
ATT TJÄNA
Vem är jag?

Gudstjänstgemenskap
Utveckla diakonin
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När jag skriver detta har jag nyss kommit hem 
från fyra fina dagar i Berlin tillsammans med 
ett härligt gäng av konfirmander och ledare. Vi 
fick se och uppleva många olika saker, men jag 
tror att det som gjorde starkast intryck på oss 
var besöket i koncentrationslägret Sachsenhau-
sen. Där fick vi se hur snett det kan gå när man 
ser ner på och föraktar människor som inte är 
som man själv. I Sachsenhausen fanns fångar 
av flera olika slag. Där fanns förstås judar, men 
där fanns också romer, homosexuella, kommu-
nister, präster som inte predikade som Hitler 
ville o s v. Dessa sågs som mindre värdefulla än 
vita och blonda nordiska män och kvinnor – 
förutsatt att de inte hade fel åsikter eller fel sex-
uell läggning. Då hjälpte inte ens det blonda 
håret. Martin Niemöller som var luthersk präst 
och Hitlers privata fånge satt i en särskild fäng-
elsecell i lägret. Han skrev bl a den här dikten:

När nazisterna hämtade kommunisterna, teg jag;
jag var ju ingen kommunist. 

När de spärrade in socialdemokraterna, teg jag;
jag var ju ingen socialdemokrat.

När de hämtade de fackliga,
lät jag bli att protestera;
jag var ju inte med i facket.

När de hämtade mig, fanns det 
ingen kvar som kunde protestera.

Det gäller att se och inse att andra människor 
är lika värdefulla som jag själv även om de inte 
tänker som jag, ser ut som jag eller gör på sam-
ma sätt som jag. Värdet sitter i att vi alla är 
Guds skapelser och älskade av Gud. När vi sät-
ter negativa stämplar och etiketter på varandra 

och inte ser den enskilda människan, hamnar 
vi lätt helt fel. Det behöver förstås inte gå så 
långt som i nazismens Tyskland, men det gäller 
ändå att vara observant. Detta är viktiga vär-
deringar att skicka med våra ungdomar i livet.

När vi ser att andra är lika värdefulla som vi 
själva blir det lättare att göra en insats för den 
som behöver. Då inser jag att vem som helst – 
inklusive jag själv - kan råka ut för sjukdom, en 
olycka som förändrar livet, fastna i ett beroen-
de, drabbas av sorg eller vad det nu kan vara. 
Det blir också lättare att acceptera att jag själv 
kan behöva hjälp. Ibland gör livet även mig illa 
och då får jag ta emot hjälp. Det hör till livets 
villkor och gör mig inte mindre värdefull.

För att komma till det vandrarhem där vi 
bodde fick vi gå på Martin Luthergatan ett an-
tal gånger. Med det lutherska sättet att se på 
tjänande är alla typer av tjänst lika värdeful-
la. Tjänsten du utför som piga är lika värde-
full som tjänsten du utför som biskop. För att 
samhället ska fungera och för att vi ska må bra 
behövs alla typer av tjänster och tjänande. När 
jag studerade till präst läste jag både latin och 
grekiska. Om man översätter ordet tjänare till 
grekiska så blir det diakon. Om man översätter 
det till latin så blir det minister. Diakonen och 
ministern är båda tjänare fast på lite olika sätt 
men båda behövs. Dina och mina tjänster be-
hövs också för att andra ska få hjälp med sina 
behov. Ibland som lönearbete och ibland som 
en medmänsklig insats.

Se det värdefulla i din 
medmänniska! 
Gör vad du kan för att 
hjälpa den som behöver! 

Klas Svensson

Jag tror att tjänandet börjar i hur  
vi ser på varandra
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Att bygga gemenskap i församlingen är kanske det bästa sättet att tjäna 
varandra. GEMENSKAP – vad mycket gott det ordet rymmer! Ge-
menskap är ett av våra värdeord i Skillingaryds församling – ett av de 
ord som vi vill ska prägla oss. Våra övriga värdeord är GLÄDJE, DEL-
AKTGHET och STILLHET. De är också viktiga men nu handlar det 
om GEMENSKAP.

