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Var tar stjärnorna vägen på dagen? De är kvar – men vi ser dem inte. De finns där men det är först när 
mörkret faller som ljuset träder fram.  
 

Några korta meningar som jag funderat mycket kring. Inte minst under det gångna året som känts allt 
annat än ljust. Men orden har faktiskt inte gett så mycket tröst som irritation.  
Första gången jag hörde liknelsen om stjärnorna så tyckte jag att den lät riktigt bra, men i den tid som 
varit, när den ena mörka löpsedel efter den andra avlöst varandra så har det känts tämligen 
meningslöst huruvida en eller annan stjärna lyst på himlen. Och skulle vi som kyrka vara det stjärnljus 
som ger världen hopp och tröst så är vi dömda att misslyckas. 
 
Pandemi, religiösa fanatiker som dödar oskyldiga, bilbränder, gängkrig och klanstrider, hot, våld, mord 
på öppen gata. Och så rapporteringen som – av både naturliga och andra skäl – tyckts resignera inför 
det vidriga som sker. Som gått från fetstil med utropstecken – till färre laddade rubriker och mindre 
notiser.  
 
Nyheter som inte rapporterar hela sanningen tappar snart sitt värde. Men nyheter som å andra sidan 
bara rapporterar om allt mörker tar snart bort hoppet från sina läsare.  
 
Mina tankar har mer gått åt hållet hur stjärnorna känner det – däruppe – i allt det mörka omkring? 
Tröstlöst? Modfällt? Hopplöst? 
 
Men så når orden från Jesaja mig – och jag inser hur fel jag tänker.  
Stjärnorna bär sitt eget ljus. De är ljus. Och i ljuset får mörkret inget fäste. Ljus är något – medan 
mörker bara är avsaknaden av något. I ljuset syns inte mörkret. Och på håll syns ljuset snabbare än 
mörkret. I fallet med stjärnorna ger de också oss en möjlighet att navigera efter dem – så att vi kan 
hitta rätt – oavsett hur mörkt det än må vara.  
 
Och det är inte vi som har kallats att vara några stjärnor. Vi har kallats att låta oss betjänas 
av en stjärna och att i kraft av det ljuset älska vår nästa.  Vi har kallats att reflektera ljuset 
av en stjärna. Jesus Kristus.  
Och Han har tydligt visat att Han är allt annat än tröstlös, modlös eller hopplös. Tvärtom så 
visade Han sådan stor tilltro till mänskligheten att Han dog för dess skull. Och Hans 
uppståndelse ger mänskligheten det ultimata hoppet.  Ljuset kommer att besegra mörkret.  
 
Vår uppgift blir således varken att bära världens tyngd på våra axlar eller försöka bekämpa mörkret 
som denna värld bär inom sig. Inte heller att resignera, blunda för eller förneka resultatet av ett 

Och ljuset lyser i mörkret,  

och mörkret har inte övervunnit det. 

(Johannes evangelium 1:5) 
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samhälle som lider i avsaknaden av Gud. I stället blir vår uppgift att reflektera det ljus Jesus utstrålar 
där avsaknad av detta ljus råder. Att våga se sanningen, säga sanningen, då vi vet att sanningen 
sätter oss fria. Ty det finns en nyhet som överglänser alla andra på denna jord. Att ljuset har kommit till 
världen. Evangeliet om Jesus.  
 
Snart är det jul och en tid då vi vanligtvis talar om Betlehemsstjärnan, julkrubban och den heliga 
natten.  
 
Jag anser att det är dags att vårt land som helhet slutar att bete sig som Herodes – utan i stället åter - 
likt de tre vise männen tar fäste på den stjärna som tidigare fått leda och vägleda vårt land och vårt 
folk. Till vishet, lydnad, gränsdragning, frid och välfärd. Kyrkans uppdrag i detta kvarstår – att peka på 
stjärnan – med from förhoppning – att världen inte blott tittar på fingret – utan mer åt varthän det pekar. 
     /Stefan Dahlström 
 
 

 
 
 

        nfo från Kristna 
Samrådsgruppen 

 
 
 

Ekumeniska bönesamlingar Tisdagar kl 18.30 

14 dec Smyrna-kyrkan 
18 jan EFS-stugan 
22 feb Vittsjö församlingshem 
22 mars Snärshults missionshus 
 

