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KYRKNYTT
Vittsjö-Verums församlingar

Juni-Augusti 2016

”Mitt kära barn jag älskar dig 

och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. 

När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig”

                 Ur dikten ”Fotspår i sanden”
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Kristus är uppstånden!
För två tusen år sedan i Jerusalem.        
En judisk profet förutspår förstöringen av templet – judarnas heligaste plats.   
Hans namn – Jesus.        
Makthavarna ser inte med blida ögon på hans apokalyptiska profetior.   
De griper honom, torterar honom – och kommer fram till att han är galen.    
Och sedan:         
Låter de honom bara gå…

Men den här profeten, Jesus ben Ananias är inte den enda: 
För inte så länge sedan uppträdde Theudas och gav sig ut för att vara något, och han fick 
säkert fyrahundra anhängare. Men han dödades, och hela skaran som hade följt honom 
upplöstes och försvann. Efter honom, medan skattskrivningen pågick, kom Judas från 
Galileen och lyckades dra med sig många människor. Men också han miste livet, och hela 
skaran som hade följt honom skingrades. (Apg 5:35-37)

Flera män predikade förändring i Israel.       
En del av politiskt slag – andra med religiösa budskap – några med profetior om framtiden.

Under denna tid i Israel fanns även en annan man med namnet Jesus.   
Han kom från Nasaret i Gallien 30 år tidigare än ben Ananias.
Som judisk profet av ringa börd kom även han i konflikt med dåtidens makthavare och 
religiösa elit. 

Han grips. Han torteras. Han korsfästs.       
Och egentligen borde historien vara över där.      
Och likt ben Ananias inte producera mer än en fotnot i historien.     
Trots fina idéer. Trots goda gärningar. Trots brinnande predikningar.     
Det skulle inte bli mycket mer. 

Jesus från Nasaret var således inte den enda.     
Han kom från samma område som Judas, med samma namn som ben Ananias och likt  
Theudas med stora anspråk. Och han avrättades likt de övriga. Men medan deras 
anhängare upplöstes av sina anförares död – så fann Nasaréns anhängare inspiration, kraft 
och motivation. Varför?

Medan många människor kommit att både leva – och dö – för sina idéer och övertygelser,  
är det få, om än några, som kommit med intentionen att dö – för mänsklighetens skull.  
Och endast en med anspråket på att sedan uppstå. 
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Ekumenisk bön
Nationaldagen lördag 6 juni kl 19.00 i Vittsjö Missionshus
Tisdag 19 juli kl 19.00 i Smyrna                                                      
Tisdag 16 aug kl 19.00 i EFS-stugan

Nasaréns anhängare är med om något som förändrar allt. De lämnar allt och predikar. Trots hot.  
Trots våld. Trots att de riskerar livet. De kan helt enkelt inte hålla tyst. 

Deras budskap: Jesus är Kristus!        
Han dog för våra synder och skulder!        
Han uppstod och lever!

Uppståndelsen blev själva bekräftelsen; att Jesus var Gud, att Han därför kunde ta bort vår synd  
och skuld och att Han hade evigt liv att erbjuda de som ville ta emot. Hos honom är frälsningen!

Idag som då finns det många med anspråk – med sina idéer och sina anhängare. En del fler  
– en del färre. Det finns också en rad olika ”Jesus” som presenteras för världen. Med mer eller  
mindre förankring i den Nasarén vi kan läsa om i Bibeln. Honom som lärjungarna helt enkelt inte 
kunde vara tyst om – och vars vittnesbörd så småningom kom att skrivas ner.   

Och det är i Hans namn jag vill önska Er alla en god fortsättning på påsktiden – med dess tidlösa 
hälsning:  Kristus är uppstånden!       
      Gud välsigne er. /Stefan Dahlström

Sverigebönen utgörs av ett ekumeniskt nätverk av representanter för kristna kyrkor och 
organisationer i Sverige. Sverigebönens vision är:
• En ekumenisk bönesamling på nationaldagen den 6 juni på varje ort i Sverige.
• En ekumenisk bönerörelse som året runt samlas till förbön för varje ort och vårt land, med
 en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
• En ekumenisk bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelse som ber för de  
 pelare som bär upp vårt samhälle.

