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En hälsning till dig i Gärsnäs församling

Nr 1/2018

gudstjänster

& verksamheter i vår
borrby kyrka
ur kyrkböckerna

besök på måndagshäng
Patricia, Emilia och Emmy på Måndagshäng

NYA TIDER, VÅR OCH LJUS!
När jag skriver det här är vi i månadsskiftet januari/februari och hitintills
har vintern varit väldigt mild. Men trots det längtar jag efter våren. Våren
med solen som kommer med ljuset och värmen. Som väcker naturen till
liv igen. Som kommer med färger och fågelsång. Men för mig är våren
också en påminnelse, eller snarare upplevelse av, påskens budskap. Att
livet ska födas på nytt. Luther beskrev det så fint tycker jag: ”Guds löfte
om uppståndelse står skrivet, inte bara i böcker utan också i vart och ett
av vårens blad.”
Ja, våren är en tid för det nya. Men för mig började det nya redan i höstas.
Den 15 september hade jag den stora förmånen att få börja som kyrkoherde här i Gärsnäs församling. Nu har jag varit här i snart ett halvår och
det känns väldigt bra att få vara en del av er fina församling.
I år ska jag fira min första påsk här. Påsken är ju kyrkans största högtid,
den som ger oss hoppet om att också när det ser helt nattsvart ut så
finns det trots allt en öppning, ett ljus. Det som våren ger oss en aning av,
att vi ska känna igen och ta emot livet, ljuset och dagen.
Det finns en judisk berättelse som handlar just om detta,
att känna igen ljuset:
I en gammal judisk berättelse frågade en rabbin en dag sina lärjungar hur
de visste när natten var över och en ny dag börjat gry.
Kan det vara, frågade en av dem, när jag ser ett djur på avstånd och kan
se om det är ett får eller en hund?
Nej, svarade rabbinen.
Kan det vara, frågade en annan, när jag på avstånd ser ett träd och kan
säga om det är ett fikonträd eller ett olivträd?
Nej, svarade rabbinen.
Vad är det då, frågade lärjungarna sin lärare.
Det är när du ser och möter en mans eller en kvinnas blick och du ser att
han eller hon är din bror eller din syster. För om ni inte kan göra det, oberoende av vilken tid det är på dygnet, så är det fortfarande natt.
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Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Visst är ljuset en självklar del av våra liv, men det är inte alltid lika självklart hur och var vi uppfattar det. Jag önskar dig en ljus och välsignad vår!
Och så hoppas jag att vi ses någon gång under våren. Du är alltid välkommen till våra kyrkor och våra verksamheter!
						
Eva Asp, kyrkoherde

VI TAR BORRBY KYRKA I BRUK DEN 18 MARS!

Efter att ha varit stängd i drygt ett år är det tid att åter ta Borrby kyrka i
bruk. Detta sker söndagen den 18 mars med en Musikgudstjänst
kl 11. I Gudstjänsten medverkar Jörgen Åkesson på trumpet,
SPF Pilevallens sångkör och Sisselakören.
Kontraktsprost Åke Appelgren är med och leder gudstjänsten tillsammans
med kyrkoherde Eva Asp och komminister Kerstin Graff.
Efter gudstjänsten firar vi med våfflor i församlingshemmet!
Läs mer om Borrby kyrka på sidan 6-7.

Foto Alex & Martin/IKON

Redaktion - Hopp

Redaktör Gerd Roos, fotograf där ej annat anges är Gerd Roos
Illustration sidan 12-14 Gunnel Moheim
Nästa nummer omfattar juni-augusti,
kommer ut den 30 maj och har manusstopp den 26 april.
-3-

Söker du sommarjobb?

Vi söker skolungdomar som fyllt
16 år för att vara vaktmästare i församlingen.
Skicka din ansökan senast 27 april till:
Gärsnäs församling
Kyrkans hus, Storgatan 6,
272 61 Gärsnäs.

Testa ett spel på din telefon!
Stjärnans väg är ett frågesportsbaserat spel, från Svenska kyrkan, som
handlar om kristen tro. Utmana dig med enkla eller svårare frågor, blanda
eller ta frågorna kategorivis. Några exempel bland de 45 kategorier som
finns är ”Kyrkoår – jul”, ”Jesus”, ”Film”, ”Gåtor och vitsar”, ”Konfirmation”,
”Tro, hopp och kärlek”, ”Bibeln: Expert” m.m.
Du laddar ner spelet till din telefon från App store eller Play butik.

