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Kyrkorna i Skillingaryds församling är 
byggda under olika tider i historien. I 
tider av svårigheter och umbäranden 

har människorna samlat sig kring kyrkorna. 
Det märks inte bara i dag när det inträffar svåra 
olyckor och kriser utan också i tidigare epoker i 
vår historia. Nu tar jag ut svängarna och är inte 
så detaljerad eller exakt när jag målar upp en 
bild av de tider då våra kyrkor byggdes.

Hagshults kyrka byggdes under medeltiden, 
kanske på 1300-talet när digerdöden härjade 
i vårt land. Mängder av människor dog. På en 
del håll blev det nästan folktomt. Mitt i denna 
tid av olycka och katastrof samlade folket här i 
bygden kraft och byggde den fina kyrkan som 
sedan har stått under århundraden ända fram 
till våra dagar. Där samlades man för att be, 
sjunga, ta del av Guds ord och sakramenten.

Åkers och Tofteryds kyrkor byggdes under 
1800-talet. Visserligen växte befolkningen i 
Sverige mycket på den tiden, men här i Små-
land var det många nödår. Maten räckte inte 
till. Många människor kunde inte bo kvar utan 
emigrerade till Amerika. Vi har läst Vilhelm 
Moberg böcker om hur folk emigrerade till 
Amerika på grund av de svåra förhållandena 
här. Trots den svåra nöden samlades folk för 
att bygga jättestora fina kyrkor där man kunde 
samlas till gudstjänst.

Skillingaryds kyrka är nyare och på ett vis mer 
ovanlig än de övriga kyrkorna. Den byggdes 
1941 mitt under ett brinnande världskrig. 
Hade människor inte annat att göra då än att 
bygga en kyrka kan vi tänka? Men tydligen var 

det oerhört viktigt för folk här i Skillingaryd 
att ha en kyrka där man kunde fira gudstjänst 
och möta Gud. Detta säger mycket. Folket här 
i bygden hade kunnat förbanna Gud och livet. 
De hade kunnat säga att när så mycket svårt 
händer, då kan det inte finnas någon Gud. Vi 
vill inte ha med Gud att göra. Vi bryr oss inte 
om kyrkan. Vi vill inte ha någon kyrka och ab-
solut inte bygga en ny. I stället gjorde de precis 
tvärtom. När livet var som svårast, vände de sig 
till Gud. De sökte inte bara Gud genom att gå 
till sin gamla kyrka. De samlade sig och byggde 
en ny kyrka. I tider av svåra kriser vände de sig 
till Gud. Det tyder på en oerhört stark tro på 
Gud och tro på framtiden.

Jag önskar att vi som lever och verkar i Skilling-
arydsbygden i dag skulle ha mer av den starka 
tron på Gud och vår framtid. Ibland händer 
det oss alla att livet är hårt mot oss. Vi utsätts 
för förluster av olika slag. Kanske förlorar vi en 
människa som betytt mycket för oss, ett arbete, 
en ägodel som var dyrbar. Det händer oss alla. 
Då önskar jag att vi gör som tidigare generatio-
ner här på platsen mot alla odds vågar vända 
oss till Gud och känna att tron bär oss och ger 
oss kraft att ta tag i våra liv och bygga på nytt.

You raise me up sjöng Josh Groban och West- 
life. Rör vid min själ sjöng Åsa Jinder och  
Sanna Nielsen. 
Gud om någon är den som 
kan resa dig upp. 
Ta till dig det budskapet!

Klas Svensson

KYRKBYGGE OCH FRAMTIDSTRO
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I det gamla bondesamhället levde människorna 
liksom naturen i ett kretslopp. Man föddes, levde, 
åldrades och dog och döden ingick som en na-
turlig fortsättning på livet. Människor levde nära 
varandra och barn såg syskon födas och gamla far- 
och morföräldrar dö och begravas.

Att begravas var på den tiden ingen privatsak, 
tvärtom. Vid dödsfall engagerades såväl släkt som 
vänner och grannar i arrangemangen som utför-
des enligt byns sed och tradition.

Graven grävdes av folk från den gård som stod 
i tur att gräva. Det förekom att byn eller socknen 
hade en gravkavle som reglerade turordningen 
mellan gårdarna att gräva gravar för byns avlidna 
och att hålla med häst och vagn för transport av 
kistan till graven.

Under tiden fram till begravningen hörde det 
till god sed att besöka hemmet där den döde ’stod 
lik’. Det var ett självklart besök som innebar re-
spekt för den gemenskap man haft med den döde.
Sedan gammalt har den svarta färgen använts i 
klädedräkten för att markera den sorg som för-
dystrar sinnet. Under sorgeåret bars sorgkläderna i 
synnerhet vid de olika kyrkohögtiderna. 
Såväl kvinnor som män bar sorgkläder och i folk-
dräkterna ingick särskilda plagg för de som hade 
sorg.

