
 

 

 
 

SMEDSTORPS FÖRSAMLING 
________________________________________________________________________________ 

           

          Församlingsblad nr 1 2017 
 
 
 
 
 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

                 SAMHÄLLSINFORMATION 
avsändare Smedstorps församling 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjklJTbyuzSAhWHVhQKHTuzCFQQjRwIBw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/interflora/pressreleases/solgula-blommor-lyser-upp-paasken-848724&bvm=bv.150475504,d.ZGg&psig=AFQjCNFgswl0ok13gRP0wk7AIjrpS_W8Eg&ust=1490356901716326


      
     

2 
 

Blir det nå´n vår i år? 

Just nu pågår kampen mellan kylan och värmen ute 
i naturen. En dag med sol och några plusgrader och 
hoppet växer, kommer våren nu då. Sen åter kyla 
och snöslask och kylan återtar sin makt över oss 
och naturen. Både människor, snödroppar och 
vintergäck tittar fram i solens sken och vi hukar oss 
inför kylan och blåsten. Fast vi vet att till slut så 
måste kylan ge med sig för att släppa fram solen, 
ljuset och våren.  
Påsken infaller inte heller på samma tid varje år utan är rörlig i vår almanacka. Påskdagen 
infaller den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Därmed kan 
påsken röra sig med en hel månad från år till år.  
Påskdagen kan infalla mellan 22 mars och 25 april. 
Vi är inne i fastetiden och börjar vandringen fram mot påskens skeende. Påsken ett drama på liv 
och död, med kärlek, vänskap, svek, dom och död. Vi rör från palmsöndagens festyra och 
Hosianna rop fram till sista kvällen, skärtorsdagen. Då de alla samlas till påskmåltiden för sista 
gången.  
Vi går in i långfredagens totala mörker, sorg och ensamhet. För ensam ropar Kristus på korset. 
”Min Gud min Gud – varför har du övergivit mig” han dör ensam och övergiven av alla.  
 Fram till påskdagen när solens första strålar lysen in i den tomma graven. Så kan vi stundtals 
känna igen samma känslor även i våra egna liv. Både palmsöndag och långfredags mörker.  
Vi kristna vet att vår tro är på allvar. Vi vet att vi har en Gud som känner alla sidor av våra liv. 
För Gud levde vårt liv, i Jesus Kristus och dog vår död. Därför vet att ingenting är främmande för 
Gud utan vi kan gå till Gud med allt som vårt liv rymmer och lägga det i Guds kärleksfulla famn. 
Mönstret i kristen tro genom mörker till ljuset är ett mönster för vårt liv. 
Jag önskar er alla en fastetid med 
eftertänksamhet och en glad påsk. 

 
 
 
Guds välsignelse till er alla. 
Liselotte Kay. 
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Kammarkollegiets arbete med uppdrag 

om enhetlig begravningsavgift. 
 
 

Kammarkollegiet har samlat in uppgifter avseende nettokostnader för 
begravningsverksamheten från huvudmännen inom Svenska Kyrkan. Uppgifterna har 
kontrollerats av begravningsombud som har utsetts av länsstyrelserna. Deras uppgift är att 
granska begravningsverksamheten. Ingen av dem har avstyrkt någon kostnad. 
 

Från Skatteverket har Kammarkollegiet hämtat in den sammanlagda beskattningsbara 
förvärvsinkomsten för alla som bor inom de områden där svenskakyrkan sköter 
begravningsverksamheten. Utifrån de här uppgifterna har Kammarkollegiet beräknat 
begravningsavgiftssatsen för kommande år. 
 

Den nya enhetliga begravningsavgiften från och med 2017 
 

Avgiftssatsen för 2017 blir 29,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om 
året innebär det en avgift på 740 kr per år, eller knappt 62 kr per månad. Den nya enhetliga 
avgiften tas ut från 2017 och syns på slutskattebeskedet 2018. 
 

                                                             

 

 
 

 
          
 
   

Alla som blev döpta 2016 fick 
komma på dopkalas och hämta 
sin dopdroppe och ängel 

Ask med dopdroppe och 
ängel 

Vaktmästare Eva Hansson 
förbereder tårtan till 
dopkalaset 

 

GLAD PÅSK ÖNSKAR SMEDSTORPS 
FÖRSAMLING OCH PERSONAL 
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Palmsöndagen 9 april - Hela Världens Dag! 

