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samvetsfrihet?
31 oktober 1517. Dimman låg tät. 

Nattens lugn hade sänkt sig och bröts 
endast av något enstaka hundskall i 
fjärran. Så klyvs nattens tystnad av 
upprepade hammarslag. Få reagerar 
mer än att vända sig om i sömnen. 
Några undrar irriterat vem fridstöraren är  
– andra rycker endast på axlarna och 
återgår till sitt. Morgonen efter reagerar 
desto fler över nattens aktivitet. På 
kyrkporten har någon slagit in ett manifest  
med 95 teser som kommer att få 
föregående natts hammarslag att eka ut  
över hela den dåtida kristna världen; med  
såväl bestörtning, irritation och kränkthet  
som förväntan och andäktig spänning. 

Fridstörarens namn var Martin Luther 
och troligtvis gick det inte till så här 
överhuvudtaget. Få vet exakt1. Och 
många teorier och tolkningar florerar.

En sak är dock säker. Martin Luther  
startade något som skulle få 
efterverkningar ännu i våra dagar. Det 
som kommit att kallas för reformationen 
och vars 500 års jubileum vi firar detta år. 

Dock hoppas jag att detta år kommer att  
präglas av åminnelse om reformationens  
principer och en påminnelse om att vi  
som kyrka ständigt behöver stå i ett 
reformatoriskt skede – snarare än 
krimskrams med Lutherbilder på. Vilket 
nog också tilltalat Luther själv som skrev:
Ingen må säga ”Jag är lutheran”, eller 
”Jag är papist”, ty varken Luther eller 

påven har dött för oss, och ingendera av dem 
är vår lärare, utan Kristus allena är vår lärare! 
Av den orsaken bör vi kalla oss kristna”

Vad handlade reformationen om?
Precis som det finns många teorier om såväl  
Martin Luther, hans intentioner och 
förfaringssätt så finns det minst lika många 
om reformationen. Det beror på vem man 
frågar, och hur man frågar. 
Men en utkomst av reformationen som jag 
finner viktig är rätten till Bibeln - Guds ord. 
Både rätten att själv få äga och läsa Guds ord  
– på sitt eget språk – och rätten att få tro på, 
utrycka och leva efter Guds ord i enlighet med  
sitt eget samvete. Självklart tolkad och givetvis  
tolkad med de nycklar som givits oss från de  
som gått före i både tid och tro. I ljuset av 
Kristus som dess stjärna och dess kärna. 
Detta innebär rent konkret att vi inte kan 
använda Bibelns ord till att begå vilka 
gärningar som helst. Kärlekens paroll – älska 
din nästa såsom dig själv – gäller i högsta 
grad. Att med våld eller hot om våld påtvinga 
sin tro eller sina åsikter på någon annan är  
således helt otänkbart inom den kristna 
tankesfären. 

Men rätten att få följa Guds ord i enlighet med  
mitt samvete är för mig väldigt viktigt. Det är  
ju jag och endast jag som kommer hållas 
ansvarig för just mitt liv inför levande Gud. 

Som kristen handlar det alltså inte endast 
om samvetsfrihet – utan om samvetsplikt. Vi 
skall följa vårt samvete – även om det ibland 
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kan kosta på. Gör vi inte detta riskerar vi att lida 
skeppsbrott i vår tro. 
…rustad med tro och med ett gott samvete. 
Detta hava nu visserligen somliga skjutit å sido,  
men de hava därigenom lidit skeppsbrott i tron. 
(1 Tim. 1:19, Bibeln 1917)  

I dagarna pågår en debatt i Sverige angående 
just samvetsfrihet. Och oavsett vad vi i sak må  
tycka om enskilda ämnen som behandlas 
under samvetsfrihetens vara eller icke vara är 
det alltid en viktig debatt – och en debatt som 
aldrig få befläckas med våld, hot om våld, social 
stigmatisering eller försök att tystas med andra 
medel. 

