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Musik ska byggas utav glädje…
Av glädje bygger man musik! Ja, det
är verkligen sant! Jag cyklar hem alldeles upprymd efter en heldag med
pastoratets alla kyrkokörer. Hela kroppen får ny energi av sång och samhörighet. Tänk bara känslan att få vara en
av sextio röster i en åttastämmig kanon
som pulserar av ett taktfast: ”Nu är kommen den lyckliga tid, nu är kommen den
lyckliga tid,” samtidigt som ”Den blomstertid nu kommer” strömmar ur pianot!
Sång och musik har alltid funnits i mitt
liv: Vid barndomens sängkant, vid lägereldar i skogen, i instrumentalgrupper, i kyrkorum, i körer och i folkmusiksammanhang. Jag skulle ha svårt att
leva utan musik helt enkelt, och den
här legenden tycker jag mycket om:
När Gud hade skapat färdigt himmel
och jord och just lagt sig för att vila, hördes ett mummel och ett viskande från
änglarna som oroligt flaxade hit och dit.
”Tyst!” sa Gud. ”Jag försöker sova!” En liten ängel vågade sig ändå fram och sa:
”Förlåt att vi stör, men Du har glömt något mycket viktigt! Du har glömt att skapa musiken!” Då reste sig Gud igen och
skapade musiken. Och så, med ens, började fåglarna kvittra, trädkronorna susa,
bäckarna brusa och änglarna jubla. Och
Gud såg att det var gott! Sjung lovsång
alla länder, och prisa Herrens namn!
Lena Blomquist
Komminister

   
  

  

			 Om Bach ursäktar!
Anna-Karin Palm kåserar. . .

O VAD JOBBAR du med då?
Kavaljeren på dansgolvet stelnar till.
- Kyrkomusiker?
Oftast kommer en diffus uppfattning fram om vad en kantor gör
och är. Annars har inte jag mött
några större fördomar mot mig som
kyrkomusiker i mitt yrkesliv. Nå,
vad är det bästa med musik? Det
bästa med musik är detta:
Den får en att uppleva andra världar och dimensioner!
När man musicerar är man i en
bubbla, i en värld där man är
onåbar. En slags total närvaro.

Nå, vad är kyrkomusik för mig? Det
är den musik jag framför i gudstjänst. Detta kan vara olika genrer
utförda på olika intrument. Musiken
är det språk som fortsätter att levandegöra där orden inte räcker till.

MINA
IDOLER
INOM
musikens värld är så där rätt upp:
Beatles och Jimi Hendrix!
En härlig kombination är jazz,
barock och folkmusik, för de
har
så
mycket
gemensamt!
Jag vill också nämna: Stenhammar, Britten, Techno - högt, så
det stör hjärtrytmen! Min lista kan göras lång. All musik är
bra musik - bara den utförs väl.

MUSIKEN I FRAMTIDENS kyrka
är lika viktig som den alltid har varit. Att det finns kompetenta musiker att tillgå och som kyrkan har
möjlighet att anställa är viktigt för
musikens fortlevnad. Om inte? Ja
då är det väl Spotify som gäller.
Vem vet? Den som lever får se...

JAG ÖNSKAR ATT musiken ska
väcka delaktighet och igenkännande när du är i kyrkan. Vad är tillåtet
att spela i kyrkan då? Det handlar
snarare om vad som är genomförbart vid just det specifika tillfället
när det gäller färdighet och vad
man har för instrument att tillgå.

NÅ? OM NU BACH ursäktar? Att
jag nämner Robert Broberg före
Bach! Inget ont om den senare
men Robban har så finurliga ordlekar. Hans sätt att fånga en publik! Hans kroppsspråk, hans färdigheter har jag användning av
när jag musicerar i gudstjänsten.
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Nytt från pastoratet 					

Katekumenat Vuxenväg till tro
Söker du ett sammanhang där
Du som vuxen kan samtala och
reflektera över livsfrågor? Känner
Du dig som en sökare, nyfiken på
vad kristen tro kan vara eller vill
fördjupa din tro och är intresserad
av att delta i en samtalsgrupp?
Då kanske katekumenatet är någonting för Dig.
Vi avser under kommande år
(2011- 2012) i vårt pastorat driva
en samtalsgrupp för vuxna om
kristen tro.
Vi träffas Måndagar
kl. 19.00 - 21.30, udda veckor,
med start 29 augusti. Lokalen
kommer att växla mellan församlingshemmen i vårt pastorat. En
kaplan/präst, Ingrid Knutsson
Starck, är knuten till gruppen.
Välkommen att kontakta någon
av oss för mer information och för
Din intresseanmälan:
Arne Johansson:
eller 		
Ann Agdén:
Birgit Ahlström:

0478-401 24
070-227 15 94
0478-121 15
0478-230 43

Du kan också läsa mer om
katekumentatet på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/
lessebo-hovmantorp
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Kyrkoherden
i Globen Hotell
Svenska Kyrkans arbetsgivarförbund
hade den 11-12/5 en arbetsmiljökonferens på Globen Hotell i Stockholm. Temat var ”Ledarskap och hälsa” och vid
ett inslag som handlade om ledarskap i
strukturförändring fick vi i vårt pastorat
vara det goda, lokala inslaget. Ingrid
Knutsson Starck fick således berätta
om att vara ledare i tider av strukturförändring, en ”resa” som har de flesta
ingredienser. Det blev en berättelse
som många kunde känna igen sig i.

