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Sommaren närmar sig med 
stormsteg och vi går på olika 
sätt in i en ny fas i försam-
lingens årscykel. Våra verk-
samheter som är igång på 
terminerna tar en paus och 
vi samlar ny kraft och tar nya 
tag inför en spännande som-
mar. Vi gestaltar som alltid 
gudstjänst tillsammans var-
je söndag och helgdag och 
dessutom finns det ett rikt 
utbud av till exempel ”Musik 
i sommarkväll”, vägkyrkor, 
orgelinvigning och andakter 
där jag hoppas vi ses.
  I Brösarp-Tranås försam-
ling firar vi huvudgudstjänst 
varje söndag och platsen för 
detta är Brösarps kyrka eller 
Onslunda kyrka varannan 
gång. Övriga helgdagar firar 
vi mässa i någon av våra an-
dra kyrkor. Vi har endast tre 
former av gudstjänster som vi 
firar och det är Mässa, Guds-
tjänst och ”Gudstjänst för 
små och stora” och vi försöker 
hålla oss till tiden kl. 11.00. 
En förändring i sommar är 
att vi har tre friluftsgudstjäns-
ter och lägger ett större fokus 
på att gestalta gudstjänsten i 
våra kyrkor. Vi väljer att göra 
allt det här för att få en kon-
tinuitet, stabilitet och regel-
bundenhet i vårt gudstjänst-
liv och vi är övertygad om att 
det är bra för församlingen i 
det långa loppet.

  De andra kyrkorna är inte 
bortglömda, utan där firas 
det gudstjänst på helgda-
gar utöver söndagar och vi 
öppnar upp för dop, vigslar 
och begravningar året runt. 
Vi kan till exempel konsta-
tera att hittills i år så har det 
varit flest dopgudstjänster 
i Spjutstorps kyrka och att 
den är flitigt använd i dessa 
sammanhang. I övrigt an-
vänds varje kyrka på olika 
sätt utifrån sina unika förut-
sättningar med till exempel 
vägkyrka som är i fem av våra 
kyrkor. Där kommer det att 
vara ”Musik i sommarkväll”, 
visningar och andakter. Vi 
har orgelinvigning i Fågeltof-
ta kyrka, i Spjutstorp invig-
ning av vår nya askgravplats 
och kyrkogårdsvandring på 
Andrarums kyrkogård. Det 
händer mycket spännande i 
sommar!
  I fokus är Brösarp-Tranås 

församling och vad vi tror är 
bäst för helheten i längden. 
I Lukasevangeliet talar Jesus 
om att vi behöver bygga på 
en stabil grund som är djupt 
rotad. Nu är vi inne i en fas 
där vi försöker skapa den 
stabila grunden både andligt 
och strukturellt. När vi har 
skapat en stabil grund för 
vårt gudstjänstliv kommer vi 
tillsammans att fortsätta ut-
forska vägarna och formerna 
för att gestalta gudstjänst i vår 
församling. Det är ett viktigt 
arbete som inte kan göras av 
en enskild individ utan det 
måste göras gemensamt av 
engagerade församlingsmed-
lemmar, förtroendevalda och 
anställda. Vi tillsammans i 
Brösarp-Tranås församling!
  Jag önskar dig en välsignad 
sommar!

Jesper Cederholm,
kyrkoherde

i Brösarp-Tranås församling

En stabil grund

Installation av Jesper Cederholm. Bo Herou till höger.
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Kantorerna informerar

Ett fantastiskt kör-år

Orgelkonsert i Fågeltofta kyrka 
2 juni kl. 19.00

Stort tack till alla körsång-
are, stora som små, för ett 
fantastiskt kör-år hösten 
2015-våren 2016! 
  Vi har tillsammans gjort 
en härlig resa från uppstart 
till finalen på Pingstdagen 
med ”Ted Gärdestad tema”. 
Ha en riktigt skön sommar 
så ses vi igen till hösten! Ta 

gärna med Er vänner som 
är pigga på att sjunga till-
sammans med oss!
  Körstart för ”Musikan-
talla”, blandad kör, i Brö-
sarps församlingshem den 7 
september kl. 19.00-20.30. 
”Finstämt”, damkör, börjar 
höstens övningar i Onslun-
da församlingshem den 8 

september kl.17.00-18.30.
Barn- och  ungdomskörer-
na startar strax efter skol-
starten i Onslunda och 
Brösarp! Mer information 
lämnas till respektive skola!
Nya och gamla körsångare 
är varmt välkomna!

