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INSIDAN
Ofta brinner det ljus i våra olika ljusbärare, i våra
fyra kyrkor. Vid varje gudstjänst ber vi och tänder
ljus för de som avlidit, blivit döpta och ingått
äktenskap. Och många av er som kommer till
våra kyrkor tänder också ljus. Sedan
Coronapandemin bröt ut har våra ljusbärare
börjat användas mer än vanligt. Jag tror det både
beror på att vi mer än någonsin tänder ljus för
våra nära och kära men också att vi blir berörda
när vi ser hur andra, runt om i världen drabbas.
Ljusbäraren har också ett lite finare namn och det
är just ”Corona”. Det är latin för krona eller krans.
Och jag tänker mig att de ljusbärare där ljusen
sitter i en ring blir en bild av Jesus törnekrona.
När ljusen tänds övergår de till att bli en
segerkrona. Törnekronan berättar att Gud blev
människa i Jesus och med hans lidande delar
han vårt lidande. I vår sorg och i våra mörka delar
av livet finns Gud med och bär oss. Segerkronan
berättar att Jesus vann över döden. Vi behöver
inte vara rädda, för det onda och mörka kommer
aldrig att få det slutgiltiga övertaget. Det är vad
Jesus liv, död och uppståndelse förmedlar när vi
snart ska fira påsk och det är vad Coronan i
kyrkan förmedlar.

“...det onda
och det mörka
kommer aldrig
att få det
slutgiltiga
övertaget”

Catrin Sundelius
Kyrkoherde
2

personalförändringar
Tack Kristina

Kristina har varit anställd i Västra Vrams pastorat sedan 1988 och nu fortsätter
Kristina på nya vägar i sitt liv. Många är ni som genom åren har mött Kristina i barnoch ungdomsverksamhet, på läger, på soppluncher, hembesök och i många andra
sammanhang.
Nu vill vi tacka dig, Kristina, för alla de här åren och allt du bidragit med i de olika
sammanhang där du deltagit. Så som du har burit många människor med dig genom
åren, får du nu också vila i att det är många som bär dig nära sina hjärtan. Nu vill vi
önska dig lycka till på dina nya vägar och Gud välsigne dig Kristina.
Kristina avtackades i gudstjänsten i Linderöd den 6 december.
/Catrin Sundelius, kyrkoherde

Inte förstod jag att en annons i Kristianstadsbladet kunde betyda
så mycket för mej…
I augusti 1988, blev jag kallad till intervju på Linderöds
pastorsexpedion. Jag hade svarat på annonsen i
Kristianstadsbladet ”Församlingsassistent sökes till Linderöds
församling”.
Där i prästgården satt Linderöds kyrkoråd i en halvcirkel; SvenIvar Jönsson, Agnes Hansson, Anna Nordén, Sonja Frej och
Komminister Lars-Ivar Ericson. Det var så snälla människor som
ställde blygsamma frågor.
Jag var nervös, hade nya vita byxor och randig blus. Och jag fick förtroendet!
Sven-Ivar sa att det var på livstid och jag grät av rädsla för hur detta skulle gå.
Så började det stora äventyret! Lars-Ivar tog mej runt i skogarna i bygden. Det var
Ylleröd, Torastorp, Bösarp, Spångarp m.m. Det var platser jag inte trodde fanns!
Jag fick noga instruktioner vid hembesök. Hos någon skulle jag knacka på
köksfönstret för att bli insläppt och hos någon annan prata mycket högt och tydligt.
Listan var lång och finns kvar.
Att få träffa barn och vuxna i olika åldrar har glatt mej oerhört mycket under dessa
år! Tänk att jag har fått möta er i olika sammanhang, både i glädje och sorg! Jag
bär med mej många fantastiska minnen av allt ni delat med er av!
I slutet av december avslutar jag mitt arbete i Västra Vrams pastorat.
TACK, till alla långa, små, rädda, glada, unga, äldre, korta, stora, ledsna, blyga
som har berikat mitt liv!
Tack för förtroendet jag fick!
Jag kommer att sakna er mycket!
Sv Ps 730

Och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dej i sin hand.

