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INSIDAN
Ibland händer det att någon önskar boka dop på påskafton. Det är möjligt att boka
dop på nästan alla andra dagar under året, utom just på påskafton, för då vilar
kyrkan.
Enligt vårt kyrkoår så firar vi Jesu uppståndelse på påskdagen, medan långfredagen
handlar om Jesu korsfästelse och död. Dagen däremellan, påskafton, när Jesus
befinner sig i dödsriket, då är kyrkorummet fortfarande avklätt och kalt och Jesus är
kvar i graven. Då blir det lite konstigt att i det sammanhanget samlas till dopets
glädjehögtid.
I det där mellanrummet som påskafton representerar, kunde allting hända. Man
tänkte sig att kampen mellan ont och gott pågick som bäst. Och ju närmare Jesu
uppståndelse och det godas seger man kom, desto större var ondskans aktivitet.
Därför brukade man förr tända påskeldar på påskaftonen, för genom eld och
smällare tänkte man sig att skrämma bort ondskan och häxorna som återvände från
Blåkulla. En del tecknade korset på ytterdörren som skydd, just på påskaftonen.
På samma sätt tänkte man sig att den som var uppe i soluppgången på påskdagen
kunde få se solen dansa. Så stor var skapelsens glädje över påskens händelser. I
vår församling mynnar glädjen ut i en stor festmässa på påskdagen. Altaret kläds,
ljusen tänds och kyrkan har fått tillbaka sina prydnader. Kyrkklockorna dånar och
orgeln brusar. Det är körsång, högtidligt och glädjefyllt. Alla får varsin påsklilja.
Utan Jesu uppståndelse hade vi ingen kyrka, ingen församling, ingen kristendom.
Genom Jesus har vi hoppet. Genom Jesus vet vi att ljuset och det goda vinner över
mörkret och ondskan. Eller som Jesus sa och som vi säger i varje dopgudstjänst:
”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”

Tack Cecilia
Cecilia har varit anställd i församlingen sedan 2014 och nu fortsätter Cecilia på nya
vägar i sitt liv. Många är ni, barn och vuxna som kommer att minnas Cecilias driv och
energi, hennes träffsäkra humor men framförallt, allt som hon har gjort för
musikverksamheten i församlingen.
Vi säger ett stort och varmt tack för Cecilias stora engagemang, allt som hon har gett
församlingen under de här åren. Nu vill vi önska dig lycka till på dina nya vägar och
Gud välsigne dig Cecilia.
Cecilia avtackas i gudstjänsten i Västra Vram
den 16 januari kl 11.
I samma gudstjänst hälsas kyrkoråd och kyrkofullmäktige
för den nya mandatperioden välkomna.

Catrin Sundelius
Kyrkoherde
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Tollarps församling
I skrivande stund, i mitten på november, har nya Kyrkofullmäktige haft sitt första
sammanträde. Antal ledamöter är 25 ordinarie och 4 ersättare, 14 ledamöter är
nya.
Undertecknad valdes till ordförande och Kerstin Andersson valdes till vice
ordförande i fullmäktige för perioden 2022-2025.
Under mandatperioden 2018-2021 har en rad beslut för framtiden tagits, bland
annat:
▪
▪
▪
▪
▪

Nya Tollarps församling har bildats fr o m 2022-01-01.
Kostnadsdrivande fastigheter har avyttrats.
Nytt församlingshem i Linderöd har anskaffats.
Annexet i Västra Vram har totalrenoverats.
Arbetsmiljön förbättras enligt plan.

Vidare så pågår underhåll enligt plan av våra 4 kyrkor och övriga fastigheter.
Våra kyrkogårdar utvecklas enligt plan för framtidens behov.
Med ovan nämnda har jag stor framtidstro på Tollarps församling.
Min förhoppning är att församlingsverksamheten utvecklas i den nya organisationen
och att gudstjänstbesökare samt konfirmandantalet ökar.
En budget i balans är viktig för alla verksamheter. För församlingen är det viktigt att
vi alla utvecklar verksamheten med en budget i balans.
Man brukar säga att ”framrutan är större än bakrutan”, så nu är det bara att titta
framåt. Möjligheterna att utveckla nya Tollarps församling för framtiden är goda.
Jag önskar alla församlingsmedlemmar, anställda och förtroendevalda lycka till.
Bengt Mohlin
Ordförande i Kyrkofullmäktige

