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INSIDAN
I en av texterna vi läser under kyrkoåret säger Jesus:
”Himmelriket är som ett senapskorn som en människa sår i sin
åker. Det är det minsta av alla frön, men när det växt upp är det
större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar
kommer och bygger bo bland grenarna.”
Det är roligt med Jesus när han inte är sådär korrekt och
välanpassad som vi i vår del av världen tar som en självklarhet.
Det vi läser med saklighet och stort allvar var nog sådant som
Jesus åhörare tyckte var roligt och fnissade åt. När Jesus talar om
det lilla fröet som är det minsta av alla frön men som blir ett stort
träd, stämmer det ju inte med verkligheten. Senapsfröet kan
aldrig bli mer än en buske. Och det visste de som lyssnade. Men
Jesus håller inte någon biologilektion – han berättar fritt och glatt
och medryckande: Och folk skrattar och kommer ihåg
berättelsen.
Fröet, som ligger i jorden och gror, syns inte. Det är omöjligt att
i förväg se, var trädet ska växa upp. Men inom sig bär det lilla
fröet redan det färdiga trädets alla egenskaper och anlag.
Det kan vara stor skillnad mellan det man kan se med ögonen och
det som faktiskt händer. Ibland kan något betydelsefullt vara
gömt och osynligt.
Det är en tanke som jag vill bära med mig in i den här hösten, när
vår värld fortfarande präglas av covid-19 och restriktioner som
gör att vi fortfarande inte kan mötas som vi vill och hoppats på.
Att lita på det som sker i det lilla, det osynliga. Det handlar om
allt det som sker i vår vardag. Händer som sträcks ut i hjälp,
blickar som möts i gemenskap, steg som tas för en annans skull.
Det handlar om alla goda krafter, om kärlekens makt i en tillvaro
som med en pandemi blivit på ett annat sätt än vad vi är vana vid.
Men en gång ska det som sker bli synligt. Fröet ligger inte gömt
i jorden för alltid. En dag bryter den lilla späda plantan genom
jordytan. En gång blir det ett träd där barnen kan klättra och
fåglarna bygga bo. En dag ska det visa sig, att i det lilla bor
storheten, att det var det lilla som bar på det bestående och
hållbara när allt annat inte håller.

Catrin Sundelius
Kyrkoherde
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“I det
lilla bor
storheten”

förändringar

Som ni har kunnat läsa i de senaste numren av församlingsbladet händer det
mycket kring våra fastigheter just nu. Hela svenska kyrkan gör något som kallas för
lokalförsörjningsplan. Det handlar om att se över våra fastigheter, vilket skick de är
i, hur de används just nu och hur de kommer att användas i framtiden. Detta görs
för att verksamheten ska kunna fortsätta blomstra även i framtiden och för att vi ska
ha ändamålsenliga lokaler.
I slutet av augusti började den stora renoveringen av annexet i Västra Vram. Det
beräknas vara färdigt nästa sommar och vi kommer att uppdatera er kontinuerligt
om det spännande arbetet.

Nya medarbetare
Hej! Mitt namn är Matilda
Rask Olsson och jag är
kyrkvaktmästare här i
pastoratet. Jag är nyexaminerad Landskapsvetare från Högskolan Kristianstad. Som
landskapsvetare ser vi helheten i
landskapet. Vi ser samband mellan
naturens gång med ekologiska och
geologiska inslag, hur landskapets
kultur tillsammans med mänsklig
påverkan formats ur ett historiskt
perspektiv samt hur detta är kopplat till
landskapsplanering, vård och skydd för
naturen och landskapet. GIS
(geografiska informationssystem) är en
stor del av själva utbildningen. Detta
verktyg används för att digitalisera och
utveckla olika former av kartmaterial.
På min fritid spelar jag fotboll, men även
jakt, fiske och att spendera mycket tid
ute i vår fina natur ligger mig varmt om
hjärtat.
Ha en underbar höst och vinter! Vi ses!

