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Snart Advent! 

Snart är det första advent, sa någon när vi satt och åt lunch. ”Första Advent redan, sade 

någon annan med spänd röst, åh jag får så ont i bröstet det är så mycket då” Känner du 

också igen dig? Vad är det som händer med dig och mig, med oss alla?  

Adventstiden, vart tog lugnet och eftertänksamheten vägen? För adventstiden är 

egentligen en fastetid, precis som tiden före påsk. En tid när vi ska stanna till i livet. 

Stanna upp för att söka fokus i livet. Vi söker att leva närmare Gud, genom att sakta in 

livstempot. Så kan vi stegvis närma oss högtiden, julen. Fastetid när vi får möjlighet att 

avstå vårt överflöd och ge åt den som ingenting har. Jag kan ibland känna att vi blir 

lurade in i jäkt och stress år efter år. Det finns så mycket som vi ”ska bara” som kan bli 

väldigt mycket ” ska bara” Vi sitter där med ont i bröstet och spänd röst bara vi hör 

ordet första advent. Vi vill förbereda inför julhögtiden och kraven vi lägger på oss själva 

och varandra är många. Men har du tänkt på Maria, hon satte inte upp julgardiner i 

stallet, inte heller bakade hon eller julstädade. Det blev jul ändå och det är det 

fantastiska. För Gud blev en människa som du och jag, lät sig födas i ett enkelt stall.  Jag 

tror att vi kan släppa på några krav under adventstiden. Den stora förberedelsen börjar 

inte i det yttre utan inom dig, i ditt hjärta. Jag läste orden ur adventssången ur ”resa 

mellan tvivel och tro” av Ulf Nomark. Hans ord berörde mig starkt.                

Jag önskar er Guds Välsignelse och en lugn och en eftertänksam adventstid  

Kyrkoherde Liselotte Kay  

 Advent betyder Ankomst 
det har någon sagt 
Att man för länge sedan väntade 
på en Frälsarkonungs prakt. 
Och jag känner nog detsamma 
för jag lever i en tid 
där jag aldrig hinner stanna 
och känna verklig frid. 
Så jag önskar du tände ett ljus inom mej 
och inte bara runt omkring 
För det mörker som jag bär på 
tycks inte förstå  
att nu är det jul igen. 
Vi ber: Gud kom till oss i advent och tänd ditt 
ljus inom oss. Amen! 
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Östra Ingelstads kyrka 

Den som gett orten Östra Ingelstad dess namn skall 
ha varit en Kung Egel eller Engel som levde på 700-
800 talet. Ingelstagården intill kyrkan har sin 
historia från Fogdeväldet, det berättades att det 
fanns en hemlig gång från gården till kyrkan, så 
godsägaren kunde smyga fram och lyssna på vad 
prästen sa, för det var ju inte alltid som prästen 
pratade väl om honom och då var det genant att sitta där och inför allmogen bli tillrättavisad. 
Kyrkan nämns som en av bygdens och nordens äldsta mest på grund av byggnadssättet m.m. 
anser man att den härstammar från medeltiden. Några tror att Carl Stenmester är byggherre 
medan andra anser att arkitekturen kommer från Irland genom Bornholm. 
Mittskeppet anses vara det äldsta och är byggt av Komsta-flis och Komsta-kalk med 
plockestenar upp till önskad takhöjd.  På 1600-talet rev borgherre Joachim Bülow utbyggnaden 
i nordost och grävde en jordkällare och dörr till vänster om altaret, som sedermera blev grav-
kor till honom och hans släkt. Samtidigt byggde han ut koret och placerade där sin vapenprydda 
altaruppsats som är målad på handsågad ekplank.  1913-1914 blev sakristian och samlingsrum 
tillbyggt. Tavlan i midskeppet Kristikorsfästelse hittades på loftet och är från 1500–1600- talet 
och är målad någonstans på gränsen mellan Österrike och Italien. Kalken som används vid 
nattvardsfirande är från Danska tiden 1400-talet. Det gamla vapenhuset inrett som bårhus 
används även idag som andaktsrum, där finns ett kors av Kristi korsfästelse av en konstnär från 
Öland, golvet är av Komsta-flis. 
Kyrkan har även julkrubba tillverkad av smidaren Edvin Jönsson från Hannas. 
Väggarna och valven i kyrkan kläddes dels på 1200-talet och på 1400-talet med rika målningar, 
dessa kan man nu bara skymta. Predikstolen är från den Danska tiden (Christian IV) och på 
norra väggen finns fortfarande ett hål som man tidigare använde till att dela ut nattvarden till 
dem som inte hade rätt att komma in i kyrkan. Man ville ju inte missunna dem detta. 
Dopfunten, placerad i början av kyrkan är från 1100-talet är gjord i sandsten. 
 