Kantorerna
Sara Berg och Pia Ewaldz

Sven-Eric Erlö inviger den 
nya kyrkorgeln med att 
spela Tjajkovskijs ”Nöt-
knäpparsvit”! Sven-Eric 
Erlö, organist i Mariakyr-
kan i Ystad i 30 år, har 
också komponerat musik 
för bl.a. orgel och kör, som 
folkmusikmässor, som har 
spelats i kyrkor både på 
Österlen och längre upp i 
Sverige. 
  Sven-Eric tycker om att 
”leka med musiken”. Han 
har bland annat åkt på tur-
né med ”Swinging Bach” 
och ”Swinging Mozart”.
  För något år sedan tog 
han sig an utmaningen att 
spela Tjajkovskijs ”Nöt-
knäpparsvit på kyrkorgel. 

I ett halvår har Sven-Eric 
Erlö studerat in arrange-
manget för orgel av Tjaj-
kovskijs stycke.  ”Det är en 
utmaning. Normalt fram-
förs musikstycket av en be-
tydligt större orkester.
  – Jag är hela symfoni-
orkestern”, säger Sven-Eric 
Erlö.
  Nötknäpparsviten har 
han spelat bl.a. i Lunds 
Domkyrka! Så missa inte 
tillfället att få lyssna till 
Sven-Erics magnifika orgel- 
spel på vår nyinköpta 
digitala kyrkorgel i Fågel-
tofta! 

Varmt välkomna!

Avtackning av Karin 
Lindskog-Sandqvist 
i Brösarps kyrka. Vi 

önskar henne en trevlig 
tillvaro som pensionär.

Vill du vara med
i Brösarps nya Barnkör?
Vi startar upp till hösten, 
och vi kommer direkt bör-
ja jobba med en härlig mu-
sikal! Du som gillar sång 
och musik anmäl dig gärna 
redan nu till kantor/ryt-
miklärare Sara Berg sara.
berg@svenskakyrkan.se
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Trumpetkonsert i Andrarums kyrka 5 juli kl. 19.00

Musik i sommarkväll:
Lollokören ger konsert i Brösarps kyrka 12 juli kl. 19.00

Albin Löfgren spelar på sin trumpet från tornet. Vid dålig 
väderlek hålls konserten inne i kyrkan. 
  Albin Löfgren är uppvuxen i Illstorp, bara några 
kilometer från Andrarum och har gått i skolan i Brösarp. 
Nu är han 29 år och bor sedan några år tillbaka i Gö-
teborg. Men när han är hemma hos familjen i Illstorp i 
sommar ger han gärna en konsert i Andrarums kyrka! 
  Albin berättar så här om sig själv: ”I flera år har jag 
framfört en trumpetkonsert i Andrarums kyrktorn och 
nu i sommar blir det min 8:e gång. Efter några års uppe-
håll är det åter igen dags, vilket jag tycker är jätteroligt.”
  Till den kommande konserten blir det bl.a. ”Allt under 
himmelens fäste”, ”Så skimrande var aldrig havet”, ”Over 
the Rainbow” och ”Land du välsignade”.

”Vilken härlig dag” en 
skön blandning musik av 
bl.a. Ted Gärdestad, Mika-
el Wiehe, Michael Jackson 
och G.F. Händel.
  Lollokören sjunger un-
der ledning av Louise Gus-
tafsson och med Gustaf 
Brandt bakom pianot.

Vägkyrka i Andrarums kyrka 6-8 juli kl. 11-15.
Torsdag 7 juli kl. 19 kyrkogårdsvandring. Samling i kyrkan. Korvgrillning efteråt.
Andakt i Andrarums kyrka den 8 juli kl. 14. Präst och kantor medverkar.

