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”...gör jag mig en boning 
ytterst i havet. Skall 
också där din hand leda 
mig...” Psaltaren 139:9-10



KYRKRÅTTORNA 

Sjömanskyrkan, i dag SKUT, är en tillgång 
som inte kan förbigås, själv har jag haft 
många goda erfarenheter av deras arbete.
I slutet av 60-talet jobbade jag på handels-
flottan, som befälsuppassare på dåvarande 
Johnsson Line, vi besökte många hamnar i 
Europa, Västindien och Sydamerika. 

På den tiden var det vanligt att båtarna stan-
nade längre tid i hamnarna för lastning och 
lossning, det var en riktig lastbåt med stora 
lastrum, och även däckslast. Det betyder att 
det var tidsödande att lasta och lossa. Båten 
kunde ibland stanna upp till 9-10 dagar i 
samma hamn.

Då var behovet av aktiviteter ganska stort för 
oss yngre killar, som var nyfikna på allt när 
båten ankrade i en främmande hamn. Det 
var inte svårt att hamna i hamnkvarteren, 
som inte var den bästa skolan för en blond 
blåögd bondgrabb från vischan. 

Det var naturligtvis där Sjömanskyrkan be-
hövdes, det var verkligen så att de var alltid 
närvarande när det gällde. När båten lade till 
vid en kaj kom alltid tullen, skeppsagenten 
och sjömanskyrkan först ombord, nu nämnd 
ordning. Var det inte Svenska Kyrkan så var 
det Norska Sjömanskyrkans personal som 
oftast samarbetade. Personen från kyrkan 
hade alltid anslag med sig med tider för akti-
viteter och öppethållande, oftast erbjudande 
om en utflykt till något resmål som kunde 

vara lockande, en minnesvärd resa med kyr-
kan, var när vi besökte La Plata museet, ett 
världsberömt museum utanför Buenos Aires, 
med förhistoriska djur.

Utflykterna var inte det viktigaste, utan 
det var när vi kom till kyrkans lokaler, där 
fanns alltid kaffe och nybakade kanelbullar 
och inte minst ”färska tidningar” bara 2-3 
veckor gamla! Och så naturligtvis värmen 
och gemenskapen och känslan av att just jag 
var riktigt välkommen. Det kunde t.o.m. ges 
möjlighet att ringa hem. Det gavs naturligt-
vis möjlighet att vara med i deras kvällsan-
dakter och söndagsgudstjänster också. Det 
var inte bara sjömän som gästade kyrkan, 
det fanns även då utlandssvenskar, som var 
flitiga gäster, det var t.ex. söndagsskola för 
barnen, precis som hemma!  Kort sagt var 
det en oas man alltid längtade till och prio-
riterade.

Nuvarande SKUT:s verksamheter i utlandet 
är tyvärr kraftigt bantad, som vanligt i all 
verksamhet är det ekonomisk fråga. Det är 
viktigt att när man är på resande fot under-
söka om det finns någon SKUT-verksamhet 
på resmålet, och att då ta tillfället i akt att 
besöka kyrkan, och dricka en kopp kaffe 
eller medverka i någon aktivitet, och samti-
digt själv bilda sig en uppfattning om vilken 
betydelsefull verksamhet det är, och att den 
är värd att bevaras och utvecklas.

Gordon Stewart

Det skulle kunna vara mottot för Svenska 
kyrkan i utlandet. (SKUT) I över 300 år 
har Svenska kyrkan haft lokal representation 
på olika platser i världen. De startades som 
sjömanskyrkor, för att stödja och hjälpa 
svenska sjömän utomlands. Först startades 
svenska sjömanskyrkan i Paris år 1626 och 
kort där efter i London. Idag finns SKUT på 
42 platser i 24 länder runt om i världen. 
Mottot för SKUT är ”Som hemma fast ut-
omlands.” Det är vad SKUT är, ett hem för 
svenskar utomlands. Turister, au pair-ungdo-
mar, backpackers utlandssvenskar, vi är till 
för alla. En kopp kaffe, ett besök på sjukhus, 
fängelse eller på en båt mötet med SKUT 
kan variera. Om och när du är du är utom-
lands. Kolla om SKUT finns i närheten då 
är det inte långt till ett hem och trygghet. 
Drygt hälften av pengarna det kostar att 
driva alla utlandsförsamlingar och kyrkor 
kommer från Svenska kyrkan på riksnivå. 
Resten får församlingarna stå för själva, plus 
bidrag och kollekter. Kollekter från försam-
lingar i Sverige står för ca 11% av alla pengar 

i SKUT. Där kommer vi i Skillingaryds 
församling in. 