					 Nytt från pastoratet
STORT TACK TILL
Livsloppets
alla medverkande
och sponsorer!

Behöver du någon att
prata med?

Våra präster & diakoner är
tillgängliga för enskilda samtal.
Information på sista sidan,
”Kontakta oss”!

Tack!

För att Du bidragit till
fasteinsamlingens goda
resultat!

Lessebo		
Ekeberga		
Ljuder
		
Hovmantorp		
Sammanlagt =		

15 520 kr
21 742 kr
6 785 kr
13 640 kr
57 687 kr!

Vi skickar ett stort grattis till
vinnaren Lena Karlsson,
Hovmantorp!
Tillsammans har vi gjort allt
för att utrota hungern och kan
bidra med nästan 58 000 kr till
årets fastekampanj!
Sponsorerna till Livsloppet var:
Margaretas Inredning
& Presenter
M Hårstudio
Motell Glasblåsaren
Elektroskandia AB
Lundens Växthus
CE-kläder
Sakral textil
Bowling & Nöje
Konditori BM:s
Raimo & Gunilla Ahtee
Rosenlunds Blommor &
Trädgårdscenter
Folkets Hus Hovmantorp
Gökaskratts camping
Lessebo bibliotek
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Sommarkyrkan
Tisdag 28 juni kl. 19.00
Kyrkogårdsvandring
med Ulla Carlson
Tisdag 19 juli kl. 21.00
Veckomässa med solosång
av Linda Andersson
Tisdag 16 augusti kl. 19.00
”Kura skymning”
på Ekebacken
Internationella gruppen
Tisdag 23 augusti kl. 21.00
Veckomässa med orgelmusik
Ingrid Knutsson Starck,
Olle Persson

Sopplunch
Den 14/6 serveras silllunch
istället för soppa och därefter
blir det ett sommaruppehåll.
Soppluncherna återkommer
med början tisdagen den 23/8.
Välkomna!

Veckomässor
Veckomässa firas i Lessebo
kyrka varje tisdag kl. 8.30
under hela sommaren med
undantag för den 19/7 och 23/8
då mässan istället firas på
kvällen kl. 21.00

Berghälla
Varannan torsdag kl. 13.30
16/6
30/6
14/7
28/7
11/8
25/8
8/9

Mässa
Andakt
Andakt
Mässa
Andakt
Andakt
Mässa

Varmt tack!
Varmt tack till alla er som på
olika sätt bidrog till att vår
pastoratshögtid den
13 mars blev en minnesvärd
och högtidlig fest! Jag
kommer att bära med mig
denna fantastiska dag och
det mottagande som jag fick
under lång tid framöver.
Ingrid Knutsson Starck

6

En kantors liv

  

”EN KANTOR JOBBAR VÄL bara på
söndagarna?” Vill du gå hem hos en
kantor så är det nog inte den replik du
bör använda dig av, för så särskilt sann
är den ju inte. Men hur många av oss
vet egentligen vad en kantors arbetsuppgifter innehåller? Jag intervjuade
en av pastoratets kantorer, Olle Persson, om hur hans liv och vardag ser ut.
OLLE HJÄLPER MIG att få klarhet i
arbetssysslorna: ”Det är kantorn som
svarar för musikverksamheten i församlingen.
Förutom att spela orgel
på söndagens gudstjänst
innebär det också att
leda körövningar, spela
på olika förrättningar
som dop, vigslar och begravningar men även
på veckomässor och
andakter på äldreboenden.” Olle framhåller att
mycket tid går åt till att
planera och förbereda och inflikar
att också arbetet i konfirmandverksamheten och i andra grupper ska
räknas in bland arbetsuppgifterna.
DET KÄNNS JU SOM om dagarna är
ganska fulltecknade. Hur hinner du
med att öva för egen del? ”Jag tycker
naturligtvis att jag övar alldeles för sällan. Har jag en stund över några gånger i veckan så övar jag mest på stycken
som jag kan använda som postludium
på söndagens gudstjänst” säger Olle.
NÄR JAG FRÅGAR HUR hans väg till
att bli kantor ser ut berättar han om
den nya organisten i hans ungdoms