Hejsan. Jag heter Pär-Ola
Meĳer, kallas för Pelle, och
jag är ny kyrkogårdsvaktmästare i Västra Vrams
pastorat. Jag finns mest i
Linderöd. Jag har fru och
två barn. Jag arbetade
tidigare inom Orkla koncernen.
Min fritid tillbringar jag gärna i rallyskogen.
Ishockey och chiliodling är andra intressen
som jag har. Hoppas vi ses framöver.
Hej. Jag heter Mikael
Malm. Jobbar som kyrkogårdsarbetare. Tidigare var
jag projektanställd men
sedan 1 juli tillsvidareanställd på 50%. Jag har
jobbat på golfbana och
inom vården, är utbildad undersköterska.
Mest trivs jag med att jobba utomhus med
trädgårdsarbete och olika byggarbeten.
Fritiden är jag mesta delen utomhus och
ett stort intresse är all form av idrott, mest
fotboll som jag följer in i minsta detalj. Vi
ses.
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kyrkogårdarna
En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal o ängar
Så börjar psalmernas psalm, helt fantastiskt att man med en vers sammanfattat
årstiden vi lämnat bakom oss. Sommaren som gått har försvunnit som en avlöning. I
början av den har man vilda planer på att hinna med hur mycket som helst och ta
vara på de långa dagarna. Man ska måla, fixa till i trädgården, odla en massa
nyttigheter, vara vid stranden, njuta av härliga sommarkvällar, träffa så många
vänner som möjligt och dessutom ha lite semester. Att man bara hinner. Man
kommer ganska så fort till insikt att det gjorde man inte. Hur ni valt att prioritera vet
jag inte men själv är jag från stranden och vidare i texten. Hur som haver hoppas vi
på vaktmästeriet att ni haft en helt fantastisk sommar och samlat på er energi och
upplevelser att minnas tillbaka på nu när mörkret smyger sig sakta på.
Så då är vi inne i höst o förvinter. Även denna årstid bjuder på en
symfoni i färger allt från lönnarnas guldgula och ibland röda blad till
bokarnas bronsfärgade. Nu vänder näringsströmmen i träden åt
andra hållet och lagras i rotsystemet för kommande växtperiod. En
ny årsring läggs utanpå de andra. Nu har vi att se fram emot
lövräfsning, snöskottning, och inte minst jul o nyår. Vi skall om
Corona tillåter bjuda på grillad korv den 30 oktober men det
återkommer vi med. Håll utkik.

Vad är på G?
- Annexet håller som bäst på att renoveras.
- Plantering av nya buskar o träd på kyrkogårdarna efter godkännande av
Länsstyrelsen.
- Gravdekorationerna kommer att läggas ut med början den 26 oktober för de som
har avtal.
- Askgravplatsen i Linderöd.
Sist men inte minst vill jag tacka mina medarbetare för ert jobb o
engagemang på kyrkogårdarna. Helt makalöst bra. Och ett lite
extra tack till våra skolungdomar Valentina, Albin o Lesly, ni ska
bara va så oerhört stolta över det ni tillfört arbetslaget under era
veckor hos oss o stort lycka till med era studier o hoppas vi ses
nästa sommar. Till dess, psalm 730: Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän.
Från oss alla till er alla God Jul o Gott Nytt ÅR
/Dan Olsson vaktmästeriet.
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Julen
I väntan på något gott!
Juletiden är nog den tid då de flesta av oss uppfylls av en önskan att får vara med
nära kära. En tid då vi tar oss tid att mötas och umgås. Ibland för att vi bara känner
att vi måste och ibland för att vi innerst inne bär en längtan att få vara tillsammans.
Och julen handlar ju verkligen om relationer. Våra relationer med varandra och vår
relation med Gud.
Adventstidens fyra veckor är en längtan efter gemenskap och en väntan på tröst.
Så kommer julen med sitt glädjebudskap! Gud söker sig hit till jorden för att möta
sin älskade mänsklighet och erbjuda sin tröst och gemenskap genom sin Son
Jesus Kristus.

