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KYRKNYTT 

Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela 

världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när 

Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 

Så reste också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids 

stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för 

att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. 

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, 

den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte 

fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och 

vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens 

härlighet 
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I vår värld idag så finns det många religioner och livsåskådningar att välja mellan. Alla påstår sig ha 
sanningen eller strävar i alla fall efter sanningen. Det finns allt ifrån hinduism, buddhism, islam och 
kristendom. Alla religioner säger att deras religion är den rätta och deras gud/gudar är den sanna 
guden.  
Men bland alla dessa religioner och världsåskådningar finns det en religion som skiljer sig från de 
andra, som erbjuder något ingen av de andra religionerna erbjuder. Det finns bara en religion som 
erbjuder en gud som kan känna empati med oss människor. En religion som har en gud som själv blev 
människa och kom ner till denna jorden och levde ett liv i en mänsklig kropp.  

 
Den religionen är Kristendomen. 

 
Vi tror att Gud kommer ner till jorden i mänsklig gestalt  
i form av Jesus. Jesus säger till och med själv att han är 
Vägen, Sanningen och Livet (Joh 14:6). Jesus levde ett 
liv precis som du och jag gör. På det sättet vet Gud hur 
du känner när du ber för olika saker.  
 

Vår Gud vet hur det är att ha ont i huvudet, ha en dålig 
dag på jobbet, ha en nära vän som lämnar en eller bli 
utsatt för frestelser.  
 

När vi ber till vår Gud och klagar på att vi har det jobbigt i livet så vet han hur det är och hur det känns. 
Vår Gud är en ingen flummig gud långt bort som kanske hör dig om du är extra snäll. Nej vår Gud 
lyssnar alltid när vi ber och han förstår precis vad du menar när du ber till honom.  
 

Nu i adventstid kan det vara viktigt att tänka på att julen 
är startskottet då Gud blev människa. Om den första 
julen aldrig hade inträffat och Jesus aldrig hade fötts 
hade vi inte haft en så förstående Gud. Det är inte vilken 
Gud som helst utan en nådefull och barmhärtig Gud 
som bryr sig om varje person på vår jord och älskar 
varje människa oerhört mycket. Han vill ha en relation 
med dig som läser detta, med din granne och alla andra 
människor på jorden.  
 

Julen är inte bara starten för en Gud som förstår dig, utan också starten på Hans stora räddningsplan. 
En räddningsplan som innebär att det Jesus gjorde då han dog på korset gör att du och jag kan bli fria 
från synd och fel vi gjort i vårt liv.  
 
Så julen är inte bara julmys och julklappar utan startskottet för en Gud som förstår din jobbiga dag på 
jobbet, och början på historiens största och bästa räddningsplan. Glöm inte detta i all julstress. 

/Algot Westmark 

En Gud som förstår 
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Föryngring med distributionen!  

Informationen till församlingsborna i pastoratet har förbättrats. I 
slutet av 1970 talet kom Kyrknytt ut då och då som ensidig A 4 
information. Denna information fanns i helgedomarna Vittsjö, 
Verum och Emmaljunga. De som inte kom till kyrkan fick ingen 
information. Efter hand utökades information till fler sidor i A 5 
format. Utvecklingen fortsatte sen med fler sidor. 

I mitten av 1980 talet beslutades i kyrkorådet att informationen 
skulle delas ut till alla boende i pastoratet. Efter viss påtryckning 
fanns ett antal frivilliga som åtog sig utdelningen inom ”sitt ” 
område. Denna verksamhet har fortsatt med frivilliga uppgifter 
med kyrkan i centrum. 

På sensommaren i år inbjöds samtliga 50 distributörer till kvällsmat i församlingshemmet som tack för 
hjälpen. Blommor och gåva överlämnades till Margit & Ebbe Persson som haft ansvaret för 
distributionen inom sitt område under 34 år. 

Ebbe Persson tackade för gåvor samt frivilliga uppdraget som distributör inom visst område där 155 
brevlådor fick påhälsning under en 52 kilometer lång färdväg. Under senare år har ytterligare 
utvidgning skett i Emmaljunga och Vittsjö där lokala distributörer har fått sina exemplar för vidare 
spridning. 

Vi tackar för förtroendet att medverka till Kyrknytt’s spridning men åldern gör sig påmind! Vi hälsar 
Kristina och Johan Nilsson välkomna att ta över ”vår runda”. Välkomna och tack för insats och 
kommande insatser på landsbygden. 

