
hoppEn hälsning till dig i Gärsnäs församling  
Nr 4/2018

gudstjänster i advent och jul

kyrkserie - skillinge kapell 
ur kyrkböckerna

förändrade  gravskötseltaxor 
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Så har den tiden kommit igen, ju-
letiden. Precis som den har gjort i 
hundratals år. Tid är ett intressant 
fenomen och vi kan se den på olika 
sätt. En del väljer att se den som en 
linje, med en början och ett slut. An-
dra ser tiden som en cirkel, där allt 
upprepas på samma sätt år efter år. 
Ett annat sätt att tänka sig tiden 
är att se den som en spiral. Cirklar 
som har en uppåtgående rörelse. 
Den beskrivningen tar fasta på tan-
ken om tiden som en cirkel, att allt 
återupprepar sig, men att det också 
sker en förändring för varje år som 
går. En förändring som puttar cir-
keln i en lodrät riktning.

Firandet under juletiden har föränd-
rats på många sätt under seklernas 
gång. Och många av de traditioner 
som vi idag ser som nödvändiga för 
ett riktigt julfirande, är i själva ver-
ket ganska nya företeelser. Granar, 
pepparkakor, glitter, julklappar, Lu-
cia, risgrynsgröt, välstädat, släkt-
sammankomster, tomtar kan vara 
delar av ett nutida julfirande. Men 
oavsett hur vårt firande ser ut så är 
det ju ändå en händelse för ca 2000 
år sedan som är grunden för julen. 
Jesu födelse. Att vid den tiden blev 
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Vid den tiden var allt så som det hade sagts dem

Gud människa. Gud blev en av oss, 
blev din och min Medmänniska. Det 
är en händelse som skedde för läng-
esedan på vår tidslinje, det är sam-
tidigt något som upprepas varje år 
men inte exakt likadant. Varje julfi-
rande har sin särprägel. Är på olika 
sätt präglad av årets händelser och 
erfarenheter. Men allt är så som det 
har sagts dem och oss – 
Gud är nära, inte långt borta.

Och detta ska vi så klart fira! I kyr-
kan firar vi med advents- och jul-
gudstjänster, musikgudstjänster och 
andakter. Och när juletiden är slut 
fortsätter vi att varje söndag fira att 
Gud kommer till oss hela tiden, inte 
bara vid jul. Att varje stund är den 
tiden. Den tiden då allt är så som det 
har sagts oss. Gud är med oss!

Jag önskar dig en god och välsignad 
jul- och nyårshelg och hälsar dig 
varmt välkommen till kyrkan!

Kyrkoherde Eva Asp
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SKILLINGE KAPELL

Skillinge kapell är församlingens 
yngsta kyrkobyggnad, men finns i 
en av de äldsta, ursprungliga fast-
igheterna på Skillinge:”Björnska 
gården”.

1941 bildas Skillinge kapellstiftelse 
då Svenska kyrkan ville fira guds-
tjänster på Skillinge. Vintern 1941 
var mycket sträng och flera måna-
der var Skillingeborna av snöhinder 
isolerade från att ta sig till försam-
lingskyrkan i Ö Hoby. Man hade 
ännu ingen egen lokal utan guds-
tjänsterna hölls bl a i skolan. Stif-
telsens antog ett valspråk ”Framåt 
i Jesu namn”.

Planer växte fram på att bygga en 
egen kyrkolokal men när gården var 
till salu i november 1945 var det 
kyrkoherde Ehrenberg som ”slog 

till”. Priset var 7000kr - och betala-
des med medel som samlats in.

Inledningsvis var tanken att förutom 
ett kapell så skulle i det vi idag kall-
lar kapellgården inrymmas ett sjö-
manshem med läslokal. Fortfarande 
på -40-talet kom en hel del fartyg 
och sjömän till Skillinge bl a med 
betlaster. 
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Kapellet iordningsställdes i det gamla stallet



Den 9 augusti 1946 skedde den 
högtidliga invigningen av kapellet 
av biskop Edvard Rohde. Kapellets 
namn blev S:t Pauli Sjöfararens ka-
pell.