hemförsamling som fick honom att inte
bara ta upp pianospelandet efter några
års uppehåll utan också börja sjunga
i kyrkokören. Därifrån togs steget till
att börja spela orgel, något som efter
gymnasiet mynnade ut i en kantorsexamen. Att det var kantor Olle skulle bli
var ändå inte hugget i sten. Det dröjde
till efter lumpen innan han bestämde
sig, då han under tiden han läste musikvetenskap i Lund också vikarierade
för en studiekamrat som var kantor.
MEN HUR GÖR MAN DÅ för
att variera sig i arbetet som
kantor, för att få nya idéer till
körer och gudstjänster? Olle
berättar att han har notabonnemang på nyutkomna körnoter från några olika musikförlag och där finns mycket
inspiration att hämta. Möten
med människor i olika sammanhang kan ge värdefulla
tips och ibland är det helt
enkelt så att han hör något som han
tycker skulle vara roligt att prova på.
OM MAN INTE HAR musiken som
profession kan det vara avkopplande
att komma hem från jobbet och lyssna
på skön musik men hur gör man för att
varva ner när man lever med musiken
under arbetstid? Olles recept visar sig
vara att spendera mycket tid tillsammans med sin ettåriga hund Diva och
när hon har aktiverats nog kan Olle fortsätta koppla av med en god bok! Frågan är bara i vilken kategori hans trombonspelande i Glasriket Symphonic
Band hamnar – är det jobb eller fritid?

         7

Hembygdens dag

Sommarkyrkokvällar
med helgmålsbön i kyrkan
Lördagar kl. 19.00
Lördag 2 juli
”Erlands livsresa”
Erland Johansson
Lördag 9 juli
”Om Ljuders kyrka”
Börje Nilsson i Backa berättar
mer om kyrkan i Ljuder
Lördag 16 juli
”Tid att gå vidare”
Sång och musik med Saras
Trio; Sara Wåhlin, Michael Petersson & Eric Bratt.
Lördag 23 juli
”Vilken underbar värld”
Glimtar från musikalernas värld
Nina Fält, Maria Jensen &
Christina Johansson
Lördag 30 juli
”Min plats på jorden”
Sånger i glädje och sorg
Birgitta Nilsson & Christina
Johansson
Lördag 6 augusti
”Klassiska pärlor på flygel”
Tomas Holdar
88

Gudstjänst i Ljuders kyrka
Söndag 31 juli
kl. 13.00
Gästpredikant från Dalarö:
Christer Hugo

Musik i glasriket
invigning
31 juli kl. 18.00
Hembygdsparken
20.00 Lill Lindfors
i Ljuders kyrka
Obs! Inträde till Musik
i glasriket!

Minnesotadagen

i Ljuders kyrka
14 augusti kl. 11.00
Svensk/amerikansk gudstjänst

Hyttgudstjänst

Skrufs glasbruk
11 september kl 14.00
Johansforsoktetten

TACK!

Jag vill rikta ett varmt tack till kyrkorådet
& församlingen som hörsammat min önskan till en flygel och gjort den till verklighet!
Tack för att Ni tycker musiken är viktig.
Nu står det en mycket vacker välklingande Yamahaflygel i mörk mahogny framme i koret i kyrkan!
			
Christina

Furugården

Torsdagar 14.30
23/6 Andakt
18/8 Andakt
7/7 Mässa
1/9 Mässa
21/7 Andakt
15/9 Andakt
4/8 Mässa

Årets påskspel i våra kyrkor!
I årets påskspel deltog anställda och frivilliga krafter från alla
våra fyra församlingar! Berättelsens utgångsläge var Jesu
sista tid på jorden, passionshistorien från evangelierna. För
manuset stod Tomas Holdar. Nästa satsning gör vi till årets
julspel och vi ser fram emot att bjuda in samtliga grundskolor
runt om i vår kommun i år igen! På återseende!
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Fler män behövs i våra körer!
Gunilla Strömblad och Marianne
Lenk, från Hovmantorp, sjunger
båda i Hovmantorps kyrkokör.
Med värme och glädje i rösten
berättar de om sina upplevelser
om att sjunga i kör.
- JAG BÖRJADE I ”Alla kan
sjunga kören” för ca. 12 år sedan. Jag längtade efter att få börja
sjunga, berättar Gunilla. Gemenskapen och den glädje jag får
uppleva när vi träffas och sjunger tillsammans är obeskrivbar.
- Jag är relativt
nyinflyttad i Hovmantorp och ville
lära känna nya
människor och
tänkte att kören skulle kunna vara en bra
grund till nya
b e k a n t s k a p e r.
Dessutom har jag alltid velat lära
mig att sjunga. Nu fick jag två flugor i en smäll!, berättar Marianne.
- ALLRA ROLIGAST blir det när
hela pastoratets körer träffas och
sjunger tillsammans, säger Gunilla. Och Marianne håller med:
- Sist träffades alla körerna på en
lördag och vi fick träffa en sångpedagog från Växjö som lärde
oss oerhört mycket. Alltifrån rytm
och sångteknik till att hitta glädjen i att sjunga med andra! Att
ha funnit min personliga stämma, att kunna läsa noter och
förstå musikens grunder är oerhört givande och utmanande!
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- VI BEHÖVER dock fler män i
kören! berättar Marianne. Och
Gunilla flikar in: - Ja verkligen! Vi
behöver basstämmor och tenorer!
Kom med och pröva och se hur
vi har det. Ha inga prestationskrav eller orimliga förväntningar,
utan kom med och bara va med!
- Givetvis vill vi ha både fler kvinnor och män i kören, så det är
bara att fatta modet och komma
med och pröva, säger Marianne.
- LIVET ÄR andefattigt utan musik och det är bra
att kyrkan vågar
öppna sina dörrar
för nya uttryckssätt, alltifrån dikter och poesi till
soul och saxofon i
kyrkorummet. Gunilla håller med:
- Jag minns ”Gubbröra & Kjoltyg” i
vintras där dragspel, gitarr och
bas utgjorde en härlig blandning
till kända psalmer, när vi sjöng
i kyrkan. Det var verkligen bra!
- VI I KYRKAN SKULLE verkligen kunna använda oss mer
av musikens verktyg ute i våra
samhällen, alltifrån till att sjunga
mer i olika sammanhang till att
vara öppen för fler musiker och
låta ungdomar ta mer plats i
kyrkorummet, säger Marianne.
- Ja det är viktigt att kyrkan har respekt för sina körer och vågar marknadsföra sina körer mer, som i tidningar och i media, avslutar Gunilla.

