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I kyrkoåret finns det en balans mellan fasta och 
fest. Inför jul finns advent som en tid av förbe-
redelse. Inför påsken finns fastan som en förbe-
redelsetid. Man kan också säga att sommar och 
höst är en tid av året som handlar om växt och 
mognad medan vinter och vår är en tid med 
många kyrkliga högtider.

I livet i stort behövs också en balans mellan 
fasta och fest. Det är viktigt att äta sunt och 
att motionera för att vi ska må bra. Men livet 
skulle bli väldigt tråkigt om vi inte ibland hade 
fester som bröt av vardagen, t. ex. vid födelse-
dagar och bemärkelsedagar, eller vid olika hög-
tider under året.

Det är också viktigt att hitta den här balan-
sen bildligt talat. Vi behöver andas in och an-
das ut. Vi behöver vila och vi behöver arbeta. 
Vi behöver få ta emot och ge ut. Vi behöver 
få känna oss älskade och vi behöver älska. Vi 
behöver få känna Guds nåd, att vi bara får ta 
emot allt gott i livet och vi behöver få utma-
ningen i att tjäna Gud och våra medmänniskor 
och göra en verklig insats för dem som behöver 
oss.

Den fantastiska våren ligger framför oss. Det 
betyder att vi kommer att få se ett skaparunder 
äga rum i naturen runt omkring oss. Det bety-
der också att vi får fira fasta och påsk. 

Fastekampanjen 2015 har som tema:
Var med och utrota hungern! 
Trots att jordens resurser skulle kunna räcka 
åt oss alla, lever 800 miljoner utan att kunna 
äta tillräckligt. Men det går att utrota hungern! 
Mat är en mänsklig rättighet. Genom att mins-
ka fattigdom och ge fler människor möjlighet 
att försörja sig minskar hungern. När hunger 
minskar ökar jämställdhet. 

När kvinnor får en inkomst och deras ställ-
ning stärks minskar inte bara den egna famil-
jens hunger. Ofta påverkas hela samhället po-

sitivt, jämställdhet och samarbete ökar och fler 
barn får gå i skola.

Klimatförändringar ökar hungern. Allt ex-
tremare väder förstör skördar och orsakar 
missväxt. Det drabbar självförsörjande jord-
brukare hårdast, och riskerar att människor 
som redan lever på gränsen inte längre kan för-
sörja sig.

Gåvorna används till:
• Mikrolån som ger människor chans att låna  
 pengar och starta verksamhet för att försörja  
 sig.

• Utbildning som ger småbönder kunskap hur  
 de kan odla så att de får större skördar, få mat  
 för dagen och ett överskott till skola, hälso- 
 vård och annat.

• Toaletter som minskar dödliga sjukdomar  
 och ger friskare barn som orkar gå i skolan.

• Matpaket som behövs när krisen är som  
 störst och hungern som värst.

Påsk – den stora festen
Fastan är en viktig tid inför påsken, vårens sto-
ra fest. Det handlar om att livet segrar. I skapel-
sen ser vi livet segra när det börjar grönska, när 
vi ser flyttfåglarna och hör deras glada läten. 
Det handlar om att livet segrar när Jesus stod 
upp ur sin grav. Livets seger betyder också att 
Jesus lever i dag och är verksam i och bland oss 
i sin kyrka.

Påsken är kyrkans största fest eftersom den 
handlar om livets seger över döden – i hela 
Guds skapelse, i Jesus och i kyrkan.

Klas Svensson

FASTA OCH FEST
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Här hälsar Fredrik själv till församlingen:
I början av december valdes jag till ny biskop i 
Växjö stift. Jag ser fram emot uppgiften, kän-
ner tacksamhet för det förtroende som visats 
mig och inväntar med spänning det som ligger 
framför. 

Vigningen äger rum i Uppsala domkyrka den 
12 april och mottagandet i Växjö domkyrka den 
19 april. 

Välkommen att vara med om ni har möjlig-
het! 

Några korta rader om mig: 
Jag är född och uppvuxen i Jönköping, präst-
vigd för Växjö stift 1991, men har tjänstgjort 
den längsta tiden i Lund. 

Jag är gift med Carina och har tre ungdomar 
i tonåren. Erik (20) har flyttat till Oslo, Ida (18) 
och Arvid (15) bor fortfarande hemma. 

Fram till sommaren kommer jag att pendla 
mellan Lund och Växjö.

Ida och Arvid behöver få avsluta sin skolgång 
och Carina avsluta sitt arbete i Lund. Flytten till 
stiftets fantastiska biskopsbostad Östrabo äger 
rum i juli månad. Vilket hus! 

Innan allt detta äger rum kommer jag på besök 
till er den 2 mars. 

