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INSIDAN

Catrin Sundelius
Kyrkoherde

Ofta på lördagarna så är det dop i någon av våra fyra kyrkor, och då är det fest och
glädje i kyrkan. Eller ett vanligt år brukar det vara så, det här året vi har bakom oss
har många valt att skjuta upp dopet tills det går att samla släkt och vänner igen och
det går att träffas fler än 8 personer.

Många är oroliga för att släktens vackra
dopklänning inte ska passa och kanske så
har barnet börjat gå själv. Dopet lever vi
med alla dagar i våra liv, dopet följer oss
som ett tecken på att oavsett vad som
händer oss i livet så finns Gud där vid vår
sida. Som Jesus säger i Matteus-
evangeliet: Döp-och jag är med er alla
dagar till tidens slut. Dopet går precis lika
bra oavsett vilken ålder vi har och kanske
kan släktens dopklänning få vara med på
en galge som en symbol för att vi växer i
vårt dop hela livet.

Varmt välkomna att boka dop via pastorsexpeditionen!

Jag har den senaste tiden fått flera frågor
om Svenska kyrkans flagga, vad den
betyder. Den röda och gula färgen är
Svenska kyrkans officiella färger. I
färgerna finns en symbolik där den röda
färgen står för elden, blodet och kärleken.
Rött kan även vara ”Guds färg”,
symboliserande Guds kärlek. Gul eller
guld är en symbol för det eviga ljuset.
Guds härlighet och makt, överjordisk
storhet. Guds godhet, trohet och välvilja
gentemot oss människor.

Kronan i mitten av flaggan representerar Kristi segerkrona och färgerna är
arrangerade i en bakgrund och ett kors, likt många landsflaggor. Korset
symboliserar kristendomen.

Som ni nog är väl medvetna om vid det här laget har det hänt mycket kring våra
fastigheter det senaste året. När det här numret av församlingsbladet kommer ut så
är renoveringen av annexet i Västra Vram nästan klar och
renoveringen av nya församlingshemmet i Linderöd är klar, det
har blivit så fantastiskt fint! Så fort smittläget tillåter det så ska
båda fastigheterna invigas så att ni alla kan komma och titta.
Men längre fram i församlingsbladet finns det bilder.

Bilder: Johannes Frandsen/IKON
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Våra lokaler
Nya församlingshemmet i linderöd
Under våren har renoveringen pågått i vårt nya församlingshem i Linderöd; nytt
kök, samlingssal, barn- och ungdomslokal. Vi ser fram emot att få öppna dörrarna
och få ta emot er alla!

annexet i västra vram
Arbetet går framåt
med Annexet i
Västra Vram och
snart kan vi glädja
oss åt nya fina
lokaler till barn-
verksamheten och
en fantastisk
körsal.

Bilder: Matilda Rask Olsson

Bilder: Maria Zentio
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personalnytt
Under våren 2021 har vi haft glädjen att ta emot Jonas Brandt i arbetslaget. Jonas
är präst och kommer att arbeta 25 % i pastoratet. Ni träffar Jonas i våra
gudstjänster och förrättningar.

I början av april började Tove Gustafsson som säsongsanställd vaktmästare och ni
träffar henne på våra olika kyrkogårdar.

Vi hälsar Jonas och Tove varmt välkomna och hoppas att de ska trivas här.

Catrin Sundelius, kyrkoherde.

Vem är Jonas Brandt?
En musikintresserad, matlagningsälskande, hängiven
lutheran som egentligen hade velat bli banktjänsteman,
för ”de var så fint klädda och doftade kaffe, när jag var
barn” är vår nya, deltidsvikarierande komminister
Jonas Brandt!

En kall, men solig marsdag slår vi oss ner i varsin soffa i
Prästgården i Västra Vram, Jonas Brandt och jag. Hur ser du
på ditt arbete som präst? Vad är roligast med jobbet? Ångrar

du kanske att du inte blev banktjänsteman?

Jonas Brandt funderar länge och säger sen leende:

- Drömmen om att bli en välklädd banktjänsteman ebbade ut så småningom.
Istället blev jag präst och det har jag varit nu i 30 år. Det roligaste med att
vara präst är att få förkunna Guds ord inne i en situation med öppna,
mottagliga människor som är på hugget!