INFORMATION ANGÅENDE
GRAVVÅRDSKONTROLL

foto Linda Mikkelsen/IKON

Kontroll av gravstenar sker på alla
församlingens kyrkogårdar.
Då lös gravsten upptäckts säkrar vaktmästarna denna med stolpar och spännband.
Gravrättsinnehavaren meddelas därefter
via brev och denne ansvarar för att gravstenen åter blir fastsatt så den klarar gällande hållfasthetsprov inom utsatt tidsperiod.
Svarar ej gravrättsinnehavaren på anmodan
via brev eller telefon, läggs stenen ner efter
att tiden för åtgärd utgått.
Finns frågor, kontakta för kyrkan ansvarig vaktmästare
eller Lars-Roland Ericsson. Kontaktuppgifter se baksidan av tidningen.
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VÅRA INFORMATIONSKANALER:

Vår bästa källa för att sprida information om vad som händer i församlingen är du läsare. När du är med i verksamheten och berättar om vad
som finns för dina vänner - är det den allra bästa källan till att sprida vad
som händer. Andra kanaler är:
Veckoannons i Österlenmagasinet - här kan du se vad som händer
under en vecka i församlingen.
Vår hemsida www.svenskakyrkan.se/garsnas. Här kan du förutom om
vår verksamhet läsa om våra kyrkor, och se vilka som sitter i kyrkorådet
och kyrkofullmäktige för mandatperioden 2018-2021.
Vår senaste informationskanal är en facebooksida. Gå gärna in och gilla
den: https://www.facebook.com/garsnasforsamling/. Via Facebook
kan vi snabbt få ut information om vi behöver ändra något.
Hopp - vårt församlingsblad som kommer ut fyra gånger per år.

Årets fastekampanj pågår t o m palmsöndag - 25 mars,
då vi på olika sätt samlar in pengar till ”att resa sig starkare”.
Sparbössor finns att hämta i våra kyrkor, församlingshem och
på pastersexpeditionen i Gärsnäs.
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BORRBY KYRKA

Borrby gamla kyrka

Borrbys första stenkyrka har förmodligen byggts
på 1100-talet. Den har troligen funnits när ett
prebende inrättades på orten 1123, samtidigt
som Lunds domkyrkas kryptas altare invigdes.
Ett prebende innebar avkastningen av egendomar/jord från Borrby församling användes
till att betala lönen åt en präst, som tillhörde Lunds domkapitel. Prästen i
domkapitlet tjänstgjorde inte i sin sockenkyrka utan anställde en vikarie,
jfr engelskans vicar.
Den medeltida kyrkan fick genom århundradena flera tillbyggnader och stödmurar, men vid
1800-talets början var den i dåligt skick, murarna hade givit sig
utåt och valv hotade att rämna.
Ritning Borrby nya kyrka med lanternintorn

Ett förslag till en i princip helt ny kyrkobyggnad antogs av församlingen.
1838-1841 byggdes kyrkan, som fick formen av en salskyrka med ett
lanternintorn.
Ritning av altarnischen i nya kyrkan

Kyrkans interiör var, om man jämför med dagens kyrka, mycket enkel med nyklassicistiska
drag. Redan efter ett par år fick den nya kyrkan
problem med sättningar och sprickbildningar och
1854-1856 genomfördes stora ombyggnadsoch förstärkningsarbeten. Detta arbete torde
varit gott då Biskop Flensburg vid visitationen
1861 fann kyrkan väl underhållen och i prydligt
skick.
Eftersom församlingens ekonomi var god föreslog han en hel del förändringar bl a föreslår han att tornet ska ges en ny tornspira i stället för
lanterninen, som han beskrev som ”mindre prydlig”.
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1894 sker stora förändringar. En ny tornspira, efter förlaga
av Klara kyrka i Stockholm: Klara kyrkas tornspira byggdes
1886, efter ritningar av Helgo Zettervall, vilken redan 1871
upprättat ett liknande förslag till tornspira för Borrby kyrka.
Borrby kyrka med tornspira.

Klara kyrkas tornspira (Stockholm). Här är
två våningar med småtorn.

I stormen Urd, december
2016 skadades tornspiran och
kunde inte räddas utan har
under 2017 monterats ner.
Ett provisoriskt sadeltak finns
nu på plats och kyrkorummet
kan åter användas för gudstjänster och förrättningar.