Det ser jag också fram emot. Jag har blivit 
ombedd att säga något om hur jag tänker om 
vår kyrkas framtid, först tillsammans med er 
som är anställda i församlingen, sedan tillsam-
mans med er i gudstjänstgrupperna. 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med 
gudstjänstgrupper  och har sett vilken glädje det 

kan innebära, både för den som är med och för 
hela församlingen. 

Det ska bli spännande att få samtala med er 
om vad ni upplever som glädjande och svårt i ert 
arbete. Jag trivs bra med samtalets form. 

Det är viktigt att vi lyssnar till varandra för att 
tillsammans kunna utveckla arbetet i vår kyrka 
i framtiden. 

Så, tack för att ni har bjudit in mig.
Vi ses snart!   

Med varma hälsningar
Fredrik Modéus (biskop electus)

Välkommen Fredrik Modéus, som biskop i 
Växjö stift och till Skillingaryds församling!
Måndag 2 mars 18.00 välkomnar vi alla till en samling i församlingshemmet  

i Skillingaryd. Fredrik Modéus inspirerar oss bl.a. kring delaktighet i och  
utveckling av gudstjänsterna!
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Min släkt o min familj är inte vidare kristna. Jag är 
inte uppvuxen i ett såkallat kristet hem. Men något 
som däremot är viktigt. Det är traditioner. Dop, det 
är en sådan tradition. Något man absolut ska göra 
och man bjuder alla. Dopet är en stor fest. Kanske 
inte rent generellt för delen i kyrkan och upptag-
ningen till Guds familj utan snarare firandet av bar-
net. Och det behöver ju som så inte vara fel. Barnen 
är jätteviktiga i kristen tro och helt klart värda en 
stor fest för att fira dess födelse. Men om man bara 
döper traditionsmässigt blir dopet något man bara 
gör och inte något som har en innebörd. 

För mig och min man är det tvärtom. Vi är kristna 
och troende. För oss är dopet viktigt ur aspekten att 
bli en del av Guds familj. Det är för all del tradition 
också, men för oss handlar dopet mest om relatio-
nen mellan barnet och Gud. Vi har valt faddrar som 
är kloka, alla är inte troende, men alla har en sund 
syn på livet och kommer vara ett gott stöd för våra 
barn. Vi har valt faddrar, Gudföräldrar, med om-
sorg och ingen är en del av vår familj (rent blods-
bandsmässigt). De i familjen har ju redan en given 
roll, anser vi. 

När vi döpte vårt första barn blev det en sådan där 
stor fest utav det. Vi lyssnade för mycket på folk runt-
omkring och det man närmast kan likna det vid är 
nog när det läggs i angående gästlistan på ett bröllop. 
Vi hade närmare 70 gäster, nästan bara släkt och någ-
ra viktiga vänner. Vi döpte honom i min hemkyrka, 
Kristine kyrkan i Jönköping, som är en ganska stor 
kyrka. Och efter ceremonin var det ett stort kalas.

Jag hade förlossningsdepression och mådde nog 
egentligen ganska dåligt. Men jag ville inte att vår äls-
kade förstfödde skulle behöva bli lidande för det. Jag 
gjorde det jag alltid föreställt mig, jag skrev en sång 
och jag sjöng den inför församlingen och våra gäster. 
Det blev fint och jag är stolt över att jag lyckades. 
Men på något sätt, i och med all hysteri innan för-
svann ändå fokuset från det mest väsentliga, dopet.

Vid vårt andra barns dop valde vi att göra tvärtom. 
Vi valde Hagshults kyrka (som ju är ganska liten), 
lyssnade bara på oss själva och valde gäster med en 
relation till våra barn. Närmaste familjen och vänner 
som kommer träffa vår dotter ganska regelbundet 
och sådana som liksom vi ansåg dopet viktigt. Jag 
tror vi hade kring 25 gäster och en betydligt enklare 

DOPET – 
att låta Gud göra med människan, såsom våren med naturen
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bjudning efteråt. Men ändå kändes det dopet betyd-
ligt bättre. Det kändes verkligen som att själva cere-
monin var det viktiga och väsentliga. Jag både skrev 
och sjöng även på hennes dop, och båda barnens 
sånger har på något sätt med en hälsning från Gud. 

Man kan välja två olika varianter när man döper 
sitt barn. Antingen döper man det i den vanliga 
gudstjänsten eller så väljer man att döpa det på en 
enskild tid. Båda är lika rätt. Vi har testat båda va-
rianterna och kanske kommer dopet mer i fokus på 
en enskild tid. Samtidigt så blir barnets välkomnan-
de till en del av Guds familj och församlingen lite 
större när man är i gudstjänsten. Har man tur kan 
man pricka in när barnkören (eller någon annan 
kör) sjunger och det blir ju en annan sorts helhet. 
Men valet är fritt och det viktigaste, tycker jag, är att 
man gör det av kärlek. För det är vad dopet handlar 
om. Kärlek. Guds stora kärlek till barnen och löftet 
i att vandra med oss, även när det är svårt. 

