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Psalmer och sånger  

- en predikan? 

 
 
 
 
 
 

Nu har årets viktigaste program startat tycker en del och andra tycker precis tvärtom. Jag tänker 
förstås på melodifestivalen, detta program som ingen tittar på, men man vet allt om. Jag tillhör dem 
som tycker det är roligt att titta och bedöma låtarna, ett trevligt avbrott i pandemitider. 
Men till sommaren är det många som inte kommer i håg låtarna. 
 
Även i Kyrkan har vi många fina sånger och melodier, men dessa har ett innehåll, som håller i alla 
tider. Texter som är en hel predikan. 
Jag har lärt mig att uppskatta dessa gamla läsarsånger, som ger en så mycket glädje. 
Ta fram er psalmbok och sjung med eller lyssna till texterna, hör hur Guds ord om förlåtelse och 
räddning genom Jesus genomsyrar alla texterna. 
 
I dessa tider är detta något som håller även efter sommaren. Vi skall snart fira påsk och påminnas 
ännu en gång vad Jesus gjorde för oss på korset. Som det står i psalm 313: 
 

Min Frälsare lever, jag vet att han lever, fast världen har sagt han är död. 
 

I psalm 285 står det så här:  
 

Det finns underbar förlossning, i det blod som göts en gång,  
det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. 

 
Låt oss med glädje och frimodighet gå till kyrkan i påsk och sjunga med i psalmerna, även om det 
troligtvis blir via datorn, att Jesus har uppstått, Han lever, han lever och lever än. 
 
Detta är något som håller hela livet, i såväl mörka som ljusa stunder. En sång som vi sjunger i kören 
och som blivit betydelsefull för mig är ”Spikarnas lovsång.” 
 

Lyssna till sången från Golgata, hammarslagen ekar än i dag. 
En sång om befrielse en sång om triumf. Min skuld är utplånad. 

 

Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. 
 
 

Hans-Eric Lunnergård 
      Snärshult 
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Fasteinsamlingen 2021  
 
Fastlagssöndagen 14 februari till Palmsöndagen 28 mars 
  
 

UNDER SAMMA HIMMEL 
EN KAMP FÖR LIV 
Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar 
vi mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Tillsammans 
med tusentals engagerade, lokala kyrkor och 
gräsrotsrörelser för vi en kamp för liv. 
 
 
 
 

ACT SVENSKA KYRKAN  
OCH CORONAKRISEN 
När coronaviruset får fäste i länder utan 
trygghetssystem, i konfliktområden och flyktingläger står 
vi inför skrämmande utmaningar. Livsviktigt stöd måste 
upprätthållas även när många länder brottas med egna 
utmaningar. Medmänsklighet är viktigare än någonsin! 

 
KATASTROFINSATSER 

EXPLOSIONEN I BEIRUT 
Flera tusentals är skadade och hemlösa. Förödelsen och 
förlusterna för människorna i Libanon är enorma. Act 
Svenska kyrkan finns på plats och ge stöd till de som 
behöver det mest just nu. Ge din gåva idag! 
Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en 
möjlighet och en framtid. 
 
 
 

 

Olika sätt att ge: 

 

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

Swish: 9001223 
Ange församling: Vittsjö församling eller Verums församling 
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Världsböndagen 5 

mars 2021… 

Tema: ”Bygg på en 
stadig grund” 
 
 
Programland: Vanuatu 
Kvinnor i Vanuatu som är en övärld i Söderhavet har förberett 
programmet för årets världsböndag. Människorna är hårt drabbade av 
naturkatastrofer så temat är högst relevant för dem. 
 

 
 
 
Temat för böndagen – ”Bygg på en stadig 
grund!” – är hämtad från Matt 7:24-27och 
handlar om att leva vist. Texten utgår från 
Jesu undervisning om vikten att bygga livet 
på en stadig grund som kommer att bestå i 
livets olika prövningar. Hela 
undervisningen i Matt 5–7 fokuserar på två 
saker, hör och handla eller lyssna och gör. 
 