Begravningsceremonin ägde som regel alltid 
rum på en söndag. 
För ’bättre’ folk inne i kyrkan, för allmogen på 
kyrkogården, vid graven.

Såväl före som efter begravningshögtiden sam-
lades begravningsgästerna i den dödes hem där det 
serverades av den ’förning’, mat som gästerna haft 
med eller av vad gården hade att bjuda på.

Att ställa till med stort kalas i sorgehuset efter 
begravningen var förr en självklarhet. Det är först 
under 1900-talets gång som begravningar och 
gravöl omformats till minnesstunder i form av 

stillsamma och lågmälda samkväm, ofta i litet for-
mat. Tidigt på begravningsdagens morgon sam-
lades alla inbjudna gäster i sorgehuset för att äta 
frukost. Efter jordfästningen och gudstjänsten var 
det åter dags att bege sig till sorgehuset. Det var 
nu den stora festen skulle börja. Festens form vid 
ett gravöl skilde sig inte nämnvärt från ett bröllop 
i äldre tid.

Dödsannonser förekom i dagstidningarna först 
på 1850-talet. Från början hade de formen av ett 
kort och mycket formellt tillkännagivande. Läng-
re fram blev det vanligt att tillfoga uppgifter om 
tidpunkt och plats för begravningen. I början av 
1900-talet uppstod bruket att sätta ut de sörjandes 
förnamn i annonsen. Det blev också vanligt att 
referera till en bibel- eller psalmvers. På 1930-talet 
bortföll uträkningen av den avlidnes exakta ålder 
liksom uppgiften om klockslaget då döden inträf-
fade.

Vid tiden kring sekelskiftet kunde man se de 
första korsen i annonserna, men först vid mitten 
på 1900-talet hade korssymbolen slagit igenom 
helt. Nyårsaftonen 1977 förekom den första 
blomman i en dödsannons och idag har vi många 
symboler att välja bland, mer än 250 stycken. Va-
let av symbol motiveras oftast av att det ska passa 
in på den döda.

Det ansågs allmänt att de anhöriga skulle sörja 
den döde ett år. Under den tiden skulle festliga 
tillställningar undvikas. Den sörjande borde ock-
så bära en särskild klädedräkt för att utåt visa sin 
sorg. Svart är av traditionen sorgens färg och den 
svarta sorgdräkten blev vanlig i slutet av 1600-ta-
let. Inom de borgerliga samhällsklasserna var frack 
och hög hatt långt fram i vår egen tid det vanliga 
sorgplagget för män.

Källa: Veronica Chiaravalli
http://www.fonus.se/om-fonus/fonus-begravningsmuseum

Livet & Döden

BEGRAVNING FÖRR OCH NU
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De flesta av våra kyrkogårdar har funnits i år-
hundraden. De har ofta medeltida ursprung 
och ligger i anslutning till sockenkyrkan. Kyr-
kogårdarna har under tidernas lopp förändrats 
enligt tidens smak och lokala begravningsse-
der. Det utseende som kyrkogårdarna har idag 
speglar i flera avseenden samhällsutvecklingen 
över en lång tid - både i frågan om kyrkogår-
darnas och gravanordningarnas utformning. 
Kyrkogårdarna utgör därför en viktig del av vårt 
kulturarv och huvudmannen, dvs Skillingaryds 
församling, har ett stort ansvar för att värna om 
detta. Ansvaret utgår från regler som finns i kul-
turminneslagen och begravningslagen, men det 
krävs givetvis också ett starkt lokalt engagemang 
för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Redan 2007 gjorde Jönköpings läns muse-
um en kulturhistorisk inventering av försam-
lingens fyra begravningsplatser, Hagshult, Skil-
lingaryd, Tofteryd och Aker. Kyrkorådet har 
utsett fyra arbetsgrupper, som med utgångs-
punkt från länsmuseets inventering, ska arbeta 
vidare med att ta fram förslag på vilka gravan-
ordningar som har - bevarandestatus och ska 
räknas som kulturgravar.

Vad krävs för att en gravanordning ska klas-
sas som kulturgrav?
 Gravanordningar:
• tillkomna före mitten av 1800 talet.
• som belyser ortens utveckling t.ex. vagn- och  
 möbeltillverkning och smide.

• dess form och bearbetning
• med unika material, gjutna kors, järn-och  
 kättingstaket.
• med en intressant inskription eller en för  
 bygden intressant person.
• med unik vegetation t.ex. sorgeträd och spe- 
 ciella häckar.

