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”Se Guds Lamm 
som tar bort 
världens synd” 
Joh 1:29  

 

Antependium i Vittsjö 
kyrka.  

 



Att bygga Guds rike – på jorden
 
Det finns en berättelse som 
jag tycker väldigt mycket om. 
Den handlar om en man som 
går förbi en kyrka som håller 
på att uppföras. Vid en vägg 
står tre män och hjälps åt 
med teglet. Han frågar av 
nyfikenhet vad de gör och 
den förste svarar kort och 
koncist:  

- Jag murar tegel. 
Den andre svarade: 

- Jag bygger en kyrka. 
 
Medan den ena endast såg själva arbetsuppgiften och inte mer än så, såg den andre en större helhet.  
Den ena hade sålunda ett jobb – vilket han utförde mycket väl – men inte mer än så.  
Den andre hade en karriär – där han såg sin del läggas till en större helhet vilket också skapade en 
mening i arbetet. Slutprodukten skulle bli en kyrka. 
  
Den tredje mannen såg glad och entusiastisk ut – både när han betraktade tegelstenarna och den 
halvmurade väggen. Han svarade först inte så mannen fick fråga igen: 
- Vad gör du? 
Han log: 

- Jag bygger Guds rike – på jorden. 
 
Om den ena hade ett jobb och den andre hade en karriär så hade den tredje en kallelse. Han arbetade 
utifrån en vision – en djupare mening – och arbetet med väggen gav en tillfredställelse –inte bara per 
lagd tegelsten – utan också för de som ännu inte hade blivit lagda.  
 
Jag tror inte att kvalitén på själva arbetet nödvändigtvis måste bli bättre för att man har en vision. Inte 
heller att det per automatik går snabbare. Men jag tror att de påverkar. Och jag tror att vi påverkas av 
hur vi ser på det vi gör. Speciellt i tider då det känns extra motigt.  
 
Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni 
ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. (Kol 3:23-24 ) 
 
Nu är ju kyrkan mer än en byggnad.  
Och detta förstod mannen med visionen – han såg vidare än byggnaden.  
  
Men precis som vi inte får lura oss själva att kyrkan endast består av byggnader så får vi inte heller tro 
att kyrkan endast utgörs av de anställda.  
Luther förklarar så tydligt att kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och 
sakramenten rätt förvaltas (Augsburska bekännelsen).  
Vi utgör alla församlingen och kallas till lärjungaskap.  
Tillsammans bygger vi kyrka. Var och en i enlighet med sin kallelse.  
Några brukar jorden – till mat på bordet för oss andra. 



 
Några ser till att vi kan resa – både till och från arbete – och till kyrkan 
Några utbildar de små – så att de kan läsa och skriva, analysera och förstå omvärlden.  
Några har varken arbete eller studier att gå till – men har tid – tid att med sina gåvor dela med sig av 
sitt goda.  
  
Vi arbetar för Gud i samhället.  
Tillsammans tjänar vi också Gud i den lokala församlingen.  
Vilken tjänst har Gud lagt på ditt hjärta till hösten – i samhället och i kyrkan? 

  
Gud låter pulsen utgå från kyrkans gudstjänstliv.  
Med Sitt ord som inspiration, tröst och förmaning.  
Med bön och arbete. Med vila och reflektion.  
  
Nu står vi inför sommaren och den viktiga del som 
återhämtning utgör. 
Att vila och att ladda batterierna ingår också i 
kallelsen.  
 
I boxning har man ronder. Där kampen helt 
plötsligt får en paus mellan ronderna och vila 
inträder. Ofta är det där det egentligen händer. Den som fortast får tillbaka krafterna mellan ronderna 
är oftast den som vinner nästa rond. Hade det inte varit för vilan hade slagen blivit tämligen tama efter 
14 ronder. Redan efter ett par ronder hade kraften ebbat ut i takt med att mjölksyran träder in. 
 
