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Förändring är ordet jag 
väljer för att beskriva min 
första tid som kyrkoherde i 
Brösarp-Tranås församling. 
Jag har nämligen fått se en 
församling som sprudlar av 
engagemang, liv och rörelse 
och som verkar vilja blom-
ma ut i något stort och 
vackert. Ordet förändring 
kan ibland uppfattas som 
något hotfullt och skräm-
mande, men för mig är det 
helt tvärtom. Förändring 
betyder liv, rörelse, positiv 
utveckling och nya möjlig-
heter. Naturligtvis finns det 
förändringar som vi kanske 
inte alltid önskar och det 
kan ju vara utmanande. Jag 
är helt säker på att det enda 
vi kan veta om framtiden 
är att den blir annorlunda 
än nuet och att förändring-
ar kommer att ske vare sig 
vi vill det eller inte. Upp-
giften för oss alla framö-
ver är att tillsammans hitta 
riktningen på förändringen 
så att Brösarp-Tranås för-
samling blir det som vi vill 
att den ska vara.
  En uppenbar föränd-
ring i mitt eget liv är att jag 
har gift mig och bytt efter-
namn. Efter att ha haft ef-
ternamnet Mattsson så he-
ter jag nu Cederholm. Det 
är alltså inte så att försam-
lingen fått ytterligare en ny 
kyrkoherde, utan jag är den 

samme men med en annan 
signatur. Jag passar på att ta 
tillfället i akt att här tacka 
för alla lyckönskningar jag 
och min fru har fått!
  I mitt uppdrag som kyr-
koherde så är det också för-
ändring som är ett ledord. 
Det pågår hela tiden för-
ändrings- och utvecklings-
processer på all möjliga och 
omöjliga plan och det är 
otroligt stimulerande. Un-
der våren kommer vi till 
exempel att arbeta med vår 
församlingsinstruktion. Det 
är ett dokument som alla 
församlingar måste ha och 
som anger inriktningen på 
församlingen och försam-
lingens verksamhet. Här har 
vi ett gyllene tillfälle att vara 
med och tillsammans ska-
pa vår församlings framtid. 
Frågan vi ska ställa oss är: 
När det ser ut precis så som 
vi vill att det ska vara, hur är 
det då? Sen inventerar och 
bygger vi tillsammans vår 
målbild. När det är gjort så 
börjar vi ta stegen mot detta 
önskade läge.
  Vad ser jag framför mig? 

Jag ser en församling som 
kan förmedla att det krist-
na budskapet är relevant i 
människors liv och där för-
samlingen är den naturliga 
mötesplatsen för att reflek-
tera över och växa i sin tro. 
Alltså en församling full av 
liv! Allt detta sker redan 
och vi vet vad vi behöver 
förändra för att det ska bli 
ännu tydligare.
  Jag tror att allt arbete 
och samtal om förändring 
mår bra av att ta sin ut-
gångspunkt i Sinnesrobö-
nen. Dels överlämnar vi oss 
själva och sakerna i Guds 
händer, samtidigt som den 
ger oss en chans att reflek-
tera över var vi befinner oss 
just nu. Så låt oss be och 
omfamna förändringen 
som en gåva.
”Gud, ge mig sinnes-
ro att acceptera det 
jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillna-
den. Amen.”

Jesper Cederholm 
Kyrkoherde

i Brösarp-Tranås församling

En församling full av liv
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Från mörker till ljus
Ibland känns den mörkare 
årstiden tyngre och mör-
kare än förr. Beror det på 
att jag blivit äldre? Eller? 
Samtidigt känner jag att 
jag tidigt lägger märke till, 
och gläds över de små, små 
förändringarna, när ljuset 
sakta kommer tillbaka! Pre-
cis så vill jag tro att det är i 
vardagslivet. Något i varda-
gens små händelser berättar 
om liv och uppståndelse! 
Trots allt!
  Mörkret har sänkt sig 
över Jerusalem. I gränderna 
har sorlet lagt sig. Påsken 
ska firas och människorna 
har nu tagit sig till Jerusa-
lem – den heliga staden –
för att få vara med vid hög-
tiden.
  Från ett av grändernas 
hus, rör sig en liten grupp 

