KYRKNYTT
Vittsjö-Verums pastorat

Juni - Augusti 2020

Så länge jorden
består ska sådd och
skörd, köld och
värme, sommar och
vinter, dag och natt
aldrig upphöra.”
1 Mos 8:22
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Under solen
”Vad som har varit kommer att vara,
vad som har skett skall ske igen.
Det finns ingenting nytt under solen”
(Pred 1:9)
Predikarens ord slår mig där jag sitter och skriver – även om jag först inte håller med. Det känns
verkligen som omvälvande tider i pastoratet med så mycket som skett – och som är på gång. Som
nybliven kyrkoherde inser man snabbt att det är en hel del skillnader i arbetsuppgifter från tidigare,
vilket både är roligt, spännande och utmanande. Det blir också en omställning för medarbetare, ideella
och medlemmar i pastoratet. Tillsammans har vi ju en uppgift i att förvalta, förädla och förränta det
goda som givits oss av tidigare generationer i vår vision att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och
efterföljd.
Det är roligt med nya medarbetare – men också vemodigt när personer man är van att samtala och
arbeta tillsammans med går i pension. Och så kom viruset som nog många både tänker på, samtalar
om och säkert också oroar sig för.
Som människa är man ju så van vid att mycket är sig likt. Och man vänjer sig också ofta, efter ett tag,
då förändringar sker. Och då blir ”det nya” efter ett tag ”det vanliga”. I pastoratet har också en hel del
verksamhet ställts in – eller ställts om – i samband med Corona. Därför var det också med blandade
känslor som vi fick ta emot våra nya komminister Sven Röstin till pastoratet. Glädje och förväntan över
den kallelse som fick ett gensvar men också märkligt då vi inte kunde vara fler än 50 personer på
folkhälsomyndighetens inrådan att fira denna glädje. Jag vill ta tillfället i akt att utrycka min glädje och
tacksamhet över att Sven valt att tjänstgöra hos oss med sina gåvor, sina erfarenheter och sin
personlighet.
Vi kommer också i sommar ha glädjen över att få ta emot en ny medarbetare i Ingrid Lindberg som
börjar sin tjänst som vaktmästare i pastoratet den 1 juni. Ingrid har tidigare hoppat in och arbetat hos
oss och är för många ett känt ansikte. Det var därför enormt roligt när hon gensvarade på kallelsen att
tjänstgöra tillsammans med oss i pastoratet.
Lite utförligare presentation av våra nya medarbetare kommer.
Jag vill också ta tillfället i akt att tacka våra tidigare medarbetare som gått/går i pension. Vår
kyrkoherde emeritus Carl-Olof Danielsson vars generositet, vänskap och tålamod kommit att betyda så
mycket för mig rent personligen och som under så många år axlat herdeskapet i pastoratet:
– Manteln och skorna känns fortfarande lite stora att fylla, men med lite tidningspapper skall
det nog gå! Tack för en härlig tid tillsammans!
Jag vill också tacka vår vaktmästare Sam Larsson som under sommaren går i pension. Inte bara
fåglarna sjunger på kyrkogården i Vittsjö, även Sam har fyllt såväl kyrkogård som gudstjänster och
förrättningar med sång som så ofta berikat och förhöjt våra sammankomster. Med positiv inställning
och uppmuntrande ord har han också varit med och bidragit till den goda stämning som så väl behövs i
ett arbetslag. Hans sista gudstjänst som vaktmästare blir den 7 juni.
- Vi önskar dig allt gott i din nya tjänst som glad pensionär!
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Men även om det både skett och sker en hel del i pastoratet som kan kännas omvälvande så står
Bibelordet fast och det påminner ännu en gång om tingen som sker under solen.
Medarbetare börjar – medarbetare slutar sin tjänst. Inte heller är det första gången kyrkan möter
utmaningar i virus och pandemier. Verksamheter har startats – verksamheter har pausats, ställts in,
ställts om. Inte heller detta är något nytt egentligen – bara en variation av det som tidigare skett och
det som tidigare generationer mött. Och i allt detta har Gud stått med; stöttat, inspirerat, tröstat,
förmanat, gett styrka och kraft, vishet och uppenbarelse – och det är en uppmuntrande tanke. En tanke
att bära med sig under sommarens soliga dagar och en påminnelse att ta väl vara på de dagar vi får till
skänks – att förvalta på bästa sätt.
Jag önskar er många sådana dagar i sommar – och också dagar av rekreation, vila, reflektion.
Under solen.
Guds rika välsignelse!
I Kristus
Stefan Dahlström

