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ulen handlar om generositet, om att dela 
med sig. Framför allt så är det Gud som 

delar med sig till oss människor när han sänder 
sin egen son Jesus hit till jorden. En större gåva 
kan man inte tänka sig. Gud sände sin son, 
världens Frälsare, till oss som det yttersta bevi-
set på sin kärlek. Därför firar vi jul.

Gud är julens store givare, men vi får också dela 
med oss. När vi ger varandra julklappar, så är 
det ett fint sätt att dela med sig på till dem som 
vi tycker om. Det känns bra att kunna göra 
någon annan glad. Visst kan man väl ibland 
tycka att julhandeln går till överdrift och att 
julen till alltför stor del handlar om kommers, 
men i grunden är det förstås fint att glädja nå-
gon med en gåva.

När vi nu snart skall fira jul, låt oss då tänka 
på att dela med oss inte bara åt våra egna, som 
oftast har mycket mer än vad de behöver, utan 
att också dela med oss till dem som är fattiga 
och har det svårt i vår värld. Advents- och jul-
tiden är en viktig tid för kyrkans insamling till 
internationellt hjälparbete. På många platser i 

världen är hjälpbehoven stora. Genom kyrkans 
stora internationella nätverk som kallas Act Al-
liance kan våra gåvor komma fram till rätt per-
soner. Många barn i världen får aldrig uppleva 
sin femårsdag. Om vi kan hjälpa familjerna så 
att barnen får uppleva sin femårsdag så har de 
betydligt större chans att klara sig.

I advents- och jultid har vi många fina guds-
tjänster i våra kyrkor. Vi kommer att få lyssna till 
mycket sång och musik och få sjunga med i de 
älskade psalmerna. Vi får lyssna till ett av årets 
viktigaste budskap i bibelord och predikningar. 
Vi får uppleva våra kyrkor från deras bästa sida. 
Jag hoppas att du har tillfälle att vara med.

Jag vill önska alla församlingsbor en fin ad-
vents- och jultid.

Glöm inte bort att julen handlar om att dela 
med sig.

Den största gåvan har Gud själv givit åt oss alla.

Klas Svensson

KYRKOHERDENS JULHÄLSNING

NÅGRA PERSONLIGA TANKAR
På påskdagen togs jag emot som kyrkoherde i 
Skillingaryds församling. Det var ett mycket fint 
mottagande. Jag känner mig glad och tacksam 
för tiden som gått sedan dess. Församlingen har 
många fina medlemmar och medarbetare – an-
ställda, frivilliga och förtroendevalda – som det 
har varit roligt att lära känna och samarbeta med.

Inför nästa år har vi planer på att utöka vårt 

diakonala arbete. Det känns mycket angeläget i 
en tid när många i vårt samhälle har det tufft på 
många sätt. Vi ser över personalorganisationen 
för att hitta ett effektivt och ändamålsenligt sätt 
att arbeta. Vi har också planer på att se över fle-
ra av församlingens byggnader. Det gäller bl. a. 
klockstapel och kyrka i Skillingaryd, värmesyste-
met i Tofteryds kyrka och taket på Åkers kyrka.

Klas Svensson

J
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På sensommaren 1914 drog Europas folk ut i 
krig under stor entusiasm. 

Kriget skulle snart vara över (trodde man) 
och man skulle vara hemma till jul igen. Nu 
blev det inte så, kriget på västfronten stelnade i 
ett skyttegravskrig som skulle pågå i fyra år. Re-
dan vid juletid 1914 hade kriget skördat hund-
ratusentals dödsoffer. Bara i slaget vid Marne i 
september stupade 150.000 man. Trots detta 
vansinne fanns det en mänsklig faktor som skul-
le visa sig vid juletid 1914. 

Båda sidornas soldater hade fått julproviant 
innehållande julkort, vantar, halsdukar, cigaret-
ter, choklad, te, marmelad och annat som skulle 
göra livet lite mera uthärdligt under den stun-
dande julhelgen. Som avsändaren av de här pa-
keten stod medlemmar av kungahusen (på båda 
sidor) vilket gav julpaketen en särskild glans. 
Det var säkert välkommet bland soldaterna som 
ett avbrott i det annars enehanda livet i skytte-
gravarna.