Kvinnorna i Vanuatu uppmanar oss att stå 
upp och bygga våra hus, våra nationer och 
vår värld på Jesu ord: Allt vad du vill att människor ska göra för dig, det ska du också göra för dem 
(Matt 7:12). Detta är vårt fasta grund och vårt huvudbudskap idag. 

 

Världsböndagen kommer att sändas digitalt via 

Facebook ”Vittsjö-Verums pastorat” och 

församlingens Youtube-kanal med samma namn 

”Vittsjö-Verums pastorat” 

Fredag 5 mars kl 19.00 
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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 
16 mars i EFS-stugan 
20 april i Vittsjö församlingshem 
11 maj i Snärshult 
Söndag 6 juni i ELM Vittsjö (Sverigebönen) 
 

 

 

 
 
 
 
 

I 

Eftertankar   

Brottas du också med frågor om  
kristen tro?  
Välkommen till ”Eftertankar”     

  
Tillsammans utforskar vi   
frågor och svar;  
föredrag, frågestund.  

 
Var?  Vittsjö församlingshem.  
När?  Måndagarna 8 mars, 12 april, 10 maj och 24 maj 

Vår målsättning  
är att starta 
Eftertankar  
igen i mars 

Anmälan krävs  
till Sven Röstin, 
tel 0705-55 11 25 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 
 
 

Under slutet av januari och hela februari har vi haft Digitalt kyrkfika. 
Det har varit så trevligt så fortsättning följer.  

Länk till följande söndags Meet-möte ( ej Zoom) ligger på  
församlingens Facebooksida, Vittsjö-Verums pastorat. 

Vid teknisk support kontakta Maria Henningsson tel 0708-212 406 

Tältmötesserie i Vittsjö 26 – 31 maj. 

Tema: Jesus gör dig fri! 
 

JEsUs  

gör dig fri !! 

Som läget är nu vet vi inte hur tältmötesserien 

kommer att utformas. Håll utkik på Facebook: 

”Kristna Samrådsgruppen i Vittsjö”, ”Vittsjö-

Verums pastorat” samt församlingens hemsida 
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Vad gör ni barnledare…? 

 
Så här är det: 
Att jobba som barnledare under pandemin när all vår verksamhet stängt ner blir lite annorlunda mot 
vad vi är vana vid och ärligt talat även lite tråkigt. 
Barnlokalerna ekar tomma. Inga barn som busar och tjoar, inga sångröster hörs. Vad gör vi nu?  
Under denna tid har vi varit behjälpliga inne på kontoret med alla möjliga olika uppgifter. 
 

 
Vi längtar tillbaka till det vanliga! Tillbaka till vi får utföra 
vår kärnuppgift- att sprida evangeliet till barnen. Längtar 
efter att höra och se barnen tjoa och leka i våra lokaler 
igen, längtar efter att öva sånger inför våra 
familjegudstjänster och allt det där som hör till....  
 

Vi hoppas att snart komma igång på riktigt igen.  
Vi börjar lite lätt med våra promenader för föräldrar och 
barn igen v.9.  
Måndag och fredag 8.30 ca en timme,  
onsdag 9.30 med start v. 9.  
OBS! Ingen promenad 3/3.  

             Ej heller på skolans lov/lovdagar.  

                                                                     Allt gott ❤  
                                                      Karolin och Annie 

Taket på Vittsjö kyrka 
 
Taket på Vittsjö kyrka ska tjäras.  
Detta arbete ska påbörjas första  
veckan i april och beräknas  
ta 6 veckor – allt beroende på  
väder och vind.  
 
Gravstenar kommer att behövas  
flyttas temporärt för att skyddas 
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Våren i våra 
församlingar 

 
 
 

 

 
 
 

 

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

Våra 

gudstjänster 

planeras 

att börja sändas 

live i mars, 

söndagar kl 11. 

 

I samband med livesändning kommer information att 
läggas ut angående vilka psalmer som ska sjungas och 

vilken agenda som ska användas, lördagen före 
gudstjänsten. Dessa agendor kommer att kunna laddas 

ner från vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/vittsjo 
Om du känner någon som inte har möjlighet att ladda 

ner agendorna, så går det bara att hämta 
i Vittsjö kyrka måndag-fredag kl 8-15 

i Verums kyrka tisdagar kl 11-15. 
 

