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 ... kyrka hon gick. För att se var hon kände 
sig mest hemma började hon gå till guds-
tjänster i olika kyrkor i närheten. I en del 
kyrkor kände hon inte att någon såg henne. 
Dit gick hon bara en enda gång. Men så 
fanns det också en kyrka där hon blev sedd, 
där någon välkomnade henne och pratade 
med henne vid kyrkkaffet efter gudstjänsten. 
Där kände hon sig hemma och dit fortsatte 
hon sedan att gå. 
   
Den här lilla berättelsen ur livet säger 
mycket om hur vi människor fungerar, vad 
som får oss att må bra. Vi mår bra av att bli 
sedda och bekräftade och vi söker oss helst 
till människor som ser och bekräftar oss. Det 
gäller oavsett om man är barn, vuxen, man 

En kvinna berättade 
att hon flyttat in i ett 
nytt samhälle. Hon 
var kristen och ville 
gärna fira gudstjänst. 
Det spelade inte så 
stor roll i vilken...

eller kvinna. Behovet kan vara olika stort, 
men för den som liksom kvinnan i berättel-
sen är nyinflyttad är det säkert extra stort. 

I kyrkans verksamheter och speciellt i 
gudstjänsterna är det därför viktigt att vi 
ser varandra, hälsar på varandra, pratar lite 
med varandra, försöker lära känna varandra 
o s v. Det får både oss själva och andra att 
må bättre. I en tid som vår som präglas av 
att vi umgås via telefon och dator är de här 
personliga mötena i kyrkan speciellt viktiga. 
De får oss förhoppningsvis att må bättre, att 
känna att just vi är sedda och bekräftade. 
Gudstjänsterna avslutas ofta med välsignel-
sen. Den är flera tusen år gammal men håller 
sig fortfarande lika bra. Den talar om att 
Gud ser oss och bekräftar oss. De orden och 
det löftet är så viktigt att det förtjänar att 
upprepas vecka efter vecka, år efter år, årtu-
sende efter årtusende. Ta nu till dig orden: 

Herren välsigne dig och bevare dig. 

Herren låte sitt ansikte lysa över dig 
och vare dig nådig. 

Herren vände sitt ansikte till dig 
och give dig frid.

Klas Svensson

”Mina älskade och efterlängtade 
bröder, min glädje och min krona” 

När vi läser om Paulus hälsning i Filipper-
brevet 4:1, går våra tankar först till de som 
står oss nära i relationer. Men sanningen är 
att alla människor har stort behov av att bli 
sedda, väl tilltalade och bemötta.

De här texterna speglar mycket av mina egna 
tankar om medmänniskors bemötande. De 
är hämtade ur ”Cikoria blogg”.

”Jag läste en gång om en munk, som tillta-
lade alla han möte med att kalla dem: Min 
Glädje!
Hur vi hälsar på varandra säger mycket om 
hur vi värderar våra människor. Vilket värde 
vi sätter på varje människa. 
Det första vi möts av i kontakten med en 
människa är själva bemötandet och attity-
den, det påverkar i högsta grad hur fortsätt-
ningen blir. Tänk att få bli kallad för Min 
Glädje av någon! Att vara någons glädje!
Man kan knappast säga ”Min glädje och se 
sur ut, eller arg”.
Munken hade förväntningar i varje möte 
med en annan människa. Han var förmod-
ligen inspirerad av vår rubrik ”Mina älskade 
och efterlängtade bröder, min glädje och 
min krona.”

Det spelar stor roll hur vi möter varandra. 
Ser vi varandra? Vad ser vi i varandra? Till-
gång, eller vi tar för givet?

En resurs; med oanade möjligheter och till-
gångar? Det är en gåva, en konst, att kunna 
se in i andra människor. Att kunna se förbi 

allt yttre och se in i en människas hjärta. Att 
kunna se det som finns av gåvor, kunskap 
och erfarenheter.
Att kunna se personligheten, det Gud har 
lagt ner av sig själv, i ditt nästa. En förväntan 
lockar fram det goda, det positiva, det unika, 
det speciella, det personliga, som just den 
människan är.

Tror vi att vi vet vem vår nästa är? Har vi 
redan satt etikett och slutat vara nyfiken på 
vem som döljer sig bakom namnet och i 
personen?”

