
 

 

 
 

SMEDSTORPS FÖRSAMLING 
________________________________________________________________________________ 

           

          Församlingsblad nr 4 2017 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMEDSTORP/ÖSTRA INGELSTAD/KVERRESTAD/BOLLERUP/TOSTERUP/ÖVRABY/NEDRABY 

 
                 SAMHÄLLSINFORMATION 

avsändare Smedstorps församling 

 
 

 



      
     

2 
 

Ljus i mörkret 

Nu har hösten kommit. Det är bara att titta ut genom 

fönstret och se höstlöven glöda i orange, lila, rött, guld 

och grönt. Många klär sig i skymningens färgskala, som 

går i svart, vitt eller grått. Kan det inte vara skönt att gå 

klädd i höstens färger, att lysa som levande färgklickar i 

mörkret? 

 

Nu är den tid, då det är mörkt när vi vaknar och mörkt när vi går och lägger oss. Det är den tid, 

då vi längtar efter ljus, då vi vill ”kura skymning” tända ljus, krypa upp i soffan, eller i fåtöljen, 

bre pläden om oss, dricka te och läsa en bok. Det är den tid, då vi tänder ljus på kyrkogårdarna 

och mitt i november i mörkret lyser ljusen emot oss. 

 

Det ordnas minnesgudstjänster i våra kyrkor och plötsligt är vi inne i december, advent och den 

stund då Jesusbarnet läggs i krubban, han som är världens ljus. 

 

Det var han som sade de välkända orden som ekar i varje dopgudstjänst: ”Jag är världens ljus, 

den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus!”  I november och i december 

tänds ljus både i våra hem och i våra kyrkor. Trons ljus kan flämta och bli den ljuslåga som ger 

hopp till vår trasiga värld. När det fjärde ljuset tänds i adventsljusstaken då är vi inne i julens 

landskap, och låt oss önska en god jul till jordens alla barn, eller stämma in i  

julpsalmen 116:1-2. 

 

Nu tändas tusen juleljus 

på jordens mörka rund 

och tusen tusen strålar ock 

på himlens djupblå grund.  

 

Och över stad och land ikväll 

går julens glada bud 

att född är Herren Jesus Krist 

vår Frälsare och Gud. 

 

God Jul! 

Gott Nytt År! 

 

önskar 

Kerstin Breitholtz 

komminister 
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Julkampanjen 2017 - JAG ÄR ETT LIV!  
 

Min önskan är enkel - inget barn skall utsättas för hot, 
våld och övergrepp. Inget barn skall behöva bo på 
gatan och utsättas för alla de risker det innebär. Det 
är en ständig kamp om liv och död - en kamp som 
inget barn skall behöva ta. I Svenska Kyrkans 
julkampanj som pågår från första advent 2017 till 
trettondag jul 2018 samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete för alla 
barns rätt till ett tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fler barn tillgång till försörjning, utbildning 
och hälsa.  

 
Sopor, och ännu mer sopor, så långt ögat når. Och en stank av 
avfall, avföring och orättvisa. Här, på Manillas största soptipp 
har Ronald, 11, och Boyet, 9, vuxit upp. – Jag drömmer om att 
få hjälpa andra barn som bor i Tondo, säger Boyet.  
 

DET GÅR INTE ATT VÄRJA SIG MOT STANKEN. Urin, avföring 
och ruttna matrester… Utanför ett skjul skäller en fastkedjad, 
mager hund. En äldre man river upp en plastpåse och börjar 
sortera gammal mat. Han lägger små kycklingbitar i en hög. 
Han samlar till familjens middag.  
 

Det har nyligen regnat, och vi klafsar i leran. På den 
upptrampade sopstigen ligger gamla blöjor, trasiga glasflaskor 
och hopknycklad plast. Vi är i stadsdelen Tondo, där Manillas 

största soptipp breder ut sig. Här bor och arbetar tusentals 
familjer. En av familjerna är Ronalds och Boyets. Deras föräldrar är arbetslösa, dessutom 
missbrukar mamman droger.  

