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INSIDAN
När jag sitter och skriver den här texten har vi precis lämnat påsken bakom oss.
Det pågår ett brinnande krig i Ukraina och våren står för dörren. Knopparna brister
snart i nytt liv, nya blad och blommor. Aldrig har väl påskens evangelium varit mer
närvarande än nu. Att livet ska segra återigen, trots allt, och att vi måste fortsätta
våga hoppas på livet och på en bättre värld.

Som sagt, när jag skriver den här texten är det mitten av april och jag har haft
förmånen att få arbeta här i Tollarps församling i ett par veckor. Det är så intensivt
och roligt. Många nya intryck, många nya relationer och många saker att hålla reda
på.
Jag har ju hunnit åka runt lite grand i församlingen, besökt kyrkorna bland annat.
Och en sak som slår mig är den ständigt närvarande skogen. Ett helt annat landskap
än där jag bor, nere i södra Skåne i Skurup.

När grannen tog ner sitt körsbärsträd fick jag ett par vackra
skivor av trädet. Och jag funderar kring dessa träd som ju också
kan vara en slags bild och symbol för att vara människa.

Trädet vars krona stolt sträcker sig mot himlen. Längtar efter ljus
och värme. En bild för människan som också längtar, vill ha ljus
och bekräftelse. Också vi borde stolt sträcka på oss, Gud
påminner oss gång på gång att vi är fantastiska och värdefulla –
precis som dem vi är.
Trädets rötter, ofta lika stora som kronan sträcker dem sig neråt,
letar näring breder ut sig i takt med att kronan växer.

En bild för människan som också vi lagrar erfarenheter, söker näring för kropp och
själ.
Vi är inte bara vårt yttre och senaste ansikte, vi bär med oss hela vårt liv inom oss.
Gud påminner oss gång på gång att livet är mörker och ljus, både ock, och finns vid
vår sida genom mörker och ljus. Det hjälper trädets årsringar oss också att komma
ihåg, dessa årsringar mer eller mindre tunna eller tjocka beroende på tillgång av
vatten och näring.
En bild för att vi som människor bär de erfarenheter vi har inom oss. De gör oss till
stor del till dem vi är. Barken är återigen bara en utsida, vårt ansikte utåt och säger
så lite om vem vi egentligen är. Ibland brukar jag tänka att vårt inre universum är lika
stort som det yttre.

Tomas Tranströmers dikt kommer till mig.
” Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar.
Det är summan av dem som är ”jag”. Spegeln ser bara mitt senaste ansikte”

Allt gott i sommarens härliga grönska önskar jag dig, ta dig tid
att lägga dig under ett träd och begrunda din egen storhet och
den fantastiska skapelse Gud varje dag räcker oss och som vi
i nåd får ta emot. Låt oss ta hand om den och njuta av vår
sommar.

Lotta Rosman Nissen
Vik. kyrkoherde
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personalnytt
Vem är Lotta, vår vikarierande kyrkoherde?

Hur kom det sig att du blev präst?
Jag har haft förmånen att ha arbetat i Svenska kyrkan sedan 1994, först som
församlingsassistent och församlingspedagog och sedan som präst sedan 2014.
Jag är så glad för mina erfarenheter som pedagog, att ha arbetat i vår organisation
på andra positioner än bara vara präst, vilket inte är så bara, och den pedagogiska
verktygslåda jag har med mig. Och jag inser att jag samtidigt varit på väg till
prästyrket under lång tid. Jag var intresserad av samtal och själavård, att fira och
förändra gudstjänsten, att få tolka bibeln osv. Alltid med den pedagogiska rösten
som ville att människor ska förstå vad vi säger och gör. Så när möjlighet att börja
studera till präst kom, först på distans och sedan heltid i Lund samtidigt som jag
fortsatte arbeta, kändes det självklart och dags att göra detta.

