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Palmsöndagen, Stilla veckan och påsken 
är som livet självt. De olika dagarna har helt 
olika karaktär och jag tycker att vi ska våga 
”ta ut svängarna” när vi går in i bibelberät-
telserna.

Palmsöndagen är söndagen före påskda-
gen. Namnet palmsöndag kommer från att 
människor tog palmkvistar i händerna när 
de välkomnade Jesus.

 
Glädjen är stor när Jesus rider in i Jerusa-

lem på en åsna. Människor ropar ”Hosian-
na, välsignad är han som kommer!”

 Palmsöndagen bjuder till efterföljelse. Än 
står vi inför Stilla veckan och det känns både 
obekvämt och hoppfullt. ”Hur ska allt bli?” 
undrar vi för egen del också. 

Jesus kommer oss till mötes i ögonhöjd. 
Uttrycket är slitet, men tänkvärt. Jesus ser på 
oss var och en i den situation vi befinner oss.   

Stilla veckan sträcker sig från palmsön-
dagen till påskafton. Påskveckan infaller 
alltså veckan efter påsk, från påskdagen och 
en vecka framåt.

Skärtorsdagen. En äldre betydelse av 
verbet att skära är att rena. Det syftar på att 
Jesus tvättade lärjungarnas fötter den här 
dagen. 

På skärtorsdagen närmar vi oss påsken. Vi 
kristna firar påsk till minne av Jesu död och 
uppståndelse. Den judiska påsken firas till 
minne av att Gud räddade folket ur slaveriet 
i Egypten.

Påsken är ett passionsdrama i tre akter. 
Dramat handlar verkligen om passion, om 
hur Gud äskar oss mycket mer än vi kan 
ana. Den första akten i dramat är skärtorsda-
gen, den andra långfredagen och den tredje 
påskdagen. Annandagen kan kanske ses som 
en epilog i detta drama.

När Jesus kommer till Jerusalem försöker 
översteprästerna och de skriftlärda röja ho-
nom ur vägen. Lärjungarna anar att Jesus är 
hotad. De förbereder därför påskmåltiden på 
en hemlig plats. Detta kommer att bli Jesu 
sista måltid tillsammans med lärjungarna.

Den sista natten som Jesus tillbringar med 
lärjungarna ingår han ett förbund med dem. 
Hans del av förbundet består i att han ska 
ge sitt liv för att de ska få leva. Lärjungarnas 
del innebär att de ska våga se sig själva också 
med sina mörka sidor. De ska lämna över sin 
synd och skuld till Jesus.

I våra kyrkor firar vi ofta nattvardsguds-
tjänster, skärtorsdagsmässor den här kvällen. 
Vi gör det just för att minnas Jesus och spe-
ciellt hans sista måltid. Gudstjänsten slutar 
oftast med att vi klär av altaret medan någon 
läser psaltarpsalm 22 som börjar Min Gud, 
min Gud varför har du övergivit mig.  

Långfredagen är i kristen tradition dagen 
då Jesus avrättas på korset. Den dagen präg-
las därför av stort allvar. Altaret i kyrkorna är 
tomt så när som på fem röda rosor, represen-
terande Jesu fem sår. Altartavlan täcks ofta 
över med ett svart tyg.

Långfredagens händelser är dramatiska. 
Det handlar om liv och död – och så små-
ningom liv igen. Men det vet inte de, som 
följer Jesus på hans sista vandring och som 
står vid hans kors. Jesu död såg verkligen ut 
att sluta i en katastrof. Men det slutade inte 
där. Vi vet att Jesus uppstod på den tredje 
dagen, det vi kallar påskdagen. Döden vän-
des i nytt liv

Jesu liv 
såg ut att 
sluta i en 
katastrof 
men...

KYRKRÅTTORNA

Johan Thelander 

Jag tänker att vår tids långfredag kan 
vara de kriser vi befinner oss i just nu som 
enskilda, som kyrka och som samhälle. Vi 
behöver erkänna krisen och smärtan för att 
så småningom kunna ta emot påskdagens 
glädje, uppståndelsen och det nya livet. 
Kristendomen kan därmed visa att det går 
att – med Guds hjälp – ta sig igenom det till 
synes omöjliga.

