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Betraktelse 

 
Vittsjö kyrka Foto Beritha Turesson 

 
Överst är korset och ett ljus från himlen ner över korset,  

så tydligt med att Jesus kom ner till oss på jorden för att rädda oss  

från det mörka, som är längre ner i bilden. 
 

Vi är förgängliga, vilket höstfärgerna på träden vittnar om. 
 

Mitt mellan det förgängliga syns kyrkporten – säger man ja till Jesus  

vill han ge förlåtelse och evigt liv – kyrkväggen är vit och når upp till korset. 

 

Bakom kyrkan och träden finns ljuset, Guds eviga ljus. 

 
Man kan här och nu välja  

om man vill tillbringa evigheten i det mörka (längst ner i bilden)  

eller i Guds eviga ljus. 

 
Christoffer Frostensson 
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I skrivandets stund har Covid-19 ökat 

igen i vårt område.  

 
 
 
 
 
Allt är väldigt osäkert när det gäller gudstjänster och annat framöver. Det som står i 
gudstjänst-programmet är något vi strävar efter men inte säkert att vi kommer att kunna 
genomföra. 
 

Och just när detta skrivs har regeringen beslutat att maximalt 8 personer får delta i 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november och 
fyra veckor framåt. Detta gäller alltså till och med 22 december.  
 

Hur gör vi då i våra kyrkor? 
 

Fram till årsskiftet kommer vi att sända gudstjänsterna digitalt. Sändningen läggs ut på 
vår Facebooksida, eller länk till Youtube, ”Vittsjö-Verums pastorat”. Det är endast de 
tjänstgörande som fysiskt kan vara i kyrkan. 
 

Vi hade hoppats på att så smått öppna upp igen med barnverksamheten efter 
novemberlovet, i stället fick vi stänga Kyrkis, Tonårsgruppen och Kyrkokörens övningar 
där vi ändå höll strikt med avstånd och tvättade/spritade händer. 
 
Vi hoppas och ber för att vi ska kunna träffas igen på gudstjänsterna efter årsskiftet.  
 
Håll er uppdaterade via vår Facebook-sida ”Vittsjö-Verums pastorat” och vår hemsida 
https://www.svenskakyrkan.se/vittsjo.  
Berätta gärna för släktingar och vänner som inte har Facebook.   
 
 
 

Jag vill fly in i klippan. 
Jag vill gömma mig i Dig. 

Ditt namn är min tillflykt, 
Bär mig genom allt. 
Jesus, Jesus, 

Bär mig till himmelen! 
 

I tider av oro, i tider av strid, 
I tider då vanmakt och tvivel tar vid, 

När allt är misslyckat och jag är 
svag, 

Då behöver jag fly till Dig! 

 

https://www.svenskakyrkan.se/vittsjo
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Minnesrum i Vittsjö kyrka 

 

 
Det blev lite annorlunda än det 
brukar vara på fredagen före 
Allhelgonahelgen. Medan kaffe 
serverades ute på kyrkogården 
öppnades ett Minnesrum i Vittsjö 
kyrka mellan kl 15-18.  
 
Ljus tändes för alla de som avlidit i 
församlingen under året plus ett ljus som var för alla som inte nämndes vid namn. Ett 
bord fullt med ljus som brann för våra saknade kära.  
Namnen på de som i församlingen avlidit fanns uppsatt. 
Det fanns möjlighet för familjen att tända ett eget ljus i någon av ljusbärarna. 
Under perioden som kyrkan stod öppen varvades bibelläsning, orgelmusik och tystnad.  
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    nfo från Kristna 
Samrådsgruppen 

 
 

 
 
 

Ekumeniska bönesamlingar Tisdagar kl 18.30 

15 dec Snärshult 
19 jan ELM Vittsjö 

16 feb Smyrna 
16 mars EFS-stugan 

 

Vår förhoppning är att vi ska kunna ha bönesamlingarna som vanligt. 
För att hålla er uppdaterade, följ oss på 
www.svenskakyrkan.se/vittsjo och Facebook ”Vittsjö-Verums 
pastorat” och ”Kristna Samrådsgruppen i Vittsjö” 

 
 

I 

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 11/1, 8/2, 8/3, 12/4 samt 10/5 

 

Med tanke på corona-restriktionerna  
kan samlingarna komma att ställas in. 