Det är en alltför viktig sak. Och dess 
konsekvenser alltid av godo i ett samhälle. 
Nedtystnadens och rädslans konsekvenser 
däremot kommer alltid att leda ner i ett mörker. 

Ett mörker som alltid måste klyvas av 
fridstörares hammarslag – hur irriterande de än 
må vara för somliga. 

Ty annars riskerar vi ett samhälle som till sist 
kommer vara fritt – från samvete. 

Därför gläds jag extra mycket när någon man 
eller kvinna vågar gå mot gängse strömmar i 
efterföljd efter vad de anser vara Guds ord och 
sitt eget samvete och rakryggat säga likt Luther:

”Här står jag och kan icke annat, Gud hjälpe 
mig, amen!”

Och jag hoppas på ett ”reformationsår” 2017 
som påvisar ett gott förvaltarskap av det arv vår 
kyrka fått förmånen att bära i nu 500 år.

Tron allena. 
Skriften allena.
Kristus allena. 
Ty de tre hänger samman. 

Och lägger grogrunden för ett 
samvete som vårt land alltmer är i 
skriande behov av.

Guds välsigne dig!
Stefan Dahlström

(Footnotes)
1 Porten till slottskyrkan i Wittenberg 
användes som universitetets 
anslagstavla. Därför är det inte 
konstigt om det var här som Martin 
Luther spikade upp sina 95 teser. 
Enligt traditionen skedde detta den 31 
oktober 1517. Luther ville få till stånd 
en diskussion om försäljningen av 
avlatsbrev. Mot betalning efterskänkte 
kyrkan syndastraff i form av botgöring 
här på jorden eller rening i skärselden 
efter döden. Med tiden skulle det visa 
sig att Luthers hammarslag på porten till 
slottskyrkan i Wittenberg blev
 upptakten till något betydligt mer 
omfattande än den akademiska 
diskussion som han efterlyste. (https://
www.svenskakyrkan.se/vad-hande- 
nar-luther-spikade-sina-teser)
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Årets Fasteinsamling: KO=FRAMTID

FO
TO

: M
AG

NU
S 

AR
O

NS
O

N/
IK

O
N

• 
SK

16
46

0

Mat är en mänsklig rättighet. Men trots att jordens resurser skulle kunna räcka till oss 
alla, lever 795 miljoner människor med en ständig brist på mat. Var med och bekämpa en 
av världens största orättvisor!

LIVSLOPPET 2017

Köp ett 
startkorT 
& var mEd I 
LIVSLOPPET!

 Maträtten - för allas rätT tilL mat!

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223

HJÄLP TILL ATT BIDRA till KO-EFFEKTEN
*Lördag 4 mars kl 9.30-12 är det brödförsäljning utanför ICA
*Torsdag 9 mars kl 19 i Emmaljunga. 
 Lotteri vid ”Hela kyrkan sjunger” med Kyrkokören
*Lördag 8 april kl 9.30-12. ICA Vittsjö. 
 Kom och köp prästost!
*Söndag 9 april Korvgrillning efter gudstjänsten i Vittsjö kyrka kl 11.

- FÖR ALLAS 
RÄTT TILL MAT

GENOM KO- OCH 
KALVPROJEKTET 
i Tanzania får familjer 
som lever i fattigdom en 
möjlighet till förändring.

