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Våren och påsken hör ihop! 
 

Vi känner nu vecka för vecka hur dagarna blir 
längre, för ljuset är på väg tillbaka efter höst 
och vinter. Ljuset påverkar oss så att vi får mer 
energi och lättare att vakna på morgonen. 
Våren är på väg och vår och påsk hör ihop. 
Påsken är kyrkans största högtid, allt började 
med påskens skeende. Genom död till liv säger 
vi i kyrkan. Vi följer under stillaveckan 
Jesu sista vecka i livet.  
 
På skärtorsdagskvällen äter Jesus den sista 

måltiden med sina vänner, den måltid vi firar i 
kyrkans nattvard. I måltiden möter Jesus själv oss, genom sina ord ” detta är min 
kropp som blir utgiven för er…” Det var de ord han sa vid den sista måltiden till 
sina vänner och nu säger till oss.  
 
Vi möter långfredagens mörker när Jesus dör på korset.  
 

På påskdagen sker det ofattbara, graven är tom och han är uppstånden. Hoppet 
växer, han är den han sa, Guds son. 
 

På annandagen slår Jesus själv följe med två lärjungar på vägen till Emmaus, men 
lärjungarna känner inte igen honom. Framme vid byn Emmaus ber lärjungarna 
främlingen att stanna kvar hos dem. Vid måltiden bryter han brödet och läser 
tackbönen. Då känner de igen honom. På samma sätt kan det vara för oss att vi 
inte känner igen Kristus när han vandrar vid vår sida i världen och på vår livsväg. 
Påsken är kyrkans första och största högtid. Genom död till liv genom mörkret för 
att nå fram till ljuset, så är det kristna mönster som Kristus visade oss.  
 
Titta ut genom ditt fönster på morgonen det blir tidigare ljust för varje dag. 
Nu är våren på väg. 

 
En Glad Välsignad påsk önskar jag er alla! 
Liselotte Kay Kyrkoherde  
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Varför betalar vi kyrkoavgift? 

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift. Hur mycket du betalar styrs 
av hur mycket du tjänar och i vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för 
kyrkoavgiften 2016 är 1,01 % av din kommunalt beskattningbara inkomst. 

• Genom ditt medlemskap och din kyrkoavgift bidrar du till ett betydelsefullt arbete 
både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av 
din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den 
allra största delen av avgiften går. 
 

En avgift som gör gott för många 

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer: 

 kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas, 

 gemenskapsträffar för äldre, 

 ett rikt musikliv med körer och musiker, 

 underhållet av våra kyrkobyggnader 

 

Du stödjer även en kyrka som: 

 vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta. 

 vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en 

partner. 

 tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt 

samhälle som möjligt. 

Därför ska du vara kvar som medlem i svenska kyrkan 

Kyrklig vigsel 

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er 
vara medlem i Svenska kyrkan.  

Begravning 

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt 
är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i 
kyrkan har nämligen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en 
kyrkobyggnad. 
 

Begravningsavgiften 
 

Begravningsavgiften är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i 
Sverige och har haft och har någon form av inkomst 
Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, 
gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin. 



      
     

5 
 

Luciatåg på Onsdagsträffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: a advent Festgudstjänst i Smedstorp. 

Ahlberg, Ek & Roswall 
i Kverrestad. 

Tomtar i Luciatåget. 

Julfint i Övraby. 
Julavslutning i Församlingsgården. 

Julotta i Östra Ingelstad. 

1:a advent Festgudstjänst 
i Smedstorp. 
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Barnverksamheten i Smedstorps församling. 

 

Vi har glädjen och förmånen att kunna erbjuda en bred verksamhet i våra olika grupper i 
församlingen. Vi möter barn och familjer i våra egna lokaler; Församlingsgården i Smedstorp 
och Sockenstugan i Övraby samt på Barnens förskola och förskoleklassen på Smedstorps skola. 
Alla barn är välkomna till våra grupper. 
 