Tyskarna förberedde sig dessutom för helgen 
med små julgranar som man satte upp längs 
kanten av skyttegravarna. Bruket att använda 
julgran var något självklart för både tyskar och 
britter och när de tyska granarna dök upp så in-
såg man att de alla var människor och hade en 
hel del gemensamt. 

Klockan 11.00 på julaftonskvällen hördes en 
sång från de tyska skyttegravarna. Sången träng-
de igenom dimman och mörkret och fick alla att 
stanna upp. Det var ”Stilla natt”, en av världens 
mest kända och älskade julpsalmer. Britterna 
svarade med att sätta upp skyltar med texten 
”Merry christmas” och många tyskar som hade 
jobbat som kockar, taxichaufförer eller frisörer i 
Storbritannien före kriget började ropa till brit-
terna på andra sidan.
Snart letade sig en och annan gestalt upp från 
skyttegravarna och gick trevande varandra till 
mötes i ingenmansland. (det sönderbombade 

och leriga området mellan 
skyttegravarna kallades så) 
snart kom fler och fler upp 
det var framförallt tyskar 
och britter men även frans-
män och en och annan bel-
gare. Man utbytte hälsnings-
fraser med varandra och delade 
på godis och cigaretter. På juldagen hjälptes alla 
åt att begrava de döda som låg i ingenmansland. 
Till slut var hundratals man ute och firade jul 
tillsammans. Officerare med lägre grader deltog 
också men om någon generalsperson dök upp 
sprang alla snabbt tillbaka till sina egna linjer för 
att hålla skenet uppe. Eld upphör var officiellt 
påbjuden men fraternisering med fienden gilla-
des inte av krigsledningen!

Ett franskt regemente fortsatte beskjutningen av 
de tyska linjerna och en tysk bagare (som var 
där för att göra marsipan till trupperna) blev så 
arg att han sprang upp från skyttegraven med 
bagarmössa och en liten julgran i handen. Han 
stannade i mitten av ingenmansland och tände 
ljusen i granen och skrek åt fransmännen ”God 
jul era tjockskallar” de franska soldaterna slutade 
skjuta i ren häpnad över vad de hade sett.

Flera fotbollsmatcher spelades också med im-
proviserade fotbollar och målstolpar av hjälmar. 
Matcherna hade många deltagare och inga spe-
ciella regler men spelades under stor munterhet. 
Någon blev klippt av en frisör från fiendesidan 
och en tysk jonglör uppträdde till allmänt jubel. 

Juluppehållet var tänkt att vara under juldagen 
men kom att sträckas ut ytterligare till annanda-
gen och på vissa avsnitt ytterligare någon dag. Fle-
ra av de deltagande regementena sköt inte på var-
andra efter juluppehållets slut (man siktade över 
fienden) och det var först efter att regementena 
hade blivit avlösta som kriget kom igång igen.

Soldaterna ansåg att kriget var de ”stora gub-
barnas” ansvar och att de själva gott kunde kosta 
på sig kamratskap och omtanke i julens anda.

Johan Thelander

Julen 1914
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Är det kanske så du som läsare av detta blad känner 
ibland?

Jag skulle vilja våga påstå att du har fel. Gudstjäns-
ten är absolut för dig. Varför? För det första, så läser 
du detta blad och redan där finns en nyfikenhet. 
Sen kanske psalmerna visst är för svåra och texter-
na obegripliga. Men det finns en bot på det med. 
Gudstjänstgrupperna! Det finns (helt vanliga) för-
samlingsbor i de flesta åldrar i dessa grupper. Guds-
tjänstgruppen är en plats för planering, för samtal, 
för valmöjlighet, för GEMENSKAP!

Gruppen består av en präst, en kantor (de två som 
ska medverka på söndagen) och sen ett antal för-
samlingsbor, som är med och planerar. Det krävs 
inga förkunskaper eller särskilda talanger. ALLA är 
välkomna.