KO-EFFEKTEN I SJU STEG     
1. Familjen ansöker om en dräktig ko från kyrkan
2. En i familjen får utbildning i hållbart jordbruk och koskötsel   
3. Om kvinnan är den som får utbildning och ansvar för kon, kan detta   
bidra till att stärka kvinnans ställning i samhället
4. Kon ger mjölk som de kan dricka och sälja    
5. En trygg inkomst gör att barnen kan gå i skolan
6. Kon får kalvar, som skänks vidare till andra familjer genom kyrkan. 
Övriga kalvar kan familjen sälja
7. Familjen kan sedan investera i hus, fler djur, grödor, vattenrening och 
biogasanläggning, eller annat som familjen behöver

Sms’a KO till 72905 och ge 100 kr      
Swisha valfritt belopp till 9001223



4 5

Smått & gott

Årets Fasteinsamling: KO=FRAMTID

Ekumeniska bönesamlingar
Tisdagar kl 19 
        
 14 mars Snärshults Missionshus
 18 april ELM Vittsjö Missionshus
 9 maj Smyrnakyrkan
 6 juni EFS-stugan, Sverigebönen

Vad är ”Sverigebönen”: 
En bönerörelse av kristna 
från alla generationer och 
folkslag i Sverige, som året 
runt samlas till allkristen 
bön, lovsång och förbön för 
varje ort och vårt land, med 
en folkväckelse genom tron 
på Jesus Kristus som mål.

Världsböndagen 3 mars kl 19 
i Vittsjö församlingshem.
Tema: Rättvisa
Tal och sång av Daniel Saarikari

Programmet är förberett av kvinnor i Filippinerna och handlar om rättvisa.

livsloppet = grand final
9 april är det Grand Final på Fasteinsamlingen MATRÄTTEN.
Vi börjar kl 11 med gudstjänst i Vittsjö kyrka där Ungdomskören medverkar 
med sång. Efter det blir det korvgrillning och tillfälle att gå en tipsrunda. 
Det finns frågor för både stora och små
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tältmöten 16-21 maj på Marknadsplatsen i Vittsjö

Tisdag 16 maj kl 19:  Talare Calle Adolfson. Lovsångsteamet
Onsdag 17 maj kl 19:  Talare Jan Cada. Sång Karin & Rickard
Torsdag 18 maj kl 19:  ”Minns du sången” med bland annat Kyrkokören
Fredag 19 maj kl 19: Ulf Christiansson och The House Band. 
   Korvgrillning
Lördag 20 maj kl 19: Familjen Aase. Korvgrillning
Söndag 21 maj kl 10: Mässa. Stefan Dahlström. Lovsångsteamet

Vittsjögruppen, en samtalsgrupp 
som ägnar sig åt bön, bibelläsning och samtal 
om livet, träffas torsdagar kl 13-15 i lokalen 
Källan, Vittsjö församlingshem.    
Ledare är Lars B. Larsson, tel 0730-58 50 20

Ulf Christiansson med 
The House Band

Soppluncher        
i Vittsjö församlingshem

Torsdagar kl 11.50      
23 mars Viveca o Thord Johansson, 
”Att ha barnbarn i Belgien”

27 april Lars B Larsson
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på Marknadsplatsen i Vittsjö Onsdagsträff 
& Lördaxfika

Kyrkogården
Att ha en ”levande” kyrkogård med 
planteringar och variationer är vårt mål. 
I detta är vi styrda av de regler som 
begravningslagen ger. Alla gräsytor skall 
klippas och trimmas mm. Kostnaden för 
detta får, enligt begravningslagen, inte 
tas av begravningsavgiften. Den får inte 
heller tas av kyrkoavgiften, som betalas 
av kyrkans medlemmar. Därför måste denna kostnad tas av gravrättsinnehavaren. 
Församlingen sköter, mot en avgift, gravarna på kyrkogården. Det finns flera olika 
alternativ för skötselavtalen. Man kan välja mellan olika tillval och längden på sköt-
seln. Fråga någon av vaktmästarna eller ring pastorsexpeditionen så får ni hjälp att 
starta ett avtal.Vaktmästarna kan även mot timkostnad hjälpa till med större arbeten 
på kyrkogården som till exempel ta bort stora buskar, fylla på jord med mera.