Kapellets tegelgolv är lagt i samma 
mönster som det som finns i Östra 
Hoby kyrka.
1966 till kom klocktornet, som fick 
elektrisk ringning från start.
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MORGONBÖNER OCH
SAMTALSKVÄLLAR I 
SKILLINGE KAPELL OCH 
KAPELLGÅRD
Är du intresserad att tillsammans med andra som ideelll medarbetare i 
Gärsnäs församling leda morgonböner i Skillinge kapell?
Är du intresserad av att vara med i en samtalsgrupp kring tro och liv i 
kapellgården?
Hör av dig till Lis-Mari Drevnor telefon 0414-63906.

Dopfunten är gjord av Ulla Ger-
nandt, Skillinge keramik. Keramik-
skålen är formgiven som stora blad 
och i botten simmar fiskar.

2006 skänktes kapellet till dåvaran-
de Borrby-Ö Hoby församling. 

2007 satte man i ett glasparti med 
frostat glas i kapellets södra fasad, 
vilket gjorde kyrkorummet betyd-
ligt ljusare och dessutom lättare att 
komma in i för den som behöver 
rullator eller rullstol.



- 6 -

Våra öppna mötesplatser och grupper startar igen vecka 4 2018
För aktuell information se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/garsnas 
eller kontakta Henrik Esping telefon 0414-639 09.

Familjens julpysselkväll 
10 december kl 17-19 i 
Borrby församlingshem. 
Inleds med gröt och skink-
macka. 
Därefter står pysselborden 
redo för er.

BARNVERKSAMHETEN

Avslutning för barnen i Hammenhögs- och Stibygrupperna
Söndagen den 9 december samlas vi till familjegudstjänst med luciatåg i 
Hammenhögs kyrka kl 14, därefter fortsätter vi i församlingshemmet.

UPPLYST KYRKTORN I BORRBY

Foto Gertrud Rosenqvist

På långt håll kan man återigen se var Borrby 
kyrka är belägen. Stormen Urd skadade vintern 
2016 tornspiran från 1890-talet och den fick 
därför plockas ner. Kyrkan har nu ett proviso-
riskt tak som är ungefär i samma höjd som det 
lanternintorn kyrkan hade då den var nybyggd 
på 1840-talet.  
I samband med allhelgonahelgen tändes en 
”ljusspira” som syns vida omkring. Denna kom-
mer att lysa till den 7 januari 2019.



- 7 -

Tisdagsträffar 
Hammenhög
Den 4 december äter vi  jullunch 
tillsammans. 
Anmälan till Görel Nilsson
2019 träffas vi den 12 februari och  
12 mars kl 14.

Tisdagsträffar Borrby
Vi inleder med andakt och däref-
ter äter vi lunch och dricker kaffe 
tillsammans.
11 december är sista gången 2018 
- då är det jullunch och Personalkö-
ren underhåller, anmälan till 
Maggie Nilsson 0414-639 24.
2019 börjar vi tisdagen den 
15 januari och därefter ses vi 
varannan  vecka.

Tisdagsträffar blir torsdagsträffar i Gärsnäs, Kyrkans hus
Vi äter julmat tillsammans torsdagen den 6 december kl 12. Anmälan till 
Maggi Nilsson 639 24. Därefter har vi juluppehåll för att börja igen torsda-
gen den 24 januari kl 12 för att sedan träffas jämna veckor under våren.

Kaffebönorna 
Vi samlas på Kyrkans hus i Gärsnäs 
och vi startar kl 16, men det är 
drop -in. Kom när du kan, stanna en 
liten stund eller ända fram till kl 20. 
Vi har plats för fler! Vi börjar 2019 
den 5/2 och ses därefter varannan 
vecka.

