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Betraktelse församlingsblad september 

Nu är den nya församlingsgården invigd. Det blev en underbar eftermiddag den 4 

september. Det började med tal, trumpetfanfar och bandklippning av kyrkorådets 

ordförande Bertil Nilsson.  

Därefter firades den första gudstjänsten i Församlingssalen. Kyrkokören, Trivselkören 

och ”lilla orkestern” medverkade, det kom många, gudstjänstbesökare till denna första 

gudstjänst. Efter gudstjänsten serverades grillad korv och eftermiddagskaffe med tårta. 

För den som ville, fanns möjlighet att gå tipsrunda och husesyn för att se församlingens 

nya lokaler. 

Gemenskap är ett synligt tecken på vår kristna tro. Alla de många som hade kommit till 

tro var ett hjärta och en själ, står det i apostlagärningarna om en av de första kristna 

församlingarna.  Här i Smedstorp finns nu en plats som kan vara en yttre ram för 

gemenskapen i församlingen. Vi hoppas att Församlingsgården ska föra människor 

närmare varandra, ge oss möjligheten att träffas ansikte mot ansikte och fundera över 

livets frågar, en möjlighet att samtala om tro och tvivel och fira gudstjänster. Har du 

förslag till en samtalsgrupp, bokcirkel eller liknande så hör av dig till oss. 

Guds Välsignelse önskar jag er alla. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Liselotte Kay, kyrkoherde  
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Bilder från församlingsutflykten 
den 15 juni, som i år bestod av 

båtfärd på Rönneå, lunch på 
hamnkrogen i Skälderviken och 

besök på Vallåkra stenkärlsfabrik  

Altaret i nya 
Församlingssalen i 
Församlingsgården 

Smedstorp 

Det bjöds på korv från 
Ingelsta kalkon efter 
gudstjänsten 

Mingel innan gudstjänsten med 
äppelmust från Tosterup 

 
Trivselkören & Kyrkokören medverkade, likaså 
Jörgen Åkesson på trumpet & Malin Alm på 
piano.  

 Även kaffe och bakelse serverades 

 
 

Barnen blev fina vid 
ansiktsmålningen 
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Kverrestads kyrka  

Den gamla kyrkan revs den 15 april 1872. Av denna 

kyrka var en stenkyrka av medeltida romansk stil och 

som orsak gavs att ”kyrkans torn är bristfälligt och 

fara för att det skall rämna och störta samman” av 

denna stenkyrka finns det inga i det yttre påvisbara 

spår att se på den nya. 

Med ett brett långhus som i öster avslutas med en 

femsidig sakristia samt smalt västtorn med spira och 

fyrsidigt takfall är Kverrestads kyrka så gott som 

alltigenom resultat av byggnadsarbeten 1871-1873. 

Den första advent 1873 hölls den första kyrkostämman i den nya kyrkan och troligen invigdes den 

då. 

Predikstol från 1600-talets början likaså två malmljusstakar som är från 1600-talets mitt. 

Den romanska dopfunten och altartavla kommer från den gamla kyrkan, likaså de två klockorna i 

tornet. Som blev nedmonterade från den gamla kyrkan och blev uppsatta i en provisorisk 

klockstapel på kyrkogården.  I denna ringdes det en timme varje dag i en hel månad då karl XV 

dog år 1872. 

 

Ljuskronan i mitten av kyrkan härrör från den gamla kyrkan, de andra kronorna skänktes till 

kyrkan av de kyrkliga syföreningarna åren 1929-

1930. Den lilla kronan är en gåva av  

doktor Hallgren. 

 

 
Carl XI:s namnchiffer 

och svenska riksvapnet, skuret i trä. 

(Vilket många skånska kyrkor måste anskaffa under 

försvenskningsarbetet på 1680-talet). 

 
 
                                                     

 

Frilufts- 
gudstjänst i 
Församlings 
gården 
midsommar 
dag och 
Malins vänner 
medverkade 

 

Vi fanns på 
Smedstorps 

marknad 
den 1 juli 

också 
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Vigda juni- aug 2016 
Robert Kane & Elin Olsson, Tomelilla 
Olof Svensson & Sofia Karlsson, Ystad 
Lars Göransson & Gunilla Carlecrantz, Tomelilla 
André Wiinberg & Karen Ip, Malmö 
Rikard Lennartsson & Alexandra Andersson, Benestad 
Roger Brandt & Magdalena Claesson, Malmö   
Henning Trollbäck & Annafia Hansson, Bagarmossen 
Michel Persson & Elin Andersson, Limhamn 
Johan Thuvesson & Cornelia Axelsson, Smedstorp 
Gustav von Platen & Malin Isaksson, Malmö 
Anna Johansson & Tobias persson, Tomelilla 
Henrik Jigmo & Ronja Jönsson, Tomelilla 
 
 

Döpta juni-aug 2016 
August Jacob Harry Hall, Munka Tågarp 
Edith Molin, Munka Tågarp 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                           
   
 

 
 

   
 
 
 
 
           
