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Förlåtelse 

 
 
 
 
Brev till en dödsdömd man, skrivet av fadern till den man som fången mördat. 
 
 
”Du blir antagligen förvånad över att just jag skriver till dig, men jag ber dig att du läser mitt brev i sin 

helhet och tar mina ord på allvar. Som far till den man vars liv du deltog i att utsläcka har jag 
något mycket viktigt att säga dig. 

 

Jag förlåter dig. Av hela mitt hjärta förlåter jag dig. Detta kanske kan vara svårt för 

dig att tro på, men det är verkligen sant. Jag var närvarande när du erkände ditt brott, och jag förlät dig 
omedelbart. Jag kan bara hoppas att du tar emot min förlåtelse. 
 
Jag är också glad att jag får vara den som kommer med de goda nyheterna till dig. Jag har nämligen 

samtalat med åklagaren och har kunnat visa att även om du är skyldig till brottet, så är åtalet mot 
dig ogiltigt. Din dödsdom har därför upphävts och du är från och med idag en fri man. 

 
Detta är dock inte allt jag har att säga. Jag vill också ge dig ett erbjudande. Du förstår, jag hade bara 

ett barn. Men jag vill gärna dela mitt liv och mina rikedomar med någon. Därför undrar 

jag om du vill bli mitt adoptivbarn? 
 
Jag kan förstå att detta verkar märkligt för dig – många i min omgivning har undrat om jag helt har 
förlorat förståndet. Men tro mig, jag har tänkt igenom detta mycket noggrant, och jag tror att du är värd 
det. 
 
Många har kallat mig en dåre som är villig att göra allt detta för dig. Du är trots allt en av dem som 
kostade min son livet. 
  

Men det jag gör,  
det gör jag av kärlek.” 

 
De allra varmaste hälsningar 

Gud  
 

  
 

Ur ”Alltid älskad” 
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Fasteaktionen 2022 
 

VERUM 
Kollekter  1 127 kr 
 
VITTSJÖ 
Kollekter  4 499 kr 
Sopplunch  1 282 kr 
Bröd försäljning mm  1 980 kr 
Bössa  587 kr 
Ost försäljning                     3 150 kr 
  11 489 kr 
EMMALJUNGA  
Kollekt  235 kr 
  
   
Totalt   12 860 kr 
Ett stort tack till alla som bidragit! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett STORT TACK till  
                       

Vittsjö  som skänkte all ost! 

Det spelar inte någon avgörande roll om du 
har en barnatro eller en genomtänkt tro. 
Men det spelar en roll om du använder den! 
 

https://www.ica.se/butiker/nara/hassleholm/ica-nara-vittsjo-10144/start/
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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 
Måndag 6 juni  EFS-stugan (Sverigebönen) 
Tisdag 19 juli Vittsjö församlingshem 
Tisdag 23 aug Snärshults missionshus 
Tisdag 23 sept ELM Vittsjö missionshuset  

 
 
 
 
 
  

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

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

 
 

 

 

 
 

Sångkvällar på Sjöstugan: Det planeras för sångkvällar på Sjöstugan. Först ut är Dan-
Inge Olsson mfl onsdagen den 15 juni. Mats Lunnergård och Sam Larsson kommer till 
Sjöstugan onsdagen den 6 juli. Välkomna kl 18.30. 

I 

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 
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Vittsjö kyrkogård 

 

Vi har anlagt en äng för våra vilda pollinatörer 
 

• Pollinering, en tjänst från naturen. Pollinering bidrar till vår livsmedelsförsörjning och det är 
extra viktigt att livsmiljöerna för våra vilda pollinatörer bibehålls och sköts om. Ungefär en 
tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som pollineras av bin, humlor och fjärilar. 

• De vilda pollinatörerna behöver någonting att äta, någonstans att bo och lite vatten för att inte 
törsta ihjäl. Vi ska försöka att skapa livsmiljöer för dem. 

• Vi ska låta gräset bli en blommande äng, vi har sått svenska ängs-fröer som förhoppningsvis 
ska blomma nästa vår och sommar. 

