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Så går en dag än från vår tid och kommer icke 
mer…  Psalmboken, psalm 188

Det lider mot afton och min arbetsdag i  Tofteryds 
Pastorat är snart slut... Med en öppen inbjudan i 
min hand kom jag i tron, glad i hågen, till Skilling-
arydsbygden i september 2010. I tron går jag vidare 
mot nya oväntade och okända uppgifter. Arbetsda-
gen har varit fylld av allt som livet kan ge i alla slags 
möten med er.
Frisk glädje och strålande värme. Befriande kärlek 
och möda. Brännande sorg och smärta.

Efter moget övervägande och med ömsesidigt 
bristande förtroende mellan mig och den förtro-
endevalda ledningen och delar av personalen i 
pastoratet, har jag  beslutat mig för att avsluta min 
tjänst i Tofteryds pastorat. Jag har med andra ord 
sagt upp mig från min tjänst.

Varför detta drastiska beslut undrar ni?  
Jag har trivts bland er församlingsbor med att vara 
som en bland alla er andra, med vigningstjänstens 
särskilda innebörd för ögon, hjärta och samvete. 
Samspelet mellan mig, delar av nämnden och per-
sonalen har dock inte fungerat. Nu har jag och kyr-
konämnden kommit överens om att gå skilda vägar 
helt enkelt.
Jag har verkat i riktning för en sammanslagning av 
alla tre församlingar och så blir det 2014. Det är jag 
glad för. Det blir enklare så.

Min sista arbetsdag är avslutningsgudstjäns-
terna den 9 juni kl 11 i Hagshult och kl. 16.00 i 
Skillingaryd. Till dessa gudstjänster är du mycket 
välkommen. Efteråt blir det avslutningskaffe i för-
samlingshemmen. Där får vi möjlighet att ta av-
sked från varandra. Därefter lämnar jag i praktiken 
Tofteryds pastorat.

När jag gått, så kommer Leif Skjetne att vikariera 
i tre månader i mitt ställe, fr.o.m. den 1 juni. Väl-
kommen, Leif! Kyrkonämnden kommer därefter 
att utse en kommande vikarie som kan arbeta i 
pastoratet under den tid som behövs för att  till-
sammans med personal och nämnd, genomföra  
förändringsarbete i enlighet med den omfattande 
rapport som en organisationskonsult kommit med. 
Först när det är klart kan en ny rekryteringsprocess 
starta under 2014, för att den nya församlingen, 
Skillingaryds församling, ska få en ny kyrkoherde.

Kära bröder och systrar i Herren Jesus Kristus i 
Tofteryds, Åkers och Hagshults  församlingar: Jag 
går vidare i samma tro som jag kom hit med. Jag är 
fylld av tillförsikt, bävan och ödmjukhet inför en 
för min del oviss framtid. Tron och förböner får 
bära eller brista…
”Men du förbliver den du var o Herre full av 
nåd”... 
    
I försoningens tjänst och med 
tillönskan om Guds rika välsignelse 
   
  

Jan Hyllstam
Kyrkoherde

Inledare kyrkoherde Jan Hyllstam

Jag går vidare i samma tro som jag 
kom hit med. Jag är fylld av tillförsikt, 

bävan och ödmjukhet inför en för 
min del oviss framtid. 

Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker 
under himlen: en tid för födelse, en tid för död, 
en tid att plantera, en tid att rycka upp, en tid att 
dräpa, en tid att läka, en tid att riva ner, en tid att 
bygga upp, en tid att gråta, en tid att le, en tid 
att sörja, en tid att dansa, en tid att kasta stenar, 
en tid att samla stenar, en tid att ta i famn, en tid 
att avstå från famntag... Ur Predikaren  3

Har du någon gång suttit vid en strand och hört 
havet glucka mot stenarna. Vattnet virvlar omkring 
mellan stenarna och sanden sirlar emellan. De min-
dre stenarna stöter mot varandra i oförutsägbara 
mönster. I gymnasiet fick vi lära oss att vattenvågor 
är en spiralformad lodrät rörelse. Det är mycket ro-
fyllt och höra havets susningar i vinden och se hur 
vattnet ringlar sig på en stenig sandstrand. Stenar 
kan tala och berätta historier. Det hör till somma-
rens korta njutning att få sitta rofylld och bara vara i 
det som sker och har skett i årtusenden bakåt i tiden. 
Känna att du är en del i en kosmisk rörelse och låta 
dig fyllas till bredden med alla dina sinnen.

Är du ute och vandrar i skog och mark så har du 
inte havet i närheten, men kanske någon sjö istället 
och på vägen ett antal gärdesgårdar, byggda av ste-
nar. I äldre tider byggdes de av träslanor och kanske 
ris. De påminner och fädernas slit med åkermarken. 
Där sten på sten har lagts ovanpå varandra för att 
bilda mönster mellan ägorna. Gärdesgårdar har all-
tid för mig varit en påminnelse om människans ar-
bete. Skog och mark utgör vittnesbörden om detta. 

