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TEMA: Kyrkovalet

Vi vill:
• att kyrkan ska upplevas som en naturlig del i 
samhället där alla ska känna sig välkomna

• att antalet gudstjänstbesökare ökar genom att 
erbjuda olika gudstjänstformer och genom att 
fler engagerar sig i gudstjänstgrupperna 

• att diakoniverksamheten utökas
• erbjuda ett varierat sång-och musikliv som 
berikar gudstjänsterna, men även andra 
konstnärliga uttrycksformer

• erbjuda en aktiv barn- och ungdomsverksam-
het

• erbjuda temakvällar om livsåskådningsfrågor 
och andra aktuella ämnen

• fortsätta med det ekumeniska samarbetet
• utveckla samarbetet med vänförsamlingen i 
Tanzania

• skapa en bra arbetsmiljö för våra anställda
• vara goda förvaltare av kyrkan, dess byggnader
och våra kyrkogårdar som är vårt gemensamma
kulturarv

• fortsätta arbetet med miljöcertifiering

”Vår kyrka i samverkan i Skillingaryds församling”
Svenska kyrkan är en öppen demokratisk folkkyrka på kristen grund.

1. Birgit Adolfsson, Skillingaryd
2. Jan Gunnargård, Åker
3. Inger Lindström, Hagshult
4. Ulf Svenzon, Skillingaryd
5. Barbro Lemke, Skillingaryd 
6. Pia Jonsson Skillingaryd
7. Eva Toftgård, Tofteryd
8. Ingvar Ek, Åker
9. Christer Larsson, Skillingaryd

10. Erland Claesson, Skillingaryd
11. Martina Löwenham, Hagshult
12. Bengt Hjalmarsson, Åker
13. Carmen Johansson, Skillingaryd
14. Lennart Fritz, Skillingaryd
15. Johan Thelander, Skillingaryd

16. Samuel Toftgård, Tofteryd
17. Elisabet Erlandsson, Tofteryd
18. Margit Röser, Hagshult
19. Erica Gunnarsson Kibowa, Skillingaryd
20. Gunnel Johansson, Skillingaryd
21. Ulla Hansson, Åker
22. Gordon Stewart, Åker
23. Bertil Gunnarsson, Åker
24. Margareta Svensson, Hagshult
25. Ann-Louise Ahlnér, Skillingaryd
26. Dan Gustafsson, Åker
27. Britt Johansson, Skillingaryd
28. Eva Myren Lundh, Hagshult
29. Birgitta Andersson, Tofteryd
30. Maja Eriksson, Skillingaryd

Våra kandidater till kyrkofullmäktige:
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TEMA: Kyrkovalet

Svenska kyrkan ska vara en öppen demokratisk
folkkyrka som vilar på kristen grund och som upp-
levs som en naturlig del av det omgivande samhäl-
let. Alla ska känna sig välkomna till denna kyrka.

Samverkan i olika sammanhang är av största bety-
delse. Genom sammanslagningen av Tofteryds,
Åkers och Hagshults församlingar uppstår nya sam-
verkansformer som vi med glädje och tillförsikt ser
fram emot. Genom att tillvarata varje församlings
tidigare erfarenheter kommer vi att vidareutveckla
vår verksamhet.

Den ekumeniska samverkan som under de senaste
åren växt fram är ett av flera goda exempel. Vi vill
tillsammans med övriga kyrkor vidareutveckla de
ekumeniska samverkansformerna.

Under det senaste året har ett omfattande arbete in-
letts för att på olika sätt skapa de nödvändiga för-
utsättningarna för att vidareutveckla en god
arbetsmiljö för våra anställda. Detta arbete pågår
f.n. utifrån en nyligen framtagen organisationsut-
redning. Det är viktigt att detta arbete får utvecklas
framöver. Vi prioriterar denna fråga högt.

Våra kyrkogårdar och våra byggnader kräver dagli-
gen omfattande arbetsinsatser av vår personal.
Genom dessa arbetsinsatser strävar vi efter att vara
goda förvaltare av vårt kulturarv. I detta arbete har
vi självfallet också ett stort ansvar för att bl.a. upp-
fylla de miljökrav som samhället ställer. Därför ser
vi det miljöcertifieringsarbete som pågår som vik-
tigt.