          
 
 

 

 

Minnesgudstjänst i 
Smedstorps Kyrka 

 Skördegudstjänst 
 i Bollerups kyrka 

 Onsdagsträffen med 
Knut & John 

https://www.facebook.com/smedstorp.forsamling/photos/a.1031609673520253.1073741827.1031560743525146/1579268305421051/?type=3


      
     

4 
 

 

Musik i vår församling      
under julen 
 

1:a advent 27/11 i Smedstorps kyrka kl. 
14.00 ,  
Kyrkokören och Jörgen Åkesson på 
trumpet. 
 

2:a advent 4/12 i Östra Ingelstads kyrka  
kl.11.00 mässa med musik, 
solist: Anette Ottosson. 
 

Kverrestads kyrka kl. 14.00, julkonsert 
med Spjutstorps Badorkester och 
kyrkokören. 
 

3:e advent 11/12, Luciatåg i Kverrestads 
kyrka kl. 14.00,  
Barnkörer och barngrupper. 
 

4:e advent 18/12 i Övraby kyrka, Mässa 
med musik, solist: Malin Alm 
 

Torsdag den 22 dec i Bollerups kyrka kl. 
19.00, Julkonsert med 4Röster. 
Julafton 24/12 I Smedstorp kl. 11.00 &  
i Tosterup kl. 13.00, solist: Ewa Larsson  
 

Juldagen 25/12 I Övraby kyrka kl. 7.00 
Kyrkokören & Jörgen Åkesson Trumpet. 
 

Annandag Jul 26/12  i Bollerups kyrka 
kl.11.00,Mässa med musik 
Solister: Malin & Magnus Alm. 
 

Nyårsdagen 1/1 2017 i Östra Ingelstads 
kyrka kl. 18.00 Nyårsbön., Solist: Anita 
Lindskog Jönsson  
 

Trettondagen den 6/1 i Kverrestads kyrka 
kl. 14.00 Julens psalmer och sånger med 
kyrkokören 
 

2 e.trett. 15/1 i Tosterup kyrka kl. 14.00 
Vi sjunger julen ut med Trivselkören. 
 

Välkomna! 

Onsdagträffen  
våren 2017 

i Kverrestads bygdegård 
 

Onsdagen den 1 februari  
”Skåne i mitt hjärta” bildvisning och 
berättelser med Ingmar Skogar. 
 

Onsdagen den 1 mars 
”Snapsvisans anatomi” ändamål och 
utövare med Caj Gustavsson. 
 

Onsdagen den 5 april 
”Livstycken” sånger om livet med 
Nadja Eriksson. 
 

Onsdagen den 3 maj 
”Melodiquiz” & allsång med 
Trivselkören. 
 

Vi börjar alla dagar kl. 14.00 
kaffeservering och allsång  

om vi hinner. 

Välkomna! 
 
 Bollerups kyrka                             

den 16 mars kl. 19.00 
blir det konsert med vinnarna av  

”Årets Grupp” vid Folk & 
Världsmusikgalan 2016 
 Ahlberg, Ek & Roswall 

Ni bjuds på ett blandat samspel, 
fantasifulla arrangemang och 
omsorgsfullt utvald repertoar. 

Trion har rönt stora framgångar runt 
om i världen de senaste åren och gjort 

succé på flera festivaler både 
 i Sverige och utomlands. 

Deras musik kännetecknas av ett 
kammarmusikaliskt anslag med tydliga, 

barock-influenser, en stor klagbredd 
och ett alldeles oemotståndligt sväng. 

