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David hade levt större delen av sitt liv i Indien, där han hade blivit god vän med pärlfiskaren Rambhau. 
Den två vännerna samtalade ofta om den kristna tron, eftersom David var kristen. Rambhau var 
mycket intresserad men tyckte att kristendomen hade för lättvindiga svar. 
”Er väg till himlen är för enkel. Om jag skulle komma till himlen utan att behöva arbeta för det skulle jag 
känna mig som en tiggare som var där på nåder. Jag vill vara värdig min plats i himmelriket. Jag vill 
förtjäna min plats.” 
Ingenting David sa kunde få Rambhau att ändra inställning, men åren passerade och David och 
Rambhau förblev goda vänner. Så en dag kom Rambhau och knackade på hos David. 
”Jag har något viktigt att berätta för dig”, sa Rambhau. ”Imorgon kommer jag att ge mig av på en lång 
resa till Delhi. Jag har bestämt mig för att gå dit på mina bara knän. Det kommer att visa Gud att jag 
menar allvar, att jag verkligen vill förtjäna en plats i hans rike.” 
”Har du blivit galen?” utropade David. ”Det är ju mer än femtio mil till Delhi! Dina knän kommer att vara 
sönderskrapade långt innan du kommit till Bombay!” 
”Käre vän, du har varit ett stöd för mig i många svåra stunder, och jag har satt stort värde på våra 
samtal om de heliga tingen”, svarade Rambhau. ”Men försök inte övertala mig att avstå från den här 
resan. Det kommer att vara värt allt lidande när den Evige ger mig min belöning. Men jag är inte säker 
på att jag kommer att återvända från resan, och därför är det någonting jag vill visa dig.” 
Rambhau plockade fram en utsökt vacker ask. När han öppnade locket fick David se den vackraste 
pärla han sett i hela sitt liv. 

”Jag har aldrig berättat för dig att jag hade en son”, sa Rambhau med tårar i 
ögonen. ”Också han var pärlfiskare – en långt bättre pärlfiskare än jag 
någonsin varit. Hans livsdröm var att hitta den perfekta pärlan, och det gjorde 
han… Pärlan du ser här är absolut felfri. Men han hade varit för djupt ner, för 
länge, i jakten på pärlan. Den här pärlan kostade hans liv. Han dog bara ett 
par dagar efter att han hade funnit den. Detta är min absolut värdefullaste 

ägodel. Jag vill att du ska ha den som ett minne av vår vänskap.” 
David satt tyst och funderade över vännens ord. Sedan tog han Rambhaus     

händer. 
”Rambhau, pärlan är helt fantastisk. Jag betalar gärna 10 000 dollar för den.” 
”Vad menar du?” frågade Rambhau. ”Jag vill inte sälja pärlan till dig. Det är en gåva från mig till dig!” 
”Ja, men jag kan omöjligt ta emot något så värdefullt”, svarade David. ”Det skulle inte kännas rätt. Låt 
mig få betala dig 10 000 dollar.” 
Rambhau stirrade upprört på sin vän. Vad menade David med att förolämpa honom på det viset? 
”David, den här pärlan är det dyrbaraste jag har. Men det beror inte på pärlans värde i pengar. Förstår 
du inte att den här pärlan skulle inbringa 100 000-tals dollar om jag ville sälja den? Nej, pärlan är 
dyrbar för mig, därför att min son gav sitt liv för att finna den. Jag kan inte sälja den till dig, men jag vill 
ge den till dig. Snälla, ta emot den som en symbol för hur mycket jag uppskattar dig och vår vänskap.” 
”Förstår du då inte?”, sa David stilla. ”Gud erbjuder dig frälsningen som en gåva. Den är så värdefull 
att ingen människa någonsin kan göra sig förtjänst av den. Om du så gjorde 10 000 pilgrimsfärder, 
skulle du aldrig kunna köpa dig en plats i himmelriket. Allt du kan göra är att ta emot den, som ett 
tecken på att Gud älskar dig som sitt eget barn.” 
 
     Ur ”Alltid älskad” 

Den ovärderliga pärlan 
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ittsjö församling 
 

 
Världsböndagen Fredag 1 mars kl 19 
i Vittsjö församlingshem 
Tema: (samhällsansvar) Slovenien 

Come – everything is ready =  
Välkomna, allt är färdigt  
 

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. 

