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Jesper Mattsson heter jag 
som har fått förmånen 
att bli kyrkoherde i Brö-
sarp-Tranås församling från 
och med 1 januari 2016.
  Jag bor i Ystad tillsam-
mans med min sambo och 
bonusdotter, samt två kat-
ter och en hund.
  2003 prästvigdes jag för 
Lunds stift och arbetade i 
12 år i Ystads församling 
som ungdomspräst. Un-
der de åren har jag även 
tjänstgjort två gånger i För-
svarsmaktens utlandsstyrka 
som bataljonspastor. Första 
gången i Liberia och andra 
gången i Tchad.
  Jag kommer nu från en 
tjänst inom Ystads kom-
mun som verksamhetsleda-
re för den kommunala öpp-
na fritidsverksamheten. De 
olika uppdragen har rustat 
mig väl för min nästa ut-
maning som kyrkoherde i 
Brösarp-Tranås församling.
  Jag ser nu fram emot att 
få lära känna församling-
en och få möta så många 
som möjligt av er i olika 
sammanhang. Det är vi 
tillsammans som ska hitta 
riktningen för den kyrka 
som är vår gemensamma 
och där är allas tankar och 
funderingar viktiga. Min 
förhoppning är att kyrkan 

ska vara den naturliga plat-
sen där vi fördjupar vår tro 
och andlighet och där vi 
kan växa som människor. 
Kyrkan ska vara en naturlig 
del av samhället, en sam-
talspartner och en kritisk 
röst. Den kyrkan skapar 
inte en person utan det är 
ett lagarbete där vi ständigt 
har fokus på den Gud som 

lever och verkar mitt ibland 
oss. Ditt bidrag är viktigt!
  Jag hoppas få möjlig-
het att presentera mig mer 
framöver, men vill här 
passa på att citera en vers 
ur psalm 793 i den Svens-
ka psalmboken som säger 
mycket om hur jag ser på 
kyrkans uppdrag och vår 
uppgift som kristna.
  ”I en kall och kylig värld 
fryser den som jämt står still,
men ett folk på pilgrimsfärd 
hinner aldrig stelna till.
  Våra vägar har gått skilda 
där vi vandrat år från år,
låt oss äntligen får bilda en 
gemenskap som består.
  Ett enat folk på väg. Ett 
enat folk med samma mål.
Guds rike är på väg, och 
redan finns det mitt ibland 
oss.”

Jesper är ny kyrkoherde

Foto: Lovisa Nilsson
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Tack!

Vaktmästarnas hörna

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 fastighets chef. 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

Med ett nytt år återgår un-
dertecknad till pensionärs-
tillvaron igen.
  Under mer än 1,5 år 
har jag fått tjänstgöra hos 
er; både som vikarierande 
halvtidskomminister och 
vikarierande kyrkoherde.
  Jag har fått lära känna 
en ny församling, och där-

med också fått lära känna 
många nya människor. Allt 
har varit övervägande po-
sitivt, och det är inte utan 
saknad jag lämnar över till 
er nye kyrkoherde, Jesper 
Mattsson.
  Ett stort tack till er alla! 
Vale!

Tomas
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Vi vet, av erfarenhet, att 
många upplever det värde-
fullt att träffa andra med 
liknande erfarenheter, som 
man själv har. Därför er-
bjuder vi Dig att under 
våren deltaga i en samtals-
grupp.
  Vi vänder oss till Dig, 
som under det senaste året 
förlorat någon närstående.
  Ibland kan vi tro att vi är 
ensamma om våra tankar 
och känslor. Därför kan 
det kännas bra att få dela 
något av sina upplevelser 
med andra och kanske kän-
na igen sig. Vi träffas mel-
lan 18.30-20.00 vid följan-

Under hösten har en grupp 
träffats i Brösarps kyrka för 
samtal. 
  Vi har tagit vår utgångs-
punkt i de olika pärlorna, 
som finns i Frälsarkransen. 
Det har blivit både intres-
santa och ibland spännan-
de samtal om livet och dess 
alla nyanser.
  Samtalsgruppen har letts 
av Inga-Lill Johansson och 
samtalen fortsätter och av-
slutas under våren.