Fri entré Välkomna! 
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Vigda sept-nov. 2016 
Therese Andersson & Albin Dolk, Ystad 
Karin Olin & Magnus Unger, Västra Frölunda 
Elina Olausson & André Andersson, Tomelilla 
Beata Mattisson & Magnus Holmander, Tomelilla 
Ingela Andersson & Edvard Olsson, Smedstorp 

Döpta sept-nov. 2016 

Melwin Lars Patrik Lennartsson, Lunnarp 
Emino Love Kid André Andersson, Tomelilla 
Kian Emilio Alexis André Andersson, Tomelilla 
Per Teo Persson, Lunnarp 
Jack Jönsson, Smedstorp 
Herta Lykke Elisabeth Johnstone, Övraby 
Per Alton Ellberg Persson, Ystad 
Scarlett Anna Maria Christensen, Tomelilla 
Karl Johan Viking Elgham, Handen 
Siri Anna Selma Ekberg, Smedstorp 
Paolo Caesar Emil Beziza, Tomelilla 
 
 
 
 
 
 
 
                           
   
 
 
 

 

Avlidna sept-nov. 2016 
Ingeborg Olofsson, 91 år 
Bror Persson, 95 år 
Martin Olle Håkansson, 74 år 
Hans-Ingvar Andersson, 75 år 

Kyrkfrukost i Övraby. 

Så här tänker jag om min tro 

Det var något år efter att jag konfirmerades som min tro började växa sig stark och jag var 

med i kyrkans unga. Fast jag "började" redan i barnåren att vara i kyrkan, nästan varje 

söndag var jag på söndagsskola med mina vänner. 

I 20 års åldern växte min tro ännu mer och jag gjorde ett volontär år inom svenska kyrkan - 

diakonala året - i Göteborg.  
 

Nu 20 år senare är jag fortfarande med i svenska kyrkan på grund av gemenskapen som 

finns. Här har jag alltid känt mig välkommen oavsett vart jag har varit i livets skeden.  

För mig är kyrkan en öppen plats där man kan få tro på Gud på sitt eget vis utan några 

pekpinnar och jag tror definitivt inte på några pekpinnar.  

Utan jag har en mycket vid syn och det speglar sig i min tro på Gud. 

 

Från en intervju med Annika Söderström 
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Gudstjänster  

med reservation för ändringar 

    27 nov. 1 i advent Smedstorp 14.00 Högmässogudstjänst, kyrkokören, 
Jörgen Åkesson, trumpet, kaffe. 

 

       4 dec. 2 i advent Östra 
Ingelstad 
Kverrestad 

11.00 
 
14.00 

Mässa, Solist: Anette Ottosson. 
 
Julkonsert med Spjutstorps 
Badorkester och kyrkokören 

 

   11 dec. 3 i advent Kverrestad 14.00 
 
 

Luciagudstjänst med barngrupperna 
och barnkörerna, julfest i bygdegården 
efteråt 

 

    18 dec. 4 i advent Kverrestad 
Övraby 

18.00 
18.00 

Julbön med knutsgillet 
Mässa med julmusik, solist Malin Alm 

 

    22 dec. Torsdag Bollerup 19.00 Julkonsert med 4Röster  

    24 dec. Julafton Smedstorp 
Tosterup 

11.00 
13.00 

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

 

    25 dec. Juldagen Övraby 07.00 Julotta, Kyrkokören, Jörgen Åkesson: 
Trumpet, Glögg. 

 

    26 dec. Annandag jul Bollerup 11.00 Mässa med julmusik, solister Malin och 
Magnus Alm 

 

       1 jan. 
       2017   

Nyårsdagen Östra 
Ingelstad 

18.00 Nyårsbön, Solist: Anita Lindskog 
Jönsson 

 

       6 jan. Trettondag jul Kverrestad 14.00 Julmusikgudstjänst, kyrkokören.  

       8 jan. 1 e. trett.d. Smedstorp 11.00  Mässa  

    15 jan. 2 e. trett.d. Tosterup 14.00 Vi sjunger julen ut, Trivselkören  

    22 jan. 3 e. trett.d. Övraby 11.00 Mässa  

    29 jan. 3 e. trett.d. Bollerup 
Smedstorp 

11.00 
14.00 

Gudstjänst 
Församlingsgården, föredrag om 
Luther, ”Stofil från medeltiden eller 
man för framtiden” med Gert Nilsson, 
kaffe 

 

       5 feb. Kyndelsmässo 
dagen 

Kverrestad 14.00 Dopkalas, alla döpta under året får 
inbjudan att hämta sin dopdroppe 
Barnkörer& barngrupper, kaffe. 

