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Advent

Nu ska vi fira Första söndagen i Advent. Ett 
nytt kyrkoår börjar och vi får sjunga de äls
kade adventspsalmerna. Det är få helger un

der året som har så givna psalmer som första advent. 
Då vill vi sjunga Bereden väg för Herran och Gå Sion 
din konung att möta. De här psalmerna handlar om 
glädjen att få ta emot Jesus när han kommer till oss. Vi 
ställer fram våra adventsljusstakar i kyrkor och hem. 
De fyra ljusen räknar söndagarna till julen då vi firar 
Jesu födelse. De elektriska adventsljusstakarna skapar 
stämning i våra hem och får oss att må bättre den här 
mörka tiden på året.  

Advent handlar om att Jesus kommer. Ordet advent 
kommer från latinets ord för ankomst. – Det är kan
ske inte så ofta man har nytta av att man läst latin, men här hade jag faktiskt det. När det är som 
allra mörkast då kommer Jesus. Bokstavligt talat är det så om vi tänker på årets växlingar. Den här 
tiden på året är det riktigt mörkt och då kommer årets största helg – julhelgen då vi firar att Jesus 
föds. Det får oss att må bra. 

Också bildligt talat kommer Jesus till oss när det är som mörkast. När vi har det svårt i livet kan
ske p.g.a. sorg, sjukdom, depressioner, fattigdom eller annat, då vill han också komma oss nära.  
Kanske möter han oss genom ett ord från en god vän, genom ett leende, genom att någon visar sin 
omsorg oss, genom att någon hjälper oss. Kanske möter han oss i ett bibelord. Kanske möter han 
oss i en gudstjänst. Kanske möter han oss när vi gör något för en annan människa.

Jag vill önska dig som läser det här en välsignad och ljus adventstid. Jesus 
vill komma till just dig och finnas i ditt liv och i ditt hem. Välkommen till 
kyrkan i advent och jul och ta emot honom tillsammans med din försam
ling!

Klas Svensson
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Redwood
Har ni någonsin kört bil i en katedral?
Jag måste dela med mig av en upplevelse. Denna sommar gjorde jag en fantastisk resa längst 
USA:s västkust tillsammans med min far och mina söner – tre generationer! 

Vi upplevde mycket inte minst fantastiska naturscenerier längst med kustvägen. Det mest fantas
tiska av allt på resan var nog redwoodskogen i norra Kalifornien. Det fanns flera naturreservat med 
redwood och vi besökte tre av dessa. Redwoodträden är enorma och de kan bli 80 – 120 meter 
höga. Det grövsta nu levande trädet mätte över sex meter i diameter. Träden kan stå emot både 
skogsbrand och insektsangrepp. 
Träden har använts flitigt i indu
strin på grund av sitt vackra och 
starka virke men idag är alltså 
flera områden skyddade.

När jag körde genom skogen i 
ett av reservaten så kändes det 
som att köra bil i en katedral. 
De höga raka träden och lju
set som sipprade ner genom 
trädkronorna gav en känsla av 
mystik precis som i de gamla 
medeltida katedralerna. En del 
av träden var faktiskt medelti
da eftersom de hade slagit rot 
redan innan Columbus upp
täckte Amerika. 
 Vilket perspektiv det ger på 
människans litenhet!

Johan Thelander
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Bröllop

Ett kyrkbröllop kan vara stort  … eller litet. Särskilt för dig som tror att ett kyrkbröllop måste 
vara stort. Ett bröllop i kyrkan kan vara storslaget och magnifikt, förberett minst ett år i för
väg. Gästerna är många, kanske bort emot 200 – familj, släkt, vänner, grannar, arbetskam

rater. Alla uppklädda till fest och med en stor förväntan. Vänner till brudparet står för sång och 
musikframträdanden, textläsning och diktläsning. På kyrkbacken efter vigsel  gudstjänsten tar det 
lång tid innan alla hälsat på brudparet och gett det nyblivna äkta paret sina välgångsönskningar. 
På eftermiddagen väntar en stor fest för de inbjudna. Man har ordnat värdpar och någon, gärna 
en yrkesfo  tograf, förevigar ceremonin och festen med en stor kamera. Helt fantastiskt och kanske 
ett sagobröllop. 

