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SOMMARLIV

Redaktion - Hopp
Redaktör Gerd Roos,  fotograf där ej annat anges är Gerd Roos  
Nästa nummer omfattar eptember-november
kommer ut den 8 augusti och har manusstopp den 2 juli. 

Så är den äntligen här – i skrivande stund har vi vår, allting knoppas och 
gror, värmen och ljuset är här och så småningom kommer sommaren! 
Guds fantastiska skapelse återuppstår, ”med blid och livlig värma till allt 
som varit dött, sig solens strålar närma och allt blir återfött” som många 
barn sjunger till skolavslutningen. Allt gror och får nytt liv och Österlen 
blir grönskande och frodigt igen. Vi får en chans att ladda kropp och själ 
med solljus och livsglädje efter en gråkall vinter och vi lockas att ge oss ut 
i naturen till picknick, bad och utflykter. Vill du prova något nytt i som-
mar så följ gärna med på kyrktrampet som församlingen ordnar, vi cyklar 
mellan några av våra kyrkor och grillar tillsammans, du kan läsa mer om 
det här i Hopp. Efter en dag på arbetet, på stranden eller kanske påtan-
des i trädgården kan det vara skönt att få runda av dagen med lite musik, 
då är du välkommen på Musik i sommarkväll som vi som vanligt har varje 
onsdag under sommaren. 

För oavsett om vi arbetar eller är lediga så är sommaren en tid då vi får 
fyllas av ny kraft som ska räcka en hel vinter. Då är det viktigt att få ta sig 
tid att stanna upp, njuta av stunden och skänka en tacksamhetens tanke 
till Gud som skapat allt det ljuvliga vi får glädjas åt.

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och avslutar med den sista ver-
sen i ”Den blomstertid nu kommer” som en bön för sommaren:

Gud, välsigna årets gröda och vattna du vårt land. 
Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand. 
Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. 
Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.                                                                   
Amen
      Kerstin Graff, komminister



 13 juni kl 19 Stiby kyrka 
 Maria Knutsson & Marlène Hansson ”Tack för alla sånger”

 20 juni kl 19 Vallby kyrka
 Simrishamns musikkår och Tomelilla ungdomsorkester

 27 juni kl 19 Skillinge kapell
 La Bellezza – renässans, barock och folkvisa

 4 juli kl 19 Östra Tommarps kyrka 
 IRIS under ledning av Nadja Eriksson

 11 juli kl 19 Borrby kyrka
  La Khala Uma – folkmusik från Bolivia, Peru och Ecuador

 18 juli kl 19 Hannas kyrka
 Maria Jönsson ”När vår Herre klär sommaren”

 25 juli kl 19 Bolshögs kyrka
 Trio Österlen ”Rena rama 1900-talet”

 1 augusti kl 19 Östra Hoby kyrka
 Jörgen Åkesson och Anders Jeppsson 
 ”Två trumpeter och ett piano”

 8 augusti kl 19 Hammenhögs kyrka
 Peter Ernberg och Anna Lövqvist ”Intåg i sommarhagen”

 15 augusti kl 19 Stiby kyrka
 Tennessee Ride – äkta country från skånska södern

 22 augusti kl 19 Östra Vemmerlövs kyrka 
 Österlens dragspelsklubb-3- 

MUSIK I SOMMARKVÄLL
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DET HÄNDER I SOMMAR
KYRKTRAMPET
Vi cyklar i Österlens vackra natur, varje tur 
är ca 13 km lång. Vi börjar  vid en kyrka, 
tar paus i en annan och har en tredje som 
slutmål. Vi avslutar med att grilla korv 
tillsammans vid slutmålet. Vi ordnar med 
transport av cykel om det behövs, 
anmäl det på telefon 0414-639 00 
senast torsdagen innan. 

NATIONALDAGSFIRANDE 
HAMMENHÖG
kl 11 samling på Torget i Hammen-
hög. Allsång & tal. Kyrkan bjuder på 
glass till barnen.