Hur det går till är olika i de olika grupperna. Alla 
har satt sin prägel på respektive grupp, men för en-
kelhetens skull berättar jag lite om hur det funkar 
i just ”min” grupp. Vi fikar tillsammans (för fika 
är trevligt, och av nån anledning förstår man saker 
bättre med en kopp i handen), sen läser vi texterna 
som hör till söndagen. Vi turas om att läsa och efter 
vi har läst så pratar vi om vad det egentligen stod. 
Från början lite ytligt, men oftast kommer vi in på 
både det ena och det andra. Och texterna som kan-
ske verkade obegripliga från början, har plötsligt fått 
en innebörd.

Vi funderar även på hur texterna hör samman 
med själva temat som gudstjänsten har. Sen bestäm-
mer vi psalmer (oftast sådana som går lätt att sjunga 
och som passar in i temat) och övriga eventuel-
la sånger. I vår grupp råkar vi vara flera som gillar 
att sjunga och därför bestämmer vi ofta att vi vill 
sjunga solo alternativt som en liten grupp. Ibland 
bestämmer vi att någon av oss bakar till kyrkkaffet 
(för hembakt är ju faktiskt godast… och när det är 
vår gudstjänst, bestämmer vi). 

Det vi pratar om i gruppen är också det som ligger 
till stor grund för prästens predikan. Ibland sitter 
man och skrattar lite för sig själv när man hör predi-
kan, för man kommer ihåg tankarna bakom att det 
blev som det blev sagt. Men framförallt får predikan 
en helt ny sorts helhet. Innehållet blir så mycket 
mer än bara ord.

Annat som bestäms är vilka övriga uppgifter man 
ska ha i gudstjänsten. Vill man läsa så finns det både 
texter och förbön att läsa. Förbönen kan man välja 
att skriva själv eller läsa den som redan finns till sön-
dagen. Man kan även ta in kollekt, hälsa välkom-
na, dela ut psalmböcker… Eller enbart vara med 
och planera och sedan sitta som åhörare tills man 
känner sig bekväm med någon annan uppgift. Det 
finns inga krav. Det är faktiskt mest bara roligt.

Ibland har det varit en person på gudstjänsten, 
ibland har kyrkan varit full. Det varierar, men en 
sak är säker. Om alla tänker ”nej, gudstjänsten är 
ingenting för mig” så kommer kyrkan garanterat 
stå tom. Dessutom är det ju så, att om man inte 
gillade den ena söndagens gudstjänst, så kan man 
gå veckan efter. För då är det en helt ny grupp som 
planerat! Man har all chans att hitta en gudstjänst 
man gillar helt enkelt. Och man har en ännu större 
anledning att hitta en gudstjänst som passar bra, om 
man själv är med och planerar. 

Så välkommen till en av våra tre gudstjänstgrupper, 
i Svenska Kyrkan, Skillingaryd. Man binder inte 
upp sig, man får komma och testa en gång och kän-
na efter. Om man inte prövar, hur ska man då veta 
om man trivs?

Vi ses i kyrkan! För gudstjänsten, den är för alla!

Martina Löwenham
28 år, förtroendevald i kyrkoråd och  

kyrkofullmäktige och stolt gudstjänstgruppledare!

GUDSTJÄNSTEN ÄR INTE FÖR MIG…
Psalmerna är för svåra, jag begriper ingenting av texterna och predikan  
är bara en massa ord! Dessutom är det ändå ingen annan i kyrkan,  
så varför ska jag gå dit?
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Så sa min snart fyraårige son efter första besöket 
på höstens satsning ”barnkyrkan”. Han gillade 
verkligen att få gå iväg med de andra barnen till 
källaren. Dels för att de har lastbilar där, men 
också för att barnen fick en egen plats i kyrkan. 