Vårt internationella engagemang är av stor bety-

delse. Vi vill fortsätta att värna om solidariteten
med andra länder, som på olika sätt behöver vårt
stöd. Därför ser vi vårt nära samarbete med vår
vänförsamling i Tanzania som angeläget.

En viktig del av kyrkans arbete är den verksamhet
som bedrivs bland barn och ungdomar. Den verk-
samhet som på ett förtjänstfullt sätt utvecklats
under de senaste åren vill vi fortsätta att uppmuntra
och vidareutveckla.

Detta vill vi åstadkomma utöver ovanstående:

• Vi vill skapa gudstjänstformer som kommer 
att innebära att antalet gudstjänstbesökare 
kommer att öka. Vi tror att detta bl.a. kan ås-
tadkommas genom att vi erbjuder fler guds-
tjänstformer utöver de traditionella. Vi tror 
därvid att sång, musik och andra konstnärliga 
uttrycksformer har stor betydelse. I arbetet med 
att utveckla gudstjänstformerna ser vi gärna att 
fler medlemmar i våra församlingar blir aktiva 
i våra gudstjänstgrupper.

• Vi vill utöka vår diakoniverksamhet. Vi vet att 
många människor behöver stöd via vår diako-
nala verksamhet. I hög grad är denna verksam-
het förknippad med personella och ekono-
miska resurser. Vår målsättning  är att öka den 
diakonala verksamheten.

• Vi vill skapa en verksamhet som innebär möj-
ligheter för varje människa att komma till kyr-
kan för att samtala om livsåskådningsfrågor 
eller någon aktuell fråga. Detta skulle exem-
pelvis kunna ske i olika samtalsgrupper. 
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TEMA: Kyrkovalet

För en öppen folkkyrka 
med framtidstro

Socialdemokraterna är en folkrörelse som vi vill bygga ett 
välfärdssamhälle för alla. 

Våra grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och inte 
minst solidaritet vägleder oss i arbetet inom kyrkan. 

Vi bedriver sedan många år ett engagerat arbete för att stödja 
utvecklingen av en folkkyrka med framtidstro öppen och 
tillgänglig för oss alla.

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun vill arbeta för att

• bredda diakonin med mål att nå utsatta grupper i alla åldrar

• aktivt erbjuda skolan möten och upplevelser under 
kyrkoåret

• barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri

• erbjuda gudstjänster på mer varierande tider och med fler 
gudstjänstformer

• förstärka arbetsmiljöarbetet och personalvårdsresurserna

• öka miljövårds- och kretsloppsarbetet i kyrkans olika 
verksamheter

• utveckla samverkan med närliggande pastorat
 

• lyfta fram det kyrkliga kulturarvet i våra sex socknar 
genom ökade, utåtriktade aktiviteter
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TEMA: Kyrkovalet

(S) kandidater i val till Kyrkofullmäktige 

    Claes Johansson              Monica Andersson             Robert Alkemark

        Sonja Kling                   Anders Petersson              Gullvi Alkemark

   Ann-Britt Gustafsson            Kent Williamsson              Välj vår valsedel
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Vem får rösta?
För att få rösta ska du ha fyllt 16 år senast på valda-
gen, vara medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd
i Sverige den 17 augusti 2009. 

När kommer röstkortet?
Röstkortet skickas med post till alla medlemmars
folkbokföringsadress någon gång mellan den 23-29
augusti. 

Vilka kan man rösta på?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomine-
ringsgrupper. Det kan vara politiska partier eller
andra intressegrupper som gått samman för att
delta i kyrkovalet. Uppgifter om vilka nomine-
ringsgrupper och kandidater som ställer upp i valet
finns på internet:
http://www.svenskakyrkan.se/kandidater/

Vilka val gäller det?
Har i Skillingarydsbygden har vi tre val:
Kyrkofullmäktige för den nya församlingen Skil-
lingaryds församling (25 ledamöter och inte som

det stod i förra bladet 15), stiftsstyrelse för Växjö
stift och Kyrkomötet (Svenska kyrkans ”riksdag”).