Att vänta aktivt
Att bygga upp och fördjupa olika relationer tar alltid tid, och det får det
göra! Men inte trodde jag att det skulle bli så här…
Häromdagen sa min fru Lena: ”Du är alltid så glad när du kommer hem
från jobbet!” Och visst har hon rätt. Jag är så tacksam och glad över att
äntligen ha fått ”landa” i Vittsjö och Verums pastorat. Nu senast har jag
varit sjukhuspräst i elva år och dessförinnan har jag arbetat i ett par
församlingar i ytterligare elva. Så nu hade jag kavlat upp ärmarna för att
ta mig an arbetet som komminister, ”andrepräst” i Vittsjö och Verum.
Men som bekant, det har ju blivit annorlunda på många sätt med tanke på dessa tider (”C-tider” hörde
jag någon kalla dem). En röd tråd i prästarbetet är ju givetvis att träffa och lära känna människor. Så
detta spännande arbete har saktats ner något alldeles. Men arbete finns det alltid, så jag får istället se
fram emot att först när c-tiderna är över, växla upp.
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För sjukhusprästen står själavården på ett
särskilt sätt i centrum och jag hoppas så att
våra församlingar ska få nytta och glädje av
min erfarenhet av detta. Min önskan är att
du, vare sig du kallar dig kristen eller inte,
hör av dig om du vill sitta ner och prata om
sådant som ligger på ditt hjärta. Det sker
något stort när man får berätta om sina
tankar och bli sedd som den man är. Det
behöver vi alla. Och som kristen och som
präst har jag ju erfarenheten att Gud är den
som verkligen känner oss på djupet. Här
blir själavården en del av Guds verkstad
där Han bit för bit får leda oss till allt större helhet och närhet till Honom.
Hur ser din väg till helhet ut? Samma fråga kan formuleras: hur ser din djupaste längtan ut? För vår
djupaste längtan är vårt andliga spårsinne. För mitt i livets trasighet och krokighet släpper Gud aldrig
taget om oss och Han har lagt ner sin goda vilja i oss. Den sammanfaller med vår djupaste längtan. Så
låt oss tillsammans och enskilt ta reda på vad den är. Med eller utan virus tar detta tid. Så det får det
väl göra då, då.

I

Sven Röstin

nfo från KristnaSamrådsgruppen

”Herren gick framför dem, om dagen i en
molnpelare för att visa dem vägen och om natten
i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt
kunde de vandra både dag och natt.” 2 Mos 13:21
Tiden nu är ”ur led” och vi kan inte ha våra träffar som förut.
Bönesamlingarna är inställda tills vidare. Håll utkik på vår Facebook-sida, Vittsjö Verums
pastorat, och på hemsidan, www.svenskakyrkan.se/vittsjo där aktuell information läggs
upp. Även Kristna Samrådsgruppen har en Facebook-sida, Kristna Samrådsgruppen i
Vittsjö, där info läggs upp.
Vittsjödagen är inställd så det blir inga gräddade pannkakor i år.
Vi hoppas och ber att vår mötesserie, 1-4 oktober, kan genomföras.
Med Gud vandrande vid vår sida har vi ingenting att vara rädda för.
All gott o Guds välsignelse!
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Fasteinsamlingen 2020
VERUM
Kollekter
VITTSJÖ
Kollekter
Vittsjö syförening
Bröd försäljning
Bössa
Ost försäljning
EMMALJUNGA
Kollekt
Hela kyrkan sjunger, försäljning
Totalt

4 111kr
1 829 kr
3 000 kr
1 561 kr
946 kr
3 070 kr
10 406kr
183 kr
3036 kr
3 219 kr
17 736 kr

Ett stort TACK till alla som bidragit till det goda resultatet ni är fantastiska.
Tyvärr har ju många av de planerade aktiviteterna blivit inställda på grund av Covid-19.
Årets resultat blir av den anledningen knappt hälften av föregående års.

Dessa glada gossar sålde ost i Vittsjöhallen,
till förmån för Fasteinsamlingen.

STORT TACK
till
ICA Nära Vittsjö
för sponsringen
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Sommaren i våra församlingar
Med reservation för ev. ändringar, se predikoturerna i Norra Skåne,
Facebook Vittsjö-Verums pastorat eller www.svenskakyrkan.se/vittsjo

Juli

Juni
7
Heliga Tref dag
Emmaljunga kl 9 Gudstjänst
Vittsjö
kl 11 Mässa

5
Verum
Vittsjö

4 sön e Tref
kl 9 Gudstjänst
kl 11 Mässa

14
Vittsjö
Verum

1 sön e Tref
kl 9 Gudstjänst
kl 11 Gudstjänst

6-10
Vittsjö

Sommarkyrka
kl 13-15

19
Vittsjö

Midsommarafton
kl 22 Musik i midsommartid.
Boel, Malin o Marie Bengtsson.