För att hålla er uppdaterade, följ oss på www.svenskakyrkan.se/vittsjo och 
Facebook ”Vittsjö-Verums pastorat” och ”Kristna Samrådsgruppen i Vittsjö” 

 

Världsböndagen 4 mars 2022 
kl 19 i Vittsjö församlingshem 

 

Tema:  
”Jag vet vilka avsikter  
jag har med er”           Programland: England 

I 

https://www.svenskakyrkan.se/vittsjo
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Act, Julinsamling 2021 

 
Vi lever alla under samma himmel och har samma 
rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket 
kön vi har, ser verkligheten olika ut. 
 
VARJE DAG BERÖVAS FLICKOR SINA 
RÄTTIGHETER 
Alla människor är lika mycket värda, men i många 
delar av världen finns en föreställning om att pojkar är 
mer värda än flickor. Ett av de största brotten mot 
mänskliga rättigheter är det globala förtrycket av flickor 
och kvinnor. Varje dag berövas flickor sina 
grundläggande rättigheter så som rätten till utbildning och rätten att äga sin kropp och sitt 
liv.   Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår 
sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors 
rätt till ett värdigt liv. 
 
Swish: 900 1223 
 
 

Tema-retreat: Att be med Guds ord 
 

Välkommen till en helgretreat den 1-3 april 2022, där vi under ledning 
av Sven och Lena Röstin får tillfälle att stanna upp i stillhet och bön.  
 
Vi inleder retreaten med kvällsmat på fredagen och avslutar den vid 
lunchtid på söndagen.  
  
Plats: Åhus Missionsgård 
Pris: 1 800:-, dock subventionerat till 1 500:-  för tillhöriga Vittsjö-
Verums pastorat.  
Begränsat antal platser. Är du intresserad eller nyfiken? 
Kontakta Sven Röstin, präst 070-555 11 25 
sven.rostin@svenskakyrkan.se  

 

 

mailto:sven.rostin@svenskakyrkan.se
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Våra kyrkogårdar 
 

Så var det snart nytt år igen. Just nu håller vi på att förnya alla gravrätter och skötselavtal som går ut 
vid årsskiftet. 
Det finns möjlighet att teckna skötsel på våra gravar och även utföra andra arbeten på gravarna 
genom våra duktiga vaktmästare. 
För tecknande av avtal kontaktar ni oss på pastorsexpeditionen 0451 236 50, 
vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Just nu håller vi även på med ett jätteprojekt med att digitalisera kartan över kyrkogårdarna i samband 
med detta kommer vissa gravplatser i på Vittsjö kyrkogård att få en annan numrering då det gamla 
systemet är för ådersstiget mer information skickas ut till de berörda platserna 

Vi presenterar nästa års skötselpriser 2022* 

Årskostnad för Gräs Singel 

Grundavgift enbart gräs 175 kr 

1 plats grundskötsel 540 kr 705 kr 

2 plats grundskötsel 665 kr 860 kr 

3 plats grundskötsel 805 kr 1 055 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 60 kr/år 

Vårblommor (5 st penséer) 100 kr/år 

Sommarblommor (5 st t ex isbegonia) 100 kr/år 

Granris 75 kr/år 

Krans/vinterdekoration 100 kr/år 

Tvättning av gravsten  195 kr/år 

Utöver skötselavtalen erbjuds: 

Gravljus till befintlig lykta 70 kr/st 

Bevattning av rabatt en säsong, (april-sep) 380 kr 

Tvättning av gravsten 390 kr/tim 

Iordningställande av gravplats 390 kr/tim 

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

blomsterram mm) 

 

* Prislistan justeras årligen 

  

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 i från. 

mailto:vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se
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Vintern i våra 
församlingar 

 
 

Med reservation för ev. ändringar,                                 
se ”Våra kyrkor” i Norra Skåne, 
hemsidan och vår Facebook-sida 
”Vittsjö-Verums pastorat” 