Kom du också, den 6 juni kl 19.00 i Vittsjö missionshus,
och bed för vårt land och vårt Vittsjö!
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Fasteinsamlingen
VERUM

Kollekter 1 402 kr 
Brödförsäljning, lotteri mm 9 390 kr 
 10 792 kr

VITTSJÖ

Kollekter 2 449 kr 
Vittsjö syförening 3 000 kr 
Sopplunch o lotteri 4 080 kr 
Församlingsafton, lotteri 1 848 kr 
Brödförsäljning 1 620 kr 
Livsloppet, korv mm 881 kr 
Bössa 974 kr 
Ostförsäljning 2 010 kr 
 16 862 kr
 
EMMALJUNGA  
Församlingsafton, försäljning 2 005 kr

Totalt  29 659 kr
Fasteinsamlingen pågår 7 feb - 20 mars, men allt som registreras  
7 feb - 28 mars räknas in i fastekampanjens resultat. Om man jämför 
med förra året blev det ett minskat resultat i Verum (auktionen gav 
mer, men det togs bara upp en kollekt under perioden) Ett ökat resultat 
i Vittsjö och Emmaljunga. Resultatet i pastoratet blev totalt sett med 
inlämnade gåvor ca 1 000 kr lägre än i fjor. Ser man till snittet i Lunds 
stift som gav 4,23 kr/tillhörig var det för Vittsjö församling 10,10 kr och för 
Verums församling 30,06 kr

Ett stort TACK till alla som bidragit till det
goda resultatet. Ni är fantastiska!
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Pilgrimsvandring i majsol från Verum till Vittsjö 

Vi var elva personer som samlades klockan nio på kyrkbacken i Verum i ett underbart vårväder, 
ja det kändes nästan som sommar. Prästen Stefan Dahlström höll en liten andakt över några ord i 
Psaltaren 23, ”Herren är min herde” och vi sjöng psalm 181. Sedan startade vandringen mot Vittsjö. 
Vi var några som fuskade lite för att slippa den branta backen i Kärleks-dalen, men vi kom med 
uppmuntrande ord till de andra som kom strävande uppför. 

Vid tiotiden började det suga i kaffetarmen så vi gjorde 
en kort paus för att tillgodose det. I det fina vädret var 
det fler som vandrade utmed Skåneleden och vi mötte 
många cyklister som, en del tror vi, var på jakt efter 
Trimorienteringens kontroller.

Vid Malmsjöns grillplats stannade vi och åt medhavd lunch. Där var fler vandrare som lämnade 
platsen när vi kom. Såg vi farliga ut tro?       
Solveig Rosén läste ”Dagens tanke” som kyrkoherde Olle Carlsson har skrivit. Mycket tänkvärt. 

Sedan fortsatte vi vandringen genom grönskande skogar och fält och stannade vid Gundrastorps 
kvarn där vi firade nattvard. Vår sång blandades med livlig och kvittrande fågelsång. En ljuvlig plats 
att vara på. Att fira nattvard ute i vacker natur är verkligen att möta Gud i hans skapelse. Tänk att han 
skapat allt så vackert för oss. Tänk att han skapat oss och älskar oss!   
          

Arne Gunnarsson i 
Malseröd stod, sin 
vana trogen, och 
väntade på att se 
oss susa förbi

Stefan tog återigen upp 
Psalmen 23, ”Herren är min 
herde”. En psalm som jag själv 
ofta återkommer till. Herren 
vill leda oss rätt, han ÄR vår herde. Stöter vi på kamp och 
svårigheter, och det gör alla människor, gäller det att gå till Guds Ord, söka tröst och vägledning. Han 
vill vara vår beskyddare!        

Efter Gundrastorps kvarn fortsatte vi följa leden genom bokskogen mot 
Getahålan. Bokskog på våren är något alldeles speciellt. Ljusgrön och 
skir.        
Vid halvtvåtiden var vandringen slut och vi kom till Vittsjö kyrka.  
Tack alla medvandrare för en synnerligen trevlig gemenskap på färden.

