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Vittsjö-Verums pastorat September-November 2020 

 

KYRKNYTT 
Jesus säger: 

”Men den som 

dricker av det 

vatten jag ger 

honom ska 

aldrig 

någonsin 

törsta. 

Det vatten jag 

ger blir en källa 

i honom med 

vatten som 

flödar fram till 

evigt liv.” 

                                                                                                                                  
Joh 4:14 
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Betraktelse 

Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på 
oss själva. Vi skall var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger 

upp. Kristus tänkte inte på sig själv, nej, det står skrivet: Dina smädares smädelser föll 
över mig. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår 

uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och 
tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår 

herre Jesu Kristi Gud och fader. 
Rom 15:1-6 

 
Ett ord jag kom på mig själv med att sällan ha predikat över – eller för den delen hört 
många predikningar om – är ordet uthållighet. Kanske för att ordet i sig låter lite jobbigt. 
Segt. Något man vill undvika.  
 
Det är väl antagligen något som inte heller överensstämmer riktigt med den kultur som 
idag råder i samhället. Även om vi gärna talar om långsiktighet och hållbar utveckling – 
så tycks allt ske allt snabbare. Och det ställs mer krav på sådant också. Quick fix – ett 
ord vi importerat och ett begrepp vi gärna vill sälla oss till – i landet som annars gjort sig 
känd för sitt lagom. Översatt skulle det väl bli något i stil med: snabb lösning. Trots att vi 
ofta fått erfara att snabba lösningar – i det långa loppet under historiens gång – ställt till 
det än värre.  
 
OM det börjat brinna och du kan släcka denna brand med en hink vatten men finner fem 
hinkar med vätska så gör du klokt i att först lukta och titta på innehållet innan du häller – 
även om det går snabbare att bara hälla.  
 
Långsiktighet kräver nämligen något som 
inte låter lika lockande som snabba resultat. 
Det kräver uthållighet. Och uthållighet, tråkigt 
nog, får man inte bara. Det kommer som ett 
resultat av vilja, beslutsamhet och tid. Man 
övar sig i uthållighet. Fysiskt genom (en 
smula tråkig) upprepning av en rörelse under 
tid. Här behövs även tålamod. Det kräver 
också viss envishet. Men framför allt tror jag 
att målsättning är viktigt. Att man vet varför man gör det och vilket resultat det kommer 
att ge i längden.  
 
Bibelordet ovan ger oss en sådan: Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss…  
(givetvis står det tyvärr ”alla” och inte bara de jag gillar eller de som inte utmanar mig)   
Så att vi genom vår uthållighet  
(där kom det där tråkiga igen – måste jag verkligen? Räcker det inte med att Gud är 
uthållig?) och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp 
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Men här får vi en nyckel. Gud har gett oss Skriften – som ger oss tröst. Men vår 
uthållighet i kombination med denna tröst som Skriften ger bevarar vårt hopp. Själva 
uthålligheten i detta fall handlar om just Guds ord – samma koppling som Jesus ger oss i 
liknelsen om såningsmannen i Lukasevangeliets 8 kapitel. När Jesus förklarar dess 
betydelse avslutar Han med följande ord: 
Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott 
och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. (Luk 8:15) 
 
Guds ord måste vårdas i ditt hjärta. Du måste ta emot det och ta vara på det – uthålligt. 
Då börjar det att bära frukt. En av dessa frukter är hopp.  
 
Är det något vi behöver idag så är det hopp. En punkt att fästa blicken vid – i vetskap om 
att Gud inte är död. Han är inte heller varken blind för vad som sker i vår värld, döv för 
våra böner eller overksam i världen.  
 
Han ger oss påbudet att tänka på och hjälpa vår nästa. Att använda vår styrka till hjälp 
för de som är svaga. Och det fiffiga är att eftersom vi kan vara svaga på ett område men 
starka på ett annat – så kan vi alla hjälpa varandra.  
 
Låt oss i en tid som denna fundera just på hur vi kan göra detta. Hjälpa vår nästa med 
det vi kan. Och på så sätt bygga kyrka tillsammans.  
 
Just nu har vi vissa begränsningar. Men vi har också andra styrkor.  
Vi kan inte vara fler än 50 på våra gudstjänster – men vi kan ha fler tillfällen.  
I pastoratet har vi öppet kyrkan under dagtid – kom och hjälp oss att fylla kyrkan med 
bön under de timmarna. Tänd ett ljus.  
I Vittsjö kyrka har vi lunchbön tillsammans under vardagarna klockan 12. Välkommen att 
be med oss. 
Klockorna ringer in till lunchbönen.  
 