Upplev julen tillsammans med oss i pastoratets gudstjänster!
24 dec

Julbön
Julnattsmässa

13.30
23.30

Linderöds kyrka
Linderöds kyrka

25 dec

Julotta
Julotta

6.00
8.00

Äsphults kyrka
Västra Vrams kyrka

26 dec

Gudstjänst - julens psalmer

11.00

Östra Vrams kyrka

27 dec

Mässa
Julkonsert

11.00
18.00

Äsphults kyrka
Västra Vrams kyrka

julspel
16 december kl 18.00 i Västra Vrams kyrka.
Välkommen att uppleva den första julen i ett
fartfyllt och humoristiskt julspel för alla åldrar!
Bild: Pixabay

Jullunch i Linderöd 24/12 kl. 12.00 - 13.20

Bild: Pixabay

Traditionsenligt kommer församlingsrådet i Linderöd att
duka upp julaftonslunch i församlingshemmet i Linderöd.
I år kommer vi att servera färdiga tallrikar till var och en
samt begränsa antalet platser till max 20, för att alla ska
kunna känna sig trygga. Anmälan sker till Marie K
Persson 070 - 247 76 70 senast den 18/12.
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barnverksamheten
VAR MED I VÅR TÄVLING!
Nu drar bygget av våra nya barnlokaler snart igång! Vi kallar huset ”Annexet”!
Tänk om det skulle vara så att ni barn fick önska hur ett av rummen skulle se ut.
Vilka färger skulle det vara på väggarna? Vilka möbler skulle vi behöva? Kanske
något mer som skulle göra rummet mysigt och bra att vara i?
Vi ger dig frihet att rita, färglägga och designa ett rum som du vill ha det. Skicka det
senast den 10 januari 2021 till:
Barnverksamheten i Västra Vram
Vrams bygata 3
298 32 Tollarp
Eller lämna din bild i prästgården till någon av pedagogerna!
De bidrag som vinner ramar vi in och sätter upp som tavlor i vår nya lokal!
Kom igen och rita nu!

En glimt från barnens SOMMARSKOJ!
Efter skolavslutningen träffades ett glatt gäng barn
och några ledare, för att starta sommarlovet med
Sommarskoj!
Första dagen härjade vi vid prästgården i Västra
Vram! Pyssel, kyrktorn, käpphästkapplöpning och
knappjakt blev dagens program!
Andra dagen åkte vi på utflykt! Färden gick till Skånes
Djurpark med hjälp av föräldrar som skjutsade oss.
Barnen njöt av friheten att ta sig runt på de olika
aktiviteterna! Förutom att kolla in de olika djuren
bjuder parken på en fantastisk natur blandat med
hinderbanor och hängbroar där man balanserar sig
fram på stockar och plankor och har en svindlande
utsikt! Fåret Shaun-land och traktoråkningen där blev
populär. Speciellt när vi kom till grisarna som busade
med oss och sprutade vatten! Vatten fick också
avsluta vår dag, då barnen fick åka vattenrutschkana
och svalka sig i sommarvärmen! Självklart bjöd vi på
en glass innan hemfärd!
Tack alla fina barn och föräldrar för 2 härliga
sommardagar!
/Maria och Kristina
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Närhet på avstånd
Vi har hoppats och bett om att det nu till hösten skulle vara tillbaka i normala
gänger. Att alla våra verksamheter skulle kunna återgå till det vi är vana vid.
Men tyvärr har det inte blivit så. Vi vill ändå se till att vi kan erbjuda mötesplatser
där vi får träffas och umgås och som känns säkra ur smittosynpunkt. På den här
sidan hittar du våra nya Covid-säkrade mötesplatser. I alla våra verksamheter
gör vi allt vi kan för att det ska vara tryggt för oss alla!

Bokpodden

Bibel med peter

Vill du läsa en bok tillsammans med oss?

Under våren handlade Bibel med Peter
om Gamla Testamentet och nu till hösten
tar vi oss an det Nya Testamentet.

I slutet av oktober börjar vi vår podd där
vi läser en bok tillsammans och varje
vecka i podden diskuterar kapitlet vi just
läst. Du kan samtidigt läsa boken och
skicka dina tankar till oss. Podden kan du
lyssna på via vår hemsida.

Varje avsnitt är 15 - 20 minuter långt och
du ser dem via vår hemsida.
Varje vecka kommer ett nytt avsnitt med
start i slutet av oktober.

Se vår hemsida för startdatum och vilken
bok vi läser.

soppluncher

Så länge vädret tillåter att vi är ute
kommer våra soppluncher att
serveras utanför församlingshemmet i
Västra Vram utanför
församlingshemmet i Äsphult och
utanför missionshuset i Linderöd.

Böna & Be

En eftermiddag då vi bara får vara!
Vi umgås över en kopp kaffe eller te
och pratar om allt mellan himmel och jord.
Varannan vecka utanför Västra Vrams
församlingshem och varannan vecka
bakom Missionshuset i Linderöd
kl 14 - 16.