Vad tycker du är roligast att få arbeta med som präst?
Jag tycker på riktigt att jag har det bästa och roligaste arbetet i världen. Att få möta
människor i så många olika situationer. Jag får lyssna på många livsberättelser
varje vecka i alla möten med församlingsmedlemmar. Jag möter dem i alla olika
tider i livet, i glädjens stunder och i sorgens stunder. Vi delar tillsammans dop,
vigslar, begravningar, bön och gudstjänst. Som om det inte är nog får jag dessutom
leda andakter på äldreboenden, träffa förskolor och skolklasser i kyrkan och
samarbeta över gränserna med andra verksamheter i kommunen.

Tvivlar du någon gång på Gud?
På ett sätt tvivlar jag dagligen, ifrågasätter min egen tro, mina egna förklaringar osv.
Jag tänker att tvivlet också är ett sätt för Gud att knacka på. Jag tror att det är nyttigt
att ifrågasätta sig själv och sin övertygelse och inte känna sig färdig. Inte tro att jag
har alla svaren eller vet bättre än andra. Och med det sagt tror jag det är viktigt att
jag vet vad jag tror på och hur jag tror, så långt det är möjligt. Om jag är trygg i mig
själv vågar jag lyssna på andra.
Och samtidigt är den tro som är grunden i mitt liv livsviktig för mig. Ibland har jag
tänkt att förlora den skulle vara som att vår värld som är i färg skulle bli som i
svartvit utan färg. Min tro är färgen i mitt liv.

Hur ser din drömförsamling ut, din vision för församlingen?
Jag vill att vi tillsammans arbetar för att möta människor (församlingsmedlemmarna)
där de befinner sig. Att vi skapar rum där människor får växa och hitta sin tro. En
verksamhet med grupper, samtal och gudstjänster där man får möta andra
människor, dela deras liv och berätta sin egen berättelse och där man får möjlighet
att växa i sin tro på Gud. Jag vill att vi tillsammans hanterar
begravningsverksamheten, våra fastigheter, anställda och förtroendevalda på ett så
professionellt och bra sätt så att man som boende i Tollarp och medlem i Tollarps
församling kan vara trygg med att vi på ett bra sätt möter en framtid med minskad
ekonomi och andra förändringar. Att vi upplevs som en öppen kyrka med låga
trösklar utan att för den skull ge upp det som är vår identitet. Min dröm är också att
vi ligger i framkant vad det gäller att ta ansvar för vår miljö, alltså att vi visar på ett
sätt att leva som tar hand om skapelsen i stället för att använda slut på den.

Forts. nästa sida



Tack Catrin!
När detta församlingsblad skrivs har Catrin Sundelius redan slutat hos oss och
påbörjat sin nya tjänst som kyrkoherde i sina hemtrakter, Veberöds församling.
Catrin, har bidragit till att leda Tollarps församling, tidigare Västra Vrams pastorat i
rätt riktning mot nya mål och visioner. Tre församlingar och ett pastorat har blivit en
församling. Omstrukturerat fastighetsinnehavet och fått för verksamheten fina och
ändamålsenliga lokaler, för detta är vi tacksamma.
Vi kommer att minnas Dig mest för Din personlighet. Du har ett jättestort hjärta.
Oavsett om det hänt något roligt eller om det varit djupt tragiska händelser, så har
Du funnits där för att dela glädje och sorg. Din empati och omtänksamhet om
församlingsbor, kyrkvärdar, förtroendevalda och anställda är gränslös. Den
värdegrund som du står för har gett oss trygghet i våra olika uppgifter.
Du har för församlingsborna varit en herde i dess rätta bemärkelse.
Vi önskar Dig all lycka och välgång när Du nu går vidare mot nya utmaningar.
I bibeln står det: ”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen”.
Vi kommer att sakna dig!
Kerstin Andersson// Ordf. kyrkorådet
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personalnytt
Vad skiljer en kyrkoherde från andra präster?
Som kyrkoherde har jag ansvar för arbetsmiljön här i församlingen. Om man mår
bra som anställd, förtroendevald och ideellt engagerad och vet sin roll och sina
uppgifter tror jag att man gör ett bättre arbete ute i verksamheten.
Som kyrkoherde har jag också ansvar för helheten, att vi fullgör vårt ansvar och att
arbetet fungerar. Också helheten vad det gäller visioner och att vi vet varför vi gör
det vi gör. Jag har även ansvar för att vår verksamhet andas Gud och tro, jag ska
helt enkelt vara församlingens andliga ledare.

