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Snart midsommar 
 
”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor du nalkas ljuva sommar då gräs och 
gröda gror.” Orden ur psalmen formulerar så starkt vår längtan till sommaren och till sol och 
värme. Vi sjunger psalmen vid skolavslutningen inför sommarlovet. Minns du din barndoms 
evighetslånga sommarlov med glass, barfota vandringar i gräset, smultron… Sommar en tid så 
fylld av liv och ljus, ja så intensiv att man knappt vill sova för det gäller att ta vara på tiden och 
sommaren. Midsommar en av sommarens höjdpunkter. Midsommar då tänker jag sill, gräslök 
och gräddfil och jordgubbar med vispgrädde, maten är en viktig del av högtiden. 
Sommarsolståndets högtid är en urgammal högtid äldre än kristendomen i Sverige.  
Vi reser midsommarstången, gör kransar av blommor och sätter i håret och hälsar sommaren 
välkommen.  En bild av paradiset och skapelsens lovsång till skaparen. På samma gång en 
påminnelse om vårt ansvar för jorden, för djur, växter, luft och vatten. Människan äger inte 
jorden utan vi är Guds skapade medförvaltare. Allt är skapad i ett stycke till inbördes 
samhörighet och beroende. Allt hör ihop som Fader, Son och Ande. 
Nu under sommartiden har en del av kyrkans verksamheter uppehåll. 
I september startar vi upp igen och nu kan vi med stor glädje bjuda in till invigning av 
församlingens nya Församlingsgård mitt i Smedstorp på Gårdlösavägen.  
Den 4 september kl. 14 inleder vi med gudstjänst och sen har vi invigningsfest.  
Alla är varmt välkomna! 
 
Glad sommar och Guds välsignelse önskar jag Er alla!  

Liselotte Kay Kyrkoherde  
 
Välsignelse över jorden 
Välsignelse 
över jorden 
vår vackra blå planet 
vårt hem i kosmos. 
Välsignelse 
över all god vilja 
alla handlingar 
i uppriktighet och kärlek. 
Välsignelse 
över ljuset 
i människors hjärtan. 
Må det växa sig starkt 
ta mörkret i famn 
föda fred och försoning. 
Margareta Melin 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlNmTqITNAhWpYpoKHUM4CNYQjRwIBw&url=http://www.nogg.se/blogg.asp?idHomepage%3D5813%26idBloggCategory%3D13251%26m%3D1%26y%3D2009%26intShowMenu%3Da2&psig=AFQjCNFWhYYGH6ZRJn0YQZRiOhZxPaJguQ&ust=1464783973265921
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Palmsöndagen! 
 

En hoppets dag – en glädjedag 
Så var det när Jesus red in i Jerusalem! 
Så ville vi att vår Palmsöndag också skulle vara – en dag då vi fick bära fram våra gåvor för 
Hopp och Överlevnad. 
Fasteinsamlingen, som avslutades denna dag, hade i år temat: Maträtten – Allas rätt till Mat. 
Det synliggjordes i fastebössorna som i år var utformade som matlådor. 
Dagen började med gudstjänst, glada barn i våra barnkörer och offergång med fastebössorna, 
Efteråt var det samling i Kverrestads bygdegård för kyrkkaffe, tårttävling, lotteri, 
brödförsäljning- allt med skänkta varor. Varm Tack till alla för detta! 
Tack alla som var med och gjorde dagen så fin!  Ett särskilt Tack till våra konfirmander! 
 

Resultat av försäljning och lotteri blev 4 270: – av dessa öronmärktes 1 000: -att gå till akut 
katastrofhjälp i Etiopien och Zimbabwe. 
Kyrkorådet beslutade ge ett anslag lika mycket som resultatet d.v.s. 4 270: -. 
Gå gärna in på Svenska kyrkans hemsida för mer information om det internationella arbetet 
och samarbetspartners i ACT. 
Det blev verkligen en hoppets dag – en glädjedag! 
 
Sonja Hilding 
 

                                                                                            

1: a advent Festgudstjänst i Smedstorp. 

 

Äntligen invigning! 
Söndagen den 4 september kl 14.00 

har vi invigning av vår nya Församlingsgård med bandklippning, fanfar, gudstjänst. 