/Kristina Ibstedt, församlingspedagog
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personalförändringar
Tack Sigrid

Ett stort tack för allt du bidragit med under ditt pastorsadjunkt år hos oss. Vi
är glada att vi fått lära känna dig. Med din lyssnande förmåga och varma
person blir du till stor glädje för Svenska Kyrkan i tjänsten för Jesus Kristus.
Vi lyckönskar de församlingar du kommer att tjänstgöra i. Guds välsignelse
Sigrid.
Sigrid avtackas i gudstjänsten i Västra Vram den 24 januari kl 11.
Catrin Sundelius, kyrkoherde

Hälsningar från pastorsadjunkten
Nu har det snart gått ett år sedan jag genom bön och
handpåläggning vigdes till präst i Domkyrkan i Lund. Jag
sändes ut för att tjäna församlingen, ja eller pastoratet. Och
ni var där och tog emot mig med öppna famnen: herden,
ordföranden och andra som bär pastoratet - och viljan att
vara kyrka - med kärlek.
Någon vecka senare togs jag emot i vår egen stolta, vackra kyrka i Västra
Vram. Det var en festmässa, kyrkan var fullsatt och kören sjöng. Jag
häpnade över deltagandet och glädjen från våra församlingsbor. Både då
och veckorna efter, i alla kyrkor och delar av pastoratet, fanns ett så stort
engagemang och en kärlek till vad vi tillsammans gör. Jag såg verkligen
fram emot att lära känna er alla och tillsammans med er utforska vad det är
att vara präst mitt i vårt sammanhang.
Som nyvigd präst sänds man ut av biskopen till en församling eller ett
pastorat som tryggt kan vägleda den nya prästen under första året. Det är
ett hedersuppdrag och vårt pastorat var en god och stabil grund för det.
Det har verkligen varit ett märkligt år att komma ut i. Allt vi vill verka för som
kyrka har fått omtolkas när avstånd och isolering har varit vägen vi just nu
behöver gå. Genom restriktioner och begränsningar har jag ändå fått möta
så många av er i livets alla skiftningar. Tack för förtroendet som ni visat mig
och att jag har fått växa i mitt uppdrag tillsammans med er. I slutet av januari
avslutar jag mitt år här och går vidare mot nya uppdrag.
Må Guds frid och fred vara med er.
Sigrid Linnell
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förändringar
En församling!
Den 7 november 2019 fattade kyrkofullmäktige i Västra Vrams pastorat,
beslutet att göra en organisationsförändring av pastoratet. Våra tre
församlingar ska gå samman till en församling den 1 januari 2022.
Alla medlemmar i pastoratet fick lämna in namnförslag och tio olika förslag
kom in. Av de tio namnförslagen skickade kyrkorådet vidare tre förslag till
stiftsstyrelsen att besluta om. De tre förslagen var Gärds västra församling,
Åsens församling och Tollarps församling. Stiftsstyrelsen remitterar till
domkapitlet, Lantmäteriet och Institutet för språk och folkminnen.
Instanserna förde resonemang om förslagen samt kring alternativa
namnförslag. Den 29 april 2020 beslutade stiftsstyrelsen att namnet på den
nya församlingen ska vara Tollarps församling.
Nu har valnämnden så smått börjat jobba inför valet som leder fram till den
här förändringen. Vi uppdaterar er efterhand. Så spännande med det vi har
framför oss!

UNDERSAMMA
HIMMEL

Foto:DeborahRossouw/Ikon

FASTEAKTIONEN2021

Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHATILL

900 1223

Tillsammanskanvi göraskillnad.
Dingåva gördet möjligt.