Margit & Ebbe Persson 

 
”Bäst före-datum” 
 
Ebbe (EPe) kom en dag in på pastorsexpeditionen för att 
påtala att ”bäst före-datum” var passerat. Men – fortsatte 
han, med glimten i ögat - det innebär inte att varan och 
inte heller jag är obrukbar efter det datumet.  
 
Jag vill uttrycka mitt varma tack och mitt erkännande till Ebbe för alla insatser innan ”bäst före-
datumet” men också uttrycka min glädje över att du även i fortsättningen vill stå till vårt förfogande. 
För mig som inte har bygdens historia som en självklar del av mitt liv så är de som har det en 
ovärderlig tillgång i min uppgift som församlingspräst. 
 
Jag önskar Dig och Margit allt gott och Guds rika välsignelse. 

Carl-Olof 
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ittsjö församling 
 
 

 
 
Ekumenisk bön  Tisdagar kl 18.30 

11 december  ELM Vittsjö  
19 februari Smyrna 
19 mars   Vittsjö församlingshem 

 
 

Sopplunch   Torsdagar kl 11.50 
21 februari    
21 mars    

 

 
Eftertankar   

Brottas du också med frågor om kristen tro?  
Välkommen till ”Eftertankar”     

  
Tillsammans utforskar vi frågor och svar;  
föredrag, frågestund, förtäring.  

  
Var? Vittsjö församlingshem.  
När? Måndagarna 14 jan, 11 feb och 11 mars kl 18.30  
 
              

Lördagsfika 

 Sista Lördagsfika för hösten är 15 december kl 14-16  
 
 

Vittsjögruppen   Torsdagar kl 13-15  

Vittsjö församlingshem 
Vi samlas varje torsdag för samtal och bön. Eftersom det förekommer  
förtroliga samtal är gruppen sluten efter startdatum. Varmt välkomna! 
Terminsstart torsdag 17 januari 
           Lars B. Larsson 0730-585020 

V 
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Julkampanjen 2 dec – 6 jan  

EN FLICKA ÄR FÖDD 

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – 
bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får 
sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de 
utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta 
sist och minst.  
Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta 
tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att 
tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller 
kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön. 

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2018 till trettondedag jul 
2019, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för varje människas 
lika värde och makt över sitt eget liv.  

Swisha din gåva till 9001223. 

Tack! 

 

 

 

Världsböndagen Fredag 1 mars kl 19 
i Vittsjö församlingshem 
Tema: 

Come – everything is ready = Kom – allt är klart, 
(samhällsansvar) Slovenien 

 
 

Från solens uppgång till dess nedgång – samma gudstjänst 
firas runt hela jorden samma dygn den första fredagen i mars.  
 
Samma gudstjänst i Nya Zeeland, Australien, Asien, Afrika, 
Europa, Amerika ända bort till Hawaii. En syskonskara som 
omringar hela vår jord – i förbön för fred och kristen enhet.  
Böner beds på mer än 100 språk med början när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 
timmar senare i Alaska. I Sverige har vi varit med över 80 år – sedan 1931 – och samlas 
på ca 400 platser. 
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nfo från Kristna 
Samrådsgruppen  

 
 

I år har vi sammanlyst några gudstjänster  
över jul- och nyårshelgerna. 
Alla är välkomna till alla gudstjänsterna! 
 
Söndag 4 Advent  23 december  kl 14 i Snärshults missionshus. Peter Kollberg predikar 
Julafton  24 december kl 14 Julbön i Vittsjö kyrka. Sång Fanny Pålsson 
Juldagen 25 december kl 6 Julotta i Verums kyrka. Sång Vittsjö kyrkokör 
  kl 14 ”Juldagssamkväm” i Vittsjö missionshus.  
annandag Jul 26 december kl 10 Julmässa i Emmaljunga.  
  Sång Carolin, Helena, Åsa och Kerstin 
Söndag   30 december  kl 11 i EFS-stugan 
Nyårsafton  31 december kl 16 Nyårsbön i Verums kyrka Sång Terese och Mats 
Nyårsdagen    1 januari  kl 18 i Smyrnakyrkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Välkomna till församlingshemmet på  
lördagar mellan kl 14 - 16 för gemenskap med nya och 
gamla Vittsjöbor. 
Det betyder enormt mycket för nyinflyttade, framför allt för de 
asylsökande, att få träffa Vittsjöbor och lära känna Sverige 
och lära sig vårt språk. Kaffe/te/saft serveras med en enkel 
kaka. ALLA är välkomn 
 

I 

Tips! FÖRHANDS-

TIPS! 