Kanske är det så i livet också. Trots att vi inte alltid vill avbryta mitt i – speciellt i kampen. Speciellt när 
det upplevs som tufft inom något område av vårt liv. Men det kanske är just där vi behöver dra oss 
tillbaka – samla kraft – och komma starkare och snabbare. I nästa rond.  
 
Jag önskar dig en riktigt god sommar; med återhämtning och vila, ny kraft och inspiration på den väg 
Herren har stakat ut i ditt liv och givetvis med sol, bad, glass - och en och en annan mygga.  
 
Gud välsigne dig! 
Stefan 
 

 

Ekumenisk bön     

Tisdagar  kl 19 

6 juni (OBS onsdag)  Snärshult, Sverigebönen  
(ett bönenätverk som ber för Sverige) 

17 juli  ELM Vittsjö 
21 augusti  Smyrna 
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Lördaxfika i Vittsjö församlingshem      

fortsätter även under sommaren Lördagar kl 14-16.     

Här är datum då vi inte har Lördaxfika: 

16 juni  Varför? Jo, det är Vittsjödagen och     
 Pannkakskyrkan gräddar pannkakor för     
 glatta livet någonstans bland alla besökare      

23 juni  Varför? Jo, Midsommardagen är     
 en helgdag men det är gudstjänst i Verums     
 kyrka kl 10 så välkomna dit.     

ALLA ANDRA LÖRDAGAR är ni välkomna!! 

 

 

 

 

Varje år ordnar Kristna Samråds-
gruppen PANNKAKSKYRKAN 
under Vittsjö-dagen. Många 
stannar för att få sig en 
nygräddad pannkaka med sylt 
och grädde och få med sig ett 
litet bibelord.  

Vi har även tidningar och annat 
att dela ut. I år är Vittsjödagen 
lördagen den 16 juni och vi ska 
finnas på plats för alla som är 
sugna på pannkakor. 

 

Vill du ställa upp och hjälpa till under dagen, någon eller ett par timmar mellan  
kl 10 och cirka 16.30, är du välkommen att ringa eller sms’a Kerstin Sturesson på 0705-
507369, eller slänga iväg ett mail till kerstin.sturesson@svenskakyrkan.se 
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Fasteinsamlingen 2018 
 

VERUM 
Kollekter  2 718 kr 
Brödförsäljning, lotteri mm                      8 760 kr 
  11 478 kr 
VITTSJÖ 
Kollekter  2 718 kr  
Vittsjö syförening  3 000 kr  
Sopplunch  1 681 kr  
Bröd försäljning  2 950 kr 
Livsloppet, korv mm  781 kr 
Bössa  447 kr 
Ost försäljning                     3 670 kr 
  15 247 kr 
EMMALJUNGA  
Kollekt  205 kr 
Församlingsafton, försäljning                    1 894 kr 
  2 099 kr
  
   
Totalt   28 824 kr 
 
 
 
Ett stort tack till alla som bidragit till det goda resultatet, ni är fantastiska. 

 
Tre glada ”gubbar” säljer prästost på ICA Nära 
Vittsjö: John Sturesson, Calle Adolfson och Claes 
Persson. 
 

Ett STORT TACK till  

Vittsjö    som skänkte all ost! 

https://www.ica.se/butiker/nara/hassleholm/ica-nara-vittsjo-10144/start/
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I september månad anordnas en…  
 

…berättarafton…  
 
i Emmaljunga.  
Lotta Kronkvist och hennes väninna berättar om sin resa till Uganda 

 

Ssenyange education center 
 
Skolans syfte är att med utbildning bistå unga behövande barn och särskilt de föräldralösa 
som fallit offer för HIV/AIDS. Skolans motto är reconciliation, försoning. Det betyder att 
alla människor oavsett färg, kön, ålder, religion, stam och klan ska kunna verka 
tillsammans på denna skola. Verksamheten finansieras helt via svenska donationer från 
privatpersoner, organisationer och företag. 
 