• Gamla träd med små borrade hål för insekter är utlagda. Halmbalarna fungerar som boplatser. 

• Bärbuskar och fruktträd kommer att planteras. 

• Små grunda vattenbad för insekterna. 

• En bänk för den som vill sitta ner en stund. 

• I slutet av juli – början av augusti, beroende på hur vädret blir under sommaren, kommer vi att 
låta slå gräset. 

 
Skulle ni vilja bidra till projektet, kan ni skänka ett fruktträd, bärbuske eller något annat? 

Kontakta vår vaktmästare: 0730-949 220 
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 Våren i våra 
församlingar  

 

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

Juni 
1 Onsdag 
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
  
5 Pingstdagen 
Marknadsplatsen kl 10 Mässa  
 

6 Måndag Annandag Pingst  
EFS stugan kl 18.30 Sverigebönen 
 

7 Tisdag 
Skinnare- kl 19 Musik i sommarkväll 
torp  hos Ingegerd och Rolf Nilsson 
 Hembygdsföreningens 

sånggrupp. Fika, lotteri mm  
 

12 Heliga Trefaldighets dag 
Verum kl 11 Högmässa. 

Premieutdelning 
 

15 Onsdag 
Sjöstugan kl 18.30 Musik i sommarkväll.  

Dan-Inge Olsson mfl 
  

19 1 sön e Tref 
Emmaljunga kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 

20 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Kvällsmässa 
 

24 Midsommarafton  
Claes Ruderstam 

Vittsjö kl 22 Musik i midsommartid. 
Boel, Malin och  
Marie Bengtsson mfl 
Andakt Claes Ruderstam 

 

25 Midsommardagen 
Verum kl 11 Gudstjänst 
 

26 Johannes Döparens dag 
Mörkhult kl 14 Friluftsgudstjänst 
 

 
 
 

Juli 
3 3 sön e Tref 
Vittsjö kl 11 Mässa 
 
6 Onsdag 
Sjöstugan kl 18.30 Musik i sommarkväll.  

Mats Lunnergård och Sam Larsson 
 
10 4 sön e Tref 
Verum kl 11 Mässa 
 
12 Tisdag 
Präst-   kl 18.30 Musik i sommarkväll. 
gårdens       Arne Dahlström och  
trädgård       Mats Lunnergård  

Medtag stol och eget fika 
 

17 Apostladagen 
Emmaljunga kl 14 Gudstjänst 
 

19 Tisdag 
Vittsjö fh kl 18.30 Ekumenisk bön 
 

20 Onsdag 
Campingen kl 19.00 Musik i sommarkväll.  

Malene Langborg 
 

24 6 sön e Tref 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Mässa 
  
31 Kristi förklarings dag 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
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Augusti 
3 Onsdag 
Vittsjö kl 19.00 Musik i sommarkväll. 
 Ingela Persson och 
 Susanne Furenbäck 
 
7 8 sön e Tref 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 

11 Torsdag 
Vittsjö kl 19.00 Musik i sommarkväll. 
 Engerkvartetten 
 

14 9 sön e Tref 
Verum kl 11 Högmässa 
 

15 Måndag 
Vittsjö kl 18.30 Kvällsmässa 
 
21 10 sön e Tref 
Emmaljunga kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 

23 Tisdag 
Snärshult kl 18.30 Ekumenisk bön 
  
28 11 sön e Tref 
Verums kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Högmässa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 
4 12 sön e Tref 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 
7 Onsdag 
Vittsjö kl 8 Morgonmässa 
 

11 13 sön e Tref 
Verum kl 11 Högmässa 
 

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. 
 

Anton Anderssons Stiftelse 

”för aktningsvärda åldersstigna” 
 
Ansökan ska vara insänd  
Senast fredag 25 november 2022  
av person skriven i Vittsjö församling. 
Blankett finns att hämta på pastors-
expeditionen 
 
Skickas/lämnas till: 
 Anton Anderssons Stiftelse 
 c/o Pastorsexpeditionen 
 Hårsjövägen 8 
 
Postadress: 
 Anton Anderssons Stiftelse 
 Box 1 
 282 04 Vittsjö 
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Tisdagen den 13 september startar vi 
Katekumenatgruppen 2022-23. Det är en 
samtalsgrupp om Gud, livet och tron. Vi kommer 
att dela tankar och lära av varandras 
erfarenheter. Allt utgår från de frågor gruppen har 
med sig.  
 