Personrösta
Du får markera upp till tre personer på valsedeln.
Genom att kryssa, ökar du möjligheten för dem att
bli invalda. Du får inte stryka namn på valsedeln.

Hur gör jag för att rösta?

Förtidsrösta innan valdagen 15 september
Må-lö 2-7/9 och må-o 9-11/9 finns möjlighet att
förtidsrösta kl 10-13 på pastorsexpeditionen i Skil-
lingaryd. Kvällsöppet må 2/9 & ti 10/9 kl 17-20.

Brevröstning
Brevrösta kan du göra efter att du fått ditt röstkort.
För att brevrösta går du till en pastorsexpedition där
du kan få ett särkskilt brevröstningspaket. Brevrös-
ten skickas sedan till Stiftsstyrelsen och skall vara
dem tillhanda senast den 11 september. Du måste
även skicka med ditt röstkort.

Budröstning
Om du inte har möjlighet att själv komma och rösta
kan du använda dig av s.k. budröstning. Det betyder
att ett bud får överlämna din brevröst i en röst-
ningslokal. För att budrösta behöver du ett brev-
röstningspaketet som finns på pastorsexp. 
Budet måste kunna legitimera sig och vara minst 18
år.

Rösta på valdagen 15 september
Vill du rösta på valdagen, går du till den vallokal
som står angiven på ditt röstkort. Ha med röstkort
eller leg. Vi har fyra röstningsställen,församlings-
hemmen i Hagshult, Åker & Skillingaryd samt Nya
Tofthagaskolan vid Tallnäs. 
Öppettider: 9-11, 12-14 och 18-20.

TEMA: Kyrkovalet

Veta mer?
Besök www.svenskakyrkan.se/kyrkoval för mer information om valet.



Torsdag 29 aug 
kl. 18.00

Det stora
BARNKALASET
på Fridhäll

Söndag 1   ”Enheten i Kristus”  
11.00 Startgudstjänst för hela pastoratet

i Skillingaryds kyrka.
Kyrklunch med möjlighet att träffa och 
prata med kandidaterna till kyrkovalet.

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

Onsdag 4 
12.00 Andakt & 

sopplunch startar!

Onsdag 4
18.30 Startsamling för årets konfirmander 

med föräldrar. Skillingaryds kyrka.

Lördag 7
14.00 Mässa på Jupiter. 

15.30 Mässa på Sörgården 

Söndag 8  ”Ett är nödvändigt”
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.
Välkomnande av årets konfirmander.

Söndag 15  ”Döden och livet”  
KYRKOVAL! Vallokalerna, se sid 6

11.00 Mässa
i Skillingaryds kyrka. 

11.00 Mässa
i Hagshults kyrka.

18.00 Ekumenisk gudstjänst i Åkers kyrka. 
Jacob Svensson.

18.00 Musikandakt på Tofthagaskolan

Tisdag 17
17.00 Spagettigudstjänst

i Skillingaryds kyrka. 
Anmälan för maten på 
073-800 14 64 eller
madelen.johansson@
svenskakyrkan.se

Lördag 21  ”Tema: Tro”
18.00 Musikandakt

i Hagshults kyrka.
Maria Boberg sång.
Enkelt kyrkfika.

Söndag 22  ”Rik inför Gud”
16.00 Mässa i Skillingaryds kyrka.

Mikaelidagen ”Änglarna”
Söndag 29
11.00 Mässa

i Skillingaryds kyrka.

16.00 Sinnesrogudstjänst
i Åkers kyrka.
Amanda Davidsson sång.

7

September
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Lördag 5
14.00 Mässa på Jupiter. 

15.30 Mässa på Sörgården.

18.00 Körkonsert i Skillingaryds kyrka med 
Körsångarna, Voxtorps kyrkokör och 
Mikael Strand.

Söndag 6  ”Trons kraft”  
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

Lördag 12
18.00 Hagshults kyrkokör sjunger till 

Urban Ireklints bildspel.
Pajknytkalas i Hagshults församlingshem 
efteråt.

