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I detta nummer har vi korset som tema.
Vinning eller dårskap? Korset som livets symbol, för
döden eller båda. Korset som upphöjelse av männi-
skan eller förnedring av henne? Följ med oss och
fundera med hjälp av ditt eget liv som redskap. Du
möter tankar kring korset i ledaren och från två av
våra församlingsbor. I en intervju utvecklar Kris-
toffer sina tankar vilka mynnar ut och fokuserar
förhållningssätt till andra. I intervju nummer två,
så lyser korset som symbol för tron i Helenas livs-
berättelse. Stort tack till er båda för era fina bidrag!

"Talet om korset är en dårskap för
dem som går förlorade, men för oss
som räddas är det en Guds kraft"

Var det inte det vi visste! Nu var han där igen, apos-
teln Paulus. Dessa indelningar av människor! De
förlorade och de som räddas. Vad är det för sätt att
se på människan, ett a och ett b-lag, får och getter?
Vi måste gräva djupare där vi står i texten. På Jesu
tid var korset enbart en grym romersk avrättnings-
metod. När Paulus talar om korset, så handlar det
om en radikal vändpunkt i historien.När Jesus lider
och dör på korset, då är det inte en hjälte som dör
utan, Gud som segrar över döden. Ofta åskådligg-
jort på altartavlor i våra kyrkor med kors. Under
långbjälken på korset förekommer en dödsskalle
med två korslagda benknotor som uttryck för Jesu
seger över döden. Livet bryter igenom det hårdaste
motstånd av synd, död och ondska. Det är påskda-
gens budskap till världen.Detta säger aposteln är en
dårskap för världen, men för de troende är det en
ren vinning.

Den Jesus som hänger på korset sträcker ut sina
armar och omfamnar världen, helt skyddslös. Jesus
finns bara till för andra och inte för sig själv. Han
blir sinnebilden för människans utblottelse och to-
tala hjälplöshet. Detta är en framgångsfaktor att

räkna med enligt aposteln, när det gäller att förstå
livets djupaste natur. Här finns grunden för en kär-
lek som söker alla människor. Paulus brottas på dju-
pet av sig själv, vad korset står för och vad det
betyder i hans eget liv och för alla andra. Paulus kan
säga:

”Jag gläds åt svaghet, föro-
lämpningar, svårigheter,

förföljelser och nöd, när det är
för Kristi skull”

Ännu tydligare blir detta i kyrkans grundare, apos-
teln och lärjungen Petrus. I en gripande scen efter
Jesu uppståndelse i Joh 21, frågar Jesus honom tre
gånger: Simon, Johannes son: älskar dumig? Simon
Petrus svarar gång på gång.

”Herre, du vet att jag har dig kär”

I slutet av den förtätade scenen säger Jesus.

"Sannerligen, jag säger dig,
när du var ung spände du själv

bältet om dig och gick vart du ville.
Men när du blir gammal skall
du sträcka ut dina armar och
någon annan skall spänna
bältet om dig och föra dig

dit du icke vill"

Våra liv består av olika faser. Alla är lika viktiga för
vår utveckling som människor. Det verkar som om
livet mer eller mindre obönhörligt tycks driva oss
alla, trons apostlar, vanliga kristna, sökande, män-
niskor av god vilja, till ökad utlämning och bero-
ende. Fundera på det påståendet ett tag!

Inledare kyrkoherde Jan Hyllstam
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De största av trons gestalter, på vilkas axlar kyrkan
skulle byggas, blev de mest förödmjukade och för-
nedrade. Båda omnämnda herrar ovan, blev senare
totalt Jesusberoende. Det måste ha skett en inre ge-
nomgripande förvandling i deras hjärtan och sin-
nen. Paulus blev lynchad och satt i fängelse. Simon
Petrus förnekade sin Herre tre gånger, men blev
igenkänd. Senare blev han avrättad på ett kors, pre-
cis som Jesus. Ingen av dem kunde leva av en väl-
putsad yttre kristen, socialt anpassad fasad som vi
lätt kan dölja oss under. Om den fanns, så blev den
fullständigt krackelerad. Syftet med deras liv var att
förhärliga Gud. Uppdraget var att växa långsamt i
nåden, Guds kärlek, tydligast i förlåtelsen. En
kungsväg helt i motsats till självbekräftelse och per-
sonlig upphöjelse, upphöjd över varje uns av själv-
kritik och ödmjukhet.