Musik i sommarkväll
Torsdagar kl. 19.00

Torsdag 16 juni
”Kör i sommarkväll”
Hovmantorps kyrkokör

Torsdag 23 juni
”Summertime”

Emma Fält, sång
Agneta Preifors Ståhl, piano

Torsdag 30 juni
”Musik genom sex sekler”
Håkan Martinsson, orgel

Torsdag 7 juli
”Du som gjorde vår värld
så vacker”
Claes Göran Gunnarsson,
Christina Fritzson;
sång & piano.

Torsdag 14 juli
”Tre herrar musicerar”

Marcus Silvander, Markus Kroon,
Jimmy Lönnetun,
sång & piano

Torsdag 21 juli
”Saxofon, sopran & piano”
Åsa Elisabeth &
Carl Henric Fernandi

Torsdag 4 augusti
”Gott & blandat”

Alexandra & Mikaela Brorsson; sång,
fiol, piano

Kyrkresa

Söndagen den 18 september
kl. 9 - 18
En heldagsresa ”ut i det blå”
med gudstjänstbesök, lunch,
natur & kulturupplevelser &
eftermiddagskaffe.
För mer information om
kostnad & anmälan, senast 8 september, ring Lena Blomquist
på tfn. 344 12 eller maila:
lena.blomquist@svenskakyrkan.se
Alla är välkomna!

Helgmålsbön

I minneslunden vid kyrkan alla
lördagar i juli kl. 18.00
Lekmannaledd

Tycker du om blommor?

Vill du bidra med blommor till kyrkan
någon helg i sommar? Plocka vilda, eller
hemma i trädgården! I så fall: Gå in i vapenhuset i kyrkan. Där ligger en lista med
datum & lite närmare instruktioner om det
praktiska. Eller ring Lena Blomquist på
tfn. 344 12.

Gudstjänster på Bore &
Sjöglimten!
Sjöglimten 15.30
Bore kl. 13.30 30 juni mässa
28 juni mässa
14 juli andakt
13 juli andakt
28 juli mässa
26 juli mässa
11 augusti andakt
10 aug andakt
25 aug obs!
mässa i prästgården
23 aug mässa
8 sept andakt
7 sept andakt
20 sept kl. 14 mässa i kyrkan för båda!
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Musik i
sommarkväll
22 juni kl. 19.00
”Barockfrossa med
Musica Åfors”
Åsa Cederholm, sång
Willi Österberg, viola da gamba
Gitte Lind, blockflöjt, sång
Anna-Karin Palm, cembalo
Åsa Schmähl, violin
Vi spelar och berättar om musiken
från 1600 - 1700-talet.
Snittar och ett glas cider.

6 juli kl. 19.00
”Jazz och Jussi”
Jussi Björling 100 år 2011
Anders Nilsson, tenor
Jocke Wikström, trumpet
Leif Dahl, orgel & piano
Kända Jussiklassiker, några sommarpsalmer och välkända jazzdoftande
sånger!

Sommargudstjänst
På servicehuset
20 juli kl. 14.00

20 juli kl. 19.00
”Vänta, det kan jag”
Växjömusikerna
Sara Niklasson &
Maria Willstedt
Nostalgiskt och nyskapande med
sång, piano gitarr.
Sara är känd sedan tidigare i
Ekeberga samt som solist i Kosta
Musikkår. Marika är etablerad i den
svenska musikeliten, senast som
pianist i SVT:s ”Så ska det låta”.

17 augusti kl. 19.00
”Om sommaren sköna”
Yvonne Thuvesson Rosenqvist,
sopran
Åsa Sundstedt, accordeon
Jan Hydbring, piano
Från Dalakoraler till Haydn, tango
och Mozartarior.
Allt ackompanjerat av den
spännande mixen accerdeon
och piano.

