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INSIDAN
Föräldrar är hjältar. Åtminstone ibland. Inte i den bemärkelsen
att vi skapar tidningsrubriker eller vinner utmärkelser. Inte alls.
Hjältedåden är av ett annat slag. De drakar som bekämpas kan
kanske bara ses av en sorgsen och rädd treåring eller av en
hungrig femåring. De strider som utkämpas verkar obetydliga
sett i ett samhällsperspektiv, men för den lilla människan är de
helt avgörande. Mamma och pappa måste vara hjältar.
Skrämma bort monster och lejon, komma med välling och sätta
på plåster. Laga mat till hungriga magar och fixa ett dataspel
som krånglar. Hämta från en fest när kompisarna försvunnit.
Små saker eller stora saker? Vems perspektiv gäller?
Föräldrar gör ofta små saker hela tiden. Dammsuger ett golv
som snart är lika fullt av grus och smulor, bygger ett torn av
klossar som snart rasar. Sådant som knappast kräver hjältemod,
utan snarare tålamod. Å ena sidan hjälte, å andra sidan tjänare.
Två roller som kan verka motsatta men som hör ihop. Ingen är
hjälte för sin egen skull.
Jesus gjorde det som ingen riktigt hade väntat sig. Han fyllde
hjälterollen med tjänande. Inte enbart genom att han dog för oss
utan också genom sitt sätt att leva. Han gick till fots mellan
städer och byar, tog sig tid att bota enkla människors krämpor.
Tänk dig ljudet av människor som gnäller och ber, med ständigt
nya förväntningar, nya frågor, nya behov. Svårt att finna en
stunds vila, tänka några egna tankar. När inte folkmassorna
tränger sig på är lärjungarna där med sina frågor: ”Vem är störst
av oss? När ska du visa din makt?” Det blir nästan aldrig lugnt.
Kanske känner vi igen oss lite. Jag är övertygad om att Jesus är
väl förtrogen med vardagslunken, med de ständiga
upprepningarna och behoven som alltid kräver mer. Jesus är en
hjälte som i djupet känner vardagens hjältedåd. Han vet allt om
den lilla människans villkor. Vare sig hon är barn eller vuxen.
Varje söndag berättar vi olika berättelser ur Jesu liv relaterat till
våra egna liv och villkor. När du får det här numret av
församlingsbladet i din hand har vi påsken framför oss, påsken
som är centrum i vår tro och fylld av berättelser. Varmt
välkommen till din kyrka.

Catrin Sundelius
Kyrkoherde
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“Ingen är
hjälte för
sin egen
skull”

gravskick
Fem alternativ till gravsättning

Det finns fem olika möjligheter till gravsättning: kistgrav, urnlund och
minneslund, som finns på alla våra kyrkogårdar (Västra och Östra Vram,
Linderöd och Äsphult), samt askgravlund och askgravplats som vi för
närvarande erbjuder på Västra och Östra Vrams kyrkogårdar.
För mer information om gravskick och gravrättinnehav vänligen se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vvram/information-om-gravskick-skotsel--innehavi-vastra-vrams-pastorat

GRAVSKÖTSELTAXA:
År 2020
1-årsavtal
3-årsavtal, fasttid

Liten grav <0,75
625 kr
1 875 kr

Stor grav <0,75
1 200 kr
3 600 kr

Avtalet avser grundskötsel: Vårstädning, putsning och rensning av rabatt,
krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplatsen, beskärning av
växter, plockning av vissna blommor samt borttagning av vasblommor.
Plantering av sommarblommor inkl. vattning
Alt 1: 3 stora och 11 små Alt 2: 1 stor och 6 små
blommor
blommor
1-årsavtal
800 kr
675 kr
3-årsavtal, fasttid
2 400 kr
2 025 kr

Påsklilja till påsk och gravdekoration till Allhelgonahelgen
1-årsavtal
3-årsavtal, fasttid

300 kr
900 kr

Kyrkvaktmästarens timkostnad vid förändringar av gravplatser m m = 500 kr/tim.
Minimiavgift 500 kr.