Stort tack 
till Karin 
Lindskog- 
Sandqvist, 
som gjort 
mycket 
för församlingen under 
de år hon varit anställd 
inom vaktmästeriet, 
kansliet och barnverk-
samheten. Karin kom-
mer avtackas framöver i 
samband med en guds-
tjänst i Brösarps kyrka, 
men datum är ej klart.

av män. De hittar lätt i sta-
den och går, som de brukar, 
vant genom stadsporten. 
De är på väg till Olivber-
get.
  Nyss har de ätit den tra-
ditionella påskmåltiden 
tillsammans och deras led-
are har tvättat de andras 
fötter. Märkligt att han, 
som var deras lärare i det 
ögonblicket, blev de andras 
tjänare! Så, menade han, 
skulle de leva sina liv.
  Skärtorsdagen, så som vi 
hört den berättas för oss.
  Skärtorsdagens kamp... 
Långfredagens mörker...
  När allt hopp var ute och 
de var på väg ut till graven, 
för att ta hand om sin döde 
vän, förändras allt!
  Tidig morgon. Kvinnor-
na har gått upp lite före de 

andra. Det är kallt. Trots 
det sjunger fåglarna. Men 
kvinnorna hör det inte.
  När de kommer fram till 
graven är den tom! 
  Allt vad kvinnorna och 
de andra lärjungarna är 
med om den Påskdagsmor-
gonen är omskakande och 
förändrar deras liv! Det är 
så omtumlande att de mås-
te berätta! Berätta om hopp 
och glädje! Berätta om An-
nandagens vandring med 
den uppståndne!
  I år kommer vi att följa 
detta drama ”Från mörker 
till ljus” i Brösarps kyrka: 
Skärtorsdagen mässa kl 
19.00, Långfredagen guds-
tjänst kl 11.00, Påskdagen 
mässa kl 11.00, Annandag 
påsk gudstjänst kl 11.00.

Dan Gunnar Danving

Den 22 maj firar vi

Gudstjänst för små och stora
i Onslunda kyrka kl.11.00

Det är också avslutning för familjeverksamheten
och barn och ungdomsverksamheten.

Under gudstjänsten får vi ta del av föreställningen
”Hunden rund planterar”.

Välkomna!
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Vårens barn- och
ungdomsverksamhet är igång!
Det är uppskattade träffar 
på ”Kyrkis”, Öppet Hus och 
”Bus på öppet hus”. Härliga 
fikastunder, prat och lek! 
Sångstunden är också po-
pulär och vi väljer saker ur 
sångväskan och sjunger vad 
barnen önskar för den sa-
ken! ”Det satt två katter på 
ett tak” är poppis just nu!!
  På ”Tisdagskul” i Brö-
sarp kommer också en här-
lig skara, det blir fika och 
prat och pyssel!

  Det är mycket uppskat-
tat när det blir bakning och 
scones är en favorit!
  Konfirmanderna är fli-
tiga med sina kyrkobesök 
och hjälper till vid guds-
tjänsterna med att hälsa 
välkommen, dela ut psalm-
böcker och att ta upp kol-
lekt.
  Det dröjer med reno-
veringen av vattenläckan i 
Onslunda församlingshem 
och därför ”ligger” en del 

verksamheten nere, b.la. 
”Fredagsmyset”. 
  Men vi ser med spän-
ning framemot att få inre-
da källarplanet och komma 
igång igen.
  Jag hoppas kunna få ett 
litet andaktsrum där vi kan 
hålla våra små andakter och 
bli stilla en stund.
  I dagens samhälle behöver 
vi alla stanna upp en stund 
och bli stilla i tystnaden.

