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Framtidens kyrkans 
hus i Brösarp
I Brösarp-Tranås församling bedriver vi idag en god 
verksamhet med engagerade och kompetenta medarbetare 
och förtroendevalda som tillsammans med församlingens 
medlemmar arbetar för det uppdrag som vi formulerat 
i församlingsinstruktionen: ”Vi är alla kallade att vara 
lärjungar och att i Kristi kärlek hjälpa till att stilla världens 
hunger.” För att kunna göra detta på bästa sätt och för att 
kunna utveckla vårt arbete i församlingen behöver vi se 
över vilka behov som finns av lokaler i de olika delarna av 
vår församling. Vi måste också inse att våra ekonomiska 
resurser är begränsade och att vi medvetet måste prioritera 
det vi vill satsa på. Arbetsmiljön för våra anställda i dagens 
församlingshem i Brösarp lever inte upp till de lagstadgade 
kraven, varför något måste göras åt denna situation inom en 
nära framtid. Om vi inte kan erbjuda en godkänd arbetsmiljö 
kommer vi inte att kunna bedriva någon verksamhet, och inte 
heller kunna vara en egen enhet.

Vi i Brösarp-
Tranås 
församling...
vill med den information som du håller 
i din hand lyfta några just nu aktuella 
områden som vi vill hålla er uppdaterade 
kring.

Det gäller vårt mångfaldsarbete med 
Regnbågsnyckeln, planerna för ett 
kyrkans hus i Brösarp och vad som händer 
med de osäkra gravstenarna och bux-
bomshäckarna på våra kyrkogårdar.

Jesper Cederholm 
Kyrkoherde i Brösarp-Tranås församling

Här kommer kyrkans hus att byggas.

instagram.com/ 
svenskakyrkanbrosarp_tranas/

svenskakyrkan.se/brosarp

facebook.com/brosarptranasforsamling



Läs mer om planerna via QR-koden, eller på 
www.svenskakyrkan.se/brosarp/kyrkans- 
hus-i-brosarp
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Vi har därför gjort en utredning med syftet att inventera de 
behov som finns samt ge oss en överblicksbild över möjliga 
kostnader. För detta ändamål blickade vi framåt mot en 
möjlig framtid där vi har skapat goda förutsättningar för 
medarbetarna och uppfyllt arbetsmiljölagens krav med 
ändamålsenliga lokaler som ger rätt utrymme för utveck-
lingen av vår verksamhet. Den fråga som utgjorde grunden 
för utredningen var: Hur kan vi skapa en samlingspunkt för 
hela församlingen som ger plats för församlingen att växa 
och utvecklas så vi kan utföra vårt uppdrag på bästa sätt?

Slutsatsen av utredningen och diskussionerna kring denna 
blev att Kyrkofullmäktige på sitt sammanträde i juni 2019 
beslutade att vi ska sälja två församlingshem, gamla lärar-
bostaden samt vår skogsfastighet. Parallellt med detta ska vi 
fortsätta planeringen för att bygga ett nytt kyrkans hus söder 
om Brösarps kyrka. Det beslut som är fattat innebär att vi 
vid en nybyggnation ska hålla oss inom rimliga ekonomiska 
ramar som till mångt och mycket kommer att bestämmas av 
hur försäljningarna av fastigheterna går.

Att bygga ett nytt kyrkans hus är det som bedöms vara 
säkrast att kostnadsberäkna och vi kan anpassa byggnaden 
efter de behov som finns. Det blir enklare att uppfylla kraven 

Ritning över kyrkans hus fasad mot norr (ovan) resp. väst (nedan).

kring arbetsmiljö och skapa en hållbar situation för våra 
anställda. När vi bygger nytt kan vi använda oss av moderna 
lösningar för uppvärmning och liknande för att värna om vår 
miljö och samtidigt vara kostnadseffektiva. Att bygga nytt ger 
oss med andra ord möjlighet att få till ett framtidens kyrkans 
hus i Brösarp.

Just nu är byggutskottet igång med sitt arbete för att ta fram 
förslag och underlag på hur ett nytt kyrkans hus ska kunna se 
ut och vad det skulle kosta att bygga, inreda och hålla i drift. 
De tidigare förslagen som funnits används som utgångspunkt 
och jämförelsematerial. När det finns ett färdigt förslag som 
varit igenom byggutskottet, kyrkorådet och förhandlats enligt 
MBL så kommer Kyrkofullmäktige slutligen att få sista ordet 
om de ekonomiska ramarna och därefter tilldela resurser.

Detta är ett stort steg att ta för en församling, men 
nödvändigt för vår fortsatta framtid och det kommer att 
kunna ge mycket i vårt arbete framöver.



Regnbågsnyckeln är ett samarbete mellan Ekho, Sensus 
och Svenska kyrkan. Läs mer via QR-koden, eller på 
www.svenskakyrkan.se/brosarp/regnbagsnyckeln

Regnbågsnyckeln
Vi vill att Brösarp-Tranås församling ska vara en öppen och 
inkluderande gemenskap där vi människor ska kunna känna 
oss välkomna som de vi är. Tyvärr har samhället och Svenska 
kyrkan historiskt inte alltid levt upp till detta när det gäller 
personer och frågor rörande hbtq.

För att betona allvaret i att vi vill vara en öppen och inklud-
erande gemenskap har vi anslutit oss till en process som 
går under rubriken Regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln 
är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och 
medarbetare i vår församling genomgått processmodellen 
Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och att 
vi har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. 
Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete 
och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter 
utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot 
märkningen Regnbågsnyckeln.

Just nu håller vi på att formulera vår mångfaldsvision och ser 
fram emot att få ta emot utmärkningen. Själva märkningen 
är en hållplats på vägen och resan fortsätter sedan där vi i 
vardagen och i varje enskilt möte har som mål att i handling 
visa på öppenhet och inkluderande.