”Varje människa får ständigt nya erfaren-
heter och nya tankar, vilket gör att vi kan 
förändras i vårt sätt att se och uppleva saker. 
En annan människas nyfikenhet och ärliga 
varsamma frågor kan få oss att tänka vidare, 
att någon är intresserad och vill veta något 
om oss.

Vad lockar vi fram hos varandra? Det bästa 
p.g.a. att vi är önskade, eller motsatsen och 
tystnad? Förväntar vi oss något av varje 
möte? Oavsett vem vi möter?
Paulus skriver även ” Jag tackar min Gud så 
ofta jag tänker på er”
En positiv, ödmjuk attityd.
En tacksamhet i vad han har i sina med-
människor. De var högt värderade i hans liv.”

Vad förväntar Du dig av varje möte, hur 
mycket är du beredd att se hos människor 
du bemöter i din vardag?

Mona Daka

KYRKRÅTTORNA Ritade och berättade av Johan Thelander

SE OCH BEKRÄFTA



Vi lever mer och mer ett liv där vår represen-
tation av oss själva blir viktigare än våra liv i 
verkligheten. Vem eller vilka är jag sedd av? 
En, några få eller många?
Det absolut värsta är kanske att inte vara 
sedd alls, då kan det till och med vara bättre 
att bli hatad. En annan form av elakhet är 
att utesluta, att bli hållen utanför. 
Vad innebär det att vara sedd idag? Varför 
är det så viktigt? För att reda ut begreppen 
ställde jag några frågor till dominikaner-
munken Broder Björn, som delade med sig 
av sina tankar om detta.

Kan man säga att vara sedd har blivit det 
samma som vårt behov av bekräftelse idag?

”Det finns ett starkt krav att vara sedd i 
vårt samhälle. Banden mellan människor är 
svaga, där en del hamnar helt vid sidan av. 
I motsats till ett traditionellt samhälle där 
det fanns tydliga naturliga sammanhang där 
man blev sedd. 

Ett tilltal är att se som en relation och dia-
log. Att öppna ögonen och se är samtidigt 
att bli tilltalad av sin omgivning. Ser man 

ett träd är det en form av tilltal. Det krävs 
en relation om man ska bli sedd på riktigt.
Man kan bli någon genom att uppgå i ett 
kollektiv. Samtidigt blir man utbytbar. Man 
är inte längre en person. All relation bygger 
på olikhet, så fort man är utbytbar elimi-
neras man som person. Idag är det ett läge 
där man frestas att ingå i ”den stora grup-
pen”. I en slags gemenskap. Vi lever mycket 
i en bildvärld. Idag är bilderna starkare än 
verkligheten. Man upplever sin bild och en 
vägran att inse att man är ensam.”

En gemensam handling som upplevs som 
en gemenskap, kan det vara en aktivitet som 
shopping? Och vad tillfredsställer det för 
behov?

”Ja, det blir till en slags eufori, en slags 
relation, en fusion i en värld där man inte är 
någon. En relation där man som konsument 
är ett objekt, men det är ju ingen relation!” 

Vad är baksidan?

”Baksidan är att dörren till ens inre stängs. 
Ingen har tillgång till sig själv. En person 

är ett mysterium. En person är unik och 
annorlunda. I berättelsen om Babels torn 
talade alla samma språk, och byggde på 
samma torn. För mig beskriver det helvetet 
där alla är lika. Man fastnar i roller och 
bilder. Smärta och lidande förnekas. Det blir 
en fejkad relation. Vägen till ens inre är en 
annan typ av glädje.”

Vad är kyrkans svar på att vara sedd?

”Påve Franciskus har sagt att kyrkan är som 
ett fältsjukhus, som tar hand om alla sårade. 
Kyrkan skall vara den miljö där detta kan 
ske. Vår tids problem är bristen på sam-
manhang, en annan typ av gemenskap där 
man kan vara delaktig. Det finns en djupare 
mening med livet och när insidan kracke-
lerar kan något annat bryta igenom. Bara 
Jesus Kristus har en öppen dörr, då har man 
förvandlats till avbilden av Gud som man är 
avsedd att vara.” 