För många, inte för alla 
Ett bröllop kan också ske under enklare for mer – även om det sker i kyrkan. 
Kyrkbröllop är inte lika med storbröllop. I någon av våra kyrkor kanske till 
och med de flesta bröllopen är i det mindre formatet, ibland kombinerat med 
att brudparets barn döps. I vigselguds  tjänsten kan finnas, förutom brudparet, 
prästen, kantorn, kyrkvaktmästaren och ett par vittnen, som ofta är de närmas
te vän nerna till brudparet. Flera behöver inte vara närvarande för att det ska bli 
en fin och högtidlig vigsel i kyrkan. Ibland är bröllops  följet utökat till den när
maste familjen och de närmaste vännerna. Efteråt kanske den lilla skaran åker 
hem för att äta något fest  ligt, eller så har man bokat bord på någon restaurang.

Det viktiga i alla bröllopssammanhang är att det ska passa brudparet. Det ska 
vara så som de vill ha det. Både det stora och det lilla bröllopet är genomandat 
av fest, högtid, förväntningar, bön, bibelläsningar; psalmer och Guds välsignelse. 
Ibland kanske man tänker att ett kyrkbröllop blir för stort, och så väljer man 
en borgerlig ceremoni istället. Det kan naturligtvis vara brudparets önskan, men 
man ska inte välja bort kyrkbröllopet bara därför att man har föreställningen att 
det måste vara storslaget.

Så kära blivande brudpar! Följ ert hjärtas maning och innersta längtan, när ni 
ska gifta er! Kyrkan står öppen både för det stora och det lilla bröllopet. Kontakta 
gärna din församling!

Tore Karlsson
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Bröllop

I vår serie om de kyrkliga handlingarna har vi nu kommit till vigseln. Dop, konfirmation och 
begravning är de andra kyrkliga handlingarna. Liksom övriga kyrkliga handlingar markerar 
vigseln att något nytt börjar, ett nytt skede i livet. Vad har kyrka och kristen tro att tillföra när 

det gäller vigsel? Det går väl lika bra att gifta sig borgerligt eller att vara sambo? När fler väljer att 
vara sambo eller att gifta sig borgerligt kan man fundera över poängen med att gifta sig kyrkligt?
 Många tänker sig en kyrklig vigsel för att kyrkan är en så vacker plats. Akustiken är fantastisk 
och lämpar sig för sång och musik. Många väljer kyrklig vigsel för traditionernas skull. Det hör 

liksom till att det är så det ska vara. Tofteryds, Åkers, Hag
shults och Skillingaryds kyrkor är fantastiskt fina när de är 
smyckade för vigsel med blommor.
 Andra skäl för en kyrklig vigsel är bönen och välsignelsen 
över livet tillsammans. I 1 Korinterbrevet 13 kan vi läsa: 
”Men nu består tro hopp och kärlek, dessa tre och störst 
av dem är kärleken.” Kärlekens lov brukar det här kapitlet 
kallas. 
 De starkaste skälen för en kyrklig vigsel är bibelord som 
t ex 1 Kor 13 där vi kan läsa: ”Men nu består tro hopp och 
kärlek, dessa tre och störst av dem är kärleken”, och bönen 
och välsignelsen över livet tillsammans. 

Klas Svensson

Kyrkgrupperna 
Vi har en kyrkgrupp  för varje kyrka i församlingen:  
Grupperna arbetar mest  med praktiska göromål för varje kyrka.  
Hör av dig om du är engagerad  för just din kyrka  och vill hjälpa 
till med att hissa flaggan,  fixa kyrkkaffe etc.   
Här är de som är sammankallande i grupperna:  
• Hagshult: Bernt Emanuelsson, tel. 69 31 31, 073-855 91 88
• Åker: Ulla Hansson, tel. 730 18, 073-636 98 49 
• Tofteryd: Sune Toftgård. tel. 070-553 67 00 
• Skillingaryd: Birgit Adolfsson, tel. 714 56, 070-291 55 00
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Adventus Domini -
Advent, smaka på ordet! Visst får man ge