Vi i Skillingaryds församling är en viktig del 
i SKUT. Den Internationella gruppen i Skil-
lingaryds församling arbetar med att samla 
in pengar till, och informera om SKUT och 
Svenska kyrkans Internationella arbete.
Du är varmt välkommen att vara med oss 
och arbeta för en bättre omvärld.

Till slut om du ska åka 
utomlands i sommar 
glöm inte att ta med 
en ”Adressfolder 2014” 
från SKUT. Där finns 
kontaktuppgifter till alla 
våra utlandskyrkor. Nu i 
konfirmationstider kan 
en Silverdroppe vara en 
gåva både till mottagaren 

och till SKUT. Adressfoldern skall finnas i 
vapenhuset i alla Svenska kyrkor. 
Silver droppen kan beställas på internet 
på svenskakyrkan.se.

Ha en bra Sommar.

Claes Johansson
SKUT-ombud för 

Skillingaryds församling
Ledamot i SKUT-rådet 

i Växjö stift

SKUT sett från SKUTAN

Ritade och berättade av Johan Thelander

”...gör jag mig en boning 
ytterst i havet. Skall också 
där din hand leda mig...” 

Ps. 139:9-10



Konfirmationstiden brukar bli spännande 
och positiv för de flesta. En del lockas av 
lägren, att ha roligt, träffa nya kompisar, 
våga växa och att lära sig något nytt.
Tillsammans med ledare samtalar man i 
mindre grupper om både små och stora 
frågor som tro, livets mening, värderingar, 
bön, Bibeln, attityder, fördomar, relationer, 
godhet och ondska.
 
Vi prövar på olika typer av gudstjänster och 
samlingar och möter kristna människor som 
berättar om sin tro på Gud.

Det brukar också bli en hel del lek, musik 
film och skapande.

Konfirmandgruppen leds tillsammans av 
församlingspedagoger och assistenter, präs-
ter, musiker, vuxna frivilliga ledare och unga 
ledare som konfirmerats de senaste åren.
Konfirmationen är en bekräftelse av dopet, 
och att alla människor är värdefulla i Guds 
ögon. De som inte är döpta får möjlighet till 
det under konfirmandtiden.

Vi har sedan 2012 ett gemensamt arbete 
med konfirmander från Gnosjö, Hillerstorp 
och Skillingaryd med ett 60-tal deltagare, 
12 vuxna ledare och 40-talet unga ledare.

Vi träffas under året sex gånger på ”Kon-
fasöndag” i den stora gruppen. Vi möts 
omväxlande i Skillingaryd, Gnosjö, Hillers-
torp, Åker eller Åsenhöga. Utöver det träffas 
vi vid åtta tillfällen i vår egen grupp.

En viktig del är andakter och gudstjänster. 
Alla konfirmander får vara med om att för-
bereda och medverka i tre gudstjänster
under året och det gör att vår församling 
ofta får möta en mindre grupp med tre 
till fem ungdomar. Hela den stora konfir-
mandgruppen är med på två gudstjänster i 
samband med att månadssamlingarna är i 
Skillingaryd. 

Konfirmationsgudstjänsten och redovis-
ningskvällen någon dag innan avslutar 
konfirmandtiden och blir ett tillfälle för 
familjen att samlas kring sin tonåring.
Vi kallar vår konfirmation för LägerKonfa 
och åker på tre läger.
 Vi har ett startläger i september där vi 
seglar med missionsbåten Shalom från Os-
karhamn, åker fyra dagar till Berlin i april 
och avslutar med ett weekendläger i Holsby-
brunn i slutet av maj. 
Lägerkonfirmationen är från i höst gratis.