     Kerstin Sturesson
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ÅRETS KYRKOKONSERT I VERUMS KYRKA
Författare: Kristina Blomberg. Foto Kristina Blomberg/Kerstin Östergren

En världsstjärna gjorde på söndagskvällen ett nedslag i Verums kyrka, som var fylld 
till brädden. Vi som var där fick uppleva en fartfylld och musikalisk resa utan dess 
like!

Gospel Stompers med 
sina fantastiska musiker 
fick tyst på oss alla.
Anders Paulsson, ordförande i Verums Församlingsråd, hälsade sedan alla välkom-
na att gå ombord på denna ”trestegsraket” , som kvällen skulle innebära.

Steg 1.          
Vittsjö Kyrkokör 
under ledning av 

Steg 2. Den nye bankchefen för Snapphanebygdens Sparbank 
Jörgen Borgström, menade att banken följer gamla traditioner 
från 1800-talet genom att sponsra kvällens konsert och värna om 
Sparbankens intresse för sin bygd och kultur. Devisen ”Bättre 
vara liten och snäll” än ”Stor och tuff” gäller än idag! –”Vi är 
till för kunderna”, säger han och det går fortfarande att hantera 
kontanter i denna bank.

Mats Lunnergård inledde med sången ”Jag vill lovsjunga dig” och en hyllning till 
våren genom ”Vinter till vår”.

Verums Kyrkliga Arbetskrets
16 augusti
20 september
?? oktober Kontraktssyförening
4 november Gravsmyckningskaffe
18 november Syföreningsauktion
(I november ingen månadsträff)
Med reservation för ändringar
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Steg 3. Under tiden som Gospel Stompers 
spelade kom Gunhild Carling. Som en liten vit 
fjäril virvlade hon in, sällade sig till bandet och 
trestegsraketens stubin tändes direkt!

En muskalisk energi och glädje som nästan 
tog andan av oss följde i en rasande fart. ”Just 
a closer walk with thee” avlöstes av ”Down by 
the river side” med uppbackning av Gospel 
Stompers fick hon hela kyrkan att klappa takten 
och sjunga med. 
Gunhild tycktes kunna allt, spela på trumpet, 
inte bara en utan två, spela trombon, spela flöjt 
och inte minst spela Amazing Grace på säckpipa 
under stående ovationer.

Dessemellan fick det plats med lite anekdoter 
från bl. a hennes Amerikaresa och hennes 90 
sekunders debut i amerikansk TV.

Den fantastiska kyrkokören kom in igen och varvade ner oss 
med en stillsam låt och vår präst Stefan Dahlström gjorde en fin 
betraktelse över tron och musiken. 
Man brukar säga att en kväll kan ha guldkant, men här rörde 
det sig snarast om diamanter istället

Inte nog med detta! Gunhild Carling och Gospel Stom-
pers fortsatte spela utanför kyrkan till allas glädje. 
Många tog tillfället i akt att ta närbilder, få autograf och 
köpa CD-skivor.
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Sommaren i våra församlingar           
Med reservation för ev. ändringar,  CD=Carl-Olof Danielsson
se predikoturerna i Norra Skåne  SD=Stefan Dahlström     

Juni
1 Onsdag SD  
Vittsjö Kl 8 Mässa  
4 Lördag   
Vittsjö Kl 14-16 Lördaxfika  
5 2 sönd e Tref CD  
Vittsjö Kl 9 Gudstjänst  
Verum Kl 11 Musik i sommartid,  
 Karl Lindén trumpet, Jens  
 Westberg trombon.  
 Premieutdelning,
  Avtackning av
 Kerstin Jönsson
6 Nationaldagen 
Gåsadammen Kl 14.30    
 Nationaldagsfirande  
ELM Vittsjö Kl 19 Sverigebönen se s. 3 
8 Onsdag CD  
Vittsjö Kl 19 Musik i sommarkväll,  
 ”Unga förmågor”  
11 Lördag   
Vittsjö Kl 14-16 Lördaxfika  
12 3 sönd e Tref SD  
Verum Kl 9 Mässa  
Vittsjö Kl 11 Gudstjänst  
15 Onsdag  
Skinnaretorp Kl 19 Musik i sommarkväll,  
 Uthuset hos Ingerd o Rolf  
 Nilsson, Rut o Gösta  
 Lundstedt   
18 Lördag   
Vittsjö Kl 14-16 Lördaxfika  
19 4 sönd e Tref SD  
Vittsjö Kl 9 Mässa  
Emmaljunga Kl 11 Gudstjänst  