Under hösten kommer vi att fira mässa tredje måndagskvällen i månaden och på 
morgonen första onsdagen i månaden. Vi kommer fortsätta med eftertankar – vi kommer 
att ställa om barnverksamheten så att denna kan vara igång – men med säkerhet i 
åtanke både för barn, föräldrar och anställda. Vi kommer fortsätta att fira gudstjänst och 
mässa på söndag. Också detta med säkerhet och vishet i åtanke. Men framförallt med 
uthållighet.  
Uthållighet i bön. Uthållighet i Guds ord. Uthållighet i en prövning som kommer att gå 
över. Även om vi också är medvetna om att det kommer att komma andra prövningar och 
andra utmaningar, men också i fast förvissning om att Gud alltid bereder en utväg ur alla 
sådana för den som söker sin tillflykt i Honom.  
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Men nu är inte tiden att ge upp – eller 
slappna av. 
Nu är inte heller tiden att varken förneka 
fara eller lamslås av den. Utan istället 
fortsätta att göra det goda på ett gott och 
vist sätt. Så säkert som möjligt för både 
oss och vår nästa.  
Och följa de restriktioner som finns – 
men inte bara för restriktionernas egen 
skull – utan för varje människas skull 

som riskerar att drabbas – om inte vi också tar ett eget ansvar. Detta kanske innebär att 
vi vid en del tillfällen behöver vara färre än 50 vid någon sammankomst, kanske behöver 
hålla extra mycket avstånd, tvingas avstå något som vi gillar för någon annans säkerhets 
skull. Kanske behöver vi bära handskar och munskydd för att skydda vår nästa. Och i 
varje situation och möte låta omsorgen till vår nästa, Guds vishet och kärlek leda oss. 
Både med hopp och uthållighet. 
 
Och använda tiden väl.  
Reflektera över vad som 
är viktigt i våra liv. 
Kanske även omprioritera 
en del. Eller planera. Eller 
strukturera. 
Synkronisera vår vilja lite 
bättre med Hans vilja 
som verkligen vet vad vi 
innerst inne vill och 
behöver. 
 
Ta den där tiden till att 
promenera, läsa, be, ringa någon som behöver ett samtal, samtala över balkongen med 
grannen som vi kanske inte ens talat med, tala om Gud med någon som inte vet att Han 
finns och älskar dem. 
Och ta den där tiden med Gud.  
Lära känna Honom – eller lära känna Honom bättre för dig som gått vid Hans sida ett 
tag. 
 
Gud välsigne dig! 
I Kristus 
Stefan Dahlström 
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    nfo från Kristna 
Samrådsgruppen 

 
 
 

 
 

Mötesserie 1-4 oktober  

(med stor reservation! Håll utkik i Norra Skåne, facebooksidan 
”Vittsjö-Verums församlingar” och på vår hemsida) 

Torsdag, fredag och lördag kl 19 träffas vi i Vittsjö församlingshem.  
Fredag 2 oktober kommer Jonas Helgesson.   
Söndag 4 oktober är det Mässa kl 11 i Vittsjö kyrka 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

           Eftertankar 

Brottas du också med frågor om  
kristen tro?  

Välkommen till ”Eftertankar”     
  

Tillsammans utforskar vi  
frågor och svar;  

föredrag och frågestund.  
Var? Vittsjö församlingshem. 

När? Måndagarna 28/9, 12/10 och 30/11 
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Hösten i våra 
församlingar 

 

 

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

Vittsjö kyrka 
Lunchbön vardagar, mån-fre, kl 12. 
Alla välkomna 

September 
2  Onsdag 
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
 

6 13 Sön e Tref 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
12 Lördag 
Vittsjö kl 14 Konfirmationsgudstjänst  
 
13 14 Sön e Tref 
Vittsjö kl 11 Mässa 
   

20  15 Sön e Tref  
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Emmaljunga kl 11 Mässa 
    

27  16 Sön e Tref  
Verum kl 9 Gudstjänst  
Vittsjö kl 11 Mässa  
 

28  Måndag  
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 
 
 
 
 
 
*Ekumenisk mötesserie 1-4okt 
I nuläget vet vi inte om mötesserien  
går att anordna.  
Håll utkik i Nsk, på vår Facebooksida 
”Vittsjö-Verums pastorat” och  
på vår hemsida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober 
1-4 Ekumenisk mötesserie*  
1 Torsdag kl 19 
2 Fredag kl 19 Jonas Helgesson 
3 Lördag kl 19 
    

4  Den helige Mikaels dag 
Vittsjö kl 11 Mässa  
    

7 Onsdag  
Vittsjö kl 8 Morgonmässa  
 
11 Tacksägelsedagen 
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Verum kl 11 Mässa 
 
12 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 
    

18  19 Sön e Tref  
Emmaljunga kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
19 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Mässa 
 
25 20 Sön e Tref  
Verum  kl 9 Gudstjänst  
Vittsjö  kl 11 Mässa 
 
30 Fredag 
Vittsjö kl 14.30 Musik i Allhelgonatid 
    

31  Alla helgons dag  
Vittsjö kl 16Minnesgudstjänst   
Verum kl 18 Minnesgudstjänst 
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Nymålat i Vittsjö kyrka 
Thomas Malmberg, har med den äran, målat ambon (talarstolen) med 
tillhörande ljusstakar. 
 