Vill du vara med och ta en aktiv roll i vårt fortsatta 
mångfaldsarbete så är du välkommen att höra av dig till 
kyrkoherde Jesper Cederholm, 
jesper.cederholm@svenskakyrkan.se
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Röd

Orange

Gul

Grön

Blå

Lila

Församlingen visar intresse för att få märkningen 
Regnbågsnycklen. Tillsammans med stygruppen planeras 
hur och när församlingen kan starta processen.

Församlingens medarbetare och förtroendevalda utbildas 
i normer, bemötande, inkludering och hbtq utifrån boken 
"Så att jag kan komma in – kristen tro och hbtq".

Medarbetare och förtroendevalda deltar i studiecirklar 
utifrån samtalsmaterialet "Så att jag kan komma in".

Församlingen identifierar eventuella utbildningsbehov utifrån den 
process som nu pågår och tar fram mångfaldsvisioner med hjälp 
av "Så att jag kan komma in".

Om utbildningsbehov identifierats i grön fas kan församlingen 
utbildas ytterligare utifrån de önskade behoven av fördjupning.

Församlingen tar det sista steget i processen, formulerar sina 
mångfaldsvisioner, får dem godkända av styrgruppen och 
tilldelas därefter hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln.



Lutande gravstenar

6

Säkring av 
gravstenar
För några år sedan påbörjades arbetet med att kontrollera så 
att gravstenarna på våra kyrkogårdar var säkra och uppfyllde 
de krav som finns fastställda av Centrala Gravvårdskom-
mittén (CGK). Bakgrunden var att det hade skett olyckor 
på kyrkogårdar där gravstenar hade vält med personskador 
och till och med dödsfall som följd. En gravsten ska ha minst 
2 rostfria dubbar i varje skarv med en diameter och längd 
som är anpassat efter stenens storlek. Fundamentet skall gå 
minst 30 % av stenens höjd under marknivån. Exakta mått 
och instruktioner finns att läsa i CGKs dokumentation. De 
gravstenar som inte höll måttet säkrades med stolpar eller 
lades ner i väntan på åtgärd. Det är gravrättsinnehavaren 
som är skyldig att se till att gravstenen är säker och bekosta 
eventuella åtgärder. I samband med att vi kontrollerade 
gravstenarna på våra kyrkogårdar blev vi uppmärksamma på 
att våra register över gravrättsinnehavare inte var komplett 
och vi inväntade även vård- och underhållsplaner för våra 
kyrkogårdar, vilket är orsaken till det utdragna förloppet.

Nu har vi fått uppdaterade register, ett enhetligt skyltsystem, 
vård- och underhållsplaner och vi har påbörjat arbetet med 
att få de osäkra stenarna åtgärdade. Vi har börjat med att 
säkra de kulturhistoriskt värdefulla stenarna och det kommer 
att göras på alla våra sju kyrkogårdar. Därefter kommer vi 
att fatta beslut om hur vi ska göra med de gravar som är 
återlämnade till församlingen. Detta beslut kommer att tas i 
dialog med Länsstyrelsen och antikvarisk expertis. När vi nu 
har påbörjat dessa åtgärder är vårt mål att besökare på våra 
kyrkogårdar ska se en snabb förbättring.



Frisk buxbom

Sjuk buxbom
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Sjuk buxbom

2017 konstaterades svampsjukdomen (Cylindrocladium 
buxicola) på Andrarums kyrkogård. Sjukdomen är mycket 
allvarlig och smittsam och leder snart till att hela buxboms-
plantan dör. Med anledning av detta är det numera inte 
tillåtet att plantera buxbom i någon form på Andrarums 
kyrkogård.

Från början var tanken och rådet att bränna eller gräva bort 
Buxbomen, men vi har istället valt att försöka rädda den 
genom att se till så att den får så bra förutsättningar som 
möjligt för att kunna överleva. Detta gör vi på flera olika sätt, 
bl.a. genom att förbättra mikrolivet och jordstrukturen på 
kyrkogårdarna.

Först kommer kompostjord att läggas ut i alla rabatter 
under Buxbomen. Sedan kommer vi att vattna häckarna 
med ett näringsrikt ”kompost-te”, och det kommer även att 
läggas ut mineraler för att balansera markkemin. Arbetet har 
påbörjats nu under hösten 2019 och sedan upprepas tills vi 
anser att vi uppnått vårt mål. Häckarna kommer sedan att 
klippas ner en till två tredjedelar för att få bättre resultat och 
utseende. Dessa åtgärder kommer vi att genomföra på alla 
buxbomshäckar på samtliga kyrkogårdar, oavsett om där 
finns gravrättsinnehavare eller ej. De plantor som sedan inte 
har överlevt kommer därefter att avlägsnas och ersättas med 
liknande ersättningsväxter.

Vår förhoppning är att våra åtgärder ska vara de långsiktigt 
bästa och att vi genom dessa insatser också värnar om vår 
miljö och de kulturhistoriska värdena på kyrkogårdarna.

Läs mer om planerna via QR-koden, eller på 
www.svenskakyrkan.se/brosarp/kyrkogardar



Albovägen 27
273 50 Brösarp
Tel: 0414-181 00

www.svenskakyrkan.se/brosarp
Telefon direkt: 0414-181 00
brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se

Jesper Cederholm, kyrkoherde
Telefon direkt: 0414-181 60
jesper.cederholm@svenskakyrkan.se

Conny Egrenius, kyrkogårds- och fastighetschef
Telefon direkt: 0414-181 68
conny.egrenius@svenskakyrkan.se

Åsa Modin, präst
Telefon direkt: 0414-181 66
asa.modin@svenskakyrkan.se