Vi börjar med gudstjänst för både stora och små  
i Kverrestads kyrka kl 14.00 

Barnkörerna och barngrupperna medverkar. Fastebössorna och kollekt bärs fram. 
 

Därefter samlas vi i Bygdegården för olika aktiviteter som fiskedamm för barnen, varm korv för 
den hungrige, tårttävling, brödförsäljning, lotteri, m.m.  
Servering av kaffe och saft. 
 

Vill Du baka tårta och delta i tävlingen, eller baka och skänka bröd, bullar eller kakor? Annat? 
Gåvor till lotteriet tar vi också tacksamt emot. Lämna in i Bygdegården före 
kl 13 på söndagen. 
 

Vi önskar att denna dag skall bli en dag för stora och små både här hos oss och ute i världen. 
 

Intäkterna liksom kollekt och fastebössor går oavkortat till Svenska kyrkans internationella 
arbete för att minska hungern i världen. 
 

Välkomna!                                                        Smedstorps Församling 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
  

 
 
 

Kyrkvärdar Carina och 
Sonja förbereder tårtan 
till dopkalaset 

 
Föredrag om Luther i 
Församlingssalen av  
Docent Gert Nilsson 
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Vigda dec 2016-feb 2017 
André Wahlström & Fredrika Bengtsson, Tomelilla 
Anette Petersson & Thomas Andersson, Övraby 

 
Döpta dec 2016-feb 2017 
 

Vera Rut Linnea Anderberg, Ystad 
Henrik Christensen Skovgaard, Ystad 
Åsa Emilia Carina Persson, Ramsåsa 
Allan Inge Rosén, Nedraby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
 
 
 
                                                                                
 

 
 

Avlidna dec 2016-feb 2017 
Markus Galvin, 49 år 
Ove Åkesson, 94 år 
Sören Harrstedt, 77 år 
Kurt Tuvesson, 92 år 

Kyrkfrukost i Övraby. 

Onsdagträffen  
i Kverrestads bygdegård 

 

Onsdagen den 3 maj 
”Melodiquiz”  

& allsång med Trivselkören. 
 

Vi börjar alla dagar kl. 14.00 
kaffeservering och  

allsång om vi hinner. 

Välkomna! 
 
 

Pensionärsutflykt 
 

För församlingsbor från 65 år och uppåt 
 Blir i år den 7 juni. 

Kostnad 100: -/person.  
Avresa från Församlingsgården Smedstorp kl. 10.00, 

Lunnarp Svenska foder c:a kl. 10.15  
& Övraby sockenstuga c:a kl. 10.30. 

I år går utflykten till de norra delarna av Skåne, som 
Hovdala slott, Färingtofta kyrka, Fricks 

Spettkaksbageri.  
Hemfärd över Stockamöllan och Sjöbo och  

vi beräknar vara hemma i Smedstorp c:a kl 19.00 
anmälan till expedtionen senast 30 maj 

tel. 0414-511 18, mellan kl. 9-12. 
 

 

Onsdagsträff med Caj 
Gustavsson som Berättar om 
Snapsvisans Anatomi & 
användare 

 Trivselkören redo för gudstjänst på 
fastlagssöndagen 
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Gudstjänster  

med reservation för ändringar 

     9 april Palmsöndagen Kverrestad 14.00 Familjegudstjänst, barnkör & 
barngrupper, avslutning på 
fasteinsamlingen Bygdegården, Kaffe 

 

     13april Skärtorsdag Övraby 19.00 Veckomässa  

  14 april Långfredag Östra 
Ingelstad 
Tosterup 

  9.30 
 
11.00 

Långfredagsgudstjänst, kyrkokören 
 
Långfredagsgudstjänst, kyrkokören 

 

   16 april Påskdagen Smedstorp 14.00 Högmässogudstjänst, Kyrkokören, 
Jörgen Åkesson trumpet, Äggpickning, 
Kaffe 

 

   17 april Annandagpåsk Kverrestad 11.00 Emmausmässa,  
solist: Malin & Magnus Alm 

 