nast en känsla av högtidlighet, glädje och 
förväntan.  Det är musiken & psalmerna, 

dofterna, de tända ljusen, stjärnorna i fönstren, 
de härliga adventsgudstjänsterna och ja väntan på 
den stora julhelgen. Mycket skall göras under dessa 
veckor. Julklappar skall köpas, kakor bakas, hus och 
lägenheter pyntas och städas. För de flesta av oss är 
det ett kärt besvär men hur har det varit tidigare? 
Hur gamla är våra adventstraditioner? Hur gjorde 
man i det gamla bondesamhället?
 Själva bruket att fira advent är faktiskt äldre än 
själva julen. I fornkyrkan hade man en sex veckor 
lång fasta som siktade mot epifania det som vi idag 
kallar trettondagen. När man så på 300talet be
stämde att den 25 december skulle firas som Kristi 
födelsefest så kortade man samtidigt ner advents
fastan till fyra veckor. Efter reformationen försvann 
betydelsen som fasteperiod och därmed hade vi ad
ventstiden.
 
Men låt oss börja med bondesamhället. Det gamla 
svenska namnet på december är Christmånaden el
ler julmånad. Det betydde slutet på skördeåret men 
mycket arbete återstod innan det blev jul. Ljusen 
skulle stöpas, öl skulle bryggas, slakt och brödbak 
hinnas med och i hemmet skulle det skuras och 
tvättas.  Allt hade sin tid. Ljusen skulle stöpas och 
vara klara den första veckan i december. Den nion
de december (Annadagen) skulle julölet avsmakas 
och lutfisken läggas i blöt. Vid Lucia skulle den sis
ta säden vara tröskad och klar och på Tomasdagen 
den 21 december var det av tradition julmarknad i 
många städer.
 Som verksam i skolans värld kan jag inte låta bli 
att påpeka att den svenska luciatraditionen har sitt 
ursprung i 1724 års gymnasie och skolordning. 
Den 13 december avslutade då höstterminen vilket 
firades med en ljusfest. Det latinska ordet för ljus 
”lux” associerades med ”Lucia” och på den vägen är 
det. Luciatraditionen var det protestantiska Sveriges 
sätt att skapa en motsvarighet till den katolske St 

Nikolaus som kom med presenter till barnen den 
6 december. Det finns förstås flera traditioner för
knippade med Lucia. Enligt den gamla julianska ka
lendern som gällde i Sverige till 1753 så var Lucia
natten årets längsta natt och mycket traditioner och 
mystik är förknippade med det. Lucia firads först i 
landskapen runt Vänern men fick sitt stora genom
brott först när en tidning i Stockholm anordnade ett 
Luciatåg 1927. Lucia är idag en självklar del av vårt 
adventsfirande.
 
I bondesamhället var advent förknippat med arbe
te. Idag kan vi köpa allt vi behöver och advent har 
därför ett annat fokus. Det första och största med 
advent är just den första advent som sedan mitten 
av 1920talet har varit en av våra största kyrko
gångshelger. Orsakerna till detta är väl att första 
advent är en start på julfirandet. Traditionen att gå 
på julskyltningen och att gå på gudstjänsten första 
advent är stark hos många. Känslan av högtidlighet 
när man sjunger de kända adventspsalmerna är lika 
stor som känslan man får när man tänder det första 
adventsljuset. Den traditionen kommer från Ersta 
diakonianstalt i Stockholm redan på 1870talet. 
Där tände man inte mindre än sju ljus varje söndag 
och således inte mindre än 28 ljus den fjärde ad
vent. Från början tändes ljusen i en gran eller i en 
enbuske. Den första som nämner bruket att tända 
fyra ljus i en adventsljusstake är ingen mindre än 
Nathan Söderblom. I hans hem började denna tra
dition i slutet av 1800talet.
 