Bakgrunden till den svenska hjälpen: 
Matilda arbetade som volontär i Uganda under 
6 månader 2003. Hon kom då i kontakt med 
skolan Ssenyange Education Centre som 
aldrig tidigare fått någon hjälp utifrån, varken 
från utländska organisationer eller från den 
ugandiska staten. Matilda hade med sig 2.990:- 
som hennes dåvarande arbetskamrater på 
Byggnadskontoret i Halmstad samlat in. 
För pengarna köptes först och främst myggnät 
in för att förebygga malaria. 
Madrasser, lakan, filtar, tandborstar, tandkräm, tvål, tvättbaljor och en hel del skolmaterial 
köptes också in för dessa pengar. 
Detta bidrag gjorde det möjligt för rektorn att redan under 2003 öka antalet barn boende 
på skolan från 19 till 25. 
Idag är de alltså ca 400 
 
Skolan ligger i Uganda och strax utanför staden Masaka. 
 
 

Vi återkommer med datum när det bestämts. 
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Vårkonsert i Verums kyrka 22 april 
Snapphanekören, Osby, Verumskören och Bjärnums Manskör. Solist Sofia Larsson.  
Allt under ledning av Curt Nilsson 

  

Snapphanekören, Osby 
jubilerar med sina 80 års 
verksamhet. 
Verumskören har sjungit i 10 år, 
Och nästa år firar 
Bjärnums Manskör 90 år. 
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Sommaren i våra församlingar 
    SD = Stefan Dahlström 

  CD = Carl-Olof Danielssson 
 
 

Med reservation för ev. ändringar,                                  
se predikoturerna i Norra Skåne 

Juni 
2 Lördag 
Vittsjö fh Kl 14 Lördagsfika 
 

3 1 sön e Tref CD 
Vittsjö Kl 9 Gudstjänst 
Verum Kl 11 Mässa 
 

4 Måndag SD 
Vittsjö fh Kl 18.30 Eftertankar 
 

6 Onsdag Nationaldagen 
Snärshult Kl 19 Ekumenisk bön 
 

9 Lördag 
Vittsjö fh Kl 14 Lördagsfika 
 

10 2 sön e Tref SD 
Vittsjö Kl 9 Gudstjänst 
Verum  Kl 11 Musik i sommartid 
 Sofia Olsson 
 

14 Torsdag SD 
Skinnaretorp Kl 18 Musik i sommartid 
 Verumskören 
 

16 Lördag 
Vittsjödagen  Pannkakskyrka Vittsjödagen 
 

17 3 sön e Tref SD 
Emmaljunga Kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö Kl 11 Mässa 
 

22  Midsommarafton 
Vittsjö  Kl 22 Musik i midsommartid 
  Claes Ruderstam 
                      Boel, Malin o Marie 
 

23  Midsommardagen 
  Christer Frostensson  
Verum  Kl 10 Gudstjänst  
 
 
 

24 Joh döp.dag  
 Christer Frostensson 
Mörkhult kl 14 Friluftsgudstjänst 
 

30 Lördag 
Vittsjö Kl 10 Kyrkogårdsvandring 
Vittsjö fh Lördagsfika 
 

Juli 
1 Apostladagen SD 
Vittsjö kl 9 Gudstjänst 
Verum kl 11 Mässa 
 

4 Onsdag SD 
Sjöstugan Kl 19 Musik i sommarkväll 
 Mats Lunnergård,  
 Sam Larsson 
 

7 Lördag 
Vittsjö Kl 10 Kyrkogårdsvandring 
 

8 6:e sön e Tref SD 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Mässa 
 

15 Kristi förklarings dag SD 
Vittsjö kl 19 ”Sommarmusik” 
 Consilium Cantores 
 

17 Tisdag 
ELM Vittsjö kl 19 Ekumenisk bön 
 

22 8:e sön e Tref CD 
Verum kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
 

27 Fredag Calle Adolfson 
Verum kl 19 Musik i sommarkväll 

Tjernobylbarnen 
 

29 9:e sön e Tref  
 Calle Adolfson 
Emmaljunga kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö kl 11 Gudstjänst 
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Augusti  
1 Onsdag  
Vö Camping Kl 19 Musik i sommarkväll 
 Malene Langborg 
 