Dan G. Danving

de tillfällen: 2 feb, 16 feb, 
1 mars, 15 mars, 29 mars.
Plats: Församlingshemmet 
i Onslunda. Anmälan till 

”Leva vidare” – samtalsgrupp

Frälsarkransen

Dan Gunnar Danving.
Varma hälsningar

Barbro Nilsson
Dan Gunnar Danving

Foto: Lovisa Nilsson
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Döpta
Wilhelm, son till Jessica Olsson och Michael Nilsson
Levi, son till Ida Piekkari och Jan-Anders Kristiansson
Iris, dotter till Isabella Martinsson och Hannes Baeckström
Helmer, son till Isabella Martinsson och Hannes Baeckström
Gabriella, dotter till Elinor och Tobias Gasslander
Isabella, dotter till Michelle Wallgren och Vegar Olsen
Sanner, son till Julia Ahlgren-Olsson och Kenny Persson
Rasmus, son till Anna Nilsson
Kevin, son till Madeleine och Christoffer Åkesson
Fenix, son till Gina Jönsson och Marcus Olsson

Vigda
Pia Hillergård och Claes Stenfell
Eva Bringéus och Lars-Åke Ekdahl
Ulrika Olofsson och Rickard Mårtensson

Avlidna
Louise Agrén, 89 år, Brösarp
Ivan Olsson, 86 år, Brösarp
Kerstin Fredlund, 72 år, Andrarum
Arne Andersson, 83 år, Tomelilla
Curt A Jönsson, 86 år, Spjutstorp
Hanny Paulsson, 87 år, Brösarp
Elsa Nilsson, 82 år, Andrarum
Rolf Olsson, 73 år, Malmö
Signe Karlsson, 75 år, Brösarp
Marianne Persson, 87 år, Eljaröd
Lennart Persson, 83 år, Brösarp
Anni Andersson, 74 år, Onslunda
Ester Andersson, 86 år, Spjutstorp
Astrid Jönsson, 93 år, Spjutstorp

Ur kyrkoboken
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För snart 500 år sedan spi-
kade professorn och mun-
ken Martin Luther upp 
sina berömda teser på por-
ten till slottskyrkan i Wit-
tenberg. En handling som 
innebar oöverskådliga kon-
sekvenser för den allomfat-
tande katolska kyrkan.
  Förberedelserna för 
500-årsjubileet pågår just 
nu för fullt i Tyskland, men 
också i Sverige. Bland an-
nat har bokutgivningen av 
och om Luther ökat kraf-
tigt.
  Luther var son till en 
bergsman, som arbetade 
sig upp till välbeställd gru-
vägare. Luther föddes i Eis-
leben 10 november 1483. 
Han döptes dagen därpå. 

För övrigt en dag som har 
stod betydelse i Skåne.
  Pappa Luther hade ti-
digt yrkesvalet klart för 
sonen Martin. Han skulle 
bli jurist. På en vandring 

1505 till universitetet i Er-
furt hamnade Luther i ett 
kraftigt åskväder. Livrädd, 
liggande på marken, lo-
vade han högt och tydligt 
att om han överlevde åsk-

Luthers 500-årsjubileum

Förberedelser inför Luther 500 år pågår för fullt i Tyskland.

Hjälp mig Sankta Anna så ska jag bli munk. Dag var Luth-
ers löfte till Marias mamma under åskvädret.

