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Gå i kyrkan? Dåligt samvete? 
 
Det finns så många ”bör” och ”borde” i våra liv som vi skulle må så väl av att städa bort! 
Jag tror att vi alla kan göra en liten lista på saker vi känner att vi ”borde göra” eller ”borde 
ha gjort”, ett gnagande dåligt samvete som kan vara som ett skavsår som varken läggs 
om ordentligt eller läker ordentligt. Tänk om vi kunde bli av med dessa onödiga dåliga 
samveten! Så skönt det vore! 
 
Och visst kan vi och ska vi ha dåligt samvete om vi gör dumma saker och sårar varandra. 
Men det är en helt annan sak än de där onödiga dåliga samvetena för att vi inte har 
dammat fönsterkarmen ordentligt eller för att gräsmattan är vildvuxen. 
 
En av de saker som är till för vår befrielse, vår glädje och frid liksom för vår utmaning och 
växt, är söndagens gudstjänst i kyrkan. Och så händer det att vårt onödiga dåliga 
samvete är där och rotar. Som om det var ett surt ”halvkrav” att gå i kyrkan si eller så ofta. 
Nej, man ska gå i kyrkan så ofta som man verkligen vill. Det hela är mycket enkelt: 
 
Man kan gå till kyrkan av alla möjliga skäl. Anpassa din kyrkogång efter 
din längtan! Till exempel: om du går till kyrkan för att det ger en skön, 
trevlig känsla med alla ljus och rofylld stämning, då ska du (inte borde) 
gå dit när du är på humör att få lite av den känslan. Enkelt, eller hur? 
 
Om ditt stora mål i livet är att fördjupas i relationen med Gud och 
församlingen, då ska du (inte borde) gå dit ungefär varje söndag. Fördjupningen över tid 
behöver verkligen den regelbundenheten. Enkelt, eller hur? 
 
”Vad ska människor tycka om jag går i kyrkan för lite?” ”Vad ska människor tycka om jag 
går i kyrkan för mycket?” Dessa frågor är släkt med ”borde”. (Dessutom har folk faktiskt 
inte tid att tänka på mig så mycket som jag ibland inbillar mig.) Så låt oss strunta i de 
gnagande frågorna! Låt oss kasta av oss dessa bördor! Livet ger oss nog med bördor 
utan att vi hittar på dem själva. Jesus ger oss en tydlig uppmaning i bergspredikan: ”Vad 
ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.” Inte mycket plats för 
skavsåret ”borde”, där.  
 
Du är alltid önskad och välkommen i kyrkan. Om du inte har varit i kyrkan på länge och du 
går dit en söndag och möts av en glad människa som säger: ”Är du här?! Så skoj!” Tolka 
det då så här: ”Jag ser att du är här och blir glad!” Tolka det inte så här: ”Jaså, nu passar 
det?!” Ja är ja och nej är nej. Låt oss se med goda, generösa ögon på varandra! 
 

           Välkommen!                   /Sven Röstin 
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Fasteaktionen 2021 
 

Fastlagssöndagen 27 februari till Palmsöndagen 10 april 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Olika sätt att ge: 
 

Plusgironummer: 90 01 22-3 
Bankgironummer: 900-1223 

Swish: 9001223 
Ange församling: Vittsjö församling eller Verums församling 

 

Vittsjö-Verums pastorat anordnar: 
 

Lotteri i samband med kyrkfikat efter gudstjänsterna  
i Vittsjö kyrka med början den 27 februari och pågår till 10 april 
eller tills lotterna tar slut. 
Ostförsäljning på Ica fredagen 25 mars från kl 15. 
Brödförsäljning utanför Ica fredagen 8 april från kl 15.  
 
 

 

 

 

Vårstädning på kyrkogården! 
 

Nu är det städdags och kyrko- 
gårdens häckar ska klippas. 
Därför ber vi er att ta hem vinterns 
gravsmyckningar och inte lägga  
undan dem bakom gravsten eller 
under häcken. De skadar både 
prydnader och våra maskiner. 
Det vaktmästarna hittar tas bort! 
 