gravrättsinnehavare
Just nu söker vi många
gravrättsinnehavare! Om du fått brev
från oss, vänligen hör av dig till
expeditionen snarast.
Tack!
Bild: Pixabay.com
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förändringar
I Västra Vrams pastorat bedriver vi idag en god verksamhet med
engagerade och kompetenta medarbetare, ideella och anställda, och
förtroendevalda.
Tillsammans med pastoratets medlemmar arbetar vi för det uppdrag vi
formulerat i församlingsinstruktionen ”att bidra till möten mellan Gud och
människor och tillsammans växa i tro och tillit”.
För att kunna göra detta på bästa sätt och för att kunna utveckla arbetet
sker det just nu olika förändringar i pastoratet.
Östra Vrams församlingshem kommer att säljas och i november fattade
kyrkofullmäktige beslutet att göra en organisationsförändring av pastoratet,
så från den 1 januari 2022 blir vi en församling, istället för som nu tre
församlingar i ett pastorat.
Detta är stora förändringar för ett pastorat att göra men nödvändigt för
framtiden med tanke på att vi har begränsade resurser och att vi medvetet
måste prioritera.
Vi är många, både anställda, ideella och förtroendevalda som med glädje
och förväntan ser fram emot detta.
Vi tror att det är förändringar som framgent både kommer att berika och
utveckla pastoratet i en positiv riktning med gemenskap över nuvarande
församlingsgränser och ge en enklare och smidigare administration.
Verksamhet, gudstjänster och begravningsverksamhet kommer inte att
påverkas av dessa förändringar.
Vi besvarar gärna tankar och frågor kring detta.
Vem ska man då ringa?
Kyrkoherden, Catrin Sundelius, svarar på frågor som gäller ledning av
pastoratet, verksamhet, gudstjänster och personal
Kyrkorådets ordförande, Marie K Persson svarar på frågor som gäller
styrning av pastoratet, förvaltning av egendom och ekonomi.
Kontaktuppgifter finns på sista sidan. Självklart går det också bra att prata
med vem som helst av oss, så svarar vi så gott vi kan eller hjälper er vidare.
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påsken
Berättelsen om livet!
Kyrkoåret är en berättelse. Från 1 advent fram till pingsten får vi följa Jesus, från
födelse, död, uppståndelse, himmelsfärd och hur Anden låter kyrkan födas.
Trefaldighetstiden är berättelsen om oss som människor, hur vi får växa i Kristus.
Och domssöndagen som avslutar kyrkoåret berättar om den yttersta tiden.
Hela fastan och påsken är en berättelse och varje gudstjänst som firas tar med oss
in i påskens stora mysterium, där Gud genom sin Son Jesus Kristus låter
mänskligheten försonas med sig.
Sista veckan innan påskdagen kallas för stilla veckan och inleds på palmsöndagen.
Denna söndag får vi höra om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna.
Skärtorsdagen låter oss få uppleva hur Jesus instiftar sin Nattvard. På
långfredagen samlas vi inför korset och Jesu död.
Så kommer påskdagen! Med glädje kan vi ropa ut att Kristus besegrat döden och
lever igen! Och slutligen får vi på annandag påsk höra hur den uppstånde Kristus
visade sig för flera av sina lärjungar som befann sig på vandring till Emmaus.
Påsken är vår stora högtid i kyrkan. Den rymmer inledningsvis förtvivlan och sorg
som förbyts i jublande glädje över livets seger!

Upplev påsken tillsammans med oss i pastoratets gudstjänster!
5 april

Palmsöndagen

Se I våra kyrkor.

9 april

Skärtorsdagsmässa

18.00

Äsphults kyrka

10 april

Långfredagsgudstjänst

11.00

Östra Vrams kyrka

12 april

Festmässa

11.00

Västra Vrams kyrka

13 april

Emmausvandring med mässa 11.00

Linderöds kyrka

Påskdrama
8 april kl 18.00 i Västra Vrams kyrka.
Välkommen att uppleva påskens
händelser i ett påskspel som tar oss till
såväl korset som den tomma graven!
Bild: Maria Zentio
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barnverksamheten
Vårens terminsstart!

Bild: IKON

Vecka 3 startar grupperna i Linderöds församlingshem.
Vecka 4 startar grupperna i prästgården i Västra Vram.
För frågor och anmälan:
Maria Zentio 0727-127412
Ingela Ahlström 0727-127671
Kristina Ibstedt 0725-752005 (Linderöd)
Se information om våra grupper på vår hemsida.