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

December 
 

5 2 sön i Advent 
Vittsjö kl 11 Högmässa  
 
12 3 sön i Advent 
Emmaljunga kl 14 Luciagudstjänst 
Verum kl 16 Luciahögtid 
 
14 Tisdag 
Smyrna kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
19 4 sön i Advent 
Vittsjö kl 17 Julens sånger 
   

24 Julafton 
Vittsjö kl 14 Julbön  
 
25  Juldagen 
Verum kl 6 Julotta 
   
26 Annandag Jul 
Emmaljunga kl 11 Julmässa 
 
31 Nyårsafton 
Vittsjö kl 16 Nyårsbön 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari 
1 Nyårsdagen 
Verum  kl 11 Högmässa 
 
2 Sön e Nyår 
Vittsjö kl 11 Mässa 
 
6 Trettondedag Jul 
Verum kl 16 Gudstjänst 
Vittsjö kl 18 Gudstjänst 
 
9 1 Sön e Trett 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
16 2 Sön e Trett 
Verum kl 11 Mässa 
 
17 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Veckomässa 
 
18 Tisdag 
EFS-stugan kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
23 3 Sön e Trett 
Emmaljunga kl 9 Mässa 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 
30 4 Sön e Trett 
Verum kl 9 Gudstjänt 
Vittsjö kl 11 Mässa 
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Februari 
2 Onsdag 
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
 
6 Kyndelsmässodagen 
Verum kl 11 Familjegudstjänst 
Vittsjö kl 14 Familjegudstjänst 
 
13 Septuagesima 
Verum kl 11 Högmässa 
 
14 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Veckomässa 
 
15  Tisdag 
Vittsjö fh kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
20 Sexagesima 
Emmaljunga kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
24 Torsdag 
Vittsjö fh kl 11.50 Sopplunch 
 
27 Fastlagssöndagen 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Mässa 
    

  
    
    

Mars 
2 Onsdag 
Vittsjö kl 18.30 Askonsdagsmässa 
 
3 Torsdag 
Emmaljunga kl 19 Hela kyrkan sjunger.  
 
6 1 Sön i Fastan 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 
13 2 Sön i Fastan 
Verum kl 11 Högmässa 
 

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 

Kollekt Emmaljunga: 
                123 306 29 32 
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Fem föredrag om mässan  

våren 2022 

 
 
Under våren kommer vi att samlas för en serie 
med fem fristående, men sammanlänkade 
föredrag med samtal om vad mässan eller 
nattvarden är.  
Föredragen med de olika temana kommer att 
hållas vid flera tillfällen. Så den som är 
intresserad har flera möjligheter att ta del av 
dem. Därför är de numrerade 1–5 för att den 
som vill, snabbt ska kunna särskilja dem i 
församlingskalendern.  
 

Alla som är intresserade av mässan och av Kyrkans liv, är välkomna. Ingen förkunskap krävs, bara 
intresse. Man kan vara med på alla eller bara ett av tillfällena, det är en helt öppen undervisning. 
Schemalagt redan nu är fjärde måndagen i månaden under våren, samlas vi kl. 18.30 till  
ca 19.30/20.00 i Vittsjö kyrka Men håll utkik i kalendern! 
 
De olika tillfällena handlar bl a om dessa frågor: 
 

Om mässan, 1 av 5: VARFÖR? 
Varför finns mässan? Hur är den historiska/bibliska bakgrunden? Vad betyder det att Gud blir kropp? 
Vad är bristen som mässan helar? Hur hör nåd och nattvard ihop? Är mässan mest aktivitet eller mest 
vila?  
 

Om mässan, 2 av 5: VAD LEDER DET TILL?  
Vad gör vi i mässan? Hur ber man med andras ord? Vad är skillnaden mellan symboler och 
sakrament? Hur ber man med kroppen? Vad är lex orandi, lex credendi? 
 

Om mässan, 3 av 5: VAD SKER? 
Vad betyder varje enskild del av högmässan? Vad är det vi uttrycker och ”intrycker” i mässan? Här 
vandrar vi igenom högmässans ordning och ser på delarna och helheten. 
 

Om mässan, 4 av 5: VILKA BIBELORD? 
Vilka bibelord dyker upp under mässans gång? Vem har skrivit orden vi läser och ber i mässan? 
Denna del är som ett bibelstudium där högmässan ger oss strukturen. 
 