 

     12 feb. Septuagesima Smedstorp 11.00 Mässa  

     19 feb. Sexagesima Östra 
Ingelstad 

11.00 Gudstjänst  

     26 feb. Fastlags 
söndagen 

Bollerup 14.00 Gudstjänst, Trivselkören, Kaffe   
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     1 mars Askonsdagen Kverrestad 19.00 Mässa, Kyrkokören  
5 mars 1 i fastan Tosterup 

Smedstorp 
11.00 
14.00 

Mässa 
Församlingsgården, föredrag ” Arv och 
vision- att stå i en luthersk tradition” 
med Sinikka Neuhaus 

 

   12 mars 2 i fastan Övraby 11.00 Gudstjänst  

   16 mars Torsdag Bollerup 19.00 Konsert med Ahlberg, Ek & Roswall  

   19 mars 3 i fastan Smedstorp 11.00 Mässa  

   26 mars Jungfru Marie 
beb. Dag 

Östra 
Ingelstad 

18.00 Mariagudstjänst, Kyrkokören  

      2 april 5 i fastan Bollerup 11.00 Mässa  

      9 april Palmsöndagen Kverrestad 14.00 Familjegudstjänst, Barnkörer & 
barngrupper medverkar, kaffe och 
avslutning på fasteinsamlingen i 
Bygdegården 

 

    13 april Skärtorsdagen Övraby 19.00 Mässa  

  14 april Långfredagen 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 Annandag påsk Kverrestad 11.00 Emmausmässa  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skördegudstjänt  
i Kverrestads kyrka 

 
Föredrag om Luther i 

Församlingssalen i Smedstorp 
 

Söndag 29 januari kl. 14.00 ”Stofil 
från medeltiden eller man för 
framtiden” med Gert Nilsson. 
 

Söndag 5 mars kl. 14.00 ” Arv och 
vision- att stå i en luthersk 
tradition” med Sinikka Neuhaus. 
Kaffe, Välkomna! 
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Stick iväg till vårt stickcafé 
  
Att sticka för frihet! 
Att sticka för kärleksfullhet! 
Att sticka för det som är! 
Att sticka när man är kär! 
 

Att sticka. 
det kan klicka, 
när stickorna löper rätt 
och man gör det på sitt eget sätt. 
Fram kommer stickade plagg, 
med färger som påminner om sol och 
dagg. 
Man kan sticka flortunna sjalar, 
som man kan bära när man dansar i 
slottets salar. 
Man kan bli ett med sina stickor. 
Det är inte bara flickor 
som kan sticka, 
det kan även klicka 
för män,  
än sen! 
 

Att sticka för jämlikhet! 
Att sticka för frimodiget! 
Att sticka för fred! 
Vill du vara med? 
 

Det är bara att svara ja, 
eller kanske - tja. 
Det är bara att komma till vårt stickcafé. 
Vara me, 
höra stickorna klirra, 
höra samtalen svirra 
skratta, prata. 
Plötsligt blir allt så lätt 
när man stickar på sitt eget sätt. 
Man är me på vårt stickcafé. 
Vilken succé! 
 
/Kerstin Breitholtz 
Komminister Smedstorps församling 
 

Bokcirkel 

Är du intresserad av Martin Luther? 

2017 firar vi reformationsåret,  

det är 500 år sen reformationen. 

Vi läser en bok om Martin Luther 

”Munken som gjorde uppror” 

Välkommen att delta. Max 10 personer. 

Cirkeln börjar i januari 2017 

 i församlingssalen v. 4 

sista anmälningsdag 10 januari. 

Anmäl ditt intresse  

till Liselotte Kay 

070211 0519 
 

 

Mycket löv i år också, nit och flit 
på Smedstorps kyrkogård 

 

Fint pyntat på barnen 
Skördegudstjänt 

 i Smedstorps kyrka 
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Låt fler fylla fem - är temat för julen också 2016. 

 
Världen kommer närmare, som kyrka varken börjar eller slutar vårt engagemang vid en 
katastrof - vi arbetar ständigt för att förbättra människors livsvillkor. 
Oavsett om det är vid Europas gränser, Kapstadens kåkstäder eller någon annanstans i världen 
stöttar vi kyrkor och andra parter så att de kan finnas där för dem som behöver. 
Svenskakyrkans internationella arbete är ett sätt att hjälpa till. Att vi som kyrka långsiktigt 
arbeta för att förbygga och behandla världens sår och att vi särskilt finns för barnen. 
Kampen mot barnadödligheten måste fortsätta. Varje dag dör tusentals barn av orsaker som 
hade kunnat förebyggas. 
Vi vill kämpa för alla barns rätt till ett tryggt liv. Kampen mot barndödligheten måste fortsätta. 
Varje år dör tusentals barn av orsaker som hade kunnat undvikas. 
 