5 10 sön e Tref CD  
Vittsjö Kl 9 Gudstjänst 
Verum Kl 11 Mässa 
 

8 Onsdag CD 
Sjöstugan Kl 19 Musik i sommarkväll 
 Dan-Inge Olsson mfl 
 

12 11 sön e Tref CD 
Vittsjö Kl 10 Mässa 
 

15 Onsdag SD 
Emmaljunga Kl 19 Musik i sommarkväll 
 Erik & Agnes 
 

18 Lördag 
Vittsjö Kl 10 Kyrkogårdsvandring 
 

19 12 sön e Tref CD 
Vittsjö Kl 18 ”Samstämmigt i 

sommartid” Fanny Pålsson,  
 Arja Jantunen 
 

21 Tisdag 
Smyrna Kl 19 Ekumenisk bön 
 

25 Lördag 
Emmaljunga Kl 18 Helgmålsbön 
 

26 13 sön e Tref SD 
Verum Kl 9 Gudstjänst 
Vittsjö  Kl 11 Gudstjänst 
 

27 Måndag SD 
Vittsjö fh Kl 18.30 Eftertankar 

September 
2 14 sön e Tref  
 Calle Adolfson 
Smyrna Kl 14 Sammanlyst 

gudstjänst 
 

5 Onsdag SD 
Vittsjö Kl 8 Morgonmässa 
 

9 15 sön e Tref SD 
Vittsjö Kl 9 Gudstjänst 
Verum Kl 11 Mässa 
 

Mötesserie 28-30 september 2018 
Lite förhandsreklam:  
Mötesserien pågår fredagen 28 september kl 19, lördagen 29 september kl 19 och 
avslutas med familjegudstjänst i Vittsjö kyrka söndagen 30 september kl 10.  
I familjegudstjänsten medverkar Röke Blås, kyrkans barngrupper och barn- och 
ungdomskörerna. 

Sommarkyrka 
i Vittsjö kyrka 2-6 juli kl 13-15 
 

Kom, ta en fika och umgås.  
Eller passa på att få en lugn 
stund i kyrkan. 
 

Kyrkan är öppen och alla som 
kommer bjuds på fika. 
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Pilgrimsvandring 
 
Nio tappra själar vandrade från Verums kyrka  
till Vittsjö kyrka denna underbart soliga  
söndag 13 maj. 
Temat för dagen var ”Hjälparen kommer”. Som 
synes hade prästen Stefan redan fått hjälp av 
sin kära hustru som axlade ryggsäcken. ”Delad 

börda är dubbel…glädje”😊 

Mässa firades vid Gundrastorps kvarn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pastoratssyföreningsdag…  
…hölls i Verum 17 april med inbjudna gäster från syföreningarna i Vittsjö och 
Gundrastorp. 
Stefan hälsade alla välkomna och till Curts pianoackompanjemang sjöng vi ”Likt 
vårdagssol i morgonglöd”, så passligt med tanke på att det blev en riktig vårdag. 
Glad och social gemenskap rådde, då vi förtärde smörgåsar, äppelkaka och kaffe/te. 
 
Karin och Staffan Bråliden framförde ett sångprogram över temat ”Medmänsklighet” till 
gitarrackompanjemang av Staffan. Karin bidrog också med diktuppläsning. 
 
Carl-Olof och Stefan tackade för trevlig och genomtänkt underhållning, Verums syförening 
och Curt för välplanerat genomförande. 
 
För Verums Syförening 
Inga-Mai, sekr 
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 Musik i sommarkväll 2018 
 
 
 

 Söndagen 15 juli kl 19.00 kommer  
 Consilium Cantores till Vittsjö kyrka.  

Det är Carl Flyman (piano och sång), Jakob Svensson 
(sång) och Linus Borg (sång). ”Tre röster och ett 
piano”. En grupp som hållit samman i tio år. 