På onsdagar i Smyrnakyrkan o  
lördagar i Vittsjö församlingshem 
mellan kl 14-16  träffas vi  till enkelt 
fika, mycket prat och skratt mellan  
nya  och gamla Vittsjöbor.
En härlig stund tillsammans helt enkelt! Barnen leker och vuxna fikar. Var inte rädd 
för att komma. Man behöver inte kunna alla lördagar, bara när man har möjlighet, 
men det ger en sådan glädje tillbaka att få umgås och eventuellt kunna hjälpa till 
med den förmåga man har, till exempel prata svenska, koka kaffe eller bara vara. 

syföreningsdag i pastoratet
Tisdag 4 april kl 14 är det syföreningsdag i Vittsjö församlingshem med  
Calle Adolfson och sång av Gun-Britt och Bo Malmberg
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Våren i våra församlingar    
                                                 SD=Stefan Dahlström 
Med reservation för ev. ändringar,                                               CD=Carl-Olof Danielsson
se predikoturerna i Norra Skåne    
 Mars

April

1 Onsdag CD    
Vittsjö Kl 18.30  Askonsdagsmässa 
2 Torsdag SD  
Verum Kl 19 ”Hela kyrkan sjunger”.  
 Kyrkokören   
3 Fredag
Vittsjö fh Kl 19 Världsböndagen 
 (se sid 4)   
4 Lördag
Vittsjö Kl 10-12 Brödförsäljning
 vid ICA   
5 1 sön i Fastan SD  
Vittsjö Kl 11 Gudstjänst  
Verum kl 14 Gudstjänst   
 LRF’s kyrksöndag  
9  Torsdag CD  
Emmaljunga Kl 19 ”Hela kyrkan sjunger”.  
 Kyrkokören. Lotteri till förmån  
 för Fasteinsamlingen  
12 2 sön i Fastan CD  
Verum Kl 9 Mässa   
Vittsjö Kl 11 Gudstjänst  
13 Måndag SD   
Vittsjö Kl 18.30 Mässa  
14 Tisdag   
Snärshult Kl 19 Ekumenisk bön  
19 3 sön i Fastan SD
Vittsjö Kl 11 Lovsångsgudstjänst

23 Torsdag   
Vittsjö Kl 11.50 Sopplunch i fh.  
 Viveca o Thord Johansson 
26 Jungfr Marie Bebåd.dag CD 
Vittsjö Kl 9 Mässa   
Verum Kl 11 Gudstjänst

2 5 sön i Fastan SD   
Vittsjö Kl 9 Gudstjänst  
Emmaljunga Kl 11 Mässa    
3 Måndag    
Vittsjö Kl 18.30 Mässa   
8 Lördag    
Vittsjö Kl 10-12 Prästostförsäljning   
 på ICA    
9 Palmsöndagen CD   
Verum Kl 9 Gudstjänst. Brödauktion i fh
Vittsjö Kl 11 Gudstjänst. Livsloppet  
10 Måndag    
Vittsjö  Kl 18.30 Textläsning    
 Kristi lidandes historia   
11 Tisdag CD    
Vittsjö Kl 18.30 Textläsning    
 Kristi lidandes historia  
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Maj

2 5 sön i Fastan SD   
Vittsjö Kl 9 Gudstjänst  
Emmaljunga Kl 11 Mässa    
3 Måndag    
Vittsjö Kl 18.30 Mässa   
8 Lördag    
Vittsjö Kl 10-12 Prästostförsäljning   
 på ICA    
9 Palmsöndagen CD   
Verum Kl 9 Gudstjänst. Brödauktion i fh
Vittsjö Kl 11 Gudstjänst. Livsloppet  
10 Måndag    
Vittsjö  Kl 18.30 Textläsning    
 Kristi lidandes historia   
11 Tisdag CD    
Vittsjö Kl 18.30 Textläsning    
 Kristi lidandes historia  