Terminstart

Luncher och körer startar v. 35
tis 30/8.
Barngrupperna startar v. 36
mån 5/9.
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Instrumentens
Drottning
NÄR DU HAR VARIT i kyrkan har
du kanske någon gång undrat: ” Det
där som väsnas där uppe på orgelläktaren, hur funkar det egentligen?” En kyrkorgel är ett väldigt
speciellt instrument, så jag ska försöka förklara lite hur den fungerar.
KYRKORGELN KALLAS ibland ”Instrumentens drottning” därför att den
är så säregen och komplex. Varje
större orgel är unik och byggd särskilt
för det kyrkorum där den ska ljuda.
En orgel byggs först färdig på orgelbyggeriet, sedan plockas den ner och
transporteras till kyrkan, där den ska
stå, och byggs upp igen. Sedan ska
den intoneras. Intonatören går igenom alla piporna och justerar dem så
att de låter så bra som möjligt. När allt
är klart brukar man ha en högtidlig invigning av orgeln. Hela den här proceduren från beställning till invigning
kan ta flera år. En medelstor orgel kan
kosta upp till 10 – 15 miljoner kronor.
HUR FUNGERAR ORGELN DÅ?
Det som låter är ju piporna och några av dem kan man se, men det är
bara fasadpiporna. Innanför fasaden
finns massor av pipor som inte syns.
Jag räknade ut att orgeln i Lessebo
kyrka har ungefär 1200 pipor och
den orgeln är inte speciellt stor. Den
har 21 stämmor, två manualer och
pedal. Det kan vara roligt att veta,
att världens största och fungerande,
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piporgel finns faktiskt i ett varuhus, i
Macy´s i Philadelphia. Den har 6 manualer och pedal och 28.543 pipor.
PIPOR, JA. Det finns två sorters pipor i en orgel. Den ena sorten, och
den som det finns flest av, kallas labialpipor. Labium betyder läpp och tonen bildas när luften pressas igenom
en springa i pipan och mot labiet. Då
börjar luften inne i pipan att svänga,
precis som i en blockflöjt. Vilken ton
det blir beror på hur lång pipan är och
ifall den är öppen eller täckt. En täckt
pipa klingar en oktav, alltså åtta toner,
lägre än en öppen pipa som är lika
lång. Labialpiporna kan vara tillverkade av trä eller metall, oftast en legering av tenn och till exempel koppar.
DEN ANDRA SORTENS pipor
kallas tungpipor eller rörverk. I en tungpipa är det en metalltunga som svänger när luften pressas genom röret som
tungan är fäst vid. Så fungerar också
munspel och dragspel och man kan
höra, när organisten spelar med en
tungstämma, att det blir en sorts ”surrande” klang. Tonhöjden bestäms av
hur lång del av tungan som får svänga.
I pipan finns nämligen en så kallad
stämkrycka, en kraftig och böjd metalltråd, som trycker mot tungan och som
man kan knacka upp och ner för att
ändra tonhöjden, alltså stämma pipan.
En tungpipa kan se ut nästan hur som
helst, men det vanligaste är en trattfor-

mad, en så kallad uppsats av metall.
Piporna är uppdelade i stämmor eller
register. Ett register är en rad med pipor
som låter likadant. I varje register finns
oftast 56 pipor till manualstämmorna
och 30 pipor till pedalstämmorna.
MEN HUR FÅR MAN piporna att
låta då? Det börjar med en vanlig elektrisk fläkt. Förr i tiden hade man orgeltrampare eller kalkant, som han hette
med ett finare namn. Från fläkten går
luften genom kanaler till en eller flera
magasinsbälgar, som ser till att luften
håller ett konstant tryck, för annars
skulle tonen svikta när man spelar
flera toner på en gång. Från bälgen
går luften sedan till luftlådan som sitter precis under piporna och när organisten trycker på en tangent eller på
en tast, som man spelar med fötterna,
som är en ”tangent” i pedalklaviaturen, öppnas en ventil och luften kommer fram till pipan så att den kan låta.
TANGENTERNA OCH DET andra
som organisten använder, sitter i något
som kallas spelbord. Spelbordet består
av en eller flera manualer, dvs tangentrader som man spelar med händerna,
och pedalklaviatur med ca 30 taster.
I spelbordet finns också register - andrag, ett till varje stämma. Det är spakar som organisten drar ut eller skjuter
in när han eller hon vill ha med eller
ta bort en stämma i registreringen.
VARJE MANUAL I ORGELN går till
en grupp av stämmor som kallas verk,
till exempel huvudverk, öververk,
svällverk eller pedalverk. När man
tittar på en orgel kan man ibland se
den här uppdelningen tydligt, men i
orglarna i vårt pastorat är det mesta