Paulus talar om de kristna som en kropp. Om en del av kroppen 
lider, lider hela kroppen. Alla de olika ledarna av kroppen, kyrkan, be-
hövs och har olika uppgifter. Alla vi människor behövs just för att vi är 
olika och har olika uppgifter. Lika viktiga men olika.

Idag talar vi ofta om religion som en privatsak. Som jag ser det, kan 
man inte vara kristen helt på egen hand. Att vara kristen är att vara del 
av en större gemenskap. Vår uppgift som kristna är att sprida Guds rike 
här på jorden.

Det kristna livet är inte den ensammas väg till Gud. Målet är inte 
min personliga upplysning, mitt självförverkligande eller mitt uppgå-
ende i Gud.

Privatkristendom är en omöjlighet. Om en lem är avskuren från 
kroppen dör den, eftersom den inte får det liv som pumpar från den 
kristna trons hjärta, nämligen gudstjänsten.

En som verkligen betonar gudstjänstgemenskapen är vår nye biskop 
Fredrik Modéus. Hans avhandling, som läggs fram i mitten av maj, he-
ter just Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Fredrik lyfter fram den sta-
bila gudstjänstgemenskapen som ett ideal. I sådana gudstjänster skapar 
och vårdar man den bestående gemenskapen med varandra. Här odlas 
en kollektiv identitet och gemensamma värden värnas, skriver Fredrik 
i sin avhandling. Det finns dock en risk med en sådan gemenskap, 
nämligen att den kan vara svår att ta sig in i som ny. Därför behöver 
vi träna oss att välkomna dem som kommer till kyrkan första gången 
eller ensam.

Låt oss i Skillingaryds församling odla gemenskapen med Gud och 
varandra. Det är bra sätt att tjäna Gud och varandra –om vi vill göra 
verklighet av det som vi säger i slutet av varje gudstjänst. Låt oss tjäna 
Gud och varandra!                                                      Cristina Virdung

TEMA: ATT TJÄNA
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Det är väl mänskligt att det dyker upp 
många frågor i huvudet när vi träffar en 
främling för första gången. Detta kanske 
hände många av er när ni fick se mig. Där-
för vill jag passa på och dela med mig av 
min livserfarenhet och berätta om min ur-
sprungliga resa hit till Sverige och varför jag 
vill jobba i Skillingaryds församling.

Min bakgrund är från Assyrien, som var ett 
forntida rike och ett imperium med centrum 
vid floden Tigris i Mesopotamien i det nuva-
rande norra Irak. Mesopotamien är ett grekiskt 
ord för ”mellan floderna” på assyriska kallas det 
för (Beth Nahrain) eller Tvåflodslandet dvs. 
området runt floderna Eufrat och Tigris i Irak. 
Assyriska imperiet existerade från ca 2000 f.Kr. 
till sin undergång i början av 600-talet f.Kr. 
Språkligt och kulturellt stod assyrierna nära 
babylonierna. Assyriernas språk, assyriska, var 
en dialekt av akkadiska. Assyrierna var kända 
för att vara den första nationen som tog emot 
kristendomen, tack vare att assyrierna kun-
de tala arameiska som var det andra officiella 
språket i riket. Idag talar vi ett språk som är en 
blandning av arameiska och gammalassyriska. 
Assyrierna bodde kvar i Irak efter rikets under-
gång men idag är vi utspridda över hela världen 
på grund av ökad oro i landet Irak.

”Vinden blåser vart den vill,
och du hör den blåsa,
men du vet inte varifrån  
den kommer eller vart den far.
Så är det med var och en som har  
fötts av anden” (Joh 3:8) 

Vinden blåste i mitt liv när jag oväntat flytta-
de till ett främmande land. Den förde med sig 
ansträngningar, ansvar och stor sorg. Det blev 
så svårt att börja om på nytt i livet när man 
hade kommit så långt med utbildningen och 
jobbet i mitt hemland. Resan hit har varit tuff 
men samtidigt lärorik. Redan vid 23 års ålder 
flyttade jag hemifrån till Sverige när Kuwaitkri-
get, eller Gulfkriget (Gulfkriget kan även avse 
Iran–Irak-kriget), som var ett fullskaligt krig 
mellan Irak och allierade trupper som var ledda 
av USA under 1990-talets början. 