Vad brinner du för?
Jag brinner för en rättvis värld. Jag brinner för att varje människa ska förstå sitt eget
värde och sin medmänniskas värde. Att vi är fantastiska som vi är. Så mycket
energi går åt till att man jämför sig med andra och att man aldrig är nöjd.
Det låter pompöst, med världens rättvisa och människans värde, men det är ofta
det jag märker att jag predikar om eller pratar med konfirmanderna om.
Jag brinner också för att vi som kyrka och församling firar gudstjänster och har
verksamhet där människan hittar en plats. Att vi pratar på människors språk och vill
bli förstådda.

Berätta något personligt, intresse, hobby?
Jag tycker mycket om att sjunga. För mig är sången som yoga eller meditation kan
vara för andra människor. När jag är riktigt stressad eller mår dåligt så brukar jag ta
mig tid att öva lite sång. Det är som att jag då börjar andas rätt, känner mig gladare
och mår bättre. I övrigt just nu i livet går mycket tid till familjen, tre barn varav två
som bor hemma gör att dagarna fylls av aktiviteter runt dem eller där hemma.
Mina andningshål är keramik hos min lillasyster en gång i veckan och att vara i
trädgården.
/Lotta Rosman Nissen



Stort tack!

Ett stort tack till Tollarps församling och alla härliga, fina
människor jag fått förmånen att träffa och lära känna under
mina år som präst här.
Vi har fått mötas i såväl glädje som sorg, alltså i livets centrum,
där vi alla rör oss.
Och ett stort tack till alla konfirmander och ungdomar jag fått
träffa. Ni är alla fantastiska och jag önskar er allt gott i
framtiden!
Och naturligtvis ett stort tack till alla goa arbetskamrater!
Det har varit fantastiskt att få jobba ihop med er, i vardag och i gudstjänstens fest!
Nu kommer jag att arbeta med andra saker, men präst är jag alltid i själ och hjärta,
så därför hoppas jag att vi kommer att ses framöver i kyrkan. Först och främst till
sommaren då jag kommer tillbaka och får glädjen att möta alla våra
sommarkonfirmander!
Guds rika välsignelse!
/Peter Barvestedt

5

personalnytt

Tack Peter!
I fyra år har Peter arbetat här hos oss i församlingen som präst. Jag har förstått att
Peter på många sätt varit och är viktig för församlingen.
Peter har på många sätt tillsammans med medarbetare byggt upp en verksamhet i
framförallt barn- konfirmand- skola- och ungdomsverksamhet.
Med stor värme, vänlighet och med fötterna på golvet, så att säga, har Peter
bidragit med så mycket för församlingen.
Så det är med sorg vi tar adjö men med glädje som vi får önska lycka till på nya
äventyr.
På återseende här och där!
/Lotta Rosman Nissen

Vänner i Tollarps församling!

Jag har fått en ny tjänst och började arbeta som kyrkoherde i
Veberöds församling den 1 april.
Med dessa rader vill jag säga tack för tiden här i Tollarps
församling. Det har varit en stor glädje att få dela de här, fyra
åren med er, församlingsbor, kyrkoråd, kyrkvärdar och
medarbetare i församlingen. Vi har jobbat hårt med praktiska
uppgifter, viktiga uppgifter, vi har samtalat, stött och blött, vänt
och vridit på allt från teologi, gudstjänst, ekonomi, organisation
och fastigheter.
Nu väntar nya utmaningar och det är med stor glädje och förväntan som jag börjar
min nya tjänst. Det är också med vemod som jag lämnar Tollarps församling men
det starkaste jag bär med mig är en stor tacksamhet över vad jag lärt mig här, alla
möten, samtal och vänner som jag fått.
Gud välsigne er och Tollarps församling!
/Catrin Sundelius
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Bilder: Maria Zentio

Konfirmation

Är du född 2008?
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 31/10 - 2/11.
Sedan träffas vi på sportlovet och konfirmationen är söndagen den 26/2 kl. 11.00 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 2/7 kl. 11.00 i Västra Vrams
kyrka.