     
     
     
24 Midsommarafton  
Vittsjö Kl 22 Musik i   
 midsommarkväll, Boel,  
 Malin, Marie m.fl. Andakt  
 Claes Ruderstam  
25 Midsommardagen  
  L.Petersson  
Verum Kl 10 Gudstjänst  
26 Joh.döp.dag   
  L.Petersson  
Mörkhult Kl 14 Friluftsgudstjänst
 Sång Mats Persson
29 Onsdag   
Vittsjö Kl 19 Musik i sommarkväll, 
Camping fam Carlsson

Juli
2  Lördag   
Vittsjö  Kl 14-16 Lördaxfika 
3  6 sönd e Tref SD  
Vittsjö  Kl 9 Mässa  
Verum   Kl 11 Gudstjänst  
6  Onsdag  
Vittsjö  Kl 19 Sångkväll vid   
  Sjöstugan, Mats o Sam
9  Lördag  
Vittsjö  Kl 14-16 Lördaxfika 
10  Kristi förklaringsdag SD 
Verum  Kl 9 Mässa   
Vittsjö  Kl 11 Gudstjänst



9

Sommaren i våra församlingar           
Med reservation för ev. ändringar,  CD=Carl-Olof Danielsson
se predikoturerna i Norra Skåne  SD=Stefan Dahlström     

Juli

16 Lördag   
Vittsjö Kl 14-16 Lördaxfika  
17 8 sönd e Tref SD  
Vittsjö  Kl 19 Musik i sommarkväll,  
 fam Glimmergård  
19 Tisdag   
Smyrna Kl 19 Ekumenisk bön 
23 Lördag   
Vittsjö Kl 14-16 Lördaxfika  
24  9 sön e Tref CD  
Vittsjö Kl 9 Gudstjänst  
Verum Kl 11 Gudstjänst  
29 Fredag CD  
Verum Kl 19 Musik i sommarkväll,  
 Tjernobylbarnen  
30 Lördag   
Vittsjö Kl 14-16 Lördaxfika  
31 10 sönd e Tref CD 
Emmaljunga Kl 9.30 Gudstjänst  
Verum Kl 11 Gudstjänst

Augusti
3 Onsdag CD  
Emmaljunga  Kl 19 Musik i sommarkväll, 
Engerkvartetten   
6 Lördag   
Vittsjö Kl 14-16 Lördaxfika   
7 11 sönd e Tref CD  
Vittsjö Kl 10 Mässa   
10 Onsdag   
Vittsjö Kl 19 Musik i sommarkväll   
 vid Sjöstugan, Dan-Inge   
 Olsson m.fl

September
3  Lördag  
Vittsjö  Kl 14-16 Lördaxfika 
4  15 sönd e Tref CD 
Vittsjö  Kl 9 Mässa  
Verum  Kl 11 Gudstjänst

13  Lördag   
Vittsjö  Kl 14-16 Lördaxfika  
14  12 sönd e Tref     
   C.Adolfson  
Vittsjö  Kl 9 Gudstjänst  
Verum   Kl 11 Mässa   
16  Tisdag 
EFS  Kl 19 Ekumenisk bön  
20  Lördag   
Vittsjö  Kl 14-16 Lördaxfika 
Emmaljunga Kl 18 Helgmålsbön, Eva   
  Nilsson o Karin Persson  
21  13 e sönd e Tref CD 
Vittsjö  Kl 18 Musik i sommarkväll,  
  King Street Gospel  
27  Lördag   
Vittsjö  Kl 14-16 Lördaxfika  
28  14 sönd e Tref SD 
Emmaljunga Kl 9.30 Gudstjänst  
Vittsjö  Kl 11.00 Gudstjänst
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FÖRSAMLINGSRESA INOM VITTSJÖ SOCKEN  

Militära platser, skyttevärn och nära 20 byar inom Vittsjö socken passerades vid 
församlingsresan. Vittsjö församling stod som arrangör för resan på omkring tre mil i västra  
och norra delarna av församlingen. Information om platser och sevärdheter förmedlades av 
Ebbe Persson. Den nära tre mil långa resan företogs med buss och klarades av på cirka  
två timmar.