Barbro Nilsson
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Kantorerna informerar

Skönsång under påsken m.m.
På ”Maria Bebådelsedagen” 
får vi alla möjlighet att nju-
ta av Karin Henningsson 
vackra sång i kyrkan i Ons- 
lunda. Hon kommer bl.a. 
att framföra Schuberts Ave 
Maria och Gabriellas sång.
  Påskdagens mässa kom-
mer att fyllas med myck-
et glad sång och musik. 
Församlingens barn- och 
ungdomskör samt Musi- 

kantalla och Finstämt med-
verkar. Dessutom kommer 
musikerna Fredrik Berg, 
slagverk och Ulf Holm-
ström, bas att stå för ett 
härligt rytmiskt komp!
  Seniorkören Muntergö-
karna har äntligen kommit 
igång! Vi övar onsdagar, 
udda veckor i Brösarps för-
samlingshem. Vi fikar och 
sjunger tillsammans. Just 

nu sjunger vi skånska visor. 
Sen blir det musik av Evert 
Taube. Välkommen Du 
också!
  Våra övriga körer övar 
för fullt. Kom gärna med 
och upplev sångglädje och 
gemenskap! Det är bara att 
komma till våra övningar 
eller att kontakta någon av 
kantorerna Pia eller Sara.

Välkommen till musikverksamheten!
Torsdagar Brösarps Församlingshem kl. 10-11.30 

Babyrytmik för barn 0-1,5 år sånger, rörelse och ramsor för de minsta.
Vi startar den 28 januari. Anmäl till Sara Berg 0733-31 28 64

Ny grupp med rytmik för barn 4-5 år sång, dans och rörelse
Torsdagar Brösarps församlingshem kl. 15.30-16.00

Vi startar den 4 februari. Anmäl till Sara Berg 0733-31 28 64

Barnkör i Onslunda 6-9 år Ledare: Sara Berg
Vi träffas på fredagar kl. 13.30-14.30 i Onslunda församlingshem

Ungdomskör 10-13 år Ledare: Sara Berg
Vi träffas på fredagar kl. 13.30-15.30 i Onslunda församlingshem.

Vid frågor kontakta Sara Berg 0733-31 28 64

”Musikantalla”  Ledare: Pia Ewaldz
Onsdagar kl. 19-20.30 i Brösarps församlingshem. Start 13 januari.

”Finstämt” Ledare: Pia Ewaldz
Torsdagar kl. 17.00-18.30 i Onslunda församlingshem. Start 14 januari.

”Muntergökarna” kl. 14.30-16.00 Start 17 februari, udda veckor
Sjung och ha trevligt tillsammans! Ledare: Pia Ewaldz

Tveka inte! Kom och sjung i kör!
Vid frågor kontakta Pia Ewaldz 0733-31 28 61
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Luther II
I föregående Kyrkblad 
följde vi Martin Luther 
fram tills han svors in som 
munk i Augustinereremi-
tordern. Vi konstaterade 
då att detta är en extremt 
spartansk ordern med en 
mycket sträng livsföring. 
Men också en ordern med 
höga bildningskrav.
  För framtiden ska vi 
komma ihåg att Luther 
magrade kraftigt under ti-
den som augustinermunk. 
Troligen fick han då också 
bestående besvär från ma-

gen på grund av dieten. Ef-
ter ett år som munk präst-
vigdes Luther i Erfurt.
  Sex år efter han avlade 
munklöftena förflyttades 
Luther till Wittenberg un-
gefär 15 mil norr om Er-
furt. Där hade kurfursten 
Fredrik den vise grundat ett 
universitet. Luther blev där 
professor i teologi. Luther 
föreläste huvudsakligen om 
bibelns böcker. Men hans 
professur var i etik.
  Luther var nu i karriären 
inom augustinerordern. 

Han kallades tillbaka till 
Erfurt 1509 för fortsatta 
studier i grekiska och he-
breiska. Året därpå sändes 
han till Rom på uppdrag 
för sin munkordern. Detta 
blev en omskakande upple-
velse för Luther.
  Här kan det vara plats 
för en liten utvikning. Just 
detta första decennium av 
1500-talet var en tid präg-
lad av ett djupt moraliskt 
förfall inom den katolska 
kyrkan. Samtidigt som 
mycket av det vi nu ser i 