I Bibeln talas det om en hörnsten. I Psaltaren 118 
berättas det om att den sten som husbyggarna ra-
tade, har blivit en hörnsten. I Matteus 21 liknar 
Jesus sig själv som den hörnstenen. Det var den sten 
som höll samman tak eller portvalvet i ett husbygge 
på Jesu tid. Så symbolmättad kan en sten bli. Om 
Jesus är hörnstenen så är det han ensam som håller 
ihop (sten)-kyrkan. Denna kyrka består av levande 
stenar. Du och jag. Vårt ursprung är jorden vi ärvde 
och fick att förvalta och vi hör samman med var-
andra.

Den kristna traditionen har en lång och (sten)-rik 
historia med att försöka tolka och förstå livet och 
dess dimension av andlighet genom naturen. Med 
Jesus så slår detta mönster ut i full blom.
Se dig själv, där vid stranden en sommarkväll bland 
stenarna som havet smeker.  Eller promenaden i 
sommarhagen där du omsvärmad av mygg och 
knott, kan ge dig tid att filosofera över vem eller 
vad som håller samman allt i tillvaron. Ge dig tid 
att fundera över, allt som har sin tid i ditt liv. Det 
kan du naturligtvis göra hos oss, i din församling. 
På ett alldeles särkilt sätt. I rum, byggda av stenar, 
människors arbete, ett kyrkorum avskilt för bön och 
stillhet inför Gud. 

Välkommen till din kyrka i Skillingarydsbygden!

Vår och sommarvarma hälsningar
     Jan Hyllstam, kyrkoherde

Att bygga upp
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Åkers kyrkogård har en vacker gammal stenmur 
– men inte på alla sidor om kyrkogården. Nu ska 
det bli ändring på det! Längs vägen mellan kyr-
kan och stallarna ska vi redan i september i år 
bygga en ny stenmur. 
Vi har sökt och beviljats (om än något bantat) eko-
nomiska medel från Leader Västra Småland, Euro-
peiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 
Genom att bygga stenmuren vid kyrkogården i Åker 
vill vi bevara den gamla traditionen att bygga sten-
murar. Vi vill inspirera en ny generation att ta upp 
detta gamla hantverk. I två tidigare omgångar har 
man byggt stenmur här: Med en ny stenmur skapas 
en mera sammanhållen kulturmiljö vid kyrkan, kyr-
kogården och kyrkstallarna.

När vi bygger en stenmur vid kyrkogården kommer 
människor från olika grupper, som normalt inte 
brukar träffas, skapa kontakter med varandra. Ex-
empel på sådana grupper är elever och lärare från 
Åkers skola, människor från behandlingshemmet 
i Åker, hembygdsföreningar, LRF, kyrkfolk, gym-
nasieskolor med bygg- och anläggningsutbildning i 
närheten, Hoppas att just du vill vara med och bidra 
på ett eller annat sätt!

Med stenmuren skapar vi bättre förutsättningar att 
marknadsföra Åkers kyrkby turistiskt. Vi vill stärka 
samhörigheten i Åker med närområdet. Under byg-
gandet och även efteråt kan vi ta emot studiebesök, 
särskilt av människor som funderar på att bygga en 
stenmur men inte vet riktigt hur man gör.

Bygga stenmur i Åker  
och skapa kontakter

Projektledare för bygget av sten-
muren är Ingemar Elgemark och 
Bernt Emanuelsson. Inga-Britt 
Nordqvist är ekonomiansvarig. En 
”murgrupp” på cirka tio personer 
planerar genomförandet. Projektet 
utförs av lokala entreprenörer. Sten 
kommer också att hämtas lokalt i 
möjligaste mån. Det är i detta skede 
vi är just nu. Hela sommaren kom-
mer man att kunna lämna sten till 
muren (se rutan här intill).

Sista veckan i augusti med start 
måndag 26 augusti kommer grund-
arbetet att utföras. Under de två 
första veckorna i september, start 
måndag 2 september, sker själva 
byggandet. När invigningsfesten 
blir får vi återkomma till.
Vi kommer självklart att dokumen-
tera alla moment ordentligt.

 Cristina Virdung

Om du vill veta mer om bygget av

STENMUR I ÅKER

är du välkommen till

stort in
formationsm

öte

TISDAG 28 MAJ KL 19

i Åkers församlingshem

VÄLKOMNA!

Om du vill BIDRA MED STENkontakta 
LENNART FRITz 0370-711 65 eller BERNT GUSTAVSSON 0706-58 16 29Telefon till projektledarna:Ingemar Elgemark 0370-714 20Bernt Emanuelsson 0370-69 31 31   070-313 06 90



Söndag 26  ”Fader, Son och Ande”
11.00  Mässa i Hagshults kyrka

Söndag 26
18.00  Konsert i Åkers kyrka.
Sonja Aldén, storkör & musiker.
Entré 100 kr 
(barn t.o.m 12 år gratis).

