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Barfota utan strumpor 

och skor 
 
Just nu är finaste tiden på våren med skir grönska och 
blommor i vackra färger som doftar ljuvligt.  
Det inger hopp och vi längtar redan nu till semester och 
sommarlov. Vi längtar till sommar med lediga dagar och återhämtning. 
Tänk att få gå barfota i gräset och bara vara.  
 
Många människor lever i ett högt livstempo och det är inte alltid lätt att få livspusslet att hänga 
ihop. Det ställs höga krav på oss som arbetstagare, föräldrar och människor.  
Det ställs krav på att vi ska vara tillgängliga och flexibla. Det blir ofta stressigt att hinna med 
barnens aktiviteter, handla och ”vad ska vi äta idag”. Det är lätt att vi stressar och ständigt 
balanserar på gränsen av vår förmåga. Då blir längtan och behovet av sommar och lediga dagar 
med återhämtning desto större och nödvändigt.  
 
Vår kristna tro kan vara en hjälp för oss även på detta plan. I Fösta Moseboken 2:2 står 
”Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han 
hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag”  
Den sjunde dagen för oss kristna, söndagen, är helig och en dag för vila. Söndagens gudstjänst är 
tänkt som tid för återhämtning, hit till kyrkan kan man komma för att fylla på med andlig kraft och 
få ork för veckan som kommer.  
 
Rytmen i livet med arbete, vila och återhämtning är viktig. Människan är kropp, själ och ande och 
alla delar ska finnas med för att må bra som människa. 
 
För ett tag sedan körde jag förbi en åker där det växte 
sockerbetor och sa till min passagerare titta så fint, här växer 
sockerbetor. Det är raps fick jag till svar.  
Hur kan detta komma sig svarade jag, det ser ut som 
sockerbetor.  
Tänkte sen att det är tur att rapsen vet om att den är raps 
och inte plötsligt blir till sockerbetor. Det gäller på samma 
sätt för oss människor som för rapsen, att vi ska bli det vi är 
skapade till människor med plats för livet självt.         
 

 Jag önskar er alla en glad sommar 
med tid för återhämtning och andhämtning. 
Och det finaste vi kan tillönska varandra; 
Guds välsignelse till er alla. 
Liselotte Kay 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9uMeb5_PTAhUMECwKHecpB30QjRwIBw&url=http://se.freeimages.com/photo/nude-feets-1255813&psig=AFQjCNFOduOSjRR_f3oYvshB3xvnYW_kuQ&ust=1495003216636776


      
     

3 
 

Vigda mars-maj 2017 
David Thorlund & Jane Larsson, 
Tomelilla 

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Döpta mars-maj 2017 
Freya Lisa Enea Buhre, Munka Tågarp 
Ebba Felicia Brügge Eckerlund, 
Spjutstorp 

Konfirmerade 2017 
John Corbett Wattrang 
Kevin Nilsson 
Anton Areskoug 
Miranda Mattisson 
Emil Persson 
Erika Nilsson 
Evelina Buhre 

Avlidna mars-maj 2017 
Kenneth Gustaf Norén, 63 år 
Ruth Andersson, 95 år 
Berndt Ödarp, 96 år 
Hanna Nilsson, 86 år 
Tom Söderlund, 83 år 
Ingegärd Palm, 84 år 
Bengt Jakobsson, 87 år 
Ella Månsson, 75 år 

Resan 
”I Luthers 
fotspår” 

Tyvärr lyckades vi inte få ihop en 
egen buss. 
Vi erbjuder därför den som är  
intresserad, även de som redan anmält 
sitt intresse, att anmäla sig till 
Tjörnarpsbuss ordinarie resa den 
10 augusti 2017. 
Resan kostar 4.295:-/pers i dubbelrum. 
400:- extra för enkelrum. 
 
Anmälan till Tjörnarpsbuss 0451-618 00 
Maria Johansson (uppge Smedstorps 
församling som referens). 
 
All information om resan får du från 
Tjörnarps buss. 

Börjar Du i 8:e klass 
efter sommarlovet? 

