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Årets julklapp! 
Så här i skrivandes stund vandrar tankarna både framåt och bakåt. Jag vet att Kyrknytt kommer täcka 
alla de aktiviteter vi har i kyrkan över såväl jul som början på det nya året. Mina tankar går också till 
alla de aktiviteter som vi haft under de månader som förflutit sedan förra numret. Aktiviteter som jag 
hoppas både har förmedlat de goda nyheter från himlen som vi i kyrkan har att förvalta, samt förmedlat 
hopp, tröst och tro inför de behov och frågor som vi mött under denna tid.  
 
I tider av utmaningar och prövningar – av nyheter som i nuläget präglats av nedåtgående trender i vårt 
samhälle beträffande allt från skola, vård & omsorg och upprätthållande av lag & ordning, till hur vi 
människor behandlar varandra – behövs verkligen goda nyheter för att rusta vårt mod, hopp och 
handlingskraft. Kanske det ligger en hel del i Rudyard Kiplings ord: 
 
Gud och soldaten vörda vi, när tider av fasa de står oss bi. Men när faran är borta och fyllda äro 
faten, då glömma vi Gud och förakta soldaten. 
 
I alla fall tror jag att det är extra viktigt att vi som kyrka verkar som både ljus och salt i vårt samhälle. 
En påminnelse om Jesu ord:” Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan 
ha livets ljus.” (Joh 8:12) och att Han kallat oss att följa Honom.  
 
De goda nyheterna (evangelium) om Jesus är den bästa gåva vi kan förmedla – och den enda gåva 
som håller i längden. Erbjudandet om en gemenskap med den Gud som skapat världen. Som ger oss 
kraft, mod och inspiration att verka för en positiv förändring i den värld som i mångt och mycket vänt 
Gud ryggen. Samt den konsekvens som följt härav. 
 
Mycket i livet tycks gå i cirklar. Och nu är det snart dags för: ”nu är det jul igen…” Givetvis vill också 
producenterna pricka in vad vi konsumenter skall lägga våra pengar på i år igen. Årets julklapp 
kommer koras för att öka såväl prissättning som försäljningsstatistik. Men för Jesus är du mer än 
statistik. Så värdefull att Han gav det ultimata priset – döden på ett kors –just för din skull. Denna gåva 
har Han gett åt kyrkan att förmedla vidare. För oss är årets julklapp lika given varje år. Det är ju 
också anledningen till varför vi firar jul; Jesus.  
 
Men inget paket gläder speciellt mycket om det bara hamnar under granen. Det är upp till oss att knyta 
upp snöret (frige tid för att närma oss gåvan), öppna paketet (ta reda på vad gåvan innehåller) och ta 
gåvan i bruk (leva ut ett kristet liv i gemenskap med Gud).  
 
Så kanske vi skall spara in lite pengar i år och istället avsätta oss själva och vår tid för Gud och vår 
nästa. Därför att för Gud är årets julklapp också lika given varje år.  
Det är du! 
 
Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!  
Gud välsigne dig! 
Stefan 
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 Vittsjö församling 

Ekumenisk bön    Tisdagar kl 19.00 

 12 december  Vittsjö församlingshem 
 16 januari ELM Snärshult 
 20 februari ELM Vittsjö 
 20 mars Smyrna 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Världsböndagen 2 mars 2018 

 All God’s creation is very good (miljöansvar), Surinam, 
norra Sydamerika.  

 
Välkomna kl 19 till Vittsjö församlingshem. 

 
 

Tältmötesserie 

2018   

22-27 maj på Marknadsplatsen.  
Mer info i nästa Kyrknytt. 
 

Lördagsfika  
Varje lördag kl 14-16  
i Vittsjö församlingshem. 
 

Soppluncher  
Torsdagar kl 11.50  
i Vittsjö församlingshem. 
15 februari 
15 mars 
19 april 
 

Vittsjögruppen 
Torsdag den 11 januari 2018 träffas 
vår grupp igen, vi ägnar oss år 
bibelläsning, bön och förbön. Vi är 6-7 
personer som träffas varje torsdag. 
2018 har gruppen fungerat i 6 år. 
Alla är välkomna! Anmäl dig till mig på 
mitt mobilnummer nedan.  
Vi träffas: Torsdagar kl 13.00-15.00  
i Källan, Vittsjö församlingshem  
Lars B. Larsson 0730-585020  
. 
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Hallå där! Vad är ”Eftertankar” för något? 
 