Man kan ha kluvna känslor inför detta att 
synas. Att vara aktiv eller passiv. Viljan att 
vara med, men inte få. Du hålls utanför eller 
försöker inte ens att få vara med. Alla har 
någon slags publik, man är sedd, fast man 
kanske inte vet om den. Även om man bara 
är sedd av en person så kan det räcka. Det 
behöver kanske inte vara så många. Några 
få räcker, att jämföra med 1000 ”vänner” på 
Facebook. Men det ena behöver inte utesluta 
det andra.

Pia Jonsson
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Broder Björn



Musik i Sommarkväll

Vägkyrka i ÅkerVägkyrka i Hagshult

HÄNT i SOMMAR

Sommarcafé



SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER
Lördag 11 
18.00 · Star for Life i Åkers kyrka,
Stor kör, Triple & Touch, Thandiwe Mazibuko 
med ungdomar från Sydafrika.
Entré 200:-, förköp Skillingaryds bibliotek.

Söndag 12, ”Lovsång” 
11.00 · Ekumenisk gudstjänst i Tofteryds 
kyrka, Klas Svensson, Anna-Maria Toftgård, 
Barnkyrka, enkelt kyrkkaffe.
16.00 · Skördegudstjänst i Haghults kyrka, 
Klas Svensson, Anna-Karin Danielsson, kyrk-
kaffe, kyrkokören, se annonsering.

Onsdag 15   
17.00 · Spagettigudstjänst i Skillingaryds 
kyrka.

Söndag 19, ”Att lyssna i tro”  
11.00 · Gudstjänst i Hagshults kyrka, Cristina 
Virdung, Anna-Karin Danielsson.
16.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka, Cristina 
Virdung, Anna-Karin Danielsson.

Tisdag 2 
14.00 · Café Gemenskap på Jupiter. Röda 
Korset och Skillingarydsbygdens kyrkor.

Onsdag 3 
12.00 · Middagsandakt & Soppa i Skillinga-
ryds kyrka. Sedan varje onsdag under hösten.

Lördag 6 
14.00 · Mässa på Jupiter, Cristina Virdung 
15.30 · Mässa på Sörgården, Cristna Virdung 
 
Söndag 7, ”Friheten i Kristus” 
14.00 · Gudstjänst på Munkaleden, Märkes-
bro, Cristina Virdung, Ing-Marie Åkerhag.
16.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka, Cristina 
Virdung, Ing-Marie Åkerhag. 

Fredag 12 
17.30 · Kyrkornas torgkalas, samarrange-
mang med Pangstafetten
 
Söndag 14   ”Medmänniskan” 
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka,
Kerstin Bothén, Ing-Marie Åkerhag,
Barnkyrka.
16.00 · Sinnesrogudstjänst, i Åkers kyrka, 
Kerstin Bothén, Ing-Marie Åkerhag.

Tisdag 16   
17.00 · Spagettigudstjänst i Skillingaryds 
kyrka,

Fredag 19  
15.00 · Öppet hus i Skillingaryds församlings-
hem. Kaffeservering med musikprogram. Gäst 
är PRO-kören från Vaggeryd, som leds av 
Ing-Britt Persson.

Söndag 21, ”Enheten i Kristus” 
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka,
Cristina Virdung, Anna-Karin Danielsson.
16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka,
Cristina Virdung, Anna-Karin Danielsson.

 
Söndag 2 ”Vårt evighetshopp” 
16.00 · Musikgudstjänst i allhelgonatid 
i Skillingaryds kyrka, Cristina Virdung, An-
na-Maria Toftgård, Kören, kyrkkaffe.

 
Fredag 7
14.00 · Öppet hus i Skillingaryds församlings-
hem. Kaffeservering med program. Gäst Leif 
Palm som visar naturbilder.

Söndag 9 ”Samhällsansvar” 
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka, Klas 
Svensson, Anna-Maria Toftgård, Barnkören, 
Barnkyrka.

Onsdag 12   
17.00 · Spagettigudstjänst i Skillingaryds 
kyrka.

Lördag 15   
15.00 · Höstauktion, Syföreningen Ankaret

Söndag 16 ”Vaksamhet och väntan” 
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka, Klas Svens-
son, Anna-Karin Danielsson.
16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka, Klas 
Svensson, Anna-Karin Danielsson.