Det är lätt som småbarnsförälder att tycka att det 
är jobbigt att gå till kyrkan med sina barn, för 
barn låter. Barn låter framförallt när man som 
förälder tycker att de inte borde låta. Och det är 
egentligen helt ok. Men söndagar då gudstjäns-
ten är klockan 11 i Skillingaryds kyrka, har det i 
höst blivit lite lättare att gå med barnen till kyr-
kan. Då får nämligen barnen (och för de som 
behöver, en förälder) följa med Madde eller Siv 
ner till källaren och läsa en barnversion av tex-
terna samt få dem förklarade på barns vis på ett 
underbart levande sätt. Barnen får ställa frågor 
och tänka till. 

Det leks en lek som passar på temat, och man 
får pyssla. Man får även leka eller köra med last-
bilarna som jag tror det är fler barn än min son 
som gillar. 

Precis som C så klokt säger varje gång vi pratat 
om barnkyrkan. Det är en kyrka för honom, en 
kyrka där barnen får möta berättelserna om Gud 
på ett enkelt sätt. Och där barnen får vara en na-
turlig del av kyrkan. (Dock är ju barnen SJÄLV-
KLART välkomna även på övriga gudstjänster. 
För det finns inget som heter vuxenkyrka. Vi har 
BARN-kyrka och ALLA-kyrka). 

Martina Löwenham
Småbarnsförälder till två som både pratar på ”fel” 

ställe i gudstjänsten och dansar till psalmerna.

BARNKYRKAN

”Är det min kyrka mamma?
Inte din, bara min!”

Lekkyrkan i Skillingaryds församlingshem.

Barnkyrkan 
1/2, 15/2, 1/3 kl. 11.
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Det blev en riktig höjdarkväll i en fullsatt 
Åkers kyrka när Triple & Touch, den sydaf-
rikanska sångcoachen Thandiwe Mazibuko, 
fyra sydafrikanska ungdomar och storkören, 
som bestod framförallt av fyra av församling-
ens körer, bjöd på programmet ”Marching for 
Love”. 

Vi fick höra mycket afrikansk musik, rytm och 
dans. Men också vara med och sjunga i kända 
sånger som Circle of Life och The Lion sleeps 
tonight. Nationalsångerna från Sydafrika och 
Sverige sjöngs också.

Star for Life arbetar i två länder i södra Afrika: 
Sydafrika och Namibia. 

Star for Life är ett utbildningsprogram med 
syfte att stärka ungdomars självkänsla för att de 
skall kunna förverkliga sina drömmar. 

Vi har utvecklat en unik metodik för att 
åstadkomma detta och vi kan i externa utvär-
deringar visa på mycket goda resultat. 

Under 2014 räknar de med att bedriva verk-
samhet i 71 skolor i Sydafrika, 20 i Namibia, 5 
i Sverige och 1 på Sri Lanka. 

De når över 100 000 elever på 3 kontinenter 
och sammantaget har de under 9 år nått cirka 
200 000 elever.

LÄXHJÄLPEN DRAR IGÅNG IGEN 
VÅRTERMINEN 2015 – HJÄLP OSS!
Vi söker dig som kan vara med och hjälpa bar-
nen från årskurs 4 och 5 ungefär som en vanlig 
svensk förälder skulle gjort. Vi är en fast grupp 
på cirka fem personer anställda i kyrkorna 
samt några frivilliga som har möjlighet. Vi har 
läxhjälpen på tisdagar kl 14-15 i Skillingaryds 
församlingshem.
Kan du vara med och hjälpa oss en del tisda-
gar, kontakta församlingspedagog Jan Bäckelie 
på tel. 733 57, sms 070-660 79 71 eller e-post 
jan.backelie@svenskakyrkan.se

STAR FOR LIFE-KONSERTEN 11 OKTOBER
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Vi ordnar skjuts till våra 
gudstjänster.
Ring församlingsexp. 733 50 
(må, ti, to 10-12).

1:a advent

Lördag 29 
14.00 · Mässa på Jupiter.
15.30 · Mässa på Sörgården.

Söndag 30 – 1:a advent -”Ett nådens år”
11.00 · Adventsgudstjänst i Åkers kyrka.  
Klas Svensson, Anna-Maria Toftgård, Kören, Barnkören, 
Minikören, Z-kören, sångare från Missionskyrkan i 
Vaggeryd, Barnkyrka. Bibelutdelning till 4-åringar. 
Kyrkkaffe genom Röda korset.