Vi tittar närmare på frågor som berör den 
kristna tron. Vi samlas i församlingshemmet 
och har en "föreläsning" på cirka 40 minuter 
som åtföljs av frågestund i cirka 20 minuter. 
Sedan fikar vi och samtalar vid borden i cirka 
30 min. Allt som allt håller vi på i en och en 
halv timme.  
 
 
I början (vi är i uppstarten) så har vi valt ut 
några ämnen som ofta dyker upp beträffande 
tron. Meningen är dock att ämnena skall styras in av de frågor som uppkommer. Första gången 
handlade det om tro och vetenskap - från ett kristet perspektiv. Vi kommer också att titta på ämnen 
såsom "Bibelns trovärdighet och tillförlitlighet", "Jesu uppståndelse - universums största händelse eller 
världens största bluff?", "Kan Gud både vara allsmäktig och kärleksfull när det ser ut som det gör i 
världen?"  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Vi började i höst med två tillfällen och kommer att fortsätta under våren.  
Dag och tid kommer bestämmas senare så håll utkik i Kyrknytt, på vår hemsida eller på vår 
facebooksida (Vittsjö-Verums pastorat). I nuläget lutar det åt måndagkvällar kl.18:30.  
 
 
Varmt välkomna! 
Stefan  
stefan.dahlstrom@svenskakyrkan.se    
 

 

"Eftertankar" vänder sig till ALLA.  
Den som är troende  
men hungrig och nyfiken på mer.  
Den som tvivlar.  
Den som är skeptisk.  
Eller den som helt enkelt är nyfiken. 

 

Frågorna och samtalen behöver inte ha med 
föreläsningen att göra. Alla frågor är 
välkomna! Och en del frågor kommer vi inte 
kunna besvara mer än ytligt vid själva 
frågetillfället - utan får ta med oss och arbeta 
med under terminen. Meningen är dock att 
ingen sten skall lämnas orörd eller 
outforskad. Hur tuff, svår eller djuplodande 
frågan må vara.  
Ingen fråga räknas heller som dum.  
Man kan också lämna in frågor (antingen på 
en lapp till mig - eller via mail) som man vill 
att vi ska ta upp. 

mailto:stefan.dahlstrom@svenskakyrkan.se
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Vittsjö kyrkokör 100 år 

Detta firades med en konsert i Vittsjö kyrka.  
 
Medverkade gjorde Vittsjö kyrkokör under ledning av 
Mats Lunnergård, och Emeritus-kören, under ledning 
av Curt Nilsson. Emerituskören var en för tillfället 
ihopsatt kör av medlemmar som förr var med i Vittsjö 
kyrkokör. 
 

Musiker var Johan 
Eldonson, bas 

Daniel Stenström, 
trummor 
Per Danielsson, trumpet 
 
 
Tjänstgörande präst: 
Stefan Dahlström 
 
 
 
 

Det var ett fint sammansatt program där sångerna och bibeltexterna följde kyrkoåret, från 
advent till domsöndagen. 
 
 

 
 
Tre kantorer 
samlade: 
Margit Engström, 
kantor 1964-1967 
Mats Lunnergård, 
kantor 2008- 
Curt Nilsson,  
Kantor 1979-2007 
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Efter konserten fortsatte firandet 
i församlingshemmet med god 
mat och tårta. Och naturligtvis 
tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ebbe ”Epe” Persson gav privat ut en jubileumsskrift 
angående Vittsjö kyrkokörs 100-årsjubileum: ”Vittsjö 
kyrkokör 100 år 2017”. Tidigare har han även gjort 
sammanställningar till körens 70-, 80- och 90-årsfiranden.    

 

 
 

 

Besök våra bokbord 

Hårda paket med mjukt innehåll! 
Jordnära gåvor med himmelskt innehåll! 
Naturvänliga produkter med lång hållbarhet! 
Ja, definitionerna kan nog vara många.  
 
Med dessa ord vill vi dock uppmärksamma er på bokbordet i Vittsjö kyrka. 
Vi fyller på vårt bokbord med jämna mellanrum så att dess innehåll både är varierande och uppdaterat 
med nyutkommen litteratur. Tanken med detta är att erbjuda tips på god och nyttig litteratur för såväl 
andlig fördjupning som personlig utveckling. 
 

 
 
 
 

Nu inför julen har vi dessutom REA! på 
vissa utvalda böcker. 

Passa på! 
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Min röst ska höras 
Min önskan är enkel 

 

Julkampanjen pågår mellan: 
3 DECEMBER 2017 – 6 JANUARI 2018 

Vårt arbete stödjer partners på plats och ger barn 
mat, husrum, utbildning, juridiskt stöd, och hjälp 
att bearbeta sina svåra upplevelser.  
 