Vecka 21, 21-26 maj 2019, 
Tältmötesserie på Marknadsplatsen i Vittsjö 

Kristna Samrådsgruppen ordnar en 

Gemenskapsdag  

i Snärshult söndagen 28 april kl 14 
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Blandade bilder 
 

18 oktober berättade Jan 
Rosén om sina 
Lanthandelsminnen under 
temat ”Lanthandelsnostalgi” 
och Eva & Sven serverade 
som vanligt underbart god 
soppa!  
 
 
 

 

               Tacksägelsedagen 
 
 
 
 
 
Verumskören medverkade i Verums kyrka 
Och Vittsjö kyrkokör i Vittsjö kyrka 

 
 
 
 
  
               
 

Gravsmyckningskaffe 

 Verum 

Vittsjö  
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Vintern i våra församlingar 
    SD = Stefan Dahlström 

  CD = Carl-Olof Danielsson 
 
 

 
December  
2  1 Advent CD 
Verum kl 9 Adventsgudstjänst. 

Kyrkokören 
Vittsjö kl 11 Familjegudstjänst. 
    
5 Onsdag   
Vittsjö kl 8 Morgonmässa  
    
9  2 Advent SD  
Vittsjö kl 17 Julens sånger  
 
11 Tisdag  
ELM Vittsjö  kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
15 Lördag 
Vittsjö fh kl 14 Lördagsfika 
 
16 3 Advent CD 
Verum kl 16 Luciahögtid 
Emmaljunga kl 18 Luciagudstjänst 
   
23  4 Advent  
Snärshult kl 14 Sammanlyst gudstjänst  
 
24 Julafton SD 
Vittsjö  kl 14 Julbön 
    
25 Juldagen CD 
Verum kl 6 Julotta 
ELM Vittsjö kl 14 Sammanlyst gudstjänst 

Juldagssamkväm  
    
26 Annandag Jul SD  
Emmaljunga kl 10 Julmässa  
 
 
 

30 Sön e Jul 
EFS-stugan kl 11 Sammanlyst gudstjänst 
 
31 Nyårsafton SD 
Verum kl 16 Nyårsbön.  

Sång Terese och Mats  
 

Januari 
1  Nyårsdagen 
Smyrna kl 18 Sammanlyst gudstjänst
   
6 Trettondedag Jul SD 
 Sång Sofia o Siv Larsson 
Vittsjö kl 16 Gudstjänst 
Verum kl 18 Gudstjänst 
 
11  Fredag CD  
Verum kl 19 Julkonsert  
    
13  1 sön e Trett CD  
Emmaljunga kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Mässa 
 
14 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 
15 Tisdag 
Smyrna kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
20 2 sön e Trettondedagen SD 
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Verum kl 11 Mässa 
    
21 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Taizémässa 
 
27 3 sön e Trettondedagen CD 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö  kl 11 Gudstjänst 

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



9 
 

Februari    
3 Kyndelsmässodagen SD 
Verum kl 10 Familjegudstjänst 
Vittsjö kl 14 Familjegudstjänst 
 
6  Onsdag 
Vittsjö  kl 8 Morgonmässa  
 
10  5 sön e Trettondedagen CD  
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Emmaljunga kl 11 Mässa 
 
11 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 
17 Septuagesima CD 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Mässa 
    
19  Tisdag 
EFS-stugan kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
21 Torsdag 
Vittsjö fh kl 11.50 Sopplunch 
 
24 Sexagesima SD 
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Verum kl 11 Mässa  
  
25 Måndag  
Vittsjö fh kl 18.30 Mässa 

 
 
 

Mars 
1 Fredag 
Vittsjö fh kl 19 Världsböndagen 
 
3 Fastlagssön CD 
Emmaljunga kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
6 Onsdag 
Vittsjö kl 18.30 Askonsdagsmässa 
 
7 Torsdag 
Verum fh kl 19 Hela kyrkan sjunger. 

Kyrkokören 
 
10 1 sön i Fastan SD 
Vittsjö kl 11 Mässa 
Verum kl 14 Gudstjänst LRF kyrksöndag 
 
11 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 
12 Tisdag 
Vittsjö fh  Modevisning 
 
