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Jul är glädje. Julen är årets gladaste 
högtid. Vi glädjer oss över att Gud kom-

mer ner till oss på jorden. För det gör han 
ju. Julens glada budskap är just detta att 
Gud kommer ner till oss på jorden. Gud 

kommer ner till oss som ett litet barn, 
ett människobarn. Han kommer som en 

människa, en människa av kött och blod, 
en människa som oss. Julens glada budskap 

är att Gud blir en människa på jorden.
Men även om Gud blir en människa, 

människan Jesus, så är han fortfarande 
Gud. Jesus är ju Gud Faders son och därför 

själv Gud. Gud Faders son upphör inte 
med att vara Gud för att han blir männ-

iska. Jesus Kristus är Gud och människa på 
samma gång. Han är fullt och helt Gud. 

Han är fullt och helt människa. Det är där-
för Herrens ängel säger: ”Jag bär bud till er 
om en stor glädje”. Glädjen är att Gud har 

blivit en människa. Vi har inte längre en 
Gud som är långt, långt borta. Nej, vi har 

en Gud som är mycket, mycket nära.
Gud är så nära oss människor att her-

darna kan hålla honom i sin famn. När 
herdarna står i stallet i Betlehem med Jesus-
barnet i famnen, då är det Gud de håller i 
sin famn. Tänk det, smutsiga, illaluktande 
herdar står med Gud i famnen. Detta är 
fantastiskt, det är glädjande.

När Jesus vandrar runt på Palestinas 
sandiga vägar, då är det Gud som vandrar 
runt. Det är Gud som får sand i sandaler-
na. Detta är fantastiskt, det är glädjande.

Gud har kommit nära oss människor, 
mycket nära. Vi har en Gud som finns mitt 
ibland oss här på jorden. Vi har en Gud 
som möter oss mitt i vår vardag. Vi har en 
Gud som möter oss i våra hem, i skolan, på 
vårt arbete, i kyrkan. Vi har en Gud som 
delar våra vardagliga bekymmer. Vi har en 
Gud som är bekymrad när vi är arbetslösa, 
sjuka, lessna, sorgsna. Vi har en Gud som 
gråter när vi gråter. Men tack och lov: Gud 
delar inte bara våra bekymmer, Gud delar 
vår glädje också. När vi är glada så är Gud 
glad. När vi skrattar så skrattar Gud.

Gud har blivit nära.
Julens glada budskap är att Gud har 

kommit till vår jord som ett litet barn, 
barnet Jesus.

JULBETRAKTELSE

Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!

Nyfött barn vår konung är, 
Frid åt människor han bär.
Folk stäm in i himlens kör

Med en sång som aldrig dör!
Han som fötts i Betlehem

Är vår frälsare och vän.
Lyss till änglasångens ord:

Gud är kommen till vår jord!
 

Psalmboken nr 123.
                                   

Vi önskar alla en riktigt 
God Jul tillsammans med Jesus 

Kristus, barnet i krubban, barnet 
som är Gud och människa 

på samma gång.
Leif Skjetne

KYRKRÅTTORNA

Johan Thelander 

Nyårsafton 2013 kommer att bli en an-
norlunda Nyårsafton. På Nyårsafton 2013 
så kommer tre församlingar att gå i graven. 
Hagshults, Åkers och Tofteryds församling-
ar kommer att gå i graven.

 Nyårsafton 2013 kommer att bli en dag 
då vi minnas de tre församlingarna och det 
att minnas, det känns sorgligt. Men det 
kan också vara roligt att minnas, vi minns 
allt det trevliga som vi har fått vara med 
om i de tre församlingarna. Vi minns all 
den glädje som de tre församlingarna har 
givit oss. Men nu är det slut. På Nyårsafton 
så går de tre församlingarna i graven. Men 
vi behöver inte gråta över detta. Det finns 
ingen anledning till att gråta. 