Jan Bäckelie

...  åt olika håll. En del ska åka på långa 
semesterresor till avlägsna platser på andra 
sidan jorden. Några är på väg till södra Eu-
ropa och Medelhavet. Andra ska till Sveriges 
underbara kuster. Många ska vara hemma 
och kanske åka på små utflykter hemmavid. 
För de flesta är sommaren en tid när vi gärna 
ger oss ut på vägarna. Om Du får tillfälle att 
besöka en av alla de fantastiska kyrkor som 
finns i våra bygder eller för den delen någon 
annanstans i världen så vill jag uppmuntra 
Dig att göra det. De är en del av bygdens 
kulturarv och säger väldigt mycket om 
människorna som bor på platsen – och om 
de människor som levt där tidigare. Om Du 
har tur får Du också möjlighet att vara med 
på en gudstjänst eller ett musikevenemang i 
kyrkan. 

Att vara på väg är också ett uttryck för att 
leva som kristen. Redan i Apostlagärningar-
na talas det om ”vägen”. Det handlar då om 
att leva som kristen. Kristen tro handlar om 
liv, rörelse och vandring mycket mera än det 
handlar om åsikter och lärosatser. Vårt liv är 
viktigare än våra tankeföreställningar. 

Att vara församling betyder också att vara 
på väg. Det är inte något stillastående. Det 
handlar om att leva med Gud i dagens värld 
och i dagens samhälle. När man gick till fots 
eller åkte häst och vagn till kyrkan kunde en 
församling inte vara så stor till ytan. I dag 
när vi har andra förutsättningar att ta oss 
till kyrkan kan en församling vara större till 
ytan. Förr skulle församlingen erbjuda guds-
tjänster och förrättningar. I dag vill vi att 
församlingen ska erbjuda gudstjänster och 
förrättningar men också mera verksamhet 
för barn och ungdomar, kör- och musikverk-
samhet, och en större diakonal  verksam-

Nu är det sommar 
och många av oss är på väg ...

het som kan motsvara de nya och ständigt 
större behoven. För att klara av det behöver 
församlingen vara större än förr. Skillinga-
ryds församling har på så vis bättre förutsätt-
ningar att kunna leva upp till dagens behov 
än vad de tre gamla församlingarna hade. 
Skillingaryds församling är en församling på 
väg för människor i liv och rörelse. Vi är på 
väg tillsammans med Gud och varandra mot 
nya mål. 

Till sist en liten trafikregel för en församling 
på väg: Kör alltid på rätt sida av vägen. Alla 
andra litar på att Du gör det. Ingen skulle 
våga ge sig ut på vägen om man inte litade 
på att andra också körde på höger sida. Tro 
och tillit är grunden för en levande försam-
ling. 
   Klas Svensson 

KONFIRMATION IDAG

PÅ VÄG



Spagettigudstjänst

Gloriamässan

Kyrkoherdemottagning

Utflykt till Borås Djurpark

Gloriamässan

___ -___ --___ 
--____          

HÄNT i VÅR



Lördag 7 
14.00 Mässa på Jupiter 
15.30 Mässa på Sörgården 
 
Söndag 8, Pingstdagen ”Den heliga anden” 
16.00 · Musikgudstjänst i Tofteryds kyrka, 
Rydebäck Gospel sjunger tillsammans med 
våra egna körsångare. Klas Svensson, An-
na-Maria Toftgård.

 
Tisdag 10 
15.00-17.00 · Sommarcafé i Försam-
lingshemmet i Skillingaryd. ”Här är ditt liv”, 
Berättelser och saxofonspelning av Klas 
Svensson.

Söndag 15   ”Fadern, Sonen och den 
Heliga Anden” 
11.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka, 
Cristina Virdung, Anna-Karin Danielsson.
16.00 · Friluftsgudstjänst, Skolmuseet i  
Ålaryd, Cristina Virdung, Anna-Karin Da-
nielsson. Ta med stol, inomhus vid regn.

Tisdag 17 
15.00 - 17.00 · Sommarcafé i Försam-
lingshemmet i Skillingaryd. ”Ole Dole Doff, 
ramsor under livet”, Roland Nelsson från 
Holsbybrunn.
 