Om man ser till större betydelser av dopet, så kan 
man säga att man genom dopet väljer att tro på 
Gud, att bli kristen, en början på ett nytt liv. För 
vissa som väljer att i vuxen ålder döpa sig är det, 
troligtvis, alltid just en synliggörelse av ens funna 
kristna tro. En pånyttfödelse i Jesus. Jag är mycket 
för liknelser och poesi och kanske kan man likna 
dopet, pånyttfödelsen i Jesus, ens nya liv som Kris-
ten (kanske efter ett liv som tidigare varit ganska 
tufft, vad vet jag) med våren. Jag blir alltid lite extra 
lovsjungande vid vårens ankomst. När man ser hela 
naturen runt omkring vakna upp efter att ha varit 
i princip död i flera månader. När det grönskar, 
blommar, doftar, låter underbart så fort man kliver 
utanför dörren. Den enorma kraft som naturen bärs 
utav för att klara av att väcka allt det gråtrista till liv 
igen, den kraften är helt klart att likna vid kraften 
när Gud kommer in i våra liv. När man börjar tro 
och lämnar sitt liv i Guds händer. 

För mig är det var dopet innebär, att lämna sig i 
Guds händer. Låta sig bäras av Guds kärlek och låta 
Gud blåsa liv i alla blommor, gröna blad och ljuva 
sånger som vi alla bär inom oss. 

Martina Löwenham
som är nöjd med att Gud älskar mig  

oavsett vad och älskar vetskapen av att  
Han bär mig när livet är som svårast.
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Asenaku Beyale är cirka 35 år gammal och 
bor i byn Robbit, Etiopien, med sin man 
Adem Ali och deras barn. Tack vare Svenska 
kyrkans projekt i regionen har de själva arbe-
tat sig bort från hjälplöshet och hunger. De 
äger djur, odlar grönsaker och kan plöja sin 
mark med egna oxar. Livet är tryggare, men 
framtiden ser skör ut. Redan idag påverkar 
kilmatförändringarna jordbruket.

”Min man och jag arbetar hårt för att sörja för 
familjen. Vi har fyra barn och lever enkelt. Vår 
fattigdom var värre innan. Vi har alltid haft 
mark, men då hade vi ingen oxe, så vi fick låna 
oxar att plöja marken med. Det fick vi betala 
med delar av skörden, vilket gjorde det svårt 
att få maten att räcka. Det blev ännu värre när 
skörden blev mindre och mindre. Den räckte 
bara fyra månader och sedan hade vi nästan 
ingen mat. Jag jobbade på en kaffeodling för 
att få ihop pengar, jag rensade ogräs men det 
räckte inte. Det var väldigt svårt för oss att ge 
barnen mat. Jag tog det jag kunde hitta och 
gav till dem, själv åt jag inte. Jag fick tigga om 

pengar eller låna dyrt för att köpa teff till injera 
så att vi kunde få mat. 

Det går väl an att som förälder vara hungrig, 
men att se mina barn hungriga gjorde fruk-
tansvärt ont. Fattigdomen slet itu familjen och 
för att överleva var vi tvungna att flytta från 
varandra. Jag fick ta med barnen till släktingar 
för att de skulle få mat. Det fanns ingen annan 
möjlighet för oss. När jag flyttade tillbaka kom 
vi med i projektet som Mekane Yesuskyrkan 
har. Det har förändrat vårt liv. 

Då bodde vi en liten hydda. Projektet gav 
mig två getter och jag kunde börja föda upp 
djur. Getterna blev flera och jag sparade peng-
ar genom kvinnogruppen. Men framför kun-
de jag börja ge barnen mat. Nu kan jag låna 
pengar från gruppen och köpa det jag behöver. 
När jag betalar tillbaka gör jag det till en rätt-
vis ränta. Genom att köpa en ungtjur och föda 
den ordentligt för att sedan sälja igen, kunde 
jag tjäna pengar. Till slut kunde vi köpa egna 
oxar och började plöja vår egen mark. Nu har 
vi också en åsna och vi odlar grönsaker. Vi har 
kunnat bygga ett bra hus med plåttak som 

DAGS ATT UTROTA HUNGERN
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Tusentals barn dör varje dag av undernäring och brist på mat, trots 
att jordens resurser skulle kunna räcka åt oss alla. Hungern är ett 
problem som världen kan lösa. Dela med dig och utrota hungern. 
SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr till utbildning, lån och 
sparande samt hållbara jordbruksmetoder.

SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 

PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  |  Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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att jordens resurser skulle kunna räcka åt oss alla. Hungern är ett 
problem som världen kan lösa. Dela med dig och utrota hungern. 
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skyddar från regn och fukt. Dessutom har jag 
fått lära mig att bygga en bränslesnål vedspis 
som inte kräver så mycket ved. Jag har byggt 
en hylla som förvarar grönsakerna bättre, och 
en fin säng.

Det var så hårt att behöva be någon annan 
sörja för ens barn. Jag vill ta hand om dem 
själv. Det kan jag nu. Jag känner i kroppen att 
jag har gått upp i vikt och ser att min hy har 
fått lyster. Hungern har gjort att jag ser äldre 
ut än vad jag är, men nu har jag kontroll över 
livet. Projektet och kvinnogruppen har gjort 
att jag är någon. Jag är respekterad och jag kan 
bidra till samhället. Man lyssnar på mig. 

Jag är stolt över att ha kunnat ordna bröllop 
för två av mina döttrar. De och min son arbe-
tar i Saudiarabien. Jag vet att de kan råka illa 
ut där, och det oroar mig. Jag vill inte att min 
yngsta dotter gör samma sak. Jag önskar att 
mina barn ska få ett bättre liv. Som jordbrukare 
är annars vår stora oro vädret. Regnen blir allt 
värre och svårare för oss. Min man och jag ar-

betar tillsammans och det har vi gjort hela vårt 
liv, vi delar oron. Det enda som kunde splittra 
oss var hunger. 

Jag är så tacksam över projektet, och alla 
människor som stödjer det. Jag är tacksam över 
att ha få berättat min historia eftersom det säl-
lan är någon som är intresserad av, eller bryr sig 
om oss, som är marginaliserade; vi som lever på 
undantag. Att få bli lyssnad till, och att någon 
vill besöka mig för att höra min historia gör 
mig lycklig.”

SÅ HÄR KAN DU GE:
Sms:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr.

Ge direkt på:  
www.svenskakyrkan.se/gavoshopen

Swisha valfritt belopp till 9001223

Ge en gåva till gironummer 90 01 22-3 
eller bankgiro 900-1223
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Lördag 21
18.00 · Fasteinsamlingscafé med musikquiz i 
församlingshemmet i Hagshult. Lotterier och semlor. 
Hagshultskören. Inträdet går till fasteinsamlingen. 

Vi ordnar skjuts till våra 
gudstjänster.
Ring församlingsexp. 733 50 
(må, ti, to 10-12).

FEBRUARI

MARS
Söndag 1 – ” Den kämpande tron”
11.00 · Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka.

16.00 · Rotegudstjänst 
Församlingshemmet i Åker. Ålaryds rote.

Måndag 2 
18.00 · Lär känna vår  
blivande biskop  
Fredrik Modéus!  
Vi får inspiration kring  
delaktighet i församlingen  
och gudstjänsterna. 
Församlingshemmet i  
Skillingaryd.

Fredag 6
19.00 · Världsböndagen 
i Allianskyrkan Klevshult.

Lördag 7 
14.00 · Mässa på Jupiter.
15.30 · Mässa på Sörgården.

Söndag 8 – ”Kampen mot ondskan”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka. 

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. 

Torsdag 12 
19.00 · Trivselafton med musikunderhållning och 
enkel mat. Kören & Anna-Maria Toftgård.
Församlingshemmet i Skillingaryd.

Lördag 14
14.00 · Syföreningsauktion  
i Församlingshemmet
i Hagshult. Lottförsäljning
börjar 13.30.

Söndag 15 – ”Livets bröd”
11.00 · Barnmässa i Skillingaryds kyrka. Minikören, 
Barnkören. Efter mässan kyrklunch och brödauktion 
till förmån för fasteinsamlingen. Skänk gärna bakverk 
till auktionen.

Fredag 20
15.00 · Öppet hus.  
Ehrling Lundberg  
sjunger Elvis.  
Församlingshemmet  
Skillingaryd.

Jungfru Marie Bebådelsedag
Söndag 22 – ”Guds mäktiga verk”
Aktivitetsdag på Grönelund.  
Tipspromenad 9.30-12.30.

11.00 · Gudstjänst
Lotterier, servering av våfflor.
Allt överskott går till Svenska 
 kyrkans internationella arbete.  
Arr: Syföreningen Ankaret.

16.00 · Musikgudstjänst i Hagshults kyrka. Kören.