En personlig adventstradition för mig är Nobelda
gen. Att titta på Nobelprisutdelningen och samti
digt smaka av nybakta julkakor har varit tradition 
för mig sedan jag var i tioårsåldern. Jag tror inte jag 
är ensam om det. Många tittar nog på både prisut
delningen och kanske framförallt den efterföljande 
Nobelfesten. Nobeldagen är allmän flaggdag och 
hela dagen har en känsla av högtidlighet över sig. 
Precis så som det skall vara i adventstider.
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Herrens ankomst
Traditionen med adventskalendrar där man öppnar 
en lucka varje dag kommer ursprungligen från Tysk
land. Den första svenska adventskalendern kom 1934 
och var tecknad av Aina StenbergMasOlle. Aina 
StenbergMasOlle skulle fortsätta att teckna advent
skalendrar i trettio år. Det blev omedelbart en succé 
som dessutom fick ett ännu större genomslag när 
först radion (1957) och sedan televisionen (1961) 
började producera egna kalendrar. Adventsstjär
na med sitt varma ljus kom också Tyskland och 
började sporadiskt användas i Sverige i början 
av 1900talet. Från början var det bara guldröda 

pappersstjärnor och sitt stora genombrott fick ad
ventsstjärnan i mitten av 1940talet.  Idag finns det 
adventsstjärnor i alla möjliga material och färger. 
Den elektriska adventsljustaken  slog gradvis igen 
om under andra halvan av 1900talet och har blivit 
otroligt populär. När man ser alla dessa ljusstakar, 
adventsstjärnor och annat pynt i fönstren då vet 
man att den härliga adventstiden är här.

Glad Advent!
Johan Thelander
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NOVEMBER
Söndag 29 – 1:a advent ”Ett nådens år”
11.00   Adventsgudstjänst & Barnkyrka i Åkers 
kyrka. Bibelutdelning till 4-åringar. Barnkörerna,
Kören. Kyrkkaffe genom Röda korset.

11.00  Adventsgudstjänst i Hagshults kyrka. 
Hagshultskören. Kyrkkaffe.

DECEMBER
Söndag 6    - ”Guds rike är nära”
11.00  Mässa i Skillingaryds kyrka.

16.00 Christmas Carols & julsånger
i Hagshults kyrka. Hagshultskören, Daniel Hjelm, 
Anna-Karin Danielsson, Cristina Virdung.  ”Det 
stora julkafferepet” Ta gärna med en kaksort!

Söndag 13   - ”Bana väg för Herren”
11.00  Gudstjänst Skillingaryds kyrka. 

Tisdag 15  18.00 ”Mentormammor”
Åsa Hedman berättar om  Svenska kyrkans 
internationella arbetes i Afrika som vi skrev om 
i förra årets julkampanj. Församlingshemmet 
Skillingaryd.

16.00  Ekumenisk Luciagudstjänst i Åkers 
kyrka. Junisarna, Åkerbygdens alliansförsamlings 
grupper. Kyrkfika

Söndag 20  - ”Herrens moder”
11.00  Mässa i Skillingaryds kyrka.
Klas Svensson saxofon

Söndag 20  17.00 & 19.30 Julkonserter 
i Tofteryds kyrka. Vokalensemble, Ungdomskör, 
stråkensemble under ledning 
av Anna-Maria Toftgård.  
Dörrarna öppnas  
16.30 resp. 19.00.

Julhelgen
JULAFTON  
10.00  Julbön i Hagshults kyrka. 
11.00  Samling vid krubban i Skillingaryds kyrka.
11.30  Andakt på Sörgården 
17.00  Julbön i Åkers kyrka. Julmusik med 
Anna-Karin Danielsson & Ing-Marie Åkerhag, sång, 
flöjt, orgel, piano 

17.00–21.00 Jul tillsammans 
En julafton där alla är välkomna!
Jultallrik, musik och sång men framförallt en 
öppen gemenskap. Serveringsvåningen Missions-
kyrkan Skillingaryd. Arr: Ideella krafter tillsammans 
med kyrkor i Skillingaryd Anmälan: tel.733 52, 
e-post skillingaryds.forsamling@svenskakyrkan.se

23.00 Ekumenisk Midnattsgudstjänst hos 
Frälsningsarmén 
23.00  Midnattsmässa i Hagshults kyrka.  

JULDAGEN 
07.00   Julotta i Tofteryds kyrka. 
Sune Toftgård, sång

ANNANDAGEN - ”Martyrerna”
11.00   Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.  
Anna-Maria Toftgård sång.