Vägkyrka i Brösarps kyrka 13-15 juli kl. 11-15.
Andakt i Brösarps kyrka den 15 juli kl. 14. Präst och kantor medverkar.
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Musik i sommarkväll:
”Människans väg”
Konsert i Spjustorps kyrka 19 juli kl 19.00

Musik i sommarkväll:
”Mitt liv med musiken”
konsert i Eljaröds kyrka 26 juli kl 19.00

En berättelse i ord, bild och ton. Välkomna att lyssna till 
Claes-Bertil Nilsson, som visar bilder från Österlen, spe-
lar klassisk gitarr och berättar om sitt liv, om en helt van-
lig människas väg, kantad av med och motgångar. Under 
sina vandringar i och kring Backåkra har han använt ka-
meran som en minnesbok. Ljudet från havet, tystnaden i 
skogen har påverkat honom mycket. ”Man behöver inte 
räcka till. Det räcker att man finns till. Allt utöver det är 
bonus.”
  Ni får bl.a. lyssna på folkmusik, tango och visor.

Välkomna att lyssna på ”min musik”! I år gör jag ett eget 
program med musik som jag själv har skrivit, som blan-
das med kända melodier och klassiska pärlor. Ni får bl.a. 
höra den 60-talslåt, som var min premiärlåt när jag som 
7-åring sjöng den till eget gitarrkomp. Varning för nos-
talgi! 
  Mellan musikstyckena vill jag berätta lite om min väg 
genom musiken från svensktoppen till klassiskt. Det blir 
sång, gitarr, piano och violin. Alltså en härligt blandad 
konsert!

  Pia Ewaldz, kantor
i Brösarp-Tranås församling

Vägkyrka i Spjutstorps kyrka den 20–22 juli kl. 11-15.
Invigning av Askgravplatsen i Spjutstorp den 21 juli kl. 19.
Andakt i Spjutstorps kyrka den 22 juli kl. 14. Präst och kantor medverkar.

Vägkyrka i Eljaröds kyrka den 27-29 juli.
Andakt i Eljaröds kyrka den 29 juli kl. 14. Präst och kantor medverkar.
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Musik i sommarkväll:
”Jag har bott vid en landsväg”
i Skåne-Tranås kyrka 2 augusti kl 19.00
En skön blandning av Edvard Perssons älskade melodier!

Njut av sångaren Mats Nilssons trevliga framförande, när 
han ackompanjeras av Trio Österlens stämningsfulla ar-
rangemang på violin, nyckelharpa och cello!

Trio Österlen består av: Pia Ewaldz, violin, Kerstin Bengts-
son, nyckelharpa och Jan Cederblad, cello.

Mellan låtarna berättar vi om Edvards intressanta inne-
hållsrika liv!

Vägkyrka i Skåne-Tranås kyrka den 3-5 augusti kl. 11-15.
Andakt i Skåne-Tranås kyrka den 5 augusti kl. 14. Präst och kantor medverkar.

Välkommen med din ansökan senast 19 juni 2016.
Se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/brosarp

Ungdomens fond

Biskopen kommer till Brösarp

Dags för den årliga ansökan till bidrag 
ur Ungdomens fond i Fågeltofta med 
omnejd. Syftet med fonden är att den 
årliga utdelningen ska gå till ungdoms- 
verksamheten.
Ansökan sänds senast 31 juli 2016 till:
Kyrkorådet i Brösarp-Tranås försam-
ling, Albovägen 27, 273 50 Brösarp.

Alla välkomnas till 
kvällsmässa i Brösarps 
kyrka den 14 juni
kl. 19.00 som leds
av biskop Johan Tyr-
berg. Efteråt bjuds på 
enkel fika i kyrkan.