Lördag 21, Midsommardagen ”Skapelsen”,  
16.00 · Musikgudstjänst i Tofteryds 
kyrka, Sommarvisor och annan ljuv musik 
med Cecilia Olsson och Åsa Arvidsson
 
Söndag 22, ”Den högstes profet” 
11.00 · Friluftsgudstjänst på Tallnäs.
Cristina Virdung, Ing-Marie Åkerhag
 
Tisdag 24 
15.00-17.00 · Sommarcafé  i Försam-
lingshemmet i Skillingaryd. ”Får jag lämna 
några blommor?” Bengt Olof Hoof från 
Forsheda.

 
Vägkyrka I Hagshult 29 juni - 6 juli 
Café under veckan varje dag 15.00-21.00 
 
Söndag 29,  
15.00 · Kyrkogårdsvandring - Torps rote 
Inledning av Vägkyrkan 
18.00 · Gudstjänst i Hagshults kyrka, 
Per-Erik Åbom predikar, Hagshults kyr-
kokör, Anna-Karin Danielsson. Fiolmusik 
med Vrigstadsflickorna.
 

Måndag 30 
16.00 · Kultur och bokcafé. Återbesök av 
Annelie Hermansson. ”Från det ena till det 
andra” 
19.00 · ”Enkel, vacker, öm”. Allt från Jazz, 
folkvisor till vackra psalmer. Johanna Lind-
bergh, sång. Jörgen Andreasson, gitarr. 
Gunnar Davidsson, bas. 

 
Tisdag 1 
19.00 · ”Sommar, vänskap & ukulele”. 
Sång av Daniel Hjelm och Hagshults kyrkokör.

Onsdag 2
Servering av våfflor i caféet.
19.00 · Veckomässa, Cristina Virdung, musik 
Anna-Karin Danielsson.

Torsdag 3 
15.00 · Slåttergille. Servering av frallor och 
jordgubbstårta 
19.00 · Musik i kyrkan 
20.00 · ”När ljuset kom till 
Sverige”. Ola Karlsson, bördig 
från Hagshult, berättar och visar 
film om ljusets intåg i vår vardag 
och den stora betydelse det haft.

Fredag-Söndag, 4-6 juli 
15.00 - 21.00 · Släktforskning med Lennart 
Fag. Tillfälle att söka dina rötter i hela landet.

Fredag 4 
15.00 · ”En liten bit på Munkaleden” - 
vandring. Samling vid Hagshults kyrka
kl 15.00 för samåkning. Vi går sedan från 
Järnboda en bit på Munkaleden.
19.00 · Önskepsalmer

Lördag 5 
15.00-18.00 · Pysseleftermiddag för alla 
åldrar. Servering av hemlagad småländsk och 
tysk ostkaka.

18.00 · ”Sång & Lyrik”. Anna-Karin Daniels-
son sjunger och spelar tillsammans med sina 
fyra systrar. Ingegerd Danielsson läser dikter.

Lördag 5
14.00 · Mässa på Jupiter
15.30 · Mässa på Sörgården
 
Söndag 6
10.00 · Ekumenisk gudstjänst på Fridhäll
18.00 · Ekumenisk gudstjänst, Börje Gus-
tavsson predikar. Musik, A-K Danielsson och 
Ing-Marie Åkerhag. Tures torg, Klevshult. Ta 
med stol. Pingstkyrkan vid regn.

Vägkyrka i Åker 7-13 juli
Café under veckan varje dag 15.00-21.00 

Måndag 7
17.00 · Kyrkogårdsvandring

19.00 · ”Svenska toner” med trion Brageton. 
Jonathan Granefelt, Marianne Isaksson, 
Gabriel Peterson Sundius. ”Gitarr, sång, flöjt 
- visor på klassiskt vis, romanser och instru-
mentalmusik”