Lördag 28
20.30 · Earth Hour. 
I ljuset av levande ljus samlas vi 
i Skillingaryds kyrka och lyssnar 
till meditativ akustisk musik 
varvat med läsning av texter 
om skapelsen.

Palmsöndagen Söndag 29 – ”Vägen till korset”
11.00 · Ekumenisk gudstjänst i Hagshults kyrka. 
Kyrkkaffe. 

16.00 Gudstjänst & Barnkyrka i Åkers kyrka. 
Barnkörer, Junisarna och Free Team medverkar 
tillsammans med Trihlos.
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Onsdag 1
11.30 · Påskvandring & fisksoppa 
Församlingshemmet i Skillingaryd.

Skärtorsdagen – ”Det nya förbundet”
14.00 · Mässa på Jupiter.

15.30 · Mässa på Sörgården.

18.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka. Stråkmusik.

20.00 · Mässa i Hagshults kyrka. Kyrkokören.

Långfredagen – ”Korset”
11.00 · Långfredagsgudstjänst i Skillingaryds kyrka. 
Sång.

15.00 · Korsandakt med musik i Åkers kyrka. 

Påskafton 
17.00 · ”Gemensam påsk” – ekumenisk påskfest 
& gemenskap. Theres Frisk, Cristina Virdung.  
Församlingshemmet i Skillingaryd. Anm. tel. 733 50 el-
ler e-post skillingaryds.forsamling@svenskakyrkan.se.

Påskdagen – ”Kristus är uppstånden”
11.00 · Uppståndelsegudstjänst i Skillingaryds 
kyrka. Kören. Kyrkkaffe med påsktårta.

Annandag påsk 
16.00 · Musikgudstjänst i Tofteryds kyrka.  
Peter Arnoldsson sång, Anna-Maria Toftgård sång, 
Anette Svensson, piano.

Peter Arnoldsson är operasångare bör-
dig från Vaggeryd. Peter arbetar nu på 
Köpenhamns Operan och har tidigare 
varit vid Göteborgsoperan och sjungit 
i både operor som Madame Butterfly 
och Carmen och musikaler som Les 
Miserable, Kristina från Duvemåla och 
Chess.

APRIL Söndag 12 – ”Påskens vittnen”
11.00 · Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka

Onsdag 15
17.00 · Spagettigudstjänst  
i Skillingaryds kyrka.  
Minigudstjänst & familjemiddag.  
Anmälan till Madelen Johansson  
073-800 14 64
madelen.johansson@svenskakyrkan.se

Lördag 18
14.00 · Internationell fest. 
Se notis på sidan 13. Församlingshemmet i Skillingaryd.

Lördag 18 
18.00 · Gospelkonsert i Åkers kyrka.  
Samuel Ljungbladh, Gospelkören  
& musiker. Entré 100 kr (barn t.o.m  
12 år gratis). Biljetter på tel. 733 50 eller  
e-post skillingaryds.forsamling@svenskakyrkan.se 

Söndag 19 – ”Den gode herden”
11.00 · Gudstjänst i Hagshults kyrka. 

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Tisdag 21 
19.00 · ”Tjernobylbarnen i våra hjärtan” 
Trivselkväll – alla hälsas välkomna – lotteri,  
information & trevlig gemenskap.  
Församlingshemmet i Hagshult.

Söndag 26 – ”Vägen till livet”
11.00 · Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka.

16.00 · Sinnesrogudstjänst i Åkers kyrka.

MAJ
Lördag 2
14.00 · Mässa på Jupiter.

15.30 · Mässa på Sörgården.

Söndag 3 – ”Att växa i tro”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Onsdag 6 
12.00 · Middagsandakt & soppa (sista för terminen)
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Söndag 10 – ”Bönen”
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka.

14.00 · Pilgrimsvandring Järnboda – Nydala.

Kristi himmelsfärds dag
Torsdag 14 - ”Herre över allting”

10.00 OBS tiden! Gudstjänst  
med musik i Kapellet,  
Skogskyrkogården. 
Blåsare från Frälsningsarmén.

18.00 · Musikgudstjänst 
i Åkers kyrka med 
BirGitta Edström & 
Swante Bengtsson. 

Söndag 17 – ”Hjälparen kommer”
11.00 · Gudstjänst i Hagshults kyrka. 

16.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka.

Söndag 24 - Pingstdagen – ” Den heliga Anden” 
16.00 · Musikgudstjänst i Tofteryds kyrka.  
Kören, Ungdomskören, Barnkörerna. 

Lördag 30
18.00 · Ekumenisk musikgudstjänst med  
Evangelistkvartetten i Åkers  
kyrka Evangelistkvartetten består  
av Jan Erixon, Mats Gunnarsson,  
Carl-Olov Hultby och Dan-Inge  
Olsson, som samtliga är  
förkunnare med rötterna i Svenska Missionskyrkan. 