 
 
 
                                                                                                                   

 

 
 
 

Musik i sommarkväll i 
Övraby kyrka 

med Calle Ljungqvist 

Musik i sommarkväll i 
Östra Ingelstads kyrka, med  
Jörgen Åkesson och  
Anders Jeppsson 

Avlidna juni-aug 2016 
Sverker Selin, 68 år 
Kent Kronkvist, 60 år 
Birgit Lundberg, 83 år 
Inez Svensson, 83 år 
Leif Ferding, 82 år 
 

 

I Mässa med 
musik i 
Smedstorps 
kyrka den 3 juli 
medverkade 
Sture Andersson 
& Therese 
Mohlin 
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Under 2016 lyfter svenska kyrkan särskilt 
fram arbetet bland barn i flyktingläger i 
Jordanien. 
Kriget i Syrien har tvingat många barn på 
flykt. 
I Jordanien drabbas barn i flyktingfamiljer i 
särskilt hög grad av stress och depressioner. 
Barn i åldrarna 7-14 år stöttas i att hantera 
sina känslor och stöd i att tänka kring 
framtiden. Föräldrar tränas också att upptäcka stressymptom samt hur de kan hjälpa sina barn 
att hantera effekterna av kriget. 
Särskilt utbildade socialarbetare pratar med föräldrar om syriska och jordanska barns situation 
i Jordanien. Samtalen handlar om barnarbete, barnäktenskap, övergrepp och vikten av 
utbildning. 
 

Svenska kyrkan - en del av VÄRLDENS BARN 
 
Det är med stor glädje som Svenska kyrkan deltar i insamlingen Världens Barn. 
Tillsammans med en rad andra organisationer är Svenska kyrkan en del av kampanjen, som 
genomförs för artonde året 2016. 
 
Det handlar om alla barns självklara rättigheter till hälsa, utbildning och framtid. De insamlade 
medlen går till att förändra villkoren för de barn som har det allra svårast. 
Svenska kyrkan får 7 % av insamlade medlen i kampanjen, vilket motsvarar cirka 6 miljoner 
kronor. 
 
2016 års kampanjkulmen för Riksinsamlingen går av stapeln under två helger i oktober. 
Lördagarna 1 och 8 oktober är de stora insamlingsdagarna. 
Den 7 oktober blir det stor insamlingsgala i SVT1 och SR P4:s kanaler engagerar över hela 
Sverige. 
 
Vi i Smedstorps församling kommer också att delta i insamlingen. 
 
För internationella gruppen i Smedstorps församling 
Sonja Hilding  
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Gudstjänster  
med reservation för ändringar 

   18 sept 17e. tref. Bollerup 11.00 Gudstjänst 

   25 sept. 18 e. tref. Övraby 18.00 Mässa med musik, Solist 

      2 okt. Den Helige 
Mikaels dag 

Smedstorp 
 
Östra 
Ingelstad 

14.00 
 
18.00 

Skördegudstjänst, Barngrupper, 
barnkörer, kaffe. 
Skördevesper, Solist, kaffe 

      9 okt. Tacksägelse 
dagen 

Kverrestad 
Tosterup 

14.00 
18.00 

Skördevesper, kyrkokören, kaffe 
Skördevesper, trivselkören, kaffe 

    16 okt. 21 e. tref. Bollerup 
Östra 
Ingelstad 

11.00 
 
18.00 

Mässa 
 
Sinnesromässa, solist. 

    23 okt. 22 e.tref. Övraby 11.00 Gudstjänst 
 

    30 okt. 23 e. tref. Smedstorp, 
Församlings 
Gården 
 
Tryde kyrka 

11.00 
 
 
 
16.00 

Mässa 
 
 
 
Körkontraktsdag 

      5 nov. Alla Helgons 
dag 

Smedstorp 16.00 Minnesgudstjänst, solist 

      6 nov. Sönd. e. alla 
helgons dag  

Kverrestads 18.00 Minnesgudstjänst, kyrkokören 

    13 nov. Sönd.f. 
domsöndagen 

Tosterup 11.00 Tosterup, mässa 

    20 nov. Domsöndagen Bollerup 11.00  Bollerup, mässa 

    27 nov. 1 i advent Smedstorp 14.00 Högmässogudstjänst, kyrkokören, 
Jörgen Åkesson, trumpet, kaffe 
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ONSDAGSTRÄFFEN 

HÖSTEN 2016 
I KVERRESTADS BYGDEGÅRD 

 
ONSDAGEN DEN 5 oktober: 

Gitte Pålsson 

sjunger, spelar & berättar.                                              
 

ONSDAGEN DEN 2 november: 

KNUT & JOHN  
Underhåller med kända visor, 

schlagers, dragspel  

och historier 
 

ONSDAGEN DEN 7 december:  
Traditionell julavslutning, och även 

detta år har vi allsång med julen 

stora sångskatt samt Luciatåg av 

församlingens barnkörer och 

barngrupper.  
 

Vi startar kl. 14.00 alla dagar, 
kaffeservering och till sist lite 

allsång tillsammans om vi hinner. 

