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Öppen kyrka
Den pandemi som sjukdomen Covid-19 orsakat 
har påverkat oss alla och även kyrkan har fått göra 
anpassningar och ställt om gudstjänster och verksamheter. 
Under flera veckor har vi på olika sätt pausat eller ställt 
om för att på ett ansvarsfullt sätt göra vår del i minskandet 
av smittspridningen. Inför sommaren kommer vi på olika 
sätt att successivt öppna upp bland annat våra gudstjänster 
och våra kyrkor. Naturligtvis kommer det att ske ordnat 
och med vidtagna säkerhetsåtgärder för att så långt det 
är möjligt kunna erbjuda ett säkert besök och en säker 
arbetsmiljö.

Vi uppmanar alla att hålla väl tilltaget avstånd till sina 
medmänniskor och att tvätta händerna noga och ofta. 
Känner man sig det minsta sjuk eller hängig så stanna 
hemma. Vi har ett ansvar att hjälpas åt att göra det bästa 
utifrån den givna situationen.

Från och med den 20 juni firar vi offentliga och 
öppna gudstjänster igen enligt kalendariet som du 
hittar på det sista uppslaget i den här informations-
broschyren. Dessutom kommer vi att ha några av 
våra kyrkor öppna för enskild andakt och besök 
onsdagar och fredagar hela sommaren. Tid och 
plats för öppen kyrka finner du såklart också i 
kalendariet. Naturligtvis hittar du den senast 
uppdaterade informationen på vår 
webbplats.

Vi ser fram emot att ses!

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 vad som händer i våra 
kyrkor under sommaren, anpassningar 
utifrån covid-19 och projekt inom 
begravningsverksamheten.

Jesper Cederholm 
Kyrkoherde i Brösarp-Tranås församling

instagram.com/ 
svenskakyrkanbrosarp_tranas/

svenskakyrkan.se/brosarp

facebook.com/brosarptranasforsamling



3

Biologisk mångfald
Idag har vi brist på olika insekter i vår fauna och det 
vill vi i Brösarp-Tranås församling göra något åt. Därför 
har vi beslutat att göra vissa grönytor i församlingen till 
ängsmark. Ängsmarkerna blir områden för biologisk 
mångfald och det innebär att vi inte klipper gräset i sommar 
för att få reda på vad som växer där naturligt och för att 
ge förutsättningar för olika insekter att trivas. Till nästa år 
planerar vi att plantera in vissa ängsblommor och örtväxter 
för att det ska se trevligare ut.

Varför?

Vi saknar tillväxt på till exempel, humlor, fjärilar, vildbin 
och många andra insekter. Därför vill vi dra vårt strå till 
stacken och hjälpa faunan att bestå.

Områden som berörs är inledningsvis områden utanför 
kyrkogårdarna i Onslunda, Andrarum, Brösarp och till viss 
del även i Eljaröd. 

De kommer att ansas i kanterna för att ögat ändå ska njuta 
av utsikten.

De gröna fälten ovan markerar platserna 
för några av de nya ängsmarkerna.
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Stilla och spegelblanka ligger våra dammar denna kväll. 
Träden speglar sig i vattnet. Solens intensiva strålar i 
solnedgången får allt att glöda. Kanske har jag inte njutit så 
mycket någon gång som i år. Livet har stannat upp. Mycket 
av den tid jag tänkt att använda till annat har jag tillbringat 
hemma istället.

Jag har inte bara hört grodornas kväkande på kvällarna, jag 
har också sett deras små huvuden sticka upp i vasskanten, 
liksom deras kluster med äggen, som snart är färdiga 
grodyngel. Jag har sett och hört tranorna flyga förbi och 
även landa nära, liksom storken. Jag har hört näktergalen.  
Snödropparna avlöstes av vitsipporna i skogsdungen, de 
har blommat länge nu. Doften – den doft som minner om 
livets alla vårar. Jag kan gå dit ner bara för att ännu en gång 
få känna den doften och jag minns buketterna, som jag 
plockade som barn och som slokade innan vi var hemma.