Söndag 31 – ”Fader, Son & Ande”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka. 

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

KYRKRÅTTORNA Ritade och berättade av Johan Thelander

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

Söndag 7 – ”Vårt dop” 
11.00 & 14.00 · Konfirmationsmässa i Åkers kyrka.

SOMMARCAFÈ
i församlingshemmet i Skillingaryd blir det 
tisdagarna 9, 16 och 22 juni. Programmet 

kommer i sommarens kyrkoblad.

VÄGKYRKAN SOMMAREN 2015
Första veckan är i Hagshult 28 juni-4 juli och 
andra veckan i Åker 5-12 juli.
Programmet kommer i sommarens kyrkoblad 
och på vår hemsida.
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GOSPELPROJEKT!
Nu är det dags för ett nytt gospelprojekt! Alla som vill 
är välkomna oavsett om du aldrig sjungit i kör eller 
har stor körvana.

Vi övar 5 gånger och sedan blir det konsert tillsam-
mans med gospel- och soulartisten Samuel Ljung-
bladh!

Övningar i Skillingaryds kyrka kl 19-21 to 19/3, 
to 26/3, må 30/3, to 9/4, to 16/4.

Konsert med Gospelkören och gästartist Samuel 
Ljungbladh lör 18 april i kl 18 i Åkers kyrka.

Samuel har en av Sveriges bästa gospel- och 
soulröster och är dessutom en härlig person som 
med sin musikalitet och spontanitet garanterat får 
dig att le.
Sväng och glädje utlovas!

Anna-Maria Toftgård

Nu har vi varit en församling, Skillingaryds 
församling, i drygt ett år och det mesta har 
börjat finna sina former. Vi är ju en gemensam 
församling med fyra olika kyrkor. För att också 
ta tillvara och utveckla det lokala engagemang-
et kring de olika kyrkorna har vi nyligen bildat 
s k Kyrkgrupper i Hagshult, Åker, Tofteryd och 
Skillingaryd. Det här kan bli ett sätt att åter-
upprätta sockenbegreppet

Kyrkgruppernas uppgift är att arbeta så att 
den lokala verksamheten i de olika kyrkorna 
fungerar på allra bästa sätt. Deltagarna i kyrk-
grupperna kommer mest att arbeta med prak-
tiska uppgifter som kyrkkaffe, storstädning, 
trädgårdsarbete, inredning o s v. Att förankra 
gudstjänster, diakoni, musik, barnverksamhet 
o s v lokalt kan också vara uppgifter för kyrk-
grupperna.

Däremot har medlemmarna i kyrkgrupper-
na inget ekonomiskt ansvar och är inte förtro-
endevalda. De påverkar inte direkt innehållet i 

enskilda gudstjänster – det gör gudstjänstgrup-
perna.

Kyrkgrupperna kommer att träffas fyra 
gånger per år och då fördela arbetsuppgifter. 
Någon anställd kommer att vara med vid dessa 
träffar.

Kyrkgrupperna har utsett en sammankal-
lande i varje grupp. Dessa är: Ulla Hansson, 
Åker, Berndt Emanuelsson, Hagshult, Sune 
Toftgård, Tofteryd och Birgit Adolfsson, Skil-
lingaryd. Birgit är också utsedd som verksam-
hetsansvarig i Kyrkorådet.

Du är varmt välkommen att vara med i nå-
gon av kyrkgrupperna!

Kontakta gärna någon av de sammankallan-
de och tala om vad du kan bidra med lokalt.

Kanske har du någon begåvning som du kan 
ställa till hela församlingens förfogande – kon-
takta någon av oss anställda. 

Cristina Virdung

KYRKGRUPPER
i Hagshult, Åker, Tofteryd och Skillingaryd
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Utdrag ur Joel Anderssons anteckningar:

”Man har berättat att redan 1922 när kyrko-
gården invigdes, var det många som talade för 
att bygga en klockstapel på kyrkogården. I ett 
gåvobrev daterat 30 september 1925, överläm-
nade fabrikör Oskar Ljungberg i samband med 
sin 50- årsdag 1.000 kronor till Tofteryds för-
samling som grundplåt för uppförandet av en 
klockstapel med tvenne klockor.  Redan från 
början hade man olika åsikter om ett sådant 
bygge. En del ville att klockorna skulle place-
ras i ett torn eller en stapel i anslutning till ett 
församlingshem. Detta tänkte man sig skulle 
ligga strax söder eller väster om kyrkogården 
eller mitt i tätorten. 

En del var för en klockstapel och ett gravka-
pell på kyrkogården. 