Lördag 1
14.00  Mässa på Jupiter 
15.30  Mässa på Sörgården

Söndag 2  ”Vårt dop”
11.00  Mässa i Skillingaryds kyrka.

Söndag 9  ”Kallelsen till Guds rike” 
11.00  Mässa i Hagshults kyrka. Kyrkokören

Söndagen den 9 juni avskedspredikar 
och leder kyrkoherde Jan Hyllstam 
gudstjänsterna kl 11.00 i Hagshult och 
16.00 i Skillingaryd. Vid båda guds-
tjänsterna finns det möjlighet att ta 
avsked. Kaffe serveras efteråt vid båda 
tillfällena. Varmt välkomna!

Söndag 16  ”Förlorad och återfunnen”
11.00  Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Tisdag 18  
15-17 Sommarcafé i Skillingaryds församlings-
hem. Nätt och Lagom -  två nyckelharpor och en 
fiol spelar svensk folkmusik.

Midsommardagen Lördag 22
16.00  Musikgudstjänst i Tofteryds 
kyrka. Sofia & Björn Sandberg 
sjunger och spelar. 

Söndag 23 -  ”Den högstes profet” 
11.00  Friluftsgudstjänst på Tallnäs. 
Ta med fikakorg.  

Tisdag 25  
15-17 Sommarcafé i Skillingaryds 
församlingshem. ”Sånger ur hjärtat 
från mig till dig”. Anna Vallgren

Lördag 29
14.00  Mässa på Jupiter 
15.30  Mässa på Sörgården

Kl 16-18 Öppen prästgård med Kakknytkalas i 
Tofteryds prästgård. Kaffe finns på plats. Ta med 
en burk av dina favoritkakor och gärna receptet, 
så delar vi bröd med varandra.
18.00  Musik vid helgsmål i Tofteryds 
kyrka. ”Toner i sommarkvällen”.  
Gudrun Seifert & Ing-Marie Åkerhag 

Vägkyrkan 2013
Tema: ”Leve Brödet” 

Hagshult 30 juni-7 juli 
Café i församlingshemmet kl 15-21
- kaffe och hembakat bröd 

Utställning
Delar av fotodokumentation av byggnader i 
Hagshult. Visning av tidningsklipp.

Alla rutor med blå färgton = Vägkyrkan

Söndag 30  ”Sänd mig”
15.00  Kyrkogårdsvandring – Starkeryds rote 

18.00 Nicaraguanska bondemässan 
Hagshults kyrkokör, Cristina Virdung, 
Anna-Karin Danielsson
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Vi ordnar skjuts till Vägkyrkan 
och andra gudstjänster. 

Ring pastorsexp 733 50  
(må, ti, to 10-12). 

Maj

Foto: Rickard Eriksson

Juni

I vårt församlingsliv har musi-
ken en stor och självklar roll. 
Vi sjunger när vi samlas till 
gudstjänst och andakt. När vi 
vid en begravning sörjer någon 
som gått bort och vid en vigsel 
glädjer oss åt kärleken är musi-
ken viktig. Musiken är ett språk 
som ofta talar till våra hjärtan 
och känslor på ett mer direkt 
sätt än orden. Genom musiken 
kan vi finna tröst, känna glädje 
och få hjälp att stilla oss. 

Musiken skapar också mö-
ten och gemenskap mellan 
människor. I våra körer sam-
las människor för att sjunga 
och genom körsången byggs 
gemenskap och vänskapsband 
knyts. Många är vi som genom 
körer funnit ett sammanhang 
att trivas i och hämta kraft ifrån 
och dessutom fått vänner för li-

vet. Om du vill sjunga men inte 
hittat in i någon kör är du väl-
kommen att vara med! Vi har 
körer för alla åldrar! 

Vi som arbetar som musiker 
i pastoratet vill vara med och 
skapa dessa sammanhang där 
musiken får vara läkande, spri-
da glädje och bygga gemenskap. 
I sommar kommer våra kyr-
kor fyllas av musik, inte minst 
vid Vägkyrkan i Hagshult och 
Åker, Musik i helgsmål i Tofte-
ryds kyrka och sommarcaféer-
na i Skillingaryds kyrka. Ge dig 
själv chansen att hitta in i våra 
kyrkor och njuta av musik som 
berör och bygger upp! 