Visst slår det, kärlekslöst och stumt som ekande
brons mot en verklighet som dyrkar individualism.
Visst slår det, mot en marknad där självförhärli-

gande och försäljning av sig själv, har blivit ett va-
rumärke på en hungrig marknad. Det urkristna
budskapet stöter på hårt motstånd med sin sken-
bara undergångsfilosofi, då som nu.

Så Paulus kanske har rätt. Talet om korset är verk-
ligen en dårskap för dem som absolut inte vill lyssna
på ett så `eländigt budskap´. Det kanske inte heller
är något större fel på aposteln Paulus sätt att se på
människan? Var och en får ta ställning själv. Paulus
tål att ge sig på. Så även aposteln Petrus.

Tänk om det till sist ändå är dina egna skuggsidor
du jagar efter i jakten efter mening och samman-
hang? I sökandet efter svaren i och om ditt eget liv
så dröjer svaren på skälvande steg

... när livet för dig, dit du icke vill...

Varma hälsningar

Jan Hyllstam

Körprojekt för alla åldrar med Sonja Aldén i vår!
Vi sjunger gospel, pop och visa under ledning av Anna-Maria Toftgård. Projektet avslutas
med en stor konsert i Åkers kyrka söndagen 26 maj tillsammans med professionella musiker
och gästartist Sonja Aldén!

Vuxna övar torsdagarna
25 april, 2 maj, 16 maj och 23 maj
kl. 19-21 i Skillingaryds kyrka.

Du som går i årskurs 8 och uppåt övar torsdagarna
25 april, 2 maj, 16 maj och 23 maj
kl. 17.30-18.30 i Skillingaryds kyrka.

Du som går i årskurs 4-7 övar fredagarna
26 april, 3 maj, 17 maj och 24 maj
kl. 15.30-16.30 i Skillingaryds kyrka.

Du som går i F-3 övar fredagarna
26 april, 3maj,17 maj och 24 maj
kl. 14.30-15.30 i Skillingaryds kyrka.

TEMA: Korset

Foto: Rickard Eriksson
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TEMA: Korset

Samtal med Helena Edvinsson, Hagshult

Samtal om korset med Kristoffer Torp

Helena berättar att hon är född 1923 och upp-
vuxen i Kinnevik utanför Åbo i Finland. Hon
kommer från en glasblåsarsläkt. Helena var en
efterlängtad dotter, yngst av 5 syskon.

Familjen var aktiv i det "fria missionsförbundet",
detsamma som Missionsförbundet i Sverige. Fa-
miljen flyttade till Hangö 1934.Helena berättar om
tryggheten i tron och i den kristna miljö som bö-
nehuset gav. Detta trots att kraven på hur man
skulle leva var högt ställda. Det ansågs som syndigt
att dansa och gå på bio. Hon var med i ungdoms-
verksamheten där. Helena berättar att hon behållit
samma grundsyn genom livet. En trygg tro. Gud
och tron har alltid varit naturliga för henne. Hon
kan däremot inte peka på några särskilda andliga
upplevelser i sitt liv. Helena menar att Gud är suve-
rän och kan handla på vilket sätt han vill och med

vem som helst. Korset finns för alla oberoende av
trossamfund.