NEJ. NEJ. Det är ju nämligen så att 
graven, den är inte slutet. Nej, graven den 
är början på nånting nytt.

På Nyårsdagen så börjar nånting nytt, 
nånting radikalt nytt. På Nyårsdagen så 
uppstår en ny församling, Skillingaryds 
församling. Detta är ju fantastiskt. Tänk 
vilken Nyårsdag det kommer att bli. Vi får 
fira den första dagen i det nya Året, Året 
2014. Vi får fira den första dagen i den 

nya Församlingen, Skillingaryds För-
samling. Det nya året kommer att ge oss 
många nya möjligheter. Vi får många nya 
möjligheter till att göra vår bygd, vårt land, 
vår jord till en bättre plats att leva på. Men 
den nya Församlingen kommer också att ge 
oss många nya möjligheter. Vi får många 
nya möjligheter till att skapa en församling 
fylld av tro, av hopp, av medmänsklighet, 
av omsorg. Låt oss tillsammans skapa en 
församling som ger trygghet åt oss alla 
oberoende av ålder, av hudfärg, av kultur-
bakgrund.

Nyårsdagen 2014 kommer att bli en 
fantastisk Nyårsdag. Detta det skall vi fira 
med Festgudstjänst i Skillingaryds Kyrka 
kl 16.00. Gudstjänsten kommer att vara 
fylld av jubel, av lovsång, av körsång och 
mycket annat spännande och roligt. Efter 
Festgudstjänsten så fortsätter festen i För-
samlingshemmet där det blir servering av 
nånting gott. Det blir en trevlig samvaro 
och underhållning. Det blir dessutom en 
överraskning till stor glädje för oss alla.

Ni är alla varmt välkomna till Skilling-
aryds Kyrka på Nyårsdagen för att fira det 
Nya Året och den Nya Församlingen. Det 
kommer att bli en rolig eftermiddag.

Leif Skjetne

NYÅRSDAGEN
2014
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Hagshult
Några minnen och tankar när ”tre 

blir ett”
Det är nu drygt 20 år sedan jag och ma-

ken blev hagshultsbor. Redan från första 
stund kände vi oss välkomna i församling-
en, och det dröjde inte länge förrän jag var 
engagerad i verksamheten.  

Hagshult är den minsta församlingen 
i pastoratet och det har nog varit på både 
ont och gott. Vi har varit få i det praktiska 
arbetet, men engagemanget har varit stort.

I en liten socken ute på landet är det 
kyrkan och dess verksamheter som knyter 
befolkningen samman. Jag minns när det 
för ett antal år sedan kom nya hyresgäster 
till prästgården, mannen i familjen döpte 
om församlingshemmet till hagshultsbor-
nas vardagsrum.  Lyset brann ju där nästan 
varje kväll. 

Men även vi känner ju av den rådande 
trenden, kyrkobesökarna blir färre och 
medelåldern stiger. Det är svårt att få med 
nya medlemmar i Syförening och andra 
grupper. Ett undantag att vara stolta över 

Slåttergille  i Hagshult 2009, med musik av Hjördis Fredenhag o Lennart Johansson, 
Bild: Margareta Svensson

är vår duktiga kyrkokör som sänker medel-
åldern betydligt. Men det är också många 
av våra ungdomar som flyr landsbygden för 
utbildning och arbete.

Vid nyår går Hagshults församling i gra-
ven och Skillingaryds församling föds. Men 
Kyrkan, församlingshemmet och befolk-
ningen finns kvar. Tre församlingar blir en, 
detta tycker jag vi ska göra något bra av.

Vår fina medeltidskyrka kommer vi 
säkert att ha stor glädje av även i fortsätt-
ningen, vägkyrkan som  kväll efter kväll 
fyller kyrkan är bara ett exempel.