Söndag 27 
18.00  ”Julen i toner”
Musiker, körer & solister  
under ledning av Anna-Maria 
Toftgård i Åkers kyrka.  
Frälsningsarméns 
hornmusikkår. 
Dörrarna öppnas 17.30 

NYÅRSAFTON
11.00  Andakt på Jupiter
17.00 Ekumenisk nyårsbön 
i Pingstkyrkan Skillingaryd
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JANUARI 

Nyårsdagen – ”I Jesu namn”
16.00  Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. 
 
Lördag 2
14.00  Mässa på Jupiter.
15.30  Mässa på Sörgården 

Söndag 3  - ”Guds hus”
11.00  Mässa i Hagshults kyrka            

Tisdag 6  Trettondagen - ”Guds härlighet”
16.00 Gudstjänst med trettondagsmusik  
i stearinljussken. Åkers kyrka. Ing-Marie Åkerhag 
piano, orgel. Anna-Karin Danielsson flöjt. Klas 
Svensson saxofon.

Söndag 10  - ”Jesu dop”
11.00 Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka. 

Tisdag 12  
18.30  Församlingens grötfest.
Gröt & skinkmacka samt trevligt  
program med våra anställda utlovas  
på vår nya tradition av ”julfest” där  
alla är välkomna! Församlingshemmet i Skillingaryd. 
Anmälan (senast to 7/1) tel 733 52 eller e-post 
skillingaryds.forsamling@svenskakyrkan.se

Onsdag  13  
12.00  Middagsandakt & soppa 
(terminsstart) i Skillingaryds kyrka.
Varje onsdag fram till början av maj.
Endast 40 kr för soppa, bröd, dryck, kaffe & kaka

Söndag 17  - ”Livets källa”
11.00  Mässa i Hagshults kyrka
16.00  Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.
            
Onsdag 20 
18.30  ”100 dagar med Jesus” – start för 
samtalsgrupp om kristen tro.
Församlingshemmet Skillingaryd.

 

BÖNEVECKAN 
FÖR KRISTEN ENHET 
Torsdag 21  
19.00  Bön i Hagshults missionshus.
19.00  Bön i Pingstkyrkan Skillingaryd
        
Fredag 22  
19.00  Bön i Ekhults missionshus
19.00  Bön hos Frälsningsarmén 

Lördag 23 
19.00  Bön i Missionskyrkan 
19.00  Bön i Pingstkyrkan Klevshult

Söndag 24 - ”Nåd & tjänst”
11.00  Ekumenisk mässa & Barnkyrka  
i Skillingaryds kyrka. Kören

KYNDELSMÄSSODAGEN
Söndag 31 - ”Uppenbarelsens ljus”
11.00  Gudstjänst i Hagshults kyrka. 
Free Team. Kyrkfika. 
16.00  Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.  
Barnkör, Barngrupperna. Kyrkfika. 

FEBRUARI
Lördag 6
10.00 Syföreningen Ankarets  
risförsäljning 
Lotterier & servering.
Församlingshemmet Skillingaryd

14.00  Mässa på Jupiter 
15.30  Mässa på Sörgården

Lördag 6 
18.00-21.00  Vi har abonnerat  
Kylåsbacken för församlingens  
verksamheter. Alla välkomna! 
Skiduthyrning finns! 

Söndag 7 - ”Kärlekens väg”
11.00 Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka. 
Kyrkkaffe med semlor.

Foto: Jim Elfström - IKON
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Onsdag 10 
12.00  Askonsdagsmässa & 
soppa i Skillingaryds kyrka

Söndag 14  - ”Prövningens stund”
11.00 Mässa i Hagshults kyrka. 
16.00 Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. 

Söndag 21  - ” Den kämpande tron”
11.00  Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka. 
16.00 Sinnesrogudstjänst. Församlingshemmet i 
Åker.