Anna-Maria Toftgård, 
kyrkomusiker

Musik som berör 
och bygger upp

Seniorkören övar en gång i månaden onsdagar kl 11 
och sjunger i första hand vid gudstjänster på Jupiter och 
Sörgården.
Kontaktperson: Anna-Karin Danielsson, 
mobil: 0702689477 mejl: anna-karin.danielsson@svenskakyrkan.se

HagSHultS kyrkokör onsdagar 18.30-20.00 i Hagshults 
församlingshem
Kontaktperson: Anna-Karin Danielsson, 
mobil: 0702689477 mejl: anna-karin.danielsson@svenskakyrkan.se

körSångarna torsdagar 19-21 i Skillingaryds kyrka
Kontaktperson: Anna-Maria Toftgård, 
mobil: 0708477324 mejl: anna-maria.toftgard@svenskakyrkan.se

Barnkörer och ungdomSkör i Skillingaryds kyrka, 
övningstider för hösten inte klart
Kontaktperson: Anna-Maria Toftgård, 
mobil: 0708477324 mejl: anna-maria.toftgard@svenskakyrkan.se
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Tisdag 9 
Eftermiddag: Veteranbilar från Götaströms for-
donshistoriska klubb visas.

19.00  ”Med doft av sommar”.  
Markus Gustavsson bjuder 
på ett blandat program med 
klassiskt, pop & visa. Markus 
bor i Göteborg, men har släkt i 
Starrike. 

Onsdag 10 
16.00  Start vid kyrkan för vandring i bygden. Vi 
får höra om spännande personer från förr. 
Ta med matsäck!
19.00   Pilgrimsmässa i kyrkan, 
Cristina Virdung leder mässan.
20.00  Pilgrimsrörelsen i historia och nutid. 
Cristina Virdung berättar.

Torsdag 11 
Servering av hemlagad ostkaka 
17.00 i kyrkan. Frälsarkransen - vad är det?
Cristina Virdung berättar och tillsammans går vi 
Frälsarkransvandringen i kyrkan.
19.00  Frälsarkransandakt i kyrkan
Anna-Karin Danielsson och Ing-Marie Åkerhag 
leder sånger kring frälsarkransens olika pärlor.

  
Fredag 12 
Kl. 15–18  Vi lär oss koka rödfärg från grunden 
och målar sedan stallarna. Oömma kläder. 

19.00  ”Hallelujasånger” Pluskören från Lamm-
hult sjunger

Lördag 13 
Em o kväll:  Tipspromenad i Åkers kyrkby
Em o kväll:  Ebbe Appelros finns med i försam-
lingshemmet

18.00  ”Till Havs”. Johanna An-
dersson, Lillemor Gradin, Erik 
Martinsson, Ett musikprogram 
med sång, piano, trombon. 
Präst: Ebbe Appelros 

Söndag 14   ”Jesus förhärligad”  
10.00 Ekumenisk gudstjänst på Frälsningsarmén. 

Kl. 16-18 Kak-knytkalas i prästgårdsträdgården. 
Kaffe finns. Ta med en burk med dina favoritka-
kor, gärna med recept.

17.00  Åkers prästgårds historia och visning av 
prästgården. Fam. Torp Jensen 

18.00  Friluftsgudstjänst i prästgård-
strädgården. Präst Ebbe Appelros. 
Sång av Ingrid och Jan Gunnargård.  
Ta med stol eller sittdyna. Vid regn 
är programmet i församlingshemmet 
och kyrkan

Tisdag 16 
15-17 Sommarcafé i Skillingaryds församlings-
hem. ”Vår egen Anna-Karin Danielsson inbjuder 
dej till en musikstund med flöjt och sång.”

Söndag 21  ”Andlig klarsyn”
10.00  Ekumenisk gudstjänst på Fridhäll

16.00  Friluftsgudstjänst på Ekbacken,  
Hagshult. Ta med fikakorg och stol/sittdyna.

Tisdag 23 
15-17 Sommarcafé i Skillingaryds församlings-
hem. ”Vår egen Ing-Marie Åkerhag tar oss med 
på vandring genom sommaren i ord och ton.”

Söndag 28  ”Goda förvaltare”
11.00 (OBS tiden!) Ekumenisk mässa i Skillinga-
ryds kyrka. Martina Löwenham sång 
16.00  Friluftsgudstjänst vid badplatsen i Åker. 
Ta med fikakorg och stol/sittdyna. 

Lördag  3   
14.00  Mässa på Jupiter
15.30  Mässa på Sörgården 

Söndag  4   ”Nådens gåvor” 
11.00  Mässa i Skillingaryds kyrka 

16.00 Friluftsgudstjänst hos 
Ing-Marie Åkerhag, Långö, Nässja

Måndag 1 
16.00 Stickcafé - Välkommen även om 
du inte stickar! ”Tjernobylbarnen i våra hjär-
tan” Anne-Marie Flor berättar glimtar från läger 
i Långserum för barn från Tjernobyl

19.00 Sångafton med Johanna 
Fahlén. 
Johanna har senaste året studerat 
vid operastudion i Stockholm och 
kommer att bjuda på ett blandat 
sångprogram. Musik av bland annat 
Mozart och Wilhelm Peterson Berger till ackom-
panjemang av sin kusin Anna-Karin Danielsson. 