Julinsamlingen börjar den 27 november alltså 1:a söndagen i Advent tänder vi ett rött femte 
adventsljus, och fortsätter fram till trettondagen. 
 
Välkomna att vara med! 
 
Internationella gruppen i Smedstorps församling 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gitte Pålsson besökte oss 
på onsdagsträffen i 

Kverrestads bygdegård 

 

 

Sonja & Liselotte inför 
Skördegudstjänst i 
Kverrestads kyrka 

Fint allahelgonaarrangemang i 
Kverrestads bygdegård 

https://www.facebook.com/smedstorp.forsamling/photos/a.1032430023438218.1073741830.1031560743525146/1548961028451779/?type=3
https://www.facebook.com/smedstorp.forsamling/photos/a.1032430023438218.1073741830.1031560743525146/1552547364759812/?type=3
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ONSDAGSTRÄFFEN 

HÖSTEN 2016 
I KVERRESTADS BYGDEGÅRD 

 

ONSDAGEN DEN 7 december:  
Traditionell julavslutning, och även 

detta år har vi allsång med julen 

stora sångskatt samt Luciatåg av 

församlingens barnkörer och 

barngrupper.  
 

Vi startar kl. 14.00, kaffeservering 

och till sist lite allsång tillsammans 

om vi hinner. Hoppas att du har tid 

och lust att närvara. 

 

ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA 

TILL EN STUNDS 

SAMVARO AV 

SMEDSTORPS FÖRSAMLING 

                                 
.  

 
 
 
 

VERKSAMHETER I SMEDSTORPS 
FÖRSAMLING FRÅN V. 36 

 

Tisdag 
Babyrytmik (barn och förälder) 10.00- 
11.00  
i Församlingsgården Smedstorp, 
Barn/musik.  
 

Skolbarnsgrupp för barn 6-12 år, ”Pyssel”, 
kl. 14.00–17.00 i Övraby sockenstuga. 
 

Café för daglediga, ”Stickcafé”, kl. 13.00 i 
Församlingsgården Smedstorp startar 
13/9 
 

Onsdag 
Öppen förskola kl. 9.30–11.30 i 
Församlingsgården Smedstorp, 
Barn/musik. 
 

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

Trivselkören kl. 13.00 i Församlingsgården 
Smedstorp, Församlingssalen.  
Ingen övning första onsdagen i månaden 
då det är Onsdagsträff i Kverrestads 
bygdegård (se särskilt program). 
 

Smedstorps församlings kyrkokör kl. 19.00 
i Kverrestads bygdegård. 
 
Torsdag 
Öppen förskola kl. 9.30–11.30 i Övraby 
sockenstuga. 
 

Barnkör grupp 1 kl. 13.30- 14.15 , Barnkör 
grupp 2 (musikal) kl. 14.45.15.30 i 
Församlingsgården Smedstorp, 
Barn/musik. 
 

Ewa Larsson, 070-405 31 24  
Anita Lindskog Jönsson, 070-560 25 79 
Kerstin Breitholtz, 072- 007 14 74 

Inbjudan till 
alla barn som blivit döpta 

under 2016 i vår 
församling 

 

Kyndelsmässodagen  
5 februari kl. 14.00  
i Kverrestads kyrka. 

 

Vi delar ut Dopdroppen  
till barnen. 

Barngrupp/Barnkör medverkar  
            och efteråt serveras fika. 
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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.  
Vaktmästarna ber er också att inte lägga lyktor eller dylikt bakom gravstenarna 
under sommaren, de kan 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 

Information från våra 

kyrkovaktmästare: 

Snöskottning 

På våra kyrkogårdar skottas det 

nu under vintertid fram till 

kyrkporten, askgravplatser och 

minneslunder samt inför 

planerade gudstjänster  

och förrättningar. 
 

 

        Gemensam soptömning 
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Församlingens annonsering: All annonsering 

sker numera i Lokaltidningen Österlen, 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 14. 
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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