Mitt brev till församlingen
En ny tid börjar för Tollarps församling, flera församlingar blir en, nytt namn och nytt
kyrkofullmäktige och ett nytt kyrkoråd.
Summering av min och kyrkorådets mandatperiod är lite galet, nu när jag tittar i
backspegeln. Vi tog över ett pastorat med starkt eftersatt kyrkounderhåll, ingen
kyrkoherde, ingen kamrer, ingen komminister samt en jättestor verksamhet att dra
runt för vårt lilla pastorat. En allt för stor skjorta för våra medlemmar att bära.
Det har varit utmanande och otroligt sorgsamt att göra många av er församlingsbor
besvikna, att jag inte kunnat möta era förväntningar utan har fått bita i det sura
äpplet.
Forts. nästa sida
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Tollarps församling
Mitt i min mandatperiod kom så pandemin och den vet vi alla hur hårt den drabbade
oss alla och verksamheter över allt. Nästan 1,5 år utan vanliga Kyrkorådsmöten och
verksamhet. Det har känts tungt att inte fått träffas i kyrkan eller
församlingshemmen. Plötsligt kände jag mig, som er representant, avskuren från
församlingarna.
Tyvärr fick jag inte stöd för att fortsätta som ordförande en ny mandatperiod vilket
jag hade önskat, därför avgick jag med hopp att kunna göra mer nytta utan officiella
uppdrag.
Jag kom från en värld som kyrkobesökare och troende rakt in som ordförande med
en stor härlig vision om ett kyrkoråd som var mitt i livet, med jobb, barn, familjer,
singlar samt ungdomar som kunde bidra med engagemang. Pandemin och den
ekonomiskt bistra verkligheten satte många käppar i hjulen.
Jag går med glädje in i fasen som en aktivt ideellt arbetande församlingsmedlem
och hoppas på ett rikt församlingsliv och med tanke på miljön. så vill jag slippa
körningar till Tollarp så mitt krut kommer i första hand att gå till de kyrkor som ligger
geografiskt nära mig, Linderöd och Äsphult.
JAG VILL TACKA ALLA FÖR ALL GLÄDJE OCH STÖD SOM JAG FÅTT!
Marie K Persson
F.d. kyrkorådets ordförande

Personalnytt
Tack för åtta givande år!
Nu ändrar jag riktning i livet och återvänder till skolans värld
efter åtta för mig musikaliskt rikliga år i Västra Vrams
pastorat. I januari 2022 är det dags att lämna över orglar
och körledarskap till nästa kyrkomusiker i vår nya Tollarps
församling!
En gång skrev jag att jag gärna växlade mellan olika
musikaliska genrer, såväl pop/rock/jazz som Bachkoraler
eller gregoriansk sång. Det har jag verkligen fått utrymme
att utveckla här! Så mycket jag kommer att bära med mig
efter att ha mött er som velat musicera med mig! Så många upplevelser vi delar
minnen av! Så många härliga skratt och så mycket vi kämpat tillsammans för att
uppnå ett gemensamt mål! Jag vill tacka alla er som på något sätt funnits med i eller
runt mina olika körgrupper genom åren! När det gäller barnkörerna vill jag särskilt
tacka alla er fenomenala föräldrar som ställt upp i vått och torrt och där flera även följt
med på barnkörens resor – ni är guld värda!
Bild: Susanne Premberg
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Personalnytt
Här är en glimt från min ”Memory Lane”:
Barnkörernas många framträdanden, bland annat en egenskriven musikal:
”Änglasnillen spekulerar”. Barnkörresor, t ex en minnesvärd resa med
Kompiskören i fädrens spår till Mora eller ett gästspel på Gallerian i Kristianstad
med Silverbarnen. Himmel och pannkaka med Miniorkören eller Körstjärnorna,
limousineåkning till Luciaframträdanden på äldreboenden, Bingokonsert med
Kompiskören i samarbete med Kyrkliga Onsdagsgruppen eller Samling vid
krubbet med Buskören! Ungdomskören Newtones som spelade in en egen jingle
till Tonårspodden! Damkören Lilla Vokalensemblen, som utvecklats från att vara
en trevande trio till att bli en ytterst välsjungande septett och som spelat in en
egen skiva, förutom gjort många framträdanden i pastoratet och gästspel på flera
ställen utanför pastoratet! Öppen kör, som friskt och frimodigt framträtt i gudstjänst
vid många tillfällen med enbart en timmes rep före och där ingen har vetat vem
som kommer eller ens hur många vi blir! Ungdomsmusiker, t ex kompgruppen ITEAM som spelade på konfirmation eller Musikkursen med fem ungdomar som
fick spela blues under pandemisommaren 2020!
Min huvudsakliga körgrupp har varit den kära Kyrkokören i Västra och Östra
Vram, av mig kallad ”Bästa kören”! Så mycket vi gjort tillsammans! Körresor, t ex
den till ”Svenska mässan” i Tyskland, H Schütz ”Jesu sju ord på korset” med
inbjudna musiker, Beatleskonsert med kompmusiker, motorvägsinvigning med
dåvarande infrastrukturministern, körsång på livsfarligt lastbilsflak eller i många
mässor, gudstjänster, t ex flera rockmässor och gospelmässor, men också sena
påsknatt- och julnattsmässor eller svintidiga julottor, konserter, t ex med bröderna
Rongedal, ”Förklädd Gud” med stor orkester och Marianne Mörck som recitatör,
Disneymusikal och virtuella collagekörfilmer under pandemin. Men det största vi
gjort tillsammans är ändå uppsättningen av rockoperan ”Jesus Christ Superstar”
2017, där vi svettades blod och tårar! Så mycket vi lärde oss! Så roligt vi hade!
Och så mycket fika vi har ätit genom åren!
Tack också till mina underbara arbetskamrater under min tid i pastoratet! Våra
olika insatser i gemensamma påsk- och julspel har ju hållit både höjd och elegans,
eller hur? Så många skratt vi delat! Ett särskilt stort tack till andra halvan i AB Pling
å Plång för allt musicerande och samtalande!
Fortsätt musicera i Tollarps församling – allt är möjligt!
/Cecilia Landgren
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kyrkogårdarna
Nu grönskar det i dalens famn, nu blommar äng och lid…..
Det har man svårt för att tro när man så här den 1 december
sitter och skriver till församlingsbladet. Det fullkomligt vräker
ner snö som bäddar in våra kyrkogårdar i ett mjukt täcke och
förkunnar att nu är det tid för vila. Nu kan vi bara vänta (och
skotta snö förstås).
Nytt år och nya utmaningar. Julen och nyårsfirandet är över
och min förhoppning är alla har haft möjlighet att dela dessa
högtider med någon eller några.
Bilder:

Äntligen marscherar vi med raska steg in i
återvändandets tid. Tillbaka så sakteligen är ljuset,
värmen och våra flyttfåglar från när och fjärran. Allt
som vilat under vintern börjar så sakta vakna upp och
överraskar oss med sin oerhörda vilja och kraft att
visa upp sig i all sin skönhet. Gå ut en sväng och sätt
er ner, ta det ”peckadiset”, lyssna till fågelkören med
koltrasten som självklar solist och där penséerna står
som garant för färgpaletten. Det är en symfoni i färg o
toner som inget enligt min mening kan överträffa.
Våren är årstidernas årstid, tiden då livet återvänder
efter välbehövlig vila i skog o mark.

…….. ty dagen den är din.
På G:
•
•
•
•

Påskliljor sätts ut till de som har avtal veckan innan påsk om vädret tillåter
eller så snart som möjligt.
Diverse beskärningar av träd och buskar på våra kyrkogårdar.
Toalett på Östra Vrams kyrkogård färdigställs under våren.
Renovering och ommålning i våra församlingshem.

Till sist ett tack till Valentina, Tove och Marcus som har jobbat färdigt för nu och
hoppas att vi får se er igen under våren i vårt arbetslag på vaktmästeriet.
Som alltid ger vi oss tid att ge oss ut i vår vackra natur för nya upplevelser och
därmed skapa nya minnen.
Trevlig vår!
/Dan Olsson
Bilder: Matilda Rask Olsson, Dan Olsson, Pixabay
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kyrkogårdarna
Vi erbjuder skötsel! Men vad innebär skötsel?
Med avtalad gravskötsel innebär vår- och höststädning (beskärning av växter,
lövrensning etc.), rensning av ogräs i rabatt, spårräfsning för gravar med singel,
klippning av häck inom gravplatsen och plockning av vissna blommor samt
borttagning av vasblommor och ljus. Denna service sker året runt med reservation
för väderlek.
Våra blomsteravtal till sommaren innebär plantering av blommor till midsommar +
gödning vid plantering, vattning av blommorna hela sommaren så de står sig fina
samt borttagning av blommorna när hösten kommer. Vi erbjuder två sorters
blomsteravtal, ett stort och ett mindre avtal. Det stora avtalet (alternativ 1) består av
14 st blommor - 3 större blommor och 11 små. Det mindre avtalet (alternativ 2)
består av 7st blommor - 1 större blomma och 6 små.
Sommaren 2021 bestod avtalen av följande blommor: Pelargonia (röd), Stjärnöga
(gul), Isbegonier (vit och röd) och Tagetes (orange/gul).
Påsklilja till påsk och gravdekoration till
Allhelgonahelgen
Påsklilja till påsk innebär plantering av påsklilja inför
skärtorsdagen och det ingår även att vi tar bort
blomman till sommaren.
Gravdekoration till allhelgonahelgen innebär
ditläggning av krans till allahelgon och granris. Även här
ingår borttagning av krans när vi på
kyrkogårdsförvaltningen anser det lämpligt.