17 juli 1505 gick Martin 
Luther in genom denna port 
på Augustinereremitklostret i 
Erfurt.
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vädret skulle han bli munk 
och ägna sig åt Gud resten 
av sitt liv.
  Naturligtvis överlevde 
Luther åskvädret. Men löf-
ten kunna ej svikas. Någ-
ra veckor senare, 17 juli 
1505, knackade Luther 
på porten till Augustiner- 
eremitklostret i Erfurt. 
Augustinereremiterna var 
då en av de mer extrema 
munkordnarna. Spartanska 
celler, sträng och ensidig 
diet, oregelbunden sömn 
och absolut tystnad. Men 
också ett välfyllt bibliotek, 
studieorienterade och med 
goda karriärmöjligheter.
  I september 1506 avlade 
Luther klosterlöftena, fat-
tigdom, kyskhet och lyd-
nad. Löftena avgavs liggan-
de på en stenbänk i klostret.

Bo Herou

Spartanskt är bara förnam-
net på miljön i Luthers klos-
termiljö, klädsel och mat.

Bildtext Bildtext

Bildtext
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Välkomna till samtal kring

FRÄLSARKRANSEN
Ett material för livstydning och meditation av biskop emeritus Martin Lönnebo

9 februari Dödens/nattens pärla, uppståndelsepärlan.
8 mars Tystnadspärlorna.

19 april Tillbaka till Gudspärlan. Avslutning.

Vi kommer att träffas i Brösarps kyrka mellan kl. 18.30-20.00. Vi som kom-
mer att följa dig på vägen genom frälsarkransen är: Inga-Lill Johansson och Dan 
Gunnar Danving. Känn dig varmt välkommen att vara nyfiken på frälsarkransen!

Med hälsning Brösarp-Tranås Församling

Kantorernas hörna
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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Avtackning av Maj-Britt Andersson, som arbetat med barnverksamhet, pensionärsverksamhet 
och varit kyrkvärd under många år. Stort tack!

Lucia Sofie Nilsson med tärnor, tomtar och stjärngossar.

Änglakören, som sjöng vackert på Bengtemölla. Några av årets konfirmander.

Julspel i Brösarps kyrka.
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V 2
Söndag 17 januari
Mässa i Onslunda kyrka 
kl. 11.00

V 3
Torsdag 21 januari
Andakt Brinkehem
kl. 14.30
Söndag 24 januari
Dopängelsgudstjänst i 
Brösarps kyrka kl. 11.00

V 4
Torsdag 28 januari
Andakt på Norrevång
kl. 14.30
Söndag 31 januari
Dopängelsgudstjänst
i Onslunda kyrka kl. 11.00

V 5 
Söndag 7 februari
Mässa i Brösarps kyrka
kl. 11.00

V 6
Onsdag 10 februari
Askonsdag Onslunda
kyrka kl. 19.00
Söndag 14 februari
Gudstjänst i Onslunda 
kyrka kl. 11.00

V 7
Torsdag 18 februari
Andakt på Brinkehem
kl. 14.30

Söndag 21 februari
Gudstjänst i Brösarp
kl. 11.00

V 8
Torsdag 25 februari
Andakt på Norrevång
Söndag 28 februari
Mässa i Onslunda kyrka
kl. 13.00

V 9
Söndag 6 mars
Mässa i Brösarps kyrka
kl. 11.00

V 10
Söndag 13 mars
Familjegudstjänst
i Onslunda kyrka kl. 11.00

V 11
Torsdag 17 mars
Andakt på Brinkehem
kl. 14.30
Söndag 20 mars
Gudstjänst i Brösarps
kyrka kl. 11.00

V 12
Skärtorsdag 24 mars
Andakt på Norrevång
kl. 14.30
Mässa i Brösarps kyrka
kl. 19.00
Långfredag 25 mars
Gudstjänst i Onslunda 
kyrka kl. 11.00

Påskdagen 27 mars
Gudstjänst i Skåne-Tranås 
kyrka kl. 11.00
Annandag påsk 28 mars
Gudstjänst i Eljaröd kl. 
11.00

Gudstjänstprogram m.m.

Med reservation för ändringar. Se mer information på Tomelillasidan i Ystads Allehanda.

Måndagscafé
i Onslunda

församlingshem
Startar 8 februari

kl. 13.30.
Välkomna!