2 juni: Hannas - Ö Herrestad - Stiby, samling i Hannas kl 14.
3 juli: Stiby - Ö Vemmerlöv - Ö Tommarp, samling Stiby kl 14.
7 augusti: Bolshög - Vallby - Hammenhög, samling i Bolshög kl 14  

SAMTALSKVÄLLAR OM 
MARIA MAGDALENA
Vem var hon? Vi samtalar om 
Maria Magdalena kl 18-20 i Kyr-
kans hus, Gärsnäs
4 juni, 18 juni, 2 juli och 16 juli.
På Magdalenadagen 22 juli firar 
vi gudstjänst i Hannas kyrka med 
Helig dans. 

HELIG HELANDE DANS 
SKILLINGE KAPELL
28 juni och 26 juli kl 18-21. 
Vi dansar i cirkel med enkla upp-
repande steg som är meditativa 
och kraftfulla. Här behöver du inte 
prestera något

NATIONALDAGSFIRANDE 
GÄRSNÄS
kl 11 på Kyrkans hus samling vid 
fanan, följt av korvgrillning och 
kaffe & tårta. Kör underhåller.
Gäst Åke Andrén Sandberg

Foto Gustaf Hellsing/IKON

Foto Alex & Martin/IKON
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SOMMARLUNCH HAMMENHÖG
Vi har enkel sommarlunch i Hammenhögs församlingshem 
följande tisdagar kl 12, inleds med andakt.
12 juni, 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augusti, 21 augusti

SOMMARKYRKIS

Måndagar kl 10-12: 
Borrby prästgårdspark 25 juni, 2 juli, 9 juli,16 juli och 23 juli 
Torsdagar kl 10-12: 
Stiby församlingshem 28 juni, 5 juli, 12, juli, 19 juli och 26 juli.

Välkommen på utelek, pyssel & fika! 
Ledare är Ingalena, Görel, Lis-Mari, Ingrid och Gerd.

MIDSOMMARFEST  
BORRBY PRÄSTGÅRDSPARK 22 JUNI
Traditionell midsommarfest på midsommarafton.
Kl 9 kläs majstången - kom gärna och hjälp till!
kl 13 Firandet inleds av Emma Jansson, därefter dans-
lekar till dragspel av Jan-Eve Svensson. Österlens folk-
dansgille kommer och visar sina traditionella danser. 
Ta gärna med något att sitta på och kaffekorg! 

Kyrkan är öppen och visas kl 11-15. Utställning av brudbuketter. 
Skattjakt för barn! Musik i sommarkväll kl 19 i kyrkan med La Khala Uma.

BADDAREDAGEN 11 JULI BORRBY

KYRKOGÅRDSVANDRINGAR BORRBY & Ö HOBY

 3  juli Borrby kyrkogård kl 19 - 
samling vid Sisselas kapell
10 juli kl 19 Ö Hoby kyrkogård kl 19 - 
samling i kyrkan
Magnus Magnusson är vår ciceron 
under kvällen.
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Under 1100- eller 1200-talet 
byggdes en stenkyrka i Ham-
menhög. Kyrkan bestod av 
långhus samt rakt avslutat kor. 
Senare tillkom ett torn i väs-
ter samt vapenhus i söder och 
norr. En fristående kastal fanns 
också på kyrkogården.

HAMMENHÖGS KYRKA

Vid 1800-talets mitt började man planera för att bygga om kyrkan, tro-
ligen tänkte man sig en mindre ombyggnad genom att förlänga kyrkan åt 
öster. När man tog bort vapenhusen, tappade långhusväggarna sitt stöd 
och valven bågnade och störtade in. Nu fick man bygga en helt ny kyrka.
Förslag till den nya kyrkan upprättades av domkyrkoarkitekt C G Brunius, 
som även gjort det första förslaget till förlängning, men omarbetades 
något av J A Hafverman vid Överintendentämbetet.

Blyertsskiss av Hammenhögs medeltida kyrka

Den nya kyrkan stod klar 1849, 
från den gamla kyrkan finns väst-
tornet kvar som bevarades och 
ingår i den nuvarande tornbygg-
naden. Den nya kyrkan är längre 
och bredare än den medeltida 
och det är  troligt att den byggts 
runt denna. 