Tack! 
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Världsböndagen  

4 mars 2022 

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

    och Nordirland 
Versen ur Jeremia 29:11 handlar om hopp som är 
det övergripande temat. ”Jag vet vilka avsikter jag 
har med er: välgång inte olycka. Jag ska ge er en 
framtid och ett hopp.” De vill skapa en rörelse av 
engagerade människor som sprider hopp i världen. 

Angie Fox Textilkonstnär 

Om konstverket Medium: Textil – Broderi, Applikationer och Metall. Efter det angivna 
temat har jag använt flera bilder för att skildra nyckelorden enligt följande. Frihet: en 
öppen dörr till en gångstig ut över en oändlig öppen utsikt. Rättvisa: trasiga kedjor. Guds 
frid och förlåtelse: fredens duva och en fredslilja som bryter igenom gångstigen 
(asfalten). Över allt detta en regnbåge som har kommit att representera allt detta från 
berättelsen om Noa till modern tid. Det är en symbol för Guds kärlek som sträcker sig 
över allt. 

Välkomna till Vittsjö församlingshem  

fredag 4 mars kl 19.00 

BÄRARE 
 

Vi behöver fler bärare till vårt bärarlag 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 tänkte 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. 
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       nfo från Kristna 
Samrådsgruppen 

 

 
 

Det kan bli förändringar.  

Info om det kommer att finnas på  

Facebook ”Kristna Samrådsgruppen i Vittsjö”,  

”Vittsjö-Verums pastorat”  

och på församlingens hemsida. 

 
 

Ekumenisk bön     Tisdagar kl 18.30 
22 mars i Snärshults missionshus 
19 april i ELM Vittsjö missionshus 
24 maj i Smyrnakyrkan 
Måndag 6 juni i EFS-stugan (Sverigebönen) 

 

 

 
 

 

 
 
 

I 

Eftertankar   

 
Tillsammans utforskar vi   
frågor och svar;  
föredrag, frågestund.  
 
Var?  Vittsjö församlingshem. 
När?  Måndagarna 14 mars och 9 maj  

?! 
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”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder,  

det har ni gjort för mig.” 
Matteusevangeliet 25:40 

 
 

 

 

 

 

Föredrag om Mässan 
 

 

28 mars:  
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. 
 

25april:  
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. 
 

23maj:  
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?  

 

Tältmötesserie i Vittsjö 31 maj – 5 juni 

Tema: ”Dessa mina minsta små” 
 

Tisdag 31 maj: kl 19 Måns Norrsén 
Onsdag 1 juni: kl 19 Jonas Helgesson 
Torsdag 2 juni: kl 19 Eva-Lotta Kjellberg 
Fredag 3 juni: kl 19 Gunilla o Håkan Gniste 
Lördag 4 juni: kl 19            --- ” --- 
Söndag 5 juni: kl 10 Mässa, Sven Röstin 

Vi fortsätter vår serie  
”Om mässan” 

• 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 fjärde måndagen 
i månaden,  
samlas vi kl. 18.30 till  
ca 19.30/20.00  
i Vittsjö kyrka  
Men håll utkik i kalendern! 
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 Våren i våra 
församlingar  

Med reservation för ev. ändringar,                                 
se predikoturerna i Norra Skåne och 
Facebook ”Vittsjö-Verums pastorat” 

Mars 
2 Onsdag 
Vittsjö kl 18.30 Askonsdagsmässa 
 

4 Fredag  
Vittsjö fh kl 19 Världsböndagen 
 

6 1 sön i Fastan 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 

13 2 sön i Fastan 
Verum kl 11 Gudstjänst 
  
14 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 

20 3 sön i Fastan 
Emmaljunga kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 

21 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Taizémässa 
 

22 Tisdag 
Snärshult kl 18.30 Ekumenisk bön 
 

24 Torsdag 
Vittsjö fh kl 11.50 Sopplunch 
 

27 Midfastosöndagen 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 

28 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 ”Om mässan” 3/5 
 

April 
3 5 sön i Fastan 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
 

 
 
 
 