 

 
 

 
 

 
Med tanke på corona-restriktionerna kan samlingarna komma att ställas in eller flyttas  

EFTERTANKAR 

http://www.svenskakyrkan.se/vittsjo
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Act, 

Julinsamling 

2020 

 

Årets julinsamling har rubriken "Bryt en 
tradition!" Tillsammans kan vi stoppa 
tvångsäktenskap, könsstympning och 
andra övergrepp. Var med i kampen för 
varje flickas rätt till ett värdigt liv!  

 
 
 
 

 
Vill du vara med och göra skillnad? Då 
kan uppdraget som förtroendevald i 

Svenska kyrkan vara något för dig! Här 
får du veta hur du gör för att ställa upp 

i kyrkovalet. 
 

Söndagen den 19 september 2021 är det val i 
Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, ställde 
nästan 30 000 personer upp som kandidater 

och 23 000 valdes till minst ett uppdrag. 
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan 
är den demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan 

är beroende av människors engagemang och i 
kyrkovalet har du och andra en möjlighet att 

påverka. 
DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT 
Du som vill ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste:  

 Tillhöra Svenska kyrkan 

 Vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i 

Svenska kyrkan 

 Fylla 18 år senast på valdagen 

 Vara kyrkobokförd i det område valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är 

kyrkobokförd). 
Mycket mer information om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet hittar du på 

svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp 
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Människor,  

inte inloggningskonton 

eller profiler! 

 
Nu när så mycket är upp- och ner och vi måste tänka ut nya sätt att mötas och 
kommunicera, så blir de tekniska lösningarna en viktig del av vår gemenskap. Men, kan 
man med all rätt invända: vad händer då med dem som inte har tillgång till Internet? 
Räknas de inte längre? Har de blivit en andra klassens människor?  
 
Det är viktiga frågor att ställa och svaren måste alltid vara att alla räknas lika mycket och 
alla ska utifrån sina förutsättningar ha tillgång till gemenskapen. Jesus kallar människor, 
inte inloggningsprofiler till sin gemenskap. Men leder inte de tekniska lösningarna till att 
kyrkan bara vänder sig till alla som är uppkopplade?  
 
Vi kan vända på steken. När alla har samma tillgång till tekniken eller tidningen, då 
behöver vi inte prata med varandra. Vi behöver inte ringa och fråga en vän, vi behöver 
inte kontakta en släkting. Men vi är ju gjorda för gemenskap! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du som har tillgång till våra internetbaserade kanaler som Facebook, hemsidan etc., tänk 
efter: känner du någon som inte är uppkopplad, men som behöver alldeles färsk 
information om kyrkans gudstjänster och mötesplatser? Kontakta henne/honom och 
erbjud dig vara en fortlöpande länk till den färska informationen. Och du som inte har 
tillgång till Internet, känner du någon som har det? Kontakta henne/honom och be om 
hjälp på detta sätt. Det är inte förödmjukande att be om hjälp, det något stort och fint. 
Och det är på samma sätt gott att få stötta en medmänniska. ”Kan själv” är viktigt och 
gulligt när små barn säger. Men vi är gjorda för att ge och ta emot hjälp på olika sätt.  
 