Dopfunten

Borrby kyrka 2018 med sadeltak

Från den gamla kyrkan finns dopfunten
från 1200-talet bevarad, skapad av en Stora klockan
anonym gotländsk mästare, Calcarius. med Mariabild
Mariaklockan, kyrkans stora klocka,
är från 1520 och kommer också från
gamla kyrkan. Det är den största kyrkklockan på Österlen. På klockan finns
en relief av Maria med barnet, den bild
som också finns på f d Borrby
församlings sigill.

Valvmålningarna som fanns i gamla kyrkan finns också bevarade åt
eftervärlden i form av akvareller (kopior) i sakristian.
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FILMKVÄLLAR
HAMMENHÖG

En tisdag i månaden visas film i
Hammenhögs församlingshem.
Filmen startar kl 18.30. Efteråt fikar vi
och samtalar om filmen. Ingen kostnad.
Vårens filmkvällar är 27/3 och 24/4.

BIBLISKA FIGURER
Vi träffas i
Ö Vemmerlövs kyrksal
kl 13-16 den 5 mars,
16 april och 14 maj.

Foto Kristina Johansson/IKON

DET HÄNDER I VÅR

CAFÉ GÄRSNÄS

Kaffe och samtal om ”Kvinnor Då och
Nu” Den 5/3, 9/4 och 14/5
kl 14-15.30 på Kyrkans hus, Gärsnäs.
Den 9 april gästas vi av Sonja Nilsson
tidigare komminister i vår församling
och nu sjukhuspräst i Kristianstad.

KAFFEBÖNORNA

TISDAGSTRÄFFAR
27/2 BORRBY kl 12 med sopplunch
6/3 BORRBY kl 12 med sopplunch
6/3 HAMMENHÖG kl 14 - kaffe
13/3 BORRBY kl 12 med sopplunch
20/3 GÄRSNÄS kl 12 med sopplunch
27/3 BORRBY kl 12 med sopplunch
3/4 BORRBY kl 12 med sopplunch
3/4 HAMMENHÖG kl 14 - kaffe
10/4 BORRBY kl 12 med sopplunch
17/4 GÄRSNÄS kl 12 med sopplunch
24/4 BORRBY kl 12 med sopplunch
1/5 INGEN TISDAGSTRÄFF - HELGDAG
8/5 BORRBY kl 12 med sopplunch
15/5 BORRBY kl 12 med sopplunch
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Handarbeta/sticka eller kom
för en stunds samvaro!
Vi träffas på Kyrkans hus i
Gärsnäs udda veckor
kl 16 - 20. Det är drop-in,
var med en stund då du kan!

STICK HANDARBETSCAFÉ

I Borrby församlingshem träffas
vi för att umgås och handarbeta med ”sticke” eller annat
på jämna veckor kl 18.30 .

KVINNOFRUKOST - HAMMENHÖGS FÖRSAMLINGSHEM
Lördagen den 10 mars kl 9.30 träffas kvinnor i alla åldrar i Hammenhögs
församlingshem för en gemensam god frukost.
I år gästas vi av Emma Lawesson, journalist på Ystads Allehanda.

HELIG, HELANDE DANS - Ö TOMMARPS KYRKA

Den 4 mars firar vi ”Temagudstjänst i rörelse”
i Östra Tommarps kyrka kl 18.

TANKAR I TRONS HIMMEL - SKILLINGE KAPELL
I sekulariseringens tid:
Vad innebär det att vara religiös, andligt orienterad?
Vad är heligt? Vad är profant?
Vad är det som vi håller för omistligt, det vi värderar högst?

I en serie på tre träffar i mars, söker vi svaren på dessa frågor
Plats: Skillinge kapell med eftersits i caféet.
Kapellsträddet 6
Tid: fredagarna 9, 16, 0ch 23 mars kl. 19.00
Inledare av samtalet:
9 mars KG Hammar, vår tidigare ärkebiskop.
16 mars Patrik Fridlund, docent i religionsfilosofi på Lunds universitet.
23 mars Amit Sen, musiker och gestaltterapeut.
Arrangör: Sjöfararens café och Gärsnäs församling/Svenska kyrkan
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Foto Öjvind Lund/IKON

Cirkeldans med enkla upprepande steg som är meditativa och kraftfulla.
Musik från olika delar av världen. Här behöver du inte prestera. Dansen är
religiöst obunden, men har religiösa, kulturella och symboliska förtecken.
18/3, 25/3 och 15/4 kl 15.30-17
22/4, 13/5 och 27/5 kl 16.30-18

