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INSIDAN
Jag tror att många präster får frågan om varför man valde just
det yrket. Svaret ser olika ut, för någon var det en självklarhet
och för någon har det varit en lång kamp.
För många så är konfirmationstiden första kontakten med
kyrkan. Men vägarna in i kyrklig gemenskap och trosgemenskap
är många. För några år sedan hade jag förmånen att under ett
år följa en ung vuxen kvinna in i kyrkan och fram till hennes dop.
Hon var från början påverkad av den varma stämningen och den
goda kraften. Efter ett tag uttryckte hon att gudstjänsten hjälpte
henne att se saker i sitt eget liv i ett annat ljus. Hon hittade
vänner i grupper om kristen undervisning och för daglediga. I
varje församling och pastorat finns det möjlighet till
själavårdande samtal och ett antal diakonala insatser görs,
körer och ett rikt musikliv.
Allt detta blev hennes väg in i kyrkan och på påskdagen döptes
hon mitt i församlingens gemenskap.
Kyrkan behöver ständigt fler som hittar just sin väg in i
gemenskapen, både som volontär och som deltagare. Dörren är
öppen! Just nu finns det dessutom ett stort behov inom Svenska
kyrkan att fler utbildar sig till präster, församlingspedagoger,
kyrkomusiker och diakoner. Känner du någon som du tror att
detta skulle passa för så ta gärna kontakt med någon av oss
som jobbar här så hjälper vi er vidare.
Våra olika sommarkyrkor är vanligtvis ett utmärkt tillfälle att
träffa våra frivilliga medarbetare, missa inte det. I skrivandets
stund är vi mitt i coronakrisen och vet inte riktigt hur det blir med
sommarens aktiviteter det här året. Vi ber och hoppas att krisen
är över när det här bladet kommer ut.
Vi har alla haft en väldigt annorlunda vår, en del verksamhet har
vi kunnat fortsätta med och andra verksamheter har vi fått ställa
om. Vi har lyft bort kalendariet från det här numret av
församlingsbladet eftersom förutsättningarna för verksamheten
ständigt ändras. Gudstjänst kommer vi att fortsätta fira varje
söndag i någon av våra kyrkor, håll utkik på hemsidan. Så fort vi
kan så kommer vi att skicka ett kalendarium till alla hushåll i
pastoratet.
Så får vi be om Guds beskydd för vår församling och för vår
värld i dessa svåra tider.
En välsignad sommar önskar jag er
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/Catrin Sundelius
Kyrkoherde

“Dörren
är öppen!”

förändringar
Hej alla!
Nu är det äntligen sommar och ljuset lyser upp för oss. Då lockas vi till aktiviteter
och gemenskap, då ses vi kanske på en gudstjänst eller i affären. Har ni frågor,
tankar eller ideér får ni gärna prata med mig om det!
Kyrkan liksom många andra föreningar står inför svåra beslut, ekonomiska såväl
som arbetsmässiga. Det innebär att vi måste titta framåt, inte ett år, inte 3 år, utan
kanske 7 år. Hur skall verksamheten se ut? Vad är viktigt? Hur vill vi alla att kyrkan
skall finnas i våra liv? Hur får vi arbetsinsatserna att räcka?
Detta innebär ett stort ansvar och svåra beslut för alla förtroendevalda. Vilka
byggnader används? Hur mycket används de? Vilket underhåll behövs? Hur ser
tillväxten på förtroendevalda ut? Hur många kommer att ha möjlighet att arbeta
ideellt och engagera sig i den kyrkliga verksamheten? Räcker antal församlingsbor
till för att ha 3 församlingar och ett pastorat att sköta?
Ja många frågor har stötts och blötts, värderats och vänts ut och in på –
sammanslagningar – försäljningar – arbetsmiljöer, förändringar som man helst vill
slippa för det är trevlig och tryggt som det är. I vårt pastorat har fullmäktige och
kyrkoråd beslutat att sälja prästgården i Linderöd och församlingshemmet i Östra
Vram är sålt. Med mindre kostnader kan vi upprätthålla den verksamhet som i dag
bedrivs i hela pastoratet.
Att vi från 2022 kommer att vara en församling ger hopp om delad arbetsbörda och
ett rikt utbyte mellan de olika kyrkorna och medlemmar runt dessa. MEN när vi i
församlingarna och pastoratet kommit över tröskeln, som alla förändringar innebär,
och ser möjligheter istället för hindren, då känns alla svåra beslut lite lättare.
Förändringarna blir plötsligt utmaningar och möjligheter!
De förändringar som nu görs kommer att gynna våra medlemmar. Vi kommer att
kunna fortsätta det inledda arbetet med det aktiva och rika gudstjänstliv och
församlingsarbete som vi har och som är unikt.
Barn-, ungdoms- och all vuxenverksamhet kommer att kunna stärkas och
utvecklas när vi satsar på en trygg framtid för vår gemensamma församling och
våra verksamheter i den. Att investera i människor och att finnas där
församlingsborna finns, ger oss möjlighet att utvecklas och växa i vår andlighet och
ödmjukhet för varandra.
Vi ses på nästa sopplunch, himmel & pannkaka, våffelcafé, kvinnofrukost, andakt,
gudstjänst eller mässa!
/Marie K Persson
Kyrkorådets ordförande
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Nya ansikten