”Alla barn är Guds barn i kristen tro. 
Barnets samhörighet med och gemenskap med Gud är självklar i Svenska kyrkans möte med 
barnet. Alla barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till fysisk, psykisk, social och andlig 
utveckling. Svenska kyrkan vill vara ett stöd i den på många sätt utmanande uppgiften att 
bidra till barnets utveckling och lärande. Kyrkan vill göra det möjligt för barnet att få del av en 
andlig miljö präglad av livsmod, där barnet kan växa och utvecklas.” 
(Hämtat ur: Svenska kyrkans möte med barnet 0-6 år) 
 

Öppen förskola 
Församlingsgården i Smedstorp på onsdagar med Ewa och Kerstin och i 
Sockenstugan i Övraby på torsdagar i samverkan med Ankis familjedaghem, dit barn 
tillsammans med en förälder (eller mor-/farförälder) är välkomna. Lär känna andra familjer 
med barn i samma ålder i din omgivning. Ha en stunds gemenskap med fika, pyssel, sångstund 
med en liten andakt. Det uppstår ofta spontana samtal om t.ex. barnuppfostran, gränssättning, 
namnval, amning, föräldraförsäkring och barnomsorgsval och liknande.  
Barn i alla åldrar är välkomna. 
 

Babyrytmik i Församlingsgården (barn och förälder) + rytmik på Barnens förskola och 
Förskoleklassen på Smedstorps skola med Ewa. 
Alla barn föds med förutsättningar för alla språk, även de icke verbala såsom musik, konst och 
drama. Musikspråket är det lättaste att lära. Det gäller bara att öppna sitt innersta rum och 
lyssna. Små barn tar in omvärlden genom sina sinnen. I babyrytmiken får barnet uppleva rytm, 
rörelse och närhet när vi sjunger och rör oss tillsammans. Vi har finger- tå- och ”killekill”-
ramsor, traditionella barnsånger ur vår visskatt och även nya ramsor och sånger.   
Allt ger barnen en trygghet och förbereder dem dessutom att uttrycka sig och kommunicera på 
ett tidigt stadium. De större barnen kan genom rytmiken leka in olika begrepp, både 
musikaliska och allmänbegrepp. 
 

Skolbarnsgrupper 
I Övraby kallar barnen det för ”Pyssel” och i Smedstorp ”Prästis” (efter Prästgårdskällaren där 
vi tidigare höll till – namnet lever kvar). Det är för barn från förskoleklass till klass 6. Barnen 
kommer efter skolan och vi fikar, pysslar, leker och spelar spel. I Smedstorp har vi även 
möjlighet att vara ute på vår gård med gungor, sandlåda och lekstuga. Vi avslutar dagen med 
samling med högläsning, sång och en liten andakt. Barnen i båda grupper tillsammans med 
barnkörerna deltar vid familjegudstjänster på Palmsöndagen, Skördefest samt går Lucia.  Med 
dessa grupper jobbar Ewa, Gerd och Anita 
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Tjej- och killgrupp 
Under perioder bjudes tjejerna och killarna i klass 6 på Smedstorps skola in varannan vecka var 
för sig då vi fikar, pysslar eller bakar och pratar om allt mellan himmel och jord. Sista gången 
för terminen blir gemensam med t.ex. film och pop-corn. Vår samverkan med Smedstorps 
skola och Barnens förskola är värdefull och underlättas även av vårt geografiska läge med 
endast skolgården mellan våra byggnader.   
 

Övrigt 
Under året, en kväll på våren och en på hösten, anordnas ”Barnloppis” i Kverrestads bygdegård 
där man kan hyra bord och sälja begagnade barnkläder, leksaker med mera. 
Inför jul välkomnar vi allmänheten till traditionellt julpyssel under två kvällar i Kverrestads 
bygdegård. Detta brukar vara både uppskattat och välbesökt och bidrar till att skapa 
julstämning. 
 

Avslutningsvis vill jag uttrycka min stolthet över vår barnverksamhet i Smedstorps församling 
och glädje över att tillsammans med mina medarbetare möta så många barn och deras 
familjer! 
 

Ewa Larsson 
förskollärare 
 
 

 

 
  
 
 

                    
 
 

 
 
 
 
 

Familjegudstjänst på 
Fastlagssöndagen 

i Tosterup 

Onsdagsträff med 
bildvisning från Svalbard 

Våra konfirmander 2015-2016 
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Gudstjänster  

med reservation för ändringar 

20 mars Palmsöndagen Kverrestad 14.00 Familjegudstjänst, barnkör+grupp. 
Kaffe m.m. i Kverrestads bygdegård 
efteråt 

 24 mars Skärtorsdagen Ö. Ingelstad 19.00 Mässa 

25 mars Långfredagen Övraby 
 

Bollerup 

09.30 

 

11.00 

Långfredagsgudstjänst, kyrkokören 
 

Långfredagsgudstjänst, kyrkokören 

27 mars Påskdagen Kverrestad 10.00 Festgudstjänst, kyrkokören, Jörgen 
Åkesson trumpet. Äggpickning, kaffe. 