11.00 · Adventsgudstjänst i Hagshults kyrka.  
Cristina Virdung, A-K Danielsson, Kyrkokören,  
Bibelutdelning till 4-åringar. Kyrkkaffe. 

NOVEMBER

DECEMBER
Söndag 7 – ”Guds rike är nära”
16.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka. Klas Svensson.

Lördag 13
14.00 · Mässa på Jupiter.
15.30 · Mässa på Sörgården.

Söndag 14 – ”Bana väg för Herren”
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka. Cristina Virdung.

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

Söndag 21 – ”Herrens moder”
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka. Klas Svensson.

18.00 · Julkonsert i Tofteryds kyrka. Vokalensemble, 
Ungdomskör, stråkensemble under ledning av  
Anna-Maria Toftgård. Konferencier Christer Malmborg.

Julhelgen

Julafton 
10.00 · Julbön i Hagshults 
kyrka. Cristina Virdung,  
Anna-Karin Danielsson.

11.00 · Samling vid krubban  
i Skillingaryds kyrka. 
Madelén Johansson &  
Anna-Maria Toftgård.

17.00 · Julbön i Åkers kyrka. 
Cristina Virdung, julmusik med Anna-Karin Danielsson 
& Ing-Marie Åkerhag, sång, flöjt, orgel, piano.

23.00 · Ekumenisk Midnattsgudstjänst 
i Hagshults missionshus. Klas Svensson.

23.00 · Midnattsmässa i Skillingaryds kyrka.  
Cristina Virdung. Per Ericsson & Ing-Marie Åkerhag 
musik.

Juldagen 
07.00 · Julotta i Tofteryds kyrka. 
Henrik Ulfsax. Anna-Maria Toftgård, sång.

Annandagen - ”Martyrerna”
11.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. 
Klas Svensson, Anna-Maria Toftgård, sång.

Söndag 28 
18.00 · ”Julen i toner”
Den traditionella julkonserten med musiker, körer & 
solister under ledning av Anna-Maria Toftgård i Åkers 
kyrka. Frälsningsarméns hornmusikkår, Klas Svensson.

Nyårsafton

11.00 · Andakt på Sörgården.

17.00 · Ekumenisk nyårsbön i Ekhults missionshus. 
Klas Svensson 
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JANUARI
Nyårsdagen – ”I Jesu namn”
16.00 · Gudstjänst i Hagshults kyrka. Klas Svensson.

Lördag 3
14.00 · Mässa på Jupiter.

15.30 · Mässa på Sörgården.

Söndag 4 - ”Guds hus”
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka Henrik Ulfsax.

Tisdag 6 
Trettondagen – 
”Guds härlighet”
16.00 · Gudstjänst med 
trettondagsmusik i  
stearinljussken 
i Åkers kyrka. 
Anna-Maria Toftgård, sång
Jonathan Granefelt, gitarr
Ing-Marie Åkerhag.

Söndag 11 – ”Jesu dop”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka. Cristina Virdung.

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.  
Cristina Virdung

Tisdag 13 
18.00 · Församlingens julfest
Gröt & skinkmacka samt trevligt program med våra an-
ställda utlovas på vår nya ”julfest” där alla är välkomna! 
Skillingaryds församlingshem.
Anmälan (senast to 8/1) tel. 733 50 (må, ti, to 10-12) 
eller e-post skillingaryds.forsamling@svenskakyrkan.se

Onsdag 14 
12.00 · Middagsandakt & soppa (terminsstart) i 
Skillingaryds kyrka.
Varje onsdag fram till början av maj.
Endast 40 kr för soppa, bröd, dryck, kaffe & kaka

Böneveckan för  
Kristen enhet 

Torsdag 15
19.00 · Bön i Allianskyrkan  
Klevshult. Jan Folkesson.

19.00 · Bön i Frälsningsarmén.

Fredag 16
19.00 · Bön i Missionskyrkan Skillingaryd.

Lördag 17
19.00 · Bön i Hagshults missionshus. Jesper Blom.