Bibliska figurer 
Vi samlas i Ö Vemmerlövs kyrksal 
den 4 februari, 4 mars, 1 april och 
6 maj kl 13-16.
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Café Gärsnäs
Vi träffas i  i Kyrkans hus, Gärsnäs
 kl 14-15.30 och samtalar om 
””Kvinnor då och nu”” och ibland lite 
annat! Caféet är öppet den
3 december och 6 februari - obs 
att vi byter dag till onsdagar i vår!, 
ledare är Lis-Mari Drevnor

MÖTESPLATSER PÅ DAGTID
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HELIG, HELANDE DANS
Vi dansar i cirkel och alla kan vara 
med! Dansstegen är enkla och ger 
oss förnyad kraft, glädje och tillit. 
Vi dansar i Ö Tommarps kyrka på 
måndagar kl 18.30-20 den 10/12 
& 17/12, 21/1, 4/2 och 11/2 
ingen anmälan, ingen kostnad.
Dansledare Lis-Mari Drevnor.

FÖRSAMLINGSAFTNAR
19 december  Kyrkans hus Gärsnäs kl 19  
Vi sjunger in julen med kör- och allsång! Monica Carlsson med 
kören Laudate och vi alla!

TEMAGUDSTJÄNST I 
BOLHÖGS KYRKA
Söndagen den 9 december kl 18 fi-
rar vi gudstjänst med tema ”Hanna 
och Anna” i Bolshögs kyrka. Guds-
tjänsten leds av ideellla och avslu-
tar samtidigt tre samtalskvällar om 
kvinnor i bibeln. Kyrkan  kommer 
att fyllas av enkel rörelsedans, 
texter och psalmsång.

Stick-café  Borrby 
Sista träffen 2018 den 28/11
Start 2019 den 9 januari kl 18.30 i 
Borrby församlingshem. 

Filmkvällar  Hammenhög
Vi träffas en tisdag i månaden 
och tittar på en film tillsammans. 
Efteråt fikar vi och pratar om fil-
men. Vinterns filmer ser vi 
den 29 januari och 26 februari 
kl 18.30. 

MÖTESPLATSER PÅ KVÄLLSTID

18 februari Ö Tommarps kyrka kl 19   
Vi minns Jerry Williams! Det blir en minnes-
konsert i Ö Tommarps kyrka med STUP den 
18 februari 2019 kl 19.00.  
Vi kommer att hedra Jerry Williams minne 
genom att STUP spelar något av Jerrys mest 
kända musikstycken. STUP är ett Österlen-
band som bl a har rocken varmt om hjärtat. 
De lirar 1960-2000 talsmusik och har som 
motto att ha kul tillsammans med musiken 
och publiken...  Foto STUP: Christer Carlsson, 

Rolle Nilsson och Micke Mårtensson
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MUSIK I ADVENT OCH JUL 
           ett axplock, se även kalendariet!
5 december kl 18 Vallby kyrka Välgörenhetskonsert 
samarrangemang med WIF - Vallby insamlingsförening.
Fri entré - kollekt vid utgången till cancerdrabbade barn och ungdomar.

Onsdagen den 12 december 
kl 19.30 Luciavesper 
Ö Tommarps kyrka 
För tredje året i rad gästar oss 
Malmö akademiska kör med sina 
skönsjungande medlemmar 
under ledning av Daniel Hansson

16 december Tredje söndagen i advent
kl 16 Musik och dans i juletid Stiby kyrka 
Österlens folkdansgille med Österleningabunken
kl 18 Musikgudstjänst Skillinge kapell  
Marléne Hansson och Maria Knutsson

Fredagen den 21 december kl 19 Julmusik Stiby kyrka
Kim Persson och Kirsti Lucena sjunger julsånger i Stiby kyrka. 
Annika Ivarsson ackompanjerar på piano

6 januari Trettondedag jul
kl 16 Musikgudstjänst  
Borrby kyrka
Himlaroskospel  en blandad kör 
som sjunger gospel från Skåne 
under ledning av Anette och 
Håkan Olsson.