Söndag 23 ”Kristi återkomst” 
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka, Cristina 
Virdung, Anna-Karin Danielsson, Barnkyrka.
16.00 · Sinnesrogudstjänst i Åkers kyrka, 
Cristina Virdung, Anna-Karin Danielsson.
Livsberättare: Gunilla Ljusegren från Ljus-
segren.

Forts ....

Lördag 1, Alla helgons dag ”Helgonen”

 
16.00 · Minnesgudstjänst i Åkers kyrka, Klas 
Svensson. Stråkmusik  Staffan Boberg, viola 
Madelen Johansson, violin  Anna Hjalmars-
son, violin Anna-Maria Toftgård, cello  Anette 
Svensson, piano/orgel.
18.00 · Minnesgudstjänst i Hagshults kyrka, 
Klas Svensson, Anna-Karin Danielsson, Kyr-
kokören.
18.00 · Minnesgudstjänst i Tofteryds kyrka, 
Cristina Virdung, Stråkmusik som i Åkers 
kyrka, se ovan.

Torsdag 23 
14.00 · Äldres fest i Skillingaryds försam-
lingshem för dig som är 65+. Gäst Per 
Elvinsson som bjuder på sång och dikt ”Jag 
tror himmelen har öppnat ett fönster hit ner”. 
Servering av smörgåstårta. Anmälan senast 
16/10 till expeditionen 0370 733 50 mellan 
10-12 (mån,tis,tors) eller till 
Mona Daka 0370 733 55.

Söndag 26, ”Trons kraft”  
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka, Klas 
Svensson, Anna-Karin Danielsson, Barnkyrka.
16.00 · Sinnesrogudstjänst i Åkers kyrka, 
Klas Svensson, Anna-Karin Danielsson.

Fredag 31 
14.00 Mässa på Jupiter, Cristina Virdung. 
15.30 Mässa på Sörgården, Cristina Virdung.

15.00 Kaffe på Skillingaryds kyrkogård.
17.00 Andakt i Kapellet, Cristina Virdung, 
Ing-Marie Åkerhag. 

Lördag 4 
14.00 · Mässa på Jupiter, Klas Svensson. 
15.30 · Mässa på Sörgården, Klas Svensson. 

Söndag 5, ”Änglarna” 
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka, Cristina 
Virdung, Ing-Marie Åkerhag.
16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka,
Cristina Virdung, Ing-Marie Åkerhag.

Söndag 28, ”Ett är nödvändigt” 
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka,
Klas Svensson, Anna-Maria Toftgård,
Ungdomskören, Barnkyrka, kyrkkaffe.

Konsert till  förmån för Star for Life



BARN OCH
UNGDOM

SJUNG I KÖR

SYFÖRENINGAR

CAFÉ GEMENSKAP

SOPPLUNCH

GUDSTJÄNST-
GRUPPER.

STARTDATUM FÖR HÖSTEN
Småfolket 0-5 år, torsdagar 10.00-12.00, start 4 sep
Minigänget 3-5 år, tisdagar 15.15-16.30, start 16 sep
med Spagettigudstjänst.
Junisarna Åker, 6-11 år, onsdagar
ojämn. vecka 14.30-16.30
Free Team Tallnäs, 6-11 år, torsdagar
jämn vecka kl 14.30-16.30 
Ungdomsgruppen tisdagar 18.00, fr åk 7, 
start 16 sep, Kontakt Jan Bäckelie 070 660 79 71
Om det är något ni undrar kontakta församlingspeda-
gog Madelén Johansson, se kontaktinfo längst bak.

Minikören (5-6 år), övar onsdagar 16.15-17.00 med 
start 3 sep. (Vi som varit med förut startar terminen 
sön 31 aug genom att vara med i gudstjänsten tillsam-
mans med Kören och Barnkören kl 11. Samling 10.45) 
Barnkören (från 7år) övar onsdagar 15.15-16.00
med start 27 aug. (Skjuts från fritids kan ordnas)
Ungdomskören (fr 14 år), övar torsdagar 17.30-18.30 
med start 4 sep. 
Hagshults kyrkokör Onsdag 18.30, 10 sep
Kören övar torsdagar 19-21 med start 28 aug i 
Skillingaryds kyrka
Seniorkören Onsdag 11.00, start 3 sep. 