Under våren 2020 har vi haft glädjen att ta emot flera nya i arbetslaget. Gustav Thulin
har börjat sin tjänst som ny kantor, Pär-Ola Meĳer har börjat sin tjänst som kyrkogårdsvaktmästare och Matilda Rask Olsson är anställd som ny kyrkvaktmästare.
Vi hälsar Gustav, Pelle och Matilda varmt välkomna och hoppas att de ska trivas här.
I nästa nummer får ni veta lite mer om Pelle och Matilda.
/Catrin Sundelius, kyrkoherde
Jag heter Gustav Thulin och är kantor. Jag studerade till detta
yrke i Stockholm och tog examen för drygt fem år sedan.
Sedan dess har jag vikarierat på olika ställen, bland annat en
längre tid i Bara och i Skanör och Falsterbo.
Många av mina intressen har med musik att göra. Jag tycker
om att lyssna på musik, musicera och jag komponerar gärna
musik. Komponera musik är något jag har sysslat med från och
till i drygt 20 år. Mina kompositioner sträcker sig från korta
stycken, som till exempel koralförspel, till längre verk för
diverse olika sättningar. Jag inspireras framför allt av klassisk musik men även
populärmusik och jazz ger mig inspiration.
Jag tycker också om att engagera mig i körer och är just nu sjungande medlem
av vokalensemblen VOS. Vi har bland annat haft flera projekt med Malmö
symfoniorkester. I höst kommer jag ha körverksamhet i Linderöd och Äsphult. Sök
dit om du tycker det är roligt att sjunga och vill utvecklas som sångare.