Men vi ska också arbeta tillsammans, 
Målet med kyrkans verksamhet måste ju 
vara att det vi gör känns meningsfullt för 
många. Det ska kännas gott att besöka 
kyrka och församlingshem.

Jag ser fram emot när vi tillsammans 
som en församling firar gudstjänst i en 
fullsatt kyrka en vanlig söndag,

Är det en utopi eller kan det bli verklig-
het?

Undrar Inger Lindström

TofterydÅker
Tofteryds församling har sitt ursprung 

i Medeltiden. Under årens lopp har olika 
förändringar skett och sammanslagningar 
med olika församlingar har förekommit, 
såsom t.ex. med Byarum och Bondstorp.
Tofteryd har dock varit moderförsamling-
en. 

När jag blev ombedd att skriva ned 
något om Tofteryds församling, inför sam-
manslagningen av pastoratets församlingar 
till en: Skillingaryds församling, började 
olika minnen dyka upp. 1953 flyttade min 
familj till Holma gård. 1969 anställdes jag 
på skolkantorstjänsten i Tofteryds försam-
ling. Nedan följer .....några glimtar från 
verksamheten där,under de fyra decennier... 

Jag fick frågan för några dagar sedan. 
Ingvar, vad har Åkers församling betytt för 
dig personligen? Frågan kom så hastigt på, 
att jag inte kunde svara direkt. Jag ska nu 
försöka svara så uppriktigt och ödmjukt 
som möjligt.

Jag gick i Åkers skola, nuvarande för-
samlingshem, därefter konfirmerades jag 
i Åkers kyrka. Prästen jag läste för hette 
Morris Bergling, en fd kinamissionär, som 
satte djupa spår i oss konfirmander. Han 
undervisade oss kärleksfullt med inlevelse 
och målmedvetenhet i Guds ord.

Jag växte upp och engagerade mig i 
frikyrkan i bygden med bl a tonår, sång 
och musik. Men kyrkan i Åker har varit 
och är en naturlig del av mitt liv, när det 
gäller kristen gemenskap och ekumeniska 
samlingar i bygden.

Jag blev invald i Kyrkorådet i Åker 
för ca 15 år sedan och det har varit en 
spännande och givande tid. Det är roligt 
och engagerande att planera verksamheten 
i Åkers församling. Något som legat mig 
varmt om hjärtat är sång och musikguds-
tjänster i Åkers kyrka. Detta är något jag 
vill fortsätta att jobba med. Tänk, att få 
se människor komma i massor, 350-400 
personer! Vilken upplevelse att få höra de 
gamla läsarsångerna ljuda i kyrkan från bl. 
a. Korsdraget, Frälsningsarmen, Svante och 
Birgitta, sångare från Lammhult... Besö-
karna i dessa samlingar kommer efteråt och 
säger till mig att det är detta vi behöver i 
våra kyrkor, då kommer människor och 
lyssnar och får något med sig hem. Det är 
också uppskattat med konserter av olika 
slag, mycket välbesökta.

Jag är tacksam och glad över den goda 
gemenskapen som har varit mellan oss i 
Kyrkorådet i Åker och den fina atmosfären.

Det må alltid vara vårt mål att nå och se 
alla människor.

Jag vill ha det som motto i livet ”Herre, 
led mig varje dag. I din vilja vill jag vara.”

 
Med hopp om framtida segrar 

och Guds välsignelse över bygden.
Ingvar Ekh, Äddebo

Åkers kyrka samlar ofta många med musiken i centrum

Körresa till Hjärnarp 2007 och besök hos vår tidigare 
kyrkoherde Göran Gyllenör.



sjungning i den andra kyrkan, så det blev 
en heldag. Efter det kände man verkligen, 
som det står i sången: ”Det är Advent!”