Augustinerklostret i Wittenberg var Luthers bostad under den tid han arbetade i staden. 
Efter reformationen skänktes klosterfastigheten till Luther som privatbostad.
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Peterskyrkan och Vatika-
nen skapades fram till slu-
tet av 1500-talet. 
  Vi kan bara nämna att 
1503 avled påven Alexan-
der VI, Rodrigo Borgia. 
Påven levde som en världs-
lig furste och hade åtmins-
tone tre barn. En dotter, 
Lucrezia, giftes bort i ett 
par olika omgångar i olika 
allianser för att stärka på-
vens världsliga inflytande. 
En son, Cesare, utsågs till 
kardinal men lämnade den 
banan för att bli soldat. 
Machiavellis bok Fursten 
är en beskrivning av Cesa-
re Borgia. Machiavelli hade 
möjligheten studera Cesare 
på nära håll eftersom han 
under några år var hans se-
kreterare under fälttågen i 
norra Italien.
  Vatikanen krävde myck-
et pengar för bland annat 
byggandet och dekoreran-
det av Peterskyrkan. Något 
som gjorde att avlatshan-
deln gick fullständigt över-
styr.
  Tillbaka från Rom åter-
vände Luther till Erfurt 
för att åter flytta till Wit-
tenberg. Han bodde i au-
gustinerklostret och un-
dervisade på universitetet. 
Men var också kyrkoherde 
i Stadtkirche. 
  Karriären gick rakt upp-
åt för den nitiske Luther. År 
1515 utnämndes han till 
distriktsvikarie (chefspri-
or) i elva augustinerkloster 

Interiör från Stadtkirche i Wittenberg. På stenhällen i för-
grunden låg kung Gustav II Adolf lik efter att dödats vid 
Lützen ett par mil bort.

Här på porten till Sch-
losskirche i Wittenberg spi-
kade Luther upp sina 95 te-
ser 31 oktober 1517. Porten 
är numer kopparklädd.

i Thüringen, då också mo-
derklostret i Erfurt.
  Två senare, 31 oktober 
1517, dagen före kurfur-
sten Fredrik den vises sam-
ling av reliker skulle ställas 
ut, anslog Luther sina 95 
teser på Slottskyrkans port. 
Uppvisningen av reliksam-
lingen var något som drog 
in mycket pengar till Fred-
rik den vise. Pengar som 
till del skickades vidare till 
Rom.

Bo Herou
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En hedersman
Vad är heder? Vad är en hedersman?
Det var en gång på 1950 
talet. Min morfar skulle 
sälja en kviga till en bon-
de i grannbyn.  Morfar, 
som hette Gustav Thu-
lin, ägde ett litet lantbruk 
strax utanför Brösarp. Två 
kor kunde den lilla arealen 
försörja med hö och foder-
betor. Men en tredje blev 
oftast en förmycket, så den 
fick gå till försäljning.
  En dag kom bonden 
vandrande till Brösarp-
sängar där den lilla gården 
låg.
  Efter en del prat om vä-
der och vind, lite kaffe med 
en sup till var man överens 
om priset på kvigan.
  Ett handslag bekräftade 
att man var överens om af-
fären. Om två månader be-
talar jag kvigan sade bon-
den.
  Det går alldeles utmärkt 
svarade morfar och ett nytt 
handslag bekräftade över-
enskommelsen.
  Bonden går iväg med 
kvigan och efter en stund 
försvinner de runt en krök 
mot Stödekullsbacken.
  Min far som hört sam-
talet utbrister; ”hur vågar 
Gustav att lämna kvigan 
utan någon säkerhet”.
  – Det är ingen fara det 

är en hedersman, svarar 
Gustav.
  Jag som då var i 10 årsål-
dern frågar:
  – Vad är en hedersman, 
vad är heder?
  Gustav lyfter på möss-
san kliar sej litet i huvudet. 
Hur förklarar man för en 
pojke i den åldern? Det var 
inte helt lätt!
  – Man kan säja så här 
börjar Gustav: För länge 
sedan bodde jag i Fågeltof-
ta hos mina föräldrar Måns 
och Kersti Thulin. (Kersti  
född Persdotter från Tran-
ås nr 13 dotter av åbo Per 
Jönsson och hh Anna Pers-
dotter. Föräldrahemmet 