Påskaftonen är ingen särskild dag i kristet 
påskfirande. Jesus ligger i graven och väntar 
på att uppstå. Vi befinner oss i uppgivenhet 
och tomhet.

Påsknatten Detta är vändpunkten! Påsk-
ljuset, Kristusljuset tänds i samband med 
påsknattsmässan. Altaret kläds, d v s duk, 
ljusstakar och blommor ställs på altaret. 

Påsknatten är central i kristen tro. Vi tror 
på en Gud, som kan skapa liv, där allt är 
dött. Vi tror på en Gud, som kan väcka tro, 
där alla förhoppningar har gått sönder.

Påskdagen Den stora glädjen! I gryning-
en vandrar kvinnorna mot graven. Trots sin 
sorg tvingar de sig till handling. 

Morgonen gryr i trädgården. Strålarna 
från solen som går upp lyser. Skönheten i 
blommorna som växer snuddar vid sorgen. 

Kvinnornas dröjande steg förvandlas sakta 
till glada rop: Kom och se! 

Se allt som blommar! 
Och stenen är bortvält! 
Med glädje i sina hjärtan springer kvin-

norna hela vägen tillbaka. De har så mycket 
att berätta.

De rusar uppför trapporna till övre vå-
ningen, där lärjungarna har samlats bakom 
låsta dörrar.

Männen öppnar tveksamt dörren för 
kvinnorna. De säger: ”Det där kan inte vara 
sant. Vi tror er inte.”

Men Petrus lämnar rummet. Han spring-
er bort till graven. ”Tänk om kvinnorna 
ändå haft rätt?” tänker han. Petrus kommer 
till trädgården. Med egna ögon ser han att 
stenen är borta och graven är tom. Petrus 
förstår att ingenting är som förut. Det finns 
inget slut – bara evigt liv.

Jesu liv som såg ut att sluta i en katastrof 
är början på nytt liv! Kristus är sannerligen 
uppstånden! 

Först nu är det tid för påskliljor, massor 
av påskliljor! 

Annandag påsk är åtminstone för mig: 
åter till vardagen. Inget är sig likt efter det 
stora som har hänt under påsken. Ofta ord-
nar vi i kyrkan pilgrimsvandringar den här 
dagen.  Texterna för Annandag påsk handlar 
om hur två lärjungar är på vandring till en 
by som heter Emmaus. De går där och sam-
talar och försöker förstå vad som har hänt 
med Jesus. Då kommer han och slår följe 
med dem men de känner inte igen honom. 
Först när han gör något så vardagligt som att 
bryta bröd känner de igen honom. Att leva 
med Jesus handlar om hur vi lever våra liv 
mitt i vardagen.

   Cristina Virdung
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Ja, så är det. Efter ett mycket spännande år 
som tillförordnad kyrkoherde i Skillingaryd, 
så är det nu dags att bli pensionär. Året som 
kyrkoherde i Skillingaryd har gått mycket 
snabbt. Tiden går ju snabbt när man har 
roligt och roligt har jag haft varje dag som 
kyrkoherde i Skillingaryd. 

Det har varit fantastiskt att få sitta med i 
kyrkonämnden, kyrkorådet och de olika 
utskotten. Det har varit fantastiskt att få 
samarbeta med trevliga och duktiga medar-
betare. Det har varit fantastiskt att få möta 
ledamöternas stora engagemang. Det har 
varit fantastiskt att få möta människor i sorg 
och glädje. Och så det mest fantastiska av 
allt, att få fira gudstjänster i församlingens 
vackra kyrkor. Många tycker ju att guds-
tjänster, det är det mest tråkiga som finns, 
men det tycker inte jag. Jag blir aldrig trött 
på att fira gudstjänster. Jag älskar att predika, 
jag känner stor glädje när jag döper barn 
eller vuxna, jag tycker det är givande att fira 
nattvard tillsammans med församlingsborna. 