Många elever från Tofteryd/ Hagshult 
som gått i Hagshults skola, kommer nog 
ihåg Luciagudstjänsterna vi hade på 70-ta-
let, iTofteryds kyrka ena året och i Hags-
hults kyrka det andra året. Alla, som gick 
i 3-4:an och 5-6:an var med i luciatåget. 
Tänk vad bra, när man kunde öva till detta 
på skoltid, utan några protester! Jag tror 
alla tyckte det var roligt!

På 70-talet kom ett hot om skjutfältsut-
vidgning och det resulterade i Tofterydsda-
gen. 

Under många år var första lördagen i 
augusti  vikt åt denna dag, då tofterydsbor-
na gick nästan man ur huse för att hjälpa 
till med diverse aktiviteter. I kyrkan hade vi 
olika sångstunder och en avslutnings-guds-
tjänst, dit någon känd talare var inbjuden. 
Som tur var, blev striden avblåst utan 
någon större utvidgning!

En fin tradition är musikgudstjänsten ” 
Julen i toner ” , som Frälsningsarméns mu-
sikkårs dåvarande dirigent Rune Andersson 
och undertecknad startade 1978. Från 
början var det Frälsningsarméns Hornmu-
sikkår i Skillingaryd som spelade och den 
s.k. Pastoratskören (körmedlemmar från 
Hagshult, Skillingaryd, Tofteryd och Åker), 
som sjöng julsånger. 

Församlingen fick sjunga med i de 
välkända julpsalmerna, samt lyssna till 
bygdens solister.

Denna musikgudstjänst fortlever än i 
dag, och samlar en stor skara människor, 
som vill lyssna och delta i det glada julbud-
skapet.

När nu Tofteryds pastorat ändras från 
tre församlingar till en: Skillingaryds för-
samling, får jag, som ” utsocknes ”, önska

Lycka till i fortsättningen! 
 Monika Fransson

...jag arbetade i kyrkans tjänst. 
Angående namnbytet till Skillingaryds 

församling, minns jag, att det var aktuellt 
redan i början av 1970-talet. I Tofteryds 
församling ingick Skillingaryds tätort. 

Förslaget kom därifrån, att Tofteryds 
församling istället borde heta Skillingaryds 
församling. 

Att den kyrkliga verksamheten var större 
i tätorten var naturligt, eftersom där var 
fler invånare än i Tofteryd. Domkapitlet 
tillstyrkte namnbytet, men tofterydsborna, 
med förre kantorn och hembygdsvännen 
Joel Andersson i spetsen, gillade inte detta.

En skarp skrivelse skickades in till Kom-
merskollegiet, som beslöt att församlings-
namnet även i fortsättningen skulle vara 
Tofteryds församling både för Skillingaryds 
tätort och Tofteryds kyrkby och så har det 
förblivit ända tills nu.

Kyrkliga syföreningen hade ett stort 
inflytande på verksamheten i Tofteryd. De 
flitiga damerna turades om, att bjuda in till 
symöte i sina hem. Eftersom min mamma 
var med i syföreningen, kan jag fortfa-
rande förnimma den hemtrevliga doften, 
som spreds i hemmet, när ”symöteskaffet” 
serverades.

Varje höst ordnade syföreningen sin 
Auktion i Prästgårdens samlingssal. Där var 
alltid ”knökafullt” och stämningen var på 
topp.

I Skillingaryd fanns både Kyrkliga 
syföreningen och Ankaret och även dessa 
syföreningsdamer gjorde ett fantastiskt ide-
ellt arbete och skänkte mycket till kyrkans 
prydande m.m. Syföreningen Ankaret är 
fortfarande verksam.

Både i Tofteryd och Skillingaryd hade 
vi fyrstämmiga kyrkokörer. Ibland sjöng vi 
tillsammans vid större högtider eller musik-
gudstjänster och det var alltid trevligt. 