Vi utbildar även föräldrar och andra vuxna som 
har viktiga positioner när det kommer till barns 
rättigheter, till exempel lärare, socialarbetare, 
poliser och anställda på lokala myndigheter 
 
5 rättigheter för  
en bättre framtid 

Rätten till mat och rent vatten 
Rätten till trygghet och försörjning 
Rätten till sin kropp 
Rätten till hälsa och sjukvård 
Rätten till utbildning 
 

Så långt räcker pengarna 
 
2 kr En dusch för ett barn som 

kommer in från gatan, 
vattenavgift och schampo. 

55 kr En dygnskostnad för ett barn 
som bor på boendet, inklusive 
måltider, dusch, sovplats, 
personal etc. 

720 kr En socialarbetare och 
assistent som gör ett besök 
hos en familj, pratar med 
familjen och förbereder för att 
omhänderta ett barn. 

 

 

DU BEHÖVS. GE DIN GÅVA IDAG!    

 

SMS:a   LIV till 72 905 och ge 100 kr 
 
Ge en gåva via: PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223 
Swisha   valfritt belopp till 9001223 
 

     www.svenskakyrkan.se/julkampanjen 
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Vintern i våra församlingar 
    SD = Stefan Dahlström 

  CD = Carl-Olof Danielsson 
 

 
 

December  
3 1 Advent SD 

Verum Kl 9 Adventsgudstjänst 

Vittsjö Kl 11 Familjegudstjänst 

  

6 Onsdag 

Vittsjö Kl 8 Morgonmässa 

  

10 2 Advent CD 

Vittsjö Kl 17 Julens sånger 

  

12 Tisdag 

Vittsjö fh KL 19 Ekumenisk bön 

  

17 3 Advent SD 

Verum Kl 16 Luciahögtid 

Emmaljunga Kl 18 Luciagudstjänst 

  

24 Julafton CD 

Vittsjö Kl 14 Julbön 

  

25 Juldagen SD 

Vittsjö  Kl 5 Julotta 

Verum Kl 7 Julotta 

  

26 Annandag Jul CD 

Emmaljunga Kl 10 Julgudstjänst 

  

31 Nyårsafton CD 

Vittsjö Kl 16 Nyårsbön 

 
 
 
 

 
Januari  
1 Nyårsdagen SD 

Verum Kl 11 Gudstjänst 

6 Trettondedagen CD 

Verum Kl 16 Gudstjänst 

Vittsjö Kl 18 Gudstjänst 

  

7 1 sön e Trett.d. CD 

Emmaljunga Kl 10 Mässa 

  

14 2 sön e Trettond.d. SD 

Verum Kl 9 Mässa 

Vittsjö Kl 11 Gudstjänst 

Osby Kl 15 Uppstartsmässa för 
nya kontraktet* 

  

21 3 sön e Trettond.d. 

Vittsjö Kl 18 Taizémässa 

  

28 Septuagesima SD 

Vittsjö Kl 9 Gudstjänst 

Verum Kl 11 Gudstjänst 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Med reservation för ev. ändringar,                                    
se predikoturerna i Norra Skåne 
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Februari  
4 Kyndelsmässod. CD 

Verum Kl 10 Familjegudstjänst 

Vittsjö Kl 14 Familjegudstjänst 

  

7 Onsdag 

Vittsjö Kl 8 Morgonmässa 

  

11 Fastlagssön SD 

Vittsjö  Kl 9 Gudstjänst  

Emmaljunga Kl 11 Mässa 

  

14 Askonsdagen SD 

Vittsjö Kl 18.30 Askonsd.mässa 

  

18 1 sön e Fastan CD 

Verum Kl 9 Gudstjänst 

Vittsjö Kl 11 Mässa 

  

19 Måndag 

Vittsjö Kl 18.30 Mässa 
”Eftertankar” 

  

25 2 sön i Fastan SD 

Vittsjö Kl 9 Gudstjänst 

Verum  Kl 11 Mässa 

Mars  
1 Torsdag 

Emmaljunga Kl 19 Hela kyrkan sjunger 

  

2 Fredag  

Vittsjö fh Kl 19 Världsböndagen 

  

4 4 sön i Fastan CD 

Vittsjö Kl 11 Gudstjänst 

Verum Kl 14 LRF’s kyrksöndag 

  

7 Onsdag 

Vittsjö Kl 8 Morgonmässa 

  

8 Torsdag  

Verum Kl 19 Hela kyrkan sjunger 

  

