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Glad ko…?? 

 
 
Har du sett kor som får komma ut på grönbete? De hoppar omkring 
så att man måste le när man ser dem: de ser så lyckliga ut där de 
äntligen får röra på sig, springa, skutta runt i hagen.  
De har ju då levt hela vintern på ett litet, trångt utrymme. Och även 
om bonden har tagit väl hand om sina djur och de har fått allt de 
behöver, så vet vi alla att deras rätta element är hagen där de kan 
röra sig fritt, gå en bit, beta lite, lägga sig, gå bort till vattenhon.  
Kor på grönbete utstrålar ju någon slags frihet och frid. Vi låser in djuren för att det är det bästa sättet 
att ta hand om dem på natten och på vintern. Men vi vet samtidigt att det bästa, skönaste för dem är 
att vara ute i lugn och ro.  
 
Har du hört talas om grodan och det varma vattnet? Ja, det här låter ju hemskt, men det sägs att om 
man skulle lägga en groda i hett vatten, skulle den genast hoppa upp eftersom det ju gör ont och är 
farligt. Men det sägs också att eftersom grodor är lite växelvarma, så om man skulle lägga dem i kallt 
vatten och långsamt värma vattnet, så skulle grodan anpassa sig, ligga kvar och till sist bli kokt. Man 
får hoppas att ingen verkligen har testat detta. Men det sägs att det är så.  
 
Nu har vi i över ett år varit lite eller fullständigt begränsade i hur vi träffas i kyrkan och våra olika 
verksamheter. Jag behöver inte skriva mycket om hur det känns. Vi vet hur dessa begränsningar har 
drabbat en organisation, en kropp som kyrkan som till sin natur är och lever av gemenskap. I skrivande 
stund ser det ut som om de värsta begränsningarna lättas lite den 1 juni, så att vi får träffas 50 
stycken. Som vi har längtat! Man vågar nästan inte glädjas i förskott. Men vår längtan har vi! 
 
Och då dyker frågan upp: är jag som en ko som får komma ut på grönbete, lycklig över att äntligen få 
vara i sitt esse? Äntligen ska jag börja få träffa folk och ta en vän i handen eller ge en kram! Eller är jag 
som grodan i vattnet som har vant sig vid ensamheten, som har släppt sin längtan efter det goda livet? 
I ett sätt att hantera besvikelsen behöver vi ibland en tid släppa längtan eller skjuta den på framtiden. 
Vill jag ta upp den längtan igen eller har jag glömt att jag hade en längtan? 
 
Vi är gjorda för gemenskap. Vi är gjorda med en längtan efter liv. Ibland blir det stopp.  
Men låt oss aldrig släppa vår längtan och vårt hopp!   

 
 
 

/Sven Röstin 
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BARNGRUPPERNA 

Vecka 9 började vi med promenader tre gånger i veckan. 
Senare utökades det till besök på lekplats och grillning av egen 
medhavd korv eller dylikt när vädret tillät. 
Vecka 20-21 började After School så smått att träffas. 
Vi längtar alla efter att få träffas som vanligt och hoppas på 
detta till hösten.  
En riktig Glad och God SOMMAR önskar vi er.  
 
Karolin&Annie 

 
 

 
    Fasteinsamlingen 2021  
 
 VITTSJÖ 
 Kollekter  1538 kr 

Swish  2600 kr 
Bössa  826 kr 
Totalt  4964 kr 

 
Ett stort TACK till alla som bidragit. 
Tyvärr har ju många av de planerade aktiviteterna 
blivit inställda på grund av Covid-19. 
Därav årets resultat. 
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       nfo från Kristna 
Samrådsgruppen 

 

 

 

Sommaren – och hösten program: 

Ekumenisk bönesamling:  
Söndagen 6 juni kl 18.30 blir det Ekumenisk bön i Vittsjö missionshus, vid max 8 
deltagare så gäller anmälan till Kristina Nilsson på 073-036 45 58. 
Övriga bönesamlingar, tisdagar kl 18.30:  

Tisdag 20 juli Smyrna 
Tisdag 17 aug EFS-stugan 
Tisdag 21 september Vittsjö församlingshem 

 
 
Sångkvällar på Sjöstugan: Det planeras för en sångkväll på Sjöstugan onsdagen den 4 
augusti med Mats Lunnergård och Sam Larsson. Välkomna kl 18.30. 
 
Höstens mötesserie 30 september - 3 oktober: Vi har inget program spikat då det är 
osäkert huruvida det fortfarande finns restriktioner men att det blir något i någon form kan 
ni räkna med. Information kommer från KSG i slutet på augusti.  
 