 

Nu går de i samma färg 
som bänkar och övrigt i 
kyrkan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

November 
1 Sön e Alla helgons dag 
Emmaljunga kl 10 Minnesgudstjänst 
 

4 Onsdag  
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
 

8  22 Sön e Tref 
Vittsjö  kl 11 Mässa 
 

15 Sön f Domssöndagen 
Vittsjö  kl 9 Gudstjänst   
Verum kl 11 Mässa  
    

22  Domssöndagen  
Vittsjö kl 11 Mässa 
    

29 1 Sön i Advent 
Verum  kl 9 Adventsgudstjänst  
Vittsjö kl 11 Adventsgudstjänst 
 
30 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar  
    
    

December 
2  Onsdag 
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
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Ängeln 
 

Den 16-17 juni 2020 stals tyvärr 
ängeln som är ett minne över 
dottern lill-Katja som bara var 1år 
och 5 månader när hon avled den 
17 december 1928. 
Föräldrarna Elsa och Albin Olsson 
ligger även de begravda på 
platsen. 
Händelsen är polisanmäld. 
 

 
 
 
 
 
Vittsjö kyrkogård 
 

Vi har just nu stora problem med stölder på kyrkogården. 
Det är allt från krukor med blomsterarrangemang, bara blommorna eller bara 
krukan (blommorna som var i ligger slängda på marken), småänglar eller 
annat pynt som lagts på gravplatser för att hedra en älskad familjemedlem. 
Detta är en stor sorg för de som kommer och besöker gravplatser där denna 
typ av skändning skett. 
 

Det är även förbjudet att plocka blommor som växer i rabatter på gravar och 
allmänna platser på kyrkogården. 
 

Vi behöver ha kontakt med personer som sett konstigheter på kyrkogården 
och efter de tips som kommer in får församlingen försöka agera. 
Kontakta gärna vaktmästarna vardagar mellan 9:30-10 tel 0451-23662, eller 
pastorsexp. vardagar mellan 8-12 tel 0451-23650, eller 
mail till vittsjo.pastorat@svenskakyrka.se  
 

mailto:vittsjo.pastorat@svenskakyrka.se
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Missions- och syföreningsauktioner 
Lördag 14 november kl 18.00 ELM, Vittsjö Missionshus 

 

Allhelgonatid 

Fredag 30 oktober  kl 14.30 Musik i Allhelgonatid i Vittsjö kyrka 
 
 

”Är man kristen så blir livet lätt, annars inte.” 
 
Nej, så vet vi alla att det inte är. Vi sitter alla i samma båt.  
Och det blir ju så tydligt nu  
i Covid -19-tider.  
Virus struntar i om vi vill 
leva tillsammans med Gud 
eller inte. Och ännu 
konstigare: Gud skyddar 
inte kristna från sjukdom.  
 
Finns det då någon skillnad 
här om man vill lita på 
Jesus eller inte?  
 
Skillnaden blir tålamodet eller framtidsutsikten.  
 
I Psaltaren (Ps. 13, Ps. 94), Bibelns egen psalm- och bönbok, finns det en 
fråga som den lidande människan frågar Gud själv: ”Hur länge?” Hur länge 
ska livet vara så här svårt? Hur länge ska vi behöva lida?  
Just denna fråga, ”Hur länge?” rymmer så mycket hopp och tillit utan att sopa 
lidandet under mattan. För den som frågar vet att det smärtsamma kommer 
att ta slut, att allt kommer att ställas till rätta.  
 
Många av oss, kanske alla, undrar ju: Hur länge ska detta viruselände få hålla 
på? Vi är i gott sällskap när vi undrar så. Vi får ställa frågan, oavsett och vi är 
trötta, irriterade, ensamma eller förtvivlade. Och vi får ställa den till Gud. Och 
vi kan veta, om än inte alltid känna, att vi har en Gud som har makten att 
ställa allt till rätta. Den sortens tålamod, tillit och tröst är Guds barns 
privilegium. Lida måste vi alla. Men vi är inte ensamma. Vi har en Gud till 
vilken vi får rikta vår fråga.  /Sven Röstin, komminister 
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-sidan 
 
 
 
 

Hej alla högt saknade barn och föräldrar❤! 
Från och med vecka 34 är äntligen både jag (Karolin) och Annie tillbaka efter 
sjukdom och sommarledighet. 