Kort sagt: Tiden som kyrkoherde i Skillinga-
ryd har varit rolig och spännande, men nu är 

det slut. På Palmsöndagen, den 13 april, har 
jag min avskedsgudstjänst som kyrkoherde. 
Efter det ska jag bli en glad och aktiv pensi-
onär. Jag ska sitta på altanen i Drakaryd och 
läsa alla de böcker jag har köpt, men inte 
läst. Jag ska tjänstgöra i Forshedabygden (det 
måste jag ju sedan ni har stulit Klas Svens-
son). Sist, men icke minst så ska jag ägna 
mig åt mina fyra hundar. Jag ska promenera 
med hundarna i skog och mark. Jag ska 
träna med hundarna på brukshunsklubbarna 
i Värnamo och Gnosjö, i hopp om att de ska 
bli väluppfostrade och lydiga. Jag ska åka 
runt och ställa ut dem på hundutställningar, 
de kommer säkert att vinna, vackrare hundar 
än mina finns ju inte.

På Påskdagen ska jag vara med och ta emot 
den återvändande sonen, Klas Svensson. 
Klas Svenssson är ju som ni säkert vet född 
och uppväxt i Skillingaryd, men efter flera år 
ute i den stora världen, i Lund, Gnosjö och 
Forsheda, så återvänder han nu till barn-
domsbygden. På Påskdagen ska vi ta emot 
honom med öppen famn. I Bibeln så kan vi 
läsa om hur Fadern tar emot den återvän-
dande sonen med stor glädje. På Påskdagen 
får vi ta emot den återvändande sonen, Klas 
Svensson, med lika stor glädje.
 
Tänk vilken Påskdag det kommer att bli: Vi 
får glädja oss över att Jesus Kristus uppstår 
ur graven och se  grar. Vi får glädja oss över 
att Klas Svensson kommer till oss. Jag kan 
lova er att det kommer att bli fest: Det bör-
jar med Festmässa i Kyrkan, men det slutar 
inte med det. Festen fortsätter i församlings-
hemmet med god mat och trevlig samvaro.
                                    
     Varmt välkomna

                                       Leif Skjetne

VEM ÄR KLAS SVENSSON?

Jag föddes 1968 och växte upp i Skilling-
aryd vid Movalla. Tyvärr hjälpte det inte att 
jag växte upp vid fotbollsplanen. Jag fick i 
alla fall ingen bollkänsla utan brukade till-
höra det förlorande laget när pappa spelade 
fotboll med oss barn i kvarteret. Det gick – 
om jag får säga det själv – lite bättre när jag 
spelade saxofon i musikskolans 

Skillingaryd och
bygden runtomkring

har alltid varit
betydelsefulla för mig
eftersom det var där

det hela började. 

orkester, Snobben, under ledning av Ulf 
Svenzon och i Missionskyrkans blåsorkester. 
Det händer emellanåt att jag tar fram saxo-
fonen. För mig är det svårt att bedöma om 
folk applåderar för att det är deras kyrkoher-
de som spelar eller om de applåderar för att 
det låter bra. 

   Att jag valde att bli präst berodde till 
stor del på min uppväxt och ett par förebil-
der: Gerhard Johansson som var kyrkoherde 
i Skillingaryd och Torsten Ekberg som var 
kyrkoherde och prost i Värnamo. Som präst 
har jag arbetat några år i Gnosjö, ett par år 
i Värnamo och 15 år i Forsheda, där jag nu 
bor med familjen.  

   Att vara präst och kyrkoherde har 
många olika dimensioner. Det bästa är att 
få möta människor i livets olika skiften – i 
både glädje och sorg. Jag tror att Gud har 
något att ge till alla människor och som 
präst har man fått det stora uppdraget att 
förmedla något av detta. Jag tror att vi alla 
behöver uppleva glädje och fest. Som präst 
får man vara med och fira jul och påsk. Man 
får vara med vid dop och vigslar. Det känns 
stort. Vi drabbas alla ibland av svårigheter 
och sorg. Då får man som präst vara med 
och förmedla tröst från Gud vid begravning-
ar eller i själavård. 