Den nya kyrkan vid 
1900-talets början

Hammenhögs kyrka idag
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Dopfunten 
Kyrkan har en fantastiskt fin dopfunt, som är 
daterad från omkring år 1200. Den är huggen 
av den gotländske stenmästaren Sighraf. Du kan 
läsa mer om Sighraf och hans arbete och verkstad 
här: https://www.lexikonettamanda.se/show.
php?aid=19468 Den rikt snidade kuppan visar 
Marie bebådelse, Jesu födelse och de vise männens 
besök.

Kyrkklockor
I kyrkan hänger idag två klockor. En ”ny” 
storklocka från 1938 och en medeltida 
klocka. Tidigare fanns två medeltida klockor 
i tornet en från 1400-talet och en från 
1500-talet. Den klocka som ersattes häng-
des 1969 upp i Maria-kapellet, väster om 
kyrkan.

Mariabild
En av de nyare detaljerna i kyrkan är en Ma-
riabild, snidad av Carsten Nilson, som är en 
av Sveriges få träbildhuggare. Carsten har sin 
verkstad i Hammenhög. Mariabilden invigdes 
den 30 december 2007.

Den medeltida klockan som nu 
är ”lillklocka”.
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LEDDA VANDRINGAR
Onsdagen den 25 juli: Från Ö Vemmerlövs kyrka till S:t Jakobs kyrka i 
Gladsax. Vandringen är ca 10 km. Start kl 9.30 i Ö Vemmerlövs kyrka. Vi 
vandrar Fru Ides väg via platsen för Tumathorps kloster. Vandringen avslu-
tas ca kl 15.00. Anmälan och frågor till Killans bönegård, killan@telia.com, 
tel 0414-23055.
Söndagen den 29 juli: Från Killans bönegård till S:t Olofs kyrka, ca 13 km. 
Vandringstart kl 9.30. Vid målet i S:t Olof firar vi årets stora pilgrims-
mässa kl 15 tillsammans med pilgrimer som vandrat från många olika håll.  
Anmälan och frågor till Killans bönegård, killan@telia.com, 0414-23055.

STORA PILGRIMSVECKAN PÅ ÖSTERLEN 25-29/7

Den 25 juli, den helige Jakobs dag, vandrar många 
pilgrimer till Santiago de Compostela i Spanien. 
Den 29 juli, den helige Olofs dag, vandrar många till 
Nidaros i Norge, men vi behöver varken färdas till 
Spanien eller till Norge för att vara pilgrimer. 
På Österlen finns både en Jakobskyrka och en 
Olofshelgedom som vi vandrar till under 
Stora Pilgrimsveckan.

PILGRIMSVANDRING PÅ EGEN HAND
Torsdag, fredag och lördag, den 26, 27 och 28 juli, mellan kl 8.30 och 
11.30 kan du bli sänd med pilgrimspass, karta och klockringning från 
Ö Vemmerlövs kyrka och sedan vandra på egen hand till S:t Olofs kyrka, 
som är öppen kl 11-16. Sträckan är ca 13 km. Ingen föranmälan. 

I Ö VEMMERLÖV ONSDAG-FREDAG 25-27 JULI
Onsdag - fredag är kyrkan öppen och på torsdagen den 26 juli berät-
tar Gerd Roos om Ö Vemmerlövs kyrkas målningar kl 10, för den som vill 
stanna och lyssna, därefter bjuder vi på grillad korv.
På fredagskvällen inbjuder vi också till en musikkväll i Ö Vemmerlövs 
kyrka kl 19. Programmet har titeln ”Musik längs vägen” och ges av 
Trio Tängmark.
Vi hoppas också kunna visa olika scener från bibeln gestaltade som 
”Bibliska figurer”, i  Ö Vemmerlövs kyrksal.
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ÖPPEN KYRKA 
Ö TOMMARP
25 juni -5 juli är Ö Tommarps kyrka 
öppen och visas av Tumathorps 
hembygdskrets kl 13-16. 
Det hela avslutas med en friluftsguds-
tjänst på Klosterplatsen 8 juli kl 11. 
Medtag stol och kaffekorg.

ÖPPEN KYRKA 
Ö HERRESTAD
Under lördagar och söndagar mellan 
den 30/6 och 26/8 är kyrkan öppen 
och visas av Byalaget. På lördagar efter 
helgsmålsringning är planerat för musik-
program (entré).