6 Onsdag 
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
 

10 Palmsöndagen  
Verum kl 11 Högmässa 
 

11-13 Måndag-Onsdag 
Vittsjö kl 18.30 Textläsning 
 

14 Skärtorsdagen 
Verum kl 18 Skärtorsdagsmässa 
Vittsjö kl 20 Skärtorsdagsmässa 
  
15 Långfredagen 
Vittsjö kl 9 Långfredagsgudstjänst 
Verum kl 11 Långfredagsgudstjänst 
 

17 Påskdagen 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 

18 Annandag Påsk 
Emmaljunga kl 11 Emmausmässa 
 

19 Tisdag 
ELM Vittsjö kl 18.30 Ekumenisk bön 
 

24 2 sön i Påsktiden 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 

25 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 ”Om mässan” 4/5 
 

28 Torsdag 
Vittsjö fh kl 11.50 Sopplunch 
 
30 Lördag 
Vittsjö kl 11 Konfirmation 
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Maj 
1 3 sön i Påsktiden 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 

4 Onsdag  
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
 

8 4 sön i Påsktiden 
Verum kl 11 Högmässa 
 
9 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 Eftertankar 
 

15 5 sön i Påsktiden 
Emmaljunga kl 11 Gudstjänst 
Vittsjö kl 18 Vårkonsert 
  
16 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Veckomässa 
 

22 Bönsöndagen 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 

23 Måndag 
Vittsjö fh kl 18.30 ”Om mässan” 5/5 
 

24 Tisdag 
Smyrna kl 18.30 Ekumenisk bön 
 

26 Kristi Himmelfärdsdag 
Uggletorps- kl 9 Friluftsudstjänst 
stugan 
 

29 Sön f Pingst 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni 
1 Onsdag 
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
 

5 Pingstdagen 
Markn.plats kl 10 Mässa 
 

6 Nationaldagen 
EFS-stugan kl 18.30 Ekumenisk bön 
 Sverigebönen 
 
12 Heliga Tref.dagen 
Verum kl 11 Högmässa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplördag 
 

Varje dop är församlingens angelägenhet.  
Därför vill vi ha dop i gudstjänsten  
men det passar inte alla tidsmässigt. 
 

Vi erbjuder dop på lördag 21 maj  
kl 11.00 eller 13.00. 
 

Hör av er till pastorsexpeditionen för bokning, 0451-236 50  
 

Tema-retreat: ”Att be med Guds ord” 
Välkommen till helgretreat den 1-3 april 2022  
                                

                                där vi under ledning av  
                                Lena och Sven Röstin  
                                får tillfälle att stanna upp  
                                i stillhet och bön. 
 

Vi inleder retreaten med kvällsmat på fredagen och 
avslutar vid lunchtid på söndagen. 
Plats:  Åhus Missionsgård,  

Glansabovägen 50, Åhus. 
Pris:  1800 kr,  
         dock subventionerat till      
         1500 kr för dem som tillhör  
          Vittsjö-Verums pastorat. 
 

Begränsat antal platser.  
 

Är du intresserat eller nyfiken?  
Kontakta Sven Röstin, präst 070-555 11 25 
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BU - sidan
 

 
 

 
 

 

 

PÅSKDAGEN: Fest i kyrkan!! 

Vi firar att Jesus är uppstånden! 
Vittsjö kyrka kl 11.00  
KOM & VAR MED! 

Barn- och 
ungdomssidan 

Öppet hus: 
Måndag, onsdag och fredag kl 9-11.30 
 

Kyrkis: 
Tisdag och torsdag kl 9-11 
 

After school: 
Åk F-1: Tisdag kl 13-14.20 
Åk 2: Måndag kl 13-14.20 
Åk 3-4: Tisdag kl 14.20-16 
Åk 4-6: Måndag kl 14.20-16 
 

Diskantkören åk 1-3 börjar igen!!  

Vi träffas i Vittsjö församlingshem onsdag 2 mars kl 13-14. 
Ledare: Kerstin Sturesson, 070-550 73 69 

 

Ungdomskören startar  

torsdag 3 mars kl 16.30-17.30 i Vittsjö församlingshem 
Ledare: Mats Lunnergård, 070-492 14 47 

Utdelning av Bibel till 4-åringar och dopänglar till de som döpts under 2021: 
Vittsjö kyrka 1 maj kl 11.00 

Verums kyrka 8 maj kl 11.00 

Diskant- och ungdomskörerna 
samt barngrupperna  

medverkar med sång! 
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Musik-sidan 

 
 
 
 
 

Palmsöndag 10 april  kl 11 Högmässa Verums kyrka. Sång av Ungdomskören. 
 