När gravrätten upphör, vanligtvis efter 25 år, 
erbjuds gravrättsinnehavaren förlängning av 
gravrätten. Om detta ej accepteras avlägsnas 
gravanordningen och gravplatsen övergår till 
allmän skötsel.

Men är gravanordningen klassad som kul-
turgrav övergår skötseln, ev upprustning och 
underhåll till församlingen. För kulturgravens 
fortsatta skötsel tas medel från begravningsav-
giften.

Kyrkogården bär på minnet av samhällets 
tidigare generationer. Här finns titlar på yrken 
som försvunnit men varit viktiga för bygden. 
Kyrkogården speglar ortens sociala samman-
sättning, äldre gårds- och ortnamn som kan-
ske är på väg att försvinna. Gravanordningar 
minner om äldre tiders omsorg om de avlidna. 
Därför är det allas vårt ansvar att vårda kyrko-
gårdarna som är en viktig bärare av vårt kul-
turarv. 

Ingemar Elgemark
Ledamot i kyrkorådet 

Även i vår trygga del av världen finns det 
många människor som far illa. Det kan hand-
la om missbruksproblem. Det kan handla om 
sjukdomar av olika slag. Det kan handla om 

arbetslöshet. Det kan handla om ensamhet och 
mycket annat som gör livet svårt. För oss som 
församling är det en viktig uppgift att försöka 
göra något för att stödja människor som är ut-

KULTURGRAVAR

MÖTESPLATS SKILLINGARYD
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Gravsättning 
I det gamla bondesamhället levde Gravsättning betyder 
att sätta ned en kista eller urna i en grav. Det kan även 
vara att sätta in urna i urnmur eller kolumbarium, spri-
da eller gräva ned aska i minneslund och spridning av 
aska på annan plats, till exempel till havs.

Kistbegravning 
En kistbegravning kan avslutas ute vid gravplatsen el-
ler i ceremonilokalen. I det första fallet sker gravsätt-
ning som en del av begravningsceremonin i närvaro 
av de anhöriga. I det andra fallet lämnar de anhöriga 
över gravsättningen till kyrkogårdsförvaltningen som 
sker vid ett något senare tillfälle, vanligen dagen efter 
ceremonin.

Urna
Om man vill att gravsättning av urna ska ske i närva-
ro av anhöriga och begravningsbyrå ska man boka tid 
hos kyrkogårdsförvaltningen. Kyrkogårdsförvaltningen 
kan också utföra gravsättning av urna utan anhörigas 
närvaro. De anhöriga får då ett brev från förvaltningen 
med information om när gravsättningen har ägt rum.

Gravsättning i minneslund görs alltid av förvaltningen 
utan de anhörigas närvaro. Ett minneslundsintyg skick-
as till de anhöriga när gravsättning gjorts. Gravsättning 
i minneslund sker ej under vinterhalvåret. 

Minneslund och askgravlund
Gemensamt för minneslund och askgravlund är att 
platsen för gravsättning inte märks ut och att askor 
grävs ner i ett gemensamt gravområde. I gravområ-
det finns inga markerade gravar och det upplåts ingen 
gravrätt. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på 
gravområdet, däremot kan man använda de gemen-
samma smyckningsplatserna. Kyrkogårdsförvaltning-
en ansvarar för all skötsel och underhåll, så att hela 
anläggningen hålls i ett värdigt 

Gravsättning av aska
Har du fått tillstånd från Länsstyrelsen att gravsätta 
askan på annan plats så sköter du själv gravsättning-
en. När du hämtar askan från krematoriet ska du ha 
tillståndet från Länsstyrelsen med dig.

Livet & Döden

FAKTA

satta. Några gånger i livet är du särskilt utsatt 
för svårigheter. Några gånger är det någon an-
nan som har det svårt. Som församling vill vi 
gärna göra vad vi kan för att hjälpa. Om vi gör 
det tillsammans med andra samarbetspartners 
har vi bättre möjligheter att lyckas.