 
Då är det dags att börja fundera 

över konfirmation! 
På spaning efter Gud och tro? 
Kom och fundera tillsammans 

med oss! 
 

Vi träffas på lördagar i 
Församlingsgården, Smedstorp,  
under terminen och fikar, pratar 

och har trevligt. Under konfirmations-
tiden kommer vi även att åka på läger. 

 

Den 3 september kl 11.00 

har vi inskrivningsgudtjänst 

i Östra Ingelstads kyrka. 

Välkomna! 
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Musik i 
sommarkväll 
 

29 juni i Övraby kyrka kl 19.00 
Mikaela Simonsson, sång & gitarr 
Artist och låtskrivare med musik som går på djupet - som 
berör och uppmuntrar. ”Hennes uttryck är starkt och äkta, 
från scenen förmedlar hon unikt text och musik som berör 
lyssnaren”. 

 

 

13 juli i Kverrestads kyrka kl 19.00 
”Två trumpeter och ett piano” 
med Jörgen Åkesson och Anders Jeppsson. 
Blandad musik från klassiker som Stardust och What a 
wonderful world till svensk musik, visor, psalmer m.m. 
 

 

27 juli i Tosterups kyrka kl 19.00 
”Sprudlande folkmusik” med Trio Wolski 
framför en blandad mix av svensk folkmusik och egen musik 
på accordion, cittern och violin. 

 

 

  3 augusti i Bollerups kyrka kl 19.00 
”Skymningssång - musik för marimba och violin” 
med Stensöta. 
Duon samarbetar med olika tonsättare bl a den isländska 
tonsättaren Bára Gísladottír och den svenska Corinne von 
Dardel. Duon spelar även visor och improvisationer. 

 

ONSDAGSTRÄFFEN 

Hösten 2017 

Kverrestads bygdegård kl 14 

-------- 

6/9 Karolina Strand 

Kantor i Ystads församling, 

sånger från gamla svart/vita 

filmer. 

-------- 

4/10 Maria Jönsson 

Skillingtryck 

-------- 

1/11 Hanna Söderberg 

sångerska från Malmö, 

”vis och jazz program”. 

-------- 

6/12 Lucia med sitt följe 

 

Varmt välkomna! 
 

Bilder från församlingens 
verksamheter. 
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Gudstjänster  

med reservation för ändringar 

     29 juni Torsdag Övraby 19.00 Musik i Sommarkväll med Mikaela 
Simonsson, artist och låtskrivare. 

 

        2 juli 3.e efter tref. Bollerup 14.00 Mässa med musik.  

      9 juli 4.e efter tref. Tosterup 11.00 Mässa.  

      13juli Torsdag Kverrestad 19.00 Musik i Sommarkväll ” Två trumpeter 
och ett piano” med Jörgen Åkesson & 
Anders Jeppson. 

 

     16 juli Apostladagen Smedstorp 11.00 Gudstjänst.  

     23 juli 6 e. efter tref. Ö Ingelstad 18.00 Sinnesromässa. 
 

 

     27 juli Torsdag Tosterup 19.00 Musik i Sommarkväll med Trio Wolski – 
Sprudlande folkmusik. 

 

     30 juli Kristi 
förklaringsdag 

Övraby 11.00 Gudstjänst.  

       3 aug Torsdag Bollerup 19.00 Musik i Sommarkväll med Stensöta, 
Skymningssång - musik för marimba 
och violin. 

 

      6 aug 8 e. efter tref. Kverrestad 18.00 Mässa med musik, 
solister Marlene & Albin Sjögren. 

 

     13 aug 9 e. efter tref. Bollerup 11.00 Gudstjänst.  

     20 aug 10 e. efter tref. Tosterup 18.00 Mässa med musik. Solist Ewa Larsson 
och Lasse Magnusson. 

 

     27 aug 11 e. efter tref. Smedstorp 11.00 Gudstjänst.  

      3 sept 
    

12 e. efter tref. Ö Ingelstad 
 
Övraby 

11.00 
 
17.00 

Gudstjänst, konfirmandinskrivning. 
 