Tacksägelsedagen  ”Lovsång”
Söndag 13
10.00 Ekumenisk gudstjänst

i Ekhults missionshus.

16.00 Skördegudstjänst
i Åkers kyrka. 
Efteråt auktion 
av skördealster.

Tisdag 15 okt kl. 14
Äldres fest i Skillingaryds 
församlingshem 
för dig som är 65+.
Tv-Journalisten Peder Losten, 
Jönköping medverkar med visor och 
berättelser.
Anmälan senast 10/10 till Mona Daka
tel. 733 50, 733 55, 0727- 44 86 00. 
E-post: mona.daka@svenskakyrkan

Söndag 20  ”Samhällsansvar”
11.00 Gudstjänst i Hagshults kyrka.

16.00 Mässa i Skillingaryds kyrka.

Onsdag 23
17.00 Spagettigudstjänst i Skillingaryds kyrka. 

Anmälan för maten på 073-800 14 64 eller
madelen.johansson@svenskakyrkan.se 

Söndag 27  ”Frälsningen”
11.00 Mässa i Skillingaryds kyrka. 

Onsdag 30
17.00 Spagettigudstjänst i Åkers kyrka. 

Anmälan  för maten på 073-800 14 64 eller
madelen.johansson@svenskakyrkan.se

Allhelgonahelgen
Fredag 1
14.00 Mässa på Jupiter. 

15.30 Mässa på Sörgården.

17.00 Andakt i Kapellet på Skogskyrkogården 
i Skillingaryd. Kaffe serveras vid klock-
stapeln kyrkogården under eftermiddagen. 

Lördag 2  ”Helgonen”
16.00 Minnesgudstjänst i Åkers kyrka. 

Stråkmusik.

18.00 Minnesgudstjänst i Hagshults kyrka. 
Kyrkokören.

18.00 Minnesgudstjänst i Tofteryds kyrka. 
Stråkmusik.

Oktober

November
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Söndag 3  ”Vårt evighetshopp”
16.00 Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. 

Körsångarna.

Torsdag 7
17.00 Spagettigudstjänst på Tallnäs.

Anmälan för maten på 073-800 14 64 eller 
madelen.johansson@svenskakyrkan.se 

Söndag 10  ”Den yttersta tiden”
11.00 Mässa i Skillingaryds kyrka.

16.00 Sinnesrogudstjänst i Åkers 
församlingshem.

Lördag 16
15.00 Syföreningen 

Ankarets höstauktion.
Lotterier & servering. 
Skillingaryds församlingshem.

Söndag 17  ”Vaksamhet och väntan”
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Tisdag 19
17.00 Spagettigudstjänst i Skillingaryds kyrka. 

Bibelutdelning till 4-åringar. 
Anmälan för maten på 073-800 14 64 eller
madelen.johansson@svenskakyrkan.se 

Söndag 24  ”Kristi återkomst”
11.00 Mässa i Skillingaryds kyrka.

Global eftermiddag i Skillingehus

1:a advent
Söndag 1  ”Ett nådens år”
11.00 Adventsgudstjänst

i Skillingaryds kyrka. 
Bibelutdelning till 4-åringar. 
Barnkör, Körsångarna & 
Anna-Maria Toftgård. 
Kyrkkaffe.

11.00 Adventsgudstjänst
i Hagshults kyrka. 
Kyrkokören. Kyrkkaffe.

11.00 Adventsgudstjänst
i Åkers kyrka. Z-kören.

December

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/tofteryd



BARN & UNGDOM
Skillingaryd, 
församlingshemmet

Småfolket 0-6 år
Torsdag 10-12
Start 5 sept (OBS torsdag)

Minigänget 3-5 år
Tisdag 15.15-16.30
Start 17 sept
Anmälan per e-post senast 
9/9 till:
madelen.johansson@
svenskakyrkan.se

Konfirmandgrupper
Anmälan vid starten eller till:
Jan Bäckelie 070-660 79 71
jan.backelie@svenskakyrkan.se

”Lägerkonfa” 
”Nyfiken på livet”
Start onsdag 4 sept kl. 18.30
Ledare: Jan Bäckelie, Madelén
Johansson, Cristina Virdung
m.fl.