Vaggeryds kommun och vi kyrkor i kom-
munen planerar att öppna två mötesplatser, en 
i Skillingaryd och en i Vaggeryd. Kommun-
styrelsen har avsatt pengar för två tjänster och 
lokaler för verksamheten. Kyrkorna har lovat 
att ställa upp med folk för att fylla lokalerna 
med verksamhet. Det kan gälla att ordna fika, 
att fixa olika praktiska saker, att sitta ner och 
prata, att packa matkassar eller andra liknande 
saker. Flera handlare i kommunen har lovat att 
ställa upp och skänka livsmedel med kort bäst-
föredatum. Det behöver tas om hand på ett bra 

sätt och delas ut till behövande.
I nuläget vet vi inte när verksamheten kan 

komma igång. I Vaggeryd har verksamheten 
redan kommit igång i lite mindre skala i kyr-
kornas regi och lokaler. I Skillingaryd har vi 
också i liten skala börjat dela ut matkassar. 
Med början i september kan man vända sig till 
Frälsningsarmén på tisdagsförmiddagar och till 
Skillingaryds församling på torsdagar kl. 16-
17. Vi planerar att ha en samling för intresse-
rade medlemmar i de olika församlingarna nå-
gon gång i oktober. Därefter planerar vi att ha 
någon typ av utbildningssamling för dem som 
vill hjälpa till rent praktiskt. Vi får återkom-
ma till detta i annonser och pålysningar. För 
att det ska bli så bra som möjligt hoppas vi att 
många vill vara med och hjälpa till.

Klas Svensson
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STENSÄKRING PÅ KYRKOGÅRDEN
Vi hoppas att ni haft en bra sommar även om 
vädret inte varit det bästa men hoppas på en skön 
höst istället.

Vi gör nu en storsatsning på att se till att de 
gravstenar som ännu inte har blivit säkrade ,uti-
från CGK riktlinjer( Centrala Gravvårdskommi-
tén), blir säkrade.

Vi har skickat ut brev till gravrättsinnehavare 
på område söder samt område norr på Skillinga-
ryds kyrkogård och fått tillbaka de mottagnings-
kvitton, som gick med i utskickade brev, från 
många men långt ifrån alla.

Det vi kommer att göra framöver är att vi skall 
skicka ut påminnelsebrev till alla de gravrättsin-
nehavare som ännu inte har sett till att stensäkra 
sin gravanordning. Detta görs oavsett om man 
har skickat in mottagningskvitto eller ej. Vi gör 
detta utifrån att gravstenarna inte är säkrade.

Utifrån CGK:s riktlinjer så skall gravanord-
ningen tåla ett tryck på 35 kg både från framsida 
samt baksida. De flesta stenar som vi provtryckt, 
så beror felet på att sockeln inte är ordentligt 
förankrad i marken. Därefter så beror det på att 
dubbarna mellan sockel och gravsten är för korta, 
för klena eller helt enkelt gått av beroende på rost.

Det är ni som gravrättsinnehavare som är an-
svariga för att se till att stensäkra era gravanord-
ningar genom att anlita entreprenör eller utföra 
arbetet själva. Allt enligt CGK:s riktlinjer. Med-
dela alltid kyrkogårdens personal när arbetet är 
utfört. Detta för att vi skall kunna föra in i grav-
boken om att gravstenen är säkrad.

Vi har hittills provtryckt två områden på kyr-
kogården i Skillingaryd och skall fortsätta med 
fler områden i höst. I enstaka fall har vi skickat 
ut brev till gravrättsinnehavare där vi sett att ste-
nen utgör en sådan fara för allmänheten samt för 
oss som arbetar på kyrkogården att stensäkringen 
måste ske omgående. Det är ju gravrättsinneha-
varen som är ansvarig för sin gravanordning om 
något olycksfall inträffar som beror på att grava-
nordningen inte är säker. Därför ber vi er att inte 
vänta med att utföra detta arbete.

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss 
som arbetar på kyrkogården med tankar och fun-
deringar kring stensäkerheten.

Vi ser fram emot en härlig höst med gott sam-
arbete angående denna fråga.

Med vänliga hälsningar
Kyrkogårdspersonalen

KYRKRÅTTORNA Ritade och berättade av Johan Thelander
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Allhelgonatiden är ett avbrott i det kompakta 
höstmörkret. En tid på året som kan kännas 
lång och mörk. Barnen har lov från skolan 
och en röd dag på lördagen gör att vi 
tar lite extra helg. Kanske passar 
vi på att träffa nära och kära 
som återvänder till hem-
bygden för att tända ljus 
på släktingars gravar. 

Traditionen att tända 
ljus på våra anhörigas 
gravar har växte fram 
under första halvan 
av 1900-talet. Tradi-
tionen lär ha kommit 
till Sverige av italienska 
arbetare på Gustavsbergs 
porslinsfabrik utanför Stock-
holm. Numera lyser tusen och 
åter tusen ljus denna natt på våra 
kyrkogårdar runt om i landet. I kyrkorna 
så tänder vi även ljus för de som avlidit under 
året. Vi minns dem vi har mist och det som 
varit, ljusen lyser och ger tröst. 

I en tid av snabba förändringar i samhället 
tycker många det är viktigt att hålla fast vid 
banden bakåt, för att veta vem man är och vil-
ket ursprung man har.