Visst var det med lite lättnad, jag såg fram 
emot att kunna leva i ett tryggt land utan krig 
och oro varje dag, men ändå väntade det okän-
da, och det var lite skrämmande. 
Jag åkte med familjen som bestod av en syster 
och föräldrar år 1995. Så livet för mig har varit 
en lång resa som omfattade många resmål samt 
långa väntetider. 

TEMA: ATT TJÄNA

VEM ÄRJAG?
Assyriens flagga.



5

Vi kyrkor i Vaggeryds kommun vill samarbeta 
med varandra och med kommunen för att hjäl-
pa människor som befinner sig i utsatta situatio-
ner p g a missbruk eller som befinner sig i andra 
typer av utanförskap. Det är en viktig del av 
kyrkans arbete att stödja dem som behöver det. 
Det är t o m en av våra grundläggande uppgifter 
– lika viktig som att fira gudstjänst, undervisa 
och berätta om den kristna tron. Tillsammans 
med företrädare för kommunens arbetsmark-
nadsenhet, AME, har präster, pastorer och dia-
koner skrivit ett brev till kommunstyrelsen med 
våra tankar. Vi vill hjälpa till med att skapa verk-
samhet för dem som lever nära missbruk. Vi vill 
hjälpa till att skapa goda sociala sammanhang. 
Vi har skissat på en verksamhet där vi har en 

mötesplats i Skillingaryd. Den här mötesplatsen 
ska erbjuda gemenskap, samtal som kan stöd-
ja och hjälpa till förändring, erbjuda hjälp med 
matkassar, erbjuda professionell behandlartjänst 
och handledning via socialtjänsten, erbjuda 
olika typer av sysselsättning och förebygga att 
människor far illa. Skillingaryds församling har 
budgeterat medel för att kunna vara med i den 
här verksamheten, men självklart kan det också 
handla om ideella insatser som vi som försam-
lingsmedlemmar vill göra. Vi avvaktar i nuläget 
svar från kommunstyrelsen för att se hur vi kan 
gå vidare. Förhoppningen är att vi tillsammans 
så snart som möjligt kan komma igång och göra 
en insats för dem som behöver och vill ha stöd.

Klas Svensson

En av de långa väntetiderna som jag hade upp-
levt var med min tro. 
Jag undrade vad meningen var med att jag 
tvivlade och levde i oklarhet när jag ändå sökte 
Guds närvaro i mitt liv. Varför skulle jag be-
höva vänta så länge för att kunna få svar ifrån 
Gud, att jag var acceptrad och erkänd som 
hans barn? 
Till slut förstod jag en sanning: 
Jag kan inte gå efter andras spår i tron. Jag mås-
te få tillfälle att bära mitt eget kors i livet.

Sannerligen gjorde jag det genom att lämna 
allt som jag hade haft i mitt liv bakom mig, 
när jag tvingades lämna landet och börja från 
början i ett nytt land, Sverige, med alla dessa 

svårigheter. Allting tar sin tid i vårt liv och just 
denna väntetid behöver jag som alla andra. I 
väntan får vi se om vi klarar av att bära korset 
på oss eller inte. Om vi klarar av korset, då kan 
vi inom oss höra Guds röst och tjäna honom, 
bli rättfärdiga till att känna hans kärlek och 
föra den vidare till andra. På så sätt fortsätter 
jag mitt livs resa vidare i världen med att bära 
hans kors på mig och missionera om Jesus min 
Herre i evigheten. 

Mona Daka
Diakonassistent

UTVECKLING AV DIAKONIN

TEMA: ATT TJÄNA
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Arbetsmarknadsenheten (AME) är kommu-
nens enhet för att driva och samordna arbets-
marknadsfrågor och integrationsfrågor. Vi 
finns på Nådastigen 7 i Vaggeryd. Vårt upp-
drag är att hjälpa och stötta ungdomar vuxna 
och flyktingar till arbete och självförsörjning.