8 december kl 18 Musik vid helgsmål Borrby kyrka 
Sång & musik med DC-bells: Gunilla Ehrnborn, Annika Ivarsson & 
Malin Andersson

1 januari Nyårsdagen kl 16 Musikgudstjänst Stiby kyrka
Anette och Håkan Olsson

Foto Johnny Nilsson
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9 december Andra söndagen i advent
kl 14 Familjegudstjänst 
Hammenhögs kyrka 
Barnverksamheten, Barnkören Joy 
kl 18 Gudstjänst 
Bolshögs kyrka  
Frivilliga medverkar, dans & textläsning 
kring temat ”Anna och Hanna”. 
 

12 december 
kl 19.30 Luciavesper 
Ö Tommarps kyrka 
Malmö akademiska kör 

13 december
kl 18 Luciagudstjänst 
Borrby kyrka
Barn från Borrby medverkar

16 december Tredje söndagen i advent
kl 16 Musik och dans i juletid
Stiby kyrka Österlens folkdansgille 
med Österleningabunken
kl 18 Musikgudstjänst  
Skillinge kapell  
Marléne Hansson och Maria Knutsson

21 december 
kl 19 Julmusik Stiby kyrka
Kim Persson & Kirsti Lucena sång.
Annika Ivarsson piano

2 december 
Första söndagen i advent
kl 11 Gudstjänst 
Hammenhögs kyrka Sång Majvi 
Danielsson & Gerty Mårtensson, 
trumpet Anders Jeppsson 
Gröt & skinkmacka
kl 16 Gudstjänst 
Ö Tommarps kyrka Laudate
Glögg & pepparkaka
kl 18 Mässa Ö Hoby kyrka 
Trumpet Anders Jeppsson, Sisselakö-
ren, Glögg & pepparkaka 

5 december  kl 18
Välgörenhetskonsert Vallby kyrka 
stämningsfull julmusik 
Fri entré - kollekt vid utgången till 
cancerdrabbade barn och ungdomar.

6 december 
kl 18 Nicolaivesper
Skillinge kapell

8 december 
kl 18 Musik vid helgsmål 
Borrby kyrka 
DC-bells

I VÅRA KYRKOR 
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31 december Nyårsafton
kl 14 Nyårsbön Skillinge kapell  
kl 16 Nyårsbön 
Ö Vemmerlövs kyrka  

1 januari Nyårsdagen
kl 16 Musikgudstjänst 
Stiby kyrka
Anette och Håkan Olsson

6 januari Trettondedag jul
 kl 16 Musikgudstjänst  
Borrby kyrka
Himlaroskospel - gospel på skånska.

13 januari 1 sön  efter trettondedagen 
kl 11 Mässa Ö Tommarps kyrka
kl 18 Gudstjänst 
Hammenhögs kyrka

20 januari 2 sön e trettondedagen
kl 11 Gudstjänst 
Ö Vemmerlövs kyrka 
kl 18 Taizémässa Skillinge kapell

27 januari 3 sön e trettondedagen
kl 11 Mässa Hammenhögs kyrka
kl 18 Allsångsgudstjänst 
Ö Tommarps kyrka

23 december Fjärde söndagen i advent
kl 11 Mässa med Mariasånger 
Ö Tommarps kyrka Laudate

24 december 
Fjärde söndagen i advent & Julafton
kl 10 Julbön med julspel 
Borrby kyrka Konfirmanderna 
kl 14 Julbön Skillinge kapell Sång 
Majvi Danielsson & Ingrid Dahlström
kl 23.30 Julnattsmässa 
Hammenhögs kyrka 
sång Anna Lövqvist 
kl 23.30 Julnattsmässa  
Ö Tommarps kyrka  
trumpet 
Jörgen Åkesson, Kör

25 december Juldagen
kl 6 Julotta Ö Vemmerlövs kyrka 
Laudate 
kl 8 Julotta Vallby kyrka 
sång Anna Lövqvist