Det är två olika helgdagar denna helg, Alla hel-
gons dag och Alla själars dag. Oftast gör vi inte 
så stor skillnad på dagarna, men här kommer 
en kort beskrivning av dagarna.

Alla Helgons dag
Allhelgonadagen har sedan urminnes tider fi-
rats den 1 nov och den har katolskt ursprung. 
Särskilda fester till helgonens ära fanns redan 
på 100-talet. Helgonen blev allt fler och till 

slut var det fullt i almanackan. Då infördes en 
dag då man kunde fira alla helgon som inte fått 

en egen dag. Numera firar vi alltid dagen den 
första lördagen i november.

Dagen handlar egentligen 
inte om döden, utan om 

goda exempel att föl-
ja efter. Helgon är 
människor som genom 
sina liv och handlingar 
har gett oss mönster att 
leva efter. De är förebil-
der i tro hopp och kär-
lek. De kan inspirera 

till uthållighet också när 
livet ser mörkt ut. Många 

av helgonen är även mar-
tyrer, alltså människor som 

har blivit mördade för sin tros 
skull.

Söndagen efter alla Helgons dag –  
Alla själars dag

Detta är en dag då vi minnas och hedra de som 
funnits före oss, oavsett om de varit förebilder 
eller inte. Detta är en dag då vi i kyrkan tydligt 
pratar om det svåra, sjunger om det och ber 
för det. Vi får uttrycka vår smärta. Det kan få 
kännas skönt att släppa fram det som gör ont. 
Lite som att byta plåster på något som lång-
samt håller på att läka. Jag får också tänka på 
mig själv och om min egen död och hur jag 
förhåller mig till den. På det sättet får jag även 
tänka på mitt liv och hur jag vill leva det.

Madelén Johansson
Församlingspedagog Skillingaryds församling

(Fakta är hämtad ur ”Tradition och liv”,  
Martin Modéus)

Livet & Döden

TANKAR I ALLHELGONATID
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Vi ordnar skjuts till våra 
gudstjänster.
Ring församlingsexp. 733 50 
(mån-fre 9-12, 13-15).

AUGUSTI
Söndag 30 ”Medmänniskan” 
11.00 · Startgudstjänst med Tema Diakoni & 
Barnkyrka. Skillingaryds kyrka. Kören, barnkör, 
välkomnande av nya konfirmander.  
Presentation av det diakonala arbetet.
Kyrklunch (ingen anmälan).

Onsdag 2
12.00 · Middagsandakt 
& sopplunch startar! 
Soppa, bröd, dryck,  
kaffe & kaka 40 kr.  
Varje vecka sep, okt, nov.

Lördag 5 
14.00 · Mässa på Jupiter.

15.30 · Mässa på Sörgården.

18.00 · Korsdraget kommer till Åkers kyrka igen.  
Det blir mycket sång och musik, ca. 50-talet 
sångare från Alingsås. Insamling till förmån 
för EFI:s projekt i Rumänien. Hans Lundberg, 
Cristina Virdung, Ingvar Ekh.

Söndag 6 - ” Enheten i Kristus”
11.00 · Mässa & Barnkyrka. Skillingaryds kyrka.

SEPTEMBER

14.00 · Friluftsgudstjänst vid Märkesbro på 
Munkaleden. Ta med fikakorg och stol/sittdyna.

Söndag 13 ”Ett är nödvändigt” 
11.00 · Mässa & Barnkyrka. Skillingaryds kyrka.

16.00 Rotegudstjänst i Åkers kyrka.
Nässja och Häradsö rotar medverkar.

Tisdag 15
17.00 · Spagettigudstjänst 
i Skillingaryds kyrka. 
Anmälan för maten på 
073-800 14 64.

Söndag 20 ”Döden och livet” 
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.  
Besök av ungdomar från Kenya,  
Erica Gunnarsson.

Söndag 27 ”Rik inför Gud” 
11.00 · Mässa & Barnkyrka. Skillingaryds kyrka. 
Information om SKUT (Svenska kyrkan i utlandet). 
Konfirmanderna. 

OKTOBER
Lördag 3
14.00 · Mässa på Jupiter. 

15.30 · Mässa på Sörgården.

18.00 · ”Det stundar till högtid” Västbo- 
kören sjunger och spelar i Åkers Kyrka.  
Det blir mycket sång och musik.  
Ca 30 talet sångare. Klas Svensson.
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Söndag 4 Mikaelidagen ”Änglarna” 
11.00 · Gudstjänst  
i Hagshults kyrka.  
Free Team & Junisarna.  
Bibelutdelning till 4-åringar. 
Enkel lunch.  
Anmälan för maten  
073-800 14 64.