Våra kyrkogårdar
Snart är sommaren här med allt vad det innebär. Precis som
vindkraftverken på Linderödsåsen, behöver även vi samla kraft. Lata
dagar vid stranden, trevligt umgänge med vänner, sol på dagen och
regn på natten, en fisketur, en skogspromenad, slåss med mygg och
plocka fästingar. Listan kan göras hur lång som helst. Bara vi tar vara
på tiden och förgyller vardagen med upplevelser och minnen för livet.
På spaning. Vad är på gång? Jo...
Projektering av ny askgravplats på Linderöds kyrkogård, ommålning
av Äsphults församlingshem, ombyggnad av Annexet i Västra Vram,
projektering av toalett i Östra Vram, å lite annat smått och gott!
På vaktmästeriet hälsar vi: Pär-Ola, Matilda, Marcus och Lesly
välkomna till ett helt fantastiskt arbetslag.
Från oss alla till er alla: En fantastisk sommar!
/Dan Olsson, vaktmästeriet.
Bild: Pixabay.com
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sommaren
Att minnas smaken av sommarens hallon
”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor…”, Ja, nu nalkas den ljuva
sommaren och vi frusna nordbor får under några veckor blomma ut i all vår prakt. Vi
får några veckor av sommar för att fylla depåerna inför ännu en lång mörk årstid.
Fylla förråden med saft och sylt. Fylla våra sociala behov med grillkvällar, kubbspel
och fotboll. Fylla våra album och sociala medier med bilden av oss själva och våra
liv.
Smaken av sommarens hallon i november sträcker ut tiden åt alla håll. Vi minns den
värme som var och känner smaken av livet. Ur våra förråd och minnen plockar vi mitt
i mörkret fram en strimma hopp som bär oss, kanske hela vägen fram till vårkanten.
Därifrån brukar det gå av bara farten. Men den här våren har inte varit lik någon
annan. Fägringen är det inget fel på, Skapelsen möter oss med all sin prakt. Men så
mycket annat har stannat av och det har varit svårt att blicka framåt. De drömmar och
planer som vi börjat forma, kanske redan i augustikvällens dunkel förra året, dem är
det inte säkert att vi kan följa nu. I en tid när vi inte kan se klart längre än till det allra
närmaste får vi lägga vårt fokus där, på det nära. Vad är det vi har omkring oss,
kanske vi sitter här med det allra viktigaste alldeles inpå oss. Om vi inte redan delar
frukostbord med det så tror jag ändå att vi har det inom räckhåll.
Vi behöver sommaren och semestern, vi behöver vila och fylla på våra lager. Vi
behöver vara tillsammans långa lediga dagar och allt det där ska vi också i år. Kanske
än mer i år!
Minns du barnet som längtar hem mitt i semestern när allt är så där ledigt, festligt och
spännande som det kan vara på en resa? Den där längtan hem har vi nog alla men
ibland tror vi att vi behöver resa bort för att komma hem. Barnets sommar är ofta i det
lilla och trygga, fotografierna i albumen väcker de minnena fast bilden visar helt andra
saker. För mig var det sommar att gå ut innan familjen vaknade och känna daggen i
gräset när jag tassade över gräsmattan till vårt gästrum där mormor sov, och sen
krypa ner till henne och ligga och viska tillsammans en stund. Vad var sommar för
dig?
Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.
SvPs 199
/Sigrid Linnell

Bild: Pixabay.com

5

Vi möter daniel och mikael
Intervju med bröderna Daniel och Mikael Persson, även
kallade Läger-Micke och Läger-Danne för att de deltagit i
120 läger!

Daniel Persson

Bilder: Kristina Ibstedt

Mikael Persson

Daniel och Mikael är frivilliga ledare i barnverksamheten i V Vrams pastorat sedan
mer än 20 år tillbaka.
Redan som små killar var de flitiga deltagare i kyrkans barntimmar, miniorer och
juniorer.
Nu när de är vuxna, är det barnens engagemang och glädje som driver dem.
Vad är roligast i mötet med barnen?
Daniel: Att se barn utvecklas samt höra deras roliga kommentarer.
Mikael: Att få se barns glädje, lycka och utveckling t ex när vi har snickardagar.
Ni gillar att bygga lådbilar och rusta dem med finesser som bälte, radio,
högtalare, radio m m. Varför så stort intresse för lådbilar?
Daniel: Lådbilar är barndomsminnen värda att föra vidare till en ny generation.
Mikael: Det är roligt att se dagens barn och ungdomar leka med något som inte
styrs av appar.
Vad skulle ni vilja ge för tips till barn och föräldrar?
Daniel: Gör saker gemensamt, ha tid för varandra och gör något kreativt med
händerna.
Mikael: Umgås och gör saker utan telefon och platta t ex bygg kojor i skogen!
Favoritläger?
Daniel: Hovdala 1992, Familjelägret 2019.
Mikael: Hovdala 1992, Sommarläger 2015 och 2018.
Favoritpsalm?
Daniel: Sv ps 248 ”Tryggare kan ingen vara”.
Mikael: Sv ps 21 ”Måne och sol”.
Alla vi som fått uppleva ert engagemang på olika sätt säger:
-TACK FÖR ALLT KUL NI HITTAR PÅ!
/Kristina Ibstedt
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I våra kyrkor
Juni

6 juni

V. Vram

14.00-16.00

Drop in vigsel.