   Jag ser fram mot att få möta gamla och 
nya vänner. Jag ser fram mot att få samarbe-
ta med personal, förtroendevalda och ideella 
medarbetare i Skillingaryds församling.  

  Välkomna till Skillingaryds kyrka på 
Påskdagen kl. 11 då biskop Jan Olof Johans-
son leder mottagandet av mig som kyrkoher-
de i Skillingaryds församling.

Klas Svensson 



Julspel för mellansta-
diet 

Julspel för mellanstadiet

Tre församlingar blir en,
Skillingaryds församling

Dramagudstjänst 
med
Covenant
Players

HÄNT i VINTER

..................................................



Visste du att Svenska kyrkan har en egen 
bönportal på nätet?

Be en bön på nätet. Nu kan du be via 
nätet. Och ta del av andras böner.
Du är välkommen oavsett vem du är. 
Kanske tror du på Gud. Kanske tror du 
på något. Kanske tror du inte alls, men är 
nyfiken. Webbplatsen är öppen för alla, 
troende, sökare och tvivlare. 

Där man kan skriva in sin bön och man 
kan läsa och ta del av andras böner.
Den finns på: 

be.svenskakyrkan.se

Vi omges idag av texter som på något sätt 
liknar böner. De kallas ofta för affirmationer 
och har kanske ersatt bönen i vardagen i syf-
te att vi ska må bra. Vad som kännetecknar 
dem är att de vänder sig till oss som enskilda 
individer, där vi för ett samtal med oss själva 
för att kontrollera våra tankar. Målet är att 
uppnå de förväntningar vi själva och sam-
hället har på lycka och framgång och skapa 
ett önskat tillstånd att vara i. Affirmationen 
utgår från tanken att man själv skapar sin 
verklighet och att ens tankar är det som har  
orsakat ens nuvarande situation. 

men inte svaret. Jag måste ha ett större DU 
att relatera till.

Vad är bön?

Man brukar säga ”samtal med Gud”, men 
jag säger hellre ”samvaro med Gud”, tyst-
nad och språket. Det ena skall inte spelas ut 
mot det andra eller tvärtom. Man kan säga 
att det finns två karaktärer av tystnad, den 
öppna eller den obekväma. Alla känner igen 
sig i beskrivningen av en obehaglig tystnad 
som man inte vet hur man skall hantera. 
Den öppna tystnaden kan man dela och vila 
i. Man bara är.

Hur ber man?

Man måste börja med att säga vad man har 
på hjärtat. 

Händer det att Gud talar först?

Ja, genom livshändelser som påverkar oss. 
Dörren i min självupptagna värld slås upp 
av något som jag tvingas förhålla mig till. 
Det kan vara sjukdom, olycka, relationer 
eller något som gör att vi förlorar kontroll 
i våra liv. Det kan också vara något positivt 
omvälvande som barn, förälskelse eller en 
naturupplevelse,

Vad är skillnaden mellan liv och vara i ett 
tillstånd? Har bön och lycka med varandra att 
göra? 

Liv är alltid relationer. Relationer till en 
omvärld. I en parrelation kan det hända att 
den ena parten lämnar sig själv och helt går 
upp i den andra. Bönen är istället att öppna 
dörren för någon annan än mig själv, och 
föra ett samtal där jag fortfarande får vara 
mig själv.

Man kan säga det som Thomas av Aquino 
har sagt, ”Lycka är att förverkliga Guds 
dröm för våra liv”.
   Pia Jonsson
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BE EN BÖN!

Vi ställde några frågor till Magnus Malm, 
författare och retreatledare, om bön.

Hur förhåller sig bön idag i relation till affir-
mationen?

Det finns en gammal definition av Augusti-
nus, ”människan är inkrökt i sig själv”. Bön 
är att bryta detta. Någon säger ”Nu har jag 
upptäckt barnet i mig själv!” Men jag kan 
inte vara en förälder åt mig själv. Jag kan 
inte lyfta mig själv. Jag har upptäckt frågan, 



Lördag  1 
10.00 • Risförsäljning, Ankarets försäljning av 
fastlagsris i Församlingshemmet i Skillingaryd. 
Barnkören sjunger kl 11.00.
14.00 • Mässa på Jupiter 
15.30 • Mässa på Sörgården  

Söndag 2 ”Kärlekens väg” 
11.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka, 
Leif Skjetne, Anna-Maria Toftgård, Körsångarna. 
Stort kyrkkaffe med semlor.