Konfirmand 2017

Barnverksamheten önskar
trevlig sommar!
Höstterminen

börjar vecka 34.
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Döpta
Erik, son till Sanna Nilsson och Henrik Eriksson
John, son till Johanna och Magnus Frithiof
Oswald, son till Jessica Olsson och Jens Johansson
Zoey Kullin, dotter till Cecilia Sterner och Timothy Kullin
Molly Johansson, dotter till Maria Schön och Daniel Johansson
Olivia Johansson, dotter till Michaela Johansson och Christian Mårtensson

Konfirmander
fr. v.:
Ludvig Lydèn
Sebastian Jönsson
Fabian Andersson
Alfred Lundberg
Oskar Andersson
Sannie Stridsberg
André Hansson

Vigda
Catarina Handspik och Johan Ekström

Avlidna
Margit Jägholt, 87 år, Skåne-Tranås
Maj-Wie Palmgren, 82 år, Eljaröd
Mona Fridh, 82 år, Brösarp
Lilly Ekelund, 90 år, Brösarp
Sigurd Larsson, 91 år, Onslunda
Ronny Wendel, 68 år, Fågeltofta
Anna Emilsson, 90 år, Brösarp
Bror Persson, 85 år, Brösarp

Ur kyrkoboken
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Som vi såg i senaste För-
samlingsbladet spikade 
Martin Luther upp sina 95 
teser på slottskyrkans port 
i Wittenberg den 31 okto-
ber 1517. Bokstavligt och 
bildligt talat var detta som 
att svära i kyrkan.
  Teserna berörde huvud-
sakligen avlaten, alltså möj-
ligheten att med pengar 
förkorta sin egen eller an-
hörigas vistelse i skärselden 
efter döden. Många upp-
fattade det som att man 
kunde köpa sig förlåtelse. 
Som vi redan sett sköttes 
avlatshandeln på uppdrag 
av Vatikanen av mer eller 
mindre samvetslösa entre-
prenörer.
  Luthers avsikt var inte 
att kritisera den katolska 
(allmänna) kyrkan utan att 
diskutera avlatshandelns 
avarter.
  Men så blev det inte. På-
ven försökte på olika sätt 
tysta Luther. Också kejsa-
ren, Karl V, försökte stop-
pa Luther. Detta eftersom 
spridningen av Luthers te-
ser skapade oro i de olika 
furstendömen som vi nu-
mer kallar Tyskland. Men 
spänningen mellan den 
katolska kyrkan och de oli-
ka furstarna gjorde att ka-
tolska kyrkan inte kom åt 
Martin Luther.

  Luther förklarades fred-
lös vid riksdagen i Worms 
1521. Men Luther stod 
under beskydd av kurfur-
sten Fredrik den vise i Wit-
tenberg. Alltså kunde han 
fortsätta sin undervisning 
och predikade i S:t Mari-
akyrkan i Wittenberg. De 
furstar som av hävd var be-
höriga välja kejsare har ti-
teln kurfurste.
  Vi kan här göra en liten 
utvikning om samhälls-
utvecklingen. Gutenberg 
hade uppfunnit de mo-
derna tryckpressarna ett 
knappt sekel tidigare. Vid 
den här tiden var tryck-
pressarna i princip färdig-
utvecklade. Tryckerikun-
skapen gjorde att Luthers 
kritik kunde spridas över 
hela Europa. Även bild-

konsten hjälpte till att spri-
da kunskapen om Luther 
och hans teser. Framförallt 
Lucas Cranach den äldre, 
också han boende i Wit-
tenberg, avbildade Luther 
och hans vänner i olika si-
tuationer.
  Luther blev med andra 
ord en 1500-talets kändis 
i norra Europa. Luther var 
inte ensam att kritisera den 
katolska kyrkan, men bok-
tryckarkonsten spred hans 
idéer snabbt och billigt.
  Trots beskydd av kurfur-
sten började kyrkans bann-
lysningssnara dras åt runt 
Luther. Efter riksdagen i 
Worms 1521 gömdes han 
undan på slottet Wartburg. 
Där fick han också en ny 
identitet, junker Jörg.
  Tiden utnyttjade han 