Vi verkar för integration i samhället oavsett 
kön, etnicitet, ålder och social bakgrund. Vi 
vill stärka människor som står långt från arbete 
att, utifrån sina egna förutsättningar komma 
in på arbetsmarknaden. Det handlar om att 
underlätta ungas etablering i arbetslivet samt 
förebygga att unga hamnar i utanförskap. Det 
innebär också att bidra till att personer med 
utländsk bakgrund kan etablera sig i arbetsli-
vet samt att underlätta en återgång till arbete 
för personer som är eller har varit långtidssjuk-
skrivna.

AME arbetar utifrån målsättningen att alla 
ska ha arbete och sysselsättning på 100 % av 
sin egen förmåga och även ha rätt stöd om-
kring sig.

Vi arbetar med individuellt perspektiv uti-
från en helhetssyn på människan och strävar 
efter att stärka hälsobringande faktorer som 
ökar människors möjlighet till ett självständigt 
liv.

Vi samarbetar med näringslivet, arbetsför-
medling, försäkringskassan, socialtjänsten samt 
andra berörda samarbetspartners.

AME är också en kommunal resurs där vi 
har möjlighet att utföra enklare arbeten inom 
ex. målning, snickeri, reparationer, sömnad, 
transport och andra allmännyttiga uppgifter 
när behov kan uppstå inom kommunens verk-
samheter.

AME ansvarar för kommunens ferieprak-
tikplatser och driver också sedan ett antal år 
Hjortsjöns Camping sommartid.

Arbetsmarknadsenheten har under de senas-
te 10 åren drivet en rad projekt inom både Eu-
ropeiska socialfonden, Leader (Glesbygdsut-
veckling) samt flyktingfonden. Målsättningen 
är att hitta Sociala företagfungerande lösningar 
som öppnar nya vägar för människor i utanför-
skap in i samhället och till arbete. Arbetsmark-
nadsenhetens arbete med ungdomar benämnt 
Trappsteget (2007-2009) är ett sådant lyckat 
projekt som idag är en permanent del av vår 
verksamhet. Likaså de projekt som vi bedrivet 
om socialt företagande som lett fram till att det 
sociala företaget Oden och Freja bildades är ett 
annat exempel. Oden och Freja har idag 11 
personer anställda i sin verksamhet. Människor 
som på grund av olika handikapp annars haft 
svårt att få arbete.

ARBETSMARKNADSENHETEN

• Sociala företag driver näringsverk- 
 samhet med målsättning att inte- 
 grera människor i samhället och  
 arbetslivet.

• De återinvesterar sina vinster i den  
 egna eller liknande verksamheter.

• De skapar delaktighet för sina  
 medarbetare.

• De är organisatoriskt fristående från  
 den offentliga sektorn.

TEMA: ATT TJÄNA
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KYRKRÅTTORNA Ritade och berättade av Johan Thelander

Sommarcafé
I Skillingaryds församlingshem

Där kan du träffa nya vänner och även  
bekanta dig med nya människor.

Sommarcaféet är öppet tre tisdagar  
i juni kl. 15-17.

Vi serverar våfflor och kaffe. 
Varje gång har vi lotterier, 

insamling och musikunder- 
hållning.

Tisdag 9 juni
Annie Johansson &  
Anna Karin Danielsson.
Skogsbranden i Västmanland  
& Sommarsånger.

Tisdag 16 juni
Lennart Fritz & Ing- Marie Åkerhag
berättar om Store Mosse Nationalpark.

Tisdag 23 juni
Joakim Adriansson från Gnosjö.
Joakim är gospelkörledare.  
Hans tema är ”På väg mot målet.”

Vid frågor kontakta
Diakoniassistent: Mona Daka Tel. 0370-733 55

HEMBESÖKSGRUPP
Svenska Kyrkan och Röda Korset i Skillingaryds-
bygden har ett samarbete framför allt att besöka 
de äldre.

Besöksgruppen har startat på Sörgården en 
gång/vecka för att ge någon boende möjlighet 
att få komma ut om vädret tillåter. Vid dåligt 
väder blir det en lätt fika i gymnastikens kök.

Vill du också ha besök av en person i hem-
besöksgrupp för samtal eller promenader?