Välkommen som konfirmand!
/Helén Meĳer

personalnytt
Hej!
Här är jag, Ingela Sturesson Carlsson, ny kantor i Tollarps
församling.
Jag har jobbat som kyrkomusiker i olika församlingar i 33
år och började här den 1 mars 2022.
Här leder jag 2 st barnkörer, kyrkokör, har babyrytmik,
spelar på gudstjänster och förrättningar, ibland själv och
ibland tillsammans med mina kollegor.
Jag umgås gärna med familjen, mina barnbarn ger
mig mycket energi. Jag njuter av en promenad i naturen
och tar gärna en svängom på dansgolvet.

Jag ser fram emot att få träffa er alla i församlingen.
/Ingela



Så tar vi ett kort på barnen i sommartid……………

Efter en som vanligt vädermässigt spretig vår där
man vissa dagar haft alla årstiderna representerad
samtidigt, ser man med tillförsikt fram emot en
varm och go sommar med massor av aktiviteter.

Nu är det full fart i naturen. Vårens blomster tackar
för sig och släpper fram sommarkollegerna att
glänsa i all sin prakt och mångfald. Bin och humlor
surrar över ängarna och fåglarna far runt som
reaplan i sin jakt på föda åt sina omättliga ungar.
Alla har vi bråttom. Mycket ska hinnas med på kort
tid. Hinner vi det?
Kanske…….

Glöm inte att fylla på er med tillgångar innan ni
plockar era resurser. Njut av livet, både ert egna
och det som finns runt omkring er. Upplev, utmana
och skaffa er minnen för evigt som kan plockas
fram vid speciella tillfällen.

…...… en stund på jorden

På G:

• Serviceavtal för sommarblommor kommer
planteras ut innan midsommar.

• Askgravplatsen i Linderöd kommer färdigställas.

Vi på vaktmästeriet önskar er en fantastisk skön
sommar.
Till sist välkomnar vi Marcus, Tove, Albin, Clara,
Lesley och Valentina tillbaka under sommaren och
hösten.

/Dan Olsson

kyrkogårdarna

Bilder: Matilda Rask Olsson

Bilder: Maria Zentio
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Bild: Alex Giacomini / IKON



I våra kyrkor
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Juni
5 juni V. Vram 11.00 Mässa.

6 juni Djurröd 11.00 Sammanlyst friluftsgudstjänst.

12 juni Ö. Vram 11.00 Mässa.

17 juni Äsphult 18.00 Konsert.

19 juni Äsphult 18.00 Gudstjänst med musik.

20 juni Linderöd 13.30 Sommarcafé i Linderöds församlingshem.

25 juni Linderöd 14.00 Friluftsgudstjänst vid träaltaret i Linderöd.

26 juni V. Vram 11.00 Mässa på Kyrkängen i Västra Vram.

Juli
3 juli V. Vram 11.00 Mässa med konfirmation.

10 juli Ö. Vram 18.00 Mässa med musik.

17 juli V. Vram 11.00 Högmässa med musik.

24 juli Linderöd 11.00 Mässa.

28 juli Linderöd 18.00 Konsert.

31 juli V. Vram 11.00 Mässa.

Augusti
7 augusti Äsphult 11.00 Mässa.

8 augusti Linderöd 13.30 Sommarcafé i församlingshemmet.

14 augusti Ö. Vram 11.00 Mässa med musik.

15 augusti Linderöd 13.30 Sommarcafé i församlingshemmet.

16 augusti V. Vram 13.30 Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

21 augusti Linderöd 11.00 Mässa.