11 Midfastosöndagen  

Emmaljunga Kl 9 Gudstjänst 

Vittsjö  Kl 11 Mässa 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vittsjö kyrkokör,  
Tacksägelsedagen i  
Vittsjö kyrka 
 

*Från och med 1 januari 2018 går Västra Göinge kontrakt samman med Östra Göinge 
kontrakt och bildar Göinge kontrakt. Detta firas med Uppstartsmässa 14 januari kl 
15.00 i Osby kyrka   
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Verums församling 

 Askgravlund invigd på kyrkogården i Verum 8 okt  
 (saxat från vittsjobjarnum.nu av Ebbe Epe Persson) 
 
 Efter Tacksägelsegudstjänsten i Verums kyrka, där Verumskören och Sofia Larsson sjöng,  
 gick församlingen i procession ut på kyrkogården efter korsbärare Ingvar Larsson.  
 Carl-Olof Danielsson förklarade en del av kyrkogården avskild till askgravlund.  
 På en hög, plan sten kan namnen anges på plattor för de som fått sitt vilorum på denna plats.  

Högtiden avslutades med att psalmen ”Härlig är jorden” sjöngs.  

 
   

 Gravsmyckningskaffet i Verum lockade som vanligt mycket folk. 

 
 
 

 
 
 
 

Framsidan av Verums församlingshem är färdig. 
På baksidan fortlöper omklädsel av fasaden 
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Några av höstens begivenheter 

Soppluncher under 

hösten  

 Lasse Kvist berättade om  
”Farsoterna historia” under en 

sopplunch i oktober. 
 
 
 
 
Sivard Strand bjöd på barkbröd med tillhörande ister vid 
sitt föredrag om ”Barkbrödets historia”. 
 
 
 
 
 

Seniorfest i Vittsjö 

församlingshem.  

De äldsta i församlingen, Kerstin Nilsson och 
Evert Andersson, fick varsin blomma. Här 
tillsammans med Stefan Dahlström. 

 

Gundrastorps kyrkliga syförening 
jubilerade med minnen från 1940-
talet. 
En del klädda i chica kläder från den 
tiden. 
 

 Arne Grus och Marie Bengtsson underhöl 
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After School 
Måndagar åk 0–3: 

Från skolans slut – kl 16 
Tisdagar åk 4–6:  
från skolans slut – kl 16 
Onsdagar åk 0–3: 

Från skolans slut – kl 16 
 
Kyrkans barntimmar ”Kyrkis” 
Gemensam 4.5 årsgrupp 

Tisdagar kl 9-11 
Vi har möjlighet att hämta och 
lämna barnen på förskolan  
 
Anmälan till Karolin: 
karolin.fagerblom@svenskakyrkan.se  
eller per tel 236 60 

 

 
 
Yngsta gruppen möts upp vid bommen, 
äldre barnen tar sig själva till After 
Schools källarlokal i församlingshemmet. 
 
Vi sätter upp ett maxantal på 15 barn per 
grupp. Därför är det bra att anmäla så fort 
ni vet att ert barn vill delta i After School. 
De som redan går där har förtur, vid full 
grupp upprättas en kölista och man 
kontaktas i tur och ordning vid avhopp. 
 
Öppet hus 

Måndagar kl 9-11.30 
Onsdagar kl 9-11.30 
Torsdagar kl 9-11.30 

 
 
 
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   
Ungdomskören:  
åk 7 och uppåt, torsdagar kl 16.00-17.45 
Ledare Mats Lunnergård, tel 070-492 14 47 
 

 

BU Barn- och 
ungdomssidan 

Terminsstart v.3 

Terminsstart v.4 

mailto:karolin.fagerblom@svenskakyrkan.se
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Familjegudstjänster  

 
Söndagen 3 december, 1 Advent, är det familjegudstjänst i  
Vittsjö kyrka kl 11.00. Barngrupperna och Barn- och ungdomskörerna medverkar. 
Söndagen 4 februari är det familjegudstjänst i Verums kyrka kl 10 och i Vittsjö kyrka  
kl 14. Vid dessa gudstjänster får de barn som fyller 6 år under 2018, en egen bibel från 
församlingarna. Dessutom delas dopänglarna ut till de barn som döpts under 2017. 
 
 
 

 
 

 
Familjegudstjänst 1 oktober 2017. ”Söndagsskolans dag”, ”Änglarnas dag”, ”Den helige 
Mikaels dag”. Kärt barn har många namn. Traditionsenligt marscherades efter orkestern 
Röke Blås (som också spelade i kyrkan under gudstjänsten). I kyrkan gick Claes 
Ruderstam på skattjakt. 
 