Tofterydskören hade en tradition att 
sjunga tillsammans med Åkers kyrkokör 
1:a sön i Advent. Då var vi först i den ena 
kyrkan, och efter kyrkkaffet blev det upp-

RISFÖRSÄLJNING
Lördagen 1 mars kl 10.00 har
Ankaret fastlagsrisförsäljning, bröd-
försäljning, lotterier, kaffeservering
i Skillingaryd församlingshem

Lördagen den 12: e oktober sjöng 
Hagshults kyrkokör till fotografen 
Urban Ireklints natursköna bildspel. 
Efteråt var det ett stort pajknytkalas 
i församlingshemmet med 21 läckra 
pajer. Under kvällen samlades 4000 
kronor in till Världens barn.

PAJKNYTKALAS
OCH BILDER

DE ÄLDRES FEST

SERVERINGS-
GRUPP
Vid större kyrkkaffen och andra
samlingar behövs människor som 
hjälper till att duka, brygga kaffe, 
servera o s v. I serveringsgruppen 
behövs nu fler medarbetare. 
Tisdagen den 26 november kl 14 pla-
nerar vi kommande kyrkkaffen mm.
 
Om du vill vara med i serveringsgrup-
pen; kontakta Mona Daka
0370-733 55, 0727-44 86 00,
mona.daka@svenskakyrkan.se

Vi var 65 personer som deltog i 
festen. Journalisten Peder Losten 
medverkande med visor och berät-
telser. Vi serverade smörgåstårta 
från Tallnäs och hembakat bröd som 
serveringsdamerna bidragit med.
Det blev en väldigt trevlig och upp-
skattad fest för alla.

Stort tack till alla som bidragit till den 
trevliga eftermiddagen!

 Hälsar
 Mona Daka, Diakoniassistent



Några bilder
från Minior och Juniorlägret 

på Tallnäs i oktober. Här ett bibeldra-
ma och samarbetsövningar.  

Det var 23 barn från vårt pastorat 
som deltog, av ca 100 totalt.

Det har varit konfirmation
i Åkers kyrka den 24 augusti

HÄNT I HÖST
Minigänget har besökt sagogardero-
ben på Länsmuseet

Vi är konstnärer på Minigänget



 
Lördag 4 
14.00 • Mässa på Jupiter.
15.30 • Mässa på Sörgården. 

Söndag 5 ”Guds hus”
11.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka.

Trettondagen ”Guds härlighet i Kristus”
16.00 • Gudstjänst med trettondagsmusik i 
Åkers kyrka. Anna-Karin Danielsson, Anna-Maria 
Toftgård, Ing-Marie Åkerhag.

Söndag 12 ”Jesu dop” 
11.00 • Mässa i Hagshults kyrka.
16.00 • Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Tisdag 14
18.00 • Skaparglädje! i Församlingshemmet i 
Hagshult.

Onsdag 15  
12.00 • Middagsandakt & soppa i Skillinga-
ryds kyrka. Varje onsdag fram till början av maj 
förutom påskveckan.

Ekumeniska böneveckan med 
gästtalare Ingemar Helmner
Fredag 17
19.00 • Ekumenisk gudstjänst i Missionskyr-
kan, Skillingaryd.

Lördag 18
17.00 och 19.00 • Ekumenisk gudstjänst i 
Pingstkyrkan, Klevshult.

Söndag 19, ”Livets källa”
10.30 • Ekumenisk gudstjänst, Pingstkyrkan, 
Skillingaryd.
18.00 • Ekumenisk mässa, Svenska kyrkan i 
Skillingaryd, Körsångarna.

Söndag 26 ”Jesus skapar tro”
11.00 • Gudstjänst i Hagshults kyrka
16.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka

 
Lördag 1 
14.00 • Mässa på Jupiter.  
15.30 • Mässa på Sörgården.
Kyndelsmäss 
Söndag 2  ”Uppenbarelsens ljus”
11.00 • Dopkalas för hela pastoratet i Skil-
lingaryds kyrka. Gudstjänst med konfirmander-
na, barnkören m fl, tårtkalas. 