dagens Ekotopia). Det var 
på hösten vi skulle till Dy-
beck för att dra betor, min 
bror Alfred och jag.  Att 
dra betor var ett hårt arbe-
te, så det behövdes myck-
et mat. Maten bestod av 
bröd, kött, fläsk och pota-
tis. Bröd och potatis hade 
vi med hemifrån men kött 
och fläsk skulle inhandlas i 
Tomelilla.
  Ett stort problem var att 
vi inte hade några peng-
ar eftersom det hade varit 
dåligt med arbete under 
sommaren. När vi kom till 
Tomelilla besökte vi torget. 
Vi gick en liten runda och 
där vi mötte slaktare Nils-
son.
  – Ska det vara lite kött 
och fläsk, frågar Nilsson.
  – Ja, nog behöver vi kött 
och fläsk, men det är så att 
vi inte har några pengar.
  Nilsson ser på oss en kort 
stund och frågar sedan:
  – Är ni Måns Thulins 
pojkar i Fågeltofta?  Skall 
ni på slätten för att dra be-
tor?
  – Ja, så är det, svarar vi.
  – Då gör vi så här. Ni 
får så mycket kött och fläsk 
ni behöver, så skriver vi 
upp vad ni fått. När ni se-
dan kommer tillbaka från 

Gustavs föräldrar Måns och 
Kersti Thulin framför sin 
gård i Fågeltofta (dagens 
Ekotopia). Kersti hade sina 
rötter i Tranås.
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slätten betalar ni för köttet 
och fläsket.
  Nilsson skär ut kött och 
fläskbitar och slår in det i 
gråpapper till ett stort pa-
ket.
  – Varsågod säger han. 
Ett handslag  bekräftar af-
fären!
Efter tre veckors hårt slit på 
betfälten var vi åter i Tome-
lilla med pengar på fickan. 
Vi möter Nilsson på torget.
  – Se där, säger Nilsson, 
här har vi två hedersmän. 
  Vi betalar vår skuld och 
bekräftar betalningen med 
ett nytt handslag och en 
stor sup. Nu hade vi upp-
höjts till hedersmän. Vi 

Syskonen Thulin. Längst 
bak från vänster är Gustav 
och till höger Alfred. Längst 
fram Anders och Johanna.

hade betalt vår skuld. Vi 
var betrodda! Om vi inte 
kommit tillbaka och betalt 
vår skuld skulle snart hela 
häradet fått veta att Gustav 
och Alfred Thulin inte var 
ärliga. Ingen kredit inga 
hedersmän!
  Gustav har slutat berätta 
och ser på mej.
  Jag svarar morfar och sä-
ger:
  – Ja, nu förstår jag nog 
vad en hedersman är. Det 
är en man, som går att lita 
på.
  – Just så är det, säjer 
Gustav med glimten i ögat.

Tommy Johansson

Vigda
Jessica Henriksson och Christian Sahlin
Alf Svensson och Ingeborg Albrecht

Avlidna
Rolf Silfver, 80 år, Skåne-Tranås
Irma Eriksson, 88 år, Skåne-Tranås
Lisbet Nilsson, 69 år, Skåne-Tranås
Maj-Britt Persson, 94 år, Brösarp
Gun Rosberg, 77 år, Skåne-Tranås
Maj-Britt Andersson, 93 år, Brösarp
Astrid Ohlsson, 87 år, Brösarp
Bertil Elm, 83 år, Onslunda
Karl Persson, 81 år, Fågeltofta
Erik Persson, 95 år, Skåne-Tranås
Ove Strömbeck 85 år Andrarum
Per Yngve Persson 92 år, Andrarum

Ur kyrkoboken



10

Söndag 13 mars Jungfru 
Marie Bebådelsedag
Gudstjänst kl. 11.00
Onslunda kyrka. Sång av 
Karin Henningsson

Torsdag 17 mars
Andakt kl. 14.30
Brinkehem.

Söndag 20 mars
Palmsöndagen
Mässa kl. 11.00
Brösarps kyrka.

Torsdag 24 mars
Skärtorsdagen
Andakt kl. 14.30
Norrevång.
Skärtorsdagsmässa
kl. 19.00 Brösarps kyrka.