Tisdag 2  
19.00  ”Ljusa kvällar om våren”. 
Daniel & Stina Hjelm och Hagshults kyrkokör 
sjunger om vår och sommar

Onsdag 3 
Servering av våfflor
17.00 från Hagshults kyrka till Rösberga 
19.00 Pilgrimsmässa hemma hos Inger och Sven 
Lindström i Rösberga

Torsdag 4 
Kl. 15-18  ”Kom och slå med lie ” 
”Liemannen” Kjell Gustavsson instruerar. Ta 
gärna med egen lie. Du får lära att slipa och slå.

19.00  ”Spansk sommarafton”.  
Jonathan Granefelt gitarr. Jonathan är 
uppväxt på Jussö Gård utanför Klevshult 
och har precis avslutat sina studier på 
Musikkonservatoriet i Falun. Nu kom-
mer han hem och spelar vid två tillfällen. Det blir 
musik med spanska tongångar kombinerat med 
annan blandning av klassisk gitarrepertoar.

Fredag 5 
Församlingshemmet Hagshult: 
Släktforskning med Lennart Fag
Kl. 15-18 Tunnbrödsbakning med provsmak-
ning och försäljning

19.00  ”Sång & Lyrik” - Anna-Karin Danielsson 
sjunger och spelar tillsammans med sina systrar 
Britta, Lisa, Kicki och Tatta  

Lördag 6
14.00 Mässa på Jupiter.
15.30 Mässa på Sörgården.

Församlingshemmet Hagshult: 
Släktforskning med Lennart Fag
Servering av hemlagad ostkaka

18.00  Önskepsalmer. Under veckan får du 
önska psalmer som alla sjunger tillsammans

Söndag 7   ”Efterföljelse”  
10.00 Ekumenisk gudstjänst på Fridhäll

Kl 15 – 18  Eftermiddag för alla åldrar.
Sockervaddsspinning, kubbspelsturnering och 
andra trevligheter.

Församlingshemmet Hagshult: 
Släktforskning med Lennart Fag

18.00  Gudstjänst. Anna-Karin och Ing-Marie 
spelar och sjunger.

Åker 8-14 juli
Hela veckan:
• Café i församlingshemmet kl 15 – 21.
• Stenugnsbakat bröd från Nils Golay i Galtås 

finns att köpa.
• Frälsarkransvandring i kyrkan för vuxna
• ”Kyrkdetektiven” – vandring i kyrkan för barn
• Utställning med konfirmations- och skolkort 

från Åker.
• Ingvor Aiha visar vykort med bilder av kyrkor 

från Skara och Göteborgs stift

Måndag 8 
17.00  Kyrkogårdsvandring 

19.00  Gitarrmusik i sommartid med Jonathan 
Granefelt. Se Hagshult 4 juli

20.00  Fortsatta berättelser om dem vars gravar 
vi sett på eftermiddagen. Bernt-Ola Hugosson  

Juli

Augusti

  
   



Musik vid helgsmål i sommar
I sommar blir det fyra musikkvällar i Tofteryds kyrka.

 

Midsommardagen lördag 23 juni 16.00 
”Skapelsen”. Sofia & Björn Sandberg sjunger och spelar. 
  

 
Lördag 29 juni 18.00
”Toner i sommarkvällen”.  Gudrun Seifert & Ing-Marie Åkerhag 
Gudruns första tjänst som kantor var i Åker, nu tjänstgör hon i Kärda och Hånger 
församlingar.

Lördag 10 aug 18.00 
Kung Ottokar sjunger.

Kung Ottokars musik är en lättlyssnad väg in i Folkmusiken, 
ett ”Beat”-baserat folkmusikband med influenser 
från Soul, Pop och Världsmusik. 

 
Lördag 17 aug 18.00 
”Spansk Gitarr”. Ingmar Stråth, gitarr. 
Ingmar är född i Australien och efter musikhögskolexamen 2001 vid Queensland 
Conservatorium fortsatte Ingmar sina klassiska gitarrstudier vid Royal College of 
Music i London och diplomerades 2003. Han har även ett diplom från Sevillas väl-
kända flamencoakademi. Ingmar är sedan 2004 bosatt i Sevilla. Ingmars konsert 
består av lättlyssnad klassisk musik från Spanien och Mexico och av festlig flamenco 
från Andalusien.10 11

Foto: Rickard Eriksson

Konsert med Sonja 
Aldén, storkören 
och musiker 

entré: 100 kr. (Barn t.o.m. 12 år gratis)
gospel, pop & visa under ledning av anna-maria toftgård.