 

 

Se hit konfirmander!! 

 
Vi börjar vårterminen måndag 22 januari.  
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1 Advent, Söndagen 3 dec  

Kl 9 Adventsgudtjänst  
i Verums kyrka. Kyrkokören. 

Kl 11 Familjegudstjänst  
i Vittsjö kyrka med alla 
barngrupper och barn- och 
ungdomskörer. 
  

2 Advent, Söndag 10 dec  
Kl 17 Julens sånger  

i Vittsjö kyrka.  
Alla pastoratets körer. 
Leif Thorsén. Rune Svensson.

    
3 Advent, Söndag 17 dec  
Kl 16  Luciahögtid i Verums kyrka. 
Kl 18 Luciagudstjänst  

i Emmaljunga. Maria- och 
Ungdomskörerna. 
   

Julafton, 24 december  

Kl 14 Julbön i Vittsjö kyrka. 
   
Juldagen, 25 december  

Kl 5  Julotta i Vittsjö kyrka. 
Kyrkokören. 

Kl 7  Julotta i Verums kyrka. 
Kyrkokören. 

 
 
 

Annandag Jul, 26 dec  
Kl 10  Julgudstjänst i Emmaljunga. 

Carolin, Åsa, Helena och 
Kerstin. 

 
Kyndelsmässodagen, Söndag 5 feb  
Kl 10 Familjegudstjänst  

i Verums kyrka.  
Kl 14 Familjegudstjänst  

i Vittsjö kyrka. Barn- och 
ungdomskörerna. 

 
Torsdag 1 mars 
Kl 19 Hela kyrkan sjunger  

i Emmaljunga.  
Kyrkokören.  

Torsdag 8 mars 
Kl 19 Hela kyrkan sjunger   

i Verum.  
Kyrkokören. 

 
 
   

     

   

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

-örsidan 
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  Legala nyheter 

 
 
 
  Verums församling 
 
 VIGDA: Sandra Truedsson & Kim Johnsson Skeinge Säteri 
 
 AVLIDNA: Erik Thörn Hässleholm  82 år 

 
 
  Vittsjö församling 

 
 DÖPTA:  
 Elliot Nils Allan Jacobsson  Emmaljunga 

 Anton Lucas André Salomonsson Emmaljunga 

 Isabella Helga Amalia Ivansson Vittsjö 

 Alex Robert Renner Tropp Vittsjö 
 

 
 AVLIDNA:  
 Maj-Britt Håkansson  Skummeslöv 88 år 
 Hanne Fritz Hansen  Vittsjö  74 år 
 Ann-Christin Andreasson  Vittsjö  66 år 
 Birgit Persson  Tyringe  77 år 
 Evert Lilja  Gundrastorp 86 år 
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Pastorsexpeditionen, Hårsjövägen 8 
Är öppen: 
Tisdag 10-12 och torsdag 10-12 
eller efter överenskommelse 
 

236 50 
Fax 220 75 

e-post: vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se 

webb: www.svenskakyrkan.se/vittsjo 

postadress: 
Vittsjö-Verums pastorat, Box 1, 280 22 Vittsjö 

 

Kyrkoherde Carl-Olof Danielsson 236 52, 0704–537013 

Komminister Stefan Dahlström 236 51, 0736–440006 

Kantor Mats Lunnergård 236 53, 0704–921447 

Kantor Kerstin Sturesson 0705–507369 

Vaktmästarexpeditionen Vittsjö 
Tel.tid fred 9.30-10 

236 62 

Kyrkvaktmästare Sam Larsson 0708–956350 

Kyrkvaktmästare Olof Lunnergård 
Tel.tid fred 9.30-10 

911 75 

Kamrer Emma Jönsson 236 55 

Vittsjö församlingshem 236 60 

Församlingsassistent Karolin Fagerblom 236 60 

Verums församlingshem 911 75 

Vaktmästare Emmaljunga Karin Blank 0760–066299 

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 50 

Ordförande Kyrkogårds- o Fastighetsutskott 
Bengt-Arne Jönsson 

228 95 
0708–224465 

Gåvor till högtidsdagar eller minnesgåvor 
OBS! Ange person och ändamål 

Bg 814–755 

Kyrkbil senast fredag kl 12 236 50 

Redaktionen:  Carl-Olof Danielsson, Kerstin Sturesson, Christina Johansson 
Foto: Ebbe Epe Persson, Thomas Malmberg 

mailto:vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/vittsjo