20
Verum

Midsommardagen
kl 11 Gudstjänst

21
Mörkhult

Johannes Döpares dag
kl 14 Friluftsgudstjänst

28
Vittsjö
Verum

3 sön e Tref
kl 9 Gudstjänst
kl 11 Mässa

8
Sjöstugan

Onsdag
kl 18.30 Musik i sommarkväll.
Mats o Sam *
*Under förutsättning att högst 50 persgränsen upphört
12
Vittsjö
Verum

Apostladagen
kl 9 Gudstjänst
kl 11 Mässa

19
Vittsjö

6 sön e Tref
kl 18 Musik i sommarkväll

26
Verum
Vittsjö

Kristi förklarings dag
kl 9 Gudstjänst
kl 11 Mässa

Hälsning från Calle Adolfson
Det är jobbiga tider just nu. Jag tänker på en gammal kompis, som berättar att det inte växte något på
åkrarna och husdjurens antal förminskades. Men ändå fortsätter han:
Likväl vill jag glädja mig i Herren, och fröjda mig i min frälsnings Gud.
Herren, Herren är min starkhet
(gamla översättningen).
Min gamle kompis är profeten Habackuk, som skrev detta i kap 3:17 – 19. Det finns en dikt,
som beskriver detta.
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Augusti
2
8 sön e Tref
Emmaljunga kl 11 Mässa

Hemmagudstjänst?
Vill du delta i en gudstjänst eller andakt hemma
hos dig?
När du inte kan komma till kyrkan, kommer
kyrkan gärna till dig!

5
Sjöstugan

Onsdag
kl 18.30 Musik i sommarkväll.
Dan-Inge Olsson mfl *
*Under förutsättning att högst 50 pers-gränsen
upphört
9
Vittsjö
Verum

9 sön e Tref
kl 9 Gudstjänst
kl 11 Mässa

16
Vittsjö

10 sön e Tref
kl 11 Mässa

23
Verum
Vittsjö

11 sön e tref
kl 9 Gudstjänst
kl 11 Gudstjänst

30
Vittsjö
Verum

12 sön e Tref
kl 9 Gudstjänst
kl 11 Mässa

Gör så här: samla minst fem personer; grannar,
vänner eller bekanta och ”beställ” en liten
friluftsgudstjänst hemma hos dig, eller i
närheten.
Då kommer vi gärna, en musiker och en präst
så att vi tillsammans kan sjunga, läsa i Bibeln,
be och, om ni vill, fira nattvard. Allt detta på ett
”virus-säkert” sätt.
När? Varje onsdag kl. 14.00 under
sommarmånaderna.
Ring till tjänstgörande musiker
Mats 0704–921447, vecka 23-29
Kerstin 0705-507369, vecka 30-35

Jag vägrar att resignera
ge upp i all motståndsblåst.
Jag vägrar att kapitulera,
fast ställningen just nu är låst.

Fast lagård och stall stå tomma
och fruktträd och fält ödelagt,
jag trotsigt och trosvisst får komma
med löftesord som du har sagt.

Jag följer den gamle profeten
och säger ”ändå” och ”likväl”,
forcerar nu smärtan, förtreten
och intalar tro till min själ.

Nivån i tacksägelse källa,
jag vägrar att sänka i dag,
nej, frejdigt skall glädje framvälla,
till frälsningens Gud hastar jag.

Ej längre mitt fikonträd knoppas,
bland vinträd frukter ej finns.
Likväl vill jag fröjdas och hoppas,
de urgamla Skriftorden minns.

Fast molnen gå lågt och ses tunga
och tillvarons tröstegrund svag,
jag trotsigt och trosvisst vill sjunga,
därtill har min själ sitt behag.
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Är du inte döpt?
Det är aldrig försent. Dopet erbjuds alla, stora som små!
Ta kontakt med oss på pastorsexp tel 0451-23650
Vi förrättar helst dop i församlingens gemenskap vid söndagens gudstjänst.
Vi erbjuder även möjlighet till dop följande lördag i sommar: 13 juni.

BU

-sidan

Barn- och
ungdomssidan

All barn- och körverksamhet lades ner i mitten av mars
och så är det ännu.