 
 
 
 

 

 Kom till Vittsjö Camping, onsdagen 1 augusti  
 kl 19.00, och lyssna på Malene Langborg,  

 Jazzgitarrinna som är boende i Vittsjö. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Fanny Pålsson och Arja Jantunen  
 kommer till Vittsjö kyrka  
 söndagen 19 augusti kl 18.00. 
          Fanny kommer från Vittsjö och  
 Arja från Strömsnäsbruk. 
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Öppet hus 

Måndagar kl 9-11.30 
Onsdagar kl 9-11.30 
Torsdagar kl 9-11.30 
 
 
 
 

After School 
Måndagar åk 0–3: 

Från skolans slut – kl 16 
Tisdagar åk 4–6:  
Från skolans slut – kl 16 
Onsdagar åk 0–3: 

Från skolans slut – kl 16 
 
Kyrkans barntimmar ”Kyrkis” 
Gemensam 4-5 årsgrupp 

Tisdagar kl 9-11 
Vi har möjlighet att hämta och 
lämna barnen på förskolan  
 
 
 
 

 
 

 Diskantkören och Mariakören       
 Diskantkören:  åk 0–3, onsdagar kl 14.15-15.30  
 Mariakören:  åk 4–6, torsdagar kl 14.15-15.30  
 Ledare Kerstin Sturesson, tel 070-550 73 69  
  

 Ungdomskören    
 Ungdomskören:  åk 7 och uppåt,  
 torsdagar kl 16-17.45  
        Ledare Mats Lunnergård, tel 070-492 14 47 

BU 
Barn- och 
ungdomssidan 

Yngsta gruppen möts upp vid 
bommen, äldre barnen tar sig 
själva till After Schools 
källarlokal i 
församlingshemmet. 
 

Vi sätter upp ett maxantal på 
15 barn per grupp. Därför är 
det bra att anmäla så fort ni 
vet att ert barn vill delta i 
After School. De som redan 
går där har förtur, vid full 
grupp upprättas en kölista 
och man kontaktas i tur och 
ordning vid avhopp. 
 

Anmälan till Karolin: 
karolin.fagerblom@svenskakyrkan.se     
eller per tel 236 60 
 

mailto:karolin.fagerblom@svenskakyrkan.se
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Årets konfirmander och ledare: 
Från vänster övre raden: Stefan 
Dahlström, Albin Bernsland 
Lindskog, Viktor Nilsson, Alex Krogh 
Watson, Ingrid Ottosson. 
Från vänster nedra raden: My 
Johansson, Linnéa Bengtsson, 
Camilla Fasth, Kerstin Sturesson  

 
 

Psst… alla ungdomar födda 2004. Dags att konfirmeras? 

Vi samlas varje måndag efter skolan till kl 16.30, i Vittsjö församlingshem.  
Vad gör vi då? 
Vi får möjlighet under konfirmationstiden att tillsammans titta på några av alla de 
frågor som berör både livet och tron: Vad tror man som kristen egentligen? Hur 
kan det finnas så mycket lidande i världen? Vad är nattvard? Vad händer 
egentligen i dopet? Varför har prästen klänning på sig i gudstjänsten? 

 
Är du intresserad? Anmäl dig då genom att…     
*Maila till kerstin.sturesson@svenskakyrkan.se. Uppge namn & telnr   
*Ring till pastorsexpeditionen, 0451-236 50. Uppge namn & telnr.  

   
VÄLKOMMEN SÄGER VI:  konfapräst Stefan Dahlström   

    & ledare Kerstin Sturesson 
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Musik i sommarkväll 2018  
i Vittsjö-Verum församlingar 

Söndag 10 juni,  

kl 11.00 

 

Verums kyrka Sommartoner med  

Sofia Olsson 

Torsdag 14 juni,  

kl 18.00 

 

Hos Ingegerd och Rolf 

Nilsson i Skinnaretorp 

Sång o musik med 

Verumskören.  

