2 november
Morgonmässa kl. 08.00 Brösarps kyrka.

Torsdag 3 november-fredag 4 november
Gravsmyckning alla kyrkor – kaffe serveras 
kl. 11.00-16.00.

Gudstjänstprogram m.m.
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Andrum

Fredag 4 november
Musikandakt Skåne-Tranås kyrka efter 
invigningen av Hela Österlen lyser. Tid 
beroende på när invigningen äger rum.

Lördag 5 november
Alla helgons dag
Hela Österlen lyser
kl. 16.00-20.00 Brösarps kyrka.
Temagudstjänst ”Ljus”
kl. 18.00 Brösarps kyrka

Söndag 6 november
Söndagen efter alla helgons dag
Minnesgudstjänst
kl. 11.00 Fågeltofta kyrka.
Minnesgudstjänst
kl. 18.00 Eljaröds kyrka.

Tisdag 8 november
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Lördag 12 november
Musikal kl. 16.00 Onslunda kyrka

Söndag 13 november
Söndagen före domsöndagen
Gudstjänst kl. 11.00 Onslunda kyrka.

Tisdag 15 november
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Torsdag 17 november
Andakt kl. 14.30 Brinkehem.

Söndag 20 november
Domsöndagen
Mässa kl. 11.00 Brösarps kyrka.

Tisdag 22 november
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka.

Söndag 27 november
1 söndagen i advent
Mässa kl. 11.00 Onslunda kyrka
Andakt kl. 14.00 Norrevång.
Röda korset serverar kaffe.
Gudstjänst kl. 18.00 Andrarums kyrka.

Med reservation för ändringar. Se mer 
information på Tomelillasidan i Ystads 
Allehanda.

Behöver du en regelbunden paus i livet? 
Funderar du över de stora livsfrågorna? 
Musik, ljus och värme är det tongivan-
de i Andrumsgudstjänsterna. Här får du 
möjlighet att få en välbehövd paus i den 
dagliga jäkten. Var med du också! Till-
sammans skapar vi ett andrum!
  När? Tisdagskvällar kl. 18.30 i Skå-
ne-Tranås kyrka.
  Vill du veta mer eller vill du bidra med 
sång och musik eller delta på annat sätt så 
är du välkommen att kontakta:
kyrkoherde Jesper Cederholm via mail 
jesper.cederholm@svenskakyrkan.se eller 
0733-31 28 60.



SAMHÄLLSINFORMATION

Öppettider: Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 09.30-12.00
Adress: Albovägen 27, 273 50 Brösarp
Expedition: 0414-735 35 (växel) 0414-733 81 
E-post: brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se (kansli)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/brosarp

Präster
Jesper Cederholm Mobil: 0733-31 28 60,
kyrkoherde E-post: jesper.cederholm@svenskakyrkan.se
Dan Gunnar Danving Mobil: 0733-31 28 66
komminister E-post: dangunnar.danving@svenskakyrkan.se
Kantorer
Pia Ewaldz Mobil: 0733-31 28 61, E-post: pia.ewaldz@svenskakyrkan.se
Sara Berg Mobil: 0733-31 28 64, E-post: sara.berg@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent
Sandra Nilsson Mobil: 0733-31 28 70, E-post: sandra.nilsson2@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent
Barbro Nilsson Mobil: 0733-31 28 62, E-post: barbro.l.nilsson@svenskakyrkan.se

Kamrer
Stig Throbäck Kontor: 0417-302 63, Mobil: 0733-31 28 69
 E-post: stig.throback@tomelilla.nu 
Kyrkogårds- och fastighetschef
Bengt Krondahl tjänstledig

Vaktmästare 
Tobias Sällberg vikarierande kyrkogårds- och fastighetschef 
 Mobil: 0733-31 28 68, E-post: tobias.sallberg@svenskakyrkan.se
Kyrkvärdar 
Margit Nilsson  ...........  0414-734 28 Birgit Rooth  ...............  0414-730 77
Gunnel Andersson  ......  0730-31 20 96 Lars Gustafsson  ..........  0417-231 31
Krister Persson ............  0417-311 44 Anette Olsson  .............  0734-05 93 25
Inga-Lill Johansson  .....  0706-99 17 83 Tommy Johansson  ......  0725-68 05 99

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Persson 0417-300 83, Mobil: 0709-22 38 42
Kyrkorådets ordförande
Bo Herou 0417-300 68, Mobil: 0708-36 53 25

Pastorsexpeditionen
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Kyrkbladet delas ut via posten enligt postnummer. De stämmer inte alltid med församlingens 
gränser. Därför ber vi dem som önskar få kyrkobladet hem i brevlådan ringa eller mejla till 
expeditionen. Där lämnar ni namn och adress, så skickar vi ett exemplar hem till er.