Ungdomsgruppen
Från klass 8. 
Onsdagar jämna veckor från 18.30
Start 18 sept

Tallnäs, hobbyrummet

Free Team 6-11 år
Torsdag ojämn vecka kl. 14.30-
16.30
Start 12 sept

Åker, församlingshemmet

Junisarna 6-12 år
Onsdag jämn vecka 14.30-16.30
Start 18 sept

Mer info:
madelen.johansson@
svenskakyrkan.se
tel. 733 53, 073-800 14 64

jan.backelie@svenskakyrkan.se
tel. 733 57, 070-660 79 71

SJUNGA
Hagshult

Kyrkokören 
Onsdag kl. 18.30
Ledare: Anna-Karin Danielsson
Start 4 sept

Skillingaryd

Barnkör 5-6 år
Onsdag kl. 16.15-17.00
Barnkör 7-13 år
Onsdag kl. 15.15-16.00
Ungdomskör 14 år-
Torsdag kl. 17.30-18.30
Start v. 35 
Ledare: Anna-Maria Toftgård.

Körsångarna 
Torsdag kl. 19-21 
Ledare: Anna-Maria Toftgård 
Start 5 sept

Seniorkören 
Onsdag kl. 11 en gång i i månaden
Ledare: Ing-Marie Åkerhag 
Start 4 sept

Mer info: 
anna-maria.toftgard@
svenskakyrkan.se
tel. 733 59, 0708-47 73 24

anna-karin.danielsson@
svenskakyrkan.
tel. 733 55, 070-268 94 77

ingainga@telia.se
tel. 0706-76 69 85

SYFÖRENINGAR
Ankaret
Torsdag jämn vecka 18.00
Skillingaryds församlingshem
Britt Johansson 700 21
Start 6 sept
Auktion 16 nov kl.15.00

10

Nu startar våra grupper & aktiviteter!



Hagshults kyrkliga 
syförening
Tisdag ojämn vecka 18.00
Inger Lindström 69 00 76
Start 27 aug

ÖVRIGT
Skillingaryd, 
församlingshemmet

Gudstjänstgrupper
Välkommen att komma med i
någon av våra tre gudstjänst-
grupper. De ansvarar tillsam-
mans med präst och musiker
för planering och genomfö-
rande av våra gudstjänster i
Skillingaryds kyrka.
Info: Anna-Maria Toftgård (tel.
733 54) och Cristina Virdung 
(tel. 733 56)

Jupiter

Café Gemenskap
Tisdagar kl.15-17
Röda korset & Kyrkorna i 
Skillingaryd ansvarar
Start 3 sept

Dop, vigsel och begravning
Kontakta pastorsexpeditionen
733 50

11

Tillhör du inte
Svenska kyrkan

men vill vara med?

Du är välkommen!
Svenska kyrkan är en plats
för sökande och tvivel, lika-
väl som för tro och förtrös-
tan. Här finns inga krav på
att du ska vara på ett visst
sätt.

Kyrkan erbjuder möten
med andra, delaktighet och
sammanhang.

Hur gör man? 
Kontakta pastorsexp 

tel. 733 50 så får du hjälp!

Konfirmanderna 

besökte Taizé på 

sommarlovet.
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Tacksägelsehelgen
12-13 oktober

Av tradition har tacksägelsedagen på
hösten varit en dag då man burit 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:

Lördag 12
18.00 Bildspel, körsång och 

pajknytkalas i Hagshult.

Söndag 13
10.00 Ekumenisk gudstjänst

i Ekhults missionshus.

16.00 Skördegudstjänst i Åkers kyrka.
Efteråt auktion av skördealster.

Hantverksmässa
Söndag 22 september kl. 12.00 – 18.00

Välkommen att göra en söndagsutflykt till Stiftsgården Tallnäs.