Onsdag 5 Askonsdagen 
12.00 • Askonsdagsgudstjänst i Skillingaryds 
kyrka, Leif Skjetne.

Fredag 7  
18.00 • Världsböndagen, Knytkalas i Försam-
lingshemmet i Skillingaryd. Ta med fikabröd, kaffe 
och te finns.
19.00, Ekumenisk gudstjänst i Skillingaryds kyrka, 
Cristina Virdung. 

Söndag 9    ”Prövningens stund”
11.00 • Mässa i Hagshults kyrka. Leif Skjetne, 
Anna-Karin Danielsson.
16.00 • Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. Leif 
Skjetne, Anna-Karin Danielsson.

Måndag 10
18.00 • Skaparglädje! i Församlingshemmet i 
Hagshult. Kvällens tema är lera. Liselotte Wisth 
visar och berättar, samt ger möjlighet att prova på.
 
Torsdag 13    
19.00 • Musik och Mat i församlingshemmet i 
Skillingaryd med Kören. Vi sjunger Musikalfilmmu-
sik från bl a Sound of Music, West Side Story och 
Så som i himmelen. Förutom musik serveras enkel 
mat, kaffe och kaka. Entré 50 kr.

Söndag 16    ”Den kämpande tron”
11.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka, Cristina Vird-
ung, Ing-Marie Åkerhag.
16.00 • Sinnesrogudstjänst i Åkers kyrka, Cristi-
na Virdung, Ing-Marie Åkerhag, Per Elvingsson.

Lördag 22   
14.00 • Syföreningsauktion i Församlingshem-
met i Hagshult, Cristina Virdung, Lottförsäljning 
börjar 13.30.

Söndag 23    ”Guds mäktiga verk”
11.00 • Gudstjänst på Grönelund, Aktivitetsdag 
med syföreningen Ankaret, Cristina Virdung,  
Anna-Karin Danielsson.
16.00 • Gudstjänst i Hagshults kyrka, Cristina 
Virdung, Anna-Karin Danielsson. 

Tisdag 25    
17.00 • Spagettigudstjänst i Skillingaryds kyrka. 

Lördag 29 
18.00 • Musikglädje!, Fasteinsamlingscafé i 
Församlingshemmet i Hagshult. Kören överraskar. 
Lotteri och enkel förtäring. Inträdet går till fastein-
samlingen.

Söndag 30    ”Livets bröd”
11.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka, Leif Skjetne, 
Anna-Maria Toftgård, Barnkören. Efter mässan, 
kaffeservering och brödauktion i Församlingshem-
met till förmån för fasteinsamlingen. Skänk gärna 
bakverk till auktionen.

Lördag 5 
14.00 • Mässa på Jupiter
15.30 • Mässa på Sörgården 

Söndag 6 ”Försonaren”
11.00 • Mässa i Hagshults kyrka, Leif Skjetne, 
Ing-Marie Åkerhag.
16.00 • Gudstjänst i Skillingaryds kyrka, Leif 
Skjetne, Ing-Marie Åkerhag.

Tisdag 8
18.00 • Skaparglädje! i Församlingshemmet 
i Hagshult. Kåseri om att växa upp på 40- och 
50-talet av författaren till boken Pärlklänningen 
Ann-Marie Lundblad Bergenholtz.

Lördag 12
18.00 • Musik vid helgsmål i Hagshults kyrka, 
Cristina Virdung, Anna-Karin Danielsson,  
Ing-Marie Åkerhag.

Söndag 13, Palmsöndagen ”Vägen till korset”
16.00 • Gudstjänst i Åkers kyrka, Leif Skjetne, 
Cristina Virdung, Anna-Maria Toftgård, Barnkö-
ren. Minikören & Junisarna gör en minimusikal 
och Z-kören med Ulf Svenzon sjunger. Kyrkkaffe. 
Avtackning av Leif Skjetne. Kyrkskjuts.