Över allt detta känner jag en djup tacksamhet, samtidigt ser 
jag vad som händer. Min telefon informerar mig dagligen 
och stundligen om vad som händer i Corona pandemins spår. 
Allt påverkas på djupet, så även mitt arbete som präst i vår 
församling. 

När jag först hörde om Corona och Corvid -19 kunde i alla 
fall inte jag föreställa mig vilka konsekvenser detta skulle få. 
Hur omvälvande och genomgripande detta skulle bli för en 
hel värld. Allt har förändrats. Tiden har förändrats. Orden 

Utsikt från ett 
fönster

förändras, får en annan innebörd. Nya erfarenheter gör 
att orden plötsligt står för något annat. Förändring kan gå 
snabbt. Denna text kan genomgå samma förvandling. 
När texten skrivs är det på ett sätt. När du läser kan den 
vara på ett annat.

Pandemin har genomgripande påverkan både på vardag 
och fest... Våra liv griper över så mycket. Det finns ingen 
möjlighet att nämna allt här, men ett är säkert, vi får aldrig 
glömma att allt detta har det gemensamt att det handlar om 
enskilda människor och om våra liv. Om våra berättelser. 
Om besvikelse, utsatthet, oro och rädsla. Om ensamhet, 
behovet av trygghet, om längtan, sorg, om glädje, ovisshet, 
om tacksamhet…  

Det finns en förväntan att allt snart skall bli som vanligt 
igen, men det tror jag aldrig att det blir. Jag tror att det som 
händer nu kommer att påverka oss under lång tid framöver. 
Negativt men förhoppningsvis också positivt. Att vi tar 
lärdom, att vi ser vad som är viktigt, att vi tar tillvara livet 
och våra relationer. Att vi hjälps åt… 

Vi uppmanas om och om igen att hålla fysiskt avstånd. 
Men det är väl inte detsamma som att hålla känslomässigt 
avstånd?! Vi behöver ”mötena” om än på ett nytt sätt, vi 
behöver relationer. Därför att ensamhet och isolering tär. 
Här är det bara vår fantasi som sätter gränser… 
Ett telefonsamtal, ett brev, en överraskning, varma tankar, 
en bön för mig själv och en förbön för andra… 

Åsa Modin, präst



Konfirmation 
2020/2021
Börjar du i årskurs 8 till hösten har du chansen att vara 
med om en upplevelse för livet! Välj att konfirmera dig i 
vår församling så får du möjlighet att fundera kring livet, 
kristen tro och vad det innebär att vara människa.

Vi har uppstart i september och därefter träffas vi på 
olika tider och dagar under höst- och vårterminen här på 
hemmaplan. Det är vissa onsdagar, några söndagar, och 
någon dag på något av loven. Vi träffas både i Onslunda 
och i Brösarps församlingshem beroende på dag och 
aktivitet.

Vi åker dessutom på en intressant och spännande resa till 
Berlin 26–29 mars 2021. Vi får möjlighet att samtala om 
människors lika värde, vårt uppdrag som kristna att älska 
vår nästa som oss själva, och vad detta får för innebörd i 
hur vi lever våra liv här idag.

Under konfirmandtiden har du chansen att vara nyfiken på 
några av livets stora frågor och tillsammans får vi se vad vi 
hittar för svar. 
 
 
 

Vi har fortfarande platser kvar så anmäl dig direkt genom 
att fylla i formuläret på vår hemsida.

svenskakyrkan.se/brosarp/konfirmation
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0 LÖRDAG 20 JUNI – Midsommardagen

kl. 18.00 Skåne-Tranås kyrka
Gudstjänst

SÖNDAG 21 JUNI – Den helige Johannes Döparens dag
kl. 11.00 Brösarps kyrka
Gudstjänst. Solist medverkar: Anette Ottosson, sång.