28 augusti V. Vram 18.00 Gudstjänst med musik.



Augusti
30 augusti V. Vram 13.30 Kyrkliga Onsdagsgruppen i

församlingshemmet.3

september
4 september Äsphult 11.00 Mässa.

11 september V. Vram 11.00 Högmässa.

13 september V. Vram 13.30 Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

14 september V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

18 september Linderöd 11.00 Mässa.

21 september V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

25 september Ö. Vram 11.00 Mässa.

27 september V. Vram 13.30 Kyrkliga Onsdagsgruppen i
församlingshemmet.

28 september V. Vram 09.00 Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

29 september V.Vram 11.45 Lunchgemenskap i Betaniakyrkan.

Oktober
2 oktober V. Vram 11.00 Ekumenisk gudstjänst med små och stora.

Barnkör medverkar. Bibelutdelning.

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

I våra kyrkor
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Musik i våra kyrkor
Konsert den 17 juni kl. 18.00 i Äsphults kyrka.
Medverkande: Anders Frostin och Gustav Thulin.
Anders Frostin kommer och spelar fiol tillsammans med Gustav Thulin. Anders har
studerat violin på musikhögskolan i Malmö och vid Norges Musikhögskole
1993-1998. Han är frilansmusiker sedan 2002 och spelar gärna musik från olika
genrer. Han jobbar även som kantor i svenska kyrkan i Malmö.

Gudstjänst med musik den 19 juni kl. 18.00 i Äsphults kyrka.
Medverkande: Lotta Rosman Nissen, sång och Gustav Thulin, kantor.
“I sommarens härliga famn”.

Mässa med musik den 10 juli kl. 18.00 i Östra Vrams kyrka.
Medverkande: Bodil Nilldoff, organist och Jonas Brandt, sång.
Det blir duetter och sånger av blandad repertoar.

Högmässa med musik den 17 juli kl. 11.00 i Västra Vrams kyrka.
Medverkande: Pär Fredborn Larsson - sitar.

Konsert den 28 juli kl. 18.00 i Linderöds kyrka.
Medverkande: Rasmus Ringborg och Samuel Edvardsson.
Rasmus - sång. Utbildad i Paris, London och Stockholm. Han har bl.a varit verksam
vid Kungliga operan och Folkoperan. Mycket aktiv kyrkosångare.
Samuel - gitarr. Utbildad i Stockholm. Verksam som solist, kammarmusiker, pedagog
och arrangör. Tillsammans kommer man göra programmet “Mellan himmel och jord”
som bjuder på älskade sånger på den svenska kyrkorepertoaren, svenska
romanser, visor och gitarrmusik.

Mässa med musik den 14 augusti kl. 11.00 i Östra Vrams kyrka.
Medverkande: Kusinerna Liljedahl och Mattsson.
Kusinerna sjunger kärleks- och sommarsånger.

Gudstjänst med musik den 28 augusti kl. 18.00 i V Vrams kyrka.
Medverkande: Hörby Vokalensemble.
Kören har haft flertalet julkonserter i Södra Rörums kyrka med bla trumpetaren
Magnus Johansson, Lill-Babs, Elisa Lindström. Repertoaren är mycket blandad, allt
från Bach till nyskriven musik. Ledare för kören är Elsy Rooth.

Varmt välkomna! Ingela S Carlsson & Gustav Thulin

Körstart till hösten

Västra och Östra Vrams kyrkokör startar höstterminen den 30 augusti kl. 18.30 i
Västra Vrams församlingshem.
Vid frågor, ring Ingela Sturesson Carlsson, 0761 - 18 15 56, 044 - 31 15 56.
Välkommen hälsar Ingela S Carlsson, kantor.

Linderöds- och Äsphults kyrkokör, ÄLi-kören startar höstterminen den 31 augusti
kl. 19.00 i Linderöds församlingshem. Tidigare körvana är inget krav.
Vid frågor, ring Gustav Thulin, 0730 - 833 810, 044-31 01 81.
Välkommen hälsar Gustav Thulin, kantor.
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Sommarcafé

Hänt i församlingen

VÄLKOMNA
alla små och stora,

att njuta av vår trädgård bakom Linderöds
församlingshem!