Barnverksam-
heten

Startar vecka 4.
Tisdag

Kyrkis 8.30-11
Tisdagskul 14-16

Torsdag
Öppet hus 9.30-11.30

Fredag
Bus på öppet hus 10-12
Fredagsmys 13.30-15.30

Välkomna!

Tisdagscafé
i Brösarps

församlingshem
Startar 19 januari

kl. 13.30.
Välkomna!
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När jag skriver denna häls-
ning till dig, börjar vintern 
på allvar närma sig. Det 
är dagen efter att stormen 
Gorm drabbat Södra Göta-
land och då inte minst Skå-
ne!
  Och antagligen är det så 
att när du får detta försam-
lingsblad i din hand är det 
vinter. Men jag vill ändå 
dela några tankar med dig 
om den vår vi alla tror och 
hoppas ska komma! Det är 
nog så för många av oss, 
att när det är som mörkast, 
längtar vi som mest efter 
ljuset…
  I mars firar vi Marie Be-
bådelsedag, en dag som förr 
firades som en särskild helg-
dag. En dag, som i gamla 
tider kallades Vårfrudagen 
(efter Vår Fru istället för 
jungfru Maria) ”Vårfruda-
gen” har så i svensk folkmun 
blivit Våffeldagen. Visst är 
det märkligt hur ord blir 
till…!
  Fler traditioner har varit 
knutna till denna dag. För 
att markera att en varmare 
årstid närmade sig var det 
ganska vanligt förr i tiden 
att man sprang omkring 
barfota för att fira vårens 
ankomst. Glädjen över att 
snödroppar och scilla tagit 
sig igenom snön, var väl ett 

skäl så gott som något, att 
ta av sig skor och strumpor 
och springa runt en stund. 
  Kanske är vårstädningen 
– både inomhus och utom-
hus  –  vårt sätt att hjälpa 
våren på traven…
  Vi städar bort det gamla 
för det nya, som ska födas!
  Kan vi springa barfota i 
mars, så ger det säkert hopp 
om en strålande sol till påsk-
dagen, då vi firar och gläds 
över att Jesus uppstod från 
de döda!
  Påsken – kyrkans största 
högtid!
  Påsken berättar om hur 
graven öppnas för den upp-
ståndne Jesus!
  En påminnelse om hur 
Vår Herre genom Jesu upp-
ståndelse vänder mänsklig-
hetens natt till dag!
  Gud uppväcker Jesus 
från de döda på samma sätt 
som Han låter solen och vå-
rens värme verka i allt detta!  

I naturen och i oss! Våren är 
uppståndelsen i all sin kraft!
  Att möta och ibland fira 
naturens rytm, kan hjälpa 
oss att tydligare känna livets 
rytm. Och det är nog också 
så, att genom att förstå na-
turens sammanhang lär vi 
oss också att förstå det and-
liga livets sammanhang. 
  Att vila, att vänta. Att 
växa, att mogna! 

”Vila i din väntan. Stilla 
mötet sker. 
All din stora längtan, Herren 
hör och ser.
Våga vänta tryggt, snart har 
dagen grytt.
Våren visar vägen. Gud gör 
allting nytt.
Genom din ångest, när allt är 
svårt, 
Delar Gud din smärta och all 
din gråt.”
(Svensk psalm 205:1)

Dan Gunnar Danving

Vinter blir vår – ännu en gång!



SAMHÄLLSINFORMATION

Öppettider: Måndag-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 Mattsson Kyrkoherde
Mobil:  0733-31 28 60
E-post: jesper.mattsson@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 

Kanslist 
Karin Lindskog-Sandqvist
Mobil: 0733-31 28 65

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 post-
nummer. De stämmer inte alltid med försam-
lingens gränser. Därför ber vi dem som önskar få 
kyrkobladet hem i brevlådan ringa eller mejla till 
expeditionen. Där lämnar ni namn och adress, så 
skickar vi ett exemplar hem till er.