VÅRENS BARNLOPPIS!

Bilder: Maria

Zentio

Lördagen den 28 mars kl. 10-13
öppnar vi dörrarna till barnloppis i
församlingshemmet i Västra Vram, Tollarp!
Kom och fynda bland barnkäder, skor, leksaker, spel, böcker,
mammakläder och annat till och för barn!
Vi tar Swish!
Välkomna!
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Januari

I våra kyrkor

14 jan

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen.

15 jan

Linderöd

12.00

Linderöd

13.00

Sopplunch med andakt i
församlingshemmet.
Våffelcafé i missionshuset.

16 jan

V. Vram

11.45

Sopplunch med andakt i Betaniakyrkan.

19 jan

Linderöd

10.00

Gudstjänst i Linderöds missionshus.
Äsphults-Linderöds kyrkokör.

22 jan

V. Vram
Äsphult

9.00
12.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Vardagsträff med sopplunch och
andakt i församlingssalen.

23 jan

V. Vram

17.30

Veckomässa.

26 jan

Pastoratet

28 jan

V. Vram

11.00

Andakt på Särlagården.

29 jan

V. Vram

9.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

31 jan

V. Vram

18.00

“Hej Schweden”. Se Musik i våra
kyrkor.

V. Vram

11.00

Linderöd

14.00

Gudstjänst med små och stora.
Dopänglar och tårtkalas.
Gudstjänst med små och stora.
Dopänglar och servering.

5 feb

V. Vram
Linderöd

9.00
12.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Sopplunch med andakt i
församlingshemmet.

9 feb

V. Vram

11.00

Högmässa med mottagning av
pastorsadjunkt Sigrid Linnell. Kyrkokören.

11 feb

V. Vram

13.30

Kyrkliga onsdagsgruppen.
Församlingshemmet.

12 feb

V. Vram

9.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

13 feb

V. Vram

11.45

Sopplunch med andakt i Betaniakyrkan.

15 feb

Linderöd

9.00

Frukost för kvinnor och
män i församlingshemmet.

februari
2 feb

Sammanlyst gudstjänst med
Domkyrkan i Lund.
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I våra kyrkor
februari
16 feb

V. Vram

11.00

Söndagsmässa. Uppstart för
Sportlovskonfirmanderna.

19 feb

V. Vram
Linderöd
V. Vram

9.00
13.00
17.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Våffelcafé i missionshuset.
Kvällsmässa. Sportlovskonfirmanderna
medverkar.

23 feb

Äsphult

11.00

V. Vram

14.00

Gudstjänst med Internationell fest.
Pastoratets barnkörer.
Konfirmation med mässa.

25 feb

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen.

26 feb

Äsphult

12.00

Ö. Vram

18.00

Vardagsträff med sopplunch och
andakt i församlingssalen.
Askonsdagsmässa. Öppen kör från
17.00.

V. Vram

17.30

Veckomässa.

1 mars

Linderöd

11.00

Högmässa.

4 mars

V. Vram
Linderöd

9.00
12.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Sopplunch med andakt i
församlingshemmet.

7-8 mars

V. Vram

8 mars

V. Vram

18.00

Mässa med gospel. Se Musik i våra kyrkor.

10 mars

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen.

11 mars

V. Vram
Linderöd

9.00
17.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Samling vid krubbet i kyrkan. Buskören.

12 mars

V. Vram

11.45

Sopplunch med andakt i Betaniakyrkan.

15 mars

Äsphult
V. Vram

14.00
18.00

Bordsmässa.
Ungdomsmässa.

18 mars

V. Vram
Äsphult

9.00
12.00

Linderöd
V. Vram

13.00
17.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Vardagsträff med andakt och
sopplunch i församlingssalen.
Våffelcafé i missionshuset.
Himmel och pannkaka. Efter gudstjänsten
pannkakor i församlingshemmet.

27 feb

MARS
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Lovsångshelg. Program kommer
senare.

MARS

I våra kyrkor

22 mars

V. Vram

18.00

Mässa med renässansmusik. Se Musik i
våra kyrkor.

24 mars

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen.

25 mars

V. Vram
Linderöd

9.00
18.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Veckomässa i kapellet.

28 mars

V. Vram

10.00-13.00

Barnloppis i församlingshemmet.