gömt bakom fasaden, utom i Lessebo
kyrka. Där ser man att i läktarbarriären
finns i mitten något som kallas ryggpo
sitiv, därför att det är placerat bakom
ryggen på den som spelar. På båda
sidor om ryggpositivet är de så kallade pedaltornen, där pedalstämmorna
sitter, och längre in, ovanför huvudet
på organisten kan man se svällverket. Så heter det därför att det finns
”svällarluckor” som man kan öppna
eller stänga med en balanstrampa för
att det ska låta starkare eller svagare.
NU HAR DU FÅTT VETA litet om vad
det är som ligger bakom ”orgelskramlet” från läktaren. Om du besöker de
olika kyrkorna i vårt pastorat, kan du
ju lägga märke till att orglarna ser
väldigt olika ut och framför allt låter
väldigt olika. Har du blivit nyfiken på
hur det ser ut bakom fasaden, så ta
kontakt med oss kantorer så visar vi
gärna. Vi har fina orglar i våra kyrkor och vi ska vara stolta över dem!
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KALENDARIUM
Detta händer i våra kyrkor 16/6 - 11/9 2011
Datum		

Lessebo

Ljuder

Hovmantorp

Ekeberga

To 16/6						
19.00
						
”Kör i sommarkväll”
						
Hovmantorps kyrkokör
______________________________________________________________
Sö 19/6
16.00		
11.00		
18.00		
11.00		
Heliga		
Mässa		
Sommarsalong Sönd.gtj
Sönd.gtj /TH
trefaldighets UC/GB		
Erland J/APS AJ/APS
Avtackning av
dag				
		
Göran Johansson
							
Vi gratulerar AKP
______________________________________________________________
On 22/6							
19.00
						
Musik i sommarkväll
				
”Barockfrossa med Musica Åfors”
______________________________________________________________
To 23/6					
19.00
					
Musik i sommarkväll
					
”Summertime”
______________________________________________________________
Lö 25/6		
Se övr.
11.00		
14.00
14.00
Midsommar
Friluftsgtj
Friluftsgtj
Friluftsgtj
dagen 		
Hembygdsparken Predikostenen
Hyttgården
		
HHR/APS
LB/APS		
UC/BF
______________________________________________________________
Sö 26/6
20.00		
11.00		
18.00
Se övr.
Johannes
Mässa		
Friluftsgtj
Sönd.mässa
döparens
UC/AKP
vid Korset
LB/AKP
dag				
LB/TH
______________________________________________________________
Ti 28/6			
19.00
			
Kyrkogårdsvandring
			
UC
______________________________________________________________
To 30/6					
19.00
						
Musik i sommarkväll
						
”Musik genom sex sekler”
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  KALENDARIUM
Datum		

Lessebo

Ljuder

Hovmantorp

Ekeberga

Lö 2/7				
19.00		
18.00
			
Helgmålsbön
Helgmålsbön/Arne
		
”Erlands livsresa”
______________________________________________________________
Sö 3/7		
14.00		
18.00		
Se övr.
11.00
2 e tref.
Miljömässa
Kvällsmässa		
Sönd.gtj
		
Rosengården Kyrkans kor		
GD/BF
		
UC/BF
UC/IKS
______________________________________________________________
On 6/7								
19.00
						
Musik i sommarkväll
							
”Jazz & Jussi”
______________________________________________________________
To 7/7						
19.00
					
Musik i sommarkväll
				
”Du som gjorde vår värld så vacker”
______________________________________________________________
Lö 9/7				
19.00		
18.00
		
Helgmålsbön Helgmålsbön/Inga
			
”Ljuders kyrka”
______________________________________________________________
Sö 10/7		
18.00		
11.00		
14.00		
11.00		
3 e tref.		
Mässa		
Friluftsgtj
Friluftsgtj
Sönd.mässa
		
IKS/AKP
Åkerby
Ormeshaga
LB/APS
				
vägskäl
LB/APS
			
IKS/AKP
______________________________________________________________
To 14/7					
						
						

18

			
		
		

19.00
Musik i sommarkväll
”Tre herrar musicerar”

  KALENDARIUM
Datum		

Lessebo

Ljuder

Hovmantorp

Ekeberga

Lö 16/7			
19.00		
18.00
		
Helgmålsbön Helgmålsbön/Kerstin
			
”Tid att gå vidare”
______________________________________________________________
Sö 17/7		
10.00		
18.00		
10.00
18.00		
4 e tref.
Mässa		
Skruvs kapell Sönd.mässa Tema gtj
		
IKS/AKP
Kvällsmässa
LB/APS ”Sol, vind & vatten”
				
IKS/AKP			
LB/APS
______________________________________________________________
								
Ti 19/7		
21.00
		
Veckomässa med sång av Linda Andersson
		
IKS/OP
______________________________________________________________
On 20/7							
19.00
					
”Vänta, det kan jag”
			
Växjömusiker Sara Niklassson & Marika Willstedt
______________________________________________________________
To 21/7						
19.00
						
Musik i sommarkväll
						
”Saxofon, sopran & piano”
______________________________________________________________
Lö 23/7				
19.00		
18.00
		
Helgmålsbön
Helgmålsbön/Siw
”Vilken underbar värld”
______________________________________________________________
Sö 24/7
18.00		
Se övr.
10.00		
14.00
ApostlaMässa			
Sönd.gtj
Friluftsgtj
dagen		
IKS/OP				
IKS/CJ		
Skärgöl
							