BESÖK PÅ MÅNDAGSHÄNG
Varannan måndag i Borrby prästgård möts man av ett härligt surr av
röster. Det är ”Måndagshäng” som samlas - ett glatt gäng barn i 10-12årsåldern och deras ledare Ronny och Ingalena. På Måndagshäng arbetar
man med olika tema och under hösten hade man bland annat: Äpple, Höst,
Ljus, Halloween och Jul som tema vid de olika träffarna.
Jag får en chans att prata med tre av deltagarna Emilia, Patricia och Emmy. Det är
inte lätt att få en syl i vädret, men jag kan till
slut fråga vad man gör på Måndagshäng och
varför man vill komma hit.
Jo, dels får man en chans att lära känna nya
vänner, som man inte är med i skolan. Här
är det ganska lugnt och det är skönt. Eftersom aktiviteten ligger på eftermiddagen och
innehåller något ätbart hinner man faktiskt
en aktivitet till på måndagen utan att det blir
för stressigt.
Varje träff gör man tillsammans sin fika, som både kan vara
matigare och lite mer efterrättsbetonat. Favoritmaten i
höstas verkar varit dels en svampsoppa och sedan fattiga
riddare. Det verkar också som om man vågar smaka sånt
man aldrig provat att äta hemma.
Till matstunden är det också fint dukat och temat syns i dukningen. Det
ska va fint på bordet och man ska
verkligen vilja sitta där. När jag lämnar gruppen planeras vårens tema
för fullt - jag ser att de minsann ska
baka Budapestrulle en måndag
Text Gerd Roos, foto Ingalena Hyrkäs
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BARNVERKSAMHET
Kom till våra öppna mötesplatser varje vecka, utom på skollov. Vi har
också grupp- och körverksamhet för skolbarn. Läs mer på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/garsnas
Måndagar:
Minikyrkis Borrby prästgård, Hammenhögs och Stiby församlingshem
9 30 -11 30 barn med vuxen.
Ingen föranmälan - bara att komma. Lek, fika, sång och skapande.
Tisdagar:
Babyrytmik Borrby prästgård kl 9-11.
Information Christina Nilsson 0725-734312
Torsdagar:
Babyrytmik Stiby församlingshem kl 9-11.
Information Christina Nilsson 0725-734312
Våris för barn och vuxna, Borrby prästgård, 14 -16
- ingen föranmälan - bara att komma!

NYTT I VÅR: SPAGETTIGUDSTJÄNSTER!

Foto Magnus Aronsson/IKON

kl 17 den 16 mars i Hammenhögs kyrka +
församlingshem
kl 17 den 6 april i Borrby församlingshem
En vardagsgudstjänst för stora och små.
Kom och fira en kort gudstjänst med oss
och ta med dina gosedjur. Mycket sång,
rörelse och tända ljus. Efter gudstjänsten
äter vi spagetti tillsammans.

ÄGGRISTNING MED MARIA LANCING
Fredagen den 23 mars kl 9-11 och
kl 13-15 samlas vi i Skillinge kapellgård för att färga och rista påskägg på traditionellt vis under Maria
Lancings ledning. Det här är en rolig
aktivitet för alla åldrar. Fika.
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I VÅRA KYRKOR
25 mars Palmsöndagen

4 mars Tredje söndagen i fastan

kl 11 Mässa Hammenhögs kyrka
kl 18 Temagudstjänst i rörelse
Ö Tommarps kyrka
7 mars Onsdag

kl 11 Familjegudstjänst
Hammenhögs kyrka
Barnkören Joy & Barnverksamheten - tipspromenad, gissa ägg m m
i församlingshemmet
kl 18 Mässa Bolshögs kyrka

kl 9 Mässa Hammenhögs kyrka
29 mars Skärtorsdagen
11 mars Midfastosöndagen

kl 11 Gudstjänst Skillinge kapell
kl 18 Taizémässa
Ö Vemmerlövs kyrka

kl 19 Mässa
Ö Vemmerlövs kyrka
Cello Britta Haksten
30 mars Långfredagen

kl 11 Gudstjänst Hannas kyrka
16 mars Fredag

kl 17 Spagettigudstjänst
Hammenhögs kyrka
Kort gudstjänst i kyrkan därefter
spagetti i församlingshemmet.
Ta med ditt gosedjur!