Helena träffade sin make,Jerker i Stockholm,
som kom från Hagshult. Fast hon var trygg i sin tro
så har det funnits utrymme för tvekan och tvivel.
Under många år levde hon med en känsla som
gjorde att hon inte tog nattvarden i kyrkan. Den
känslan försvann så småningom. Under väldigt
många år, från 50-talet och framåt, så sjöng hon
med i kyrkokören i Hagshult. Helena och hennes
man fick tre barn tillsammans, födda 1948, 1949
och 1951.Helena vill beskriva sig som en förnöjsam
person och hon har fått gåvan att kunna behålla en
trygg tro genom livet, trots sorg som också finns i
Helenas liv. Hennes make var kyrkvärd under
många år, gudstjänst och kyrka blev en naturlig del
i hennes liv.

Samtalsledare: Jan Hyllstam

Kristoffer Torp är 18 år och går tredje året på det
naturvetenskapliga programmet på Fenix i Vag-
geryd.

K = Kristoffer
J = Jan H

K – Korset hade inget symboliskt värde före Jesus,
det var helt enkelt en avrättningsmetod. Korset idag
är en symbol för religionen, en enkel symbol att
teckna. Stannar lätt i minnet.

J – Vad tänker du mer på när du tänker på det
kristna korset ?

K – Skaman tänka riktigt symboliskt så kanman se
de kristna i samma situation som den korsfäste. Ett
med korset och med armarna öppna mot omvärl-
den, en väldigt sårbar situation. Den korsfäste kan
inte omsluta sig själv utan måste lita på att alla

andra runt omkring inte skadar en. I en sådan sår-
bar ställning känns det bäst att le mot omvärlden
och inte spotta. Svenska kyrkan upplever jag som
en kyrka med stor öppenhet för korsets betydelse. I
Svenska kyrkan finns det en hög grad av acceptans
för andra människor.

J –Vad betyder denna acceptans för dig, Kristoffer?

K – Svenska kyrkan tillåter till exempel samkönat
äktenskap, en av anledningar att jag stödjer verk-
samheten. Svenska kyrkan är ett samfund som
mognat med tiden. Korset omsluter alla som när-
mar sig det.

J – Kan du utveckla lite mer av dina tankar kring
vad omslutningen står för ?

K – Jag har själv när jag varit yngre känt mig blyg
och försiktig i mötet med andra. Konfirmationen
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TEMA: Korset

och de resor vi gjorde hjälpe mig mycket socialt. Vi
pratade mycket om acceptans och förståelse under
konfirmationen.

J – Har du, menar du, varit utsatt?

K – Ja.

J – Så kyrkan får inte stänga sin dörr för någon ?

K – Om någon närmar sig tron, ska han eller hon
veta att det finns en given plats för honom eller
henne i den gemenskapen.

J – Men innebär det total gränslöshet? Finns det
några gränser överhuvudtaget för denna öppenhet?

K – Den frågan är som att gå på ett minfält. Jag vet
inte hur jag ska svara på den.

J – Menar du att vi måste vara väldigt försiktiga
med tankar kring avgränsningar?

K – Ja, så tänker jag.

J – Tillbaka till öppenhet och acceptans.Hur kopp-
lar du det till dina tankar ommänniskors kärlek till
varandra?

K – Jag har alltid haft ett problem med den tredje
parten (auktoriteter av olika slag), sociala krav, re-
ligiösa krav, etiska krav,min anm.Den tredje parten
lägger sig i där den inte har något att göra. Som när
två personer möts i kärlek. Inblandningen har för-
svagats i modern tid. Det är bra, men det gör möj-
liga avgränsningar ännu svårare. Då någon skadas
mentalt eller fysiskt av någon annan, då bör den
tredje parten gå in, och även där kan kyrkans av-
gränsning vara, omman nu ska sätta en gräns.Man
borde vara välkommen så länge man inte skadar
någon annan.

Intervjun gjord av Jan Hyllstam

BJUD NÅGON
DU INTE KÄNNER

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 
mot hungern i världen.