Hoppas att du har tid och lust att 

närvara. 

 

ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA 

TILL EN STUNDS 

SAMVARO AV 

SMEDSTORPS FÖRSAMLING 
 

                                Gert Hyrkäs 

                                     underhöll 

med egna 

visor och 

berättelser 

7 september.  

 
 
 
 

VERKSAMHETER I SMEDTORPS 
FÖRSAMLING FRÅN V. 36 

 

Tisdag 
Babyrytmik (barn och förälder) 10.00- 
11.00  
i Församlingsgården Smedstorp, 
Barn/musik.  
 

Skolbarnsgrupp för barn 6-12 år, ”Pyssel”, 
kl. 14.00–17.00 i Övraby sockenstuga. 
 

Café för daglediga, ”Stickcafé”, kl. 13.00 i 
Församlingsgården Smedstorp startar 
13/9 
 

Onsdag 
Öppen förskola kl. 9.30–11.30 i 
Församlingsgården Smedstorp, 
Barn/musik. 
 

Skolbarnsgrupp för barn 6-12 år, ”Prästis”, 
kl. 13.30–16.30 i Församlingsgården 
Smedstorp, Barn/ musik. 
 

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

Smedstorps församlings kyrkokör kl. 19.00 
i Kverrestads bygdegård. 
 
Torsdag 
Öppen förskola kl. 9.30–11.30 i Övraby 
sockenstuga. 
 

Barnkör grupp 1 kl. 13.30- 14.15 , Barnkör 
grupp 2 (musikal) kl. 14.45.15.30 i 
Församlingsgården Smedstorp, 
Barn/musik. 
 

Ewa Larsson, 070-405 31 24  
Anita Lindskog Jönsson, 070-560 25 79 
Kerstin Breitholtz, 072- 007 14 74 
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Fler bilder från församlingsutflykten den 15 juni 

 

 

Bilder från musik i 
Sommarkväll i 
Smedstorps kyrka 
med Peter Och 
Viktor 

 

 

Mässa med musik i Smedstorps 
kyrka med Ewa Larsson & 

 Lasse Magnusson 

Musik i sommarkväll med JP-Trio 
 i Kverrestads kyrka 
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Information från våra 
kyrkvaktmästare 
 
Ett stort tack till alla som besöker 
våra kyrkogårdar för att ni är 
duktiga på att sortera sopor! 
 
 

Eftersom vi inte har källsortering för metall ber vi er vänligen ta med skrotade 
ljuslyktor hem.  
Vaktmästarna ber er också att inte lägga lyktor eller dylikt bakom gravstenarna 
under sommaren, de kan skada maskiner vid häckklippning och trimning. 
  

Är din gravplats 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 på telefon 0709-38 10 75 eller 

till Pastorsexpedtionen 0414-511 18. 
 

 
 
 
  
   
   

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Vaktmästare 
Bengt Lindén  0708-32 01 41 
Eva Hansson 0709-38 10 75 
Britt-Marie Walter Ohlsson  0705-79 08 61 
Thomas Schönström 
Gerd Zinnerström  0725-25 11 87 
Evert Olsson 

Information från församlingsvärdinnorna  
 

Vi har 3 lokaler du kan boka 
för olika sammankomster. 
 

Övraby sockenstuga, som rymmer c:a 50 
personer. Boka på telefon 0414-511 18. 
 

Kverrestads bygdegård, som rymmer c:a 90 
personer. Boka på telefon 0705-79 08 61 
 

Församlingssalen i Smedstorp som rymmer 
c:a  50 Personer. Boka på telefon  
0414-51118, vardagar 9-12.00 
 
 

Våra kyrkor är låsta dygnet runt 
Önskar du besöka någon av våra kyrkor. 

Ring vardagar och boka tid med 
våra vaktmästare eller maila till 

Pastorsexpeditionen 
smedstorp.pastorat@svenskakyrkan.se 

 

Trädgårdsarbete och röjning i 
Kverrestad bygdegårdspark 
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Bilder från 
invigningen av 
Församlingsgården 
och bonad i 
Församlingssalen  

 
 

Klippning av buxbomshäckar i Bollerup och tjärning av 
tak på Smedjan i Kverrestad 
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Församlingens annonsering: Från och med 

vecka 35 2015 kommer inga predikoturer i Ystads Allehanda. 
All annonsering sker numera i Lokaltidningen 
Tomelilla/Simrishamn, som delas ut med posten till alla hushåll 
varje onsdag 

 
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  Kyrkofullmäktiges ordf. Margith Svensson 

Tel. 0417-322 81 eller 0736-90 48 43 Tel 0414-520 80 

____________________________________________________________________________ 
Nästa församlingsblad kommer i vecka 47. 
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. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Församlingsbladet ges ut fyra gånger om året till alla hushåll i Smedstorps församling. 
Ansvarig utgivare: Liselotte Kay. Redaktör: Anita Lindskog Jönsson. Reservation för tryckfel. 
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