Gäst är Marie Nijimbere, ursprungligen från Burundi men som nu bor i Strömsnäsbruk. Även 

hennes barn kommer och medverkar med sång. 

  

 
Fastekampanjen 3 mars – 14 april  
SAMMA HIMMEL – SAMMA RÄTTIGHETER 

135 miljoner människor i akut behov av humanitärt 
stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns 
människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, 
våld och naturkatastrofer. Svenska kyrkans 
internationella arbete stödjer humanitära insatser över 
hela världen. De gåvor vi samlar in används där behoven är som störst. För de drabbade 
innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv – 
och bidra till hopp och värdighet. Tack! 

Swish: 9001223 Plusgiro: 90 01 22-3 Bankgiro: 900 1223 

V 
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PG 90 01 22-3    BG 900-1223  
 

Gamla sedlar: 

Har inget större värde hemma i byrålådan. Låt oss 

gemensamt göra något bra av dem. Församlingen kommer 

under våren att skicka in till Riksbanken de sedlar som 

kommit in i kollekten sedan de blev ogiltiga och donera dem 

till Svenska kyrkans internationella arbete – 

fasteinsamlingen.  

Vi tar emot sedlar i alla valörer, men ej mynt. Vi ser gärna att 

de lämnas till expeditionen eller  

i kollekten fram till den 21 april 2019. 
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modevisning 

i Vittsjö församlingshem 
Tisdag 12 mars kl 19  

till förmån för kyrkans internationella arbete 
 

Dam- och herrkläder  
 

från Jansens, Hässleholm 
 

Barnkläder 
  

Nick och Nora, Markaryd 
 

50 kr inträde + fika 

Välkomna! 
Arrangör  
Svenska kyrkan 

 



6 
 

 
 
 

 

 

 

BÄRARE 

Vi behöver fler bärare till vårt bärlag i pastoratet. 
 

En gammal fin tradition vid jordbegravningar för att hedra de avlidna 
på resan till den sista vilan. Många undrar vad en bärare gör och vad 
som krävs. Vi tänker i korthet förklara det. 
 

Man sitter med under begravningsgudstjänsten och när det är dags att 
bära ut kistan samlas man runt den och bär ut den till en kistvagn som 
hjälper bärarna ut till gravplatsen på kyrkogården. Där placeras kistan 
över graven och sänks senare ner med hjälp av bärlinor som 
placerats ut under kistan. 
 

En liten ersättning och eventuell bilersättning erbjuds för de som utför 
denna tjänst 

Sopplunch   Torsdag kl 11.50    
21 mars  Rolf Andersson – ”Mina år i kyrkans tjänst” 

 

Brödförsäljning Lördag 23 mars 

på ICA Nära Vittsjö   från kl 10 

Prästostförsäljning Lördag 13 april 

på ICA Nära Vittsjö   från kl 10 

Palmsöndagen Söndag 14 april 

Verum kl 9  Gudstjänst. Sång av Ungdomskören 
 Efter gudstjänsten brödauktion i församlingshemmet  
 till förmån för fasteinsamlingen 

 Vittsjö kl 11 Gudstjänst. Sång av Ungdomskören 
Efter gudstjänsten korvgrillning. Ta chansen att äta 
korv och samtidigt bidra till fasteinsamlingen!  
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nfo från Kristna 
Samrådsgruppen  

 
 
 
 
 
 
 
 

I 
Vecka 21, 21-26 maj 2019,   
Tältmötesserie på Marknadsplatsen i Vittsjö   Tema ”Ett nådens år” 
Vardagkvällar kl 19 -- Söndag kl 10 
Tisdag 21 maj:  Christian Sturesson 
Onsdag 22 maj: Magnus Persson 
Torsdag 23 maj:  Ungdomarna har ordet och tonen 
Fredag 24 maj: Peter Ljunggren. Kyrkokören 
Lördag 25 maj: Peter Ljunggren 
Söndag 26 maj: Mässa Stefan Dahlström 

 

Kristna Samrådsgruppen ordnar en 

Gemenskapsdag  

i Vittsjö Missionshus söndagen 28 april kl 14 
ALLA VÄLKOMNA! 