Du är mycket 
välkommen att ringa!
Mona Daka 
tel. 0370-733 55

Efterlysning av  
blommor till altaret
Under många av sommarens  
(trefaldighetstidens) söndagar  
ska altaret prydas av blommor i  
blandade färger. Kanske har du trädgård eller är 
ofta i naturen. Om du under några söndagar i 
sommar vill smycka altaret med blommor i just 
blandade färger – kontakta väldigt gärna mig. 
Vi provade i liten skala förra året och vill nu fort-
sätta. När Guds skapelse prunkar av blommor 
verkar det galet att köpa blommor till altaret i 
affären. 
Välkommen att kontakta Cristina Virdung.
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Vi ordnar skjuts till Vägkyrkan och andra 
gudstjänster.
Ring församlingsexp. 733 50 
(må, ti, to 9-12).

MAJ
Söndag 24
Pingstdagen – ”Den heliga Anden”
16.00 · Musikgudstjänst i Tofteryds kyrka.  
Kören, Ekumeniska ungdomskören,  
Barnkörerna. 

Lördag 30
18.00 · Ekumenisk musikgudstjänst med 
Evangelistkvartetten i Åkers kyrka.  
Evangelistkvartetten  
består av Jan Erixon,  
Mats Gunnarsson,  
Carl-Olov Hultby och  
Dan-Inge Olsson,  
som samtliga är  
förkunnare med rötterna i Svenska Missionskyrkan.

Söndag 31 – ”Fader, Son & Ande”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka. 

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. Carina 
Stridh Bjurhager & Maria Kvarnström sång.

Lördag 6
14.00 · Mässa på Jupiter.

15.30 · Mässa på Sörgården.

Söndag 7 – ”Vårt dop”
11.00 & 14.00 · Konfirmationsmässor  
i Åkers kyrka.

Tisdag 9 
15.00 · Sommarcafé. Skogsbranden i Väst-
manland & sommarsånger. Annie Johansson 
& Anna Karin Danielson. Församlingshemmet i 
Skillingaryd.

JUNI

Söndag 14 – ”Kallelsen till Guds rike” 
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka. 

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Tisdag 16 
15.00 · Sommarcafé. Lennart Fritz &  
Ing-Marie Åkerhag berättar om Store Mosse 
Nationalpark. Församlingshemmet i Skillingaryd.

Midsommardagen 20 – ”Skapelsen”

16.00 · Musikgudstjänst med Nejder 
i Tofteryds kyrka. Nejder består av Björn och Sofia 
Sandberg, Robin Mållberg och Samuel André. 
De spelar psalmer och visor i egna arrangemang. 
Ambitionen är att introducera och presentera jazz 
på ett lättillgängligt sätt och att göra detta med 
välkända melodier i lite annorlunda tappningar.

Söndag 21 – ”Den högstes profet”
11.00 · Friluftsgudstjänst  
på Tallnäs.  
Ta med fikakorg.

Tisdag 23 
15.00 · Sommarcafé. ” På väg mot målet”. 
Joakim Adriansson, gospelkörledare från Gnosjö. 
Församlingshemmet i Skillingaryd.

Vägkyrkan i Hagshult & Åker
28 juni – 12 juli
Tema: ”Världen” 

(Alla rutor med grön färgton = Vägkyrkan)



Tisdag 30
19.00 · ”Snurra min jord”.  
Daniel & Stina Hjelm, Hagshultskören. 

Onsdag 1
Caféet: Våfflor 

19.00 · Veckomässa vid Rösberga.  
Klas Svensson. Saxofonmusik.

Torsdag 2 
16.00 · Slåttergille.
Caféet: Frallor och jordgubbstårta.

19.00 · Tema: ”Hembygd”.  
”Duo Segra” – Jonathan  
Granefelt, gitarr & sång  
och Olivia Seger, tvärflöjt.  
Svensk vismusik blandat  
med folkmusik.

Fredag 3
Kl.15-17 · Poängjakt som passar alla åldrar 
(även vuxna). Vi bjuder på glass!”

19.00 · Önskepsalmer.
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Vägkyrkan Hagshult 28 juni-5 juli

Hela veckan:
Café i församlingshemmet kl. 15-21
– kaffe och hembakat bröd.