Ankaret Torsdag 18.00, jämn v, start 6 sept, 
Britt Johansson 073 417 43 13.
Syföreningen Hagshult  Tisdag 18.00, ojämn v, start 
26 aug, Inger Lindström 0370 69 00 76

på Jupiter, Tisdag 15.00, start 2 sep

Soppa och andakt, Onsdag 12.00, start 3 sep

Gudstjänstgrupperna, start söndag 31 aug. Är du ny-
fiken på vad gudstjänstgrupperna gör eller är intresse-
rad av att komma med i en är du välkommen att vara 
med! Kontaktperson är Anna-Maria Toftgård, 0708 47 73 24. 

BLI
MÅNADSGIVARE
Stöd gärna Svenska kyrkans verk-
samhet utomlands genom att bli 
månadsgivare. Ditt stöd behövs.

Under tsunamikatastrofen var det 
många som fick upp ögonen för att 
Svenska kyrkan ofta finns på plats 
när det otänkbara inträffar. För att 
vi ska klara en sådan uppgift behövs 
personal, organisation och adminis-
tration. 

Därför behövs ditt stöd!

Tusentals par gifter sig utomlands. 
New York och London är några po-
pulära platser. För att kunna glädja så 
många brudpar behövs personal på 
plats. Därför behövs ditt stöd!

Massor av turister besöker våra 
kyrkor och mötesplatser utom-
lands. De deltar i gudstjänster, läser 
tidningar, samtalar med vår personal 
och tar en fika. Känslan av ”hemma 
fast utomlands” är viktig när man är 
långt hemifrån. Precis som i Sverige 
behövs kyrkan i glädje och sorg för 
alla de hundratusentals svenskar som 
befinner sig utomlands.
 
Därför behövs ditt stöd!

Ladda ned medgivande till betalning 
via Autogiro! Du fyller i blanketten, 
skriver ut och skickar in portofritt. 
Som välkomsthälsning skickar vi dig 
en rockslagsdroppe i silver!

www.svenskakyrkan.se/iutlandet

... Forts

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

Söndag 30, 1:a advent ”Ett nådens år” 
11.00 · Gudstjänst i Åkers kyrka, Klas Svens-
son, Anna-Maria Toftgård, Kören, Barnkören, 
Minikören, Z-kören, Barnkyrka. Bibelutdelning 
till 4-åringar.
11.00 · Gudstjänst i Hagshults kyrka, Cristina 
Virdung, Anna-Karin Danielsson, Kyrkokören, 
kyrkkaffe. Bibelutdelning till 4-åringar.
Ring församlingsexpeditionen före kl12.00 på 
torsdag för kyrkskjuts från Skillingaryd till Åker 
eller Hagshult.

Nu startar vi vår nya
söndagsskola - 

BARNKYRKA
i Skillingaryds kyrka när 
gudstjänsten är kl 11.00

 31 AUG
 14 SEP
 28 SEP
 12 OKT, Tofteryd
 26 OKT
 9 NOV
 23 NOV
 30 NOV, Åker



Kyrkogården – en del av vårt kulturarv
Svenska kyrkan har sedan kristendomens 
införande ansvarat för begravningsverksam-
heten. I varje socken har inrättats kyrkogår-
dar för ändamålet. I en stor del av Sveriges 
församlingar utgör kyrkogården den äldsta 
bevarade delen av församlingens anlägg-
ningar. Ofta har kyrkogården medeltida 
ursprung och ligger i anslutning till sock-
enkyrkan. 

Sedan Svenska kyrkan och staten skildes 
åt har kyrkan, som också är huvudman för 
begravningsverksamheten, ansvaret för sina 
egna kulturarvsfrågor.  Skötseln av kulturhis-
toriskt värdefulla gravvårdar hör till begrav-
ningsverksamheten och skall bekostas via 
begravningsavgiften. Det finns också möjlig-
het att söka kyrkoantikvarisk ersättning för 
mer omfattande underhållsarbeten. 