Fikapaus i Kämblehöjalt där  
Anders Paulsson förberett  

sittplatser.

Varje deltagare fick en karta med färdvägen planerad varför de kunde följa turen genom  
kartan.       
Kort uppehåll gjordes vid vägen in till Risängarna. Familjen som bodde där var barnrik och 
fram till början av 1930 bodde familjen där.
Lanthandeln i Stora Frösboholma har upphört sedan ett halvt sekel tillbaka men  
lanthandeln har blivit en modern bostad.
Byggnaden med Snärshult skola inrymmer numera fabriksverksamhet. Även lanthandeln i 
Snärshult finns kvar intakt fast verksamheten upphörde 1973. Carl-Olof Danielsson  
framförde tack för genomförd information om trakten.

Resenärerna har tagit plats i bussen 
för en rundtur.

Därmed har i stort sett 2/3 av församlingens verksamhetsområde klarats av. Eventuellt kan 
fortsättning ske av resterande områden om intresse yppar sig.

Saxat från www.vittsjo/bjarnum.nu 10/Ebbe Persson
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Musik i sommarkväll

21 aug kl 18, Vittsjö kyrka

King Street Gospel från 
Hörby under ledning av                 
Ingrid Åkesson

29 juni kl 19, Vittsjö Camping  
”En känsla av sommarkväll”  Lars, 
Malin och Johanna Carlsson En 
blandning av koraler, visor, folkmusik, 
klassiskt  och egen musik. Solo, trio 
och duetter. Saxofon, sång och gitarr

29 juli kl 19, Verums kyrka 
Tjernobylbarnen

bilden är från förra året 

3 aug kl 19, 
Emmaljunga församlingshem 
Engerkvartetten

6 juli kl 19, Sjöstugan 
Mats & Sam 

10 aug kl 19, Sjöstugan 
Dan-Inge Olsson m.fl

Flera arrangemang är i samarbete med 
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Barn- & UngdomssidanBU

Diskantkören, Mariakören och Ungdomskören     
Terminsstart vecka 35
Diskantkören, åk 0-3, onsdagar kl 14.10 - 15.30
Mariakören, åk 4-6, torsdagar kl 14.10 - 15.30
Ledare Kerstin Sturesson, tel 070-550 73 69
 
Ungdomskören, åk 7 - uppåt, torsdagar kl 16.00-17.45
Ledare Mats Lunnergård, tel 070-492 14 47

Yngsta grupperna möts upp vid 
bommen, äldre barnen tar sig själva 
till After Schools källarlokal i försam-
lingshemmet.

Vi sätter ett maxantal på 15 barn per 
grupp. Därför är det bra att anmäla 
så fort ni vet att ert barn vill delta på 
After School. De som redan går där 
har förtur, vid full grupp upprättas en 
kölista och man kontaktas i tur och 
ordning vid avhopp.

Anmälan till Karolin eller Linda, ka-
rolin.fagerblom@svenskakyrkan.se  
eller per telefon 236 60

Öppet Hus
Måndagar kl 9.00-11.30
Onsdagar kl 9.00-11.30
Torsdagar kl 9.00-11.30

After School
Måndagar åk 3-6: 
från skolans slut - kl 16.00
Tisdagar åk 1-2: 
från skolans slut - kl 16.00
Onsdagar åk 0: 
från skolans slut - kl 16.00

Kyrkans barntimmar
Gemensam 4-5 årsgrupp
Tisdagar kl 9.00-11.00
Vi har möjlighet att hämta och lämna 
barnen på förskolan
Anmälan: se ovanstående telefonnr 
och mailadresser

OBS!! OBS!! OBS!!
Eventuell ändring av tider och dagar till 
höstterminen 2016. Håll utkik på 
Facebooks BU-sida och församlingens 
hemsida. Start v 35
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Nästa års konfirmandgrupp 

startar måndagen 5 september, efter skolan till kl 16.30.