Onsdag 24  
17.00  Spagettigudstjänst 
i Skillingaryds kyrka.  
Amn. mat: Madelén 073-800 14 64 

Lördag 27  
18.00  Fasteinsamlingscafé med andakt  
i Församlingshemmet Hagshult.  Hagshultskören, 
Klas Svensson 

Söndag 28 - ”Kampen mot ondskan”
16.00 Dramamässa i Skillingaryds kyrka. 
Teatergruppen Covenant Players, konfirmanderna

MARS
Fredag 4 – Världsböndagen
19.00 Missionskyrkan Skillingaryd 

Lördag 5
14.00  Mässa på Jupiter 
15.30  Mässa på Sörgården

Söndag 6  - ” Livets bröd”
16.00 Gospelmässan ”Take 
me to the cross”.  Gospelkören 
och sångerskan och låtskrivaren 
Evelina Gard med musiker! Åkers kyrka.

Gospelkörprojekt! 
Take me to the cross – en gospelmässa av Evelina Gard

Start söndagen 24 januari kl 13.00–17.00 i Skillingaryds kyrka. 
(Lunch till självkostnadspris i församlingshemmet efter den ekumeniska gudstjänsten ca 12.30. 
Anmälan: Anna-Maria senast 18/1)  
Övningar torsdagar kl 19–21 från 28 jan–3 mars i Skillingaryds kyrka. 

Söndag 6 mars kl 16 i Åkers kyrka sjunger vi gospelmässan Take me to the cross tillsammans 
med sångerskan och låtskrivaren Evelina Gard med musiker!  
För mer info kontakta kyrkomusiker Anna-Maria Toftgård, tel: 0708-47 73 24.
Mejl: anna-maria.toftgard@svenskakyrkan.se

Vill Du vara  
med i julkören? 
Vi övar JULKÖREN inför vår  
traditionella ”Julen i toner” 27/12. 
Övningarna är torsdagarna 3, 10 och 
17/12 kl 19–21 i Skillingaryds kyrka. 
Alla välkomna! 
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STARTDATUM FÖR VÅREN
Småfolket 0-5 år, torsdagar 10.00-12.00, start 21/1.
Minigänget 3-5 år, tisdagar 15.15-16.30, start 26/1.
Junisarna Åker, 6-11 år, onsdagar jämn vecka 14.30-16.30, start 27/1.
Free Team Tallnäs, 6-11 år, torsdagar ojämn vecka kl 14.30-16.30, start 21/1
Kyrkans Unga onsdagar jämn vecka 18.00, fr åk 7, start 27/1.  
Kontakt: Madelén Johansson, se baksidan.
Läxhjälpen tisdag kl 14-15, åk 4-5, start 19/1.
Kontakt: Jan Bäckelie, se baksidan.

BARN &
UNGDOM

Minikören (5-6 år), övar onsdagar 16.15-17.00 med start 20/1.
Barnkören (från 7 år) övar onsdagar 15.15-16.00 med start 20/1.  
(skjuts från fritids kan ordnas)
Ekumeniska Ungdomskören (fr 14 år), onsdagar 17.30-18.30, start 20/1.
Hagshultskören onsdag 18.30, start 13 jan, församlingshemmet Hagshult.
Kören övar torsdagar 19-21 med start 14/1.
Seniorkören onsdag 11.00, start 3/2.
Kontakt: Kantorerna, se baksidan.

SJUNG I KÖR

Ankaret torsdag 18.00 jämn vecka, start 28/1. Britt Johansson 073 417 43 13.SYFÖRENING

på Jupiter, tisdagar 15.00 start i andra halvan av januariCAFÉ GEMENSKAP

Soppa och andakt. Soppa, dryck, bröd, kaffe, kaka och gemenskap kring 
borden, allt för 40 kr. Onsdagar 12.00, start 13/1.

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, sms 0708-47 73 24, 
anna-maria.toftgard@svenskakyrkan.se.