12 Onsdag   
Vittsjö Kl 18.30 Textläsning   
 Kristi lidandes historia

13 Skärtorsdag CD
Verum Kl 18 Mässa
Vittsjö Kl 19.30 Mässa

14 Långfredagen SD  
Vittsjö Kl 9 Långfredagsgudstjänst.  
 Kyrkokören   
Verum Kl 11 Långfredagsgudstjänst.  
 Kyrkokören   
16 Påskdagen CD  
Verum Kl 9 Påskgudstjänst.   
 Kyrkokören   
Vittsjö Kl 11 Familjegudstjänst. 
 Barn- o Ungdomskörerna 
17 Annandag Påsk SD  
Emmaljunga Kl 9.30 Påskgudstjänst 
Snärshult Kl 11 Mässa    
18 Tisdag   
ELM Vittsjö Kl 19 Ekumenisk bön  
23  2 sön i Påsk SD  
Verum Kl 18 Vårkonsert. Curt Nilsson 
27 Torsdag   
Vittsjö Kl 11.50 Sopplunch i fh.  
 Lars B Larsson  
29 Lördag SD   
Vittsjö Kl 14 Konfirmation  
30 3 sön i Påsk CD  
Vittsjö Kl 10 Gudstjänst

7 4 sön i Påsk   
 Christer Frostensson 
Vittsjö Kl 9 Gudstjänst  
Verum Kl 11 Mässa   
9 Tisdag   
Smyrna Kl 19 Ekumenisk bön   
14 5 sön i Påsk CD  
Vittsjö Kl 18 Vårkonsert   
16-21 Tisdag-Söndag  
Vittsjö Tältmötesserie      (se sid 6)
 på Marknadsplatsen  
21 Bönsöndagen SD  
Vittsjö Kl 10 Mässa i tältkyrkan, 
 Marknadsplatsen  
25 Kristi Himmelfärdsdag CD 
Vittsjö Kl 9 Friluftsgudstjänst   
 vid Uggletorpsstugan  
Verum Kl 11 Gudstjänst  
 SPF’s kyrksöndag  
28 Sön f Pingst CD  
Verum Kl 9 Morgonbön  
 Pilgrimsvandring med mässa

Juni
4 Pingstdagen SD  
Vittsjö Kl 9 Gudstjänst  
Verum Kl11 Musik i sommartid.  
 Premieutdeln  
6 Nationaldagen  
Vittsjö EFS Kl 9 Ekumenisk bön.   
 Sverigebönen
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verum

emmmaljunga

Torsdag 2 mars kl 19  ”Hela kyrkan 
sjunger” med Kyrkokören under 
ledning av Mats Lunnergård

Torsdag 9 mars kl 19 är det  
”Hela kyrkan sjunger” med  
Kyrkokören under ledning av Mats 
Lunnergård. Det blir också lotteri till 
förmån för Fasteinsamlingen MATRÄTTEN.      
Info om årets Fasteinsamling finns att läsa på sid 4.

Söndag 23 april kl 18 Vårkonsert med Verumskören och Bjärnums Man-
skör under ledning av Curt Nilsson. Dessutom medverkar Snapphanekören, 
ledare Sten-Åke Pålsson  

Och så ett litet förhandstips: 28 juli kommer Tjernobylbarnen till Verums kyrka

Delar av Snapphane-
kören som firar 80- 
årsjubileum nästa år.

    I år firar Curt Nilsson 55 år 
som körledare för 

Bjärnums Manskör!
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Berättarafton i Emmaljung    Text & foto Kristina Blomberg

Bygdens son och Emmaljungaprofil denna tisdags-
kväll var Eskil Persson. Denne, för Emmaljunga-
borna välkände man, hade en outsinad källa att ösa 
ur när det gällde berättelser från Emmaljunga med 
dess omnejd.
Inga ”nya” nyheter, men väl gamla nyheter. 
Strax söder om Emmaljunga ligger Havraljunga och 
i gamla tider var namnet Emmerljunga vedertaget, 
så Emmaljunga har kanske hetat så från början! 
(Emmervete = tvåkornsvete).   
”Eljaverket” och ”Gula huset”(gamla 
caféet intill 117) var de första civila 
husen när järnvägen kom 1892. 
Järnvägen byggdes i första hand 
för att skeppa ut timmer på. De 
kända tallarna härifrån blev till 
fartygsmaster och kunde betinga 
ett pris på 1000 kr styck. Mycket 
pengar på den tiden.  