 

Vi hälsar på i familjens krypin, som är tillverkat av kartongbitar och tygrester. Här finns inga 
sängar, de sover direkt på marken. På en plaststol, i det ena hörnet, sitter pojkarnas mamma. 
Hennes blick är frånvarande. Hon har en bebis på armen, och uppenbarligen ännu ett barn i 
magen – som är stor och rund. 
– Här växte bröderna upp. De har aldrig gått i skolan. På dagarna har de sorterat skräp på 
soptippen för att hjälpa till med familjens försörjning, säger april Rose Mosheni Tabrizi, 
socialarbetare på Bahay Tuluyan. 
 

Bröderna Boyet och Roland har nyligen flyttat till Bahay Tuluyan.  
 I dag är bröderna i Tondo för att hälsa på familj och vänner. 
– Våra vänner bor i Tondo, men vi vill ändå bo på Bahay Tuluyan. Vi vill gå i skolan. Vi vill lära 
oss saker. Och vi vill äta oss mätta, säger Roland. 
 

Var god vänd. 
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Brödernas pappa har sett fram emot sönernas besök. Han överraskar dem med en Coca-Cola. 
Vanlig Coca-Cola på burk har han inte råd med. Han har köpt Coca-Cola i en hopknuten 
plastpåse med ett sugrör som sticker ut. Ronald och Boyet skiner upp. De tar emot påsen, och 
dricker snabbt upp läsken. Sen säger de hej då, och pappan försvinner iväg på en cykel. 
 

Bahay Tuluyans mobila team åker till soptippen ett par gånger i veckan. De leker med barnen 
och bjuder på mat. Det var under ett sådant besök som personalen fick upp ögonen för 
brödernas familj. Först var det brödernas lillebror som fick dem att reagera. 
 

– Han var bara fyra månader och han var kraftigt undernärd. Mamman hade i princip bara 
matat honom med vatten sedan han föddes. Det är ett under att han överlevde. Han togs 
omedelbart till sjukhus, där han fick stanna i över en månad. Nu mår han mycket bättre och 
har lagt på sig i vikt, säger april Rose Mosheni Tabrizi, och visar mobilbilder på en leende liten 
pojke. Mamman tittar på bilden, men visar ingen reaktion.  
 

I familjen finns ytterligare några syskon, bland annat en flicka som vill följa med sina bröder till 
Bahay Tuluyan. Gång på gång säger hon till volontärarbetaren: ”Jag vill vara med er”. Men 
mamman vill inte. Hon tycker att flickan är för liten för att flytta. 
 

– Familjen har levt väldigt utsatt, helt utanför samhället. Inget av barnen fanns registrerade 
någonstans. Ingen var vaccinerad, och ingen har någonsin gått i skolan, säger april Rose 
Mosheni Tabrizi. 
 

Bröderna tvingades tidigt bli självständiga. Sen de lärde sig att gå har de jobbat på soptippen. 
De har sorterat skräp, och letat efter mat. 
 

– ”Pagpag” kallar vi matresterna. På tagalog betyder ”pagpag” att ”skaka bort smuts”. Vi 
skakar matresterna så att allt smuts faller bort. Sen kan vi äta maten, säger Ronald. 
 
Var med och höj barnens röster! 
Swisha din gåva till 9001223 eller betala till postgiro 900122-3, bankgiro 900-1223 
 
 Internationella gruppen Smedstorps församling 
 

                                            
                                                                             

Gerd städar i 
Kverrestads kyrka 
inför 
biskopsvisitationen 

 
 
 
 
 

Fantastisk onsdagsträff med Hanna & Måns               
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Vigda september-november 
2017 
Alfred Nilsson & Emily Hagstedt, 
Sankt Olof 
Henrik Nilsson & Ida Nilbjörk, 
Köpingebro 
Roger Lilja & Annika Ericsson, Malmö 
Tony Månsson & Jean Larsson, 
Tomelilla 
Erik Stjernqvist & Jessica Persson, 
Malmö 
Elias Molin & Angelika Persson, 
Munka Tågarp 

 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Biskop Johan Tyrberg vid 
biskopsvisitationen i gamla Österlens 
kontakt i 17-22:e oktober 2017. Här i 
parken i Tomelilla. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
                  Besök på Bollerups naturbruksgymnasium.           