26 december Annandag jul
kl 16 Julens psalmer och sånger
Borrby kyrka Trumpet Jörgen Åkes-
son & Anders Jeppsson, Sisselakören

30 december Söndagen efter jul 
kl 18 Taizémässa Ö Hoby kyrka Fortsättning nästa sida!
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Borrbyhemmet/Toftakärr kl 14: 
4 dec, 18 dec - Julsånger med 
Personalkören, 29 jan, 26 feb

Gudstjänster Träffpunkt Rosenborg  
kl 14: 6 dec, 20 dec Kör, 17 jan, 31 jan, 14 feb och 28 feb

3 februari Kyndelsmässodagen
kl 11 Familjegudstjänst 
Borrby kyrka  
Utdelning av gåvor till församlingens 
1-5 åringar. Tårtkalas i församlings-
hemmet
kl 18 Mässa Stiby kyrka 
konfirmanderna medverkar

10 februari 5 sön e trettondedagen
kl 11 Mässa Ö Vemmerlövs kyrka 
kl 18 Gudstjänst 
Hammenhögs kyrka

17 februari Septuagesima
kl 11 Gudstjänst 
Ö Tommarps kyrka
kl 18 Taizémässa Ö Hoby kyrka

24 februari Sexagesima
kl 11 Högmässa 
Ö Vemmerlövs kyrka 
kl 18 Gudstjänst Vallby kyrka

Gudstjänster äldreboenden

Tulpanen, Hammenhög  kl 14: 
5 dec - Lucia med barnkören 
Joy, 19 dec, 16 jan, 30 jan , 
13 feb,  och 27 feb.

Ankaret, Skillinge kl 14.30: 
27 nov, 11 dec - Personalkören, 
15 jan och 12 feb 2019

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

“Går du med tankar du skulle be-
höva 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 tyst-
nadsplikt, så det vi pratar om stannar 
mellan oss.” 

Eva Asp   0725-734304 
Staffan Blomberg  0725-734303
Kerstin Graff  0725-734302 
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INFORMATION ANGÅENDE VÅRA KYRKOGÅRDAR

Skötselavtal
Vissa delar av våra avtal för skötsel och blommor kommer att förändras 
från och med 20190101.
Bland annat kommer du inte längre att kunna nyteckna ettårsavtal för 
skötsel utan tre år är den kortaste avtalstiden. Det längsta avtalet du kan 
teckna löper på 25 år. Kostnaden för avtalet beror på gravplatsens yt-
storlek. För priser kontakta Lars-Roland Ericsson telefon 0414-63917.

En annan nyhet är att  vi kommer att införa ett avtal för grästrimning 
för de gravvårdar som ligger i gräs och saknar gravskötselavtal. Du kan 
antingen välja att själv hålla efter gräset kring stenen, där våra stora 
gräsklippare ej når,  alternativt köpa tjänsten till en kostnad av 247 kr/år. 
Avtalet kan tecknas på tre, fem eller tio år och då sköter kyrkogårdsför-
valtningen om grästrimningen.

Gravstenar
Provtryckningarna av samtliga gravstenar på våra kyrkogårdar är avslu-
tade. För att få bättre kontinuitet med kontroller, ska i fortsättningen 1/5 
av stenarna på kyrkogårdarna i fortsättningen provtryckas  varje år.
Arbetet med de underkända stenarna fortsätter. Alla innehavare av grav-
vård med lös sten har  kontaktats, där de då anmodas att åtgärda stenen.
På återlämnade gravanordningar görs sedan en tid tillbaka klassificering av 
gravstenarna, där det beslutas vilka stenar som ska behållas  eller inte.
Därefter kommer arbetet med att göra fast gravstenarna, på plats eller på 
angiven samlingsplats.

Vinterstädning inför påsk 2019
Avstädning sker efter vintern och önskar du behålla några av dina prydna-
der på gravarna, så måste du hämta dessa senast vecka 11.