29 mars

Ö. Vram

11.00

Högmässa.

1 april

V. Vram
Linderöd

9.00
12.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Sopplunch med andakt i
församlingshemmet.

5 april

Brostorp
Linderöd
V. Vram

11.00
14.00
17.00

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

7 april

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen.

8 april

V. Vram
V. Vram

9.00
18.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Påskdrama.

9 april

V. Vram

10.00-15.00

Linderöd
Äsphult

10.00-15.00
18.00

Korvgrillning vid prästgården. Kaffe och
våfflor i församlingshemmet.
Korvgrillning vid kyrkogården.
Skärtorsdagsmässa. Äsphults-Linderöds
kyrkokör.

10 april

Ö. Vram

11.00

Långfredagsgudstjänst.

12 april

V. Vram

11.00

Festmässa. Pastoratets kyrkokörer.

13 april

Linderöd

11.00

Emmausvandring med mässa.

15 april

V. Vram
Äsphult

9.00
12.00

Linderöd
Linderöd

13.00
18.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Vardagsträff med andakt och
sopplunch i församlingssalen.
Våffelcafé i missionshuset.
Veckomässa i kapellet.

16 april

V. Vram

11.45

Sopplunch med andakt i Betaniakyrkan.

19 april

V. Vram

11.00

Högmässa.

21 april

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen.

22 april

V. Vram
V. Vram

9.00
17.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Himmel och pannkaka. Efter gudstjänsten
pannkakor i församlingshemmet.

APRIL
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I våra kyrkor
aPRIL

23 april

V. Vram

17.30

Veckomässa.

26 april

Ö. Vram

18.00

Kvällsmässa med musik. Lilla
Vokalensemblen.

28 april

V. Vram

11.00

Andakt på Särlagården.

29 april

V. Vram
Linderöd

9.00
17.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Samling vid krubbet i kyrkan.

3 maj

Ö. Vram
Äsphult

11.00
14.00

Mässa.
Gudstjänst med små och stora.
Kockdramagruppens avslutning.

5 maj

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen.

6 maj

V. Vram

9.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

10 maj

V. Vram

11.00

Mässa.

13 maj

V. Vram

9.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.

17 maj

V. Vram

11.00

Linderöd

14.00

Gudstjänst med små och stora.
Barngruppernas och barnkörernas
avslutning.
Gudstjänst med små och stora.
Barngruppernas och barnkörens
avslutning.

19 maj

V. Vram

13.30

Kyrkliga Onsdagsgruppen.

20 maj

V. Vram
Pastoratet
Linderöd

9.00
8.00
13.00

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Pastoratsutfärd till Skanör.
Våffelcafé i missionshuset.

21 maj

Brostorp

10.00

Gökotta i kyrkans skog, Brostorp.

24 maj

V. Vram

18.00

“En värld full av liv!”. Se Musik i våra kyrkor.

26 maj

V. Vram

11.00

Andakt på Särlagården.

27 maj

V. Vram

9.00

Linderöd

18.30

Frukostgemenskap i Betaniakyrkan.
Sommaravslutning.
Veckomässa i kapellet.

28 maj

V. Vram

11.45

Sopplunch med andakt i
Betaniakyrkan.

31 maj

Linderöd

14.00

Friluftsgudstjänst med musik. Linderöds
spelmanslag. Plats: Strandkvists trädgård,
Hörbyvägen 11b.

MAJ
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Musik i våra kyrkor
31/1

Västra Vram 18.00

”Hej Schweden”. Konsert och berättelser
från Kyrkokörens och Linderöds
folkdanslags resa till Svenska mässan
i Kassel i Tyskland.
Efter konserten: mingel med tilltugg.
Bilder: Margareta Nilsson

8/3

Västra Vram 15.30

Gospelworkshop med Glimåkra folkhögskolas
gospellinje inför Gospelmässan 18.00.
Alla gospelentusiaster är välkomna! Anmälan
sker till kyrkomusiker Cecilia Landgren.
Bild: glimnet.se

22/3

Västra Vram 18.00

Renässansmusik med Mariatema.
Oppmanna vokalensemble och
Kyrkokören.