Ekumenisk tältmötesserie 2022: Vi hoppas på att nästa år kunna ha tältmöte igen. 
Datum och talare är inte bestämt än. 
 

Väl mött och Guds välsignelse önskar  
Kristna Samrådsgruppen i Vittsjö 

 

 

I 

Håll utkik i Facebook Vittsjö-Verums pastorat och Kristna Samrådsgruppen, 
Norra Skåne samt vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vittsjo  

http://www.svenskakyrkan.se/vittsjo
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Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden 
innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och 
klimatarbete. 
 
Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till 
exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, 
körer och konserter. 
 
Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du 
är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg. 
 
Alla medlemmar som är 16 år och äldre: 
Det här röstar du på: 

 Kyrkomötet (Gul valsedel): Svenska kyrkans högst beslutande organ och beslutar i frågor 
som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har 
betydelse för hela Svenska kyrkan. 
Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster ska firas och i psalmboken finns de sånger som 
används i gudstjänster och församlingsliv. 
 

 Stiftsfullmäktige (Rosa valsedel): Styr det lokala stiftets arbete vars grundläggande uppgift är 
att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. 
Det kan handla om att stötta församlingars arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor, bidrag till 
att renovera och förvalta kyrkor, textilier och konst. 
 

 Kyrkofullmäktige (Vit valsedel): Styr församlingens arbete, vars grundläggande uppgift är att 
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 
Gudstjänster är till exempel högmässor, då man firar nattvard men också vigsel- dop- och 
begravningsgudstjänster. Undervisning vänder sig till både barn och vuxna som är nyfikna på 
kristen tro eller vill fördjupa sin tro. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskor, djur och 
natur. Att möta människor som är utsatta, i kris eller sorg, i behov av stöd eller att bryta 
ensamhet. 
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Sommaren i våra 
församlingar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Juni 
6 1 sön e Tref  
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
ELM Vittsjö kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
13 2 sön e Tref 
Verum kl 11 Högmässa,  
 
20 3 sön e Tref 
Emmaljunga kl 11 Högmässa 
 
26 Midsommardagen 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
27 Johannes Döparens dag 
Mörkhult kl 14 Friluftsgudstjänst 
  
30 Onsdag 
Campingen kl 19 Musik i sommarkväll 
 Sång och musik av 

Malene Langborg 
 

Juli 
4 Apostladagen 
Verum kl 11 Högmässa 

Premieutdelning 
 
11  6 sön e Tref 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 

18  7 sön e Tref 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
20 Tisdag 
Smyrna kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
21 Onsdag 
Gåsa- kl 19 Musik i sommarkväll 
Dammen Karin&Rickard 
  

25 8 sön e Tref 
Emmaljunga kl 11 Högmässa 
 
28 Onsdag 
Raka kl 19 Musik i sommarkväll 
Spåret Arne Dahlström och 
 Mats Lunnergård 
  
 
Augusti 
1 9 sön e Tref 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 
4 Onsdag 
Sjöstugan  kl 18.30 Musik i 
sommarkväll Mats & Sam 
 
8 10 sön e Tref 
Verum kl 11 Högmässa 
 
 
15 11 sön e Tref 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
17 Tisdag 
EFS kl 18.30 Ekumenisk bön 
 
22 12 sön e Tref 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 
29 13 sön e Tref 
Emmaljunga kl 11 Gudstjänst 
 
 

September  
5 14 sön e Tref 
Verum kl 11 Högmässa 
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Hemgudstjänst? 

Även denna sommar erbjuder vi Hemgudstjänster. 
Vill du delta i en gudstjänst eller andakt hemma hos dig?  
När du inte kan komma till kyrkan kommer kyrkan gärna till dig! 
 
Gör så här: samla minst fem personer; grannar, vänner eller 
bekanta och ”beställ” en liten friluftsgudstjänst hemma hos dig, 
eller i närheten.  
Då kommer vi gärna, en musiker och en präst så att vi tillsammans 
kan sjunga, läsa i Bibeln, be och - om ni vill - fira nattvard. Allt 
detta på ett ”smittsäkert” sätt.  
Vid intresse ring, en vecka innan, till tjänstgörande musiker:  
Mats 070-492 14 47, vecka 22-24, 30-35 
Kerstin 070-550 736 9, vecka 25-29 
 
 
 
 

Emmaljunga 

 
 
Under våren har vi träffats åtta i taget i Emmaljunga kyrka en gång i månaden.  
 
Vi har fikat och pratat om allt mellan himmel och jord.  
Vi har haft fina stunder när vi har kunna råda lite bot på den påtvingade ensamheten och kunnat 
skratta tillsammans men också pratat om saker som ligger djupare i vårt hjärta.  
 