Försäljning av rättvisemärkta produkter  
i församlingshemmet t.ex kaffe, thé, marmelader, 
kryddor mm. 

Årets utställningar:
”Se till mej som liten är”
Fotoutställning av Frida Ireklint.

Nalleutställning – Efterlysning!
Under Vägkyrkan i Hagshult kommer vi anordna 
utställningen ”Världens bästa nalle” med nallar 
i från församlingsborna. Vi ser gärna nallar i alla 
olika åldrar. De måste lämnas  
senast 26/6 - och kan  
hämtas igen 5/7.  
För mer info och för  
att lämna din nalle  
kontakta:  
Martina Löwenham  
073-380 36 79  
eller Lillian Bertilsson 69 31 25.

Fre-sön kl. 15 - 21
Släktforskning med Lennart Faag – Sök dina 
rötter i hela landet. Tillfälle att läsa gamla  
tidningsurklipp.

Söndag 28 – ”Att inte döma”
15.00 · Kyrkogårdsvandring.  
Jönshult/Järnboda rote.

18.00 · ”Hela världen sjunger” – gudstjänst 
med Hagshultskören och Kerstin Bothén. 
Hagshults kyrka.

Måndag 29 
16.00 · Berättarcafé.

19.00 Musik i sommarkväll.  
Martina & Mathias Lundquist sång. 

Lördag 4
14.00 · Mässa på Jupiter.

15.30 · Mässa på Sörgården.

JULI
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Söndag 5 – ”Sänd mig”
10.00 · Ekumenisk gudstjänst med nattvard 
på Fridhäll. Roland Oscarsson. Anne Stålhammar 
sång. 

18.00 · Friluftsgudstjänst på Tures torg i Klevs-
hult. Vid regn: Pingstkyrkan.

Vägkyrkan Åker 6-12 juli

Hela veckan:
Café i församlingshemmet kl. 15-21
– kaffe och hembakat bröd

Fotoutställning med äldre skol- och konfirma-
tionskort, Ingemar Petersson

Ingvor Aiha visar vykort från Stockholm och 
Uppsala stift 

Försäljning av rättvisemärkta produkter i 
församlingshemmet t.ex kaffe, thé, marmelader, 
kryddor mm.

Måndag 6 
17.00 · Kyrkogårdsvandring.

19.00 · ”Om sommaren den sköna” Negar 
Zarassi, sång, Valentina Viktorovitch, piano. 
En stämningsfull sångafton där enkel visa och  
eleganta romanser förenas i  
sin beundran över  
sommarens gudomliga  
skönhet. 
Varm och passionerad  
konsertstil väcker många  
starka känslor hos  
lyssnaren.  
Kom, lyssna och njut! Negar Zarassi

Tisdag 7 
19.00 · ”En doft av sommar”-  
Anna-Karin Danielsson & Ing-Marie Åkerhag. 
Flöjt, piano, orgel & sång. 

Onsdag 8
17.00 · ”Min berättelse”. Mona Daka
om sin livsresa från Irak till Sverige.

19.00 · Veckomässa. Klas Svensson.  
Saxofonmusik.

Torsdag 9 
Caféet: Hemlagad ostkaka.

17.00 · ”Mötet med mitt nya land” Erica 
Gunnarsson med internationell vän.

19.00 · ”Musikal, visa,  
bossanova och klassiskt”.  
Marie och Urban Gärdborn  
sång, piano, orgel.  
Olika stilar från flera länder.

Fredag 10
19.00 · Fransk, belgisk,  
amerikansk och svensk  
musik. Jonathan  
Grönlund, harpa.

Lördag 11
16.00 · Information om SKUT – Svenska kyrkan 
i utlandet. Claes Johansson, SKUT-ombud.

18.00 · Sång & Musik 
med Ehrling Lundberg,
Malmbäck. Gitarr, dragspel
och en del Elvislåtar. Sjung 
med i kända psalmer.

Söndag 12 - ”Efterföljelse”
10.00 · Ekumenisk gudstjänst  
på Frälsningsarmén.

Caféet: Hemlagad ostkaka, både svenska 
och tysk.