 

Ekumenisk bön  Tisdagar kl 18.30 
19 mars   Vittsjö församlingshem  
9 april  Snärshults missionshus 
14 maj   ELM Vittsjö missionshus 
6 juni  Smyrnakyrkan, ”Sverigebönen” 

Lördagsfika… 
Lördagar kl 14-16 i Vittsjö församlingshem. ALLA är välkomna! 

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? Följande måndagar kl 18.30: 11 mars, 29 april, 13 maj och 10 juni 
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Våren i våra församlingar 

    SD = Stefan 
Dahlström 

  CD = Carl-Olof Danielsson 
 

 
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  kl 19 Hela kyrkan sjunger. 

Kyrkokören 
 
10 1 sön i Fastan SD 
Vittsjö kl 11 Mässa 
Verum kl 14 Gudstjänst LRF’s kyrksöndag 
 
11 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 
12 Tisdag 
Vittsjö fh kl 19 Modevisning  

till förmån för fasteinsaml 
   
14  Torsdag  
Emmaljunga kl 19 Hela kyrkan sjunger. 
 Kyrkokören  
 
17 2 sön i Fastan CD 
Vittsjö  kl 9 Gudstjänst 
Verum kl 11 Mässa 
    
18 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Mässa  
    

21 Torsdag  
Vittsjö fh kl 11.50 Sopplunch  

Rolf Andersson ‘’Mina år i  
kyrkans tjänst’’  

 
23 Lördag 

Brödförsäljning vid ICA 
 
24 Jungfru Marie beb.d SD 
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Verum kl 11 Gudstjänst 
 
31 Midfastosönd CD 
Vittsjö kl 10 Mässa  
 

April 
3  Onsdag 
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
  
7 5 sön i Fastan CD 
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Emmaljunga kl 11 Mässa 
 
13  Lördag  

Prästostförsäljning vid ICA  
    
14  Palmsön SD  
Verum kl 9 Gudstjänst. Ungdomskören 

Brödauktion i fh 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst. Ungdomskören 
 Korvgrillning efter gudstjänsten 
 
Passionsandakter i Vittsjö kyrka 
15 Måndag kl 18.30 
16 Tisdag kl 18.30 
17  Onsdag kl 18.30 
 
 

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



9 
 

18 Skärtorsdag CD 
Verum kl 18 Mässa 
Vittsjö kl 19.30 Mässa 
 
 
19 Långfredagen SD 
Vittsjö kl 9 Långfredagsgudstjänst. 
 Kyrkokören 
Verum kl 11 Långfredagsgudstjänst 
 Kyrkokören 
    
21 Påskdagen CD 
Verum kl 9 Påskgudstjänst. 
 Kyrkokören 
Vittsjö kl 11 Familjegudstjänst. 
 Barnen, ungdoms- o barnkörerna 
 
22 Annandag Påsk SD 
Emmaljunga kl 10 Påskgudstjänst. 
 Sång Helena, Åsa o Kerstin 
 
25 Torsdag 
Vittsjö fh kl 11.50 Sopplunch Lasse Kvist 
 
27 Lördag 
Vittsjö kl 11 Konfirmation med mässa 
 
28 2 sön i Påsktiden CD 
Verum kl 18 Vårkonsert. 
 Manskören 90 år 
 
 
 
 

 
29 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 

Maj    
5 3 sön i Påsktiden SD 
Vittsjö kl 10 Mässa 
 
12  4 sön i Påsktiden CD 
Vittsjö kl 10 Mässa 
 
13 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 
19  5 sön i Påsktiden SD  
Vittsjö kl 8 Vårkonsert. 
 Kyrkokören. Mikael Järlestrand 
 
26 Bönsöndagen SD 
Marknadsplatsen kl 10 Mässa 
 
30 Kristi himmelf.dag  

Staffan Bråliden 
Uggletorpsstugan kl 9 Friluftsgudstjänst 
Verum kl 11 SPF’s kyrksöndag 
    

Juni 
2 Sön f Pingst 
Verum kl 9 Morgonbön 
 Pilgrimsvandring till Vittsjö 
 
10 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar

 

Önskas kyrkskjuts till våra gudstjänster?  
Följande personer erbjuder denna tjänst i mån av tid: 
 