Skärtorsdag 14 april  kl 18 Mässa Verum.   Kvartettsång av 
 kl 20 Mässa Vittsjö.  Terese, Mats, Kerstin, Sam.  
 

Långfredag 15 april  kl 9 Långfredagsgudstjänst Vittsjö kyrka.          Sång av  
 kl 11 Långfredagsgudstjänst Verums kyrka.      Vittsjö kyrkokör. 
 

Påskdagen 17 april  kl 9 Gudstjänst Verums kyrka. Sång av Vittsjö kyrkokör.  
 kl 11 Högmässa Vittsjö kyrka.  Sång Barn- och ungdomskörerna  
                                                  och barngrupperna. 
 

Vårkonsert 15 maj  kl 18 Vittsjö kyrka. Mikael Järlestrand och Vittsjö kyrkokör. 
 

Vårfest 25 maj  kl 18.00 för Ungdoms- och Diskantkörerna i Vittsjö församlingshem. 
 

Torsdag 2 juni  kl 19.00 tältmöte på Marknadsplatsen. Sång av Vittsjö kyrkokör.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Vad händer på norra läktaren i 
Vittsjö kyrka? 
 

I mitten av mars ska det börja byggas 
ett rum som bland annat kan användas 
som ”barnkyrka”! Det beräknas vara 
klart före sommaren. 
Byggnader och rum är kul, människor 
och liv är ännu roligare! 
Så vi börjar redan nu titta fram emot 
hösten och det som kan hända i denna 
”barnkyrka”. 
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  Legala nyheter 
 

  
 Verums församling 
 

 DÖPTA: Thor Tom Ole Holmberg  Stavshult 
Elly Hanna Larsson Brogården 
 

 AVLIDNA:  Barbro Olofsson  Verums-Hörlinge 80 år 
 
 
 Vittsjö församling 
 

 AVLIDNA:  Billy Snögren   Vittsjö  71 år 
Anja Salminen Tengwall Hörja  89 år 
Sabina Winkvist  Vittsjö  99 år 
Clara Rydhög   Bjärnum  94 år 
Gunilla Nilsson  Lund  98 år 
Birgit Bernsheim  Vittsjö  82 år 
Fritz Kogsta   Hårsjö  93 år 
Olle Kristensson  Bjärnum  88 år 
Kaj Holmberg    Vittsjö  82 år 
Jan Inge Björkqvist  Vittsjö  78 år 
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Pastorsexpeditionen, Hårsjövägen 8 
OBS! 
Vi fortsätter att endast ta emot bokade besök på expeditionen  
och 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 
stefan.dahlstrom@svenskakyrkan.se   

236 51, sms 0736–444 006 

Komminister Sven Röstin 
sven.rostin@svenskakyrkan.se  

070-555 11 25 

Kantor Mats Lunnergård 
mats.lunnergard@svenskakyrkan.se 

236 53, 0704–921 447 

Kantor Kerstin Sturesson 
kerstin.sturesson@svenskakyrkan.se  

070-550 73 69 

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

0730-949 220 

Kamrer Emma Jönsson 236 55 
Vittsjö församlingshem 236 60 
Församlingsassistent Karolin Fagerblom 236 60 
Verums församlingshem 0451-911 75 
Vaktmästare Emmaljunga Karin Blank 0760–066 299 
Ordförande Kyrkofullmäktige 
Claes Ruderstam 

228 84 

Ordförande Kyrkoråd 
Ingvar Larsson 

0451-911 00 

Ordförande Vittsjö Församlingsråd 
Eva Andreasson 

0701-414 432 

Ordförande Verums Församlingsråd 
Ingvar Larsson 
ingvar.larsson@svenskakyrkan.se 

0451-911 00 

Ordförande Kyrkogårds- o Fastighetsutskott 
Bengt-Arne Jönsson 

228 95 
0708–224 465 

Gåvor till högtidsdagar eller minnesgåvor 
OBS! Ange person och ändamål 

Bg 814–7555 

  Redaktion: Stefan Dahlström, Christina Malmberg, Kerstin Sturesson 
  Foto: Kerstin S, https://pixabay.com/sv/  
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