Söndag 9  ”Sådd och skörd”
11.00 •  Mässa i Hagshults kyrka.  
16.00 •  Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Tisdag 11
18.00 • Skaparglädje! i Församlingshemmet i 
Hagshult.

Söndag 16 ”Nåd och tjänst”
11.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka. 
16.00 • Sinnesrogudstjänst i Åkers kyrka.

Söndag 23  ”Det levande ordet”
11.00 • Gudstjänst i Hagshults kyrka. 
16.00 • Taizémässa i Skillingaryds kyrka.

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

Söndag 2 ”Kärlekens väg” 
11.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka.
   
Onsdag 5 Askonsdagen 
12.00 • Askonsdagsmässa, i Skillingaryds 
kyrka.
Fredag 7  
19.00 • Världsböndagen, ekumenisk samling i 
Svenska kyrkan.

FEBRUARI

MARS

Under hela vecka 52 firas det
gudstjänster på

Stiftsgården Tallnäs!
Du når oss på Tel: 0370 720 50

Söndag 1    ”Ett nådens år”
11.00 Adventsgudstjänst i Skillingaryds kyrka. 
Bibelutdelning till 4-åringar. Barnkör, Körsångar- 
na, Cristina Virdung, Anna-Maria Toftgård, 
Kyrkkaffe.

11.00 • Adventsgudstjänst i Hagshults kyrka. 
Paul Lundell, Anna-Karin Danielsson, 
Kyrkokören, Kyrkkaffe.

11.00 • Adventsgudstjänst i Åkers kyrka. Leif 
Skjetne, Ulf Svenzon, Z-kören. Enkelt kyrkkaffe.

Lördag 7
18.00 • Orgelinvigning och konsert i 
Tofteryds kyrka, Henric de Koster spelar verk av 
Beethoven, Couperin, Gershwin m fl.

Söndag 8    ”Guds rike är nära”
16.00 • Mässa i Skillingaryds kyrka. Leif Skjet-
ne, Anna-Maria Toftgård, Ungdomskören.

Söndag 15    ”Bana väg för Herren”
11.00 • Gudstjänst i Skillingaryds kyrka, 
Cristina Virdung, Ing-Marie Åkerhag.

16.00 • Christmas Carols i Hagshults kyrka, 
Kyrkokören, Daniel Hjelm och Stina Hjelm,  
Anna-Karin Danielsson, Cristina Virdung. 
60-årsjubileum för kören. Alla tidigare körmed-
lemmar är särskilt välkomna! Ta gärna med en 
kaksort till ”Det stora julkafferepet”.

Söndag 22    ”Herrens moder”
11.00 • Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. 
Cristina Virdung och Ing-Marie Åkerhag.

18.00 • Julkonsert i Tofteryds kyrka, 
se separat information i Kyrkobladet.

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

11.00 • Samling vid krubban i Skillingaryds 
kyrka, Julspel av barn, Anna-Maria Toftgård, 
Madelen Johansson. 

11.00 • Julandakt på Sörgården, Leif Skjetne 
och Ing-Mari Åkerhag. 

17.00 • Julbön i Åkers kyrka, Leif Skjetne, 
Ing-Marie Åkerhag, Johanna Andersson medver-
kar med trombon och sång.

23.00 • Ekumenisk julnattsgudstjänst i 
Hagshults kyrka, Jan Folkesson, Anna-Karin 
Danielsson, Kyrkokören.

23.00 • Midnattsmässa i Skillingaryds kyrka. 
Leif Skjetne, Anna-Maria Toftgård, sång Markus 
Gustavsson.
           
Juldagen 
07.00 • Julotta i Tofteryds kyrka. 
Cristina Virdung, Ing-Marie Åkerhag, 
Kornettmusik med Carl Eriksson.

Annandag jul ”Martyrerna”
11.00 • Gudstjänst i Skillingaryds kyrka, Leif 
Skjetne, Ing-Marie Åkerhag.