Lördag 10
18.00  Musik vid helgsmål i Tofteryds kyrka. 
Kung Ottokar sjunger
Kung Ottokars musik är en lättlyssnad väg in 
i Folkmusiken, ett ”Beat”-baserat folkmusik-
band med influenser från soul, pop och världs-
musik. 

Söndag 11  ”Tro och liv”  
11.00  Mässa  i Hagshults kyrka

Lördag 17
18.00  Musik vid helgsmål i 
Tofteryds kyrka. ”Spansk Gi-
tarr”. Ingmar Stråth.
Ingmar är född i Australien 
och efter musikhögsko-
lexamen 2001 vid Queensland Con-
servatorium fortsatte Ingmar sina klassiska 
gitarrstudier vid Royal College of Music i 
London och diplomerades 2003. Han har även 
ett diplom från Sevillas välkända flamencoa-
kademi. Ingmar är sedan 2004 bosatt i Sevilla. 
Ingmars konsert består av lättlyssnad klassisk 
musik från Spanien och Mexico och av festlig 
flamenco från Andalusien.

Söndag 18  ”Friheten i Kristus”  
11.00  Mässa i Skillingaryds kyrka 

Lördag 24 
11.00 och 14.00 Konfirmationgudstjänster i 
Åkers kyrka

Söndag 25  ”Medmänniskan”  
11.00  Gudstjänst i Hagshults kyrka

 

Söndag 1   ”Enheten i Kristus”  
11.00  Startgudstjänst för hela pastoratet i 
Skillingaryds kyrka.
Kyrklunch med möjlighet att träffa och prata 
med kandidaterna till kyrkovalet.          

15.00  Friluftsgudstjänst på Munkaleden, 
Märkesbron, Järnboda. Ta med fikakorg och 
stol/sittdyna.

Det stora 
barnkalaset 

pa Fridhallo ..

torsdag 29 
kl. 18.00

September

Här finns härliga, glada melodier och medryckande 
rytmer. Musiken bygger på folkmelodier och är 
komponerad av Carlos Mejia Godoy, en av Central-
amerikas främsta poeter och kompositörer. I texten 
och musiken vill Godoy bevara ordspråk, folktro, 
poesi och visor till folket. Bondemässan består av 
nio sånger och skrevs under åren 1974 och 1975 i 
nära samarbete med bönder och lantarbetare. Inten-
tionen är att föra samman mässans kyrkliga former 
med den nicaraguanska musiktraditionen. Texterna 
speglar folkets vilja att skapa ett nytt samhälle fritt 
från diktatur. Den Nicaraguanska Bondemässan har 
sitt ursprung i folkets kamp, glädje och hopp om 
rättvisa. 

”Vi vill inte skiljas åt när vår glädje exploderar. 
Min röst blir en liten gråt och mitt hjärta pro-
testerar, men detta är nostalgi. Vi förnyar snart 
vår styrka och sången blir åter fri när vi samlas 
i vår kyrka.” 

Refräng ur slutpsalm 9,  Canto de Despedida 

Kom med och lyssna och sjung med i den Nicara-
guanska Bondemässan i Hagshults kyrka söndag 30 
juni kl. 18.00.

Nicaraguanska Bondemässan

i åkers kyrka söndag 26 maj kl 18. 



12 13

Kyrkråttorna  av Johan Thelander

Sommarcafé 
i Skillingaryds församlingshem  
 
Även i år inbjuder vi till sommarcafé.  
I år är det tisdagar mellan kl.15-17 under veckorna 
före och efter Vägkyrkan. 
Du kan köpa kaffebröd och ibland våfflor. Lotterier 
& insamling varje vecka. Alla är välkomna! 

Tisdag 18 juni 
Nätt och Lagom   
2 Nyckelharpor 1 fiol spelar svensk folkmusik. 
Musiker: Ole Frantsen,  
Ulla Wijk & Sven-Olof Ygemar.
 
Tisdag  25 juni  
 ”Sånger ur hjärtat från mig till dig”
Anna Vallgren är sopran, bla sångutbildad 
i folklig vissång och kulning i Malung. 
 Anna är erfaren sångsolist och frilansar 
som sångerska, körledare, musiker, kom-
positör och manusförfattare. Anna bjuder 
på en rik varm sångbukett. 
 
Tisdag 16 juli   
”Vår egen Anna-Karin Danielsson inbju-
der dej till en musikstund med flöjt och 
sång.”
 
Tisdag 23 juli  
”Vår egen Ing-Marie Åkerhag tar oss 
med på vandring genom sommaren i ord 
och ton.”

Tillsammans med ledare samtalar 
gruppen om både små och stora frå-
gor som kärlek, sex, vänskap, tro, 
och svårigheter i livet. Det brukar 
också bli en hel del lek, musik och 
skapande. Konfirmandgrupperna 
leds numera oftast tillsammans av 
församlingspedagog, präst, musi-
ker och unga ledare av de senaste 
årens konfirmander och andra. 
 