Om mässan, 5 av 5: VAD SÄGER BIBELN SJÄLV? 
Hur talar det bibliska vittnesbördet om mässan? Vad säger och gör Jesus i förhållande till just 
mässan? Varför gör vi ofta som Petrus? Vad säger Paulus? När började de kristna fira högmässa?  
 

Välkomna!  
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BU -sidan 

 
 
 

 

”ÖPPET HUS” är i första hand till för barn 0-6 år 
tillsammans med förälder eller annan vuxen. (vill syskon 
äldre än 6 år följa med går det självklart bra, men de måste 
visa hänsyn till de yngre barnen.) 
OBS!! INGEN VERKSAMHET VID SKOLANS LOV/ 
STUDIEDAGAR!! 
Vi brukar avsluta med att tända ljus och ha en liten andakt/ 
sångstund. 
Ingen föranmälan behövs – man kommer och går som man 
vill och vi har ingen terminsavgift. 
Man får gärna ta med fika själv om man vill, men vi fikar 
tillsammans. 
Vårterminen startar vecka 3 

 
Vårterminen startar vecka 4 
 

 

 
 

Vårterminen startar vecka 4 
 
Alla grupper har avslutning vecka 50 
Frågor? Kontakta Karolin och Annie tel 236 60 

Barn- och 
ungdomssidan 

ÖPPET HUS Måndag-Onsdag-Fredag kl 9.30-11.30 

Tisdag och Torsdag kl 9-11 KYRKIS 

Måndag och Tisdag eftermiddag 
AFTER 

SCHOOL 
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Musik-sidan 

November 2021 
28 nov  1 sön i Advent 
Verums kyrka kl 9 Gudstjänst. Kyrkokören 
Vittsjö kyrka kl 11 Familjemässa. Barn och ungdomar medverkar. 
 

December 2021 
12 dec  3 sön i Advent 
Emmaljunga kl 14 Luciagudstjänst. Ungdoms- och Diskantkören 
Verums kyrka kl 16 Luciahögtid. 
 

19 dec  4 sön i Advent 
Vittsjö kyrka kl 17 Julens sånger.  

Medverkande: Församlingens körer,  
Leif Thorsén, Rune Svensson m fl 

 

24 dec  Julafton 
Vittsjö kyrka kl 14 Julbön. Sång Felicia Glimmergård 
 

25 dec  Juldagen 
Verums kyrka kl 6 Julotta. Kyrkokören  
 

26 dec  Annandag Jul 
Emmaljunga kl 11 Julgudstjänst med mässa.  

Sång Carolin, Helena, Åsa och Kerstin 
 

31 dec  Nyårsafton 
Vittsjö kyrka kl 16 Nyårsbön. Fiol Per-Inge Enochsson 

 

Januari 2022 
6 jan  Trettondedag Jul 
Verums kyrka kl 16 Gudstjänst 
Vittsjö kyrka kl 18 Gudstjänst 
 

Mars 2022 
3 mars  Torsdag 
Emmaljunga kl 19 Hela kyrkan sjunger. Kyrkokören 
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Legala nyheter 

 
 

Verums församling 
 
DÖPTA: Kian Matheo Orellana Lindberg  Oskarström 

 
AVLIDNA: Roland Olofsson Hovgården 70 år 

Ann-Christin Ljunggren Grantorpet 78 år 
Göte Tuvesson Stavshult 91 år 

 
Vittsjö församling 
 
DÖPTA: Leia Lilly Andersson Yacoub Vittsjö 

Carina Nathalie Maj-Lis Ingelse Hästhult 
Milan Adam Aliwi Tyringe 
 

AVLIDNA: Bengt Mobark Vittsjö 78 år 
Inga-Lisa Drugge Vittsjö 94 år 
Åke Friberg Vittsjö 88 år 
Gertrud Holmberg Vittsjö 86 år 
Lars Erik Hjort Vittsjö 71 år 
Jochoum Sjögaard Vittsjö 64 år 
Anders Lauber Vittsjö 55 år 
Margit Gustavsson Bjärnum 93 år 
Kajsa Tobert Vittsjö 70 år 
Kjerstin Hallberg Tommelilla 85 år 
Göran Walther Vittsjö 61 år 
Ingrid Oredsson Hässleholm 76 år 
Inga-Mai Ottosson Vittsjö 82 år 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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, sms 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  

Nytt tel nr kommer 

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 

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