16.00 · Gudstjänst &  
Barnkyrka. Barnkören,  
Minikören, Minigänget. Bibelutdelning till 
4-åringar. Skillingaryds kyrka. Kyrkkaffe. 

Torsdag 8
19.00 · Trivselkväll med Kören i församlings-
hemmet i Skillingaryd. Enkel mat 50 kr.

Söndag 11 Tacksägelsedagen ”Lovsång”
10.00 · Ekumenisk gudstjänst i Ekhults mis-
sionshus. Ekumeniska ungdomskören. 

16.00 · Skördegudstjänst i Hagshults kyrka.  
Kyrkkaffe.

Tisdag 13
17.00 · Spagettigudstjänst  
i Skillingaryds kyrka. 
Anmälan för maten på 
073-800 14 64.

Söndag 18 ”Att leva tillsammans”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Torsdag 22 
14.00 · Äldres fest för dig som är 65+.
Arne Dahlström från Gospel Stompers  
medverkar tillsammans med Kerstin  
Persson, piano.
Församlingshemmet i  
Skillingaryd.
Anmälan senast 19/10  
till exp 733 50 eller  
Mona Daka tel. 733 55, 
0727- 44 86 00.  
E-post: mona.daka@svenskakyrkan

Söndag 25 ”Samhällsansvar” 
10.00 OBS tiden! Ekumenisk gudstjänst  
i Missionskyrkan i Skillingaryd.

18.00 · Konsert med Svenarums musikkår. 
Blåsmusik med bland annat ett bildspel av 
Leif Palm till musik av Jan Allan Persson. 
Tofteryds kyrka 

Allhelgonahelgen
Fredag 30 
14.00 · Mässa på Jupiter. 

15.30 · Mässa på Sörgården.

17.00 · Andakt i kapellet på 
Skogskyrkogården i Skillingaryd.  
Kaffe serveras vid klockstapeln under eftermiddagen. 

Lördag 31 ”Helgonen”
16.00 · Minnesgudstjänst i Åkers kyrka.  
Stråkmusik.

18.00 · Minnesgudstjänst i Hagshults kyrka. 
Hagshultskören.

18.00 · Minnesgudstjänst i Tofteryds kyrka. 
Stråkmusik.

Söndag 1 ”Vårt evighetshopp”
16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.  
Kören. Kyrkkaffe.

NOVEMBER
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Söndag 8 ”Förlåtelse utan gräns”
11.00 · Mässa & Barnkyrka. Skillingaryds kyrka.
Cajsa Tengblad talar om självkänsla.  
Konfirmanderna.

Torsdag 12
18.00 · ”Astrid Lindgren i våra hjärtan”. 
Konsert med Kulturskolan & barnkörerna. 
Församlingshemmet i Skillingaryd. 

Lördag 14
15.00 · Syföreningen  
Ankarets höstauktion.  
Lotterier & servering.  
Församlingshemmet i  
Skillingaryd. 

Söndag 15 ”Vaksamhet & väntan”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Torsdag 19
15.00 · Öppet hus. ”Choklad”. Alfred Gulling 
berättar. Bjuder på lite choklad & praliner.

Söndag 22 ”Kristi återkomst”
11.00 · Mässa & Barnkyrka. Skillingaryds kyrka.

16.00 · Gudstjänst i Åkers kyrka.
Jakob Svensson.

1:a advent

Söndag 29 ”Ett nådens år”
11.00 · Adventsgudstjänst & 
Barnkyrka i Åkers kyrka. 
Barnkör, Kören. Kyrkkaffe.

11.00 · Adventsgudstjänst 
i Hagshults kyrka. 
Hagshultskören. 
Kyrkkaffe.

Eftersom Kyrkobladet sträcker  
sig över en lång tid reserverar vi 
oss för eventuella ändringar.

Se annonsen i Finnveden  
onsdagar. 

Du hittar vårt program på internet: 
www.svenskakyrkan.se/skillingaryd

KYRKOBLADET
Nr 3 • 2015

Livet
Döden

&
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Hantverksmässa 20 september
25 utställare som visar och säljer konsthantverk.  
Matmarknad. 
Vi serverar sopplunch kl. 12-14.
Blomkål- och morotssoppa med hembakat bröd,  
kaffe och kaka. 80 kr. Söndagscafé öppet kl. 12-17.