För mer information och vid beställning, vänligen kontakta expeditionen på:
044-31 00 78 under exp.tider: måndag, onsdag – fredag
kl. 10-12, tisdag kl. 13-15. Bild: Alex Giacomini / IKON
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I våra kyrkor

Januari

16 januari

V. Vram

11.00

Mässa. Välkomnande av Kyrkofullmäktige
och Kyrkoråd. Avtackning av Cecila
Landgren.

18 januari

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

19 januari

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

23 januari

Ö. Vram

11.00

Mässa.

26 januari

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

30 januari

Äsphult

11.00

Söndagsmässa.

1 februari

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

2 februari

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

3 februari

V. Vram

11.45

Lunchgemenskap i Betaniakyrkan.

6 februari

V. Vram

11.00

Söndagsgudstjänst. Utdelande av
dopänglar och Kyrkliga Onsdagsgruppen
bjuder på tårtkalas.

9 februari

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

10 februari

Linderöd

11.45

Lunchgemenskap i församlingshemmet.

13 februari

Äsphult

11.00

Mässa.

15 februari

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

16 februari

V. Vram
V. Vram

09.00
17.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Himmel och pannkaka. Gudstjänst i kyrkan
och pannkakor i församlingshemmet efteråt.

20 februari

V. Vram

11.00

Söndagsmässa.

23 februari

V. Vram
V. Vram

09.00
18.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Veckomässa med Lovkonfirmanderna. Efter
mässan serveras pizza i kyrkan.

27 februari

V. Vram

11.00

Mässa med konfirmation.

Februari
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Mars

I våra kyrkor

1 mars

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

2 mars

V. Vram
V. Vram

09.00
18.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Askonsdagsmässa.

3 mars

V. Vram

11.45

Lunchgemenskap i Betaniakyrkan.

6 mars

Linderöd

11.00

Söndagsmässa.

9 mars

V. Vram
Linderöd

09.00
17.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Samling vid krubbet. Utdelande av
dopänglar.

10 mars

Linderöd

11.45

Lunchgemenskap i församlingshemmet.

13 mars

V. Vram

11.00

Söndagsmässa.

15 mars

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

16 mars

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

20 mars

Äsphult
Ö. Vram

11.00
14.00

Mässa.
Mässa.

23 mars

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

27 mars

V. Vram

18.00

Kvällsmässa.

29 mars

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

30 mars

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

3 april

V. Vram

18.00

Mässa.

6 april

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

7 april

V. Vram

11.45

Lunchgemenskap i Betaniakyrkan.

10 april

V. Vram

11.00

Linderöd

14.00

Gudstjänst med små och stora. Efter
gudstjänsten är det fest i församlingshemmet med kakbuffé från hela världen.
Gudstjänst med små och stora. Efter
gudstjänsten är det fest i församlingshemmet med kakbuffé från hela världen.

April
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I våra kyrkor
April

12 april

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

13 april

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

14 april

V. Vram

10.00-15.00

Äsphult

18.00

Kyrkliga Onsdagsgruppens våffelcafé och
påsklotteri i församlingshemmet.
Skärtorsdagsmässa med
Sommarkonfirmanderna och ÄsphultLinderöds kyrkokör.

15 april

Linderöd

11.00

Långfredagsgudstjänst.

17 april

V. Vram

11.00

Festmässa.

18 april

Ö. Vram

11.00

Gudstjänst. Vi sjunger påskens psalmer.

20 april

V. Vram
Linderöd

09.00
17.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Samling vid krubbet.

21 april

Linderöd

11.45

Lunchgemenskap i församlingshemmet.

24 april

Äsphult

11.00

Söndagsmässa.