Luther III

Slottet Wartburg ligger på en bergstopp ovanför industrista-
den Wartburg. Det var här Luther gömdes undan med skyd-
dade personuppgifter efter riksdagen i Worms 1521
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till att översätta Nya tes-
tamentet till tyska. För 
första gången gick det för 
läskunniga att läsa bibeln 
på samma språk man skrev 
och talade. En revolution 
helt i Luthers anda. Bibeln 
ska vara människors rätte-
snöre. Guds ord ska styra 
människors verksamhet, 
inte kyrkans auktoritet el-
ler koncilier.
  Wartburg ligger på en 
vindutsatt bergstopp högt 
över staden Wartburg. 
Luther berättade senare, 
under sina bordssamtal i 
Wittenberg, att den var-
maste, mest ostörda och 
skönaste plats att läsa och 
studera på var på avträ-
det. Detta låg i anslutning 
till hans studerkammare 
på baksidan av en stor ka-
kelugn. 
  Bibeln var trots masspro-
duktion för dyr för gemene 
man att köpa. Men den 
spreds i de besuttna klas-
serna och speciellt bland 
teologer.
  För att sprida sitt bud-
skap i vidare kretsar skrev 
Luther sin Lilla katekes 
1529. Dennas syfte är, 
skriver Luther själv, att 
undervisa i kristendomens 
huvudstycken. Denna Lil-
la katekes har varit grun-
den under ortodoxins 
tid under 1600-talet och 
fortsättningsvis i folkun-
dervisningens tid under 
1700- och 1800-talen. Det 

händer nog fortfarande att 
en och annan läser den.
  Grunden för Luthers 
med tiden revolutionära 
teologi var Romarbrevet 
1:17 – den rättfärdige le-
ver av tro på Jesus Kristus. 
Evangeliet visar vad Jesus 

gjort för oss människor. 
Gud ger rättfärdighet. Gud 
är allt en människa behö-
ver för att bli frälst. Det är 
genom tron vi blir frälsta, 
inte genom vad vi gör eller 
inte gör.

Bo Herou

Luthers studerkammare på Wartburg. Det var här Luther 
översatte Nya testamentet till tyska. Luthers språkbehandling 
var unik och njutbar även i nutid.

I denna del av Tyskland utspelades en hel del slag under tret-
tioåriga krigen drygt hundra år efter Luthers liv. Denna ka-
non, märkt med fältmarskalk Carl Gustav Wrangels namn 
och vapen blev kvar på Wartburg.
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Onsdag 1 juni
Morgonmässa kl. 08

Brösarps kyrka.
Torsdag 2 juni

Orgelinvigning med 
Sven-Eric Erlö kl. 19.

Fågeltofta kyrka.
Söndag 5 juni

2 sön e trefaldighet
Mässa kl. 11

Onslunda kyrka.
Söndag 12 juni

3 sön e trefaldighet
Mässa kl. 11

Brösarps kyrka.
Tisdag 14 juni

Kvällsmässa kl. 19
Brösarps kyrka. Biskop Johan 

Tyrberg leder mässan.
Torsdag 16 juni
Andakt kl. 14.30

Brinkehem.
Söndag 19 juni

4 sön e trefaldighet
Gudstjänst kl. 11
Onslunda kyrka.
Torsdag 23 juni
Andakt kl. 14.30

Norrevång.
Lördag 25 juni

Midsommardagen
Mässa med dop kl. 11

Fågeltofta kyrka.
Söndag 26 juni

Den helige Johannes
döparens dag

Gudstjänst kl. 11
Brösarps kyrka.

Torsdag 30 juni
Andakt inför Kyrkorådet
kl. 18.30 Brösarps kyrka.

Söndag 3 juli
6 sön e trefaldighet

Friluftsgudstjänst kl. 13. 
Bondrumsgården. Pater Ing-

mar Svantesson predikar.
Tisdag 5 juli

Musik i sommarkväll
kl. 19. Andrarums kyrka. 

Trumpetkonsert.
Onsdag 6 juli

till fredag 8 juli
Vägkyrka Andrarums kyrka 

kl. 11-15.
Onsdag 6 juli

Morgonmässa kl. 08.
Brösarps kyrka.
Torsdag 7 juli

Kyrkogårdsvandring
kl. 19 på Andrarums kyrko-
gård. Samling i Andrarums 
kyrka. Efteråt bjuder vi på 

grillad korv.
Fredag 8 juli
Andakt kl. 14

Andrarums kyrka.
Söndag 10 juli

Kristi förklarings dag
Mässa kl. 11. Brösarps kyrka.