Att vara präst är för Jonas Brandt en helhet med att vara människa, även privat.
Han hänvisar gärna till Martin Luther och känner igen hans tankar om att bli fri det
som tynger. Att bli och vara fri är tankar som återkommer under vår intervju.

- Jag upplever en stor tröst i att fördjupa mig i Luthers liv. Det är viktigt för mig
att vila i Ordet. Det täcker in allt i mitt liv, till och med när jag rullar köttbullar
eller gör min älsklingsrätt stekt sill!

På frågan om vad han gör för att stressa av berättar Jonas Brandt om sin glädje
över att dra på sig träningskläderna och ge sig ut och springa. Han har tidigare
sprungit mycket, till och med tävlat i orientering:

- Mycket i de vackra omgivningarna här på Linderödsåsen!

Även musikintresset delar han med Luther och Jonas Brandt beskriver att det är så
vilsamt att sätta sig med gitarren. Han säger med glimten i ögat:

Bild: Cecilia Landgren
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- Jag tar min gitarr och plingar och plongar lite! Då blir jag lugn. Hade jag haft
ett halvår helt fritt hade jag direkt tagit mig till Berlin för att gå på teatrar och
lyssna på min favoritkör nummer två: RIAS Kammer Chor! Men min
favoritkör finns i London, The Sixteen. Den har jag lyssnat på i över 25 år!

Vår intervjutid går mot sitt slut och jag avslutar med att be Jonas Brandt utan att
fundera länge svara på mina Sju snabba svar. Nu kommer svaren rappt:

Godis eller glass? GLASS!
Solsemester eller snösemester? SNÖ!
Romantisk kärleksfilm eller skräckrysare? ROMANTISK KÄRLEKSFILM!
Bibeln eller Koranen? BIBELN!
Födelsedag eller julafton? JULAFTON, det är en viktig dag!
Äpplen eller päron? ÄPPLEN!
Svart eller vitt? VITT! DEFINITIVT VITT!

Tack, Jonas! När jag skriver den här texten lyssnar jag samtidigt på The Sixteen
och förstår varför det är din favoritkör, men kanske kommer du också att kunna
uppskatta våra körer här i Västra Vrams pastorat framöver! Välkommen hit!

/Cecilia Landgren, kyrkomusiker,

bårtäcke
Pastoratet har fått ett nytt bårtäcke. Det är sytt av Liturgisk Utrustning AB
Kihléns Konfektion. Det bokas via expeditionen eller via någon av våra
vaktmästare.

Bilder: Peter Barvestedt
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Bilder:

kyrkogårdarna
Det går en vind över vindens ängar…

Nu är den här den vi alla väntat på … SOMMAREN. Efter en vår med
ganska fladdrigt väder ser vi fram emot en varm och härlig sommar.
Vårens alla blomster börjar så sakta vissna ner och ge plats för
sommarens fägring i skog och på äng. Lökkorgarna grävs upp, göds
och ställs undan på en skuggig plats för att i lugn och ro vissna ner
och samla kraft till nästa år. Trädens skira grönska mörknar,
näringsströmmen vänder åter till rötterna och en ny årsring bildas. På
kyrkogårdarna skiftas växtmaterial som ska pryda och förgylla

tillvaron under sommar och höst.

Sommar, vilket trevligt ord! Man blir ju glad ända in i benmärgen.
Ordet ger hopp om förväntan och förhoppningar. För visst är det
härligt att bara sitta en ljummen sommarkväll, ha något gott på
grillen, go’ dricka, trevligt sällskap och bara ta det ”peckadiset”
(samlingsord för lugnt, stilla och rofyllt). Snart nog vänder ljuset oss
ryggen och dagarna kortas snabbare än vi önskar. Då, liksom
tidigare år, undrar man var denna sommaren tog vägen. Nä, ta nu
tillfället i akt och gå ut i naturen! Upplev, utforska och utmana er
själva! Har man tur så kommer Hanöbuktens vattentemperatur kasa över 14-
gradersstrecket och ett dopp i böljan blå kan bli verklighet. Samla på er så mycket
solenergi som ni kan och ladda batterierna!