Fredag 27 
18.00 • ”Julen i toner” i Åkers kyrka, Fräls-
ningsarméns hornmusikkår medverkar, 
se separat information i Kyrkobladet.

Söndag 29
11.00 • Gudstjänst i Skillingaryds kyrka, Leif 
Skjetne, Ing-Marie Åkerhag.

Nyårsafton
11.00 • Nyårsbön på Jupiter, Leif Skjetne, 
Ing-Marie Åkerhag.
17.00 • Ekumenisk nyårsbön i Allianskyrkan i 
Klevshult, flera pastorer medverkar.

 
Nyårsdagen ”I Jesu namn”
16.00 • Festgudstjänst i Skillingaryds kyrka, 
Leif Skjetne, Anna-Karin Danielsson, Anna-Maria 
Toftgård, servering.
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SYFÖRENINGEN I HAGSHULT

HAGSHULTS KYRKOKÖR
SYFÖRENINGEN ANKARET

STARTDATUM KÖRER I SKILLINGARYD

SOPPLUNCHERNA STARTAR 15 JAN

Symöte i församlingshemmet i Hags-
hult tisdagar 28 jan, 25 feb, 25 mars 
och 22 april kl 18.00

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

Börjar öva onsdag 22 januari kl. 18.30

Start för syföreningen Ankaret
den 23 jan. Torsdag jämn vecka 
kl.18.00, Britt Johansson 70021 

Körsångarna torsdag 9 jan, kl 19-21
Barnkör 7-12 år onsdag 15 jan,  
kl 15.15-16.00
Barnkör 5-6 år onsdag 15 jan,  
kl 16.15-17.00
Ungdomskören torsdag 16 jan,  
kl 17.30-18.30

CHRISTMAS CAROLS

JulkonsertJULEN I
TONER

Hagshults kyrkokör sjunger tillsammans 
med Daniel och Stina Hjelm. Välkommen

till det stora julkafferepet i församlingshem-
met efteråt. Du får gärna bidra med någon 

kaksort. Hagshults kyrkokör firar 60 års 
jubileum i samband med denna fest.

Fredag 15 dec kl 16.00

i Åkers kyrka. Den traditionellajulkonserten
med Julkören under ledning av

Anna-Maria Toftgård, Frälsningsarméns
hornmusikkår, kadett Andreas Bergh 

och Leif Skjetne mfl. 
Fredag 27 dec kl 18.00

i Tofteryds kyrka. Vokalensemble
under ledning av Anna-Maria Toft-
gård, Unga musiker från Tofteryd, 
Ungdomskör, kompmusiker, stråken-
semble och solister. Cristina Virdung. 
Konferencier Christer Malmborg.
Söndag 22 dec 18.00 

Tofteryds kyrka har fått en ny digi-
talorgel. Det blir orgelinvigning och 
konsert den 7 december, Kl 18.00

Henric de Koster spelar verk av Beet-
hoven, Couperin, Gershwin m fl.

Välkommen att lyssna!

INVIGNING SKAPARGLÄDJE! i Hagshult
En tisdag i månaden har vi något 
vi kallar för Skaparglädje i försam-
lingshemmet i Hagshult. Ett blandat 
program utlovas. Det kan vara någon 
som föreläser och visar oss egna 
alster eller så får vi vara med och 
skapa. Välkommen tisdagarna 14 
januari och 11 februari kl 18.00. Se 
annonsering för närmare information.



Vi vet att i Skillingarydsbygden finns 
det många människor som skulle bli 
glada av besök då och då. Därför 
har vi tänkt att göra en nystart för en 
hembesöksgrupp.  
Torsdagen den 12 december kl 14 
träffas vi i församlingshemmet i 
Skillingaryd och tänker högt tillsam-
mans om hur vi bäst ska organisera 
hembesöksgruppen. I januari ska vi 
ha ytterligare en träff där vi bjuder in 
någon person, som har erfarenhet av 
den här typen av verksamhet 

BESÖKSGRUPP

KYRKOVAL 2013
Välkomna som ledamöter i Kyrkofull-
mäktige och Kyrkoråd 2014 - 2017.