svenskakyrkan.se/act
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kyrkogårdarna
Du ska inte tro det blir sommar…………….
I alla fall inte förrän vi haft en lång härlig vår. Bakom oss
har vi lämnat julstök och nyårsfirande då släkt och
vänner samlats för att återberätta gamla minnen och
nya skall skapas. Framför oss har vi nog den bästa
tiden på året. Ljuset återvänder så sakteligen, dagarna
blir längre o längre, flyttfåglarna återvänder och visst är
det magiskt att höra första lärkans drill, tranornas
trumpetande och höra alla det övriga fåglarna stämma
in i kören så att man blir alldeles yr i öronen. Och inte
nog med det, alla vårblommorna som överöser ängar o
Bilder: Maria
fält med sin mångfald, prakt och färgrikedom. Trädens
Zentio
knoppar som bara längtar att få brista och ge oss den
skiraste grönska. Nu är det gott att leva. Det är den tiden på året man börjar
så smått röja i trädgården, klippa äpple- och päronträden, rosorna ska
ansas och eventuella vinterskador åtgärdas. Detta år, precis som alla andra
år ska jag försöka stanna upp ett slag och verkligen fånga alla skiftningar
och nyanser och bara njuta av tillvaron, det hoppas jag verkligen att ni
också får göra, om så bara för en liten stund.

Vad är på G:
Missionshuset i Linderöd har blivit församlingshem. Där
skall viss renovering utföras innan vi kan ta lokalerna i
bruk. Nytt kök, nya golv o lite annat smått o gott.
Hamling av lindarna i Linderöd.
Påskliljor planteras veckan innan Påsk om vädret tillåter,
för de som har avtal.
Askgravplats Linderöd.
Digitalisering av kyrkogårdarna.
Som avslutning vill jag bara säga att jag är oerhört
priviligierad att få jobba med det jag gör, inte minst jobba med mina
fantastiska och kunniga medarbetare inom vaktmästeriet.
Carpe Diem
/Dan Olsson vaktmästeriet.
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påsken
Ljuset spränger mörkrets fängelse!
Efter mörkret kommer så ljuset tillbaka. Påsken blir så konkret hos oss här uppe i
norr. För här kan vi verkligen tala om skillnaden mellan vinterns mörker och vårens
ljus.
Och precis som våren berättar för oss om livets återkomst, då det lilla fröet som
ligger till vila i marken plötsligt spräcker mullens fängelse och sträcker sig uppåt
mot ljuset, så berättar påsken om hur vi genom Jesu Kristi uppståndelse får
spränga vårt fängelse av mörker och ta emot Kristi ljus.

Upplev påsken tillsammans med oss i pastoratets gudstjänster!
28 mars

Palmsöndagen

Se I våra kyrkor.

1 april

Skärtorsdagsmässa

18.00

Östra Vrams kyrka

2 april

Långfredagsgudstjänst

11.00

Äsphults kyrka

4 april

Festmässa

11.00

Västra Vrams kyrka

5 april

Mässa med Emmausvandring 11.00

Linderöds kyrka

konfirmation
Snart dags att anmäla sig till konfan!
Från och med 1 mars kan du anmäla dig till konfa
2022 på vår hemsida!
Där kan du välja mellan Höst- och sportlovskonfa
och Sommarkonfa.
Höst- och sportlovskonfan är först vecka 44 då vi
åker på läger i tre dagar och sedan är det träffar
hela vecka 8 och konfirmation söndagen den 27
februari 2022.
Sommarkonfan träffas två veckor direkt efter att
skolan slutat för sommaren 2022.
Välkommen!

Bild: Alex Giacomini / IKON
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Januari
10 jan

Ö. Vram

11.00

Högmässa.

17 jan

Linderöd

11.00

Mässa.

24 jan

V. Vram

11.00

Högmässa. Sigrid Linnell avtackas.

31 jan

V. Vram

11.00

Kvällsmässa.

7 feb

V. Vram
Linderöd

11.00
14.00

Gudstjänst med utdelning av dopänglar.
Gudstjänst med utdelning av dopänglar.

14 feb

Äsphult

11.00

Mässa.

17 feb

Ö. Vram

18.00

Askonsdagsmässa.

21 feb

V. Vram

14.00

Ungdomsmässa med konfirmander.

28 feb

V. Vram

11.00

Mässa med konfirmation.

7 mars

Ö. Vram

11.00

Mässa.

14 mars

Linderöd
Äsphult

11.00
14.00

Mässa med tema bröd.
Mässa.

21 mars

V. Vram

18.00

Mässa med renässansmusik.

28 mars

V. Vram
Linderöd

11.00
14.00

Gudstjänst med små och stora.
Gudstjänst med små och stora.