Detta är de vandringar som sker i vår församling under Stora Pilgrims-
veckan. Många fler vandringar anordnas under veckan på andra håll på 
Österlen. Information om dessa finns på www.pilgrimsvagen.se. 
För alla vandringar gäller att du tar dig själv till platsen för vandringens 
start och mål, och vid behov själv ordnar övernattning. Tag med matsäck 
och dryck i en liten ryggsäck som du själv bär, väl ingångna skor och regn-
kläder vid behov. Alla vandringar är kostnadsfria.

ÖPPET I SKILLINGE KAPELL
Från och med midsommarafton, 
den 22 juni, och till och med 12 augusti är 
Skillinge kapell öppet dagligen kl 9-16.

Foto Pär-Martin Hedberg Hio-foto

Foto Pär-Martin Hedberg Hio-foto
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30 maj - onsdag 
kl 18.30 Kvällsandakt  
     Borrby kyrka

3 juni Första söndagen e trefaldighet
kl 11 Gudstjänst Borrby kyrka 
kl 18 Taizémässa Bolshögs kyrka

10 juni Andra söndagen e trefaldighet
kl 11 Mässa Skillinge kapell
kl 18 Musikgudstjänst 
          Ö Tommarps kyrka 
Eriksfältssångarna från Malmö till-
sammans med Sisselakören 

13 juni - onsdag 
kl 9 Mässa Hammenhögs kyrka
kl 19 Musik i sommarkväll 
          Stiby kyrka
”Tack för alla sånger” med 
Maria Knutsson & Marléne Hansson

17 juni -  
Tredje söndagen efter trefaldighet
kl 11 Mässa Hammenhögs kyrka
kl 18 Temagudstjänst i rörelse 
vid Bolshögs kyrka 

20 juni - onsdag 
kl 19 Musik i sommarkväll 
          Vallby kyrka
Simrishamns musikkår & 
Tomelilla ungdomsorkester

I VÅRA KYRKOR 

23 juni Midsommardagen 
kl 18 Psalmgudstjänst 
          Hannas kyrka 
 
24 juni Johannes döparens dag
kl 11 Andakt Skillinge kapell 
kl 14 Friluftsgudstjänst  
Ö Vemmerlöv - Killans trädgård
Laudate

27 juni - onsdag 
kl 19 Musik i sommarkväll 
Skillinge kapell
La Belleza - renässans, barock och 
folkvisa

30 juni - Lördag
kl 18 Helgmålsbön 
Kör- orgelkonsert ”Lovsång till 
Guds och hans skapelse” 
Borrby kyrka
Lännäs kyrkokör

1juli - Apostladagen  
kl 11 Friluftsgudstjänst 
Borrby prästgårdspark
kl 18 Mässa Stiby kyrka

 4 juli - onsdag 
kl 19 Musik i sommarkväll 
Ö Tommarps kyrka Kören Iris 
under ledning av Nadja Eriksson

Vid friluftsgudstjänster ta med 
egen stol och gärna fikakorg!
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8 juli -  
Sjätte söndagen efter trefaldighet
kl 11 Friluftsgudstjänst på 
Klosterplatsen, Ö Tommarp
kl 18 Taizemässa Ö Hoby kyrka

11 juli - onsdag 
kl 19 Musik i sommarkväll 
           Borrby kyrka
La Khala Uma - folkmusik från 
Bolivia, Peru och Ecuador

15 juli Kristi förklarings dag
kl 11 Mässa Bolshögs kyrka 
kl 18 Friluftsgudstjänst  
vid Hammenhögs församlingshem 
Allsång - korvgrillning

18 juli - onsdag 
kl 19 Musik i sommarkväll 
          Hannas kyrka
Maria Jönsson 
”När vår Herre klär sommaren”

22 juli 
Åttonde söndagen efter trefaldighet
kl 11 Mässa Skillinge kapell 
kl 18 Gudstjänst med helig dans 
Hannas kyrka 
Tema ”Maria Magdalena”

25 juli - onsdag 
kl 19 Musik i sommarkväll 
          Bolshögs kyrka
Trio Österlen 
”Rena rama 1900-talet”