 28 mars Annandag påsk Smedstorp 11.00 Mässa med musik, solist Malin  & 
Magnus Alm 

 31 mars Torsdag Bollerup 18.30 Taizégudstjänst, kom kl. 18.00 och var 
med och sjung igenom sångerna 

   3 april  2 i påsktiden  Tosterup 11.00 Gudstjänst 

   6 april Onsdag Kverrestads 
bygdegård 

14.00 Onsdagsträffen 
Paula och Maria ”Tar ton” 

 10 april 3 i påsktiden Bollerup 11.00 Friluftsgudstjänst, ta med egen fikakorg 

 17 april 4 i påsktiden Östra 
Ingelstad 

11.00 Mässa 

 23 april Lördag Kverrestad 11.00 Konfirmation 

 24 april 5 i påsktiden Smedstorp 14.00 Familjemässa, barnkörer, 
skolbarnsgrupp och kyrkokören 

   1 maj Bönsöndagen Kverrestad 
bygdegård 

14.00 Psalmgudstjänst, kaffe 

   4 maj Onsdag Kverrestads 
bygdegård 

14.00 Onsdagsträffen 
Melodikrysset med Ewa & Anita 

    5 maj Kristi 
Himmelsfärds 
dag 

Nedraby 
kyrkoruin 

08.00 Gökotta, ta med egen fikakorg 

   8 maj  Sönd. före 
Pingst 

Tosterup  
 

Östra 
Ingelstad 

11.00 
 

18.00 

Mässa, Kaffe 
 

Mässa med musik,  
solist Ulrika Conradsson Häggel 
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  12 maj Torsdag Bollerup 18.30 Taizémässa, kom kl. 18.00 och var med 
och sjung igenom sångerna 

15 maj Pingstdagen Smedstorp 11.00 Högmässogudstjänst, Kyrkokören 

16 maj Måndag Församlings- 
gården 

10.00 Emmausmässa med kyrkfrukost 

  22 maj Heliga 
Trefaldighets 
dag 

Kverrestad 14.00 Gudstjänst, Terminsavslutning 
barngrupper och barnkörer, efteråt 
samlas vi i Kverrestads bygdegård. 

  29 maj 1 e. tref. Övraby 18.00 Mässa med musik, Duon Elin Bengtsson 
& Jonna Johansson spelar och sjunger  

    5 juni 2 e. tref. Tosterup 13.30 Friluftsgudstjänst, Kyrkokören, 
egen fikakorg 

   12 juni 3 e. tref. Östra 
Ingelstad 

11.00 Mässa 

   19 juni 4 e. tref. Bollerup 11.00 Gudstjänst 

   25 juni Midsommar 
dagen 

Nedraby 
kyrkoruin 

14.00 Friluftsgudstjänst,  
solist: Maria Nilsson &  
Malin Silvferberg, egen fikakorg 

   26 juni Johannes 
döparens dag 

Smedstorp 
Församlings 
gården 

10.00 Friluftsgudstjänst, sång av Malins 
vänner, egen fikakorg 

     3 juli 6 e. tref. Smedstorp 18.00 Mässa med musik, Sture Andersson 
Dragspel& Therese Mohlin, sång 

   10 juli Kristi 
förklarings dag 

Kverrestad 10.00 Gudstjänst 

   17 juli 8 e. tref. Övraby 18.00 Mässa med musik, Pia Beijer Ewaldz 
medverkar på Violin 

   24 juli 9 e. tref. Tosterup 10.00 Gudstjänst 

   31 juli 10 e. tref. Östra 
Ingelstad 

18.00 Mässa med musik, solister Marlene 
Nilsson & Albin Löfgren 

     7 aug. 11.e.tref. Bollerup 10.00 Gudstjänst 

   14 aug. 12 e.tref. Smedstorp 18.00 Mässa med musik, Ewa Larsson & Lasse 
Magnusson sjunger och spelar 

   21 aug. 13 e. tref. Kverrestad 10.00 Mässa 

   28 aug. 14 e. tref. Övraby 18.00 Gudstjänst 

    4 sept. 15 e. tref. Tosterup 11.00 Gudstjänst, konfirmandinskrivning 
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Gåva från församlingen till alla barn i samband med dopet, som hämtas 
på kyndelsmässodagen året efter 

 

Dopdroppen 
 

Varje människa är bräcklig i sin ensamhet. 
Vi behöver varandra för att finna styrka och tilltro. 
Varje droppe blir en liten del av att stort hav. 
Precis så utgör vi alla varsin del i Guds helhet. 
Helheten är ingenting utan sina delar. 
 