5/4

Bild: Pixabay.com

24/5

Västra Vram

Bild: Ute Goedecke

Hosianna! Barnkörerna följer Jesus på åsnan
på väg till Jerusalem och sjunger i :
Äsphult/Brostorp 11.00
Linderöd 14.00
Västra Vram 17.00

18.00

”En värld full av liv! - Bibeln med
Disneymusik”. Gudstjänst med
musikalframträdande. Kyrkokören
och Kompiskören.
Bild: Pixabay.com
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diakoni
Man skulle kunna likna oss människor vid ett lapptäcke. Vi är alla skapade av mästaren
Gud. Vi ser olika ut och är på olika sätt. Ibland får vi revor, och det går hål på oss. Det
bästa vi då kan göra är att komma till Skaparen och låta Gud sy ihop oss. Gud syr oss
med sin bästa tråd, guldtråden, vilket gör att ju fler revor och sår vi har och ju oftare vi
låter Gud röra vid oss, laga oss, desto mer guldtråd blir vi fyllda med. Ju mer kan vi
stråla vidare till andra av Guds kärlek och nåd.
Varje vecka får jag som diakoniassistent möta människor i olika åldrar som på olika sätt
fått revor i sitt täcke. Ibland är de små, ibland större men alla kan bli berörda av Gud,
och det är i mötet det sker. Mötet med andra människor, mötet med Gud och mötet med
oss som kyrka.

Känner du att du vill vara en del av vår gemenskap
är du välkommen till våra olika mötesplatser.

Soppluncher

Frukost

Stickcafé

Våffelcafé

Kl 12.00

Kl 9.00

Kl 18.00-20.00

Kl 13.00-16.00

Betaniakyrkan:
16/1, 13/2,
12/3, 16/4, 28/5

Betaniakyrkan

Linderöds
församlingshem

Linderöds
missionshus

Vårens uppstart
är den 14/1.
Sedan träffas vi
varannan vecka.

15/1, 19/2,
18/3, 15/4,
20/5

Linderöd:
15/1, 5/2,
4/3, 1/4

Varje onsdag
med start
den 22/1.

Äsphult:
22/1, 26/2,
18/3, 15/4
Bilder: Pixabay.com

Vill du vara med och göra skillnad för andra?
Vill du ge av din tid och engagemang?
Välkommen som ideell i Västra Vrams pastorat. Vad kan just du bidra med?
Slå en signal till diakoniassistent Helén Meĳer så berättar hon mer.
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diakoni
BESÖKSGRUPP
Vi har en besöksgrupp som besöker dem som kontaktat oss på olika sätt och önskar
besök. Vi träffas 2 gånger/ termin i gruppen och diskuterar smått som stort och
givetvis fikar vi också tillsammans.

SAMTAL
Finns det saker i ditt liv som känns jobbiga och tuffa?
Känns våren som en jobbig och ensam tid?
Vill du ha någon att samtala med någon som lyssnar och finns där för dig?
Då är du välkommen att kontakta diakoniassistent Helén eller
någon av våra präster, Peter och Catrin.
Våra telefonnummer hittar du på baksidan av bladet.

ungdomar
Ungdomscafé

Bild: Peter Barvestedt

Vårt ungdomscafé för alla ungdomar från åk 6
startar igen tisdagen 21 januari. Vi har öppet
mellan 16 och 18 och du kan komma när du
vill under dessa två timmarna. Mellan 16 och
16.30 är fikan framställd.
Varje gång har vi något speciellt på
programmet och varje gång kan du testa att
göra film, chilla, spela spel eller bara sitta och
snacka.

Ungdomsmässa
Söndagen 15 mars 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 Kampen mot
ondskan.

Bild: Pixabay.com
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Linderöd / äsphult
våffelcafé

Linderöds missionshus
kl 13 - 16
15 jan, 19 feb, 18 mars,
15 april, 20 maj
Välkomna!

Internationell fest

23 februari
kl 11 Gudstjänst i Äsphults kyrka
Därefter provsmakning av mat från olika
länder i Gamla skolan. Stickcaféet och
Internationella ungdomsgruppen
medverkar.
Välkomna!

Påskutställning i linderöds kyrka

Stickcafé / ungdomsgrupp

Även i år blir det konstutställning i
Linderöds kyrka med lokala
konstnärer. Skärtorsdag till
Annandag Påsk. Öppettider
annonseras senare.
Välkomna!