Pilgrimsvandring Övraby kyrka till 
Nedraby kyrkoruin. Jonas Ahlner. 

 

    10 sept 13 e. efter tref. Övraby 18.00 Mässa med musik. 
 

 

    17 sept 14 e. efter tref Kverrestad 13.00 Luthergudstjänst, Kyrkokören. 
Kyrkoval i Kverrestads bygdegård. 

 

    24 sept 15 e. efter tref. Tosterup 
 

11.00 Mässa.  

 
 
 

     

      

 



      
     

6 
 

Nu spänner vi musklerna – Vad ska vi prioritera? 

Vad är viktigt i ditt liv? – Gör Din röst hörd. 

Rösta i kyrkovalet  

söndagen den 17 september 2017! 
 
Vad tycker du att kyrkan ska göra? 
Vad är viktigt i ditt liv? Vad saknar Du?   
Vem vill du ska föra din talan? 
Den 17 september kan du vara med och 
påverka. Var med och gör din röst hörd. 
Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs. 
 
Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktig 
beslut i kyrkan de kommande fyra åren?  
Det handlar både om beslut i din församling 
och om övergripande beslut för hela 
Svenska kyrkan. 
Hur ska din kyrkoavgift användas? 
Vilka verksamheter ska finnas i din 
församling?   
Vilka ställningstagande ska kyrkan göra? 
Ta chansen att påverka din kyrka. 
Välkommen att rösta i kyrkovalet! 
 

Hur gör man? 
Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär 
samma sätt som de allmänna valen. 
Du får ett röstkort hem i brevlådan som 
du tillsammans med legitimation tar 
med till ett röstmottagningsställe för 
förtidsröstning. 
Du kan även brev- eller budrösta. 
Brevröstningspaket finns på pastors- 
expeditionen. 
 
Röstar du i din vallokal på valdagen bör 
du helst ha röstkortet med dig eller 
legitimation.  
 

Det här röstar du till: 
I kyrkovalet kan du rösta i tre val: 
Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet. 
Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs 
lokalt och regionalt. 

 
VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE 
Kyrklig Samling i Smedstorps församling 
 
1. Margith Svensson, Smedstorp 
2. Bertil Nilsson, Kverrestad 
3. Sonja Hilding, Kverrestad 
4. Johan Nilsson, Östra Ingelstad 
5. Per Martin Svensson, Bollerup 
6. Paul Danielsson, Tosterup 
7. Ewa Larsson, Smedstorp 
8. Bo Larsson, Övraby 
9. Ulla Alm, Smedstorp 
10.  Sven-Eric Persson, Kverrestad 
11. Krister Hansson, Kverrestad 
12. Karin Pedersen, Östra Ingelstad 
13. Kent Mårtensson, Smedstorp 
14. Jan Ehrensvärd, Tosterup 
15. Clas Johansson, Övraby 
16. Stig Johansson, Smedstorp 
17. Magnus Alm, Smedstorp 
18. Eva Danielsson, Tosterup 
19. Stefan Brink, Övraby 
20. Hanna Helbig, Bollerup 
21. Annika Espmarker, Övraby 
22. Klas Andersson, Bollerup 
23. Annette Andersson, Övraby 
24. Kent Björk, Kverrestad 
25. Ann-Christin Nilsson, Smedstorp 
26. Eva Bengtsson, Östra Ingelstad 
27. Susanne Persson, Övraby 
28. Sven-Erik Johansson, Kverrestad 
29. Lars Bengtsson, Bollerup 
30. Christian Göransson, Kverrestad 
31. Gert Arne Andersson, Kverrestad 
32. Britt-Marie Larsson, Övraby 
33. Annika Johansson, Smedstorp 

 
VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
 
1. Helen Bladh, Smedstorp 
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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. 

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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
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. 

SOMMARTIDER PÅ 
PASTORSEXPEDITIONEN 
 

Vi har öppet tisdag-fredag kl 9-12. 
Stängt måndagar under juni, juli & augusti. 
 
OBS! Under semestertider kan 
expeditionen tidvis vara 
obemannad. 



      
     

8 
 

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 37. 
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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