ONSDAG 24 JUNI
kl. 13.00–15.00 Spjutstorps kyrka
Öppen kyrka

FREDAG 26 JUNI
kl. 10.00–12.00 Brösarps kyrka
Öppen kyrka

SÖNDAG 28 JUNI – 3 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Spjutstorps kyrka
Gudstjänst

ONSDAG 1 JULI
kl. 09.00 Brösarps kyrka
Morgonandakt. Efter andakten är alla välkomna 
att fika tillsammans i församlingshemmet.
kl. 13.00–15.00 Eljaröds kyrka
Öppen kyrka

FREDAG 3 JULI
kl. 10.00–12.00 Brösarps kyrka
Öppen kyrka

SÖNDAG 5 JULI – 4 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Eljaröds kyrka
Gudstjänst

ONSDAG 8 JULI
kl. 13.00–15.00 Andrarums kyrka
Öppen kyrka

FREDAG 10 JULI
kl. 10.00–12.00 Brösarps kyrka
Öppen kyrka

SÖNDAG 12 JULI – Apostladagen
kl. 11.00 Andrarums kyrka
Gudstjänst

ONSDAG 15 JULI
kl. 13.00–15.00 Fågeltofta kyrka
Öppen kyrka

FREDAG 17 JULI
kl. 10.00–12.00 Brösarps kyrka
Öppen kyrka

SÖNDAG 19 JULI – 6 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Fågeltofta kyrka
Gudstjänst

ONSDAG 22 JULI
kl. 13.00–15.00 Skåne-Tranås kyrka
Öppen kyrka

FREDAG 24 JULI
kl. 10.00–12.00 Brösarps kyrka
Öppen kyrka

SÖNDAG 26 JULI – Kristi förklarings dag
kl. 11.00 Skåne-Tranås kyrka
Gudstjänst
kl. 14.00 Glimmebodagården
Friluftsgudstjänst. Efter gudstjänsten serveras fika.

ONSDAG 29 JULI
kl. 13.00–15.00 Onslunda kyrka
Öppen kyrka

FREDAG 31 JULI
kl. 10.00–12.00 Brösarps kyrka
Öppen kyrka
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SÖNDAG 2 AUGUSTI – 8 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Onslunda kyrka
Gudstjänst. Solist medverkar: Julie Berg, flöjt.

ONSDAG 5 AUGUSTI
kl. 09.00 Brösarps kyrka
Morgonmässa. Efter mässan är alla välkomna 
att fika tillsammans i församlingshemmet.
kl. 13.00–15.00 Brösarps kyrka
Öppen kyrka

FREDAG 7 AUGUSTI
kl. 10.00–12.00 Brösarps kyrka
Öppen kyrka

SÖNDAG 9 AUGUSTI – 9 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Bengtemölla
Friluftsgudstjänst. Solist är Paula Walters Fransson. 
Medtag egen fikakorg.

SÖNDAG 16 AUGUSTI – 10 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Spjutstorps kyrka
Mässa

SÖNDAG 23 AUGUSTI – 11 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Brösarps kyrka
Mässa

SÖNDAG 30 AUGUSTI – 12 söndagen efter trefaldighet
kl. 11.00 Skåne-Tranås kyrka
Mässa

Möt oss på 
sociala media
Att interagera med sin omgivning är i mångt och 
mycket ett grundläggande behov vi människor har. 
I tider som präglas av restriktioner och begräns-
ningar på grund av den pågående pandemin så blir 
det än mer tydligt. I Brösarp-Tranås församling har 
webbplatsen och Facebook varit flitigt använda 
digitala kanaler sedan lång tid tillbaka. Nu har vi 
blivit aktivare på Instagram och har också startat en 
kanal på YouTube.

Vårt mål med det arbetet är att vi, också i den digitala 
delen av vår värld, ska kunna förmedla närvaro och 
hopp och få kommunicera med dig. Vi ser därför 
fram emot att du kommer med frågor, kommentarer 
och förslag på innehåll i våra digitala kanaler så att 
de blir ett bra komplement till de möten som sker 
fysiskt. Kanske har du fler idéer om hur vi kan öka 
vår digitala närvaro? Hör gärna av dig, och vi ses 
digitalt!

instagram.com/ 

svenskakyrkanbrosarp_tranas/

facebook.com/ 

brosarptranasforsamling

youtube.com/channel/ 

UCNsk0BKTP21l_6UBJsSwrJw



Uppdraget

”Vi är alla kallade att vara lärjungar 
och att i Kristi kärlek hjälpa till 
att stilla världens hunger.”

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