19.00 · Bön i Pingstkyrkan.

Söndag 18 - ”Livets källa”
10.00 · Ekumenisk gudstjänst i Ekhults  
missionshus. Cristina Virdung.

18.00 · Ekumenisk mässa i Skillingaryds kyrka. 
Kören, Klas Svensson, Cristina Virdung,  
Anna-Maria Toftgård.

Fredag 23
15.00 · Öppet hus ”I mitt innersta rum” –  
Lasse Siggelin sjunger. Skillingaryds församlingshem.

Söndag 25 - ”Jesus skapar tro”
11.00 · Gudstjänst i Hagshults kyrka. Cristina Virdung.

16.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka. Cristina Virdung.

Foto: Jim Elfström-IKON

Söndag 1 – ”Nåd & tjänst”
11.00 · Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka. 
Klas Svensson.

Lördag 7
10.00 · Syföreningen Ankarets 
risförsäljning. Lotterier & servering.

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

FEBRUARI
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Söndag 8 - ”Uppenbarelsens ljus”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka. Klas Svensson.

16.00 · Ljusfest i Skillingaryds kyrka & församlings-
hem. Ungdomskören, konfirmander, Klas Svensson, 
Anna-Maria Toftgård, tacobuffé.

Söndag 15 – ”Kärlekens väg”
11.00 · Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka. 
Kören, Cristina Virdung.

16.00 · Sinnesro i Åkers församlingshem.
Cristina Virdung.

KYRKRÅTTORNA Ritade och berättade av Johan Thelander

Onsdag 18 
12.00 · Askonsdagsmässa & sopplunch  
i Skillingaryds kyrka.

Fredag 20 
15.00 · Öppet hus Bröderna Hasse sjunger.  
Skillingaryds församlingshem.

Söndag 22 – ”Prövningens stund”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka. 
Cristina Virdung.

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.  
Cristina Virdung.

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

MARS
Söndag 1 – ”Den kämpande tron”
11.00 · Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka.
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Småfolket 0-5 år, torsdagar 10.00-12.00, start 22 jan.
Minigänget 3-5 år, tisdagar 15.15-16.30, start 27 jan.  
Anmälan till Madde 073-800 14 64.
Junisarna Åker, 6-11 år, onsdagar ojämn vecka 14.30-16.30, start 28 jan.
Free Team Tallnäs, 6-11 år, torsdagar jämn vecka kl 14.30-16.30,  
start 22 jan.
Kontakt: Madelén Johansson, se baksidan.
Läxhjälpen tisdag kl 14-15, åk 4-5, start 13 jan.
Tonår onsdagar ojämn vecka 18.00, fr åk 7, start 28 jan,  
Kontakt: Jan Bäckelie, se baksidan.

Minikören (5-6 år), övar onsdagar 16.15-17.00 med start 14 jan
Barnkören (från 7 år) övar onsdagar 15.15-16.00 med start 14 jan. 
(Skjuts från fritids kan ordnas)
Ungdomskören (fr 14 år), övar onsdagar 17.30-18.30 med start 14 jan.
Hagshults kyrkokör onsdag 18.30, start 14 jan.  
Kören övar torsdagar 19-21 med start 15 jan i Skillingaryds kyrka.
Seniorkören onsdag 11.00, start 4 feb.
Kontakt: Kantorerna, se baksidan.

Ankaret torsdag 18.00 jämn v, start 22 jan,  
Britt Johansson 073 417 43 13.

Syföreningen Hagshult tisdag 18.00 ojämn v,   
start 27 jan Inger Lindström 0370 69 00 76

på Jupiter, Tisdagar 15.00 start i andra halvan av januari.

Soppa och andakt, Onsdag 12.00, start 14 jan.

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, 0708 47 73 24.