JUNI

JULI

Fredag 6 JUNI
Pilgrimsvandra Franciskusleden
Ekeryd-Byarum 9 km Tag med matsäck!
12.00, Start från Ekeryds missionshus
15.30, Nationaldagsfirande i hembygds-
parken i Byarum. Vandringsledare Cristina 
Virdung, präst och pilgrimsentusiast. 
cristina.virdung@svenskakyrkan.se 
Pilgrimsvandra Munkaleden
Tolvabron-Byarum
14.00, Start. 
15.30, Nationaldagsfirande i hembygds-
parken i Byarum. Dit anländer också 
pilgrimsvandrare från Franciskusleden. 
Vi sammanbinder Munkaleden med nya 
Franciskusleden!
17 AUG
Märkesbron-Nydala
Fredag 6 - Söndag 8 JUNI
Pilgrims- och retreatkonferens
i Jönköping. Läs mer på: 
svenskakyrkan.se/skillingaryd

Pilgrimsvandringar till och från Nydala  
5 – 6 JUNI, Nydala-Tallnäs-Byarum.  
Kommer till Byarums hembygds-
gård kl 15.30 den 6 JUNI  
22 JUNI, Västra Sigfridsleden 
Från Ohstrakten till Nydala söderifrån 
20 JULI, Munkaleden 
Från Tallnäs stiftsgård till Nydala 
24 JULI, Nydalaleden 
Från Värnamo kyrka till Nydala 
Mer info:
andreas.almer@svenskakyrkan.se
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TIsdag 8
19.00 · ”Örongodis och sommarkänsla”. 
Per Elvinsson bjuder på fiolmusik, sång och 
dikt. Pianoackompanjemang av Anna-Karin 
Danielsson.

Onsdag 9
16.30 · ”Så byggde vi stenmuren i Åker”, 
Bernt-Ola Hugosson och Ingemar Elgemark 
berättar. Servering av kringlor.
19.00 · Veckomässa, Cristina Virdung och 
Ing-Marie Åkerhag.

Torsdag 10
19.00 · ”En doft av sommar”
Blandat musikprogram med Ing-Marie Åker-
hag och Anna-Karin Danielsson; flöjt, sång, 
piano och orgel.

Fredag 11
19.00 · Sång och musik med Ehrling Lund-
berg från Malmbäck, gitarr, dragspel, sång 
och en del Elvislåtar.

Lördag 12
16.00 · ”De högg i sten och gjöt liv i
cementerad sorg” i Församlingshemmet.
Om gravskulptur och deras skulptörer i Sveri-
ge - föredrag av Berit Linden, Växjö.

18.00 · ”Ett musikaliskt fyrverkeri” i kyr-
kan, På möjliga och omöjliga instrument med 
Familjen Hellgren. Fri entré, kollekt tas upp för 
omkostnader.

Söndag 13   
10.00 · Ekumenisk gudstjänst på Fridhäll.
16.00 · ”Över gränser” i Församlingshem-
met. Föredrag av Eva Christina Nilsson, 
generalsekreterare på Svenska missionsrådet, 
bördig från Pålskog.

Avslutning av vägkyrkan
18.00 · Gudstjänst i Åkers kyrka, Cristina 
Virdung, sång av Ingrid och Jan Gunnargård, 
Anna-Karin Danielsson, kantor.

Onsdag 16
19.00 · Musik i sommarkväll i Tofteryds 
kyrka, Gospelsväng med Johan och Ulrika 
Tjernström, Stockholm, och Samuel och An-
na-Maria Toftgård.

Söndag 20   ”Andlig klarsyn”
11.00 · Ekumenisk mässa i Skillingaryds 
kyrka, Klas Svensson.  
16.00 · Gudstjänst i Hagshults kyrka. 

Söndag 27   ”Goda förvaltare”
10.00 · Ekumenisk gudstjänst, Frälsnings-
armén.
16.00 · Friluftsgudstjänst i Hembygdsgår-
den, Åker, Klas Svensson. Ta med stol,
i kyrkan vid regn.

Onsdag   30
19.00 · Musik i sommarkväll i Tofteryds 
kyrka, Tofteryds egna unga musiker, Ludvig 
Roos, Lovisa Henrysson, Markus Sandberg.

Lördag 2
14.00 · Mässa på Jupiter
15.30 · Mässa på Sörgården

Söndag 3   ”Jesus förhärligad”
11.00 · Gudstjänst i Hagshults kyrka.
16.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka.