• 25 utställare visar och säljer konsthantverk.

• Vi serverar sopplunch kl 12.00 – 14.00
Mustig blomkålssoppa med morötter och bacon, 
hembakat bröd, kaffe & kaka. Pris 80:-.

Söndagscafé öppet kl 14.00 – 17.30.

• Musiker Christian Säll m fl underhåller i caféet 
kl. 14.00, 15.00 och 16.00.

• Kapellet är öppet.

Allhelgonahelgen 1 – 3 
november – kaffeservering och
andakt på Skogskyrkogården

I år blir det därför återigen kaffeservering under
klockstapeln på Skogskyrkogården i Skillingaryd
under fredagseftermiddagen samt en andakt i
kapellet kl. 17.

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

16.00 Minnesgudstjänst
i Åkers kyrka. Stråkmusik 

18.00 Minnesgudstjänst
i Hagshults kyrka. Kyrkokören.

18.00 Minnesgudstjänst
i Tofteryds kyrka. Stråkmusik 

På söndagen, som kallas Alla själars dag, 
firas Mässa kl. 11 i Skillingaryds kyrka.
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Här kommer en ny rapport från vår vänförsam-
ling i Butainamwa. Kyrkoherde Johansen Koroti
har skrivit och tackat så mycket för de pengar vi
skickade till dem i vintras.

Mest angeläget ar att hjälpa
barn och änkor. Både de för-
äldralösa barnen och de HIV-
smittade änkorna är väldigt
många. Änkorna behöver få
hjälp att komma till sjukhuset
i Bukoba för att få bromsme-
diciner mot AIDS. De har inte
ens pengar till bussen för att
komma till sjukhuset. När
kyrkoherden kom till Butai-
namwa fanns inga pengar alls
till diakoni. De pengar vi
skickade kommer väl till pass
just till barnen och änkorna.

Johansen Koroti skulle så
gärna vilja hjälpa änkorna mer. Flera av dem har
mycket dåliga bostäder, som skulle behöva repare-
ras. Han önskar att deras si-
tuation kunde förbättras
något under deras sista år i
livet.

Kyrkoherden har också en
plan att starta en kvinnogrupp
för änkorna, så att de kan välja
sina egna ledare och ha kurser.
De skulle behöva lära sig mer
om hur man kan försörja sig
själv utan att bli beroende av
stöd utifrån. Kurserna skulle
exempelvis ge änkorna kun-
skaper om hur man bevarar
mat på olika sätt, hur man vår-
dar sin hälsa och hur man
fostrar sina barn.

I det förra pastoratet (Katare), som kyrkoherde
Koroti var i, hjälpte de barn med skoluniformer.

Grundskolan är gratis men man får själv hålla sig
med skoluniform, något som inte de föräldralösa
barnen har råd med. Kyrkan betalade skolavgifter
för några gymnasieelever. Änkorna fick grisar eller

getter, så att de kunde betala
sin sjukförsäkring, livet för
änkor och föräldralösa barn
förbättrades alltså tack vare
kyrkan, även om problemen
för dem inte tog slut.

När jag hör om den svåra
situationen i vår vänförsam-
ling blir jag så oändligt tack-
sam för att vi har det så bra,
materiellt sett, här hemma.

Det finns också många lik-
heter mellan Butainamwa pas-
torat och vårt vad gäller
befolkning och sysselsättning.
I deras pastorat finns 3 580
medlemmar, lutherska kristna.

De är fördelade på fem församlingar. Butainamwa
är den största församlingen med 1246 medlemmar

och i pastoratet finns ytterli-
gare fyra församlingar med
1007, 444, 436 respektive 447
medlemmar.

Befolkningen i området be-
står mest av småbönder och
en del boskapsskötare. De
odlar bananer för egen bas-
föda och kaffe för att få kon-
tanter. En del odlar också
grönsaker som tomater, vitkål,
morötter, lök och spenat.

När jag tänker på att vi är så
lika innerst inne i Butainamwa
och Skillingarydsbygden, för-
står jag att vi har mycket att
lära av varandra.