(Barn under 10 år måste ha en vuxen med sig.)

Vi plockar fram leksaker till barnen och pyssel som passar alla åldrar.

Vi serverar hembakat fika. Det kostar en valfri summa som går till
barnverksamhetens fadderbarn via Erikshjälpen.

Måndag den 20 juni kl. 13.30 – 15.30.
Tema midsommar.

Ta gärna med blommor för att göra din egen
midsommarkrans.

Måndag den 8 och 15 augusti kl. 13.30 – 15.30.
Tema på dessa dagar kommer på hemsidan och

på Facebook. Håll utkik!

Bilder: Pixabay

Bild: Kerstin Andersson

Återinvigning
På påskdagen återinvigdes en vacker mässhake av vit
och röd sidendamast.
Sidentyget hade med tiden både blivit smutsigt och fått
omfattande skador som en skicklig textilkonservator nu
har åtgärdat.
På ryggsidan finns ett rött gaffelkors med broderier på
temat Lovsång. Mässhaken skapades 1948 av Sigrid
Synnergren i Lund och skänktes till V Vrams kyrka av
Kyrkliga ungdomskretsen.
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Bilder: Helén Meĳer

”Gläd er alltid i herren.
Än en gång vill jag säga: Gläd er.”
Filipperbrevet 4:4.

Glädje och fest var det när församlingens jubilarer
bjöds in till födelsedagsfest i församlingshemmen i
Västra Vram och Linderöd i mitten av april. Solen
sken, fåglarna kvittrade, delar av Västra- och Östra
Vrams kyrkokör sjöng så ljuvligt och alla fest-
deltagarna stämde in allsången.

Äntligen kunde vi bjuda in de som fyllt år under
pandemin dvs. 2020 och 2021. Församlingen bjuder

in jubilarer som fyllt 80, 85, 90, 95 och däröver. Det bjöds på
både skratt, tårta och kaffe, och framförallt härlig gemenskap.

För er som fyllt år under 2022 kommer
en inbjudan till hösten. Den som väntar
på något gott som man brukar säga.

Med önskan om en härlig, avkopplande och solig sommar!

/Helén Meĳer

Höstens första frukostgemenskap i Betaniakyrkan blir den 14 september
kl. 09.00.

Höstens första lunchgemenskap blir i Betania den 29 september. 11.45 erbjuds
andakt för dem som önskar.
Kl. 12.00 - 13.15 serveras lunch, kaffe och kaka. 40 kr. Har du det tufft
ekonomiskt är du ändå välkommen. Kontakta personalen på plats.
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Hjälp till ukraina

Bilder: Ingela Ahlström

Stickcafé - skapa och ge!
Torsdag den 24 februari kl. 05.00 informerade Putin att
första anfallen mot Ukraina kommer att ske…
Samma kväll var det stickcafé i Linderöds
församlingshem.
Med oro och ledsamhet funderade vi på vad vi kan
göra för familjerna i Ukraina? Det var fortfarande kallt i
Ukraina och det vi kunde göra var att sticka sockor,
koftor, filtar som kunde värma barnen. Febrilt började
vi att sticka och virka, för att hinna få med så mycket
som möjligt.

Den 11 mars åkte Lilian
Lindahl, Klas Schön och jag, Ingela, till
barnmissionens huvudkontor i Malmö med två bilar
fyllda med kläder, stickat och övrigt material som
barnmissionen har listat upp till oss som familjer och
barnhem saknar.

Barnmissionen startade upp ett barnhem i Ukraina för
30 år sedan och det gör att de har lättare för att
komma in i landet, då gränsvakterna vet vilka de är.
Om ni vill följa deras arbete så kan man gå in på

barnmissionen eller gilla dem på Facebook.