Konfirmationen är en bekräftelse 
av dopet, och att alla människor är 
värdefulla i Guds ögon. De som inte 
är döpta får möjlighet till det under 
konfirmandtiden. En viktig del är 
andakter och gudstjänster i kyrkan. 
Konfirmationsgudstjänsten avslutar 
konfirmandtiden och blir ett tillfälle 
för familjen att samlas kring sin ton-
åring

NyFIKEN PÅ LIVET
Vill du vara med kompisar och 
göra roliga saker? Vill du göra saker 
med dina händer, drama och ska-
pande verksamheter? Vill du lära 
dig om bön, andakt, meditation, 
kristet liv och samtala om Gud? 
Då kan ”Nyfiken på livet” vara ett bra val.  
Vi jobbar med viktiga frågor om 
tro, relationer, etik och moral, bön  
och meditation, attityder och 
fördomar, godhet och ondska.  
Vi samtalar om framtiden och li-
vets mening utifrån kristen tro.  
Under konfirmandtiden ingår även 
andra aktiviteter och läger. 

Vi träffas i Skillingaryds för-
samlingshem eller i Gnosjö/Hil-
lerstorp en söndag per månad.  
Möjlighet att åka på ett startläger i 
september och ett vårläger i maj på en 
lägergård och några aktivitetsdagar.

LäGErKONFA
Vi kommer att åka på fyra läger. Vi 
har ett startläger i september, åker 
på fjälläger till Stöten i Sälen eller på 
ett storstadsläger i mars, du väljer. 
Ett vårläger i maj på en lägergård, 
och första veckan på sommarlovet 
på klostret Taizé i södra Frankrike, 
dit 1000-tals ungdomar från olika 
länder kommer varje vecka eller en 
lägervecka i Sverige, gruppen bestäm-
mer. Vi samtalar om kristen tro, li-
vets mening, etik och moral, bön och 
meditation, attityder och fördomar.  
Men vi ger oss också tid att åka ski-
dor, vara ute i naturen och på vattnet. 
Förutom lägren träffas vi i Skilling-
aryds församlingshem eller i Gno-
sjö/Hillerstorp en 
söndag per månad.  
Kostnad: 3000:- med 
skidläger. Allt ingår 
utom skidhyra och 
fickpengar. 2000:- 
med storstadsläger.  
 
Det går att söka bi-
drag från kyrkan 
till halva kostna-
den och från spon-
sor till resten.

Välkommen till 
Konfirmation 2013-2014
Du som lägst börjar i åttan i höst är välkommen till någon av våra konfirmationsgrupper.  
Konfirmationstiden brukar bli spännande och positiv för de flesta. En del lockas av läg-
ren, medan andra vill träffas några timmar varannan vecka under flera månader. Oavsett 
vad man väljer handlar det om att ha roligt, träffa nya kompisar, våga växa och att lära 
sig något nytt.

Mer info/anmälan:Församlingspedagogerna  Janne Bäckelie 733 57, 070-6607971 jan.backelie@svenskakyrkan.se  
Madelen Johansson 733 53,073-800 14 64  madelen.johansson@svenskakyrkan.se
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kyrkovalet
Svenska kyrkan är 
världens största 
Lutherska kyrka och 
vårt lands största 
folkrörelse. I lagen 
om Svenska kyrkan 
står det att den ska 
vara rikstäckande 
och demokratiskt uppbyggd. Detta innebär att kyrkan 
ska finnas i hela landet, vilket är viktigt att tänka på i 
dagens nedskärningstider. 
Att Svenska kyrkan ska vara demokratiskt uppbyggd 
betyder bland annat att vi ska hålla demokratiska kyr-
koval med jämna mellanrum. Idag har vi fyraåriga 
mandatperioder och i september är det alltså dags för 
nästa kyrkoval.

Varför ska man då rösta? Man har en direkt chans 
att påverka det som händer i kyrkan. Man väljer de 
personer som man anser ska sitta med i de beslutande 
organen på såväl den nationella nivån (kyrkomötet), 
stiftsnivån (stiftsfullmäktige) som den lokala nivån 
(kyrkofullmäktige). I Skillingaryd blir vi ju en försam-
ling och ska välja ett kyrkofullmäktige med 15 leda-
möter och 8 ersättare. I år kommer det finnas två olika 
listor att välja mellan.Vår kyrka i samverkan som be-
står av många från de nuvarande tre församlingarnas 
valda samt Socialdemokraterna, som nu går fram med 
en egen lista. 
Alla människor i Sverige berörs av, och kommer i olika 
sammanhang i kontakt med Svenska kyrkan, även om 
man i vardagslivet kanske inte är så intresserad av 
kyrkans verksamhet. Kyrkotillhöriga betalar en kyr-
koavgift och det är bland annat vad denna avgift ska 
användas till, som kyrkovalet handlar om. 
• Vilka verksamheter ska vi ägna oss åt i kyrkan? 
• Vilken inriktning ska Svenska kyrkans  