Onsdag 16  
19.00 • Passionsandakt & fisksoppa i Skilling-
aryds kyrka, Cristina Virdung.

Skärtorsdagen ”Det nya förbundet”
14.00 • Mässa på Jupiter
15.30 • Mässa på Sörgården 
18.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka, Anna-Maria 
Toftgård, Stråkmusik.
20.00 • Mässa i Hagshults kyrka, Kör. 

Långfredagen  ”Korset”
11.00 • Gudstjänst i Skillingaryds kyrka, 
Cristina Virdung, Anna-Maria Toftgård,  
Kvartettsång.
15.00 • Musikandakt i Åkers kyrka, 
Cristina Virdung, Anna-Karin Danielsson,  
Ing-Marie Åkerhag.

Påskdagen  ”Kristus är uppstånden”
11.00 • Kyrkoherdemottagning i Skillingaryds 
kyrka, Klas Svensson, Biskop Jan-Olof Johans-
son, Anna-Maria Toftgård, Anna-Karin Danielsson, 
Ing-Marie Åkerhag, Församlingens körsångare.

Annandag påsk  
18.00 • Musikgudstjänst i Tofteryds kyrka, 
Klas Svensson, Cristina Virdung. Läs mer i Kyr-
kobladet. Pilgrimsvandring från olika platser till 
kyrkan i Tofteryd.

Söndag 27  ”Påskens vittnen”
11.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka, Klas 
Svensson, Anna-Karin Danielsson.
16.00 • Sinnesrogudstjänst i Åkers kyrka, Klas 
Svensson, Anna-Karin Danielsson, Björn Printz.

Tisdag 29    
17.00 • Spagettigudstjänst i Skillingaryds kyrka. 

Lördag 3 
14.00 • Mässa på Jupiter
15.30 • Mässa på Sörgården 

Söndag 4 ”Den gode herden”
11.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka, Cristina Vird-
ung, Ing-Marie Åkerhag.

Söndag 11 ”Vägen till livet”
11.00 • Gudstjänst i Hagshults kyrka, Klas 
Svensson, Anna-Maria Toftgård.
16.00 •  Mässa i Skillingaryds kyrka, Klas Svens-
son, Anna-Maria Toftgård.

Söndag 18 ”Att växa i tro”
11.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka, Cristina Vird-
ung, Ing-Marie Åkerhag. 
16.00 • Sinnesrogudtjänst i Åkers kyrka, Cristi-
na Virdung, Ing-Marie Åkerhag.

Söndag 25  ”Bönen”
11.00 • Mässa i Hagshults kyrka, Klas Svensson.
16.00 • Gudstjänst i Skillingaryds kyrka, Klas 
Svensson.

Kristi Himmelsfärdsdag  ”Herre över allting”
10.00 • Gudstjänst i kapellet på Skogskyrkogår-
den, Cristina Virdung. Frälsningsarmén medverkar. 
.
18.00 • Svante & Birgitta i Åkers kyrka, 
Cristina Virdung.

Söndag 1 ”Hjälparen kommer” 
11.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka.

Lördag 7 
14.00 • Mässa på Jupiter
15.30 • Mässa på Sörgården 

Söndag 8, Pingstdagen, ”Den heliga Anden” 
11.00 • Musikmässa i Tofteryds kyrka, Klas 
Svensson, Anna-Maria Toftgård, Körsångarna.

Vi kommer att ha Sommarcafé 
på tisdagar kl.15.00-17.00
i Skillingaryds församlingshem 
under juni månad, v24, 25 och 
26. Program kommer med nästa 
Kyrkoblad.

SOMMARCAFÉ

MARS

APRIL JUNI

MAJ



VAD HÄNDER PÅ KYRKOGÅRDEN

Vad händer på kyrkogården i Skillingaryd?