Om du är nyfiken, kanske redan har en tro, eller 

känner dig tveksam? Då kan du vara med i Katekumenatgruppen! Vi kommer ses tisdagskvällar 
varannan vecka med avslutning i maj 2023 i Lunds domkyrka. 
  
Frågor och anmälan till  
Sven Röstin (070-555 11 25) och Maria Henningsson (070-821 24 06) 

 

Bibelåret! 
 

• Har du aldrig läst Bibeln, men är pigg på att testa? 

• Vill du komma i gång med bibelläsningen, men hittar inte riktigt sättet? 

• Är du trött på att släpa på krav, men längtar efter att vila i bibelläsningen?  

• Läser du Bibeln och vill göra det tillsammans med andra? 
 

Om något av detta stämmer in på dig, då kan Bibelåret vara något för dig! 
 

Med start den 29 augusti kommer en gemenskap i vår församling att börja läsa Nya Testamentet under 
ett helt år. Vi följer en gemensam bibelläsningsplan med c:a 20 verser eller ett kapitel om dagen. En 
gång i månaden träffas vi och pratar om något av det vi läst sedan vi träffades senast. Det blir ett 
bibelsamtal eller bibelstudium allt utifrån vad som kommer upp i gruppen och vad vi vill. Den enda 
fasta ramen är bibelläsningsplanen och träffarna. Församlingsprästen Sven som leder Bibelåret 
kommer att vara bollplank och stöd också mellan träffarna.  
 

Bönen är en naturlig del av detta sätt att läsa Bibeln och vi läser för att lyssna in vad Gud vill säga oss i 
sitt Ord. Men det finns inget kunskapskrav eller krav på erfarenhet för att vara med i den här 
gemenskapen. Tvärtom är det så (och detta vet alla som har läst Bibeln ett tag) att den nya 
bibelläsarens tankar och frågor är stora gåvor till den som är mer van vid att läsa Bibeln. Så om du 
känner dig okunnig, kan du vara särskilt viktig för Bibelåret. 
 

Vi kommer att använda oss av Bibelappen Youversion, så det är väldigt bra om du har en smartphone 
eller platta. Om du inte har det, hittar vi lösningar på det också. Vi räknar även med möjligheten att 
mellan träffarna kommunicera lite i en e-postgrupp. Behöver du ”tekniskt stöd”? Det får du av gruppen!  
 

Genom att komma på träffarna förbinder man sig inte till något. Men gemenskapen är vårt stöd i vår 
nyfikenhet och längtan. Detta är en öppen grupp och om man efter starten i augusti 2022 vill hoppa på, 
så gör man det ”i farten”. Ingen anmälan krävs.  
 

Vill du veta mer? Kontakta Sven Röstin, 070-555 11 25 eller sven.rostin@svenskakyrkan.se  
 
Vi ses måndagen den 29 augusti kl. 18.30 i Vittsjö församlingshem och sedan den fjärde 
måndagen i månaden under läsåret som kommer. Välkommen 

mailto:sven.rostin@svenskakyrkan.se
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BU – sidan

 

Alla barngrupperna startar vecka 35. 
Håll utkik på vår Facebook-sida ”BU-sidan för Vittsjö Verums församlingar” 
Vi önskar er alla en Glad Sommar! 
 