Söndag 10   ”Sanningens ande”
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka
16.00 · Friluftsgudstjänst i Långö, Nässja, 
Klas Svensson, Sofia, Ellen och Ing-Marie 
Åkerhag. Ta med stol, vid regn inomhus.

Onsdag 13
19.00 · Musik i sommarkväll i Tofteryds kyr-
ka. Stråkmusik med Madelen Johansson, vio-
lin, Anna Hjalmarsson, violin, Staffan Boberg, 
viola, Anna-Maria Toftgård, cello.

Söndag 17   ”Goda förvaltare”
11.00 · Gudstjänst i Skillingaryds hembygds-
park, Klas Svensson.

Onsdag 20
19.00 · Musik i sommarkväll i Tofteryds 
kyrka. ”En grön, skön värld”. Ett blandat sång- 
och musikprogram med Hagshults kyrkokör. 
Anna-Karin Danielsson, flöjt. Ing-Marie Åker-
hag, piano.

Lördag 23
11.00 och 14.00 · Konfirmation i Åkers kyrka

Söndag 24   ”Nådens gåvor”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka.
16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Fredag 28
18.00 · Det stora barnkalaset på Fridhäll, 
Madelen Johansson m fl.

Söndag 31   ”Tro och liv”
11.00 · Startgudstjänst i Skillingaryds kyrka, 
Klas Svensson, Cristina Virdung.

Onsdag 3
12.00 · Middagsbön och soppa i 
Skillingaryds kyrka och Församlingshem

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

Söndag 7   ”Friheten i Kristus”
14.00 · Friluftsgudstjänst på Munkaleden
vid Märkesbro, Cristina Virdung.
16.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka

Minikören, ons 27 aug 16.15-17.00
Barnkören, ons 27 aug 15.15-16.00
Ungdomskören, tors 28 aug
kl 17.30-18.30

Körsångarna, tors 28 aug kl 19.00-21.00
Seniorkören, ons 3 september kl 11.00
Hagshultskören börjar öva den 10 sep-
tember kl 18.30

Startdatum för höstens
barngrupper är:
Skillingaryd - Småfolket, tors 4 sept
Tallnäs - Free team, tors 4 sept
Åker - Junisarna, ons 10 sept

Syföreningen Ankaret startar 4 septem-
ber. Torsdag jämn vecka 18.00 i Försam-
lingshemmet i Skillingaryd.
Britt Johansson 0370 700 21

Hagshults syförening startar 26 augusti.
Tisdag ojämn vecka 18.00 i Församlings-
hemmet i Hagshult.
Inger Lindström 0370 690 076

Sopplunch startar den 3 sept

STARTDATUM FÖR 
HÖSTEN

SÖNDAGSSKOLA?
Det finns funderingar på att starta en
söndagsskola till hösten i Skillingaryd.
Skulle du vilja vara med och starta upp 
detta, eller har barn som vill vara med.
Vi vill gärna ha respons och idéer från er!
Kontakta Madelen. 

madelen.johansson@svenskakyrkan.se 
Tel 073-8001464

AUGUSTI SEPTEMBER



Jesus sa: 

Emmausvandrarna  
Samma dag var två lärjungar på väg till en 
by som ligger en mil från Jerusalem och som 
heter Emmaus. De talade med varandra om 
allt det som hade hänt. Medan de gick där 
och samtalade och diskuterade kom Jesus 
själv och slog följe med dem. Men deras 
ögon var förblindade och de kände inte igen 
honom. Han frågade: ”Vad är det ni går här 
och talar med varandra om?”

De var nästan framme vid byn dit de skulle, 
och han såg ut att vilja gå vidare, men 
de höll kvar honom och sade: ”Stanna hos 

ATT PILGRIMSVANDRA ÄR MER 
ÄN ATT UT OCH GÅ

JAG ÄR VÄGEN SANNINGEN
OCH LIVET  Johannesevangeliet 14:6

Vi pilgrimsvandrare blir allt fler. Kortare 
eller längre pilgrimsvandringar ger vi oss ut 
på. Pilgrimsrörelsen är en nygammal folkrö-
relse, både bildligt och bokstavligt. Visst har 
pilgrimsrörelsen funnits länge inom kristen-
heten – och i andra religioner.