Under sommaren har vi ett uppehåll för just dessa  
träffar, men räknar med att återuppta dem till hösten igen.  

Vem vet, vi kanske får vara så många som upp till 50 då?  Välkommen! 
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  10 april…  

     planterades det i Vittsjö djupa skogar. Några idoga män och en kvinna kämpade i vildmarken. 
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Biskopsvisitation 

 

Biskopsvisitationer är reglerade i Kyrkoordning 
för Svenska kyrkan och har en del formella 
inslag. En av biskopens huvuduppgifter är att se 
till att kyrkoherdarna sköter sina uppgifter på ett 
riktigt sätt och att församlingarna fungerar som 
de ska. Under visitationen träffar biskop Johan 
Tyrberg kyrkoherdar och förtroendevalde för att 
titta på de lokala förhållandena. I år fick det bli 
lite annorlunda på grund av pandemin, även om 

syftet var detsamma. Visitationen speglades på så vis i mångt och mycket det som skett i våra 
församlingar under året. att inte ställa in -– men väl ställa om. 
 
 
Den 25 april – 2 maj visiterade Lunds 
stifts biskop Johan de elva församlingarna 
och pastoraten i Hässleholm, Osby och 
Östra Göinge kommuner som ingår i 
Göinge kontrakt. Vi kyrkoherdar fick 
förmånen att följa med biskop Johan till 
de olika församlingarna och antingen 
fysiskt eller via zoom få en inblick både i 
bredden, höjden och djupet av vad Gud 
gör i vårt kontrakt.  
 
 
Det var både utmanande och inspirerande att få möta olika teologiska traditioner såväl som uttryck för 
gudstjänst och gemenskap. Vi fick både se olika presentationer av församlingarna och lyssna till de 
frågor som biskop Johan och kollegor ställde angående olika sätt att bygga vidare på den klippa 
Kristus gett oss som grund. 
 
I Vittsjö-Verums pastorat hade vi bett Claes Ruderstam att presentera vår bygd, dess historia och 
andliga väg – en inte helt lätt uppgift som han dock gjorde med den äran. Vår präst Sven Röstin fick 
uppgiften att utifrån sin horisont som relativt nyanställd beskriva sina intryck både av andligheten i dag 
och det ekumeniska samarbetet som vi är så glada över i vårt pastorat. Eva och Sven Andreasson såg 
till att ingen behövde sitta med kurrande magar under anförandet och Karolin Fagerblom och Annie 
Gustavsson hade bakat för att säkerställa att inte blodsockret höll för låg nivå. 
 
Själv – ytterst subjektiv i frågan – tyckte jag att det blev en fin stund och en god representation av 
pastoratet; med humor, värme, glädje, prestigelöshet – men också det andliga djup och den teologiska 
förankring som vi fått förmånen att förvalta, förädla och förränta i vår vision att göra Jesus Kristus 
känd, trodd, lydd och älskad. 
 
       /kh Stefan 
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Trots av pandemin försöker vi ändå ordna Musik i sommarkväll.   
Här kommer vi att vara: 

 
30 juni kl 19 på Vittsjö Camping med 
Malene Langborg Malene gick i katolsk 
skola i en Köpenhamnsförort på 70-talet 
och lärde sig några gitarrackord. Sedan 
glömde hon allt om Gud och spelade rock 
o sjöng jazz. När hon kom till Vittsjö och 
sedan sökte lugn och andlighet efter 
utmattning 2017, mötte hon Gud. 
Malene bor nu på Öland där hon har sitt 
Brickbandsmuseum och sin verksamhet, 
men ser mycket fram emot att besöka 
Vittsjö med sin gitarr och sångröst. 

 
 

Onsdag 21 juli kl 19 Gåsadammen  
Karin&Rickard        
 

Onsdag 28 juli kl 19 Raka Spåret 
Arne Dahlström och Mats Lunnergård 
 
Onsdag 4 aug kl 18.30 Sjöstugan  
Mats och Sam 

 
 
 
 
 

Musik i sommarkväll i miniformat 

 

Foto: Bo Lundström 
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Legala nyheter 
 

  
 
  
 Vittsjö församling 
 
  
 AVLIDNA:  
 Marianne Järveskog  Hässleholm 78 år 
 Stig Johansson  Markaryd 86 år 
 Joel Nilsson  Emmaljunga 97 år 
 Karin Nilsson  Emmaljunga  92 år 
 Marianne Johansson  Högholma 87 år 
 Lennart Jensen  Vittsjö 95 år 
 Ingegärd Nilsson  Emmaljunga 87 år 
 Johannes Vang  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 

 

 

 
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: Olle Ottosson 
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