Jag hoppas att ni alla, trots dessa märkliga omständigheter vi inte kan råda 
över, känner att ni haft en sommar som gett er återhämtning och laddade 
batterier inför hösten. 

Vi har pratat om den närmaste framtiden och då kommit fram till att vi väljer 
det säkra före det osäkra. 
Med detta tänker vi de närmaste tre veckorna, v 35-37, se hur 
smittspridningen ser ut efter skol - och förskolestart. 
Därefter kommer vi se hur vi kan anpassa vår verksamhet så den fungerar väl 
för både er och vår trygghet. 

Vi startar upp lite lätt från och med vecka 35 med…  

Öppet Hus-promenader: 

Måndagar från 8.30          Onsdagar från 10.00 Fredagar från 8.30 

Vi samlas utanför församlingshemmet och går ca 1- 1.5 timme... 
 

Vi kommer göra utskick till våra 4-åringar vecka 34 för att checka intresset för 
någon form av till exempel utomhus-kyrkis. Det kommer inom en snar framtid 
mer information om detta. Det är fortfarande under planeringsstadiet. 
Håll utkik här efter mer information! 

BU Barn- och 
ungdomssidan 

Gud, i en tid av oro ber vi dig: 
Var oss nära. 
Vi behöver känna din omslutande 
lugna trygga famn. 
Ge oss den kraft vi behöver för att se 
utanför oss själva så att 
medmänsklighet, värme och omtanke 

får segra över rädsla och hot. 

Vi ber för läkande, för kraft och styrka att 
möta oron, en oro som ofta är en del av 
våra livs vardag men som nu blir så extra 
tydligt och skrämmande. Vi behöver hopp 
och tro, Gud, ge oss styrka och kraft att i 
dessa stunder inte tappa vissheten om att 
vid varje steg, i varje andetag, varje tanke 
finns du med oss. 
Amen 
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Legala nyheter 

 
 
 
 

Verums församling 
 
DÖPTA: Aila Klara von Hausswolff Kulleröd 

Emil Wilton Larsson Brogården 
Emilia Celine Persson Verum 
 

 
AVLIDNA: Britta Andersson Bolberöd 96 år 

Björn Ljungqvist Stavshult 73 år 
Tom Holmberg  Stavshult 59 år 

 
Vittsjö församling 
 
DÖPTA: Miliam Teodor Ahlin Markaryd 

Gabriel Constantine Erik Johannesson Vittsjö 
Emil Valter Stig Stugholm Emmaljunga 
Ines Antoinetta Gustafsson Vittsjö 
 

VIGDA: Anne-Lie Laurén & Lennart Sandberg Johanneshov 
 
AVLIDNA: Paul Eve Larsson Hyngarp 76 år 

Elsi Nilsson Emmaljunga 89 år 
Gösta Kållberg Vittsjö 89 år 
Crister Holmgren Vittsjö 60 år 
Sven Erik Eklund Vittsjö 82 år 
Eva Johansson Hårsjö 83 år 
Lisbeth Persson Vittsjö 78 år 
Britt Hallquist Vittsjö 86 år 
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Pastorsexpeditionen, Hårsjövägen 8 
OBS! 
I nuläget tar vi inte emot spontana personliga besök på 
expeditionen men nås via telefon så mycket 
verksamheten tillåter, säkrast mellan 10-12 vardagar  
Telefonkontakt med präst enligt information på 
telefonsvarare.  

236 50 
 

e-post: vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se 

webb: www.svenskakyrkan.se/vittsjo 

postadress: 
Vittsjö-Verums pastorat, Box 1, 282 04 Vittsjö 

 

Kyrkoherde Stefan Dahlström  236 51, 0736–444006 

Komminister Sven Röstin 0705-551125 

Kantor Mats Lunnergård 236 53, 0704–921447 

Kantor Kerstin Sturesson 0705–507369 

Vaktmästarexpeditionen Vittsjö-Verum 
Tel.tid  fred 9.30-10, övrig tid pastorsexp  

236 62 

Kamrer Emma Jönsson 236 55 

Vittsjö församlingshem 236 60 

Församlingsassistent Karolin Fagerblom 236 60 

Verums församlingshem 0451-911 75 

Vaktmästare Emmaljunga Karin Blank 0760–066299 

Ordförande Kyrkofullmäktige 
Claes Ruderstam 

228 84 

Ordförande Kyrkoråd 
Ingvar Larsson 

0451-911 00 

Ordförande Vittsjö Församlingsråd 
Eva Andreasson 

0701-414432 

Ordförande Verums Församlingsråd 
Ingvar Larsson 

0451-911 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 

  Redaktion: Stefan Dahlström, Christina Johansson, Kerstin Sturesson 
  Foto: Kerstin Sturesson  
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