26 april

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

27 april

V. Vram
V. Vram

09.00
17.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Himmel och pannkaka. Gudstjänst i kyrkan
och pannkakor i församlingshemmet efteråt.

1 maj

V. Vram

11.00

Högmässa.

4 maj

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

5 maj

V. Vram

11.45

Lunchgemenskap i Betaniakyrkan.

8 maj

Ö. Vram

11.00

Mässa.

10 maj

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

11 maj

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

12 maj

Linderöd

11.45

Lunchgemenskap i församlingshemmet.

Maj
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I våra kyrkor
Maj

15 maj

V. Vram

11.00

Mässa.

18 maj

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

22 maj

V. Vram
Linderöd

11.00
14.00

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

24 maj

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

25 maj

V. Vram

09.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

26 maj

Äsphult

10.00

Gökotta i Brostorp.

29 maj

Linderöd

18.00

Kvällsmässa.

Ändringar kan ske gällande alla våra arrangemang!
Se kalender på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/tollarp för uppdateringar.

Musik i våra kyrkor
16 januari

V. Vrams kyrka

11.00 Västra och Östra Vrams kyrkokör
medverkar.

13 februari

Äsphults kyrka

11.00 Berit Wellin, pensionerad före detta
altviolinist i Malmö Symfoniorkester,
framför egna arrangemang av
Linderödsspelmannen Ored
Anderssons musik.

3 april

V. Vrams kyrka

18.00 Sopranen Kristina Wiman framför såväl
klassisk musik som folkmusik och
musikal.

14 april

Äsphults kyrka

18.00 Äsphult-Linderöds kyrkokör medverkar.

17 april

V. Vrams kyrka

11.00 Christian Holst spelar trumpet.

29 maj

Linderöds kyrka

18.00 Äsphult-Linderöds kyrkokör medverkar.
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diakoni
Så var den åter här. Den där vardagen. Julen med alla
dess festligheter, ljus och mat och allt är över och nu
väntar en vardag för oss alla. För några är det skönt att
det återgår till det som det brukar, för andra är det tuffare.
Det mesta av vår tid består av vardag. För en del är det
som vilken dag som helst i veckan, för andra är det endast
en transportsträcka till helgen eller nästa ledighet.
För ett tag sedan läste jag i Britta Bolmenäs bok ”Bästa
hälsningar Britta” från 2020, om Jesus och vardagen. I
Bibeln nämns inte vardagen så mycket, men visst var det
en hel del vardagar även för Jesus.
Ibland kan man fundera över vad som hände alla de där andra dagarna som inte
nämns i Bibeln. Vad gjorde Jesus när det var vardag för honom? Vi vet att han
arbetade som snickare, och det har säkert varit en del festligheter emellanåt med,
men säkert också en hel del vardag.
Jag tror att Jesus hyllade vardagen. I texten står det att man skall göra allt som om
det var en ära till Gud. Hur gör man allt så att det blir en ära till Gud?
Jag tror att man gör det med glädje, och man tackar för det man har. Man är
tacksam för varje dag. Naturligtvis kommer det dagar som är tyngre att bära och
ibland är det många sådan dagar på rad, men i Gud har vi allt. I honom har vi styrka.
Då får vi lämna över de tunga dagarna på honom. Nu får du ta över Gud. Nu får du
ta mig igenom det här. De dagar vi känner att det är bättre, ja då tycker jag att vi
hyllar vardagen. Då gör vi den till en dag att minnas. En dag att vara tacksam för när
vi lägger oss på kvällen. Det behöver inte innebära att varje dag måste vara bättre
eller mer festlig än dagen innan, men vi tar vara på den. Ser den som en ny
möjlighet att göra det bästa av det vi har här och nu.
Jag brukar inte ge nyårslöften, men i år, med erfarenheter av en pandemin som
fortfarande gör sig påmind emellanåt har mitt nyårslöfte varit att hylla vardagen. Att
ta vara på den och göra den till en dag att minnas.
/Helén Meĳer
Tycker du att vissa dagar är svåra att ta sig igenom eller att ensamheten är jobbig
att hantera är du välkommen till oss i våra verksamheter.
Vi har lunchgemenskap 2 gånger i månaden.
Frukostgemenskap 1 gång i veckan.
Stickcafé 1 gång i veckan.
Se nästa sida för datum och tider.
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diakoni
Gemenskapsträffar i Tollarps församling
Frukostgemenskap i Betaniakyrkan
Varje onsdag kl. 9.00 med start 19/1.
Frukosten kostar 20 kr.