Eva Andreasson 070-14 14 432 
John Sturesson 070-928 94 67 
Olle Ottosson 070-985 53 28 
Ingegerd Blomqvist 076-899 55 55, 0451-250 28 
 
De församlingsbor som önskar denna tjänst tar själv kontakt med någon av ovanstående. 
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 erums församling 
 

Bjärnums manskörs syfte är att sprida glädje i bygden 

  
Vår verksamhet präglas av 
sångarglädje och vi strävar 
efter att sprida ett glatt 
budskap till både unga och 
gamla! 
Vi är en opolitisk och ideell 
förening som framförallt 
verkar i den egna 
kommunen. 
Vår repertoar består av både 
traditionella och andliga 
sånger. 
 
Den 1 mars 1929 bildade 
Adolf Nilsson för tredje gången en manskör i Bjärnum. Den fick namnet Bjärnums Manskör och 
räknade vid starten 12 medlemmar. Sångarentusiasten Adolf Nilsson samlade sina medlemmar under 
mottot ”Sången ädla känslor föder”. 
Adolf Nilsson var Manskörens ledare i 27 år och han var mycket uppskattad och respekterad. Tack 
vare hans framsynthet och energi, kan vi idag glädjas åt, att Bjärnums Manskör finns. 
 
Idag har kören 25 medlemmar, och leds sedan 1962 av Curt Nilsson.  
Bjärnums Manskör präglas av sångarglädje och vi vill gärna förmedla denna sångarglädje i bygden. 
 
 
 
 
 

 
 

mmaljunga 
 Torsdag 14 mars kl 19  

”Hela kyrkan sjunger” med Vittsjö kyrkokör Insamling 
till förmån för fasteinsamlingen 

 Annandag Påsk 22 april kl 10 
  Påskgudstjänst. Sång av Helena, Åsa och Kerstin  

 

V 

E 

Grattis 90-åringen 

Vårkonsert Verums kyrka 28 april kl 18 
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Kyrkogårdarna i Verum och Vittsjö 
 
Vi har under några år aktivt arbetat med att säkra gravanordingar i vårt pastorat. Detta har lett till att 
över 250 st gravstenar har säkrats av våra vaktmästare. Ett fantastiskt arbete som har gjort att våra 
kyrkogårdar sluppit en massa stöttor och nedlagda stenar. 
 

Vi kommer under våren att fortsätta med detta arbete. Kontrollen sker i tre steg: Okulär, vinkel - 
Dubbkontroll - Belastning och vinkelmätning. Gravstenarna skall tåla 35 kg tryck eller drag. 
 
 

Vi erbjuder även skötsel av gravarna.  
Aktuell prislista finns att få på 
expeditionen eller att läsa på våra 
anslagstavlor.  
Det finns olika sätt att teckna avtalen; 
1 års avtal, vilket innebär att man 
faktureras årligen innan säsongen börjar, 
avtalet måste sägas upp. 
3 års avtal, man faktureras för tre års 
skötsel. 
Avräkningsavtal, man betalar in en 
större summa som det görs årliga 
avräkningar ifrån. 
 
 

Samtliga avtal kan kombineras med 
olika tillval. 
Fördelen med att dela upp avtalen 
mellan skötsel och tillval är att man själv 
kan plantera men ända alltid ha den 
skött och vattnad. 
 
 

Var gärna uppmärksam på om det 
sitter skyltar där vi ber er kontakta 
expeditionen. Vi saknar 
gravrättsinnehavare till många 
gravplatser. När det inte finns någon 
aktiv gravrättsinnehavare riskerar den att 
plockas bort.  
Sökskylten står i två år sedan 
annonseras den. Har 
ingen hör av sig under den perioden och 
den inte har fått klassning värdefull, 
mycket värdefull plockas stenen bort och 
lägg i raden för återlämnade stenar. 
 

Prislista för gravskötsel 2019* 
 

Årskostnad för Gräs Singel 

Grundavgift enbart gräs 155 kr 

1 plats grundskötsel 495 kr 645 kr 

2 plats grundskötsel 615 kr 795 kr 

3 plats grundskötsel 745 kr 980 kr 

 

I grundskötseln ingår vårstädning, ogräsrensning i rabatt, 

komplettering av jord och vattning vid behov sommartid. Trimning 

av gräs vid gravanordning. 