Jörgen Åkesson på trumpet, kyrkokören och Trivselkören medverkar. 

Därefter fortsätter vi med övriga aktiviteter och visning av våra lokaler. 

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 

Smedstorps församling 
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Gudstjänster  

med reservation för ändringar 

   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 
 
Övraby 
Nedraby 

10.00 
 
17.00 
18.00 

Gudstjänst  
 
Pilgrimsvandring från Övraby kyrka till 
Nedraby Kyrkoruin där vi avslutar med 
kvällsandakt med musik  

   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 
Smedstorp 

11.00 
14.00 

Gudstjänst, konfirmandinskrivning 
Gudstjänst, Invigning av 
församlingsgården, Kyrkokören, 
Trivselkören, Jörgen Åkesson Trumpet 

   11 sept. 16 e. tref. Östra 
Ingelstad 

11.00 Mässa 

   18 sept. 17 e. tref. Bollerup 11.00 Gudstjänst 

   25 sept. 18 e. tref. Övraby 18.00 Mässa med musik, Solist 
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MUSIK I SOMMARKVÄLL 
I SMEDSTORPS FÖRSAMLING SOMMAREN 2016 

 

TORSDAGEN den 16 JUNI I ÖVRABY KYRKA kl.19.00. 
CALLE LJUNGQVIST Sommarboende i Övraby spelar sakral 
och profan musik. Verk skrivna för gitarr, men även arrangemang som Bachs preludium 
ur första cellosviten. 
 

TORSDAGEN den 30 JUNI I Ö. INGELSTADS KYRKA kl. 19.00. 
TVÅ TRUMPETER OCH ETT PIANO Jörgen Åkesson & Anders Jeppson spelar 
blandad musik med klassiker som Stardust, What a wonderful world men även svensk 
musik, visor och psalmer m.m. 
 

TORSDAGEN den 14 JULI I TOSTERUPS KYRKA kl. 19.00. 
”IRLÄNDSK & SVENSK FOLKMUSIK”  Maria Bojlund & Markus Tullberg har valt ur 
den digra låtskatten från Irland och parat ihop den med riktiga pärlor ur den svenska 
folkmusiken. Utöver sång trakteras bland annat traversflöjt, fiol, irländsk bouzouki och 
tin whistle. 
 

TORSDAGEN den 28 JULI I BOLLERUPS KYRKA kl. 19.00. 
”SONGS AT EVENTIDE” Musik från England, Skottland & Irland - i dåtid och nutid, i 
kärlek och aftonljus med Trio Enchantée. Karolina Strand - mezzosopran,  Mikael 
Ekholm - flöjt & Eva Lundgren – piano. 
 

TORSDAGEN den 11 AUG. I KVERRESTADS KYRKA kl. 19.00 
”AMERIKANSKA FOLKTONER”med JP-TRIO som framför musik hämtad från den 
amerikanska folk och countrykulturen. Det blir allt från spirituals till mer nutida musik 
på gitarr, cello, banjo, mandolin, percussions och sång. 
 

TORSDAGEN den 18 AUG. SMEDSTORPS KYRKA kl.19.00. 
PETER OCH VIKTOR i botten klassiska violinister men har med åren utökat 
repertoaren både vad det gäller genre och intrument. Programet innehåller bl.a. tango, 
folkmusik, jazz, men även humorinslag framfört på på fiol, piano, dragspel, saxofon, 
kontrabas, gitarr & sång. 
Peter och Viktor framförde Sabre dance på Allsång på Skansen 2015. 
 
ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA TILL FÖRHOPPNINGSVIS FINA MUSIKSTUNDER FÖR OLIKA 

SMAK OCH TYCKE. 
 