Med utgångspunkt att förbättra kunskapen 
om våra kyrkogårdar och begravningsplatser 
samt vara ett underlag för församlingarnas 
förvaltningsarbete genomfördes mellan 
2006-2008 en stiftsövergripande kulturhis-
torisk inventering i Växjö stift. Tofteryds, 
Åkers, och Hagshults kyrkogårdar samt 
Skillingaryds begravningsplats inventerades 
då av antikvarie Robin Gullbrandsson. Det 
finns alltså en gedigen kulturhistorisk ka-
raktärisering och bedömning av dessa. Vissa 
givna regler finns, exempelvis så bedöms alla 
gravvårdar från tiden före 1850 som värda 
att bevara, dessa skall också föras in i kyr-

kans inventarieförteckning. Vidare så finns 
kulturmiljölagen (SFS 1988:950) som stöd 
för hur man bedömer kulturgravar.

Robin Gullbrandsson ger i sin rapport också 
förslag på gravvårdar som bör bevaras för 
framtiden. Det finns goda exempel på för-
samlingar som kommit långt när det gäller 
kulturgravar, såsom speciella informations-
häften och information på församlingens 
hemsida om kulturarvet. Detta är värdefullt 
att ta del av i vårt arbete med dessa frågor.             

Det som är aktuellt nu, för Skillingaryds för-
samling, är att bestämma och sammanställa 
vilka gravvårdar som ska klassas och skötas 
som kulturgravar samt göra en dokumen-
tation över dessa. Bygdens hembygdsfören-
ingar, tror jag, har mycket att tillföra när det 
gäller lokal kunskap om våra kyrkogårdar. 
Tanken är också att bjuda in antikvarie Ro-
bin Gullbrandsson till en föreläsning om sitt 
inventeringsarbete i Tofteryds pastorat. 

Det är med stor glädje som jag kan konstate-
ra att detta arbete med dokumentation utav 
våra kyrkogårdarnas kulturhistoria nu i höst 
tar ny fart.

Uno Jonsson
begravningsombud i Vaggeryds Kommun

Mer info på:
www.jkpglm.se/Kulturmiljo/Kyrkans-kulturarv                                                                                                                                

EN DEL AV VÅRT KULTURARV

Vi tänkte att vi skulle lämna lite utvärdering 
och information till Er som gravrättsinne-
havare på vad gäller stensäkerheten som vi 
informerat om i tidigare Kyrkoblad.

Vi har skickat ut brev till ca 250 gravrätts-
innehavare på område norr av kyrkogården, 
innehållande information om stensäkerheten 
samt ett mottagningskvitto som skall åter-
sändas till oss här på kyrkogården. Ni som 
vet med er att ni inte har skickat in mot-
tagningskvittot, vänligen gör det så snart ni 
kan, så vi vet att ni tagit del av informatio-
nen som vi skickat ut till Er. Vi ber er även 
meddela kyrkogården om ni bytt adress och 
är gravrättsinnehavare.

Det har säkrats 143 gravstenar på området så 
det finns ännu många stenar kvar att åtgär-
da, men man har till oktober 2015 på sig att 
genomföra det. Därför finns det fortfarande 
”pinnar” kvar på denna del av kyrkogården.

Det är upp till gravrättsinnehavaren att kon-
takta entreprenör eller utföra stensäkringen 
själva enligt de riktlinjer som finns. De flesta 

vanlig begonia. Vi har fått mycket beröm för 
denna vackert röda blomma som ”lyser” fint 
på kyrkogårdarna och som ger ett behagligt 
intryck för besökare. 

Vi har haft ett mycket välkommet tillskott i 
personalgruppen i form utav våra jättedukti-
ga feriearbeterare som arbetat hos oss mellan 
v 25- 33. All heder åt dessa ansvarstagande, 
målmedvetna, trevliga och utomordentligt 

VAD HÄNDER PÅ KYRKOGÅRDEN? duktiga ungdomar som förgyllt våra dagar 
med många glada skratt under pågående 
arbete. Ert arbete på kyrkogårdarna har varit 
ovärderligt så ett stort tack till er för er insats 
i sommar.  Se bild med några av våra
feriearbetare.
Vi på kyrkogården önskar er alla
en skön höst. 