1 april

Ö. Vram

18.00

Skärtorsdagsmässa. Konfirmander
medverkar.

2 april

Äsphult

11.00

Gudstjänst Jesu sju ord på korset.

4 april

V. Vram

11.00

Festmässa.

5 april

Linderöd

18.00

Mässa med Emmausvandring.

11 april

V. Vram

11.00

Högmässa.

18 april

Linderöd

18.00

Kvällsmässa.

25 april

Äsphult

11.00

Högmässa.

februari

MARS

APRIL

8

I våra kyrkor

I våra kyrkor
MAJ

2 maj

Ö. Vram

11.00

Mässa.

9 maj

V. Vram
Linderöd

11.00
14.00

Gudstjänst med små och stora.
Gudstjänst med små och stora.

13 maj

Brostorp

10.00

Gökotta i kyrkans skog, Brostorp.

16 maj

V. Vram

11.00

Mässa.

23 maj

V. Vram

18.00

Gudstjänst med musikal och P1 spelar in.

30 maj

Linderöd

11.00

Mässa.

På grund av rådande omständigheter kan ändringar ske
gällande alla våra arrangemang!
Vad gäller antalet besökare i våra kyrkor hänvisar vi till aktuella restriktioner från
myndigheter och Lunds Stift.
Tills vidare erbjuder vi i pastoratet inte någon kyrkskjuts.
Följ alla uppdateringar på vår hemsida och Facebook.

Diakonala verksamheten
Tack till alla er som besökt våra olika
verksamheter under förra året och skänkt
pengar till den diakonal verksamheten.
Pengarna som kommer in används för att hjälpa
människor som av en eller annan anledning
kommit i akut nöd vad gäller mat eller annat.
Vi vill att du ska veta att ditt bidrag verkligen är
uppskattat och behövligt.
Under 2020 fick vi genom era bidrag in 21 737 kr
till den diakonala verksamheten.
/Helén Meĳer
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Musik i våra kyrkor

Förhoppningsvis kommer vi att kunna erbjuda följande musik under våren,
beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer med tanke på
Covid-19 och smittläget.

21/3

Jungfru Marie Bebådelsedag. 18.00 Västra Vram.
Kyrkokören i V och Ö Vram har bjudit in Oppmanna
Vokalensemble under ledning av Ute Goedecke. Körerna bjuder
på renässansmusik i mässan.

28/3

Palmsöndagen. 11.00 Västra Vram. Följ Åsnans väg med Jesus
till Jerusalem! Barnkörerna och barnverksamheten medverkar.

2/4

Långfredagen. 11.00 Äsphult. ”Jesu sju ord på korset” av
Heinrich Schütz framförs av kör, stråkkvartett och continuo.

4/4

Påskdagen. 11.00 Västra Vram. Festmässa. Kyrkokören i V och
Ö Vram medverkar.

23/5

Pingstdagen. 18.00 Västra Vram. ”Bibeln och Disney” –
egenskriven musikal av Peter Barvestedt med musik från olika
Disneyfilmer. Kyrkokören i V och Ö Vram, tillsammans med unga
korister och kompband, agerar och musicerar. Även inspelning
av P1 för sändning i radio vid senare tillfälle.

1/6

18.00 Andakt i Ilnestorps missionshus. Kyrkokören i V och Ö
Vram medverkar.

Kyrkomusikerna Cecilia Landgren och Gustav Thulin

1010

vårtävling
Ljusets återkomst

Vi vill gärna fira våren och ljusets återkomst efter en lång och
mörk vinter!
Det gör vi genom att bjuda in dig till en fototävling på temat
“Ljusets återkomst”.
Du kan fotografera vad som helst som på något sätt gestaltar ljus,
sol, värme.
Skicka dina tävlingsbilder till cecilia.landgren@svenskakyrkan.se
senast den 10 april!
Redaktionen (Ingela Ahlström, Cecilia Landgren och Peter
Barvestedt) utser sedan vinnarna.
Den som vinner första pris får förutom något från våra lokala
företag även se sitt vinnande bidrag som omslagsbild på nästa
församlingsblad som kommer den 1 juni.