PRESSTOP!!
Vill du vara med och tänka nytt

om kyrkan?

Kom till Skillingaryds församlingshem
tisdagen den 26 mars kl. 18, så ska vi

förbereda kyrkovalet!

Vet du redan nu att du vill kandidera
till kyrkofullmäktige?

Anmäl dig till expeditionen
senast 15 mars!
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Privatpersoner får dra av 25 procent av gåvorna till Svenska kyrkans bistånd och diakoni utomlands.
Det beslutade Skatteverket nyligen. Det betyder att givare i många fall kan öka sitt givande utan
att det kostar dem mer efter skatt.

Från 2012 finns en ny lag om att privatpersoner kan
få skattereduktion för vissa gåvor till godkända or-
ganisationer. Svenska kyrkan blev nyligen godkänd.
Det betyder att gåvor som registreras hos oss från och
med 26 april 2012 kan ge avdrag i deklarationen.

För Svenska kyrkans del handlar det om att
gåvor till det internationella arbetet och till Svenska
kyrkan i utlandet får dras av, med vissa undantag.

Så mycket kan du spara på skattereduktionen

• Skattereduktionen är 25 procent.

• Ger du 2000 kronor (minsta belopp) på ett
kalenderår får du dra av 500 kronor.

• Ger du 4 000 kronor på ett kalenderår får du dra
av 1 000 kronor.

• Ger du 6 000 kronor (maximalt belopp för skatte-
reduktion) på ett kalenderår får du dra av 1 500
kronor.

• För Svenska kyrkan gäller skattereduktionen för
gåvor registrerade från och med 26 april 2012.

• Avdragsrätten gäller bara för privatpersoner.

Ny lag om avdragsrätt:

Ge mer utan extra kostnad

För en rättvis 
värld utan  
hunger, 
 fattigdom  
och  förtryck. 



Fredag 1
19.00 Världsböndagen hos Frälsningsarmén

Lördag 2
14.00 Mässa på Jupiter.

15.30 Mässa på Sörgården.

Lördag 2
18.00 Fasteinsamlingscafé i Hagshult.

Fotograf Urban Ireklint visar naturinspi-
rerande bildspel. Kyrkokören, kaffe och
semla. Lotteri.

Söndag 3
11.00 Mässa i Skillingaryds kyrka.

Söndag 10
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Lördag 16
14.00 Hagshults kyrkliga

syförenings vårauktion.
Församlingshemmet.
Vi inleder med andakt.

Jungfru Marie Bebådelsedag
Söndag 17
Aktivitetsdag på Grönelund
Tipspromenad 9.30-12.30
Gudstjänst 11.00
Lotterier, servering av våfflor.
Allt överskott går till
Svenska kyrkans internationella arbete.
Arr: Syföreningen Ankaret.

Söndag 17
16.00 Sinnesro i Åkers församlingshem.

Ingrid och Jan Gunnargård.

Lördag 23
20.30 ”Skapelsens skönhet och skörhet”

Candle light concert på Earth Hour.
I ljuset av levande ljus samlas vi i Skilling-
aryds kyrka och lyssnar till meditativ
akustisk musik varvat med läsning av
texter om skapelsen. Flöjt och piano.

Palmsöndagen
Söndag 24
11.00 Gudstjänst för stora & små

i Åkers kyrka.
Z-kören.

16.00 Ekumenisk gudstjänst
i Hagshults kyrka.
Kyrkkaffe.

7

Mars

Foto: Jim Elfström/IKON
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Påsken

Skärtorsdagen
14.00 Mässa på Jupiter.

15.30 Mässa på Sörgården.

18.00 Mässa i Skillingaryds kyrka.

20.00 Mässa i Hagshults kyrka.Kyrkokören.

Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst

i Skillingaryds kyrka.

15.00 Korsandakt med musik i Åkers kyrka.

Påskdagen
11.00 Uppståndelsegudstjänst i Tofteryds kyrka.