Se I våra kyrkor för datum.

Se I våra kyrkor för datum.

Alla är varmt välkomna!

Alla är varmt välkomna!
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I våra kyrkor
oktober
1 okt

V. Vram

14.00

Böna och be utanför församlingshemmet.
Vid regn inne i kyrkan.

4 okt

V. Vram
Ö. Vram

11.00
14.00

Ekumenisk gudstjänst med bibelutdelning.
Högmässa.

7 okt

Linderöd
V. Vram

12.00
17.00

Sopplunch utanför missionshuset.
Sitt inte inne...

8 okt

Linderöd
Linderöd

9.00
14.00

Samtal vid frukostborden i missionshuset.
Böna och be bakom missionshuset. Vid
regn inställt.

11 okt

V. Vram
Linderöd
Äsphult

11.00
14.00
17.00

Tacksägelsemässa.
Tacksägelsegudstjänst.
Tacksägelsegudstjänst.

14 okt

V. Vram
V. Vram

17.00
17.30

Sitt inte inne...
Himmel och pannkaka i kyrkan. Efter
gudstjänsten grillad korv med bröd utanför
församlingshemmet.

15 okt

V. Vram
V. Vram
V. Vram

11.45
14.00
17.30

Sopplunch utanför församlingshemmet.
Böna och be utanför församlingshemmet.
Veckomässa.

18 okt

V. Vram

18.00

Söndagsgudstjänst.

21 okt

V. Vram

17.00

Sitt inte inne...

22 okt

Linderöd
Linderöd

9.00
14.00

Samtal vid frukostborden i missionshuset.
Böna och be utanför missionshuset.

25 okt

V. Vram

18.00

Ungdomsmässa. Uppstart för
våra nya konfirmander.

28 okt

Äsphult
V. Vram
V. Vram

12.00
17.00
18.30

Sopplunch utanför församlingshemmet.
Sitt inte inne...
Kreativ afton i prästgården.

29 okt

V. Vram

14.00

Böna och be utanför församlingshemmet.

31 okt

Äsphult
Linderöd

14.00
16.00

Minnesgudstjänst.
Minnesgudstjänst.
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I våra kyrkor
november
1 nov

V. Vram

18.00

Minnesgudstjänst.

5 nov

Linderöd

9.00

Samtal vid frukostborden i missionshuset.

8 nov

Ö. Vram

11.00

Högmässa.

11 nov

Linderöd

17.30

Samling vid krubbet.

15 nov

V. Vram

18.00

Mässa i mörkret.

19 nov

Linderöd
V. Vram
V. Vram

9.00
17.30
18.30

Samtal vid frukostborden i missionshuset.
Veckomässa.
Kreativ afton med jultema i prästgården.

22 nov

V. Vram

11.00

Högmässa.

25 nov

Linderöd

18.00

Stickcaféets julauktion i församlingshemmet.

29 nov

V. Vram
Äsphult

11.00
14.00

Linderöd

18.00

Adventsgudstjänst.
Adventsgudstjänst. Kockdramagruppens
avslutning.
Adventsgudstjänst.

1 dec

V. Vram

18.00

Adventsgudstjänst i Ilnestorps missionshus..

3 dec

Linderöd

9.00

Samtal vid frukostborden i missionshuset.

6 dec

V. Vram
Linderöd

11.00
14.00

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

9 dec

V. Vram

17.30

Himmel och pannkaka i kyrkan. Efter
gudstjänsten korv med bröd utanför

december

På grund av rådande omständigheter kan ändringar ske gällande våra
arrangemang!
På grund av utrymmet i våra oika kyrkor är vi tvungna att begränsa antalet besökare
i Östra Vrams kyrka och Linderöds kyrka till max 30 personer.
Följ alla uppdateringar på vår hemsida och Facebook.
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I våra kyrkor
december
11 dec

V. Vram

18.00

Luciakröning med Lions.

12 dec

V. Vram

18.00

Hemvärnets julkonsert.

13 dec

Ö. Vram
Linderöd

14.00
18.00

Högmässa.
Luciafirande med andakt.

16 dec

V. Vram

18.00

Julspel för alla.

20 dec

Linderöd

18.00

Gudstjänst med körens julkonsert.