GUDSTJÄNST-
GRUPPER

SAMTALSGRUPP 100 DAGAR MED JESUS – samtal om kristen tro  Under 100 dagar  
följer vi Jesus genom boken med samma namn av Niklas Piensoho.  
Den här är för dig som vill lära känna Jesus, vare sig du kallar dig kristen eller 
inte. Under hundra dagar bjuds du in att följa den Jesus,  som lärjungen 
Johannes beskriver i sina texter. Boken vi följer är skriven som en andaktsbok, 
uppbyggd kring teman och bibelberättelser  som beskriver Jesu person och 
verksamhet med enkla kommenterande texter. Under perioden har vi fem  
samtalskvällar i församlingshemmet i Skillingaryd där vi delar frågor vi fått  
av det vi läst. Vi äter också kvällsmat tillsammans. 
Onsdagarna 20/1, 24/2, 16/3, 6/4 och torsdag 28/4 kl. 18.30.
Info & anmälan: Församlingspedagog Jan Bäckelie, se baksidan. 
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När jag och Hilma anlände till Lesbos fick vi 
ett slag i magen av det som mötte oss. Tusentals 
människor som trängdes i hamnen, köandes till bå
tarna, utslagna på gatorna, sovandes på trottoarkan
terna. Vi kunde inte välja att blunda för allt detta 
utan bestämde oss för att försöka hjälpa till. Vi såg 
så många människor vandra på vägarna, från där de 
kommer i land med båtar från Turkiet, till lägren 
där de registrerar sig innan de får lov att lämna ön 
för Aten. Det är en sträcka på ungefär sex mil som 
människor tvingas vandra i uppemot fyrtiofemgra
dig hetta utan ordentliga skor eller tillräckligt med 
vatten och mat. 
 Vi bestämde oss därför för att börja med att hyra 
en minibuss, dela ut mat och vatten längs vägarna 
och skjutsa främst barnfamiljer till lägren så att de 
skulle slippa gå. Behovet var större än vi någonsin 
kunnat räkna med. Vi kände oss otroligt ensamma 
på vägarna, otillräckliga till de tusentals som vand
rade och som alla behövde vår hjälp. Vi insåg rätt 
snart att även på lägren var behovet av hjälp enormt. 
Särskilt på Moria, som är lägret för alla folkgrupper 
utom syrier som bor på ett annat läger. Frånvaron av 
hjälporganisationer på Moria chockade oss och vi såg 
att detta läger var mycket eftersatt. Det saknades både 
vatten, mat och tak över huvudet för de människor 
som i dagar tvingas vänta här på att få sina papper av 

polisen. Vi försökte därför vid sidan av skjutsandet av 
människor finnas till hands på lägret. 
I början av vår vistelse gjorde vi allt från att köpa 
och dela ut vatten, mat, sanitetsprodukter, kläder 
och filtar till att ha lekkvällar med barnen där de 
fick block och kritor och satt ihop och målade. Efter 
några veckor mötte vi andra volontärgrupper som 
kunde ta över till exempel matutdelningen så då fo
kuserade vi på att bygga tält som folk kunde sova 
i och ett informationstält där människor i lägren 
kunde komma för att få information om allt från sin 
fortsatta resa genom Europa till sina rättigheter och 
vad man gör om man förlorat en familjemedlem på 
vägen. Vi satte också upp informationsskyltar längs 
vägen där folk vandrar, med information och en 
karta över hur de ska ta sig till lägren. Många som 
kommer i land har nämligen ingen aning om vart de 
kommit eller vart de ska gå. Därför går många flera 
mil fel och får då reda på att de måste vända och 
vandra tillbaka. För en gravid kvinna eller haltande 
åldring är detta alltså oerhört viktig information. 
 Som tur var träffade jag och Hilma flera andra vo
lontärer som precis som vi kommit för att hjälpa till. 
Vi jobbade ihop med tre andra i flera veckor och en 
av dessa är fortfarande kvar på ön och fortsätter hjälpa 
där. Eftersom vi blev fem istället för två kunde vi åka 
i två bilar och göra dubbelt så mycket nytta. Oftast 

Tova och Hilma på Lesbos
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skjutsade en minibuss människor från stränderna till 
lägren och från lägren till hamnen där de tar båten till 
Aten, medan två fanns tillgängliga på Moria för in
formation, tältbygge och utdelning av förnödenheter. 
Allt det arbete vi utförde var möjligt eftersom vi 
startade en Facebookgrupp där vi bjöd in alla vi kän
de och bad de skicka en slant till oss. Det spred sig 
som en löpeld och så många fantastiska människor 
skickade in pengar som gjorde att vi kunde stanna 
en månad och hjälpa istället för två veckor som vi 
först hade tänkt. Jag blir fortfarande alldeles varm 
och hoppfull när jag tänker på det. 