Diskantkören åk 1-3  
Vi träffas i Vittsjö församlingshem  
onsdag 7 september kl 13-14. 
Ledare: Kerstin Sturesson, 070-550 73 69 
 

Ungdomskören startar  

torsdag 8 september kl 16.30-17.30 i 
Vittsjö församlingshem 
Ledare: Mats Lunnergård, 070-492 14 47 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Barn- och 
ungdomssidan 

Påskvandring 
5 april ordnades en uppskattad 
påskvandring  
för åk 1 och 2 i Vittsjö kyrka 
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Hallå där…alla ungdomar födda 2008 

Dags att konfirmeras? 
Vi samlas varje måndag i Vittsjö församlingshem.  
Vad gör vi då? 
Vi får möjlighet under konfirmationstiden att tillsammans titta på några av alla de frågor som 
berör både livet och tron: Vad tror man som kristen egentligen? Hur kan det finnas så 
mycket lidande i världen? Vad är nattvard? Vad händer egentligen i dopet? Varför har 
prästen klänning på sig i gudstjänsten? 

 
Är du intresserad? Anmäl dig då genom att…     
*Maila till kerstin.sturesson@svenskakyrkan.se. Uppge namn & telnr   
*Ring till pastorsexpeditionen, 0451-236 50. Uppge namn & telnr.  
VÄLKOMMEN SÄGER VI:  konfapräst Stefan Dahlström    

   & ledare Kerstin Sturesson 

 

 

Musik-sidan 

                    Musik i sommarkväll  
Torsdag 2 juni Kl 19 Marknadsplatsen Vittsjö kyrkokör 

Tisdag 7 juni Kl 19 Skinnaretorp hos 
Ingegerd och Rolf Nilsson 

Hembygdsföreningens 
sånggrupp 

Onsdag 15 juni Kl 18.30 Sjöstugan Dan-Inge Olsson mfl 

Midsommarafton 24 juni Kl 22.00 Vittsjö kyrka Boel, Malin och  
Marie Bengtsson mfl 

Onsdag 6 juli Kl 18.30 Sjöstugan Mats Lunnergård och  
Sam Larsson 

Tisdag 12 juli Kl 19.00 Prästgårdens trädgård. 
Medtag stol och eget fika. Vid 
regn: i Vittsjö kyrka. 

Arne Dahlström och 
Mats Lunnergård 

Onsdag 20 juli Kl 19.00 Vittsjö Camping Malene Langborg 

Onsdag 3 augusti Kl 19.00 Vittsjö kyrka Ingela Persson och  
Susanne Furenbäck 

Torsdag 11 augusti Kl 19.00 Vittsjö kyrka Engerkvartetten 

 
 
OBSERVERA: Det är olika veckodagar och klockslag som gäller! 
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  Legala nyheter 
 

Verums församling 
 
DÖPTA: Stella Svea Hillevi Ekström  Osby 

 Hilma Karin Ingeborg Selin  Hästveda 
 

VIGSEL: Therése Linder & Filip Johannesson Verums-Hörlinge 
 
AVLIDNA:  Sture von Hausswollf Juhlin   Mejarp  77 år 

Benny Franke    Hästveda 65 år 
 

 
Vittsjö församling 
DÖPTA: Todd Lars Birger Hällgren  Vittsjö 

Agnes Gullivi Gustavsson  Bjärnum 
Frans Lars Telander   Vittsjö 
Emma Isabelle Jacobsson  Emmaljunga 
Vincent Otto Erling Hylander Gundrastorp 

 
 
AVLIDNA:   Lars-Rune Swärdén  Vittsjö  85 år 

Jonna Holmberg   Porrarp  58 år 
Inga-Britta Jedhammar  Vittsjö  91 år 
Bertil Bengtsson   Vittsjö  82 år 
Tuulikki Peck   Hässleholm 86 år 
Johan Tingdahl   Vittsjö  75 år 
Elsa Persson   Vittsjö  93 år 
Kurt Karlsson   Vittsjö  90 år 
Leif Knutsson   Vittsjö  59 år 
Hans Åke Nilsson  Vittsjö  88 år 
Evert Andersson  Vittsjö  94 år 
Jan Anders Söderholm  Vittsjö  81 år 
Lisbeth Nilsson   Hässlehom 67 år 
Ann-Sofie Persson  Vittsjö  80 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: Sven Röstin, Christina Malmberg, Kerstin Sturesson 
  Foto: https://pixabay.com/sv/  
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