Fredag 25 mars
Långfredagen
Gudstjänst kl. 11.00
Brösarps kyrka.

Söndag 27 mars
Påskdagen
Mässa kl. 11.00
Brösarps kyrka. Barn-, ung-
domskör, Musikantalla och 
Finstämt. Fredrik Berg, slag-
verk och Ulf Holmström, 
bas

Måndag 28 mars
Annandag påsk
Gudstjänst kl. 11.00
Brösarps kyrka. Gitarren-
semblen Concertino från 
Berlin – Spandau medverkar.

Söndag 3 april
2 sön i påsktiden
Mässa kl. 11.00
Onslunda kyrka.

Onsdag 6 april
Morgonmässa kl. 08.00
Brösarps kyrka.

Söndag 10 april
3 sön i påsktiden
Mässa kl. 11.00
Brösarps kyrka.

Söndag 17 april
4 sön i påsktiden
Gudstjänst kl. 11.00
Onslunda kyrka.
Frälsarkransen i musik med 
Trio Block kl. 18.00 Eljaröds 
kyrka.

Torsdag 21 april
Andakt kl. 14.30
Brinkehem.

Lördag 23 april
Konfirmation med mässa
kl. 14.00 Brösarps kyrka.

Söndag 24 april
5 sön i påsktiden
Gudstjänst kl. 11.00
Brösarps kyrka.

Torsdag 28 april
Andakt kl. 14.30
Norrevång.

Söndag 1 maj
Bönsöndagen
Mässa kl. 11.00
Onslunda kyrka.

Onsdag 4 maj
Morgonmässa kl. 08.00
Brösarps kyrka.

Torsdag 5 maj
Kristi himmelsfärd
Mässa kl. 11.00
Andrarums kyrka.

Söndag 8 maj
Sön f pingst
Mässa kl. 11.00
Brösarps kyrka.

Söndag 15 maj
Pingstdagen
Gudstjänst kl. 16.00
Onslunda kyrka
(köravslutning).

Måndag 16 maj
Annandag pingst
Mässa kl. 19.00
Brösarps kyrka.

Torsdag 19 maj
Andakt kl. 14.30
Brinkehem.

Söndag 22 maj
Heliga trefaldighet
Gudstjänst för små och stora 
kl. 11.00 Onslunda kyrka 
(Avslutning barn- och ung-
domskörerna).

Torsdag 26 maj
Andakt kl. 14.30
Norrevång.

Gudstjänstprogram m.m.

Med reservation för ändringar. Se mer information på Tomelillasidan i Ystads Allehanda.
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Söndag 29 maj
1 sön e trefaldighet
Gudstjänst kl. 11.00
Brösarps kyrka.

Onsdag 1 juni
Morgonmässa kl. 08.00
Brösarps kyrka.

Söndag 5 juni
2 sön e trefaldighet
Mässa kl. 11.00
Onslunda kyrka.

Söndag 12 juni
3 sön e trefaldighet
Mässa kl. 11.00
Brösarps kyrka.

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel 
genom att läggas ned. Begravningslagen kapitel 7 §30.

Vad är en farlig gravsten? En gravsten som är högre än 30 cm och inte har de säkerhetsdetaljer som skall finnas. 
En sten som lutar för mycket.

Hur skall stenen vara säkrad? Den skall ha minst 2 rostfria dubbar i varje skarv med en diameter på minst 14 
mm och minst 7 cm in i varje sten. Och fundamentet skall gå minst 30 % av stenens höjd, under mark nivå.

Hur testar man? Genom tryck och drag belastning med 35 kg i toppen på stenen OBS kolla så stenen inte 
sitter fast i klister först, vinkelmätning på lutningen. Denna test utförs av kyrkogårdsens personal som har både 
mätinstrument och utbildning för att genomföra testen.

Hur åtgärdar man stenen? Ta kontakt med en stenhuggare som kan ge pris på arbetet. Man kan även själv åtgärda 
stenen om man har den kunskapen, tänk på att en normal sten väger 175-300 kg och att CGKs anvisningar skall 
följas. Det är förbjudet att limma ihop stenarna.

Måste man åtgärda stenen? Stenen skall vara snyggt och säkert monterad, det är gravrättsinnehavarens ansvar.