I början på 1900-talet anlades 
Skandinaviens enda torvskola, men 
efter endast ett tiotal år klarade 
torvindustrin inte konkurrensen från 
kolet, som kom från Schlesingen 
och Wales. Sedemera såldes den  
för 1,25 miljoner kronor, för att strax  
därpå säljas till ett så kallat skalbolag  
för 2,5 miljoner kronor. Många av de  
arbetslösa torvarbetarna fick då 
arbete på Barnvagns-fabriken. 

Eskil Persson berättade också 
om Nisse Hagman som köpte 
Brusebäck i Bröna.   

Nisse var gift med Anna Fazer från 
Finland, vars bror var Karl Fazer 
(Choklad). En annan bror var vid 
Finska Operan och en syster, en 
mycket känd musiker, gift med en 
likaledes känd violinist från Tyskland. 
När så Finland blev indraget i kriget, 
kom hela den finska kultureliten att 
hamna i Brusebäck.

Ja, det var många fler ord och 
händelser som flödade denna kväll, 
och allt går inte att återge, men att 
kvällen var intressant och innehållsrik 
kan nog alla i den till sista plats fyllda 
församlingshemmet intyga. Pratet 
fortsatte efter Stefan Dahlströms korta 
andakt, sång och musik av Kerstin 
Sturesson och de församlade, vid 
kaffeborden.    
     
Här hade Karin Blank gjort ett gott, i 
dubbel bemärkelse, jobb.
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Barn- & UngdomssidanBU
After School
Måndagar åk 3-6: 
från skolans slut - kl 16.00
Tisdagar åk 0-3: 
från skolans slut - kl 16.00
Onsdagar åk 0-3: 
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 till Karolin eller Linda, 
karolin.fagerblom@svenskakyrkan.se  
eller per telefon 0451-236 60

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

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, 
karolin.fagerblom@svenskakyrkan.se  
eller per telefon 0451-236 60

Diskantkören och Mariakören     
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

!!
Kl 19-22 träffas vi i Källan, Vittsjö församlingshem 
Har du frågor hör gärna av dig till Kristina Nilsson 073-036 45 58 eller  
Rosa Westmark 073-323 35 12.       
Du hittar oss också på facebook under Tonårsgrupp Vittsjö.

TG

Öppet Hus
Måndagar kl 9.00-11.30
Onsdagar kl 9.00-11.30
Torsdagar kl 9.00-11.30
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Familjegudstjänster
Påskdagen 16 april kl 11 i Vittsjö kyrka    
Medverkan av barngrupperna, Diskant- och Mariakören och Ungdomskören

Öppet Hus
Måndagar kl 9.00-11.30
Onsdagar kl 9.00-11.30
Torsdagar kl 9.00-11.30 ...och med den Vittsjödagen som i år är 17 juni!    

den blomstertid nu kommer...

Varje år ordnar Kristna Samråds-
gruppen PANNKAKSKYRKAN 
under Vittsjödagen.  
Många stannar för att få sig en 
nygräddad pannkaka med sylt 
och grädde och få med sig ett 
litet bibelord. 

Vi har även tidningar och annat att dela ut. I år är Vittsjödagen lördagen 17 juni och vi 
ska finnas på plats för alla som är sugna på pannkakor.