Samarbete med
							
Lenhovda/UC/OP
______________________________________________________________
To 28/7					
						
			

19.00
Musik i glasriket
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     KALENDARIUM
Datum		

Lessebo

Ljuder		

Hovmantorp Ekeberga

Lö 30/7			
19.00		
18.00
			
Helgmålsbön Helgmålsbön/Arne
			
”Min plats på jorden”
______________________________________________________________
Sö 31/7
10.00		
6 e tref.
Mässa		
		
TH/CJ		
				
				

13.00		
10.00		
Sönd.gtj
Sönd.gtj
Hembygdsdag AJ/IKS
Christer Hugo/
CJ

18.00
Sönd.mässa
TH/IKS

				
20.00
				
Musik i glasriket ”
______________________________________________________________
To 4/8						
19.00
						
Musik i sommarkväll
						
”Gott & blandat”
______________________________________________________________
Lö 6/8				
19.00
				
Helgmålsbön
				
”Klassiska pärlor på flygel” /TH
______________________________________________________________
Sö 7/8		
10.00		
14.00		
18.00		
11.00		
Kristi		
Friluftsgtj
Friluftsgtj
Sönd.mässa
Sönd.gtj
förklarings
HembygdsKorpamoen
TH/AJ		
TH/AJ
dag		
parken		
HHR/OP
		
Solist:
		
Birgitta Nilsson
		
HHR/OP
______________________________________________________________
Sö 14/8		
18.00		
8 e tref.		
Mässa		
		
TH/OP		
				
				

20

11.00		
Sönd.gtj
Minnesotadagen
HHR/CJ

14.00		
Friluftsgtj
Hembygdsparken
TH/OP

18.00
Sönd.mässa
HHR/CJ

  KALENDARIUM
Datum		

Lessebo

Ljuder

Hovmantorp

Ekeberga

Ti 16/8		
19.00
		
”Kura skymning” på Ekebacken / Int. gruppen
______________________________________________________________
On 17/8							
19.00
						
Musik i sommarkväll
						
”Om sommaren sköna”
______________________________________________________________
Sö 21/8
Se H-torp.
Se H-torp.
11.00		
Se H-torp.
9 e tref.						
Pastoratsmässa
						
Fredrik Modeus/LB/CJ
						
Inspirationsdag för pastoratet
______________________________________________________________
Ti 23/8		
21.00
		
Veckomässa med orgelmusik
		
IKS/OP
______________________________________________________________
Sö 28/8
10.00		
11.00		
10.00		
18.00		
10 e tref.
Mässa		
Kyrkmässa
Sönd.gtj
Friluftsgtj
		
IKS/CJ		
Kyrklunch
TH/AKP
Transjö
				
HHR/CJ			
TH/AKP
______________________________________________________________
Sö 4/9		
18.00		
11.00		
18.00		
11.00
11 e tref.
Mässa		
KyrkogårdsTaizémässa
Sönd.mässa
		
IKS/OP		
vandring
HHR/APS
IKS/OP
				
HHR
______________________________________________________________
Sö 11/9		
12 e tref.

10.00		
Mässa		
Konfirmand		
upptakt
		
UC/OP 		
				
			
			
			

11.00		
Hyttgudstjänst
Skrufs 		
glasbruk
Johansforsoktetten
Konfirmandupptakt
HHR/CJ

10.00		
Sönd.mässa
Konfirmandupptakt		
LB/APS		

18.00
Sönd.gtj
Konfirmandupptakt
TH/AKP
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AJ = Arne Johansson
AKP = Anna-Karin Palm
APS = Agneta Preifors Ståhl
BF = Barbro Fellinger
CJ = Christina Johansson
GB = Gunnar Borén
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Hur skulle de överleva tystnaden?

JAG HAR LÄNGE varit nyfiken på
att åka till Taizé, som är en liten by
i Frankrike, och när tillfället gavs
förra året så beslöt jag mig för att
åka. Med mig hade jag fem ungdomar från tonårsgruppen i Ekeberga, två ledare till och några ungdomar från Lessebo. Vi blev väl
omhändertagna när vi kom fram
av en svensk volontär. Det blev
många regler på en gång. Tystnaden var nog det största problemet
för tonårstjejerna. Hur skulle de
överleva tystnaden? Själv tyckte
jag att det lät helt underbart! Men
det visade sig att det inte var så
farligt när allt föll på sin plats.
Till denna plats kom broder Roger i början av 1940- talet. Han
ville starta en kommunitet som
skulle kännetecknas av enkelhet
och hjärtlig godhet. Han tog emot
folk som flydde från kriget. Detta
var början till något som har blivit väldigt stort. Idag är det ca 90
bröder som tillhör kommuniteten.
VI FICK TRÄFFA en svensk broder vid namn Johan. Han hade
varit i Taizé sedan 1963. Han berättade att de enbart levde på sitt
arbete. Bröderna har en ateljé där
de tillverkar keramik, smycken,
trycker böcker och spelar in CDskivor. Pengarna de får in från alla
besökare går till att underhålla
hela området och till maten vi besökare äter. Taizé är väldigt välbesökt och när vi var där så var det
ca 5000 personer till från olika delar av världen. Så det krävs en bra
logistik och att man hjälps åt med