14 Torsdag 
Emmaljunga kl 19 Hela kyrkan sjunger. 

Kyrkokören 
 
17 2 sön i Fastan CD 
Vittsjö  kl 9 Gudstjänst 
Verum kl 11 Mässa 
 
 

    

 
Här firar vi julen 2018 i vårt pastorat: 
Julafton:   Julbön kl 14 i Vittsjö kyrka.  
24 december  Sång av Fanny Pålsson 
 

Juldagen:  Julotta kl 6 i Verums kyrka.  
25 december  Sång av Vittsjö kyrkokör 
 

Annandag Jul:  Juldagsmässa kl 10 i Emmaljunga.  
26 december  Sång av Carolin, Åsa, Helena och Kerstin 
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 erums församling 
 

 
 
Kommande gudstjänster: 

 16 december kl 16: Luciahögtid i Verums kyrka  
 25 december kl 6: Julotta i Verums kyrka 
 6 januari kl 18: Musikgudstjänst. Sång Sofia o Siv Larsson 
   
 
 Fredag 11 januari kl 19: Julkonsert 
 
 
 
 
 
 

  
 *Christer Sjögren *Magnus Johansson *Marcos Ubeda  
 *Vittsjö Kyrkokör under ledning av Mats Lunnergård 
 www.billyheli.se www.ijuletid.se  
 

  Biljetter säljes även på pastorsexpeditionen 
 
 
 

 
 

mmaljunga 
 
 
 
 

 16 december kl 18:  Luciagudstjänst. Ungdomskören,  
  Mariakören och Diskantkören  
 26 december kl 10:  Julgudstjänst med mässa.  
  Sång av Carolin, Åsa, Helena och Kerstin  
 
 
 

V 

E 

http://www.billyheli.se/
http://www.ijuletid.se/
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Julklappstips från bokbordet! 
 
I boken ”Hopp för Sverige” har sjutton kristna ledare samlat sina tankar kring det svenska samhället 
och vad som krävs för att det ska genomsyras av den kristna tron. Christoffer Abrahamsson läser ett 
manifest som både väcker längtan och frågor. 
Vad är det som gör kyrkan till kyrka? Finns det omistliga saker som kännetecknar den, oavsett tid och 
plats? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad är det som gör kyrkan till kyrka?  
Finns det omistliga saker som kännetecknar den, oavsett tid och plats? 
”Kristi kyrka” tar sig engagerat an dessa frågor och presenterar ett kyrkoprogram som vill förvalta, 
förnya och förena kyrkans rikedomar från fornkyrka till frikyrka. Syftet är att påminna hela kyrkan om 
dess behov av att återvända till det centrala i den kristna tron. 

 
”Ateisten som visste för mycket”. Ateismen har de senaste åren klivit fram allt mer i rampljuset. Men 
har den tagit sig vatten över huvudet? Flyger ateismen högre än vingarna bär? Med en härlig 
blandning av humor och allvar börjar Andy Bannister nysta och dra i de många lösa trådar som finns i 
den stickade kofta som kallas nyateism. Resultatet är stor underhållning. Adrian Plass skriver: "Fick 
mig att skratta, fick mig att tänka, fick mig att gråta." 

 
Evangeliekuben är en kub som du kan vrida och öppna upp nya bilder med, trots att 
kuben sitter ihop. Du kan faktiskt visa sju olika bilder, om Guds räddningsplan för 
oss människor. 
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-sidan 
 
 

 

Terminsstart v 4 2019  
Öppet hus:   
Måndagar kl 9-11.30 
Onsdagar kl 9-11.30 
Torsdagar kl 9-11.30 
(stängt lov/studie/helgdagar) 
 
*stängt:  
onsdag 29 jan 
sportlov 18 feb – 22 feb 
studiedag 20 mars 
 
”Kyrkis” 
Tisdagar kl 9-11 
 
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 
 
 

Diskantkören och Mariakören  Terminsstart v 4     
Diskantkören:  åk 0–3, onsdagar kl 14.15-15.30   
Mariakören:  åk 4–6, torsdagar kl 14.15-15.30  
Ledare Kerstin Sturesson, tel 070-550 73 69  
  
Ungdomskören    
Ungdomskören:  åk 7 och uppåt,  
torsdagar kl 16-17.45  
Ledare Mats Lunnergård, tel 070-492 14 47 

BU 
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. 
 

mailto:karolin.fagerblom@svenskakyrkan.se
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Familjegudstjänster 
Söndag 2 december - 1 Advent - kl 11 i Vittsjö kyrka. Barn- och ungdomskörerna samt 
barngrupperna medverkar. Efter gudstjänsten är det julfest i församlingshemmet för inbjudna. 
 