Så: ”tekniska konstigheter” kan leda till mer gemenskap! Ta vara på tillfället! 
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Vintern i våra 
församlingar 

 

 

Med reservation för ev. ändringar,                                 
se predikoturerna i Norra Skåne, 
hemsidan och vår Facebook-sida 

”Vittsjö-Verums pastorat” 

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

December 
 

6 2 sön i Advent 
 kl 11 Gudstjänst  
 
13 3 sön i Advent 
 kl 16 Gudstjänst 
 
15 Tisdag 
Snärshult kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
20 4 sön i Advent 
 kl 11 Gudstjänst 
   

24 Julafton 
 kl 14 Julbön  
 
25  Juldagen 
 Kl 7 Julotta 
   
27  Sön e Jul 
 kl 11 Gudstjänst  
 

31 Nyårsafton 
 kl 16 Nyårsbön  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Januari 
1 Nyårsdagen 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
3 Sön e Nyår 
Vittsjö kl11 Högmässa 
  
6  Trettondedag Jul 
Verum kl 16 Gudstjänst 
Vittsjö kl 18 Gudstjänst 
   
10 1 sön e Trett 
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Emmaljungakl 11 Högmässa 
 
11 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 
17 2 sön e Trett 
Vittsjö kl 11 Mässa 
 
18 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Veckomässa 
 
19 Tisdag 
ELM Vittsjö kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
24 3 Sön e Trett  
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Verum kl 11 Högmässa 
 
31 Septuagesima 
Vittsjö kl 11 Mässa 
    

Gudstjänsterna sänds 

endast digitalt fram till 
årsskiftet. Sändningen 

läggs på Facebook eller 
länk till Youtube 
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Nu finns möjligheten  

    att skicka kollekten  

via Swish i våra kyrkor. 

 

          Kollekt Verums kyrka:     
                123 215 13 22 
          Kollekt Vittsjö kyrka:  
                123 518 31 32 
 

Februari 
3 Onsdag 
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
 
7 Kyndelsmässodagen 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 

8 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 

14 Fastlagssöndagen 
Emmaljungakl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
17 Askonsdagen 
Vittsjö kl 18.30 Askonsdagsmässa 
 
21 1 sön i Fastan 
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Verum kl 11 Högmässa 
 
28 2 sön i Fastan 
Vittsjö kl 11 Mässa 
 
 
 
 
 
 
16 Tisdag 
Smyrna kl 18.30 Ekumenisk bön  
 

21  1 sön i Fastan 
 

28 2 sön f Fastan 
    

  
    
    

Mars 
3  Onsdag 
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
 
5 Fredag  
Vittsjö fh kl 19 Världsböndagen 
 
7 3 sön i Fastan 
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Verum kl 11 Högmässa 
 
8 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 
14 Midfastosöndagen 
Emmaljungakl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Mässa 
 
15 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Veckomässa 
 
21 Jungfru Marie bebåd.dag 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 
28 Palmsöndagen 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
29 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Textläsning Jesu 

Kristi lidandes historia 
 
30 Tisdag 
Vittsjö kl 18.30 Textläsning Jesu 

Kristi lidandes historia 
 
31 Onsdag 
Vittsjö kl 18.30 Textläsning Jesu 

Kristi lidandes historia 
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Bokcirkeln 

ORDGLÄDJE 
 

För dig som tycker att böcker öppnar nya världar och som 
gärna delar med dig av dem till andra. 
För dig som lyssnar på podd och gärna delar med dig. 
 

Välkommen till församlingshemmet i Vittsjö fem tisdagar under 
våren 2021 kl 18.30-20.00 
 

26 januari 
23 februari 
23 mars 
27 april 
18 maj 
 

Anmäl dig före 23 januari till Ros-Marie Westmark,  
tel 0733-283 512 eller rosmarie.westmark@gmail.com. 
 

Medtag eget fika. 
 

Med tanke på corona-restriktionerna kan samlingarna komma 
att ställas in eller flyttas 
 
 
 

Världsböndagen 5 mars 2021 

 

Covid -19 har begränsat möten av olika slag, 
men vi uppmuntras att vara med i 

Världsböndagens gemensamma BÖN över hela 
världen 5 mars 2021 oavsett om vi träffas i Vittsjö 
församlingshem eller inte. 
 