För singelgravarna ingår även skötsel av singelyta. 

Övriga storlekar enl särskild beräkning (mer än 3 platser) 

 

Valfria tillval som kan kombineras som man vill utöver 

grundskötseln. 

(Endast vid tecknande av skötselavtal) 

Påsklilja 55 kr/år 

Vårblommor (5 st penséer) 95 kr/år 

Sommarblommor (5 st t ex isbegonia) 95 kr/år 

Granris 65 kr/år 

Krans/vinterdekoration 90 kr/år 

Tvättning av gravsten  180 kr/år 
 

Utöver skötselavtalen erbjuds: 

Gravljus till befintlig lykta 70 kr/st 

Bevattning av rabatt en säsong (april-sep) 310 kr 

Tvättning av gravsten 360 kr/tim 

Iordningställande av gravplats 360 kr/tim 

(t ex borttagning av rabatt, stora växter, rättning av blomsterram 

mm) 
 

Förlängning av gravrätt (15 år) 300 kr 
 

För tecknande av avtal kontaktar ni oss på pastorsexpeditionen  

0451 236 50,  

vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se 

Man kan teckna: 

1 års avtal, vilket innebär att man faktureras årligen innan säsongen 

börjar. 

3 års avtal, man faktureras för tre års skötsel. 

Avräkningsavtal, man betalar in en större summa som det görs 

årliga avräkningar ifrån. 

 

* prislistan justeras årligen 
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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:  
studiedag 20 mars 
Påsklov 15-18 april 
 
”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       
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 21 april - Påskdagen - kl 11 i Vittsjö kyrka. Barn- och ungdomskörerna samt 
barngrupperna medverkar.  
 
 
 
 

 
 

Konfirmander!! Konfirmation lördag 27 april kl 11! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi saknar en dopklänning som vi har till utlåning i församlingen. 
Är det någon som vet var den finns? 
Välkommen att lämna in den på pastorsexpeditionen 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG 
Fredagar kl 19-22 
 
Har du frågor ring Algot 0733-888774 
 

Ni hittar också info på Fb: 
Tonårsgrupp Vittsjö 

 

Efterlysning 
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örsidan 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kyrkokören medverkar: 
Verum torsdag 7 mars kl 19, ”Hela kyrkan sjunger” 
Emmaljunga torsdag 14 mars kl 19, ”Hela kyrkan sjunger” 
Vittsjö fredag 19 april kl 9, Långfredagsgudstjänst 
Verum fredag 19 april, Långfredagsgudstjänst 
Verum söndag 21 april kl 9, Påskgudstjänst 
Verum 19 maj kl 18, Vårkonsert med Mikael Järlestrand 
Vittsjö 24 maj kl 19, Tältmöte på Marknadsplatsen  

 
 

Ungdomskören medverkar: 
Vittsjö söndag 3 mars kl 11, Gudstjänst 
Vittsjö söndag 24 mars kl 9, Gudstjänst 
Verum söndag 24 mars kl 11, Gudstjänst      
Verum söndag 14 april kl 11, Gudstjänst 
Vittsjö söndag 14 april kl 9, Gudstjänst 
Vittsjö söndag 21 april kl 11, Familjegudstjänst 
 
 

Maria- och Diskantkörerna medverkar: 
Vittsjö söndag 21 april kl 11, Familjegudstjänst 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

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

  Verums församling 
 

 
  DÖPTA:  Rolf Jörgen Texas Torgny Rydén   Stavshult 

 
 
  Vittsjö församling 
 
 

 DÖPTA: Karl Leon Milan Björk Vittsjö 
Milo Mikael Markus Olofsson Jansson Vittsjö 
Milly Elsa Leonora Hansson Hässleholm 

 
  VIGDA: Terese Sturesson & Mats Lunnergård  Vittsjö 
 

 AVLIDNA:  Kerstin Almqvist Emmaljunga 95 år 
Axel Axelsson Vittsjö 85 år 
Asta Eneroth Hörja 90 år 
Alice Hugosson Vittsjö 73 år 
Signe Alsén Hässleholm 92 år 
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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, ---  Se sidan 9  
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