18.00 · ”Musik & Lyrik”. Anna-Karin  
Danielsson sjunger tillsammans med sina 
systrar. Ingegerd Danielsson läser dikter.
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16.00 · Vad är Fairtrade/Rättvisemärkt?
Jenny Johansson, Tallnäs.

18.00 · Gudstjänst i Åkers kyrka.  
Sång av Ingrid & Jan Gunnargård.

AUGUSTI

Tisdag 14 
15.00 · Enkelt sommarkaffe. Församlingshem-
met i Skillingaryd, ute eller inne beroende på väder.

Söndag 19 – ”Jesus förhärligad”
10.00 · Ekumenisk gudstjänst på Fridhäll. 
Suleman Manzoor, Pakistan.  
Tina Manzoor sång.

16.00 · Friluftsgudstjänst på Ekbacken Hagshult.
Per-Erik Åbom.

Tisdag 21
15.00 · Enkelt sommarkaffe.  
Församlingshemmet i Skillingaryd.

Söndag 26 – ”Andlig klarsyn”
11.00 (OBS tiden!) Ekumenisk mässa  
i Skillingaryds kyrka. 

Tisdag 28
15.00 · Enkelt sommarkaffe.  
Församlingshemmet i Skillingaryd.

Onsdag 29
19.00 · Musik i sommarkväll. Tofteryds kyrka.
Anna-Karin Danielsson & Ing-Marie Åkerhag. 
Flöjt, piano, orgel & sång.

Lördag 1 
14.00 · Mässa på Jupiter.

15.30 · Mässa på Sörgården.

Söndag 2 – ”Goda förvaltare”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka 

16.00 · Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken i 
Skillingaryd. 

Onsdag 5
19.00 · Musik i sommarkväll. Tofteryds kyrka. 
Markus Sandberg & Rebecka Karlsson.

Söndag 9 – ” Nådens gåvor”
16.00 · Friluftsgudstjänst tillsammans med 
Kävsjö församling hos Ing-Marie Åkerhag, Långö, 
Nässja. Sång: Sofia och Ellen Åkerhag.  
Marianne Witting och Cristina Virdung. Tag med stol.

Onsdag 12 
19.00 · Musik i sommarkväll.
Alfred & Jacob Toftgård m.fl. Tofteryds kyrka. 

Söndag 16 – ” Tro och liv”
11.00 · Mässa i Skillingaryds kyrka

17.00 · Friluftsgudstjänst vid skolmuséet i Ålaryd.

Onsdag 19
19.00 · Musik i sommarkväll i Tofteryds kyrka. 
Anna-Maria Toftgård m.fl.

Söndag 23 – ”Friheten i Kristus”
11.00 · Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

Onsdag 26
19.00 · Musik i sommarkväll i Tofteryds kyrka. 
Annelie och Markus Jonsson.

Söndag 30 – ”Medmänniskan” 
11.00 · Tema: Diakoni. Startgudstjänst för 
församlingen i Skillingaryds kyrka.  
Nya konfirmander välkomnas. 

SEPTEMBER
Lördag 5 
14.00 · Mässa på Jupiter.

15.30 · Mässa på Sörgården.

Söndag 6 – ”Enheten i Kristus”
11.00 · Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.

14.00 · Friluftsgudstjänst vid Märkesbro på 
Munkaleden.
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Fortsättning följer på stensäkerheten
Sommaren börjar närma sig och med det så är 
vårarbetet i full gång. VI har nu satt minipensé-
er i de planteringslådor som det är vårdavtal på 
och detta är nu klart på alla kyrkogårdar. Efter 
vår omorganisation så är Lars-Henrik Olsson 
och Emma Karlsson ansvariga för skötselgra-
varna på Tofteryds- och Skillingaryds kyrko-
gårdar och Olof Olsson, Peter Nilsson samt 
Åsa Borg ansvariga för skötselgravarna på Hag-
shults- och Åkers kyrkogårdar. I övrigt är de 
tre sistnämnda ansvariga för att se till att vi har 
fina och välskötta kyrkogårdar.