STARTDATUM FÖR VÅREN
BARN &

UNGDOM

SJUNG I KÖR

SYFÖRENINGAR

CAFÉ GEMENSKAP

SOPPLUNCH

GUDSTJÄNST-
GRUPPER
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Vad är diakoni egentligen? Det kan kanske 
sammanfattas som möte mellan människor. 
Det kan vara fysiska mötesplatser där man 
kan träffas. En möjlighet att få vara i ett sam-
manhang där du betyder och behövs. Där du 
kan vara dig själv, eller få hjälp med något. I 
samarbete med andra organisationer, kanske i 
projektform, kan Svenska kyrkan vara en re-
surs tillsammans med andra. Det kan ta sig ut-
tryck i en enkel sak som t ex läxhjälp. Att stödja 
människor i utsatta livssituationer och att vär-
na om människovärde och medmänsklighet. 
Ordet diakoni härstammar från grekiskan och 
betyder ”att tjäna”. I Skillingaryds församling 
kommer vi att utöka våra diakonala insatser 
under nästa år. 

Vi kommer också att göra en större satsning 
på underhåll av våra kyrkor, som är en del av 
vårt kulturarv. Under 2015 har vi budgeterat 
för reparationer och underhåll av Skillingaryds 
kyrka och klockstapel, nytt tak för Åkers kyrka 
och värme i Tofteryds kyrka. Återstående arbe-
te med takmålning för kapell på Skillingaryds 
kyrkogård är också planerat.

För begravningsverksamhetens del har vi haft 
föreläsning om kulturgravar, och i samband 

med detta startat två arbetsgrupper för detta, 
en för Hagshults och en för Åkers kyrkogårdar. 

I kyrkorådet har vi just avslutat arbetet med bud-
get och verksamhetsplan för 2015, där vi föreslår 
att behålla gällande kyrko- och begravningsavgift, 
1,06 respektive 0,29 SEK. Innebär det någon för-
ändring för dig som bor i vår församling? Nej, 
trots dessa satsningar kommer vi att behålla all 
vår nuvarande verksamhet i våra kyrkor, med 
gudstjänster och musik i olika former. 

Vi kommer även nästa läsår att erbjuda en 
helt avgiftsfri konfirmandundervisning för alla 
unga. Vi hoppas också, och satsar på att fler 
barn och ungdomar på olika sätt vill vara del-
aktiga samt utveckla vår församling.

Nytt för vårt arbete i kyrkorådet är att vi för 
varje beslut som tas måste det ses ur barnens 
perspektiv, dvs vi gör en barnkonsekvensana-
lys. Enkelt uttryckt: Hur kommer ett beslut 
påverka barnen i mötet med kyrkan?

Pia Jonsson
Ordförande i kyrkorådet 

i Skillingaryds församling

”VI GÖR EN EXTRA SATSNING PÅ DIAKONI 
OCH FASTIGHETSVÅRD INFÖR 2015!”

Ge och få! Hur är det möjligt?
Att få vara frisk och aktiv vid hög ålder är en källa 
till livsglädje och livskvalitet.

En viktig förutsättning är social samvaro och 
olika mötesplatser, något som äldre talar om och 
uttrycker i olika sammanhang.

Hembesöksgruppen finns idag för att motverka 

social isolering.
Svenska Kyrkan och Röda Korset i Skillinga-

rydsbygden har startat ett samarbete framför allt 
för att besöka de äldre.

Vår vision är att Skillingaryd ska vara ett bra 
samhälle att åldras i, och att man ska känna trygg-
het och gemenskap.

Vill du ha besök av en person i hembesöksgrup-
pen för samtal eller promenader?
Du är mycket välkommen att ringa!
Mona Daka tel. 0370-733 55

HEMBESÖKSGRUPP
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De första fem åren i ett barns liv är mycket 
känsliga. Brist på näringsrik mat, rent vatten, 
sanitet och sjukvård slår hårdast mot de allra 
yngsta och mest utsatta. Varje år dör cirka sju 
miljoner barn innan de har fyllt fem. Men 
projekt med mentormammor visar att fler 
barn kan överleva och få en framtid – stöd 
Svenska kyrkans internationella arbete.