Körsångarna.

14.00 Gudstjänst för stora & små
i Hagshults kyrka. Äggletning för barnen.

Annandag påsk
11.00 Pilgrimsmässa med

efterföljande vandring.
Start i Tofteryds kyrka.

Söndag 7
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Söndag 14
11.00 Mässa i Skillingaryds kyrka.

Onsdag 17
17.00 Spagettigudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Minigudstjänst, familjemiddag & aktivitet.
Anmälan till Madelen Johansson
073-800 14 64.

Söndag 21
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Onsdag 24
12.00 Middagsandakt & soppa

(sista för terminen)

Söndag 28
11.00 Mässa i Skillingaryds kyrka.

Vänskolan Finken Educationcentre från
Kenyamedverkar med afrikansk dans och
sång

16.00 Sinnesro i Åkers kyrka.

Lördag 4
14.00 Mässa på Jupiter.

15.30 Mässa på Sörgården.

Söndag 5
11.00 Sågudstjänst i Tofteryds kyrka.

Kristi himmelsfärds dag
Torsdag 9
10.00 OBS tiden! Gudstjänst med musik

i Skogskapellet.
Blåsare från
Frälsningsarmén.

April

Maj
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Kristi himmelsfärds dag
Torsdag 9
18.00 Musikgudstjänst i Åkers kyrka med

BirGitta Edström& Svante Bengtsson.

Söndag 12
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

Sune Toftgård sång.

16.00 Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.
Sune Toftgård sång.

Onsdag 15
16.30 Spagettigudstjänst i Åkers kyrka.

Minigudstjänst, familjemiddag & aktivitet.
Anmälan till Madelen Johansson
073-800 14 64.

Pingstdagen Söndag 19
11.00 Mässa i Tofteryds kyrka.

Johanna Andersson sång & trombon.

16.00 Sinnesro i Åkers kyrka.

Söndag 26
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

Söndag 26
18.00 Konsert i Åkers kyrka.

Sonja Aldén, storkören &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
11.00 Mässa i Skillingaryds kyrka.

Vägkyrkan sommaren 2013
Första veckan är i Hagshult 30 juni-7 juli och

andra veckan i Åker 8-14 juli.
Programmet kommer i sommarens kyrkoblad

och på vår hemsida.

Juni
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Det är lördag vid middagstiden och tillsammans
med en grupp elever och lärare från Fenix och några
vänner från Kenya är jag på väg in i Kware.

Egentligen känner jag mig lugn, trygg och för-
väntansfull. Kware är ändå ett socialt utsatt område,
eller vad man brukar kalla slumområde. Själv tän-
ker jag inte riktigt i de banorna när jag är där. Det
som står i fokus för mig är alla möten. Alla barn,
ungdomar och vuxna som så gärna vill prata och få
kontakt. Jag har varit ganskamycket i detta område
nu. En grupp små barn får syn på oss och börjar
ropa”How are you?”När vi frågar dem det samma,
svarar de alla ”Fine”. De flesta är otroligt sociala och
vill hälsa på oss.När vi närmar oss vår vänskola Fin-
ken möter vi också småbarn som känner igen oss
även om vi inte varit där på länge. Många kramar,
många händer att trycka. Många glada röster: ”Ka-
ribuni! Habari? ”
(swahili för Välkomna! Hur mår ni?)