27 juli - fredag 
”Musik längs vägen” 
Ö Vemmerlövs kyrka 
Trio Tängmark

29 juli 
Nionde söndagen efter trefaldighet  
kl 11 Mässa Ö Vemmerlövs kyrka
kl 15 Pilgrimsmässa S.t Olofs k:a
kl 18 Gudstjänst Borrby kyrka 

1 augusti - onsdag 
kl 19 Musik i sommarkväll 
          Ö Hoby kyrka
Jörgen Åkesson & Anders Jeppsson 
”Två trumpeter och ett piano”

5 augusti 
Tionde söndagen efter trefaldighet
kl 11 Gudstjänst Skillinge kapell 
kl 18 Taizémässa 
     Ö Tommarps  kyrka 

8 augusti - onsdag 
kl 19 Musik i sommarkväll 
           Hammenhögs kyrka
Peter Ehrnberg & Anna Lövqvist 
”Intåg i sommarhagen”

12 augusti 
Elfte söndagen efter trefaldighet
kl 11 Gudstjänst 
          Hammenhögs kyrka 
kl 18 Mässa Stiby kyrka
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I VÅRA KYRKOR 

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

Gudstjänster på våra 
äldreboenden
Toftakärr, Borrby kl 14: 
5 juni, 3 juli och 28 augusti
Tulpanen, Hammenhög  
22 augusti kl 14 Friluftsgudstjänst

Gudstjänster på 
träffpunkt Rosenborg 
kl 14: 7 juni

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

15 augusti - onsdag 
kl 19 Musik i sommarkväll 
          Stiby kyrka
Tennessee Ride - äkta country från 
skånska södern

19 augusti 
Tolfte söndagen efter trefaldighet  
kl 11 Mässa Ö Hoby kyrka
kl 18 Gudstjänst Bolshögs kyrka 

 
22 augusti - onsdag    
kl 19 Musik i sommarkväll 
Ö Vemmerlövs kyrka 
Österlens dragspelsklubb

26 augusti
Trettonde söndagen efter trefaldighet  
kl 11 Friluftsgudstjänst vid 
Hammenhögs församlingshem 
Mixkören
kl 18 Mässa Ö Vemmerlövs kyrka
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VI RESER TILL ULLARED I HÖST
Den 22 oktober gör vi en församlingsresa till Ullared - mer info i höst-
numret av Hopp.

KONFIRMAND 2018-2019
Är du född 2004 eller tidigare? Då är det äntiligen din tur att få va med 
om konfirmationen! Du, som är född 2004, kommer att få ett brev hem 
med flera olika alternativ att välja på. Är du född före 2004? - kontakta 
Kerstin, så får du infon! 
Kerstin Graff 0414-639 02, kerstin.graff@svenskakyrkan.se

Konfirmand- och språkläger i England 15/6 – 5/7 2019
Det är en fin upplevelse att kombinera konfirmationstiden med en här-
lig vistelse på Englands sydkust, i Eastbourne, som anses vara en av de 
finaste städerna på sydkusten.
Man bor två och två i speciellt utvalda familjer, där språkträningen blir en 
naturlig del av vardagen.
Efter vistelsen i England blir det konfirmation här hemma i någon av 
kyrkorna i Gärsnäs församling.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kyrkoherde Eva Asp, eva.m.asp@svenskakyrkan.se 
0725734304, 0705636302

Anmälningsavgift 1.200:- (delbetalning) samt ev. avbest.skydd 300:- . 
Bankgiro 800-3899, STE. Kostnad för deltagande är 9.580:-.

Researrangör är S.T.E. Study Tours Eastbourne som har samarbetsavtal 
med Gärsnäs församling.

DU KAN OCKSÅ VÄLJA:
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UR KYRKBÖCKERNA
Konfirmerade   
Konfirmationspräst Kerstin Graff, Kantor Ingrid Dahlström
Ledare: Lis-Mari Drevnor, Ronny Cronwall och Ingalena Hyrkäs 
Unga ledare: Wilma Johansson och Maja Nilsson

Lördagen den 21 april 
Stiby kyrka
Jonathan Axelsson 
Oskar Bengtsson
Malte Björklund 
Melvin Ekdahl 
Moa Hallgren
Meja Malm 
HIlda Malmkvist
Malte Nilsson
Nora Nilsson
Filip Olsson
Viktor Paulsen