… SKRIVA EN SOMMARVISA MED SOL OCH BLOMDOFT I MELODIN.

PÅ G:
-Sommarblommor kommer att planteras innan midsommar för avtalskunder.
-Linderöds församlingshem så gott som färdigrenoverat.
-Digitalisering av våra kyrkogårdar fortgår.
-Namnplattorna i Askgravlunden utbytta mot bronsplattor.
-Askgravplatsen på Västra Vrams kyrkogård nu färdigställd med alla
stenar på plats.
-Ansökan om borttagning av de nerlagda gravvårdarna på våra
kyrkogårdar är just nu hos Länsstyrelsen för behandling.

Vår medarbetare Jimmy Berneblad har valt att ta upp sina studier igen och avslutar
därmed sitt arbete i pastoratet. Vi alla i arbetslaget önskar Jimmy all lycka och
framgång i sin strävan efter ny kunskap och stort Tack för allt arbete och kamratskap
du bidragit med!

Avslutningsvis vill jag hälsa våra nya medarbetare Tove och Clara välkomna i
arbetslaget med förhoppning att dom ska trivas hos oss!

Från oss alla till er alla önskas en helt fantastisk sommar och som sagt var: Berika er
vardag med upplevelser och skapa därmed minnen för framtiden!
/Dan Olsson vaktmästeriet.

Bilder: Dan Olsson/Susanne Premberg
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kyrkoValet

Bild: Alex Giacomini / IKON

Engagera dig och rösta för en
öppen och tillgänglig kyrka!
Söndag 19 september hålls kyrkoval i

Sverige. Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år senast på
valdagen får rösta, antingen på valdagen eller genom förtidsröstning. Genom ditt
val har du möjlighet att påverka vilka personer som ska sitta i kommande Tollarps
församlings kyrkofullmäktige.

Den 1 januari 2022 blir Västra Vrams pastorat Tollarps församling.
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med nästan 6 miljoner
medlemmar. Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje och sammanhang till
exempel genom dop, konfirmation, bröllop, begravning samt gudstjänster.
Många tillfällen till gemenskap och mötesplatser. I Västra Vrams pastorat blivande
Tollarps församling har vi en stor barn-och ungdomsverksamhet, körer, konserter
och en viktig diakonal verksamhet samt möjlighet till själavårdande samtal och att
äldre och ensamma får besök av någon som har tid att sätta sig ner och samtala.
Du är också med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet,
ensamhet och sorg. Människor i alla åldrar kan finna öppna och kravlösa platser i
församlingens verksamheter, där kyrkan verkar för allas lika värde och
framtidshopp.
Du bidrar också till att de medeltida kyrkorna kan bevaras och användas som
kyrka nu och i framtiden och att Svenska kyrkan bevaras som en kyrka öppen för
alla.
Ingenting av detta förändras efter valet, då vi byter namn till Tollarps församling,
den stora förändringen blir att det blir administrativt och organisatoriskt lättare
med att vara en församling istället för tre församlingar i ett pastorat.

Hur röstar du?
Alla som får rösta får hemskickat ett röstkort med uppgifter om vilken vallokal du
rösta i på valdagen. Du behöver ta med dig röstkort och legitimation för att kunna
bevisa att du är du.

Du kan förtidsrösta från 6/9 till och med 19/9. På röstkortet finns mer information
om övriga förtidsröstningslokaler och öppettider i närheten av din bostad, men du
kan förtidsrösta i hela Sverige. Pastorsexpeditionen är öppen för förtidsröstning
vissa dagar – se hemsidan för mer information – www.svenskakyrkan.se/vvram

På valdagen 19 september – öppettider i vallokalerna:
Västra Vrams församlingshem är öppen mellan kl. 9.00 – 11.00, 12.00 – 14.00
samt 17.00 – 20.00.
Linderöds församlingshem är öppen mellan kl. 9.00 – 12.00.

Hur får du mer information om Kyrkovalet 2021?
Du finner information på webben: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval



I våra kyrkor
Juni
6 juni Äsphult 11.00 Söndagsmässa.

13 juni Ö. Vram 18.00 Kvällsmässa.

20 juni V. Vram 11.00 Söndagsmässa.