Döpta september-november 
2017 
Anna Elsa Rask, Lunnarp 
Theo Jan-Erik Ronny Lugger, 
Smedstorp 
Enea Maria Kellersson Lööw, 
Benestad 
Noah Erik Lammer, Tomelilla 
Nils Peter Ingvar Danielsson, 
Smedstorp 
Milton Anders Morgan Gustavsson, 
Bästekille 
Per Jamie Jaxon Berlin, Ö Ingelstad 
Ellen Lovisa Sigrid Lidholm, Tomelilla 
 

Avlidna & gravsatta september-
november 2017 

Hjördis Löfberg-Hansen, 88 år 
Sixten Håkansson, 78 år 
Gertrud Härstedt, 53 år 
Asta Johansson, 96 år 
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Gudstjänster  

   med reservation för ändringar 

       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. 

 

     24 dec 4 i advent 
Julafton 

Östra 
Ingelstad 
Övraby 

11.00 
 
13.00 

Gudstjänst vid krubban,  
solist: Ewa Larsson 
Julbön, solist: Ewa Larsson 

 

     25 dec Juldagen Smedstorp 07.00 Julotta, Kyrkokören, Jörgen Åkesson 
Trumpet, Glögg och Pepparkakor 

 

     26 dec Annandag jul Bollerup 11.00 Mässa med julmusik, Trivselkören  

     31 dec Sönd.e.jul, 
nyårsafton 

Kverrestad 11.00 Mässa 
 

 

       1 jan 
      2018       

Nyårdagen Tosterup 18.00 Nyårsbön  

       6 jan Trettondag jul Övraby 11.00 Mässa  

       7 jan 1.e trett.d. Östra 
Ingelstad 

14.00 Julens psalmer, Kyrkokören  

   14 jan 2.e. trett.d. Smedstorp 14.00 Vi sjunger julen ut, Trivselkören  

     21 jan 3.e. trett.d. Bollerup 11.00 Mässa  

     28 jan Septuagesima Tosterup 11.00 Mässa  

       4 feb Kyndelsmässo- 
dagen 

Kverrestad 14.00 Dopkalas, alla döpta under år 2017 
inbjudes, barngrupper/barnkör, kaffe 

 

     11 feb Fastlagssöndag
en 

Övraby 14.00 Gudstjänst, Trivselkören, kaffe  

     14 feb Askonsdagen Kverrestad 19.00 Mässa, Kyrkokören  

     18 feb 1 i Fastan Östra 
Ingelstad 

11.00 Gudstjänst  

     25 feb 2 i fastan Bollerup 18.00 Sinnesromässa, solist: Anita Lindskog 
Jönsson 

 

     4 mars 3 i fastan Tosterup 11.00 Gudstjänst  

   11 mars Midfastosönda
gen 

Smedstorp 14.00  Kornbrödsmässa, kaffe  

   18 mars Jungfru Marie 
beb. Dag 

Övraby 14.00 Mariamässa, Kyrkokören, kaffe  
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   25 mars Palmsöndagen Kverrestad 14.00 Familjegudstjänst, barnkör, barngrupp. 
Fasteinsamlingen avslutas i 
bygdegården, kaffe. 

 

   29 mars Skärtorsdag Bollerup 19.00 Veckomässa  

   30 mars Långfredag Övraby 
Östra 
Ingelstad 

  9.30 
 
11.00 

Långfredagsgudstjänst, kyrkokören 
 
Långfredagsgudstjänst, kyrkokören 

 

      1 april Påskdagen Smedstorp 14.00 Högmässogudstjänst, Jörgen Åkesson, 
trumpet, kyrkokören, kaffe. 