De senaste årtiondena har allt fler gett sig ut 
på vandring. Men att pilgrimsvandra är mer 
än att ut och gå. 

När fötterna och benen rör sig rytmiskt 
mot underlaget, sätter tankarna automatiskt 
igång. Vi får nya perspektiv på problem. Jag 
brukar säga att jag ska ”gå på saken”. Det 
fungerar minst lika bra som att ”sova på 
saken”. Vi gör en inre resa samtidigt med 
den yttre. Den längsta resan är resan inåt, 
skriver Dag Hammarskjöld i sin bok Väg-
märken

Man samtalar bra när man vandrar. Först 
går man där och tänker ensam, samtalar 
med sig själv. Så kan man gå två i bredd och 
samtala vidare med den som går bredvid. 
Vid rasten kan man ta upp frågor i den stör-
re gruppen.  Vi kan också samtala med Gud 
under vår vandring. Inte enbart söka sig utåt 
till andra människor utan också söka sig till 
våra inre djup och där möta Gud själv. 

Ursprungligen gick en pilgrim i riktning 
mot ett visst mål. Trondheim, Santiago de 
Compostela i Spanien, Rom och Jerusalem 

är klassiska pilgrimsmål. Vid dessa mål finns 
ofta en grav för någon helig person,
t.ex St Olof i Trondheim. Samtidigt är det 
vägen, vandringen i sig, som är det viktiga.
En vanlig pilgrimsdag
En dagsetapp bör vara maximalt 20 km. 
Efter frukost och morgonbön brukar vi 
börja vandra cirka kl 9. Man går i lugn takt 
cirka en timme. Under rasten på en kvart 
delar någon kanske med sig av en tanke.  Så 
fortsätter man hela dagen med den rytmen: 
vandra en timme och rasta en kvart. Mitt på 
dagen har vi ofta en längre vilopaus, när vi 
äter matsäck och helst firar en enkel mässa. 
Under en av dagens etapper går vi under 
tystnad. Vi är oftast framme cirka 
klockan 17. Målet för dagen är oftast en 
kyrka eller församlingshem med enkel över-
nattning. Vi har oftast en följebil med, som 
transporterar sovsäckar och extrakläder. När 
vi kommit fram lagar några maten. Efter 
att vi ätit tillsammans och plåstrat om våra 
fötter, är delandet något väsentligt för pilgri-
mer. Var och en (som vill) kan berätta något 
som blivit viktigt under dagens vandring, en 
doft, en växt, en insikt... 

Pilgrimens sju nyckelord

- Frihet
- Enkelhet
- Tystnad
- Bekymmerslöshet
- Långsamhet
- Andlighet
- Delande
Dessa ord brukar vi pilgrimer tänka och 
samtala om en timme, en dag, en vandring 
eller ett liv.

Cristina Virdung 

oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart 
slut.” Då följde han med in och stannade 
hos dem. När han sedan låg till bords med 
dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt 
det och gav åt dem. Då öppnades deras 
ögon och de kände igen honom, men han 
försvann ur deras åsyn. Och de sade till 
varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han 
talade till oss på vägen och utlade skrifterna 
för oss?”

De bröt genast upp och återvände till Jeru-
salem, där de fann de elva och alla de andra 
församlade, och dessa sade: ”Herren har 
verkligen blivit uppväckt och han har visat 
sig för Simon.” Själva berättade de då vad 
som hade hänt dem på vägen och hur han 
hade gett sig till känna för dem genom att 
bryta brödet.
 Lukasevangeliet kapitel 24 v.13-17 och 28-35 

Vill du prova på att pilgrims-

vandra? Du kan själv gå  med 

på en vandring. Läs mer i 

programmet, eller på vår 

hemsida.



RYDEBÄCK GOSPEL
Rydebäck Gospel är en kör som tillhör 
Kvistofta församling, söder om Helsingborg. 
Kören, som leds av Anna-Märta Hedström, 
startades 1995 och består i dagsläget av ca 
60 medlemmar. 
 