Sedan snart tre år tillbaka driver Fenix Kultur-

och Kunskapscentrum iVaggeryd ett interkulturellt
utbildningsprojekt tillsammans med vår vänskola
Finken Education Centre i Kware utanför Nairobi,
Kenya. Projektet har bl a som mål att vi lär av va-
randras kulturer.Vi arbetar också tillsammansmed
demokratifrågor och med frågor kring Global håll-
bar utveckling. I samband med våra besök vid sko-
lan har vi också gemensamt startat upp ett
solidaritetsprojekt med barn och ungdomar i när-
området. När vi kom dit, vid vårt första besök, kom
alltid stora grupper av småbarn till skolgården utan-
för Finken, som ju är en gymnasieskola. Då föddes
idén att startaMeningsfull Fritid. Denna del av pro-
jektet har kommit att utvecklas och växa mer och
mer. Varje lördag kommer en stor grupp småbarn,
aktiviteterna är öppna för alla som vill, till skolan.
Alla får ett mål mat. Därefter tar olika aktiviteter
vid. Gymnasieelever, en del skolpersonal och keny-
anska löparvänner håller i aktiviteterna. Traditio-
nell dans, fotboll och löpning står på programmet.

Meningsfull fritid…

En lördag i Kware



11

Tillsammans har vi också byggt upp en bild-insti-
tution. Barnen och ungdomarna tecknar ochmålar
och är verkligen kreativa. Vid våra besök har man
konstutställningar och
säljer sina konstverk.

Projektet har flera
sponsorer och det gläder
oss mycket att Skilling-
aryds församling vid flera
tillfällen samlat in
pengar, både genom kol-
lekt och genom privata
gåvor, till lördags aktivi-
teterna! Dessa barn och
ungdomar, som ofta
kommer från socialt och
ekonomiskt mycket svåra
situationer behöver en meningsfull fritid och ge-
menskap med engagerade vuxna. Detta tillsam-
mans med utbildning kan hålla många borta från
gatan i ett land där 64 % lever på eller under fattig-
domsgränsen och där de sociala och ekonomiska
skillnaderna är otroligt stora!

I våras hade vi besök av vår vänskola och elever

och personal deltog då i en av våra gudstjänster. De
delade vår gemenskap och framförde afrikansk dans
och musik till Guds ära. Jacob Dida, som är reli-

gions lärare vid skolan
var också med och
hjälpte till vid kommu-
nionen. I april är våra
vänner här igen! Ta då
chansen att träffa dem
och dela gudstjänst ge-
menskapen!

Inom ramen för pro-
jektet kan Du också an-
tingen stödja lördags
aktiviteterna ”Menings-
full fritid” eller få en egen
fadder- elev på gymna-

sieskolan. Kontakta oss gärna omDu är intresserad!
Ring 070-777 03 63 eller ge Din gåva på bankgiro
nr 661-2733.

Gud välsigne Dig!
Erica Gunnarsson Kibowa

kyrkvärd
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Psaltaren 96:12
Marken och allt den bär må glädja sig.

Då ska alla träd i skogen jubla

Miljömärkt virke efterfrågas allt mer av konsumen-
ter, både i Sverige och i världen. Växjö stift har
skogsbruket miljömärkt i PEFC- och FSC®- syste-
met. Arbetet med skogcertifieringen är omfattande
och kräver engagerade och kompetenta skogvaktare
och skogsarbetare. Certifieringen innebär att sko-
gen skall skötas och producera råvara på ett miljö-
riktigt och hållbart sätt. Lite förenklat kan
skogscertifieringen sammanfattas i en standard för
skogsbruk, miljön och människan. I skogsbruks-
standarden regleras skogsskötsel och virkesproduk-
tion, i miljöstandarden återfinns hänsyn till
biologin och i den sociala standarden beaktas av ar-
betsmiljö och relationen till allmänheten.

Växjö stift förvalta lite drygt 2 % av skogsmark-

sarealen inom stiftet som omfattar fyra geografiska
områden; Växjö-, Nybro-, Ljungby- och Sävsjö
skogvaktardistrikt. Stiftsskogvaktare i Sävsjö distrikt
heter Jonas Carlsson. Jonas har erfarenhet och goda
kunskaper i skogsskötsel och hur man planerar för
att ta hänsyn till biologisk mångfald, kulturminnen
och andra miljövärden. Att värna rekreationsvär-
den och relationen till allmänheten är också en
självklarhet även om det inte alltid går att möta alla
önskemål. Lite förenklat kan man säga att Jonas är
arkitekt bakom det som händer i skogen på kyrkans
fastigheter i Sävsjö distrikt som inkluderar Tofteyds
pastorat. Fastigheter som Jonas förvaltar i Tofteryds
pastorat är:

• Tofteryd prästgård 4:1

• Hagshult 1:1

• Ljussegren 1:4

• Åker 1:1

Växjö stift har en hög miljöprofil och arbetar trovärdigt med
artbevarande, socialt ansvarstagande med lokal förankring
samtidigt som vi sköter skogen så att den genererar en hög
och jämn avkastning till våra församlingar säger Stiftskog-
vaktare Jonas Carlsson.

Skogsarbetare Peter Sander stämplar en rotpost på en av
kyrkans fastigheter. Hänsynskrävande miljöer utmed en
bäck och kommer att sparas från avverkning och även
några äldre ekar som med tiden kommer att utveckla höga
naturvärden.

Att vårda och vörda skogen
Text och foto: Mattias Magnusson, specialist inom skog och miljö, Växjö stift
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Eftersomdet är stora arealer, ca 13 000 hektar skog på
ett skogvaktardistrikt som är spritt över mer än
hundra fastigheter, har han god hjälp av sina fyra
skogsarbetare Peter Sander,Göran Rydberg, Jan-Erik
Johansson, Hjalle Mobärg och sina avverkningsen-
treprenörer. Att vårda relationen med sina anställda
och entreprenörer är viktigt för att resultatet i sko-
gen ska bli bra.Genom att visa uppskattning, intresse
och följa upp det dagliga arbetet blir relationenmel-
lan utförare och beställare långsiktig och hållbar, inte
bara ekonomiskt utan ekologiskt och socialt.

Det goda förvaltarskapet är väsentligt i kristen
tro. Det innebär långsiktighet och en vördnad för
skapelsen. Skogskötsel är därför också ett sätt att i
praktisk handling ge uttryck för den kristna tron.

Kontaktuppgifter:
Stiftskogvaktare Jonas Carlsson
Brädgårdsgatan 13
576 33 SÄVSJÖ
telefon: 0470-77 37 85
e-post: jonas.c.carlsson@svenskakyrkan.se

Maskinentreprenören Lars Andersson har jobbat många år för Växjö stift och har ett genuint intresse för sitt arbete i skogen.
Här gallrar Lars ett skogsbestånd som är ca 40 år och för att minimera körskador risar han stickvägen med ris och toppar.

Skogsarbetaren Jan-Erik Johansson är nöjd med sitt dags-
verke i skogen och diskurerar åtgärden med skogvaktare
Jonas Carlsson. Han har röjt ett bestånd som är mycket
stamtätt; normalt sett röjer man ca två gånger med unge-
fär fem års mellanrum. Arbetet i skogen är ibland tungt
men oftast roligt säger Jan-Erik.
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Många av de gravstenar som står på våra kyrkogår-
dar står inte stabilt, det gäller äldre såväl som yngre
stenar. En del är enbart nedtryckta
några centimeter i marken. De
utgör en säkerhetsrisk och kan
skada både personal, besökare och
även stenen själv. Trots detta har det
tidigare saknats en standard för hur
gravstenar skall monteras för att
vara säkra.

Nu kommer kyrkogårdsförvalt-
ningarna runt om i landet att till-
lämpa enhetliga rutiner när de
kontrollerar gravstenarnas säkerhet.
Anledningen till de nya reglerna är
en dödsolycka i Bollebygd, som in-
träffade förra året, då en liten flicka avled efter att ha
fått en fallande gravsten över sig.

Reglerna för hur säkerhetskontollen på gravste-
nar ska genomföras har tagits fram av Sveriges

Lantbruksuniversitet på uppdrag av Centrala Grav-
vårdskommittén.