Tisdag 12 juli
Musik i sommarkväll kl. 19 i 
Brösarps kyrka. Lollo-kören.

Onsdag 13 juli
till fredag 15 juli

Vägkyrka i Brösarps kyrka kl. 
11-15.

Fredag 15 juli
Andakt kl. 14

Brösarps kyrka.
Söndag 17 juli

8 sön e trefaldighet
Friluftsgudstjänst kl. 13 

Glimmeboda.

Tisdag 19 juli
Musik i sommarkväll

kl. 19 i Spjutstorps kyrka. 
”Vägen till livet”,

C-B Nilsson.
Onsdag 20 juli

till fredag 22 juli
Vägkyrka i Spjutstorps kyrka 

kl. 11-15.
Torsdag 21 juli
Andakt kl. 14.30

Brinkehem. Invigning 
av askgravplats kl. 19 

Spjutstorps kyrka.
Fredag 22 juli
Andakt kl. 14

Spjutstorps kyrka.
Söndag 24 juli

9 sön e trefaldighet
Gudstjänst kl. 11
Brösarps kyrka.
Tisdag 26 juli

Musik i sommarkväll
kl. 19. i Eljaröds kyrka.
”Mitt liv med musiken”,

Pia Ewaldz.
Onsdag 27 juli

till fredag 29 juli
Vägkyrka i Eljaröds kyrka

kl. 11-15.
Torsdag 28 juli

Andakt kl. 14.30 Norrevång.
Fredag 29 juli
Andakt kl. 14
Eljaröds kyrka.
Söndag 31 juli

10 sön e trefaldighet
Friluftsgudstjänst kl. 11 

Bengtemölla.
Tisdag 2 augusti

Musik i sommarkväll kl. 19 i 
Skåne Tranås kyrka. ”Jag har 

Gudstjänstprogram m.m.

Med reservation för ändringar. Se mer information på Tomelillasidan i Ystads Allehanda.
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Skärpt kontroll av ostadiga gravstenar
– Gravstenar som ligger 
ner på kyrkogården – inte 
någon vacker syn tycker 
besökare. Och inte helt 
nödvändigt, men kanske 
bästa lösningen när ste-
nen inte står säkert.
  Det säger kyrkogårds-
konsulent Staffan Lund-
stedt på Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation.
  Efter en dödsolycka på 
en kyrkogård 2011 har 
arbetet ökat för att upp-
täcka ostadiga gravstenar. 
Kontroller ska göras regel-
bundet och om de visar att 
stenen inte står säkert finns 
tre alternativ: tillfälligt läg-
ga ner den, säkra den med 
störar och band, eller spär-
ra av området.
  Alla alternativen kan 
ifrågasättas.
  – En del tycker att stö-
rar är oetiskt om man slår 
ner dem i själva gravplat-

sen, och att spärra av hin-
drar ju framkomligheten 
för besökare, säger Staffan 
Lundstedt.
  Men kyrkogården måste 
vara säker – att enbart sätta 
upp en varningsskylt räck-
er inte. Den kyrkogårds-
förvaltning som gjorde det 
blev ansvarig för att en li-
ten flicka som inte kunde 
läsa skylten skadades när 
hon fick en gravsten på sig.
  Ansvaret för säkerheten 
delas mellan kyrkogårds-
förvaltningen och gravrätt-
sinnehavaren. I skötselavtal 
mellan dem ingår ofta att 
räta upp stenen – men bara 
på grund av exempelvis 
sättningar i marken, inte 
om gravstenen är felaktigt 
monterad.
 – Kyrkogårdsförvalt-
ningen har ett övergripan-
de ansvar och ska kont-
rollera stenarna. Gravrätt-

sinnehavaren ska inte själv 
pröva säkerheten, påpekar 
Staffan Lundstedt.
  Om en sten är instabil 
ställer kyrkogårdsförvalt-
ningen krav på gravrättsin-
nehavaren att åtgärda felet. 
Har det inte skett inom 
rimlig tid får gravrättsin-
nehavaren en varning och 
kan som sista utväg förlora 
gravrätten.
  Om gravrättsinnehava-
ren har angett att stenen 
har monterats enligt Cen-
trala gravvårdskommitténs 
anvisningar men det inte 
stämmer blir denne ansva-
rig om en olycka sker.