Som ni säkert har sett så händer det saker 
på Skillingaryds kyrkogård. Det har satts 
upp stödpinnar vid vissa gravstenar på 
område norr och detta är på grund av att 
huvudmannen är ansvarig för att det finns 
stensäkerhet på kyrkogården för de som 
vistas där. Stensäkerheten på kyrkogårdarna 
uppkom då det hände en allvarlig olycka på 
en kyrkogård då en sten föll över ett barn 
som omkom.
Centrala Gravvårdskommitén (CVK) har 
utfärdat anvisningar för kontroll av gravste-
nar. Det åligger den som ansvarar för kyr-
kogården, huvudmannen, att utföra denna 
kontroll.
 Man har påbörjat arbetet med dessa tester, 
som sker i form av att stenen provtrycks 
med instrument och då skall stenen klara 
ett tryck på 35 kg. Vid besiktningen har det 
framkommit att stenarna saknar dubbning/ 
har bristfällig dubbning/ lutar kraftigt eller 
saknar förankring i marken. Gravstenen kan 
då välta och skada personal, allmänhet och 
egendom. Dessutom finns det risk att grav-
stenen kan gå sönder när den faller.
Vi håller nu på med att förbereda utskick av 
information till de gravrättsinnehavare som 
i nuläget blir aktuella för att åtgärda grav-
platsen så att stenarna blir säkrade. Det är 
nämligen så att gravrättsinnehavaren har an-
svar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt 
skick, vilket omfattar gravanordningen eller 
stenen, så att det inte utgör något hot mot 

arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen 
enligt 7 kapitlet begravningslagen.
Det är ett detektivarbete med att försöka hit-
ta gravrättsinnehavare till alla gravar, anting-
en så saknar man gravrättsinnehavare eller så 
har man bytt adress och glömt att meddela 
kyrkogården angående detta. Men tanken är 
att vi så snart vi bara kan kommer att skicka 
ut dessa brev.
Det är ett gigantiskt arbete med att utföra 
dessa tester på alla stenar på samtliga kyr-
kogårdar i församlingen och i nuläget har vi 
testat en femtedel av alla stenar på Skillinga-
ryds kyrkogård vilket vi är skyldiga att göra. 
Detta arbete kommer att ske fortlöpande 
och inom en femårsperiod så skall alla stenar 
ha testats.
När det gäller att säkerställa stenen så kan 
man utföra detta arbete själv, anlita entrepre-
nör eller gravvårdsfirma. 
Om man har frågor och funderingar kring 
sten- säkerheten så är man välkommen att 
höra av sig till oss på kyrkogården, besöka 
oss eller ringa till oss.

Med vänlig hälsning 
Vaktmästarna

Skillingaryds församling

Hembesöksgruppen är en
nystartad grupp i Skillingaryds-
bygden. Den är ett samarbete 
mellan Svenska Kyrkan & Röda 
Korset. Syftet med den är att häl-
sa på ensamma människor som 
sitter hemma, och som inte har 
hjälp eller någon anhörig som bor 
i närheten. Om du behöver ett så-
dant hembesök som gör skillnad, 
hör av dig.

Är du själv intresserad av att göra 
hembesök och gå med i besöks-
gruppen, tveka inte att kontakta 
oss!

För mer information:

Diakoniassistent 
Mona Daka 0370-733 55

mona.daka@svenskakyrkan.se

HEMBESÖKSGRUPP

VÄGKYRKA,
VÄNSKAP,
NÄRODLAT
Vägkyrkan kommer i år att 
ha temat Vänskap. Med 
början 29 juni i Hagshult 
och slut 13 juli i Åker.
Vi efterlyser redan nu, om 
någon vill sälja närodlade 
produkter under vägkyrkan. 
I så fall kontakta gärna Ulla 
Hansson 0370-73018.

Dräneringsarbete på Hagshults kyrkogård

Förnyelse av södra entré Skillingaryds kyrkogård



VÄRLDSBÖNDAGEN
Fredag den 7 mars
Ekumenisk samling i Svenska Kyrkan.
Vi skall ha knytkalas i Skillingaryds för-
samlingshem kl.18.00. 
Ta med fikabröd! Kaffe och te finns.
Gudstjänsten börjar kl.19.00 i Skillinga-
ryds kyrka. I år har kvinnor i Egypten gjort 
gudstjänstmaterialet. Tema: Strömmar i 
öken

SKAPARGLÄDJE!
I HAGSHULT
Måndag 10 mars, 18.00 i församlings-
hemmet i Hagshult. Kvällens tema är lera. 
Liselotte Wisth visar och berättar, samt 
ger möjlighet att prova på.