Ansvaret för säkerheten på kyr-
kogården är delat; kyrkogårdsför-
valtningen har ett ansvar för
arbetsmiljö och säkerhet för alla
som arbetar eller vistas på kyrko-
gården. Gravrättsinnehavaren an-
svarar för gravplatsen och stenen.

Det är den enskilde gravrättsin-
nehavaren som ansvarar för att en
instabil sten åtgärdas.

Arbetet med att bedöma gravste-
narna på våra kyrkogårdar kommer
att påbörjas under våren 2013.
Skulle en sten vara instabil kommer

gravrättsinnehavaren att meddelas om detta och få
ytterligare information.

Hälsningar från personalen på kyrkogården.

Gravstenssäkerhet

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor  
i kampen mot hungern i världen.

BJUD NÅGON
DU INTE KÄNNER

PÅ LUNCH!



15

Kyrkråttorna av Johan Thelander

Växjö stiftsstyrelse beslutade i december att Tofte-
ryds, Åkers och Hagshults församlingar 1 januari
2014 läggs samman till en.Det nya namnet blir Skil-
lingaryds församling.

I Svenska kyrkan styrs arbetet av en kyrkoordning
(KO). Den beslutas det om i Kyrkomötet, som är
Svenska kyrkans riksdag. Dit väljs representanter
från olika nomineringsgrup-
per, som förr bestod av de van-
liga politiska partierna men
som nu kompletterats med
andra grupper som inte är po-
litiskt partibundna.

I de flesta mindre församlingar
(Skillingaryd är en av dem
med runt 3800 medlemmar)
finns det bara en nomine-
ringsgrupp. Den brukar bestå
av människor som är engagerade i kyrkans verk-
samhet på lokalplanet,men det är fritt för vem som
helst att etablera en nomineringsgrupp. Inför årets
val vet vi inte hur många nomineringsgrupper det
blir, eftersom våra tre församlingar nu läggs sam-
man till en.De ”gamla” församlingarna hade var sin
grupp.

Vid kyrkovalet vart fjärde år (nästa val är 15 sep-
tember 2013) väljer medlemmarna i Svenska kyr-

kan i Skillingaryd ett kyrkofullmäktige (KF) på 15
personer plus ersättare. Dessa väljer i sin tur perso-
ner som representanter till olika funktioner, bl.a. ett
kyrkoråd på minst åtta personer plus kyrkoherden
som är självskriven. Kyrkorådet (KR) blir motsva-
rande styrelse.

KR föreslår vilka mål och medel man ska ha i verk-
samheten. KF beslutar om de
ekonomiska ramarna för verk-
samheten. Personal och frivil-
liga utför arbetet efter dessa
riktlinjer.

Kyrkorådet kan utse
mindre arbetsgrupper som ar-
betar med att lägga fram för-
slag i specifika frågor. Just nu
finns ett arbetsutskott, ett kyr-
kogårdsutskott och ett fastig-
hetsutskott.

Kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla försam-
lingsmedlemmar och anställda. KF:s och KR:s pro-
tokoll och handlingar är offentliga, dvs alla har rätt
att se dem. På anslagstavlan utanför Skillingaryds
församlingshem meddelas när ett protokoll är ge-
nomgånget av en justeringsperson som har kollat
att allt är rätt skrivet. Handlingarna kan hämtas på
församlingsexpeditionen under expeditionstid.
Ring gärna innan så att personalen kan förbereda.

Hur styrs en församling?



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

Kyrkoherde
Jan Hyllstam
733 51, 0730-60 90 40

jan.hyllstam@svenskakyrkan.se

Präst
CristinaVirdung
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 (Sjukskriven t.o.m 15/5)
733 55, 0727-44 86 00

mona.daka@svenskakyrkan.se

Diakoni (vik. 50%)
Thomas Hjelm
733 55

thomas.hjelm@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
Bo Ekros
37 57 82

bo.ekros@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