31 mars Påsknatten

kl 23.30 Påsknattsmässa
Hammenhögs kyrka
1 april Påskdagen

6 Påskotta Ö Vemmerlövs kyrka
Påskeld & påskfrukost på Killan

18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag

11 Musikgudstjänst
Borrby kyrka
SPF Pilevallens sångkör &
Sisselakören,
Trumpet Jörgen Åkesson
Våfflor i församlingshemmet

11 Musikgudstjänst
Borrby kyrka
Sisselakören,
trumpet Anders Jeppsson
2 april Annandag påsk

kl 18 Musikgudstjänst Påskens psalmer Ö Tommarps
kyrka
Laudate, trumpet
- 12kören
-

I VÅRA KYRKOR
4 april Onsdag

29 april Femte söndagen i påsktiden

kl 9 Mässa Hammenhögs kyrka

kl 11 Mässa Ö Hoby kyrka
Mixkören
kl 18 Psalmgudstjänst
Bolshögs kyrka

6 april Fredag

kl 17 Spagettigudstjänst
Borrby församlingshem
Kort gudstjänst och därefter
spagetti. Ta med ditt gosedjur!
Barnkörerna.

2 maj Onsdag

kl 9 Mässa Hammenhögs kyrka

6 maj Bönsöndagen

8 april Andra söndagen i påsktiden

kl 11 Gudstjänst Stiby kyrka
kl 18 Taizémässa Skillinge kapell

kl 11 Gudstjänst
Ö Tommarps kyrka
kl 18 Taizémässa Hannas kyrka
Kör

15 april Tredje söndagen i påsktiden

kl 11 Mässa Vallby kyrka
kl 18 Gudstjänst
Ö Vemmerlövs kyrka

10 maj Kristi himmelfärds dag

kl 10.30 Trumpet från tornet
och kl 11 Mässa Ö Hoby kyrka
kören Laudate, trumpet

21 april - Lördag

kl 13 Konfirmation med mässa
Stiby kyrka

13 maj Söndagen före pingst

22 april - Fjärde söndagen i påsktiden

kl 13 Konfirmation med mässa
Borrby kyrka
kl 18 Musikgudstjänst Hammenhögs kyrka Sisselakören med
solister ”I vårens tid”

kl 11 Gudstjänst
Hammenhögs kyrka
Barnkören Joy.
Lunch i församlingshemmet.
Anmälan till Görel Nilsson
kl 18 Mässa Stiby kyrka
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I VÅRA KYRKOR
20 maj Pingstdagen

kl 11 Familjemässa Ö Hoby kyrka
Barnverksamhetens avslutning
tipsrunda & korvgrillning
21 maj Annandag pingst

kl 19 Kvällsandakt
Ö Vemmerlövs kyrka
27 maj Heliga trefaldighets dag

kl 11 Familjegudstjänst
Hammenhögs kyrka
Barnverksamhetens avslutning

Kyrktaxi
Du vet väl om att det finns möjlighet att åka Kyrktaxi till gudstjänsterna? Bokar gör du senast
på telefon 0414-63900.
Om ingen svarar så går det bra att
tala in meddelande på telefonsvararen. Senast torsdag förmiddag
behöver vi din bokning. Tala då
om varifrån och vart du vill åka.

Swish
Nu har du möjlighet att swisha kollekten. Vårt nummer är 123 682 29 36

Gudstjänster på
träffpunkt Rosenborg
kl 14: 1 mars, 15 mars, 29 mars
Mässa, 12 april, 26 april,
24 maj och 7 juni

Gudstjänster på våra
äldreboenden
Toftakärr, Borrby kl 14: 13 mars,
10 april, 8 maj och 5 juni
Tulpanen, Hammenhög kl 14:
28 feb,14 mars, 28 mars, 11 april,
25 april, 9 maj, 23 maj
Ankaret, Skillinge kl 14.30:
20 mars, 17 april, 15 maj
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UR KYRKBÖCKERNA
Döpta
Nils Rosengren, Hammenhög
Malte Björklund, Hammenhög
Rio Ramberg, Gärsnäs
Alexander Persson, Hammenhög
Luna Pettersson, Gärsnäs
Cecilia Weise Westman,
Hammenhög
Levi Allvar Gyllenberg, Gärsnäs
Levi Nilsson Hammenhög
Isabell Barnell, Hammenhög
Aron Ross, Tommarp
Anton Ohlsson, Skillinge
Matteo Ahl, Tomelilla
Milo Roos, Skillinge
Viggo Gunnarsson, Borrby
Charlie Andersson, Ystad
Vigda
Erica Karlsson och
Andreas Ohlsson