26 juni Linderöd 14.00 Friluftsgudstjänst vid altaret utanför kyrkan.

27 juni V. Vram 11.00 Mässa på Kyrkängen.

Juli
4 juli Äsphult 11.00 Söndagsmässa.

11 juli V. Vram 11.00 Mässa.

18 juli Ö. Vram 18.00 Kvällsmässa.

25 juli V. Vram 11.00 Högmässa.

augusti
1 augusti Äsphult 18.00 Kvällsmässa.

8 augusti Linderöd 18.00 Kvällsmässa.

15 augusti V. Vram 11.00 Mässa med konfirmation.

22 augusti V. Vram 11.00 Högmässa.

29 augusti Ö. Vram 11.00 Söndagsmässa.

September
5 sep V. Vram 18.00 Kvällsmässa.

12 sep Äsphult 11.00 Högmässa.

19 sep V. Vram 11.00 Mässa.

26 sep Linderöd 11.00 Mässa.
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Oktober
3 okt Ö. Vram 11.00 Högmässa.



I våra kyrkor
Kyrkovalet 2021 - tider förtidsröstning
6 sep V. Vram 10.00-12.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

7 sep V. Vram 13.00-15.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

8 sep V. Vram 10.00-12.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

9 sep V. Vram 10.00-12.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.
17.00-20.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

10 sep V. Vram 10.00-12.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

11 sep V. Vram 10.00-12.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

13 sep V. Vram 10.00-12.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

14 sep V. Vram 13.00-15.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

15 sep V. Vram 10.00-12.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

16 sep V. Vram 10.00-12.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.
17.00-20.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

17 sep V. Vram 10.00-12.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

18 sep V. Vram 10.00-12.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.

19 sep V. Vram 09.00-11.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.
V. Vram 09.00-11.00 Kyrkoval i Västra Vrams församlingshem.
Linderöd 09.00-12.00 Kyrkoval i Linderöds församlingshem.
V. Vram 12.00-14.00 Förtidsröstning på pastorsexpeditionen.
V. Vram 12.00-14.00 Kyrkoval i Västra Vrams församlingshem.
V. Vram 17.00-20.00 Kyrkoval i Västra Vrams församlingshem.

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.
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Vi välkomnar JL´s café och bageri och Louise
Ljunghäger Turtoft till Tollarp som tidigare har
haft sitt café i Degeberga.

Det luktade så gott när jag kom in till ditt café för att
fråga om jag fick ställa några frågor om dig och ditt
nyöppnade café och bageri här i Tollarp till vårt
församlingsblad och det fick jag gärna.

Kan du berätta lite om dig Själv?
Jag heter Louise och är 29 år. Bor i ett hus i Tollarp
med min man och våra två döttrar.

Varför flyttade du ditt café till Tollarp från
Degeberga?

På grund av Coronan kunde vi tyvärr inte längre ha kvar vår stora lokal. Från
början tänkte vi öppna i Tollarp så det var perfekt att äntligen hitta en lokal här!

Vilken respons har du fått sen du öppnade av oss Tollarpsbor?
Massa positivt! Många säger att dom har saknat ett café med hembakat.

Vilket bakverk är din favorit?
Min caramel cheese cake att äta, men det är tårtorna som är min favorit att baka.

Vilka drömmar har du inför framtiden?
Att anställa någon som är lika intresserad av bakning som jag själv och fortsätta
utvecklas.

Vårt tema för församlingsbladet är ”ljusets återkomst”. Vad tänker du på när
du hör orden ”ljusets återkomst”?
Att man ska kunna leva ”normalt” utan oro och ångest över Coronan. Jag tänker
speciellt på alla som sitter ensamma hemma.

Vad betyder kyrkan för dig?
Det är en fin gemenskap och jag gillar tanken på något större än här och nu.

Vilken är din favoritkyrka?
Linderöds kyrka, där våra barn är döpta. Den ligger fint och lugnt, kyrkan är liten
och mysig.

Tack Louise, för att jag fick ställa några frågor
om dig och din verksamhet och än en gång
välkommen till Tollarp och lycka till med allt!

/Ingela Ahlström,
församlingspedagog.