SMEDSTORPS FÖRSAMLING/SENSUS 
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Vigda mars-maj 2016 
 

Simon Lilja Edvardsson & Linda Olsson, Tomelilla 

Göran Mårtensson & Fredrika Sjölund, Tomelilla 

Martin Hansson & Annelie Bengtsson, Svedala 

Sandra Nilsson & Fredrik Nilsson, Påskallavik 

Therese Persson & Dennis Nilsson, Ystad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
   
 

 
 

   
 
              

 

Döpta mars – maj 2016 
Vincent Stig Robert Kane, Tomelilla 

Oscar Alec Jackson Olsson, Ö Ingelstad 

Minell Schönström, Tomelilla 

Elsa Melvina Alice Nilsson, Sjöbo 

Harry Claes Melwin Hansen, Lunnarp 

Karl Harry Albert Blohmé, Nedraby 

Marna Elsa Lilly Blohmé, Nedraby 

 

Avlidna mars-maj 2016 
 

Robert Karlsson, 78 år 

Erik Malmkvist 90 år 

Sixten Ring 81 år 

Sven-Åke Ringkvist 58 år 

 Kyrkfrukost i Övraby. 

Konfirmerade 2016 
 

Emma Andersson 
Rasmus Fagrell 
Anton Hellström 
Manfred Håkansson 
Joel Jönsson 
Ludvig Jönsson 
Ira Skoog 
Antonia Björk 
Kajsa Borg 
Oliwer Lundkvist 
Joel Olsson 
Philip Brink 
Mikaela Persson 
Lucas Stridsberg 

Gökotta i Nedraby kyrkoruin 
på Kristi Himmelsfärds dag 

Nit och flit hos våra 
vaktmästare 
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Konfirmation, vad är det? Varför ska man 
konfirmera sig? Frågorna kan surra. Vad är då 

svaret? 
 

Konfirmation handlar om bekräftelse av dopet. Som 
konfirmand får man lära sig om den kristna tron, vem 
Jesus, Guds son, är. Och man kan få reda på vad han har betytt och betyder 
för olika människor, som tror på honom. 
 

Under konfirmandtiden kan man få se världen på ett nytt sätt. Genom samtal 
om tron, genom att vara på läger, lära känna nya kamrater och fördjupa 
kontakten med dem som man redan känner. Man kan laga mat tillsammans, 
umgås, be, tala om Bibeln och hur det är att vara en människa i Guds värld, 
pyssla, dreja, göra påsk- eller ett jullandskap. Men allt som man gör har sin 
utgångspunkt i Bibeln och vår tro. 
 

Om du blir nyfiken och vill upptäcka vem Jesus är, så är du välkommen 
till Konfirmandläsningen, som startar nu i höst 2016. Du kan anmäla dig 
till oss på mail: smedstorp.pastorat@svenskakyrkan.se,  
ringa Pastorsexp. 0414-51118 vardagar 9-12.00 eller ringa/sms:a till 
Kerstin tel. 0720-071474. 
Konfirmandinskrivningen blir söndagen den 4 september kl. 11.00 i 
Tosterups kyrka. 
 

 

 
Jag ställde några frågor till tre av de tio ungdomar i vår församling som 
konfirmerades våren 2016, sista lördagen i april. 
 

 
Här kommer frågorna: 1) Hur tyckte du att konfirmationstiden var? 

                             2) Varför ville du konfirmera dig? 
                             3) Kan du rekommendera detta till andra?      

 
Emmas svar:   

På första frågan svarade Emma att hon tyckte att det var kul att konfirmera 
sig. Hon hade roligt med sina kompisar och man lärde sig saker. På fråga två 
menade Emma att det var en tradition. På fråga tre tyckte Emma att 
ungdomar kan konfirmera sig. Det är bra att göra det. 
 

Iras svar: 

På fråga ett svarade Ira att det var jätteroligt, kul, man pratade om bra grejor 
och så fick man pyssla. På nästa fråga blev svaret, från början var det en 
tradition, men sedan kom frågan: Vad är det människor tror på när det gäller 
den kristna tron. På frågan om hon ville rekommendera 
konfirmationsläsningen till andra svarade Ira: ja.                  Forts. nästa sida 
 

Pyssel med julkrubban. 

mailto:smedstorp.pastorat@svenskakyrkan.se
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Manfreds svar: 

På fråga ett svarade Manfred att det roliga var gemenskapen, som efterhand 
blev en större gemenskap när man lärde känna varandra. Man fick en annan 
syn på världen. Man förstod de kristna bättre, varför de gick i kyrkan på 
söndagen, vad bönen var. På fråga två menade Manfred att det var en 
tradition. Han sade att hans far berättade om när han var konfirmand. Hans 
pappa tyckte att det var kul att konfirmera sig, och då ville Manfred också 
göra det. På fråga tre om han kan 
rekommendera konfirmationen blev 
svaret ett bestämt: Absolut!  
 