Lunchgemenskap
Kl 11.45
Betaniakyrkan: 3/2, 3/3, 7/4 och 5/5.
Linderöd: 10/2, 10/3, 21/4 och 12/5.
Vi inleder med andakt kl 11.45.
Lunchen serveras mellan 12 och 13 och
gemenskapen pågår till kl 13.30..
Lunchen kostar 40 kr och då ingår
lunch, kaffe och en liten kaka.

Stickcafé
Varje torsdag kl. 18.00-20.00 med start 20/1.
Linderöds församlingshem.
Vi träffas och skapar tillsammans.
Alla är välkomna.
För mer information kontakta Ingela Ahlström.
Se kontaktuppgifter på sista sidan.
Alla är välkomna till våra gemenskapsträffar. Ingen föranmälan krävs.
Har man inte möjlighet att betala så kontakta Helén Meĳer
så hittar vi tillsammans en lösning.
VI SES!
Bilder: Helén Meĳer, Pixabay.com
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besöksgruppen
ATT FÅ GÖRA EN INSATS
Det är fortfarande höst när jag sätter mig ner
tillsammans med Mats Gleerup för att en stund få
samtala med honom om hur det är att vara med i
församlingens Besöksgrupp.
För alla som inte vet är Besöksgruppen en grupp av ideella
som gör hembesök hos ensamma människor i församlingen
som vill ha någon att prata med.
Under pandemins värsta månader kunde tyvärr våra
medlemmar i Besöksgruppen inte göra några hembesök,
men försökte ändå hålla kontakten via telefon.
Mats beskriver sig själv som en utvandrad Malmöbo som numera bor i Bösarp.
Förutom att vara med i Besöksgruppen har han ett stort bilintresse och samlar på
gamla bilar.
Min första fråga till Mats blir hur det kom sig att han från första början sökte sig till
Besöksgruppen?
”Jag hade gott om tid över. Jag hade förmånen att kunna ta ut pension tidigt och
kände att jag hade mycket kvar att ge. Jag såg i Församlingsbladet att församlingen
sökte ideella och anmälde mig.”
Nu har du varit i Besöksgruppen i 2,5 år, vad är det roligaste med hembesöken?
”Det är ju att få träffa människorna. Efter den tid jag har hållit på så har detta blivit en
del av mitt liv. Man lär känna varandra. Och jag lär mig hela tiden nya saker. Jag har
i samtalen lärt mig massor om fotboll.”
Hur gör du när du håller kontakten med dem du gör hembesök hos?
”Redan första gången vi träffas bestämmer vi tillsammans vilken veckodag och tid
som passar bäst och om jag ska komma en gång i månaden eller så. Sedan är det
oerhört viktigt att hålla tiderna när man väl bestämt dem. De jag träffar ska alltid
känna sig trygga och veta att på bestämd tid är det jag som kommer och ingen
annan.”
Vad gör du vid hembesöken?
”Vi pratar och ofta dricker vi kaffe tillsammans och ibland har jag kanske med mig
kakor som jag köpt. Vi brukar alltid börja med att prata om vad som har hänt sedan
sist vi sågs. Sedan kan besöket vara allt mellan 1,5 timme till 3. Ibland åker vi
kanske på utflykt och någon gång har jag följt med till sjukhus och vårdcentral.”
Om du fick säga något till våra läsare om varför man ska vara med i Besöksgruppen,
vad skulle du då säga?
”Om du vill ge något till dina medmänniskor och är intresserad av att få göra en
insats, så är detta en bra grupp att vara med i. Tveka inte att ta kontakt med Helén
Meĳer och anmäl dig.”
Jag tackar Mats så mycket för vår pratstund och önskar honom fortsatt glädje i sitt
viktiga arbete i Besöksgruppen.
/Peter Barvestedt
Bild: Peter Barvestedt
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barnverksamheten
Vi ser med värme tillbaka på höstens händelser i barn- och
familjeverksamheten, och påminner oss om hur tacksamma vi är för alla er
som kommer till våra grupper och samlingar!
Mötena med er ger oss mening i vårt arbete och förgyller vår vardag
på så många sätt.

Vårens verksamhet startar vecka 3.
Vi ser med hopp och förväntan framemot en ny termin!
Hjärtligt välkomna!
För anmälan och frågor, kontakta Maria Zentio eller Ingela Ahlström.
Bilder: Maria Zentio
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Här når du oss