Vill du ställa upp och hjälpa till under dagen, ett par timmar mellan kl 10 och cirka 16.30, 
är du välkommen att ringa eller sms’a Kerstin Sturesson på 0705-507369, eller slänga 
iväg ett mail till kerstin.sturesson@svenskakyrkan.se 

bra att veta:
På Facebook har vi, sedan i höstas,   
en ny sida som heter     
Vittsjö-Verums pastorat.   
Detta för att vi ska nå ut till så många som möjligt.
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Körsidan 
 
 
Välkomna att vara 
med i våra körer

Med reservation för ev. ändringar,                                             
se predikoturerna i Norra Skåne

Ledare för Kyrko- o Ungdomskörerna: 
Mats Lunnergård, tel 0704-92 14 47
Ledare för Maria- o Diskant-körerna: 
Kerstin Sturesson, tel 0705-50 73 69

2 mars Torsdag       
Verum kl 19 Hela kyrkan sjunger. Kyrkokören

9 mars Torsdag      
Emmaljunga kl 19 Hela kyrkan sjunger. Kyrkokören.    
 Lotteri till förmån för Fasteinsaml

9 april Palmsöndagen     
Verum kl 9 Gudstjänst. Ungdomskören    
Vittsjö kl 11 Gudstjänst. Ungdomskören. Korvgrillning.  
 Livsloppet o tipsrunda för stora o små.    
 Final för Fasteinsaml

14 april Långfredagen      
Vittsjö kl 9 Gudstjänst. Kyrkokören     
Verum kl 11 Gudstjänst. Kyrkokören

16 april Påskdagen      
Verum kl 9 Gudstjänst. Kyrkokören    
Vittsjö kl 11 Familjegudstjänst. Barn- och Ungdomskörerna

23 april 2 Sön i Påsk      
Verum kl 18 Vårkonsert       Verumskören,     
 Bjärnums Manskör och Snapphanekören 

14 maj Söndag       
Vittsjö kl 18 Vårkonsert      Kyrkokören

18 maj Torsdag       
Vittsjö kl 19 Kyrkokören i samband     
 med tältmötet på Marknadsplatsen

i samarr med
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Välkomna att vara 
med i våra körer

Med reservation för ev. ändringar,                                             
se predikoturerna i Norra Skåne Legala    

nyheter
Ledare för Kyrko- o Ungdomskörerna: 
Mats Lunnergård, tel 0704-92 14 47
Ledare för Maria- o Diskant-körerna: 
Kerstin Sturesson, tel 0705-50 73 69

Verums församling

DÖPTA: Hilmer Gösta Hylander Kållered

AVLIDNA: Bjarne Lang Jørgensen Verums-Hörlinge 74 år 
Anna Nilsson Magnarps skog 93 år

Vittsjö församling

DÖPTA: Isak Mattias Alexander Mattisson Vittsjö 
Ophelia Esther Brogren USA 
Minoo Decibel Svensson Vittsjö 
Margot Astrid Elisabeth Tufvesson Vittsjö

AVLIDNA:  Holger Gustavsson Vittsjö 89 år 
 Ulla Lång Markaryd 79 år 
 Jonathan Persson Vittsjö 25 år 
 Gunnar Kristensson Vittsjö 76 år 
 Hanna Wirestrand Vittsjö 99 år 
 Inga Bengtsson Gundrastorp 95 år 
 Leif Kärrman Vittsjö 77 år 
 Inga Britt Persson Vittsjö 86 år 
 Maria Svea Parmstrand Vittsjö 68 år

i samarr med
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telefonlista

Redaktion:  Carl-Olof Danielsson, Christina Johansson, Kerstin Sturesson
Foto:  Kristina Blomberg, 

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-Verum pastorat, Box 1, 280 22 Vittsjö

För enskilda samtal kan präst sökas när som helst.

Kyrkoherde Carl-Olof Danielsson 236 52, 0704-537013

Komminister 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 0708-956350

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

Kyrkokamrer Emma 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 0709-289467

Ordförande Verums Församlingsråd
Anders Paulsson  911 10

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

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

Kyrkbil, senast fredag kl 12  236 50