Kyrkogårdsförvaltningen
Gärsnäs församling
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Vigda
Johanna Bolinder och Jesper D’haese 
Lena Sjöbeck och Spyridon Kontos 
Anna Johansson och Bo Mattias Blixt 
Lina Karin Maria Kuulme och Richard Sahlberg
Kajsa Nilsson och Erik Dahlberg 
Jenny Jönsson och Mark Holm 
Mathilda Gunnarsson och Johnny Sällberg
Karin Eriksson och Luna Rodrigo 
Tina Sandmark och Linus Lejon Isaksson
Susanne Laur och Oscar Hillerström
Angelica Hallgren och Fredrik Andered 
Linda Jönsson och Anders Per Johan Jönsson
Anna Persson och Fredrik Håkansson 
Mikaela Isidorsson och Olof Karlsson

Döpta
Malika Athina Maria Kontou Sjö-
beck, Gärsnäs
Isabelle Widerberg, Tommarp 
Sofia Jönsson, Gärsnäs
Minna Yngvesson, Skillinge 
Nooryaleh Anwareh, Gärsnäs
Marlon Nikolai Persson-Jansrud, 
Norge 
Edith Mårtensson, Tomelilla 
Alma Andersson, Höllviken

UR KYRKBÖCKERNA

Folke Ragnar, Helsingborg 
Olivia Agger Rosenberg, Malmö 
Tom Wahlfrid, Gustavsberg 
Ebbe Ekdahl, Skillinge 
Hilda Blohmé, Vallby 
Bastian Granquist, Vallby
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Redaktionsruta
Redaktör Gerd Roos,  fotograf där ej annat anges är Gerd Roos 
Illustrationer IKON & Gunnel Moheim 
Nästa nummer, som handlar om mars-maj, 
kommer ut den 1 mars och har manusstopp den 29 januari.  
Glöm inte vår hemsida för aktuella uppdateringar 
www.svenskakyrkan.se/garsnas 
Följ oss gärna på Facebook https://www.facebook.com/garsnasforsamling/

Begravda/gravsatta
Ingegerd Tuvesson f 1928
Elsa Göransson f 1930 
Birger Hansson f 1941 
Karl Fredrik Jönsson f 1922 
Gert Andersson f 1942 
Sara Palmblad f 1983 
Arne Andersson f 1926 
Klary Strandberg f 1927 
Frans Malmström f 1935 
Inger Andersson f 1928 
Inga Kerstin Lindgren f 1944
Edit Olsson f 1919 
Hans Wennström f 1927
Rut Hansson f 1926 
Ann Engström f 1936
Lillemor Eriksson f 1934 
Berit Hägg f 1936

Hertha Hansson f 1929 
Majken Andersson f 1928 
Inger Jönsson f 1932 
Einar Larsson f 1925
Mona Karlsson f 1949 
Sven Lovén f 1929 
Lilly Westerdahl f 1929 
Herta Henriksson f 1925 
Helén Pettersson f 1956  
Stina Tidstrand f 1921 
Allan Gusatfsson f 1931



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

Kyrkans hus Storgatan 6 
272 61 Gärsnäs

Församlingsexpedition 0414-63900 
telefon- & öppettider må, ti & to kl 9-12
Kyrkans hus, Gärsnäs 
garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se
Kanslist 
Ulla Williamsson        0725-734308 
ulla.williamsson@svenskakyrkan.se  
Ekonom  0414-14130 
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

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 diakoni & ideell verksamhet
Lis-Mari Drevnor  0725-734306 
lis-mari.drevnor@svenskakyrkan.se
Musiker & körledare
Monica Carlsson                 0725-734310
monica.c.carlsson@svenskakyrkan.se
Christina Nilsson     tjänstledig 
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
Henrik Esping  0725-734309 
henrik.esping@svenskakyrkan.se
Majvi Danielsson            0725-734315
majvi.danielsson@svenskakyrkan.se
Görel Nilsson                           -”- 
 

e-post: 
garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se
hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/garsnas