internationella biståndsarbete ha?
• Vilken påverkan ska kyrkan ha på  

samhället i övrigt? 
• Hur arbetar vi med diakoni för de behövande?
• Hur kan vi stötta barn och ungdomar?
Alla dessa frågor berörs direkt eller indirekt av kyr-
kovalet. Därför är det mycket viktigt att var och en 
utnyttjar sin rösträtt den 15 september. Det är på det 
sättet man visar hur man tycker att Svenska kyrkan ska 
se ut och hur den ska arbeta. Svenska kyrkan behöver 
det och hon är värd det! I nästa nummer av Kyrkobla-
det kommer de bägge grupperna få presentera sig och 
sina idéer för framtiden i kyrkan.

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor  

i kampen mot hungern i världen.

BjUd NågoN  

dU iNte käNNer 

på LUNCH!

allt för att utrota Hungern!
varmt tack till alla 
som bidrog till faste-
insamlingen i Hagshult, 
som inbringade drygt 
21.000 kr

Församlingsombuden för Internationellt arbete

varmt tack ocH
lycka till BoBo!
Vår kyrkogårdsvaktmästare 
Bo Ekros går vidare till nya 
arbetsuppgifter inom Sävsjö kommun. Vi 
tackar varmt för dina goda insatser under åren!

muSiken i  frälSarkranSen
Frälsarkransen, skapad Martin Lönnebo, 
är ett armband där varje pärla symboliserar 
olika dimensioner av den kristna tron. John 
L. Bell psalmförfattare och präst i Church of 
Sotland har komponerat musiken. Tonsprå-
ket är anpassat efter armbandets olika pärlor.

Den blå bekymmerslöshetspärlan 
”En enda jord bara till låns, 
Guds värld är vår, här är vårt hem.
Skapad av Gud älskad av oss, 
låt oss välsigna värna” 

Jagpärlan av silver
”Mitt hjärta finner ro hos dig 
du är min glädje och lycka. 
Du känner mig du formar mig 
och varje dag vill du smycka”

Kom med och lyssna och sjung med i Frälsar-
kransens sånger i Åkers kyrka 11 juli kl. 19.00

/Anna-Karin Danielsson, 
kyrkomusiker

Finken Educational Centre från Kenya på besök.

Tomas 
Boström 
och 
körerna.

Hänt i vår

varmt tack ocH
lycka till carine!
Vår församlingshemsvärdinna 
Carine Johansson går vidare till 
nya arbetsuppgifter. Vi tackar 
varmt för dina goda insatser under åren!



Ansvarig utgivare: Jan Hyllstam
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Här når du oss...
Församlingsexpeditionen: Östra Vasagatan 19, 568 32 Skillingaryd • Telefon 0370-733 50.

Telefontid mån, tis. och tors. kl. 10 – 12 • e-post: tofteryds.pastorat@svenskakyrkan.se

Vik. kyrkoherde (1/6-30/8) 
Leif Skjetne 
733 51, 0730-60 90 40 
 

Präst 
Cristina Virdung 
733 56, 070-626 29 12 

cristina.virdung@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent 
Inga-Britt Nordquist 
733 52 

inga-britt.nordquist@svenskakyrkan.se

Expedition & diakoni (75%) 
Mona Daka 
733 55, 0727-44 86 00 

mona.daka@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog (50%) 
Madelen Johansson 
733 53, 073-800 14 64 

madelen.johansson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog 
Jan Bäckelie  
733 57, 070-660 79 71 

jan.backelie@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker (62%) 
Anna-Karin Danielsson 
733 54, 070-268 94 77 

anna-karin.danielsson@svenskakyrkan.se 

Kyrkomusiker 
Anna-Maria Toftgård (40%) 
733 59, 0708-47 73 24 

anna-maria.toftgard@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker 
Ing-Marie Åkerhag (30%) 
0706-76 69 85

ingainga@telia.com

Kyrkogårdsexpeditionen  ......................  767 05

Vaktmästareförman 
Olof Olsson 
37 57 80 

olof.olsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare 
Peter Nilsson 
37 57 81 

peter.nilsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare 
Linda Ekros 
37 57 83

linda.ekros@svenskakyrkan.se

Vaktmästare 
Lars-Henrik Olsson 
37 57 84 

lars-henrik.olsson@svenskakyrkan.se 

Församlingshemsvärdinna (75%)
Nada Taci 
0700-39 10 66 

Församlingshemmen:

Åker ......................................................... 740 22
Hagshult ............................................... 69 30 17

www.svenskakyrkan.se/tofteryd