Cristina Virdung

Läget i vänförsamlingen 
Butainamwa i Tanzania

Internationellt – Tanzania

Johansen Koroti

Joanes Koroti
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Hänt i sommar

I Tabergs gruva

Diakoni- och kyrkobladsmedarbetarna på Tabergstoppe
n

Hagshults kyrkokör med förstärkning, framförde Den Nicaraguanska bondemässan

Från Jupiter och Sörgården kom man till Åkersvägkyrka med veteranbilar
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Snart kan vi börja bygga
stenmuren i Åker

Alla som har varit i Åker i sommar - och det är
många - har sett all den sten, som vi har samlat
ihop lokalt. Åtskilliga lass med sten har körts och
tippats av vid stallarna. Kan undra om vi nu har
fått ihop de 650 ton, som någon har beräknat att
vi behöver till den nya stenmuren vid kyrkogården.

Åkers föreläsningsförening hade i april bjudit in
fotograf Åsa Nyhlén som visade fantasiska bilder
av smålandska stenmurar och informerade inspi-
rerat, mest om gamla stenmurar. För att se på olika
stenmurar, mest nybyggda sådana, har några i
"murgruppen" varit på studieresa. Några av oss har
varit på kurs för att komma in i den konst, som det
är att bygga stenmur. Kjell Gustafsson var instruk-
tör vid den kurs som Länsstyrelsen i Kronobergs
län ordnade.

Inför stenmursbygget behöver en hel del förbe-
redelser göras. Det gamla staketet liksom häcken
har tagits bort för att ge plats åt muren. 

Direkt efter konfirmationen kan vi börja med
direkta grundarbeten. Måndagen den 26 augusti
börjar vi med detta. En vecka senare, måndagen
den 2 september sätter själva stenmursbygget
igång. För det arbetet har vi engagerat två lokala
entreprenörer. Men massor av ideella krafter be-
hövs.

Om du vill vara med och hjälpa till och samti-
digt lära dig att bygga stenmur, kan du kontakta
någon av följande:
Lennart Fritz 0370-711 65
Ingemar Elgemark 0370-714 20
Bernt Emanuelsson 0370-69 31 31, 070-313 06 90

För "murgruppen”
Cristina Virdung

OBS! Under vardagarna kl 08-17 i september är
framkomligheten till Åkers kyrka begränsad pga
murbygget.

Härligt väder under vägkyrkan

Stina & Daniel Hjelm och kören under

ledning av Anna-Karin Danielsson, sjöng

betagande vackert, i en fullsatt kyrka

På väg till vägkyrkan

Ann-Christine och Gabriella bakartunnbröd till de hungriga massorna
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Ansvarig utgivare: Leif Skjetne
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Här når du oss...
Församlingsexpeditionen: Östra Vasagatan 19, 568 32 Skillingaryd • Telefon 0370-733 50.

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

Vik. kyrkoherde
Leif Skjetne
733 51, 0730-60 90 40

Präst
Cristina Virdung
733 56, 070-626 29 12

cristina.virdung@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent
Inga-Britt Nordquist
733 52

inga-britt.nordquist@svenskakyrkan.se

Expedition & diakoni (75%)
Mona Daka (Sjukskriven t.o.m 15/5)
733 55, 0727-44 86 00

mona.daka@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
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 (56%)
Anna-Karin Danielsson
733 54, 070-268 94 77

anna-karin.danielsson@svenskakyrkan.se 

Kyrkomusiker
Anna-Maria Toftgård (80%)
733 59, 0708-47 73 24

anna-maria.toftgard@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Ing-Marie Åkerhag (20%)
0706-76 69 85

ingainga@telia.com

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

Vaktmästareförman
Olof Olsson
37 57 80

olof.olsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Peter Nilsson
37 57 81

peter.nilsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Linda Ekros
37 57 83

linda.ekros@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Lars-Henrik Olsson
37 57 84

lars-henrik.olsson@svenskakyrkan.se 

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

Församlingshemmen:

Åker ......................................................... 740 22

Hagshult ............................................... 69 30 17

www.svenskakyrkan.se/tofteryd