 

      2 april Annandag påsk Tosterup 11.00 Emmausmässa  

 

Kyndelsmässodagen = dopkalas 
 
Har ert  barn blivit döpt under året i Smedstorps församling? 
Då kommer en inbjudan till dopkalas att skickas hem till er. 
 

På kyndelsmässodagen, 4/2-2018, firar vi alla barn som döpts 
in i församlingen under det gångna året med en 
familjegudstjänst, speciellt anpassad för de  minsta. 
I guddstjänsten ber vi för barnen och dessutom får de en 
gåva; droppen, ett silversmycke som symboliserar dopet. 
 

Vi döps alla med ett och samma dop till att höra ihop med 
Gud. Tillhörighet är viktig, att veta var man hör till. I kyrkan hör vi till och vi hör samman med 
varandra och Gud genom dopet. Kyrkan är människorna.  
Precis som havet består av milliarder sammanbundna vattendroppar, så består kyrkan av 
milliarder människor över hela jorden, sammanbundna genom dopet.  
 

Efter gudstjänsten firar vi dopkalas med ”världens längsta tårta”, saft och kaffe.  

Glöm inte att anmäla till expedtionen att ni kommer och hur många 
0414-51118, Välkomna! 
 

Dopfunt Östra Ingelstad                                 Luthergudstjänst i Kverrestad       
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Pilgrimsvandring söndag 3 september 2017 

 
Traditionen med friluftsgudstjänst i 
Nedraby kyrkoruin med Jonas Ahlner 
började sommaren 1994, när Jonas nyligen 
prästvigts. Sedan dess har han återvänt 
varje sommar, med 
några få undantag. Kvällarna har ofta 
avslutats med kaffe i Spettkaksstugan eller i  
trädgården hos Brita och Gösta Andersson , 
där Jonas  berättat om egna 
pilgrimsvandringar, pilgrimsmål, heliga 
personer, helgon mm. Mycket uppskattat! 
 Sedan år 2011 har sammankomsten inletts med en pilgrimsvandring från Övraby kyrka till 
ruinen i Nedraby. 
 

Söndag 3 september2017 ledde Jonas Ahlner sin sista pilgrimsvandring mellan byarna. Den 
inleddes traditionsenligt med en betraktelse av Jonas inne kyrkan. Därefter gav sig 36 
vandrare iväg mot kyrkoruinen i eftermiddagssolen, vilade halvvägs  och vandrade sedan 
under klockringning till ruinen.  Där väntade en skara andaktsbesökare, som avstått från att 
vandra.   
KL 18.00 började kvällsandakten med största antal deltagare någonsin, nämligen 71 personer. 
Marlene och Albin Löfgren inledde med gitarrspel, sång och trumpet i den vackra 
Österlenvisan, varefter Jonas varmt talade om sin bekantskap med Nedraby och de många 
sommaraftnar han haft friluftsgudstjänst i ruinen. De sedvanliga psalmerna sjöngs av de 
församlade under gudstjänsten.  Marlene och Albin lät Oh, what a wonderful world  ljuda över 
nejden  och Jonas talade extra varmt om ruinen som ett  ”kyrkorum” från medeltiden. . 
Marlene och Albin avslutade med ” Sol, vind och vatten” – en passande sång i den nedgående 
solen och friska vinden. Efter en timme i ruinen samlades drygt 40 personer ur åhörarskaran 
till dukade kaffebord hos Gösta och Brita Andersson i Spettkakstugan, där byalaget bjöd på 
kaffe med hembakat och Jonas Ahlner 
avslutningsvis ritade och berättade om 
Helgonet Antonius från 1200-talet. 
Stearinljusen brann och mörkret föll när 
Jonas avtackades en sista gång.  
 Det blev en mycket fin och minnesvärd 
eftermiddag och kväll.  
 