“Går du med tankar du skulle
behöva dela med någon? Kom ihåg
att du alltid är välkommen att boka
in ett enskilt samtal hos någon av
våra präster. Vi präster har absolut
tystnadsplikt, så det vi pratar om
stannar mellan oss.”
Eva Asp
0725-734304
Staffan Blomberg 0725-734303
Kerstin Graff
0725-734302

Begravda/gravsatta
Rut Klary Svensson f 1928
Elsa Andersson f 1923
Inga Henriksson f 1928
Dan Assar Leopold Andersson f 1928
Hanna Wiberg f 1925
Elisabeth Wessel f 1931
Stig Mårtensson f 1950
Johanna Eriksson f 1917
Inga Johansson f 1934
Karl Gösta Malmros f 1928
John Möller f 1930
Ingrid Jönsson f 1933
Aina Edit Maj Lasson f 1930
Elsa Nilsson f 1930
Barbro Svensson f 1927
Arne Eriksson f 1934
Einar Jönsson f 1929
Nils Palm f 1932
Allan Blohmé f 1930
Kenneth Persson f 1950
Jerker Lundahl f 1931
Ulla Malm f 1927
Märta Paulsson f 1936
Ulla Elisabet Larsen f 1925
Ove Karlsson f 1931
Curt Ingvar Vilhelmsson f 1945
Alva Andersson f 1924
Börje Jönsson f 1931
Åke Törnberg f 1929
John Johnsson f 1931
Olof Eiman f 1927
Knut Börje Alexander Andersson
f 1932
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- Du kan också nå oss på 0414-639XX.
KONTAKTA OSS Där
XX ersätts av numrets två sista siffror.
Församlingsexpedition 0414-63900
telefon- & öppettider må, ti & to kl 9-12
Kyrkans hus, Gärsnäs
garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se
Kansli
Ulla Williamsson
0725-734308
ulla.williamsson@svenskakyrkan.se
Ekonom 0414-14130, 0414-412480
Gravärende/Förman vaktm
Lars-Roland Ericsson
0725-734317
larsroland.ericsson@svenskakyrkan.se
Sacer (inventarier)
Lena Louisson
0725-734321
lena.louisson@svenskakyrkan.se
Information
Gerd Roos		
0725-734313
gerd.roos@svenskakyrkan.se

Kyrkovaktmästare
Stiby, Ö Tommarp, Bolshög, Ö Herrestad:
Patrik Johansson		
0725-734319
patrik.johansson@svenskakyrkan.se
Mikael Palm		
0725-734320
mikael.palm2@svenskakyrkan.se
Ö Vemmerlöv:
Marita Roth		
0725-734327
marita.roth@svenskakyrkan.se
Hammenhög, Hannas,
Vallby, :
Ronny Cronwall		
0725-734322
ronny.cronvall@svenskakyrkan.se
Andreas Larsson		
0725-734323
Präster
Kyrkoherde Eva Asp
0725-734304 andreas.j.larsson@svenskakyrkan.se
Borrby, Ö Hoby, Skillinge:
eva.m.asp@svenskakyrkan.se
0725-734325
Staffan Blomberg
0725-734303 Georg Löwall 		
georg.lovall@svenskakyrkan.se
staffan.blomberg@svenskakyrkan.se
0725-734326
Kerstin Graff		
0725-734302 Martin Åkesson		
martin.akesson@svenskakyrkan.se
kerstin.graff@svenskakyrkan.se
Samordnare diakonal & ideell verksamhet
Lis-Mari Drevnor		
0725-734306 Husmor
Maggi Nilsson		
0725-734324
lis-mari.drevnor@svenskakyrkan.se
maggi.h.nilsson@svenskakyrkan.se
Musiker & körledare
Monica Carlsson
0725-734310
Borrby församlingshem 0411-20880
monica.c.carlsson@svenskakyrkan.se
Christina Nilsson
0725-734312
christina.i.nilsson@svenskakyrkan.se
Ingrid Dahlström		
0725-734311
ingrid.dahlstrom@svenskakyrkan.se
Barnverksamheten
Majvi Danielsson
0725-734315
Görel Nilsson
-”Ingalena Hyrkäs
0725-734314
Kyrkans hus Storgatan 6

272 61 Gärsnäs
e-post:

garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se

hemsida: www.svenskakyrkan.se/garsnas