   23 april 2:a i påsktiden Bollerup 11.00 Gudtjänst 
 

 

   27 april Torsdag Östra 
Tommarp 

19.00 Musikgudstjänst med Stiby kyrkokör & 
Smedstorps förs. kyrkokör 

 

   29 april Lördag Kverrestad 11.00 Konfirmation  

   30 april 3:a i påsktiden Övraby 11.00 Mässa med musik, Trivselkören  

      7 maj 4:e i påsktiden Östra 
Ingelstad 
Tosterup 

11.00 
 
18.00 

Gudstjänst 
 
Taizégudstjänst 

 

    11 maj Torsdag Bollerup 19.00 Musikgudstjänst med Stiby kyrkokör & 
Smedstorps förs. Kyrkokör. 

 

    14 maj 5:e i påsktiden Kverrestad 11.00 Mässa med musik, solist: 
Anette Ottosson, sång. 

 

    21 maj Bönsöndagen Församlings 
gården, 
Smedstorp 

14.00 Terminsavslutning Barnkör & 
barngrupper 

 

    25 maj Kristi Him. dag Nedraby 08.00 Gökotta, medtag kaffekorg  

    28 maj Sönd. f. pingst Bollerup 11.00 Mässa  

      4 juni Pingstdagen Tosterup 14.00 Luthergudstjänst, Kyrkokören, 
Trivselkören, medtag kaffekorg 

 

      5 juni Ann.dag. 
pingst 

Smedstorp 
 

18.30 Veckomässa, Församlingssalen 
Solister Magnus och Malin Alm 

 

      8 juni Torsdag Östra 
Ingelstad 

19.00 Musik i sommarkväll med Esborn Duo  

    11 juni Heliga tref.dag Övraby 11.00 Gudstjänst  
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    15 juni Torsdag Smedstorp 19.00 Musik i Sommarkväll, Anna-Lena 
Brundin & Jan Sigurd 

 

    18 juni 1:a eft. tref. Östra 
Ingelstad 

18.00 Sinnesromässa, solist: Elin Månsson, 
Tvärflöjt 

 

     24 juni Midsommarda
gen 

Nedraby 14.00 Friluftsgudstjänst, medtag kaffekorg 
Solist: Maria Nilsson  
& Johannes Langvik 

 

     25 juni Johannes 
döparens dag 

Kverrestad 14.00 Friluftsgudstjänst, medtag kaffekorg 
Malins vänner medverkar  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Några av årets konfirmander  

Gräskanterna blir fina på 
Smedstorp kyrkogård 

 

Bild från 
Östra 
Ingelstads 
kyrka. 
Annorlunda 
uppgång på 
läktaren 

 

Påsklandskap 
gjort av våra 
konfirmander 
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Musik i sommarkväll 
  8 juni i östra Ingelstad kyrka kl. 19.00 
”Sånger till dig” med Esbornduo, sång & cello. Sånger med texter som innehåller det lilla, 
men så betydelsefulla ordet- du.  Musik av Benny Andersson, Monica Dominique, Evert 
Taube, Tjajkovskij, Villa – Lobos samt något eget.  
 

 

15 juni i Smedstorps kyrka kl. 19.00 
”Ensam-, tvåsam- & tveksamhet-sånger med själ” Anna-Lena Brundin & Jan Sigurd. Med 
en ros bakom ena örat och en räv bakom det andra framför Anna-Lena & Jan sånger – från 
Edith Piaf till Chet Baker och Monica Z. Däremellan filosoferar de med glimten i ögat kring 
ämnen som berör: Kriser, möten, högt blodtryck och kärlek i mogen ålder.  

 

 

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 på accordion, cittern och violin en 
blandad mix av svensk folkmusik och egen musik. 
 

 

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

 

Nedraby  
kyrkoruin 

 

Påsklandskap  
gjort av årets 
konfirmander 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208262278901350&set=o.1031560743525146&type=3
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                             BUSSRESA I LUTHERS FOTSPÅR                                            
 

Vi planerar att göra en bussresa i Luthers fotspår, 4 dagar, under vecka 40-41 
i oktober 2017 alternativt mars- april 2018. Skulle du vara intresserad av detta,  
anmäl redan nu ditt intresse till Pastorsexpedtionen på telefon 0414-51118.  
Är du beroende av när resan, sker meddela detta. Vi räknar med att priset kommer att 
ligga på 4000 kronor i dubbelrum.  
Priset är naturligtvis beroende på av hur många som följer med. 
Välkommen med din anmälan! 