Tisdag 8 april, 18.00 i församlingshemmet 
i Hagshult. Kåseri om att växa upp på 
40- och 50-talet av författaren till boken 
Pärlklänningen Ann-Marie Lundblad Ber-
genholtz.
   Välkommen!

KÖRPROJEKT PÅ 
GÅNG!
I vår satsar vi tillsammans med alla 
kyrkor i Skillingarydsbygden på ett 
körprojekt.

Alla är välkomna att vara med! 
Stommen kommer att utgöras av 
sångare från de körer och sång-
grupper som finns i våra olika kyr-
kor, så det blir lätt att hänga på för 
dig som inte är van körsångare. 

Vi kommer att sjunga Gloriamässan 
som är komponerad av den norske 
låtskrivaren och körledaren Tore 
Aas som bland annat startat och 
fortfarande leder kören Oslo Gospel 
Choir.  Kom och var med och sjung! 

Övningstider:
Start 2 mars kl 13.30-17 i Skilling-
aryds kyrka, tors 20 mars, tors 3 
april och måndag 14 april kl 19-21 i 
Skillingaryds kyrka. 

Annandag Påsk kl 18 i Tofteryds 
kyrka framför vi Gloriamässan! 

Anna-Maria Toftgård, kantor
Tel: 0370-73359
Mejl: anna-maria.toftgard@svenska
 

Söndagen 23 Mars

Syföreningen Ankaret anordnar aktivitets-
dag på Grönelund.
 Tipspromenad 9:30 -12:30 
 Gudstjänst 11:00
Lotterier och servering av våfflor
Allt överskott går till Svenska kyrkans 
internationella arbete.

ANKARET PÅ
GRÖNELUND

SENIORKÖREN
Onsdagar kl. 11.00 i Skillingaryds kyrka. 
Kören över 26/2, 2/4, 16/4 och 30/4. Vi 
sjunger första helgen i månaden vid an-
dakter på Jupiter och Sörgården. Intres-
serad?
Kontakta Ing-Marie Åkerhag, 
Tel: 0706 76 69 85 

MUSIKGLÄDJE!

JAG GÅR
OCH FISKAR...

Fasteinsamlingscafé i Hagshult
29 mars kl. 18.00 i församlingshemmet. 
Kören överraskar....!
Lotteri och enkel förtäring.
Inträdet går till fasteinsamlingen.

kyrkan.se

RISFÖRSÄLJNING
Lördagen 1 mars, kl 10.00 - 12.00 
har syföreningen Ankaret fastlags-
risförsäljning, brödförsäljning, lot-
terier, kaffeservering i Skillingaryd 
församlingshem. 

Barnkören sjunger kl 11.00.

Välkommen!    

Visste du att du som församlingsmedlem 
har möjlighet att få fiska i Långasjön? En 
sträcka från badplatsen till mitten av sjöns 
norra ände. Mer info om villkoren för att 
fiska finner du på hemsidan:

svenskakyrkan.se/skillingaryd

eller kontakta Bengt Hjalmarsson,
tel: 0370 69 00 61

GLORIA
MÄSSAN

av 
Tore Aas (Oslo Gospel Choir)

framförs i Tofteryds kyrka,
Annandag Påsk, kl 18

Projektkören och Gloria är
ett samarrangemang med alla

församlingar i Skillingarydsbygden
och Sensus 

Välkommen!



HÄR NÅR DU OSS...
Vik. kyrkoherde
Leif  Skjetne  
733 51, 0730-60 90 40 
leif.skjetne@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@svenskakyrkan.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@svenskakyrkan.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@svenskakyrkan.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:
Lars-Göran Andersson, Gordon Stewart, Elsie Nilsson, 
Pia Jonsson

Ansv utgivare: Leif  Skjetne

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

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