När vi kom ner till Malmö så blev vi väl bemötta och en
stor glädje över allt arbete vi har gjort. Allt som är
stickat och virkat dokumenteras då det uppskattas
mycket väl.
Det är många företag som har skänkt bröd, skorpor,
vatten mm. Barnmissionen har sen kriget startat kört
1-2 lastbilar varje vecka ner till barnhemmet och
boenden runt omkring som de har anordnat för familjer

som är i flykt, men vill vara
kvar i landet.

Tack alla som har skänkt och tack Stickcaféet - skapa
och ge för alla fina alster ni har stickat och virkat.

/Ingela Ahlström
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Svenska kyrkans unga
1-3 april 2022 var vi, fyra ungdomar samt
församlingspedagog Ingela Ahlström på
distriktsårsmöte på Jämshögs folkhögskola.
Där fick vi vara med om massa spännande
saker. Huvudsaken var att vi skulle ha ett
årsmöte för Svenska Kyrkans Unga som
anordnas varje år, för att diskutera viktiga
frågor, t.ex vilka aktiviteter som ska anordnas
kommande år och vilka som ska sitta i
styrelsen. En viktig del av mötet var att vi
ungdomar fick rösta och vara delaktiga genom
att tala i talarstolen för att påverka de olika
besluten.

Under detta mötet beslutade vi att det skulle
anordnas olika kristna resor till t.ex Taizé.

Temat för detta mötet var “En resa i tiden”. Vi fick då höra hur ledarna, som var på
mötet, hade blivit kristna och deras bakgrund till den kristna tron.

Vi träffade många andra ungdomar från
Lunds Stift och gjorde olika aktiviteter. På
lördagen hade vi en festmiddag med disco
vilket var väldigt trevligt. Vi blev serverade
god frukost, lunch, middag och kvällsfika
alla dagar.

Svenska Kyrkans Unga är en öppen
gemenskap av unga människor som vill
upptäcka och dela kristen tro. Det är en
demokratisk organisation som vill skapa en
gemenskap i församlingen där vi får växa i
tro och ansvar.

/Filippa, Ebba, Maya och Zuzanna

Bilder: Ingela Ahlström
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barnverksamheten
ÄNTLIGEN!!!
Får vi träffa er alla barn och föräldrar. Som vi har längtat att få samlas i
församlingens olika grupper igen.
Efter sportlovet kunde vi öppna upp våra barnverksamheter igen, många barn och
föräldrar strömmade in. Saknaden har varit stor för många.
Ett barn sa när vi kom till kyrkan: “Äntligen får jag komma till kyrkan igen!”
Visst har oron funnits att vi skulle tappa en hel del barn efter denna långa pandemi.
Kul att så många hittade tillbaka till oss och alla nya som har kommit med i vår
gemenskap. Så underbart!

I skrivandes stund har vi precis haft
palmsöndagsgudstjänst med stora och
små i både Västra Vram och Linderöds
kyrkor. Jag sitter här och ler och tänker
tillbaka på gårdagen då kyrkorna nästan
var fulla med barn, deras familjer, mor-
och farföräldrar och övriga
församlingsbor. Barnen sjöng med hela
hjärtat och vår präst hade en fantastisk
predikan där barnen fick svara på frågor
hur en kung skulle vara.

Barn, ungdomsgrupper och föräldrar hade
bakat till den stora dagen.
Det bjöds in till kakbuffé från hela världen och
pengarna gick till ACT -
Svenska Kyrkans internationella arbete.

När ni fått församlingsbladet har
barnverksamheten gått på sommarlov.
Men vi pedagoger och musiker fortsätter att
fundera på vad vi ska hitta på för skoj till
hösten.

Från mitten av augusti kommer information ut om höstens verksamheter på
vår hemsida. Glöm inte bort att anmäla ert/era barn!!!

Barn och ungdomsverksamheten startar upp igen v. 37.

Somriga hälsningar från oss pedagoger och musiker.

/Ingela Ahlström
Församlingspedagog

Bilder: Maria Zentio



Här når du oss