 

 Söndagen den 3 februari! 
I Verums kyrka kl 10 och i Vittsjö kyrka kl 14. 
I gudstjänsterna delas Bibeln ut till de barn i församlingarna som fyller 6 år under 2019. 
Dessutom får de barn som döpts under 2018 i Vittsjö och Verums kyrkor samt Emmaljunga, 
var sin dopängel. 
 

 
 

Konfirmander!! Vårterminen startar måndag 21 januari! 
 
 
 

 

TG 
Fredagen den 14 december: 
Julavslutning 
 
Terminsstart 2019 den 18 januari 
 
Har du frågor ring Algot 0733-888774 
 

Ni hittar också info på Fb: 
Tonårsgrupp Vittsjö 
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örsidan 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kyrkokören medverkar: 
2 dec  kl 9 Adventsgudstjänst i Verums kyrka 
9 dec  kl 17 Julens sånger i Vittsjö kyrka 
25 dec kl 6 Julotta i Verums kyrka 
11 jan kl 19 Konsert i Verums kyrka 
 

 

Ungdomskören medverkar: 
2 dec  kl 11 Familjegudstjänst i Vittsjö kyrka 
9 dec kl 17 Julens sånger i Vittsjö kyrka 
14 dec kl 15 Lucia för PRO i Vittsjö församlingshem 
16 dec kl 18 Luciagudstjänst i Emmaljunga 

 
 

Maria- och Diskantkörerna medverkar: 
2 dec kl 11 Familjegudstjänst i Vittsjö kyrka 
9 dec  kl 17 Julens sånger i Vittsjö kyrka 
14 dec kl 15 Lucia för PRO i Vittsjö församlingshem 
16 dec kl 18 Luciagudstjänst i Emmaljunga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K Ledare för Kyrkokören och 
Ungdomskören: 
Mats Lunnergård 
0704-921447 
 
Ledare för Mariakören och 
Diskantkören: 
Kerstin Sturesson 
0705-507369 

Julens sånger  9 dec kl 17 i Vittsjö kyrka 

Trumpet: Leif Thorsén m.fl 
Solist: Rune Svensson 
Kyrkokören och Luciatåg med barn- och ungdomskörerna. 
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Legala nyheter  
 
 

Verums församling 
 

VIGDA: Hanna Odeberg & Svante Ralsgård Maglaröd 
 
 
 

Vittsjö församling 
 

DÖPTA: Wilton Vince Waldemar Carlberg Bjärnum 
 Nils Olof Alvar Olsson   Vittsjö 

Hulda Ruth Maria Frostensson  Vittsjö 
Liam Milo Emil Bernsheim Lindberg Vittsjö 

 
AVLIDNA:  Benny Ljung Bökholm 62 år 

Cina Holmberg Vittsjö 90 år 
Kerstin Ahlqvist Tyringe 95 år 
Anna-Stina Johansson Emmaljunga 92 år 
Lilian Larsson Vittsjö 97 år 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Är ni döpta in i Kristus  

har ni också iklätt er Kristus.  

Nu är ingen längre jude eller grek,  

slav eller fri, man eller kvinna.  

Alla är ni ett i Kristus Jesus. 
 

Galaterbrevet, kapitel 3, verserna 27-28 
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Pastorsexpeditionen, Hårsjövägen 8 
är öppen för besök: Tisdag 10–12 och torsdag 10–12 
eller efter överenskommelse  
Tel tid vardagar kl 10-12  

236 50 
 

e-post: vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
webb: www.svenskakyrkan.se/vittsjo 
postadress: 
Vittsjö-Verums pastorat, Box 1, 282 04 Vittsjö 

 

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 0705–507369 
Vaktmästarexpeditionen Vittsjö 
Tel.tid fred 9.30-10 

236 62 

Kyrkvaktmästare Sam Larsson 0708–956350 
Kyrkvaktmästare Verum 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 
Eva Andreasson 

0701-414432 

Ordförande Verums Församlingsråd 
Ingvar Larsson 

911 00 

Ordförande Kyrkogårds- o Fastighetsutskott 
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 

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