Vårens uppstarter:
Stickcafé 14/1 kl 18 - 20
Ungdomsgrupp 21/1 kl 16.30 - 18.30
Välkomna!
Bilder: Pixabay.com

tillbakablick
Invigning av dopträd
På Tacksägelsedagen den 13
oktober invigdes vårt nya vackra
dopträd i Linderöds kyrka.
Dopträdet är gjort av konstnären
Helena Johansson Palmqvist.

Bild: Marie K Persson
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Smått & gott
pastoratsutfärd
bibelstudiegrupp

20 maj är ni välkomna att följa med
på utfärd. Denna gång åker vi till
Johannamuseet i Skurup och till
Skanör!
Mer info kommer på vår hemsida!

Lovsångshelg

Helgen 7 - 8 mars kommer vi
ännu en gång att få uppleva en
Lovsångshelg i Tollarp. Ett
samarbete mellan Svenska
kyrkan Västra Vram,
Betaniakyrkan, EFS, Tollarpsbygdens missionsförsamling
och Sensus.

Är du nyfiken på historia, teologi,
samhälle, nutid?
Då är detta något för dig!
27 februari startar en bibelstudiegrupp i Västra Vrams
församlingshem. Under 6 veckor
läser vi Matteusevangeliet
tillsammans och diskuterar.
Välkommen kl 15.00-16.30.

Tollarps bönevecka
18-25januari
Vi tror att Gud hörbönochatt det förändrar vår värld till det positiva.
Vi vill be att ljusetfår fördriva mörkret i vår värld.
Vi vill be för Sverige. Vi vill be för Tollarp ochför människorsombor här.
Söndag19januari, 10.00

Gudstjänst i Linderöds missionshus

Tisdag21januari, 19.00

Böni EFS

Torsdag23januari, 17.30

Kvällsmässai Västra Vramskyrka

Fredag24januari, 19.00

Bön ochlovsångi Betaniakyrkan

Konfirmation

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

Tollarpsbönevecka gör kyrkorna i Tollarp tillsammansmed
många kyrkor i Sverige ochi 74andra länder.
Tollarpsbygdens
missionsförsamling

Bild: IKON
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Här når du oss
Kyrkoherde
Komminister
Pastorsadjunkt

Catrin Sundelius
Peter Barvestedt
Sigrid Linnell

044-31 23 78
044-34 00 68

070-831 93 78
070-928 34 08
070-610 40 14

Kyrkokamrer
Assistent

AnnaCarin Linné Eld
Susanne Premberg

044-31 20 78
044-31 00 78

072-712 76 76
072-576 81 80

Kyrkomusiker

Cecilia Landgren

044-31 15 56

076-118 15 56

Pedagoger

Ingela Ahlström
Helén Meĳer
Kristina Ibstedt
Maria Zentio

044-31 02 08
044-31 00 24
044-31 02 67
044-31 18 56

072-712 76 71
070-970 45 12
072-575 20 05
072-712 74 12

Kyrkvaktmästare

Dan Olsson
Lena Malmstedt
Mikael Ramström
Jimmy Berneblad

044-31
044-31
044-34
044-31

072-717
072-719
072-719
072-717

Dataskyddsombud Lilian Lindahl
Begravningsombud Peter Isacson

14
02
05
14

08
65
51
08

044-31 09 97

Kyrkorådets ordf. Marie Kristoffersson Persson
Kyrkofullmäktiges ordf. Bengt Mohlin

22
22
22
22

07
08
07
07

070-990 77 44
076-863 06 25
070-247 76 70
073-047-94 36

Pastorsexpeditionen besöksadress: Vrams Bygata 3, 298 32 Tollarp.
Expedition med telefon 044- 31 00 78.
Öppen helgfria vardagar: Mån och ons-fre: 10–12 samt tis 13-15.
Hemsida:
E-postadress:

www.svenskakyrkan.se/vvram/
vastravram.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkskjuts!

Pastoratet erbjuder kyrkskjuts till gudstjänster och verksamhet. Bor du i
Linderöds församling ring Ann-Kristin (Kin) Strandkvist på 0706-17 19 17
senast 2 timmar innan. Bor du i Västra och Östra Vrams församling ring
Lena Malm på 0708-41 13 89 senast kvällen innan.

Ansvarig utgivare: Catrin Sundelius