Något som skrämde oss oerhört under vår tid på ön 
var sättet polisen behandlade flyktingarna på. I läg
ret Moria fanns i slutet av vår vistelse uppemot fyra
tusen personer som alla befann sig där av det enkla 
skälet att de ville få sina papper av polisen. När inga 
fungerande kösystem upprättades och många såg att 
hur länge de än väntade skulle endast de som arm
bågade sig fram få sina papper, ökade frustrationen 
och stressen bland människor. Polisen besvarade 
detta på ett fullständigt inhumant sätt. Inte bara 
kom de på lögner om registreringsprocessen för att 
skingra massorna, utan vi bevittnade flertal gånger 
om dagen hur tårgas, sparkar och batongslag drab
bade de flyktingar som inte gjort annat än att vän
ta. Att ta emot en svimmande kvinna i sina armar 
med hennes tre panikslagna barn omkring sig, för 
att polisen vägrar lyssna och totalt ignorerar ens bö
ner om att pappan, som befinner sig på andra sidan 
muren av poliser i en folkmassa på tusentals perso
ner, ska få återförenas med familjen, är någonting 
vi aldrig kommer glömma. Det finns inget svar till 
frågan som ställdes till oss om och om igen av våra 
afghanska vänner; ‹Varför? Varför behandlar de oss 
som djur? Jag är också en människa!›. 

Ännu en sak vi kommer bära med oss i våra minnen 
är frånvaron av hjälporganisationer. Vi hade en före
ställning om att vi skulle bli tilldelade en uppgift av 
någon av de stora organisationerna som skulle fin
nas och ha ett fullt fungerande arbete på plats. En 
föreställning som visade sig vara inte bara skev utan 
helt uppåt väggarna felaktig. Ingen gav oss uppgif
ter, av den enkla anledningen att denna någon inte 
existerade.

Varma hälsningar från Tova

Tältbygge

Bussa familj.

Barnteckning

Mat och vatten.



14

Utflykt med barngrupper och familjer 
till Astrid Lindgrens värld.

HÄNT i HÖST! 

Pippi, Prussiluskan och Kling bjöd på underhållning.

Tacksägelsedagen i Hagshults kyrka.
Madde, Linus och Anna-Maria fixade korv till 150 hungriga.

Dop på seglingen med Elida.

Konfirmander seglade med Elida i september. 
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Följ oss!
Facebook:

Svenska kyrkan 
Skillingaryds 
församling  



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

Telefon: 0370733 50 · Telefontid: månfre kl. 812, 1316.
epost: skillingaryds.forsamling@svenskakyrkan.se · Kyrkogårdsexpeditionen 767 05

Församlingshemmen: Åker 740 22 · Hagshult 69 30 17 · Skillingaryd 073714 39 06
www.svenskakyrkan.se/skillingaryd

Kyrkoherde
Klas Svensson  
733 51, 073060 90 40 
klas.svensson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Anna-Maria Toftgård
733 59, 070847 73 24
annamaria.toftgard@svenskakyrkan.se

Präst
Cristina Virdung (tjänstledig 1/1031/3)
733 56, 070626 29 12
cristina.virdung@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Ing-Marie Åkerhag 
070676 69 85
ingainga@telia.com

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

Kamrer
Sofie Rosell
073818 01 59
sofie.rosell@svenskakyrkan.se

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

Diakoni
Mona Daka 
733 55, 072744 86 00
mona.daka@svenskakyrkan.se

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

Församlingspedagog
Madelen Johansson
733 53, 073800 14 64
madelen.johansson@svenskakyrkan.se

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

Församlingspedagog
Jan Bäckelie
733 57, 070660 79 71
jan.backelie@svenskakyrkan.se

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

Kyrkomusiker
Anna-Karin Danielsson
733 54, 070268 94 77
annakarin.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