Mentormamman kommer med hopp, upp-
muntran och kunskap. Metoden med men-
tormammor skapades för 35 år sedan ur en 
frustration över att utsatta mammor och barn 
inte fick tillgång till den mödravård och sjuk-

vård de hade rätt till. 
I Khayelitsha, en av Kapstadens kåkstäder, 

mötte barnläkaren Ingrid Le Roux dagligen 
barn som led av undernäring och tillhörande 
sjukdomar. Hon ville göra något. Inom pro-
jektet Philani (som betyder ”bli frisk”) föddes 
en idé om att låta erfarna mammor som under 
svåra förhållanden lyckats få sina barn att växa 
upp, besöka andra mammor för att dela med 
sig av sina erfarenheter och kunskap. 

Resultatet idag visar att när människor själ-
va får involveras och ta ansvar blir förändring-
en långsiktig och permanent. Genom basal 
men livräddande mödravård och samtal mel-

JULKAMPANJEN

Låt fler barn få fylla fem
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lan mammorna har undernäringen minskat 
och mammorna kan bättre försörja sig. 

Därför utvecklar Svenska kyrkans interna-
tionella arbete tillsammans med partners på 
plats, metoden med mentormammor även i 
Swaziland och Etiopien. 

De första fem åren avgör  
om ett barn får bli vuxen

En mentormamma delar inte ut pengar eller 
mat. Istället informerar och utbildar hon och 
lyssnar och stöttar i frågor om amning, kost 
och barnets hälsa. Mentormamman tar också 
upp ämnen som försörjning, familjeplanering 
och framtid. 

De första fem åren är avgörande för ett 
barns framtid, alla påfrestningar som kommer 
av att leva i utsatthet drabbar de små hårdast. 
Av alla barn som dör, dör 90 procent innan de 
har fyllt fem år. 

Därför vägs och mäts barnen kontinuerligt 
och mentormamman för journaler över vikt-
kurvor och allmäntillstånd. Allt för att i tid 
hitta undernäring och sjukdomar, och i nöd-
vändiga fall se till att barnet kommer till sjuk-
hus och får läkarvård. 

Mentormamman ger kraft att förändra
Att arbeta med mentormammor som metod 
lyfter frågor om jämställdhet. I alla tre länder 
där metoden finns idag är kvinnors rättigheter 
eftersatta, speciellt i fattiga områden.

Mentormamman erbjuder ett skyddsnät – 
ibland det enda som finns

Swaziland har, i motsats till grannlandet Syd-
afrika, varken socialbidrag eller barnbidrag. 
Försörjning är därför grunden för att kunna 
skapa trygghet för sig och sina barn. projektet 
har på försök beviljat lån på 200 kronor till 
två olika mammor som ingår i projektet. De 
har på så sätt kunnat starta fruktstånd och en 
liten försäljning. Kvinnorna har i dag betalat 
tillbaka de respektive 200 kronor de fått låna 
och kan i dag ge sina barn mat med bättre häl-
sa och utveckling som följd. Därför finns det 
förhoppningar om att projektet på sikt även 
ska kunna stötta försörjningsprojekt och ut-
bildning i grönsaksodling. 

Låt fler få fylla fem!

Vill Du vara med i julkören?
Vi övar med Julkören inför vår traditionella konsert ”Julen i toner” 28/12.

Övningarna är torsdagarna 4, 11 och 18 dec. kl 19-21 i Skillingaryds kyrka.
Alla välkomna!
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HÄNT i HÖST 

Solig insegling mot Oskarshamn.

Konfirmanderna seglade med 

missionsbåten Shalom.

Knepigt att lägga loss 

i naturhamnen

Tidig morgon i  
kustbandet.
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HÄNT i HÖST 

Miniorer & Juniorer fyllde 
kapellet på Tallnäs.

Tacksägelsedagen 

i Hagshults kyrka.

Drama på Tallnäslägret.

Kluriga uppgifter för 

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

Diakoni
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Vaktmästare
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37 57 84
lars-henrik.olsson@svenskakyrkan.se
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0700-39 10 66

Redaktionsgrupp:
Pia Jonsson, Thomas Jonsson, Martina Löwenham, Gunvi Olsson, 
Gordon Stewart, Johan Thelander, Jan Bäckelie
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