7 juni

Äsphult

18.00

Mässa.

14 juni

Ö. Vram
Brostorp

18.00
10.00

Mässa med musik.
Ekumenisk sammankomst i kyrkans skog.

20 juni

Äsphult

13.00

Gudstjänst i prästgårdsparken.

21 juni

V. Vram
Linderöd

11.00
14.00-16.00

Mässa på kyrkängen.
Jordgubbseftermiddag i missionshuset.

28 juni

V. Vram
Linderöd

11.00
18.00

Mässa med konfirmation.
Musik i sommarkväll.

5 juli

Äsphult
Linderöd

11.00
18.00

Orgelkonsert med mässa.
Musik i sommarkväll.

12 juli

V. Vram

18.00

Mässa med musik.

19 juli

Ö. Vram

11.00

Högmässa.

26 juli

V. Vram

11.00

Mässa med orgelkonsert.

2 aug

Äsphult

11.00

Högmässa.

9 aug

Linderöd

18.00

Mässa.

16 aug

V. Vram

11.00

Högmässa.

23 aug

Linderöd

18.00

Kvällsmässa.

30 aug

V. Vram

11.00

Mässa.

6 sept

V. Vram

18.00

Mässa.

13 sept

Linderöd

11.00

Högmässa.

20 sept

Brostorp
V. Vram

14.00
18.00

SPF kyrksöndag i kyrkans skog.
Kvällsmässa.

27 sept

V. Vram

11.00

Högmässa. SPF kyrksöndag.

juli

augusti

september
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diakoni
I Jesaja 41:10 läser jag följande: "Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt
om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min
rättfärdighets högra hand."
I skrivandets stund har det precis varit påsk. En annorlunda påsk för många av oss.
En påsk där vi på grund av coronaviruset kanske inte kunnat fira med dem som vi
brukar, inte kunnat träffa nära och kära som vi önskar. Det är en tuff tid för många.
En tid där vi inte vet vad som väntar under de kommande veckorna och månaderna.
Denna påsk har nog många av oss kanske känt precis så som lärjungarna kände
när de stod vid korset, osäkerheten och oron som följde på lördagen då de inte
visste vad som skulle hända med dem eller världen omkring dem.
Men som vi alla vet, efter lördagen kom det en påskdag med ljus och glädje, och det
kommer det att göra även för oss. Det finns en tid efter Corona. En tid som säkert
på många sätt kommer att vara annorlunda från det vi har haft fram tills nu. Jag tror
att det kommer att vara mycket mer positivt klimat, och att många i alla fall en tid
kommer att uppskatta de små sakerna mer. När man är mitt i det så här så känns
det tungt och som att det inte kommer att ha ett slut. Framför allt för många av er
som sitter isolerade på grund av ålder eller riskgrupp kan jag förstå att tiden känns
både lång och oerhört ensamt. Då kan vi påminna oss om vad som står i Jesaja.
"Frukta inte ty jag är med dig".
Jag är övertygad om att Gud inte sänder tråkigheter mot oss, men när de ändå
kommer så vet jag att Gud är där och gör det bästa av situationen. Jag ser det som
en oerhörd kärlek och omsorg från Gud att det är just när våren kommer och naturen
är som allra vackrast som världen och vårt samhälle är på paus. Det gör att vi
oavsett om vi är i en riskgrupp eller inte kan få njuta av vackert väder antingen på
promenad eller från balkongen/altanen. När du läser detta och har det nya
församlingsbladet i din hand är det förhoppningsvis på väg att ljusna i jakten på detta
virus.
Vill du ha hjälp med något? Eller vill du bara höra någon annans röst och prata en
stund? Tveka inte att lyfta luren och slå en signal!
Guds rika välsignelser till dig.
/Helén Meĳer

Bild: Pixabay.com
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barnverksamheten
Solskenshistorier från barnverksamheten
Det är samling på
Kyrkans Barntim
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och pratar om Je mar för 4-5lärjungar. Det är
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M har nyss börjat på miniorerna i kyrkans barnverksamhet.
Hennes faster undrar vad hon tycker om att gå där.
“Jo, det är som fritids, fast Jesus är med!”