Valresultatet fördelar sig mellan 
nomineringsgrupperna ”Vår kyrka i 
samverkan i Skillingaryds församling” 
som fått 77,8 % och ”Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna” med 22, 2 % av 
de avgivna rösterna.

Valda ledamöterna för Kyrkofull-
mäktige är:

 Bengt Hjalmarsson, ordf. 
 Sonja Kling, 1:e v ordf. 
 Lennart Fritz, 2:e v ordf.
 Birgit Adolfsson
 Inger Lindström
 Jan Gunnargård
 Ulf Svenzon
 Anders Petersson
 Samuel Toftgård
 Christer Larsson
 Erland Claesson
 Gullvi Alkemark
 Martina Löwenham

Skillingaryd, församlinghemmet

Småfolket 0-6 år
Torsdag kl. 10-12
Madelen Johansson
Start 14 jan

Minigänget 3-6 år
Tisdag kl. 15.15-16.30
Start 21 jan
Begränsat antal platser.
Anmälan per e-post till:
madelen.johansson@svenskakyrka.se

Ungdomsgruppen
Från klass 8.
Onsdagar jämna veckor från 18.30
Start 22 jan

Tallnäs, hobbyrummet

Free Team 6-11 år
Torsdag ojämn vecka
kl. 14.30-16.30
Madelen Johansson
Start 16 jan

Åker, församlingshemmet  

Junisarna 6-12 år
Onsdag jämn vecka
kl. 14.30-16.30
Madelen Johansson
Start 22 jan

Mer info: 
madelen.johansson@svenskakyrkan.se
tel. 733 53, 073-800 14 64

jan.backelie@svenskakyrkan.se
tel. 733 57, 070-660 79 71

BARN- & UNGDOMSARBETE

Svenska kyrkan är en del av

Ge en gåva!
90 01 22-3 Pg
900-1223 Bg

 Barbro Lemke
 Pia Jonsson
 Claes Johansson
 Eva Toftgård
 Ingvar Ek
 Carmen Johansson
 Johan Thelander
 Monika Andersson
 Elisabet Erlandsson
 Margit Röser
 Erica Gunnarsson Kibowa
 Robert Alkemark

Valda ledamöter för Kyrkorådet är:

 Pia Jonsson, ordf. 
 Birgit Adolfsson,1:e v ordf.
 Anders Petersson, 2:e v ordf.
 Inger Lindström
 Jan Gunnargård
 Ulf Svenzon
 Martina Löwenham
 Claes Johansson
 Monika Andersson
 Ingemar Elgemark
 Ingeborg Jonasson
 Gunnel Johansson

Hör du till dem som har möjlighet att 
besöka? Eller vill du ha besök ibland? 
 
Om du vill veta mera eller anmäla dig; 
hör av dig till  

Mona Daka
0370-733 55, 0727-44 86 00,
mona.daka@svenskakyrkan.se 

Cristina Virdung
0370-733 56, 0706-26 29 12,
cristina.virdung@svenskakyrkan.se  



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: tofteryds.pastorat@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 (75%)
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 (56%)
Anna-Karin Danielsson
733 54, 070-268 94 77
anna-karin.danielsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Anna-Maria Toftgård (80%)
733 59, 0708-47 73 24
anna-maria.toftgard@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Ing-Marie Åkerhag (20%)
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 (75%)
Nada Taci
0700-39 10 66

Redaktionsgrupp:
Lars-Göran Andersson, Gordon Stewart, Elsie Nilsson, 
Pia Jonsson, Jan Bäckelie

Ansv utgivare: Leif  Skjetne

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

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