Söndagen den 22 april 
Borrby kyrka
Johanna Andersson
Dina Arenlind 
Felicia Karlsson
Josefin Lönnquist 
Ylva Nilsson
Julia Norlander
Josefine Nyberg 
Ronja Szakos 
Emelie Toll

Stibygruppen. Foto: Michael Graff

Borrbygruppen Foto: Michael Graff
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Döpta
Melwin Fredin Lundin, Hammenhög 
Nemo Klang, Hammenhög 
Haylie Andersson, Gärsnäs 
Milton Lindstrand, Gärsnäs 
Neo Andersson, Gärsnäs 
Hannah Söderström, Gärsnäs
Ellen Klang, Borrby
Frank Jeppsson, Tommarp
Hilda Kindberg Nilsson, Malmö
Eskil Reiskog, Simrishamn 
Elton Nicander Lindén, Simrishamn 
Charlie Andersson, Ystad

Begravda/gravsatta
Nils Kjell Nilsson f 1933 
Rolf Svensson f 1935 
Bo Söderberg f 1944 
Hilda Svensson f 1925 
Annie Mårtensson f 1925
Jan Pettersson f 1940 
Anna Britta Gullstrand f 1920 
Ove Hansson f 1941
Berit Bengtsson f 1941
Maj-Britt Vang f 1935 
Inger Berggren f 1936
Britt Lilja f 1946
Kent Andersson f 1940 
Yvonne Graff f 1947 
Anna-Lisa Henriksson f 1926 
Margit Wigren f 1928 
Alfhild Björk f 1925 
Stig Larsson f 1937
Inger Jönsson f 1929
Ingrid Jönsson f 1927 
Ann-Britt Andersson f 1939 
Gerdt Kristoffersson f 1951
Greta Wendel f 1935 
Brita Olsson f 1925 
Klara Nilsson f 1923
Elsa Jönsson f 1927
Rut Eiman f 1929 
Alli Nilsson f 1930 
Astrid Ingegärd Fridh f 1927 
Bengt Dahlman f 1936 
Tea Hansson f 1924
Jan Malmquist f 1932 
Jan-Evert Olsson f 1934

UR KYRKBÖCKERNA

“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 



KONTAKTA OSS

Kyrkans hus Storgatan 6 
272 61 Gärsnäs
e-post: 
garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se

hemsida: www.svenskakyrkan.se/garsnas

 - Du kan också nå oss på 0414-639XX. 
Där XX ersätts av numrets två sista siffror.

Församlingsexpedition 0414-63900 
telefon- & öppettider ti & to kl 9-12
Kyrkans hus, Gärsnäs 
garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se

Kanslist
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
ej vecka 27-29 
Sacer (inventarier) 
Lena Louisson 0725-734321
lena.louisson@svenskakyrkan.se 
Information 
Gerd Roos  0725-734313
gerd.roos@svenskakyrkan.se

Präster
Kyrkoherde Eva Asp  0725-734304
eva.m.asp@svenskakyrkan.se 
Staffan Blomberg  0725-734303
staffan.blomberg@svenskakyrkan.se
Kerstin Graff  0725-734302 
kerstin.graff@svenskakyrkan.se
Samordnare diakonal & ideell verksamhet
Lis-Mari Drevnor  0725-734306 
lis-mari.drevnor@svenskakyrkan.se
Musiker 
Monica Carlsson                 0725-734310
monica.c.carlsson@svenskakyrkan.se
Christina Nilsson           0725-734312 
christina.i.nilsson@svenskakyrkan.se 
Ingrid Dahlström  0725-734311
ingrid.dahlstrom@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 
andreas.j.larsson@svenskakyrkan.se         
Borrby, Ö Hoby, Skillinge: 
Georg Löwall   0725-734325 
georg.lovall@svenskakyrkan.se 
Martin Åkesson  0725-734326 
martin.akesson@svenskakyrkan.se  

Husmor 
Maggi Nilsson  0725-734324 
maggi.h.nilsson@svenskakyrkan.se

Borrby församlingshem 0411-20880

Pedagoger
Majvi Danielsson            0725-734315
Görel Nilsson                           -”- 
Ingalena Hyrkäs  t o m 14/7 0725-734314 