Barnverksamheten och barnkörerna startar igen vecka 36. Varmt välkomna!

BARNLOPPIS
Boka in höstens barnloppis,lördagen den 26 september
i församlingshemmet Västra Vram, Tollarp!
Vi säljer kläder, skor, leksaker, böcker och en massa
annat till och för barn!
Allting storlekssorterat och väl organiserat.
Swish finns.

Välkomna!
Bilder: Maria Zentio
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Sommarpyssel
Sångkorsordför barn – kan du sångerna?
OBS! Rutan medsiffra är rutan med första bokstaveni ordet!

Vågrätt
2. ..., axlar, knäoch tå?
4. Landade i Småland, Åland och Lund
meden luftballong
7. Är sångaren brun om i
Sommarsången
8. Torkasbort av solen när spindeln
klättrar
9. Ädelsten somblinkar i skyn
Lodrätt
1. Gör sångarenåt barna för att hon
tycker domkan få det
3. Dansar både vals och mazurka
5. Är pälsen på Olles kompisi skogen
6. Så mångaören måste du ha för att
få följa medpå tåget

Sommarpsalmkorsordför vuxna
Dubehöver både Psalmboken (röd) och Psalmer i 2000-talet(orange)!
Vågrätt
4. Ljuder i ps 199:3
6. Kläder sig sombrud i ps
198:3
7. Tid för i ps 753
9. Skänks i ps 815:4
11. Räknas i ps 815:2
12. Får jag i ps 200:1
14. Bubbeldryck i ps 812:1
16. Liknasberg och dal vid i
ps752:1
Lodrätt
1. Gör lärkan i ps 200:4
2. Därgrorförlåtelse i ps
954
3. Är oförgängligt i ps 201:5
4. Vindil i ps 201:1
5. Speglar Guds lagi ps
752:3
6. Nalkas i ps 199:1
7. Kompositör ps 751
8. Tackarvi för i ps 811:3
10. Kompositör ps 812
13. Försvunnit i ps 751:2
15. Finns i ps 814:1
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Sommarpyssel
Rebus
+n

-s

minus

Du kan vinna priser på våra sommarpyssel!
De tre första inskickade rätta lösningarna för respektive sommarpyssel belönas med
Rätt svar: Kyrkani
hjärtagott!
är Västra
Vramspastorat
ett presentkort
påmitt
något
Skicka
till Västra Vrams pastorat, Vrams bygata 3, 298
32 Tollarp. Ange på kuvertet eller kortet att det gäller Sommarpyssel!
Korsords- och rebuskonstruktör: Cecilia Landgren

ungdomar
Konfirmation

Nu kan du gå in på vår
hemsida och se vilka
grupper du kan anmäla dig
till konfirmation 2021!
Du kan anmäla dig direkt
på hemsidan!
Bild: IKON

Bild: Pixabay.com

Maj månad och snart skolavslutning för er ungdomar.
Kanske inte en skolavslutning som det brukar vara
på grund av alla rådande omständigheter med
coronaviruset men ändå en lång sommar framför er
med ledighet, sovmorgon och förhoppningsvis sol
och bad.
Några av era ungdomar har vi ju träffat under
terminen då varken ungdomscaféet eller Linderöds
ungdomsgrupp varit inställda så stor del av tiden.
Däremot har vi inte varit hos er på högstadiet så som
vi önskat. Ni skall veta att det varit tomt att inte få
hänga hos er en dag i veckan, men vi finns
fortfarande, om inte fysiskt på plats, så via Skype,
Snap, sms och Messenger. Så vill ni bara tragga en
stund eller bolla nåt ni oroar er för så hör av er! Vi
hoppas sen att ses som vanligt till hösten igen.
Vi ses och hörs!
/Helén, Peter & Ingela
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