Låt Svenska kyrkans dopdroppe påminna oss om att vi är en del av helheten, och helheten inte 
är någonting utan oss. 
Detta är ord som beskriver dopdroppen på ett fint sätt. Nästa år får alla barn som döpts under 
2016 en dopdroppe på Kyndelsmässodagen, i en av våra kyrkor, under en familjegudstjänst. 
Detta blir ett sätt att uttrycka vår glädje över att alla döpta tillhör Guds stora familj i hela 
världen. Dopdroppen visar på denna glädje och kärlek som Gud hyser för oss. 
Vi är alla små dopdroppar som tillsammans bildar ett stort kärlekshav. 
 

Om dopfesten 
 

Dopet är mer än bara vatten. Dopet är en dörr som öppnas in till kyrkan. Man får vara med, 
det är Guds sätt att säga Välkommen. 
Dopets inbjudan gäller alla. Det finns ingen åldersgräns. Det är därför som kyrkan döper små 
barn och stora barn och vuxna.  
Konfirmander som inte är döpta, blir under tiden som de läser, döpta. Konfirmationen är en 
bekräftelse av dopet. 
I vår tid är det viktigt att bli bekräftad, att bli sedd, som den man är. Människor vill bli 
uppmärksammade, kända. Men är det inte viktigare att bli känd av Gud? Dopet är en 
kärleksgåva från Gud. Man behöver inte göra någonting, det är kravlöst.  
I dopet finns gåvor, som att bli älskad av Gud. Man får Guds Ande i dopet, man blir medlem i 
kyrkan, får tillhöra Guds stora familj som sträcker sig över hela jordklotet. 
Det är självklart att man vill fira dopet med en fest för barn, släkt och vänner. Det kan vara den 
stora festen med mycket mat, samt många presenter till barnet. 
Men det finaste kan vara den lilla festen, där man träffas i det enkla och uttrycker sin glädje 
över att barnet blivit döpt, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. 
Allt behöver inte vara så kostsamt och överdådigt. Det kan räcka med att bara finnas där för 
barnet och den största gåvan har Gud givit det lilla barnet - att var med oss alla dagar till slut. 
(Matteus 28:20) 
Vi hörs och ses 
Kerstin 
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Under våren har vi startat en seniorkör 

som vi kallar för Trivselkören i 

församlingsgården och vi träffas ojämna 

veckor tisdag kl. 13.00 , och jämna veckor 

har vi Café för daglediga på samma tid. 

Info: Kören Anita 070-560 25 79 

Info: Café Kerstin 0720-07 14 74 

Välkomna! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
      

Julkrubba gjord av 
konfirmanderna 

Pensionärsutflykt 
 

För församlingsbor från 65 år och uppåt blir i år den 15 juni. 
Kostnad 100: -/person. Utflyktsmål är ännu inte bestämt. 

 

Se vidare annons i Lokaltidningen. 
 

Anmälan senast torsdagen den 2 juni till expeditionen 
tel. 0414-511 18, mån-tors mellan kl. 9-12. 
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Advent och Jul 
Kollekt och insamlingar till mentormamma-projekten i Sydafrika uppgick 
till 2 900 kr. Ett bra stöd för fortsatt värdefullt arbete. 
Varmt Tack! 

 

MATRÄTT – RÄTT TILL MAT 
Är temat för svenska kyrkans fasteinsamling. Självklart tycker vi att alla ska få äta 
sig mätta. Jordens resurser räcker, ändå lever 795 miljoner människor runt om i 
världen i ständig brist på mat. Människor som äter för lite blir sjuka. Barn skadas 
både i sin fysiska och psykiska utveckling på grund av näringsbrist. 
Fattigdom är maktlöshet. De behöver hjälp att ta sig ur situationen, därför 
arbetar svenska kyrkans internationella arbete för att människor, utifrån sina 
behov, själva är med och skapar förändring. 
En folder med information, en liten ask i form av en matlåda och ett 
inbjudningsbrev till Palmsöndagen delas ut i våra kyrkor. 
Sätt ”matlådan” på bordet, lägg i en slant, och bjud så en okänd matgäst att vara 
med. ”Matlådan” lämnas sedan fram i kyrkan Palmsöndagen. 
Visst vill Du vara med och förändra! 
För Internationellt/ Sonja Hilding   
 

PALMSÖNDAGEN DEN 20 MARS                
En Hela Världen Dag - För Allas Rätt till Mat!                    
 