Protestantiska tankar 
på Internationella Kvinnodagen 

 

 
Det är den internationella kvinnodagen idag, onsdagen den  
8 mars 2017, och då är det ju särskilt viktigt att se det ut kvinnornas 
perspektiv. 
Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser på 
kyrkporten i Wittenberg. Det var ett av dessa ögonblick som förändrade 
världen.  
När f.d. munken Martin Luther gifte sig med den f.d. nunnan Katarina 
von Bora, blev det hon som i deras äktenskap såg till att det kom mat 
på bordet. Luther tog aldrig betalt för de böcker som han skrev.  
Katarina tog på sig den traditionellt manliga rollen att försörja sin 
familj. Hon arrenderade flera jordbruk, skötte sin trädgård, sina djur 
och sina sex barn.  
Hon tog också hand om maken Luther när han var sjuk. De bodde i 
Svarta Klostret och när familjen satt till bords, kunde det också vara 
upp till ett fyrtiotal andra människor samlade runt bordet, och det var 
Katarinas förtjänst att alla kunde äta sig mätta. Deras hem var mycket 
gästfritt. Man talade om allt vid dessa middagar och studenter skrev ned 
var Luther sade.  
I ett brev efter Martin Luthers död (1546 i Eisleben) berättar Katarina 
om sin stora sorg och saknad efter sin man. De kompletterade varandra.   
För oss protestanter faller det sig naturligt att tänka inte bara på dr. 
Luther men också på hans hustru Katarina von Bora, kvinnan bakom 
mannen.  
I den kristna tron finns tanken att alla människor, man som kvinna, är 
skapade till Guds avbild, och i Guds ögon är vi alla hans älskade barn. 
 
Kerstin Breitholtz 
 



      
     

10 
 

 

Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja 

vilka som ska företräda dem de kommande fyraåren.  

 

Det här väljer du till i kyrkovalet 
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer.  

*Kyrkofullmäktige, ditt lokala val 

Du väljer till kyrkofullmäktige i Smedstorps församling  

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel 

vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och 

konsertverksamheten ska se ut.  

*Val till stiftet, regionalt 

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. 

Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom 

expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en 

kyrka.  

*Val till kyrkomötet, nationellt 

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om 

kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur 

kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka 

psalmer som ska finnas i psalmboken. 

 
Arbetsuppgifter för dig  
Som blir förtroendevald 
Som förtroendevald kommer du att vara delaktig 

i att fatta beslut som i huvudsak rör sig inom tre 

områden: 

• På församlingsnivå arbetar man också med 

uppföljning och utvärdering av arbetet med 

församlingens grundläggande uppgift, att fira 

gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 

diakoni och mission. 
• Att arbeta med budgeten och ta ansvar för 

fördelningen av resurser. 

• Att ta ansvar för organisationens strategiska 

inriktning.  

( alla dessa uppgifter är hämtade ur foldern 
 ”Att ställa upp i Kyrkovalet”) 

 

 

Övraby Kyrka i 
vårskrud 

Altaruppsatsen i Smedstorps kyrka 

https://www.facebook.com/smedstorp.forsamling/photos/a.1035107333170487.1073741831.1031560743525146/1689633377717876/?type=3
https://www.facebook.com/smedstorp.forsamling/photos/a.1035107333170487.1073741831.1031560743525146/1626701577344390/?type=3
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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. 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 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. 
 

Vaktmästarna tar bort gravdekorationerna på alla gravar från vecka 12 & 13, därefter sätts 

påsklilja till er som har blomsterfond. 

 

 
 
 
     
   
 
 

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 

Trädbeskärning på 
Smedstorps kyrkogård 
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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.utbliventidning.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 0414-52080 

___________________________________________________________________________ 

Nästa församlingsblad kommer i vecka 24. 
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. 
 
 
 

Kalkning av Övraby kyrka 
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