JL´s café
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Konfirmation

Varför konfirmation?
Vad säger årets Lovkonfirmander som
konfirmerades den 28 februari om
konfirmation?

- Det är det bästa jag gjort!

- Var mycket roligare än vad jag trodde
det skulle va!

- Har haft jättekul och lärt känna nya
kompisar!

- Lärt mig mycket!

- Jag ville inte att det skulle ta slut!

Vad skulle ni vilja säga till de som nu
kan anmäla sig till konfirmation 2022?

- Våga anmäla dig!

- Det är värt det!

- Det kan vara något av det bästa du
nånsin gör!

Är du född 2007?
Då är det läge att gå in på vår hemsida:
“svenskakyrkan.se/vvram/
konfirmandlasning” och anmäla dig till
konfirmation!

Vi erbjuder två olika grupper som du kan
välja mellan:

- Lovkonfirmation - där vi träffas under
höstlovet och åker på läger till
Åhusgården 1/11 - 3/11. Sedan träffas vi
på sportlovet och konfirmationen är
söndagen den 27/2 kl 11 i Västra Vrams
kyrka.

- Sommarkonfirmation - Vi träffas en
gång innan jul och en gång innan påsk.
Sedan träffas vi under två veckor direkt
när sommarlovet börjar. Då åker vi också
på läger under 3 dagar. Konfirmationen
är söndagen den 3/7 kl 11 i Västra Vrams
kyrka.

Välkommen som konfirmand!

Peter & Helén
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Sommar, sol, bad, glass och sköna
promenader. Varma kvällar och en
förhoppning om att ses i större sällskap och
kanske kunna åka lite längre bort. Åh vad vi
längtar. Ingen av oss kunde väl tro för ett år
sedan att vi skulle stå inför en sommar lika
oviss som den vi stod inför 2020. En del av
oss har fått vaccin och känner kanske inte
samma oro och osäkerhet inför sommaren,
men många av oss väntar ännu.

Att vänta och längta är en del av livet. Väntar och längtar efter oss gör Gud hela
tiden. Gud står redo, för oss när vi vill, att bara bjuda in Gud i vårt liv och att dela tid
med Gud. Gud är redo varje dag varje minut att ge oss av sitt vaccin, en injektion av
sig själv.

Det bästa med det är att när vi väl tagit emot det vaccinet kan vi släppa all oro. Vi
kan lägga den på Gud som gjort allt för oss. Vi kan be, läsa ordet och luta oss
tillbaka och känna att det finns hopp. Gud har kontroll. Vi kan lita på att oavsett hur
framtiden blir är Gud med oss och hjälper oss.

Guds injektion ger dig dock inte ett problemfritt liv. Ofta är det här man inte läser det
”finstilta”. Vi tolkar Guds injektion som att, bara du tror så kommer ditt liv att bli
problemfritt. Men egentligen står det i det “finstilta” att denna injektion ger dig massor
av kärlek, trygghet, möjligheter att släppa din oro till någon annan och alltid en utväg
på dina problem. Utvägen är att förlita dig på Gud och förlita dig på att din tro bär dig
igenom prövningen, utmaningen, sorgen och oron.

Oavsett om du tagit emot en injektion av Gud eller inte så kommer det att vara
problem, sorger och förluster i ditt liv, det är ju det som är livet. Men om du tagit emot
en injektion av Gud har du alltid ett sätt att ta dig igenom. Alltid någon att vända dig
till, alltid någon som lyssnar. Det finns hopp om en tid efter det du går igenom. Gud
finns där för oss.

När jag möter er konfirmander och vi brukar prata om min relation med Gud och att
använda bönen brukar jag förklara det som att det är som att prata med, eller smsa
sin bästa vän. Det finns alltid någon som är där och lyssnar och hen är aldrig längre
bort än ett sms eller en telefonsignal. Då det gäller Gud så svarar Gud alltid. Gud
svarar alltid på bön. Inte alltid det svaret jag önskar få, men det kommer alltid ett
svar om jag bara lyssnar. Ibland använder Gud andra i min omgivning att förmedla
svaret, ibland bara finns det där.

Gud finns alltid där och väntar och längtar efter att vi skall vilja få en dos av hans
kärlek. Precis så som många av oss på vintern längtar efter vår och sommar, och
som vi nu många längtar efter ett vaccin och en mer normal verklighet utan
restriktioner och avstånd.