Cecilia Jaensson Wallander
010-199 34 60

cecilia.jaenssonwallander@
kyrkanstidning.se

bott vid en landsväg”, Trio 
Österlen med Edvard Pers-

son (Mats Nilsson).
Onsdag 3 augusti

till fredag 5 augusti
Vägkyrka i Skåne Tranås kyr-

ka kl. 11-15.
Onsdag 3 augusti

Morgonmässa kl. 08
Brösarps kyrka.

Fredag 5 augusti
Andakt kl. 14

Skåne Tranås kyrka.

Söndag 7 augusti
11 sön e trefaldighet

Mässa kl. 11
Brösarps kyrka.

Söndag 14 augusti
12 sön e trefaldighet

Gudstjänst kl. 11
Onslunda kyrka.

Torsdag 18 augusti
Andakt kl. 14.30

Brinkehem.

Söndag 21 augusti
13 sön e trefaldighet

Gudstjänst kl. 11
Brösarps kyrka.

Torsdag 25 augusti
Andakt kl. 14.30

Norrevång. Andakt inför 
kyrkorådet kl. 18.30 Brö-

sarps kyrka.
Söndag 28 augusti

14 sön e trefaldighet
Mässa kl. 11

Onslunda kyrka.



SAMHÄLLSINFORMATION

Öppettider: Måndag, onsdag och fredag 09:30-12:00
Adress: Albovägen 27, 273 50 Brösarp
Expedition: 0414-735 35 (växel) 0414-733 81 
Fax:  0414-738 31
E-post: brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se (kansli)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/brosarp

Pastorsexpeditionen

Präster
Jesper Cederholm, kyrkoherde Mobil: 0733-31 28 60
 E-post: jesper.cederholm@svenskakyrkan.se
Dan Gunnar Danving, komminister Mobil:  0733-31 28 66
 E-post: dangunnar.danving@svenskakyrkan.se
Kantorer
Pia Ewaldz Mobil: 0733-31 28 61
 E-post: pia.ewaldz@svenskakyrkan.se
Sara Berg Mobil: 0733-31 28 64
 E-post: sara.berg@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent
Barbro Nilsson Mobil: 0733-31 28 62
 E-post: barbro.l.nilsson@svenskakyrkan.se
Kamrer
Stig Throbäck Kontor: 0417-302 63 Mobil: 0733-31 28 69
 E-post: stig.throback@tomelilla.nu 
Kyrkogårds- och fastighetschef
Bengt Krondahl tjänstledig

Vaktmästare 
Tobias Sällberg vikarierande kyrkogårds- och fastighetschef 
 Mobil:  0733-31 28 68
 E-post: tobias.sallberg@svenskakyrkan.se
Kyrkvärdar 
Margit Nilsson 0414-734 28
Birgit Rooth 0414-730 77
Gunnel Andersson 0730-31 20 96
Lars Gustafsson 0417-231 31
Krister Persson 0417-311 44
Anette Olsson 0734-05 93 25
Inga-Lill Johansson 0706-99 17 83
Tommy Johansson 0725-68 05 99

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Persson 0417-300 83
 Mobil: 0709-22 38 42
Kyrkorådets ordförande
Bo Herou 0417-300 68
 Mobil: 0708-36 53 25 La
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Kyrkbladet delas ut via 
posten enligt postnummer. 
De stämmer inte alltid med 
församlingens gränser. Där-
för ber vi dem som önskar få 
kyrkobladet hem i brevlådan 
ringa eller mejla till expedi-
tionen. Där lämnar ni namn 
och adress, så skickar vi ett 
exemplar hem till er.