Det vi ställt om till under våren är att Öppet hus tagit gemensamma promenader i maj månad.
Vi vet inget om hur hösten blir men hoppas naturligtvis att vi ska kunna öppna verksamheten igen.
Håll utkik på vår sida på Facebook, BU-sidan för Vittsjö-Verum församlingar, och på vår hemsida,
www.svenskakyrkan.se/vittsjo

Hoppas vi
träffas i höst!
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Legala nyheter
Verums församling
AVLIDNA: Maja Kristensson
Gerda Torstensson

Hässleholm
Verum

88 år
96 år

Vittsjö församling
DÖPTA:

Ulla Ida Elisabeth Tufvesson
Vittsjö
Hanna Jennie Kristina Nilsson Snärshult

AVLIDNA: Mayna Gagnemo
Ingrid Andersson
Maj Lindquist
Kurt Mattisson
Majbritt Svensson

Vittsjö
Vittsjö
Vittsjö
Vittsjö
Vittsjö

83 år
77 år
97 år
89 år
74 år

Tyvärr har det skett den del stölder på
Vittsjö kyrkogård den senaste tiden.
Vi som arbetar på kyrkogården gör allt i vår makt för att förhindra detta,
men kyrkogården är stor och vi kan inte vara på vakt dygnet runt.
Om vi alla håller ögonen öppna kanske vi tillsammans kan stävja detta.
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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, 282 04 Vittsjö
Kyrkoherde Stefan Dahlström
Komminister Sven Röstin
Kantor Mats Lunnergård
Kantor Kerstin Sturesson
Vaktmästarexpeditionen
Tel.tid fred 9.30-10
Kyrkvaktmästare Helena Gustavsson
Kamrer Emma Jönsson
Vittsjö församlingshem
Församlingsassistent Karolin Fagerblom
Verums församlingshem
Vaktmästare Emmaljunga Karin Blank
Ordförande Kyrkofullmäktige
Claes Ruderstam
Ordförande Kyrkoråd
Ingvar Larsson
Ordförande Vittsjö Församlingsråd
Eva Andreasson
Ordförande Verums Församlingsråd
Ingvar Larsson
Ordförande Kyrkogårds- o Fastighetsutskott
Bengt-Arne Jönsson

236 51, 0736–444006
0705-551125
236 53, 0704–921447
0705–507369
236 62
0732-025027
236 55
236 60
236 60
0451-911 75
0760–066299
228 84
0451-911 00
0701-414432
0451-911 00
228 95
0708–224465

Gåvor till högtidsdagar eller minnesgåvor
OBS! Ange person och ändamål

Bg 814–7555

Redaktion: Stefan Dahlström, Christina Johansson, Kerstin Sturesson
Foto: Ebbe Epe Persson, Claes Ruderstam
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Anmälan om inträde i Svenska kyrkan
Namn______________________________

Personnr----------------------------------------

Adress_____________________________

Postadress_______________________

Ort och datum_______________________

Telefon__________________________

Namnteckning_____________________________________________________________
Markera det som är aktuellt
o Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning,
år……………….månad……..….…..dag….……….…..
o Jag är döpt i en annan evangelisk-luthersk kyrkans ordning,
år……………….månad……..….…..dag….……….…..
o Jag är döpt i en annan kristen kyrkas ordning,
år……………….månad……..….…..dag….……….…..
och önskar undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
o Jag är inte döpt men önskar undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
o Jag är inte döpt men önskar undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära som
förberedelse för dop
o Jag är konfirmerad i Svenska kyrkans ordning,
år……………….månad……..….…..dag….……….…..
o Jag är konfirmerad i en annan kyrkas ordning,
år……………….månad……..….…..dag….……….…..
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20 anledningar att vara medlem
Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan.
Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska
mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över.
Du som medlem gör allt möjligt!
Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många
viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går till din församling, 1 % går till
rikskyrkan. Här är exempel på var pengarna hamnar:
1. Kyrkans Öppna Förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas
2. Läger, mötesplatser för ungdomar. I Vittsjö har vi till exempel Tonårsgruppen som samlas
varje fredagskväll
3. Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka och människor i kris
4. Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
5. Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
6. Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då
många andra resurser är stängda
7. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd men mera
8. Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
9. Gratis eller subventionerad familjerådgivning
10. Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
11. Ett rikt musikliv med körer och musiker
12. Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
13. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
14. Stöd till de som sörjer
15. Stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i
samhället
16. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
17. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
18. Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
19. Klimatarbete i Sverige och världen
20. Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt
liv

Hur gör man när man anmäler sig?
På sid 19 finns en anmälningsblankett som du kan använda och skicka per post till Vittsjö
Verums Pastorat, Box 1, 282 66 Vittsjö, eller lägga det i pastorsexpeditionens brevlåda.
Man kan också gå in på www.svenskakyrkan.se/medlem/bli-medlem.
Kontakta pastorsexpeditionen om du vill ha hjälp, 0451-23650
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