Bild: Pixabay.com
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diakoni
Mina böner och önskningar har under en lång tid nu bestått av min längtan efter att
kunna möta alla er församlingsbor, och jag hoppas att när du nu håller
församlingsbladet i din hand har maxgränsen om 8 personer flyttas och vi kan ses
över en lunch och fika igen. Men i skrivandets stund är det inte så och därför finns
det inte heller så mycket information här om uppstart av olika aktiviteter. Så fort
restriktionerna lättar är jag mer än redo att ordna olika mötesplatser där vi kan ses
och dela gemenskap igen.

Det lättaste att hitta när det är dags är att följa vår hemsida, följa oss på Facebook
och Instagram eller slå en signal och hör amed oss vad vi har på gång.

Med önskan om en välsignad sommar för oss alla.

/Helén Meĳer, diakoniassistent.

Vinnare av fototävlingen

Omslagsbilden i detta nummer av Församlingsladet är inskickad av Eva
Meĳer Mattisson.

Grattis, Eva, till vinsten i fototävlingen ”Ljusets återkomst”! Din bild med de
gröna fälten valdes ut för sina färger och sin komposition med sol och
skugga. Hur tänkte du när du själv valde att skicka in denna bild?

- Jag valde bilden för att solens strålar blir starkare och starkare i just
den här bilden. Ljuset liksom lyser från skuggan och man ser ljuset.
Skuggorna speglar ljuset! Bilden är tagen någonstans på Österlen,
men skulle lika gärna kunna vara tagen i vårt pastorat.

Vinsten är ett gottepaket som skickas hem och förstasidespubliceringen i
detta församlingsblads nummer – återigen, grattis Eva!

Bilder: Eva Meĳer Mattisson



Även om vi inte har kunnat träffas på riktigt
på så lång tid, så har vi i

barnverksamheten försökt göra så mycket
vi kunnat för att mötas på andra sätt!

Vi har spelat in digitala
samlingar som vi visat
på vår Facebooksida.

Vi spelade in årets påskdrama! Såväl
anställda som frivilliga ställde upp som

skådespelare!

Vi gjorde påskpyssel-
påsar som vi åkte
hem med till våra
barn.

Vi firade Gudstjänst
med små och stora
på Palmsöndagen.
Det var fullt i kyrkan,
fem vuxna och tre
barn, för fler fick vi
inte vara.

barnverksamheten
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Vi har gjort en
receptsamling
med en massa

av era goda
recept som vi

sålde till
förmån för ACT

och vårt
fadderbarn!

Information om när vi startar höstens verksamhet
kommer på vår hemsida och vår Facebooksida.

Så håll koll där!

Glad sommar!
Maria & Ingela

Bilder: Maria Zentio



Smått & gott

Under våren har vi kunnat
träffas några gånger på
Kyrkängen i Västra Vram
och vid vindskydden i
Linderöd. Men till hösten
hoppas vi att vi kan starta
upp som vanligt igen med
våra grupper.

Kolla hemsidan och
Facebook för info om när vi
startar och vilka dagar vi
kommer att träffas.
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Ungdomsgrupperna

Körerna

Vår förhoppning är att vi kan starta
våra vuxenkörer som vanligt igen till
hösten!

Är du intresserad av att provsjunga till
någon av våra Kyrkokörer?
Kyrkokören i Västra och Östra Vram
repeterar på tisdagar 18.30 – 20.30.
Kyrkokören i Linderöd/Äsphult
repeterar på onsdagar 19.00 – 20.30.
Startdatum för terminen kan du se på
vår hemsida!

Varmt välkommen att ta kontakt med
oss! Cecilia Landgren (Västra och
Östra Vram) och Gustav Thulin
(Linderöd/Äsphult).

Vårträff vid biblioteket

Efter en lång vinter utan att kunna
ses vid frukostar eller
soppluncher, fick vi träffas en
stund utanför biblioteket i Tollarp.
Mycket prat, skratt, kaffe och
påskgodis blev det.
Nu hoppas vi att vi snart kan få
ses igen i våra verksamheter!



Här når du oss