24 dec

Linderöd
Linderöd

13.30
23.30

Julbön.
Julnattsmässa.

25 dec

Äsphult
V. Vram

6.00
8.00

Julotta.
Julotta.

26 dec

Ö. Vram

11.00

Gudstjänst - Vi sjunger julens psalmer.

27 dec

Äsphult
V. Vram

11.00
18.00

Mässa.
Julkonsert.

1 jan

V. Vram

18.00

Kvällsmässa.

3 jan

Äsphult

11.00

Högmässa.

6 jan

V. Vram

11.00

Mässa med musik.

10 jan

Ö. Vram

11.00

Högmässa.

Januari 2021

Sitt inte inne när hoppet är ute!

I en tid av ovisshet och oro vandrar vi tillsammans
och samtalar om hoppet - trots allt.
Följ med på våra fristående vandringar, med
hoppet som riktning. Vi avslutar varje gång
med en enkel mässa.
Onsdagar, 7/10, 14/ 10, 21/10 och 28/10.
kl 17-19. Efteråt finns möjlighet att tillsammans
sitta ner och äta egen matsäck.
Vi vandrar i skogarna kring Björkerödsbäcken,
samling på parkeringen. (samåkning från V.
Vram kan ordnas)
Kontakt: Sigrid Linnell, präst. Tfn: 044-311142.
E-mail: sigrid.linnell@svenskakyrkan.se
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Bild: Pixabay.com

Musik i våra kyrkor
4/10 11.00 Västra Vram.
11/10 14.00 Linderöd.
25/10 18.00 Västra Vram.
31/10 14.00 Äsphult
16.00 Linderöd.
1/11

18.00 Västra Vram.

15/11 18.00 Västra Vram.

Miniorkören medverkar i ekumenisk gudstjänst.
Linderöds spelmanslag och folkdansare
medverkar i Tacksägelsegudstjänsten.
Ungdomar spelar och sjunger i Ungdomsmässan.
Elisabeth Andersson – sopran och tidigare kantor i
Äsphult och Linderöd medverkar på
Minnesgudstjänsterna.
Kyrkokören medverkar på Minnesgudstjänsten.
Mia Carlsson och Cecilia
Landgren sjunger duetter i
Mässa i mörkret.

29/11 11.00, 14.00 och 18.00. Kyrkokörerna medverkar i Adventsgudstjänsterna i
pastoratet. I Äsphult 14.00 medverkar även
Kockdramagruppen.
1/12 18.00 Ilnestorp.
Kyrkokören sjunger på Adventsgudstjänst.
6/12 11.00 Västra Vram Barnkörerna och barnverksamheten
14.00 Linderöd.
medverkar med sång i gudstjänsterna.
9/12 17.30 Västra Vram. Himmel och pannkaka med Luciatåg.
Barnkörerna sjunger.
11/12 18.00 Västra Vram. Luciakröning med Lions lucia.
12/12 18.00 Västra Vram. Hemvärnets julkonsert. 30-årsjubileum!
13/12 18.00 Linderöd.
Barnverksamhetens luciafirande.
20/12 18.00 Linderöd.
Julmusikgudstjänst med Kyrkokören.
24/12 13.30 Linderöd.
Julbön med orgelmusik. Organist: Gustav Thulin.
23.30 Linderöd.
Midnattsmässa med Julkör.
25/12 8.00 Västra Vram. Julotta. Kyrkokören.
26/12 11.00 Östra Vram.
Vi sjunger julens psalmer – kom och önska din
favoritjulpsalm, så sjunger vi den!
27/12

18.00 Västra Vram. Julkonsert med Bröderna
Rongedal och projektkören
Jul med Rongedal!
Vill du vara med och
sjunga i kören? Anmäl dig till
kyrkomusiker Cecilia Landgren!

3/1

11.00 Äsphult.

Flauto Trio – blockflöjtsmusik.

6/1

11.00 Västra Vram.

Christianstad Motettkör sjunger
julmusik i mässan.