Ut och fotografera vår vackra natur och skicka dina tävlingsbidrag
till oss!
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diakoni
I bibeln står det: “Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under
himlen...” (Predikaren 3:1)
Varje årstid är ett under i sig. Varje årstid har ett löfte med sig om en ny tid.
Våren är på väg och jag tror att vi all väntar extra på just denna vår, när vi
återigen kan ses ute och njuta av den friska doften och Guds skapelse som
exploderar i färger och dofter. Fåglar som kvittrar och solens strålar som
värmer vår kind.
Vi är nog många som planerar igen för en sommar, en sommar som vi hoppas
skall bli bättre på många sätt än förra sommaren.
Men låt oss också tänka vad denna tid, som vi alla hoppas snart kunna lämna
bakom oss, har gett oss? Har den gett oss möjligheter att tänka efter på vad
som verkligen har ett värde?
Kanske har vi mist någon som stod oss nära? Kan det kanske få vara en
påminnelse om att ta vara på dem vi har omkring oss här och nu? Har vi under
den här tiden fått mer tid över till sådant som vi aldrig har tid till annars? Kan
de tankarna och de erfarenheter vi fått under denna pandemi ge oss ett nytt
sätt att möta morgondagen och tiden som ligger framför oss?
Någon sa att ”bara för att solen går upp varje morgon gör det inte
soluppgången till ett mindre under.”
Varje dag gör Gud mirakel i både ditt och mitt liv och det vi behöver träna oss
i är att se de små miraklen. Att kunna vara tacksam för det lilla är en gåva och
ett mirakel i sig. Varje ny dag vi får vakna till är ett mirakel.
Oavsett vilka restriktioner eller vilka begränsningar vi har för vårt liv just i dag
så kan vi ändå söka Gud. Vi kan sitta ner en stund i stillsamhet och lyssna in
vad Gud vill lägga på vårt hjärta just idag. Att sitta ute och njuta av Guds
vackra natur och se hur knopparna varje år brister och bryter ut i ny klädnad
är ett mirakel, och Guds sätt att återigen påminna oss om att han finns kvar.
Gud ger aldrig upp om oss, utan väntar varje dag på oss med utsträckta armar
och en famn som bara viskar KOM.
Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen, och i alla tider, i
all evighet har Gud koll och omsorg om oss. Vi behöver inte bekymra oss för
morgondagen för den tar Gud hand om.
För min egen del upplever jag att jag blivit mer medveten om de olika
årstidernas ljuvlighet och jag har blivit bättre och bättre på att hitta och njuta
av olika saker med varje årstid och just nu längtar jag efter våren. Jag längtar
efter att träffa er alla församlingsmedlemmar igen. Att få sitta ute tillsammans
och samtala och mötas i våra olika verksamheter.
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diakoni
Oavsett hur det utvecklar sig i samhället så kommer vi att så fort det blir
varmare försöka starta upp de verksamheter vi kan och träffas ute. Vi kan
också komma på besök utomhus och ta promenader tillsammans om man
önskar.
Hemsidan och Facebook är de kanaler där vi uppdaterar vad som är på gång.
Givetvis kan ni också slå en signal och höra vad som händer.
Kontaktuppgifter till mig och oss andra som jobbar hittar du på sista sidan av
bladet.

Något jag älskar med våren är att sitta ute och läsa, så jag tänkte dela med
mig av några av mina favoriter till er.
Bästa hälsningar Britta av Brita Bolmenäs
En fin andaktsbok med kloka funderingar. En kort text med
tillhörande bön att kunna läsa och be under sin dagliga andakt.

Livet efter dig och uppföljaren Arvet efter dig av Jojo Moyes
(Finns också en tredje bok i serien).
En ung flicka kommer som assistent till en man som är förlamad
från halsen och ner. Hon vänder upp och ner på hela hans tillvaro
och han vänder upp och ner på hennes. En gripande bok om att
insidan räknas och kärlek som förbiser de hinder som finns i ens
väg.
Minnen från det förflutna av Karen Kingsbury
Karen har kommit att bli en av mina stora favoriter bland författare.
Hon skriver kristna romaner som verkligen griper tag,och denna är
inget undantag.