Hantverksdagar 21-22 september
Föredrag av Jan-Olof Johansson, Anders Björnberg, 
fd kyrkoherde på Gran Canaria, Anna Österberg 
och Helena Jonsson, Bräcke diakoni, Per Harling, 
trubadur och psalmförfattare.
Utställning med ca 25 utställare.
Lunch och fika. Anmälan krävs. 
Kostnad: 160 kr för halvdag och 230 kr för heldag. 
Lunch ingår i båda alternativen. 
Sista anmälningsdag är 14 september.

Tacksägelsedagen sön 11 oktober
Av tradition har tacksägelsedagen 
på hösten varit en dag då man bu-
rit fram av markens grödor i kyrkan. 
På många håll har man också hållit 
auktion och samlat in pengar till 
hjälpändamål. I år ser programmet 
så här ut i våra kyrkor:

10.00 · Ekumenisk gudstjänst 
i Ekhults missionshus.

16.00 Skördegudstjänst 
i Hagshults kyrka. Kyrkkaffe.

Allhelgonahelgen 30 okt – 1 nov 

Traditionen har blivit starkare de senaste åren och vi möter väldigt  
många människor, speciellt på Skogskyrkogården i Skillingaryd. 
I år blir det därför återigen kaffeservering under klockstapeln 
under fredagseftermiddagen samt en andakt kl. 17 i Kapellet.

På lördagen hålls minnesgudstjänster där de avlidnas 
namn läses upp och ljus tänds.

Årets tider är:

16.00 Minnesgudstjänst i Åkers kyrka.

18.00 Minnesgudstjänst i Hagshults kyrka.

18.00 Minnesgudstjänst i Tofteryds kyrka.

På söndagen, som kallas Alla själars dag, firas musikgudstjänst 
kl. 16 i Skillingaryds kyrka. Kören medverkar.
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SKILLINGARYDS FÖRSAMLING HÅLLER STÄLLNINGARNA

Kommenterade gudstjänster 
För att hjälpa fler att förstå gudstjänsters inne-
håll och olika moment kommer vi att ha två 
kommenterade gudstjänster i höst. Det blir 30 
augusti och 8 november kl. 11 i Skillingaryds 
kyrka. Då berättar prästen under gudstjänstens 
gång om vad som händer och vad det betyder.

Utdelning av matkassar
Frälsningsarmén (tisdagar) och Svenska 
kyrkan (torsdagar kl. 16-17) distribue-
rar överbliven mat som skänks från ICA 
i Vaggeryd. Kontakta diakoniansvarig 
Mona Daka på telefon 733 59 om du 
behöver hjälp med mat.

Just nu är församlingens byggnader inne i en välbehövlig renoveringssvärm – 
som ses av bilderna.

Kapellet får tillbaka sin ursprungliga färg på tak 

och plåtdelar.

Golvet i församlingshemmet i Skillingaryd har slipats och oljats.

Kyrktuppen är tillbaka 
efter sin vilda utflykt, 
uppfräschad och pigg.

Klockstapeln på 
Skogskyrkogården 
i Skillingaryd är 
klar så när som 
på målningen, 
den ska göras om 
ett år när träet är 
färdigt för det.

Tak, takfot och 
lanternin på Åkers 

kyrka målas.

Skillingaryds 
kyrkas utsida 

görs iordning.
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Tack Nada!
Nada Taci avslutade i augusti sin tjänst i vår församling.  
Hon har huvudsakligen arbetat med lokalvård och värdinneuppgifter. 
Vi tackar för din plikttrogna insats och önskar dig all lycka framåt!

STARTDATUM FÖR HÖSTEN
Småfolket 0-5 år, torsdagar 10.00-12.00, start 3 sep.
Minigänget 3-5 år, tisdagar 15.15-16.30, start 8 sep.
Junisarna Åker, 6-11 år, onsdagar jämn vecka 14.30-16.30, start 2 sep.
Free Team Tallnäs, 6-11 år, torsdagar ojämn vecka kl 14.30-16.30,  
start 27 aug.
Ungdomsgruppen onsdagar jämn vecka 18.30, fr åk 7, start 19 aug. 
Kontakt: Madelén Johansson, se baksidan.

BARN &
UNGDOM

Minikören (5-6 år), övar onsdagar 16.15-17.00 med start 26 aug.
Barnkören (från 7 år) övar onsdagar 15.15-16.00 med start 26 aug.  
(skjuts från fritids kan ordnas)
Ungdomskören (fr 14 år), övar onsdagar 17.30-18.30 med start 26 aug.
Hagshultskören onsdag 18.30, start 2 sep.
Kören övar torsdagar 19-21 med start 27 aug i Skillingaryds kyrka.
Seniorkören onsdag 11.00, start 2 sep.
Kontakt: Kantorerna, se baksidan.