olika sysslor, som att städa gemensamma utrymmen, hjälpa till
med maten och disken. Och det
fungerade väldigt väl när vi var där.
TRE GÅNGER PER DAG stannar
allting uppe på kullen där Taizé ligger. Klockorna kallar alla till bönen
i kyrkan. Hundratals och ibland tusentals ungdomar och vuxna från
hela världen ber och sjunger tillsammans med bröderna. Bibelläsning sker på flera språk och i mitten
av varje bön är det lång tystnad,
ett unikt tillfälle att få vila i tystnaden, släppa alla tankar och känna
närheten till Gud. Det är inte alltid
lätt att uppnå inre stillhet. Ibland
är vi uppenbarligen tysta och ändå
har vi stora diskussioner inombords, kamper med tänkbara motparter eller med oss själva. Men
här kunde jag verkligen känna en
hållplats i mina tankar, ett stillestånd för bekymmer. Jag ville inte
att tystnaden skulle ta slut, även
om jag satt på ett hårt stengolv
med en kroppsställning som inte
alltid var bekväm. Jag kommer att
åka tillbaka dit igen, det är en sak
som är säker. Att förmedla känslan
jag hade när jag var där, tillsammans med flera tusen andra, och
ändå ha en sådan närhet till Gud
går inte att beskriva i ord, det måste upplevas. Så om du får tillfälle
att åka dit, tveka inte! Att åka till
Taizé, är en plats där du kan finna
tystnad, eftertanke, samtal, frid
och kanske kraft till att gå framåt.
Marita Olsson
Församlingsassistent
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KONTAKTA OSS
LESSEBO-HOVMANTORPS
PASTORAT
Andrégatan 6
360 50 Lessebo
Tfn. Expedition 344 00
Fax 121 29
Epost: lessebo-hovmantorp.
pastorat@svenskakyrkan.se
Öppet: Månd. Tisd. Torsd. 10-12

Kamrer Ann-Charlotte Eskilsson
Tfn. 344 02
epost: ann-c.eskilsson@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent (vik) Helén Johansson
Tfn. 344 05
epost: helen.n.johansson@svenskakyrkan.se
Arbetsledande kyrkvaktmästare
Martin Salvén Tfn. 344 07
epost: martin.salven@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Ingrid Knutsson Starck
Måndag och fredag 9-10
Tfn. 344 04
epost: ingrid.knutsson-starck@svenskakyrkan.se

LESSEBO FÖRSAMLING

Komminister (vik) Ulla Carlson
Tfn. 344 08
Kantor Olle Persson
Tfn. 344 03
epost: olle.s.persson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Anna Folcker
Tfn. 344 06
epost: anna.folcker@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Kerstin Eriksson
Tfn. 344 10
Kyrkogårdsvaktmästare
Monika Åberg
Tfn. 344 11
säkrast. 9.30-10.00

     

Vår hemsida hittar du på:
  www.svenskakyrkan.se/
          lessebo-hovmantorp
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HOVMANTORPS
FÖRSAMLING
Hovmantops församlingshem
Storgatan 43
360 51 Hovmantorp

Komminister Lena Blomquist
Tfn. 344 12
epost: lena.blomquist@svenskakyrkan.se
Kantor Agneta Preifors Ståhl
Tfn. 344 13
epost: agneta.preifors.stahl@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Linda Mickelsson
Tfn. 344 14
epost: linda.mickelsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsvaktmästare Gustav Schönqvist,
epost: gustav.schonqvist@svenskakyrkan.se
Monica Lindstedt (vik)
Tfn. 344 16, Säkrast 9.00-9.30

EKEBERGA FÖRSAMLING
”Gula huset” Stora vägen 8
360 52 Kosta
Komminister Tomas Holdar
Tfn. 344 23
epost: tomas.holdar@svenskakyrkan.se
Kantor Anna-Karin Palm
Tfn. 344 25
epost: anna-karin.palm@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Marita Olsson
Tfn. 344 24
epost: marita.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Göran Johansson,
Lage Andersson, Claudia Schlich, Tfn. 344 26,
säkrast: 9.30-10.00
epost: claudia.schlich@svenskakyrkan.se

LJUDERS FÖRSAMLING
Ljuders Prästgård
360 53 Skruv

Komminister Harri Holdar Rouhiainen
Tfn. 344 18
epost: harri.rouhiainen@svenskakyrkan.se
Kantor Christina Johansson
Tfn. 344 19
epost: christina-astrid.johansson@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Anneli Ahtee
Tfn. 344 15 epost: anneli.ahtee@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Per Arnoldsson,
Susanne Neroth Ravn, Tfn. 344 20
Skruvs kapell Kyllevägen 1 Tfn. 344 21