Övraby-Nedraby Byalag/CG 
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            Skördevesper i Övraby kyrka 

 
 

 
 
 
 
Arbetslaget i 
Smedstorps 
församling: 
Evert, Thomas, Bertil, 
Bengt, Eva, 
Brittmarie, Gerd,  
Ewa, Kerstin, 
Liselotte, Susanne 
och Anita 
 

 
 

Onsdagsträffen 
I Kverrestads bygdegård 

Våren 2018 
Onsdagen den 7 februari, ”Costa Rica 
& Nicaragua” Ett bildspel med 
berättelser av och med Ingmar skogar 
 

Onsdagen den 7 mars, ”Hygge till 
kaffet” med Pia Ewaldz & Mats Nilsson 
 

Onsdagen den 4 april, Sture Andersson 
& Therese Mohlin underhåller med 
dragspel och sång. 
 

Onsdag den 2 maj, Blandfärs kommer 
från Färs härad med en blandad 

repertoar och blandning av instrument.  

Vi startar all onsdagar kl. 14.00, 
kaffeservering, allsång. 

Välkomna! 
 
 
 



      
     

10 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verksamheter i Smedstorps 
församling vårterminen 2018 
 
Tisdag  
Babyrytmik (barn och föräldrar)  
10.00–11.00 
I Församlingsgården Smedstorp, 
Barn/musik. Start 16/1 
  

Skolbarngrupp för barn 6-12 år, ”Pyssel”, 
kl. 14.00–17.00 i Övraby sockenstuga. 
Start 16/1 
 

Café för daglediga, ”Stickcafé”, kl.13.00 i 
Församlingsgården Smedstorp, 
församlingssalen. Start 23/1 
 

Onsdag 
Öppen förskola kl. 9.30–11.30 i 
Församlingsgården, Barn/musik. 
Start 17/1 
 

Skolbarnsgrupp för barn 6-12 år, 
”Prästis”, kl.13.30–16.30 i 
Församlingsgården Smedstorp, 
Barn/musik. Start 17/1 
 

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 10/1 
 

Smedstorps församlings kyrkokör i 
Kverrestads bygdegård kl. 19.00.  
Start 10/1 
  

Torsdag 
Öppen förskola kl.9.30–11.30 i Övraby 
sockenstuga. Start 18/1 
Barnkör grupp 1 kl. 13.30–14.15, 
Barnkör grupp 2 (Musikal) kl. 14.45–15.30  
Start 18/1 

ONSDAGSTRÄFFEN 

Hösten 2017 Kverrestads 

bygdegård 

kl 14.00  6/12 Julallsång,  

Lucia med sitt följe 
 

Varmt välkomna! 
 

Herrar! 
 
Ni som tycker om god mat, varför 
inte gå en kurs i matlagning. 
 

Vill ni lära er mer om datorn? 
 

Hur man tar bättre bilder med sin  
Smartphone? 
 

Släktforskning? 
 

Eller är ni intresserade av något 
annat? 
 
Om intresse finns kontakta 
församlingen på 0414-511 18. 
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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. 
 
Den här hösten har vi haft mycket stor nytta av vår nya lastare med lövsug, som köptes in i mars i år. 

Under nästa år hoppas vi att vår maskinpark utökas med häcksax och gripklo till lastaren. Detta för att 

underlätta och effektivisera arbetet på kyrkogårdarna för oss vaktmästare. 

Nu under vinterhalvåret skottar vi endast gångar fram till kyrkporten och minneslunden vid 

gudstjänster och förrättningar. 

Vid snöoväder ber vi er titta på församlingens hemsida om vi ställer in några gudstjänster eller 

evenemang. 

  

Vaktmästare 

Bengt Lindén 0708-32 01 41 

Eva Hansson 0709-38 10 75 

Brittmarie Walther 0705-79 08 61 

Gerd Zinnerström 0725-25 11 87 

Thomas Schönström 

Evert Olsson säsongsanställd 

 

 

 

 
 
 
 
 

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. 

 
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 12. 
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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