Tema: ”Bygg på en  
 stadig grund” 

Programland: Vanuatu 
 
”I årets tema som är hämtat från Matteusevangeliet 7:24-27 vill Vanuatus 
kvinnor påminna om budskapet i Jesu berättelse, att HÖRA Guds ord och GÖRA därefter som den 

kloke mannen gjorde som byggde sitt hus på berggrunden. Ett högst relevant 
budskap för människorna i Vanuatu som är utsatta för naturkatastrofer som jordbävningar,  
cykloner och vulkanutbrott. “Allt vad ni vill att människorna skal l göra för er, det skall ni också göra för 

dem” (7:12). 
Världsböndagskommittén Inger Jonasson, ordförande 

Avkoppling 

Inspiration 

Utveckling 

S 

P 

Ä 

N 

N 

I 

N 

G 

Lycka  

HÄPNAD 

dramatik 

Kunskap 

mailto:rosmarie.westmark@gmail.com
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Bibelns värld, Starby 

 
En härligt solig 
lördag i oktober 
begav vi oss iväg, 
vi ledare och 
konfirmander, till 
Starby och 
Bibelns värld.  
Där har Urban 
Lennartsson 
tillsammans med 
över 200 
volontärer har 
byggt upp en 
modell av Jerusalem och utemiljöer från Jesu tid.  

Vi fick veta hur staden 
Jerusalem byggdes upp 
från början och dess 
utveckling fram till Jesu 
födelse. Urban 
Lennartsson, ägare av 
anläggningen, och Jonas 
Magnusson berättade 
med den äran om Gamla 
och Nya Testamentets tid 
och iklädde sig rollerna 
som lärjungarna Petrus 
och Andreas. 
 

Vi blev serverade en biblisk måltid bestående av Linssoppa och Libabröd. Till det fick vi 
flera röror att doppa brödet i som Tahini, Hummus, Satar och Yoghurt/bulgur samt Oliver, 
Dadlar och Äpple. 
 
 
 
Det var väl värt ett besök!  
Tack Bibelns värld i Starby! 
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-sidan 
 
 
 
 

 
 
 

Hej alla högt saknade barn och föräldrar❤! 
Denna höst har varit allt annat än normal. Barnverksamheten har fått stänga 
ner helt, även våra promenader. Ett tråkigt beslut men vi vill vara delaktiga i 

att göra så mycket vi kan för att bromsa spridningen som är i Vittsjö och dess 
närområde just nu. 

Vi uppdaterar er på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vittsjo och gruppen 
”BU-sidan för Vittsjö-Verums pastorat”  

Vi hoppas och ber att denna pandemi ska upphöra och att vi återigen ska 
kunna träffas som förr. 

Till dess, ta hand om er och var rädda om varandra.  
 

  

 

 

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 

http://www.svenskakyrkan.se/vittsjo


13 
 

Legala nyheter 

 
 

Verums församling 
 

DÖPTA: Olle Sven André Palmberg Osby 
 

VIGDA: Sofia Svensson & Jesper Knutsson Bjärnum 
 

AVLIDNA: Carl-Gunnar Carlsson Verum 77 år 
 

 
 

Vittsjö församling 
 

DÖPTA: Erla Lisbeth Henningsson Lund 
Lillian Stina Astrid Englund Vittsjö 

Johannes Leif Stefan Vendel Vittsjö 
Ella Alicia Jacobsson Emmaljunga 

 
VIGDA: Camilla Nordvart & Mattias Nilsson Vittsjö 

Johanna Gustafsson & Eric Brandyberry Markaryd 
 
AVLIDNA: Lisbeth Larsson  Gundrastorp 53 år 

Marianne Wahlgren  Vittsjö 92 år 
Arne Andersson  Vittsjö 87 år 

William (Ville) Forsback Vittsjö  96 år 
Ulf Johansson Vittsjö 57 år 

Elsmarie Persson Vittsjö 71 år 
Rut Pålsson Vittsjö 90 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 

Kollekt Verums kyrka     
Kollekt Vittsjö kyrka  

123 215 13 22 
123 518 31 32 

Redaktion: Stefan Dahlström, Christina Johansson, Kerstin Sturesson 

mailto:vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/vittsjo
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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 11 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 

 

http://www.svenskakyrkan.se/medlem/bli-medlem