Söndag 28 mars  

kl 11  Högmässa i Vittsjö kyrka 

 
Biskop Johan Tyrberg inviger Vittsjö kyrkas nya centralaltare. Även församlingens nya 
nattvardskärl av keramik samt en ny bursa invigs, genom att de denna dag tas i bruk. 
På grund av restriktionerna krävs anmälan som sker till Svens Röstin tel 0705-551 125 

 

Vill du vara med på en livesänd gudstjänst måste du 
anmäla dig till Sven Röstin, tel 0705-55 11 25 
 

http://www.svenskakyrkan.se/vittsjo
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Gudstjänst 
 
Bön om förlåtelse  
F: Jag bekänner inför dig,  
helige och rättfärdige Gud, 
att jag har syndat med tankar,  
ord och gärningar. 
Jag har inte älskat dig över allting,  
inte min nästa som mig själv. 
Genom min synd är jag skyldig till  
mer ont än jag själv förstår  
och har del i världens bortvändhet från 
dig. 
Därför ber jag om hjälp att se och  
bryta med mina synder. 
Förlåt mig för Jesu Kristi skull 
 

Högmässa 
 
Inledningsord/Beredelseord 
P: I Guds, Faderns och Sonens  
och den helige Andes namn.  
F: Amen. 
P: Herren vare med er. 
F: Och med din ande. 
Bön om förlåtelse 
 
P+F: Jag bekänner inför dig, helige 
Gud,  
att jag ofta och på många sätt  
har syndat med tankar ord och 
gärningar.  
Tänk på mig i barmhärtighet  
och förlåt mig för Jesu Kristi skull  

vad jag har brutit. 

Trosbekännelsen 
 
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 
himmelens och jordens skapare. 
 
Vi tror ock på Jesus Kristus, 
hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den Helige Ande, 
född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån 
de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders 
högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma 
levande och döda. 
 
Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig, allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, syndernas 
förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 
 

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i 
himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld 
till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, 
din är makten och äran, 
i evighet. 
Amen. 

Fader vår som är i himmelen. 
Helgat varde ditt namn. 
Tillkomme ditt rike. 
Ske din vilja, såsom i himmelen 
så ock på jorden. 
Vårt dagliga bröd giv oss idag, 
och förlåt oss våra skulder, 
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga 
äro, 
och inled oss icke i frestelse 
utan fräls oss ifrån ondo. 
Ty riket är ditt och makten och 
härligheten 
i evighet. 
Amen. 
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Klippning av 
träd på 
Vittsjö 
kyrkogård 

Putsning av ljuskronorna  
i Verums kyrka 
 

 
 

Inventering i  
Verums kyrka
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 Legala nyheter 
 

  
Verums församling 

 
 DÖPTA: Hans Malte Lennart Olsson Magnarp 

 
 Vittsjö församling 
 
 VIGDA: Jonna Larsson & Stefan Olsson Vittsjö 
 
 AVLIDNA: Helga Svensson  Bjärnum  102 år 

Torsten Karlsson Boalt  98 år 
Boris Peck    Vittsjö  81 år 
Kersti Jönsson  Vittsjö  90 år 
Ulrika Thorén  Vittsjö  55 år 
Kurt Johnsson  Vittsjö  77 år 
Kjell Andersson  Vittsjö  91 år 
Stig Gustafsson  Vittsjö  88 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 

 

 

 
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, 0736–444 006 

Komminister Sven Röstin 
sven.rostin@svenskakyrkan.se  

070-555 11 25 

Kantor Mats Lunnergård 236 53, 0704–921 447 

Kantor Kerstin Sturesson 
kerstin.sturesson@svenskakyrkan.se  

070-550 73 69 

Vaktmästarexpeditionen Vittsjö 
Tel.tid  fred 9.30-10 

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 0760–066 299 

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 

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: Olof Lunnergård, Ann-Marie Ivarsson 
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