Varmt välkommen till våra kyrkor och vårt musikliv!
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diakoni
Som himlen runt vår jord ditt ord består
och leder mig på vägen som jag går.
Som ljuset ifrån skymning gör mig väl
så styrker du det svaga i min själ.
Nu ser jag din kärlek mot mig.
Nu känner jag livet ifrån dig.
När löven faller av och kvar är vi.
Då vet jag att du älskar.
(“När löven faller” Carola Häggkvist/Ingemar Rune,
Lennart Åberg)

Bild: Pixabay.com

Varje höst tänker jag på Carola Häggkvists sång När löven faller.
Löven skiftar i färg och allt omkring oss är som en färgpalett för att sedan övergå till
det gråa och regniga. Träden tappar sina löv och färgen försvinner. Det blir grått och
kallt.
Då finns vi kvar. Vi behöver inte tappa våra ”löv”. Vi behöver inte tappa modet för vi
har Gud med oss. Guds ord består, dvs. Gud finns kvar hos oss. Gud lämnar oss
aldrig! Även om omständigheterna runt omkring oss verkar omöjliga, älskar Gud oss
gränslöst ändå och stöttar oss genom allt.
Vi behöver påminna oss själva och varandra om detta och vi behöver stötta varandra
när omständigheter omkring oss känns övermäktiga.
Som du sett tidigare i tidningen så finns en sida som heter Närhet på avstånd. Här
har vi samlat några av de mötesplatser som vi försöker att erbjuda i dessa
annorlunda tider vi är i. Vi hoppas på avstånd kunna uppmuntra och stötta varandra
att orka hålla ut lite till.
Kan vi inte träffas ute så finns vi alltid här på telefon. Du är varmt välkommen att
ringa bara för att prata om väder och vind. Det finns också möjlighet om man vill
träffas och se den man pratar med att träffas i kyrkan. Där kan man samtala och
ändå hålla avstånd. Ring gärna så bestämmer vi en tid att träffas. Vill du ha hjälp att
be för något så finns vi också bara ett samtal eller ett mail bort. Hör av dig.
Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.
På vår hemsida och Facebook samt instagram hittar du alltid den senaste
uppdaterade informationen om våra mötesplatser och vad som händer i pastoratet.
Tills vi ses så önskar jag dig Guds rika välsignelser.
/Helén
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ungdomar
Ungdomsmässa
Söndagen 25 oktober är det dags för
ungdomsmässa i Västra Vrams kyrka.
Detta är en mässa som våra ungdomar på
ungdomscafét formar och genomför.
Mycket musik, film och överraskningar
fyller en mässa på temat Att leva
tillsammans. Mässan är också uppstart för
alla våra nya konfirmander!

Bild: Pixabay.com

tillbakablick
I slutet av sommaren gjorde några av våra ungdomar från ungdomsgruppen i
Linderöd en resa till fjällen. Här berättar de om vad de var med om.

EXPEDITION
BLÅHAMMAREN 1086
9-15 aug 2020

Fjällresan var en härlig upplevelse som vi gärna vill göra om! Det var väldigt trevligt
och vi fick lära oss mycket, som t ex att laga mat på stormkök och tillaga torkad
mat. Vi fick också träffa några renar som antagligen hette Snickers.
Det var kul att vandra i den fina naturen och upptäcka de fina fjällen och
vattenfallen. Vi åkte pulka i en snödriva och sedan en halvtimme senare, så badade
vi i en liten sjö.
Ledarna tog bra hand om oss och visade oftast rätt väg. Vi lärde oss nya låtar och
mer om Frälsarkransen. Det har varit värt den långa tågresan dit, trots ej
fungerande AC, illamående och förseningar.

Fjällvandrarna från Linderöd
Zuzia, Filippa, Nico, Maya och Ebba
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VUXENVERKSAMHET
Hjärtligt Välkommen att va´me´ i pastoratets stickcafé!
Udda tisdagar samlas yngre som ung
och sätter på virknålar och stickor ett sprudlande gung.
Sjal och kofta, halsduk och mössa
kanske något ger tillskott i julauktionens bössa?
Nätkasse, vante och socka så liten,
bakelse, handduk...det är ingen hejd på fliten!
Virknålarna klinga och stickorna de klicka
mellan varven brukar vi göra plats för en fika eller dricka.