Anmälan till

*  kerstin.sturesson@svenskakyrkan.se eller                                                                                              
*  0451-236 50 (pastorsexpeditionen) eller                                                     

Särskild inbjudan skickas ut till ungdomar födda 2002 vars föräldrar är 
medlemmar i Svenska kyrkan. Tyvärr har vi inte möjlighet att få fram 
adresser till övriga, men ni är också välkomna att konfirmeras. 

Årets upplaga av konfirmander Vittsjö/Verum: 

Övre raden från vänster: Ingrid Ottosson (ledare), Hanna B Lindskog, Tindra Dahlberg,  
Elise Kristensson, Caisa Malmberg, Kerstin Sturesson (ledare), Linda Holmberg (ledare)  
Nedre raden från vänster:  Nellie Larsson, Ebba Fransson, Stefan Dahlström  
(konfirmandpräst), Victoria Anglefalk,  Miranda Olsson.   

Bildtjänst Fotograf Matilda Ludvigsson
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Körsidan 
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Legala nyheter
Verums församling

DÖPTA: Elin Emma Maria Persson Huddinge 
Hanna Karin Lilly Persson Huddinge

AVLIDNA:  Göran Lindskog Stavshult 57 år 

Vittsjö församling

DÖPTA: Billie Teresia Berit Fridolin  Sundbyberg 
Elvira Elsa Evelina Carlberg  Bjärnum 
Elma Marta Kristina Nilsson  Vittsjö

AVLIDNA:  Ynge Kjellberg  Vittsjö 78 år 
Ingrid Fridolin  Vittsjö 84 år 
Sif Härnsten  Vittsjö 93 år 
Barbro Lindström  Vittsjö  76 år 
Helge Almquist  Emmaljunga 92 år 
Stig Johansson  Vittsjö 78 år 
Sonja Nilsson  Bjärnum 95 år  
Ing-Marie Nilsson  Lund 47 år 
Märta Arvidsson  Hässleholm 84 år 
Sven Nilsson  Bjärnum 95 år 
Calevi Hämäläinen  Vittsjö 74 år 
Märta Nilsson  Vittsjö 98 år 
Leif Johansson  Vittsjö 71 år 

 Följande dagar är det Kyrkogårdsvandring
 på Vittsjö kyrkogård Lördag 9 juli kl 10   
  Lördag 23 juli kl 10



16

I  reaktionen: Carl-Olof Danilesson, Christina Johansson, Kerstin Sturesson
Foto: Epe, Kristina Blomberg/Kerstin Östergren, Kerstin S

Pastorsexpeditionen, Hårsjövägen 8, är öppen:
Tisdag 10-12 och torsdag 10-12 236 50
eller efter överenskommelse. fax 220 75

e-post: vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se
webb: www.svenskakyrkan.se/vittsjo
postadress: Vittsjö församling, Box 1, 280 22 Vittsjö

För enskilda samtal kan präst sökas när 
som helst.

Kyrkoherde Carl-Olof Danielsson 236 52, 0704-537013

Präst Stefan Dahlström 236 51, 0736-444006

Kantor Mats Lunnergård 236 53, 0704-921447

Kantor Kerstin Sturesson 236 59, 0705-507369

Vaktmästarexpeditionen Vittsjö,
tel.tid 9.30-10 236 62

Kyrkvaktmästare Sam Larsson 458 98, 0708-956350

Kyrkvaktmästare Verum Olof Lunnergård
tel.tid fred 9.30-10 911 75

Kyrkokamrer Kerstin Jönsson 236 55

Vittsjö församlingshem 236 60

Församlingsass Karolin Fagerblom 236 60

Verums församlingshem 911 75

Vaktmästare Emmaljunga Karin Blank 240 05

Ordförande Kyrkofullmäktige
Claes Ruderstam 228 84

Ordförande Kyrkoråd
Ingvar Larsson  911 00

Ordförande Vittsjö Församlingsråd
John Sturesson 231 93, 0709-289467

Ordförande Verums Församlingsråd
Anders Paulsson  911 10

Ordförande Kyrkogårds- o Fastighetsutskottet
Bengt-Arne Jönsson  228 95, 0708-224465

Gåvor till högtidsdagar eller minnesgåvor.
OBS! Ange person och ändamål bg 814-7555

Kyrkbil, senast fredag kl 12  236 50

  