Fika, lotteri, andakt 

Fredag 22 juni,  

kl 22.00 

Vittsjö kyrka Musik i midsommartid 

med Boel, Malin och Marie 

m fl 

Onsdag 4 juli,  

kl 19.00 

Sjöstugan Sång av Mats och Sam 

Söndag 15 juli,  

kl 19.00 

Vittsjö kyrka Sommarmusik med 

Consilium Cantores 

Fredag 27 juli,  

kl 19.00 

Verums kyrka Tjernobylbarnen 

Onsdag 1 aug,  

kl 19.00 

Vittsjö Camping Malene Langborg 

Onsdag 8 aug,  

kl 19.00 

Sjöstugan Sång o musik av  

Dan-Inge Olsson m fl 

Onsdag 15 aug,  

kl 19 

Emmaljunga 

församlingshem 

Sång av Erik & Agnes  

Söndag 19 aug,  

kl 18.00 

Vittsjö kyrka ”Samstämmigt i 

sommartid” med Fanny 

Pålsson och Arja Jantunen 

K 
 

-örsidan 

Med reservation för ev. ändringar,                                            
se predikoturerna i Norra Skåne 
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   Legala nyheter 

 
 
 
 

Verums församling 
 
DÖPTA: Bo TYR Gerardo Jofré Schär Stavshult 
 
AVLIDNA:  Nils Persson Verum  93 år 

Göte Findahl Verum  76 år 
Gunborg Gunnarsson Verum  86 år 

 
Vittsjö församling 
 
DÖPTA: Neah Willi Reimer Vinslöv 

Ellen Fiona Freya Hässleholm 
 

 
AVLIDNA: Anne-Mari Nilsson Vittsjö 83 år 

Berit Jönsson Bjärnum 76 år 
Sonja Swärdén Vittsjö 79 år 
Tore Brogårdh Vittsjö 93 år 
Roland Sjöstrand Vittsjö 47 år 
Ester Jönsson Vittsjö 103 år 
Siv Holm Vittsjö 85 år 
Filippa Esayas Vittsjö 86 år 
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Pastorsexpeditionen, Hårsjövägen 8 
Är öppen: 
Tisdag 10-12 och torsdag 10-12 
eller efter överenskommelse 
 

236 50 
Fax 220 75 

e-post: vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se 

webb: www.svenskakyrkan.se/vittsjo 

postadress: 
Vittsjö-Verums pastorat, Box 1, 282 04 Vittsjö 

 

Kyrkoherde Carl-Olof Danielsson 236 52, 0704–537013 

Komminister Stefan Dahlström 236 51, 0736–444006 

Kantor Mats Lunnergård 236 53, 0704–921447 

Kantor Kerstin Sturesson 0705–507369 

Vaktmästarexpeditionen Vittsjö 
Tel.tid fred 9.30-10 

236 62 

Kyrkvaktmästare Sam Larsson 0708–956350 

Kyrkvaktmästare Olof Lunnergård 
Tel.tid fred 9.30-10 

911 75 

Kamrer Emma Jönsson 236 55 

Vittsjö församlingshem 236 60 

Församlingsassistent Karolin Fagerblom 236 60 

Verums församlingshem 911 75 

Vaktmästare Emmaljunga Karin Blank 0760–066299 

Ordförande Kyrkofullmäktige 
Claes Ruderstam 

228 84 

Ordförande Kyrkoråd 
Ingvar Larsson 

911 00 

Ordförande Vittsjö Församlingsråd 
Eva Andreasson 

0701-414432 

Ordförande Verums Församlingsråd 
Ingvar Larsson 

911 00 

Ordförande Kyrkogårds- o Fastighetsutskott 
Bengt-Arne Jönsson 

228 95 
0708–224465 

Gåvor till högtidsdagar eller minnesgåvor 
OBS! Ange person och ändamål 

Bg 814–7555 

Kyrkbil senast fredag kl 12 236 50 

 

mailto:vittsjo.pastorat@svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/vittsjo