När själen inte mår bra av Karin Wennerlöf
En bok om att läka inifrån och om Guds oerhörda kärlek.

Tills vi ses och hörs önskar jag dig Guds rika välsignelse.
/ Helén Meĳer
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barnverksamheten
Hej alla barn och familjer i pastoratet!
När jag sitter här och skriver har vi nyss tänt det första adventsljuset och vi
förbereder oss för Jesu födelse och julens ankomst. Jag känner en enorm
saknad efter er alla.
Jag saknar våra stunder med barnen när vi promenerar till och från skolan och
småpratar om allt från himmel och jord. Jag saknar våra fruktstunder när barnen
ska säga någon färg de gillar, bästa frukten eller vilken maträtt de älskar. Jag
saknar våra andakter och barnens kloka tankar om Gud och livets glädje och
sorg. Jag saknar all lek och stoj, pysselstunderna, fikasnacket på babyrytmiken,
sången och glädjen! Adventsfirande med avslutningar och lucia, som är så
stämningsfullt och självklart blev plötsligt ingenting.
Det har blivit så tydligt hur tomma våra hus är utan er. Det fattas något.
När ni läser detta går vi mot ljusare tider och det känns hoppfullt. Vi pratar ofta
med barnen om att ljuset är starkare än mörkret, och Jesus är ljuset. Vi har
honom på vår sida, då kan vi få ljus i mörkret. Ljus är hopp. Hopp är tillit. Vi litar
på att det som känns mörkt ska vändas till ljus när vi har Jesus med oss. Vi
hoppas på en vår där vi får ses igen i våra grupper. Vi hoppas vi får sjunga, fira
gudstjänst och känna gemenskap med varandra.
Till er barn vill jag säga; leksakerna ligger och väntar på att ni ska leka med dem!
Vi har pysslet redo när ni kommer!
Vi vet inte hur terminsstarten ser ut just nu, men vi lovar att höra av oss till er när
det är dags att komma igång!
Var rädda om er och hoppas med mig på ett gott nytt år 2021!
Varma hälsningar
Maria Zentio
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Ungdomsmässa

Torsdagen den 1 april firar
vi Skärtorsdagmässa i
Östra Vrams kyrka kl
18.00.
Våra sommarkonfirmander
medverkar!

Smått & gott
ungdomar
Ungdomscafé
Vårt ungdomscafé för alla ungdomar från åk 6
startar igen tisdagen 21 januari. Vi har öppet
mellan
16 och 18 och
kan komma
när du
Mer information
omdu
kyrkovalet
2021
vill under
dessa
två
timmarna.
Mellan
16 och
kommer i nästa nummer av
16.30 är fikan
framställd.
Församlingsbladet.
Varje gång har vi något speciellt på
programmet och varje gång kan du testa att
göra film, chilla, spela spel eller bara sitta och
snacka.
Ungdomscafé och

ungdomsgrupp i Linderöd

Kyrkokören I V och Ö Vram
Vi ser fram emot att få sjunga
tillsammans igen i Kyrkokören i Västra
och Östra Vram under våren!
Meddelande om när vi kan återuppta
våra repetitioner meddelas på
Facebook och på vår hemsida.
Cecilia Landgren, kyrkomusiker.

Tyvärr har vi fått ha stängt våra
ungdomsgrupper en stor del av hösten
och vintern.
Men vi hoppas att restriktionerna ska
lätta nu under våren och att vi kan öppna
dörrarna igen!
Kolla på hemsidan eller på Facebook för
info om när vi startar!

KÖRen I LINDERÖD-ÄSPHULT

Vi hoppas att vi kan starta upp igen
tidigt i vår.
Kontakta kantor Gustav Thulin för
mer information och anmälan
Tfn 044 - 31 01 81

Hälsningar
Helén Meĳer,Peter Barvestedt,
Ingela Ahlström
Vår digitala julbasar och jullotteriet gav
sammanlagt 6 145 kr till ACT:s julkampanj
och Barnmissionen.
Stort tack till alla som handlade, köpte lotter
och sponsrade oss med alla fina vinster och
föremål.
Linderöds stickcafé

15

Här når du oss