Rydebäck Gospel deltar i gudstjänster, ger 
konserter och sjunger vid andra tillfällen, 
t.ex. bröllop. Kören har turnerat, bl.a. till 
London och Chicago. Den har också fram-
trätt vid Helsingborgs- och Landskronafes-
tivalen, medverkat i välgörenhetsevenemang 
och i körfestivaler. Kören genomsyras av en 
fantastisk sångglädje, medryckande inlevel-
se, varm gemenskap och en stark vilja att 
dela med sig av gospelns budskap. 

Vi får möjlighet att lyssna till kören den 8 
juni. De kommer då att sjunga tillsammans 
med våra egna körsångare i en musikguds-
tjänst i Tofteryds kyrka.

HEMBESÖKSGRUPP
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 ta-
lar om och uttrycker i olika sammanhang.
Hembesöksgruppen finns idag för att mot-
verka social isolering.
Svenska Kyrkan och Röda Korset i Skil-
lingarydsbygden 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 trygghet och gemenskap.

Vill du ha besök av en person i hembesöks-
gruppen för samtal eller promenader?
Du är mycket välkommen att ringa!

Mona Daka   tel. 0370-733 55

Midsommardagen 21 juni kl 16.00  -  Som-
marvisor och annan ljuv musik med Cecilia 
Olsson och Åsa Arvidsson

Cecilia Olsson, flöjt, är uppvuxen i Skilling-
aryd. Hon har sysslat med musik i hela sitt 
liv och är utbildad vid Musikhögskolorna 
i Göteborg och Stockholm. Numera leder 
Cecilia flera körer i Stockholm och ger kon-
serter i olika sammanhang.
 
Åsa Arvidsson, accordeon, född östgöte men 
numera boende i Stockholm. Utbildad vid 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Ut-
nämnd till Årets Dragspelare 2006. Under-
visar i dragspel och piano, konserterar och 
arbetar som musiker i många sammanhang 
som t.ex. Scenkonst Sörmlands Fröken Julie 
2012.
Åsa och Cecilia började spela tillsammans 
förra året.

Åsa och Cecilia

MUSIK i
SOMMARKVÄLL
KL 19.00, ONSDAGAR 16 OCH 30 JULI,
13 OCH 20 AUGUSTI ......

MUSIK i
TOFTERYDS KYRKA

SOMMARCAFÉ
I Skillingaryds församlingshem.
Där kan du träffa dina vänner 
och även bekanta dig med nya 
människor. Sommarcaféet är öp-
pet kl 15-17, tisdagarna
10, 17 och 24 juni. Vi serverar 
våfflor och kaffe. Varje gång har vi 
lotterier, insamling och musikun-
derhållning. 
Läs mer i programmet.

Välkommen!

RELEASEFEST och
KONSERT
Barnkören och Anna-Maria Toftgård 
har spelat in en  CD-skiva. Det är 
musik som Anna-Maria har skrivit, 
den kommer att ges ut som nothäfte 
och CD. Kom och lyssna ”live” 4 juni, 
kl 18 i Skillingaryds kyrka!

VÄGKYRKA i ÅKER, 7-13 JULI
CAFÉ under veckan, varje dag kl 15.00 - 21.00 

Hela veckan:
Konstutställning i Åkers kyrka
-  Ann Jansson, Harfall, Skillingaryd. 
 Akvareller/Blandteknik, 
-  Murar/Fragment, Nydala klosterkyrka. 
-  Fotoutställning i församlingshemmet om  
 stenmursbygget i Åker september 2013,  
 Ingemar Petersson.
-  Ingvor Aiha visar vykort av kyrkor
 från Linköping och Visby stift 
-  Försäljning av stenungsbakat bröd
 från Galtås och honung från Häradsö.
 Mer info i programmet

MUSIK I SOMMARTID
VÄGKYRKA i HAGSHULT,
29 JUNI - 6 JULI
Tema: Vänskap

CAFÉ under veckan, varje dag kl 15.00 - 21.00
Kaffe och hembakat bröd 

2 JULI - VÅFFLOR
5 JULI - HEMLAGAD OSTKAKA
- ”Alla dessa dagar som kom och gick”
 Fotoutställning från Hagshult
- Läs gamla och nya intressanta
 tidningsurklipp
- Släktforska 

Mer info i programmet



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

Expedition & 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