SJUNG I KÖR

Ankaret torsdag 18.00 jämn vecka, start 3 sep.  
Britt Johansson 073 417 43 13.SYFÖRENING

på Jupiter, Tisdagar 15.00 start 1 sep.CAFÉ GEMENSKAP

Soppa och andakt, Onsdag 12.00, start 2 sep.SOPPLUNCH

Gudstjänstgrupperna förbereder de flesta av våra gudstjänster i Skillingaryd.
De samlas tisdag kväll före söndagen de ansvarar. 
Är du nyfiken på vad gudstjänstgrupperna gör eller är intresserad av att 
komma med i en är du välkommen. 
Kontakt: Anna-Maria Toftgård, 733 59.

GUDSTJÄNST-
GRUPPER
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HÄNT i SOMMAR 
VÄGKYRKAN

SOMMARCAFÉ

Inger Lindström arbetade som vaktmästare under  
vägkyrkoveckorna - här i Åker med veteranbilarna.

Klas Svensson medverkade med saxo-
fonspel vid flera tillfällen.

Joakim Adriansson - polis och gospelkörledare 
från Gnosjö – var en av de medverkande på 
sommarcafé.

Nalleutställning under  

Vägkyrkan i Hagshult.

Alice Johansson sjöng  

för besökarna från  
äldreboendena.
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HÄNT i SOMMAR 
KONFIRMATIONER I ÅKERS KYRKA 7 JUNI

Främre raden från vänster:
Kevin Karlsson, Jennifer Åkerblad, Emelie Bard, Astrid Berg, Olle Persson, Hilma Lindqvist, 
Filippa Bertilsson. 

Andra raden från vänster:
Wilma Eriksson, Emma Galvéus, Lisa Karlsson, Johanna Lundberg, Marie Friberg,  
Caroline Sjödahl, Sakarias Johansson, Oskar Johansson, Filippa Nordfors och  
Madelén Johansson församlingspedagog.

Tredje raden från vänster:
Klas Svensson präst, William Henriksson, Axel Ekström, Elvira Andersson, Ida Ragnarsson,  
Elin Ljung, Isak Gustavsson, Emma Styf och Jan Bäckelie församlingspedagog.

Bakre raden från vänster:
Joel Larsen, Johan Bokstedt, Elin Åman, Stina Nordenstam, Axel Johansson, Joel Hjalmarsson,  
Hugo Trofast.

Ej närvarande vid fotograferingen:
Agnes Geijersson och Jonathan Ingelström.

Foto: Andreas Möllås Sjödén



HÄR NÅR DU OSS...
Församlingsexpeditionen: Östra Vasagatan 19, 568 32 Skillingaryd

Telefon: 0370-733 50 · Telefontid: mån-fre kl. 9-12, 13-16.
e-post: skillingaryds.forsamling@svenskakyrkan.se · Kyrkogårdsexpeditionen 767 05

Församlingshemmen: Åker 740 22 · Hagshult 69 30 17 · Skillingaryd 0737-14 39 06
www.svenskakyrkan.se/skillingaryd

Kyrkoherde
Klas Svensson  
733 51, 0730-60 90 40 
klas.svensson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Anna-Maria Toftgård
733 59, 0708-47 73 24
anna-maria.toftgard@svenskakyrkan.se

Präst
Cristina Virdung (tjänstledig 1/10-31/3)
733 56, 070-626 29 12
cristina.virdung@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Ing-Marie Åkerhag 
0706-76 69 85
ingainga@telia.com

Förvaltningsassistent
Inga-Britt Nordquist
733 52
inga-britt.nordquist@svenskakyrkan.se

Kamrer
Sofie Rosell
073-818 01 59
sofie.rosell@svenskakyrkan.se

Vaktmästareförman
Olof Olsson
37 57 80
olof.olsson@svenskakyrkan.se

Diakoni
Mona Daka 
733 55, 0727-44 86 00
mona.daka@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Peter Nilsson
37 57 81
peter.nilsson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Madelen Johansson
733 53, 073-800 14 64
madelen.johansson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Åsa Borg
37 57 82
asa.h.borg@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Jan Bäckelie
733 57, 070-660 79 71
jan.backelie@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Lars-Henrik Olsson
37 57 84
lars-henrik.olsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Anna-Karin Danielsson
733 54, 070-268 94 77
anna-karin.danielsson@svenskakyrkan.se

Redaktionsgrupp:
Pia Jonsson, Thomas Jonsson, Martina Löwenham, Gunvi Olsson, 
Gordon Stewart, Johan Thelander, Jan Bäckelie
Ansv. utgivare: Klas Svensson Sk
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Vaktmästare 
Linda Ekros (tjänstled.)

Vik. vaktmästare
Emma Karlsson
37 57 83