Den 24 feb. 1927 bildades arbetsföreningen 
”Klockorna”, en frivillig sammanslutning av 
kvinnor och män inom Tofteryds församling 

med Oscar Ljungberg som ordförande, ”som 
vilja gemensamt arbeta för åstadkommande av 
medel till förverkligande snarast möjligt av den 
länge och allmänt närda förhoppningen om 
kyrkklockor på Skillingaryds sällsynt vackra 
begravningsplats”.

Man skulle samlas till arbetskvällar minst 
en gång i månaden med uppläsning, föredrag, 
sång och musik, försäljning av skänkta eller 
producerade arbeten.  Man hann med 56 så-
dana sammankomster och fyra arbetsauktioner 
fram till klockstapelbygget 1930. Kommittén 
föreslog att man skulle få ta fritt virke på präst-
gårdsboställets skog men det beviljades inte av 
Domänverket. Istället skickade man ut listor 
till skogsägare i Tofteryds och Åkers försam-
lingar. Det virke man fick in kunde endast till 
en liten del användas vid klockstapelbygget. 
Det såldes på auktion och pengarna använ-
des till byggnadskostnaderna. Arkitekt Öberg 
i Jönköping ritade denna vackra klockstapel. 
Ernst Almqvist och Johan Eriksson utsågs att 
leda arbetet med arbetare från Skillingaryd. 
Arbetet påbörjades på våren och den invigdes 
5 december 1930. Ernst Almqvist fick största 
beröm för påtaglig skicklighet och största nog-
grannhet. Stapeln med klockor kostade 18.000 
kr och brandförsäkrades för 25.000 kr.”

Vad händer med klockstapeln nu?
Renoveringen av Skillingaryds klockstapel har 
påbörjats, etapp 1 har genomförts av Åkerhags 
Byggnads AB med bland annat byte av träko-
lonner och snedsträvor. Nämnas kan att Br. 
Åkerhags farfar snickare Oskar Johansson var 
med vid uppförandet av klockstapeln.
Vid etapp 2 byts takspån, stående träpanel 
nockbrädor med mera av Hälsinge Takspån 
AB, med början vecka 7 med slutbesiktning 
vecka 16. Under denna tid kommer en ställ-
ning vara uppmonterad.

Lars-Henrik Olsson

SKILLINGARYDS KLOCKSTAPEL
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Ny vaktmästarorganisation
Från den 1 mars organiseras vaktmästeriet i 
Skillingaryds församling på ett nytt sätt. Ti-
digare har alla vaktmästare tjänstgjort både 
inom församlingsverksamheten och inom be-
gravningsverksamheten. Efter den första mars 
kommer tjänsterna att bli mera renodlade så 
att tre vaktmästare tjänstgör inom begrav-
ningsverksamheten och två tjänstgör inom 
församlingsverksamheten. Tjänsten som vär-
dinna i församlingshemmet försvinner.

I församlingsverksamheten ingår gudstjänster, 
dop-, konfirmations-, vigsel- och begravnings-
gudstjänster. Skötsel av församlingens fastig-
heter - som de fyra kyrkorna, församlingshem-
men och församlingsexpeditionen ingår också 
i församlingsverksamheten. 

I begravningsverksamheten ingår skötsel av 
kyrkogårdarna, gravskötsel, begravningsadmi-
nistration och skötsel av kapell och vaktmäs-
tarexpedition.

Inom begravningsverksamheten kommer 
Olof Olsson att tjänstgöra som förman. Där 
arbetar också Peter Nilsson och Åsa Borg.

Inom församlingsverksamheten tjänstgör 
Lars-Henrik Olsson och som vikarierande 
vaktmästare Emma Karlsson. 

Linda Ekros kommer att vara ledig en tid 
framöver.

Svenska kyrkan har fått i uppdrag att vara hu-
vudman för begravningsverksamheten. 

Det är ett uppdrag från staten. Alla betalar 
begravningsavgift oavsett kyrkotillhörighet. 
Därför ska begravningsverksamheten ha en 
egen ekonomi och organisation. Detta blir 
tydligare när verksamheterna delas upp på 
detta sätt. Ett särskilt ombud, Uno Jonsson, 
ska tillvara deras intressen som inte är kyrko-
tillhöriga. Förhoppningen är att den nya or-
ganisationen ska bli ändamålsenlig både för 
församlingsverksamheten och begravnings-
verksamheten.