Om man vill stenen skall ligga? Ta kontakt med Bengt eller Tobias så tar dom det beslutet om det är ok. Det 
går ofta att lösa på ett snyggt sätt.

Vi förstår att det kan väcka starka känslor att stenarna läggs ner eller säkras på annat sätt. Men på grund av 
de risker som finns med stenar som är lösa och farliga så måste vi följa de regler som finns.
De som vill ha råd får gärna ringa.

Kyrkogårds- och fastighetschef. Vaktmästare.
BENGT KRONDAHL TOBIAS SÄLLBERG
bengt.krondahl@svenskakyrkan.se tobias.sällberg@svenskakyrkan.se
Mobil 0733-31 28 63 mobil 0733-31 28 68

Gravstenars säkerhet – ett delat ansvar

Vinterprydnaderna börjar 
vi att plocka bort vecka 10. 
Påskliljorna sätts ut i vecka 
12. Gravskötseln börjar 
därefter och kommer att 
utföras med en intervall på 
tre veckor. Även gräsklipp-
ning och trimning kommer 
att få lite längre intervall 
mellan klippningarna. Det 

gäller även alla häckar pga 
besparingar. Gravstens- 
kontrollen fortsätter med 
början i Eljaröd och Få-
geltofta. Askgravlunden i 
Spjutstorp färdigställs un-
der våren. Onslunda kyrka 
kommer att snyggas upp 
med kalk och färg under 
sommaren. Dammen vid 

minneslunden i Onslunda 
kommer troligen att fyllas 
igen med natursten, dvs 
inget vatten.

Torsdag 16 juni
Andakt kl. 14.30
Brinkehem.

Torsdag 23 juni
Andakt kl. 14.30
Norrevång.



SAMHÄLLSINFORMATION

Öppettider: Måndag, onsdag och fredag 09:30-12:00
Adress: Albovägen 27, 273 50 Brösarp
Expedition: 0414-735 35 (växel) 0414-733 81 
Fax:  0414-738 31
E-post: brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se (kansli)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/brosarp

Pastorsexpeditionen

Präster
Jesper Cederholm Kyrkoherde
Mobil:  0733-31 28 60
E-post: jesper.cederholm@svenskakyrkan.se

Dan Gunnar Danving Komminister
Mobil:  0733-31 28 66
E-post: dangunnar.danving@svenskakyrkan.se 

Kantor
Pia Ewaldz
Mobil:  0733-31 28 61
E-post: pia.ewaldz@svenskakyrkan.se
Sara Berg
Mobil:  0733-31 28 64
E-post: sara.berg@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent
Barbro Nilsson
Mobil:  0733-31 28 62
E-post: barbro.l.nilsson@svenskakyrkan.se

Kamrer
Stig Throbäck
Kontor: 0417-302 63
Mobil: 0733-31 28 69
E-post: stig.throback@tomelilla.nu 

Kyrkogårds- och fastighetschef
Bengt Krondahl 
Mobil: 0733-31 28 63 
E-post: bengt.krondahl@svenskakyrkan.se
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Vaktmästare 
Tobias Sällberg 
Mobil:  0733-31 28 68
E-post: tobias.sallberg@svenskakyrkan.se

Kyrkvärdar 
Margit Nilsson 0414-734 28
Birgit Rooth 0414-730 77
Gunnel Andersson 0730-31 20 96
Lars Gustafsson 0417-231 31
Krister Persson 0417-311 44
Anette Olsson 0734-05 93 25
Inga-Lill Johansson 0706-99 17 83
Tommy Johansson 0725-68 05 99

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Persson 0417-300 83
Mobil: 0709-22 38 42

Kyrkorådets ordförande
Bo Herou 0417-300 68
Mobil: 0708-36 53 25

Kyrkbladet delas ut genom posten enligt 
postnummer. De stämmer inte alltid med 
församlingens gränser. Därför ber vi dem 
som önskar få kyrkobladet hem i brevlådan 
ringa eller mejla till expeditionen. Där läm-
nar ni namn och adress, så skickar vi ett ex-
emplar hem till er.