Text & bilder: Annika Edman

Ljuvliga plagg värmer nu någon frusen Själ,
ty de alster som produceras går till andras ve och väl.
Barnmissionen är en tacksam destination,
men även Linderöds Julauktion.
Ty den 25 november ämnas klubban svinga,
då är Du så välkommen att fina alster tinga.
Tiden? 18-20 i församlingshemmet i Linderöd,
då kan Du buda på mycket, från plagg till hemgjort kaffebröd.
Är Du nyfiken och vill vara me´
i vårt härliga "Skapa & ge"?
Och skulle stick-och virkminnet bleknat, så ingen fara
det finns alltid hjälpande händer som vet var garnet ska vara.
Garnet, ja; vitt, gult, grönt eller gredelint?
Det är bara att välja, vad Du tycker att till just ditt alster skulle vara fint.
Virknålar, stickor m m finns också redan på vår materialbuffé.
Nu ser vi framemot att ha även Dig i vårt Stickcafé!
Väl mött i vår skapande värld!
Hjärtinnerligt välkommen till LInderöds församlingshem udda tisdagar kl. 18-20!

Samtal vid frukostborden
Välkommen att följa och samtala om sju steg i kristen tro
tillsammans vid frukostborden i missionshuset i Linderöd
ojämna torsdagar kl. 9.00–10.30, med uppstart den 8/10.
Där följer vi Lukasevangeliet på ett enkelt och lättförståeligt sätt
utifrån Jonas Lindbergs bok ”Sju steg i kristen tro”.
Anmälan sker till församlingspedagog Ingela Ahlström senast
2 oktober på mail: ingela.ahlstrom@svenskakyrkan.se
eller mobil 072-7127671.
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Smått & gott
Julauktionen i Linderöd

Ställ upp
i kyrkovalet

Linderöds församlingshem
25 november kl 18 - 20.
Försäljning av Stickcaféets alster.
Varmt välkomna!

Information om hur det går till att ställa
Vill du vara med och göra skillnad? Då kanuppdraget
upp i kyrkovalet
hittar
duförpå
somförtroendevald
i Svenska kyrkan
vara något
dig!
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp
Här får duveta hurdugör för att ställa uppi kyrkovalet.
Söndagen den19september2021ärdet val i
Svenska kyrkan. Förra gången,2017,ställde
nästan 30000personer uppsomkandidater
och23000valdestill minst ett uppdrag.
Här får duvetahurdugörförattställa upp
i kyrkovalet Rebus
2021.
Kyrkovalet är viktigt eftersomSvenska
kyrkan ärendemokratiskfolkkyrka. Svenska
kyrkan är beroendeavmänniskors
engage--s
+n
mangochikyrkovalet harduochandraen
möjlighetattpåverka.

KÖR I LINDERÖD-ÄSPHULT

DET HÄR KRÄVS FÖR ATTBLI KANDIDAT

Dusomvill ställa uppsomkandidati
kyrkovalet måste:

rebusvinnare

tillhöra Svenskakyrkan.

varadöpti Svenskakyrkan eller annat
kristet samfund,eller tidigare havarit
förtroendevaldi Svenskakyrkan.
fylla 18årsenastpåvaldagen.
minus

varakyrkobokförd i detområdevalet
gäller(för kyrkomötetärdubaravalbar
i detstift där duär kyrkobokförd).

SK20025

Mycket merinformation omhur detgårtill att ställa uppi kyrkovalet hittar dupå
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp

Rätt svar: Kyrkani mitt hjärta är Västra Vramspastorat

Rätta svaren till förra numrets
REBUS var:
”Kyrkan i mitt hjärta är Västra Vrams
pastorat”.
Följande fyra (!) personer vinner nåt
gott från pastoratet:
Rose-Marie Persson i Hörby,
Elisabeth Hansson i Tollarp,
Chatarina Rodillas i Färlöv och
Nils Eric Ericson i Tollarp.

Vill du sjunga i
Linderöd-Äsphults nya kyrkokör?
Kontakta kantor Gustav Thulin för mer
information och anmälan
Tfn 044 - 31 01 81

Konfirmation 2021

Bild: IKON

Har du inte anmält dig till konfirmation?
Lugn! Det är inte försent!
Gå in på vår hemsida och anmäl dig nu!

Bra jobbat, rebuslösare!

Sista anmälningsdag för Höst- och
sportlovsgrupp är den 10 oktober!

Tyvärr lyckades ingen lösa något av
korsorden helt rätt, så därför delas
inget pris ut för dessa.

Uppstart för konfa 2020 - 2021 är i Västra
Vrams kyrka 25/10 kl 18.00!
Vi ses väl?
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Här når du oss