Vi börjar med gudstjänst för både stora och små                            
i Kverrestads kyrka kl. 14 
Barnkörerna medverkar. Fastebössorna och kollekt bärs fram. 
Därefter samlas vi i Bygdegården för olika aktiviteter:  
fiskedamm för barnen, varm korv för den hungrige, tårttävling om godaste, 
roligaste och vackraste tårtan, stödförsäljning, lotteri m.m. Servering av kaffe och 
saft. Vill Du baka tårta och delta i tävlingen eller baka och skänka bröd? Lämna in 
bakverken i Bygdegården före kl. 13 på söndagen. 
Intäkterna liksom kollekt och fastebössor går oavkortat till Svenska Kyrkans 
Internationella arbete. 
 
Varmt välkomna!             
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Onsdagsträffen 
 i Kverrestads bygdegård 

VÅREN 2016 
 

Onsdagen den 6 april: 
Paula Walters Fransson & Maria Nilsson 

Tar ton och underhåller. 
 

Onsdagen den 4 maj: 
Melodikrysset 

med Ewa Larsson & Anita Lindskog Jönsson 
 

Vi startar kl. 14.00, kaffeservering och 
till sist lite allsång om vi hinner. 

 

Välkomna! 
 

 
 
 
 

Musik i 
sommarkväll 

Övraby kyrka den 16 juni  
kl. 19.00. Klassisk Gitarr  
med sommarboende i Övraby 
Calle Ljungkvist. 
 

Östra Ingelstads kyrka den 30 juni 
”TVÅ TRUMPETER & ETT PIANO” 
Kl. 19.00.  Jörgen Åkesson &  
Anders Jeppsson 
Blandad musik med kända och 
okända pärlor. 
 

Tosterups kyrka den 14 juli 
kl. 19.00. ”Irländsk och Svensk 
folkmusik” med Maria Bojlund på 
Fiol och Markus Tullberg på Travers 
flöjt, Boouzouki & Tin whistle. 
 

Bollerups kyrka den 28 juli 
Kl. 19.00. Trio Enchantée 
”SONGS AT EVENTIDE” 
Karolina Strand Sång, Mikael 
Ekholm Flöjt & Eva Lundgren, Piano.  
 

Kverrestads kyrka den 11 aug. 
Kl. 19.00. JP Trio  
”Amerikanska Folktoner” 
Sång, Gitarr, Cello, Banjo, 
Mandolin & Percussions. 
 

Smedstorps kyrka den 18 aug.  
Kl.19.00. Peter & Viktor 
Musik och sångunderhållning med 
traktering av många instrument. 

Välkomna! 
 

 

Kyrkfrukost i Övraby. 

Hamling i Östra 
Ingelstad. 
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Pyssel med julkrubban. Östra 
Ingelstad 

Döpta nov 2015- feb 2016 
Vera Marianne Blom, Östra Ingelstad 

Tindra Ingrid Madeleine Danielsson, Smedstorp 

Joel Carl Alexander Skott, Oxie 

Selma Doris Sandell, Östra Ingelstad 

 

Avlidna nov 2015-feb 2016 
 

Karin Malmsjö, 88 år 
Vera Nilsson, 91år 
Anna Björk, 85 år 
Arne Jörgensen 59år 
Pierre Söderberg 47 år 
Göran Ottervald 84 år 
Börje Mårtensson, 75 år 
Sten-Inge Svensson, 81 år 
Asta Nilsson 89 år 
Hans Corneliusson 84 år 
Olof Hilding 80 år 
Mårten Andersson 45 år 
Ingrid Nilsson, 78 år 
Jan Lundmark 64 år 
Karl Otto Ottosson, 90 år 
Inga-Lisa Andersson 93 år 

Vigda nov 2015- feb 2016 
 

Viktor Nilsson & Emma Danielsson, Smedstorp 
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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! 
 
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 vill påminna om att de som har batterigravljus på sina gravar tar hem dem 

själva, de har ingen källsortering för sådant. 
 

Våra kyrkor är låsta dygnet runt, vill ni besöka någon av våra kyrkor på annan tid än vid 

gudstjänst är ni välkomna att ringa och boka tid med någon av våra vaktmästare. 

 
 
 
     
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vaktmästarna har fikapaus 
 i Tosterup. 

Information från församlingsvärdinnorna  
 

Vi har två församlingshem 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 
 
Kyrksalen i Smedstorp är ännu inte i bruk. 
 

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 
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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 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 Facebook sida 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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