SOFIE ROSELL – ny kamrer
Sofie Rosell är sedan den 
15 januari kamrer i för-
samlingen. Församlingen 
köper uppdraget av Sofies 
firma My Accounting. Ti-
digare sköttes ekonomin 
av Agrando, en firma från 
Stockholm. Sofie finns på 
plats på församlingsexpeditionen två dagar 
i veckan, måndagar och torsdagar. Hon 
sköter budget, bokslut, lönehantering och 
en rad andra uppgifter. Hon är föredra-
gande i kyrkorådet och i kyrkofullmäktige 
i ekonomiska ärenden. Vi hälsar Sofie väl-
kommen och hoppas att hon ska trivas i 
församlingen. 

INTERNATIONELL FEST
lördag 18 april kl. 14

Du är varmt välkommen till internationell 
fest i församlingshemmet i Skillingaryd!

Veronica Lager, multireligiös guide, 
berättar om alltifrån slöjor och turbaner, 
religiösa fester och matregler, till synago-
gor, tempel och moskéer i det mångreligi-
ösa Sverige. Till sin hjälp har guiden den 
Multireligiösa väskan, som är fylld med 
spännande föremål från de sex världsreli-
gionerna.

Sedan får vi smaka internationell mat 
och lyssna till musik från olika delar av 
världen. 

Välkomna önskar 
Internationella gruppen och 

Internationella vänner.
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I vår kyrkas verksamhet ingår också sjömanssy-
föreningen Ankaret. Ankaret bildades år 1938 
och var från början en förening enbart för ogif-
ta kvinnor. Den som gifte sig fick flytta över 
till en annan syförening för mer ”mogna” kvin-
nor. Så var tanken, men snart ändrades regler-
na och Ankaret välkomnade alla kvinnor gifta 
som ogifta. Tanken bakom Ankarets bildande 
var omtanken om sjömännens situation som 
vistades långt hemifrån och inte kunde ta sig 
hem till Sverige på långa tider. En årlig åter-
kommande händelse för Ankarets del var jul-
klappsinsamling till sjömännen. Det var inga 
dyra presenter som skänktes. Ex. strumpor, 
halsdukar, pocketböcker, skrivpapper m.m. 
Julklapparna skickades till en central upp-
samlingsplats för vidare befordran till någon 
Sjömanskyrka utomlands. Dessa presenter väl-
komnades trots sin enkelhet. Tiderna förändra-
des för sjömännen och denna sed avslutades på 
1980-talet för Ankarets del.

Nu består Ankaret av ett 25-tal damer. Nu-
varande verksamhet inriktas på insamling av 
pengar till Svenska kyrkans internationella ar-
bete samt andra behjärtansvärda ändamål.

Ankaret har några fasta insamlingstillfällen 

under året. Lördagen före fastlagssöndagen säl-
jer vi fastlagsris som vi prytt med silkepappers-
blommor. Vid Marie bebådelsedag anordnas 
en tipspromenad och våffelförsäljning på Grö-
nelund. I november har Ankaret en auktion i 
församlingshemmet. Vid alla insamlingstill-
fällen serveras kaffe med hembakat bröd och 
försäljning av många lotterier med fina skänkta 
vinster.

Under 2014 samlade vi sin så mycket peng-
ar att vi kunde skänka 44 000 kr till olika 
ändamål. Dessa är SKUT, Stadsmissionerna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö, IM, Hela 
Människan, Tallnäs. Den gode Herdens skola 
i Jerusalem, Svenska Kyrkans Internationella 
arbete och vänförsamlingen i Tanzania. Vi har 
också lagt undan 10 000 kr att skänka vid aku-
ta katastrofsituationer. 

Under våren gör vi en bussutflykt och besöker 
någon intressant plats.
Detta var en presentation om vårt lite anony-
ma arbete i syföreningen Ankaret.
Vi välkomnar gärna nya medlemmar både gifta 
och ogifta, och vi träffas varannan torsdag jäm-
na veckor kl. 18 i Församlingshemmet.

BESÖK PÅ PALMSÖNDAGEN!
På Palmsöndagen 29 mars får vi besök av duon 
Trihlos från Vårgårda som består av Helena 
Gatås och Sara Engernäs Nyberg, båda musiklä-
rarutbildade och Sara är numera kantor. Med sin 
musikalitet och lekfullhet vill de förmedla att 
Gud finns här hos oss oavsett hur våra liv ter sig. 
”I livets alla skiftningar ryms Gud, detta vill vi 
förmedla till lyssnaren”

Under dagen kommer de att träffa våra barngrupper Free Team, Junisarna och barnkören och 
tillsammans med dem medverka i gudstjänsten kl 16 i Åkers kyrka.

SYFÖRENINGEN ANKARET
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HÄNT i VINTER 

Minigänget 
i full 
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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 · Nya telefontider från 13/4: 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
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

Församlingshemsvärdinna
Nada Taci
0700-39 10 66

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