Kerstin Breitholtz 
0702-07 14 74 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
  

Nattvard vid 
konfirmationen 

april 2016 

Taizémässa 
i Bollerups 

kyrka 

Trädfällning i 
Kverrestads 
Bygdegårds 
park 

Samkväm i Bygdegården 
Palmsöndagen 

Påsk landskap gjort av 
våra konfirmander 



      
     

9 
 

Smedstorps kyrka 
Genomgripande ombyggnadsarbeten på 1860-talet 
gav Smedstorps kyrka det utseendet den har idag 
med kvadratiskt västtorn, brett långhus och 
korparti. Tornet bär årtalet 1868. 
Det största intresset är Gravmonumentet (som 
flyttades över från den gamla kyrkan tillsammans 
med orgelfasaden) över riksrådet Anders Bing (död 1589) och hans hustru Anne Bing född 
Pedersdatter Galt, som står mot den norra väggen i kyrkan. Monumentet som ”ifråga om 
stilrent och skulpturens skickliga inkomponerande arkitektur står för sin tid ouppnått i 
Skåne”(M. Rydbeck) är utfört i svart kalksten, sandsten, marmor och alabaster. Monumentet, 
som rent stilhistoriskt visar anslutning till italiensk renässans både genom den balanserade, 
harmoniska helheten och det utsökta detaljarbetet. Som är utfört av den bl. a. från 
Kronobergs slott i Danmark och Svenstorps slott i Skåne kände, först hos Tycho Brahe på Ven 
med fullbordandet av Uranienborg slott och sedan från 1583 som byggmästare i Fredrik II:s 
tjänst verksamme Hans van Steenwinkel d. ä. Detta monument i Smedstorps kyrka är det enda 
verk av detta slag som kan arkivaliskt bestyrkt kan tillskrivas honom. 
Bland övriga inventarier i kyrkan ingår en av fru Anna Bing till Smedstorp år 1597 skänkt 
predikstol, rikt snidad, med evangeliststatyetter i korgen fält. Texten på predikstolen betyder 
fritt översatt ”Herrens ord varar i evighet” 
Altaruppsatsen, också skänkt av Anne Bing år 1596, senare tiders forskning har gett att 
konstnärsgruppen Daniel Tommisen och Andreas Jacobi so utför arbetet. 
 I mittpartiet sitter en oljemålning på trä av korsfästelsen, i det av Lammet med korsfanan 
överstycket en målning av uppståndelsen. 
En vackert skuren helgonbild av ek, med uttrycksfullt ansikte, härstammar från 1400-talets 
senare del. 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ONSDAGSTRÄFFEN i 
Bygdegården med 
Ewa & Lasse 

Brödets Gudstjänst i 
Tosterups kyrka 

Sång av Magnus 
och Malin Alm i 
Smedstorps kyrka 

https://www.facebook.com/smedstorp.forsamling/photos/a.1032430023438218.1073741830.1031560743525146/1325686014112616/?type=3
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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 

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. 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
    
  
 
 
 

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 

Kalkning av Övraby kyrka 

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. 
 

 Slitigt 
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Inför dopgudstjänst i Östra 
Ingelstad kyrka 

MED ANLEDNING AV MEDIERS 
GRANSKNING AV SVENSKAKKYRKAN 

Även Smedstorps församling har 
tillfrågats i denna granskning. 
Här hos oss finns inget att invända mot 
om hur församlingen använder kyrkans 
medel. 
Församlingen tar avstånd från det 
felaktiga sätt som kyrkans medel har 
använts enligt granskningen. 
 
Liselotte Kay, Kyrkoherde  
Bertil Nilsson, Kyrkorådets ordförande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 

SOMMARTIDER PÅ 
PASTORSEXPEDITIONEN 

Vi har öppet tisdag-fredag kl 9-12. 
Stängt måndagar under juli & augusti. 

OBS! Under semestertider kan expeditionen tidvis vara obemannad. 
 

Friluftsgudstjänst i 
Bollerup 

Trivselkören övar i 
församlingsgården 
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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 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. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

mailto:smedstorp.pastorat@svenskakyrkan.se
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