Hälsningar personalen på Kyrkogården

stenar har säkrats av entreprenör men några 
har utfört arbetet själva. Om det är så att 
man utfört arbetet själv så meddela oss på 
kyrkogården. Då gör vi en kontroll i form 
av provtryckning, och säkerställer att det är 
ordentligt utfört. (enligt Centrala Grav- 
vårdkommitténs riktlinjer). Vi som huvud-
man för kyrkogården ansvarar för att testa 
alla gravanordningar för att se vilka stenar 
som är godkända eller ej.

Vi uppmanar er till att stensäkra era grav-
anordningar så snart som möjligt och inte 
vänta in i det sista. Att stensäkra gravanord-
ningarna har med säkerheten att göra, både 
för besökare på kyrkogården men även för 
personalen på kyrkogården. Vi vill ju inte 
att det händer någon olycka på Skillingaryds 
kyrkogård, eller hur?

Nästa gravrättsinnehavare som det kommer 
att skickas ut informationsbrev till är de som 
har gravrätter på södra kyrkogården. Dessa 
brev beräknas skickas ut under oktober 
månad.

Nytt för i sommar är våra blommor på de 
gravar som kyrkogården sköter om. 
Det har säkert inte undgått er att se dessa 
röda fina betulior tillsammans med silvere-
kar i fin kombination. Betulian är en form 
av begonia men är mycket kraftigare och 
tåligare, både mot vatten och mot torka, än 



VAD ÄR PÅ GÅNG
I KYRKORÅDET KLÄDBYTARDAG/LOPPIS

FÖR BARNSAKER I
SKILLINGARYD.

 20 SEPTEMBER,KL 10-12
I SKILLINGARYDS

FÖRSAMLINGSHEM

Under hösten arbetar vi med frågor som rör 
budget för våra verksamheter och tjänster. 
Vi undersöker hur vi ska utveckla diakonin 
i församlingen och vilka fastighetsåtgärder 
som kan bli aktuella. Vi fortsätter arbetet 
med klockstapeln på kyrkogården i Skilling-
aryd, samt stallarna i Åker. 
Vi kommer också att arbeta med en ny 
församlingsinstruktion för Skillingaryds 
församling. Detta är ett måldokument för 
hur vi vill att församlingens inre arbete skall 
fungera och hur vi skall möta er som bor i 
församlingen.

Hälsar 
Pia Jonsson, ordf kyrkorådet

Årets konfirmandgrupp

PROVA PÅ ATT
SJUNGA I KÖR!
ALLA SOM ÄR

SUGNA PÅ ATT
PROVA PÅ

KÖRSÅNG ÄR
VÄLKOMNA! 

Fem torsdagskvällar med
start 11 september, kl 19-21 i 

Svenska kyrkan, Skillingaryd kör vi
projektet ”Star for Life”kören.

Vi kommer att sjunga poppiga
och afrikanska tongångar i enkla
arrangermang under ledning av

kantor Anna-Maria Toftgård.

Projektet avslutas med en konsert
i Åkers kyrka lördag 11 oktober kl 18 

Med STOR KÖR, Triple & Touch,
Thandiwe Mazibuko (Sydafrika) och

pianisten Magnus Spångberg m fl.
till förmån för organisationen

Star for Life i Sydafrika.

SOPPLUNCH
Varje onsdag 
kl 12 är du
välkommen till 
församlingshemmet 
att äta soppa med 
tillbehör. Vi inleder 
med en kort andakt..



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

Församlingsexpeditionen: Östra Vasagatan 19, 568 32 Skillingaryd · Telefon 0370-733 50.
Telefontid mån, tis. och tors. kl. 10 – 12 · e-post: skillingaryds.forsamling@svenskakyrkan.se

Präst
Cristina Virdung
733 56, 070-626 29 12
cristina.virdung@svenskakyr-
kan.se

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

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

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

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

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

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

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

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
Nada Taci
0700-39 10 66

Redaktionsgrupp:
Pia Jonsson, Thomas Jonsson, Martina Löwenham,
Gunvi Olsson,  Gordon Stewart, Johan Thelander
Ansv utgivare: Klas Svensson

Församlingshemmen:
Åker ......................................................... 740 22
Hagshult ............................................... 69 30 17

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

www.svenskakyrkan.se/skillingaryd