Vad gäller stensäkerheten så har vi skickat 
ut informationsbrev till de gravrättsinnehava-
re som har gravar på område söder och där är 
arbetet i full gång. Vi har fått tillbaka de flesta 
mottagningskvitto från dessa gravrättsinneha-
vare men det saknas några ännu. Däremot på 
område norr saknar vi mottagningskvitto från 
väldigt många gravrättsinnehavare och efterly-
ser att man återsänder dessa till oss, detta för 
att säkerställa att ni som gravrättsinnehavare 
fått informationen.

Vad händer om man inte stensäkrar sin 
gravanordning?

Skulle det hända en olycka som beror på att 
gravstenen inte uppfyller de krav som Centrala 
Gravvårdskommitén fastställt, så är det ni som 
gravrättsinnehavare som står som ansvariga för 
detta. Därför är det viktigt att se till att få detta 
arbete utfört så snart man kan. Vi har enligt 
begravningslagen §7 rätt att vidta åtgärder om 
inte stenarna säkerställs.
Vi på kyrkogården har i uppgift att provtrycka 
och kontrollera gravstenarna samt att informe-
ra de gravrättsinnehavare vars gravanordningar 
inte uppfyller dessa krav. Det här skall utföras 
under en femårsperiod och vi tar kvarter för 
kvarter, tills vi gått igenom hela kyrkogården. 
Så du som ännu inte fått brev kommer att få 
information om inte gravstenen är säker.

Det är ni som gravrättsinnehavare som anlitar 
en entreprenör för att utföra detta arbete. Vi 
som arbetar på kyrkogården har alltså inget 
med anlitande av entreprenörer att göra.

Miljödiplomerade
Vi har nu efter tre års arbete äntligen blivit 
miljödiplomerade på kyrkogården vilket vi är 
väldigt stolta över. Vi har arbetet aktivt med 
att få till ett miljötänk kring vår arbetsplats, 
för att se att detta är både inspirerande och en 
nyttig kunskap för att bibehålla en bra miljö i 
framtiden.

Det har gjorts en miljöutredning där de be-
tydande miljöaspekterna har kartlagts.

Vi som arbetar på kyrkogården har genom-
gått grundläggande miljöutbildning samt man 
har även tagit fram en kompetensutbildnings-
plan för att vi skall få fortlöpande utbildning 
på området.

Inköpsrutiner har vi fått för att säkerställa 
att vi inhandlar miljövänliga produkter såsom 
maskiner, kemikalier, kontorsmaterial etc. In-
köpen sker utifrån miljötänk och i relation till 
kostnader.

När det handlar om kemikalier så har vi en 
förteckning över de produkter som vi använ-
der samt produktdatablad på dessa. Målet är 
att vi ska använda oss av så få kemikalier som 
är möjligt och vi har minimerat antalet kemi-
kalier avsevärt redan.

En handlingsplan har också tagits fram så 
att vi kan arbeta strategiskt med att hela tiden 
försöka göra förbättringar för vår miljö.

Vi sorterar även avfallet som blir på kyrko-
gården för att minimera antalet transporter av 
avfall samt att kunna återvinna det material 
som går att återvinna. Därför har vi olika kärl 
för ex glas, plåt, plast, kompost, batterier.Vi 
olika kärl för Er som besökare på kyrkogården, 
en för papper och plast och en för växter och 
jord, så vi tackar Er innerligt för Er hjälp till oss 
genom att dela på dessa typer av avfall.

VAD HÄNDER PÅ KYRKOGÅRDEN?
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Vad gäller ma-
skiner och drivme-
del så har det köpts 
in flera maskiner 
som är eldrivna 
men även maski-
ner som drivs på 
miljövänligt driv-
medel. Att kunna 
göra förbättringar 
på detta område 
kräver resurser i 
form av ekonomi 
samt att se till vil-
ket behov man har av diverse maskiner på kyr-
kogården.

Det är ett långsiktigt arbete som man måste 
arbeta med ständigt, för att bibehålla en god 
miljö för oss alla.

Att bli miljödiplomerade ställer vissa krav på 
oss som arbetar på kyrkogårdarna samt även på 
vårt kyrkoråd som varit delaktiga i att ta fram 
en miljöpolicy som håller för kraven, samt att 
fastställa en inköpspolicy som innebär att vi 
skall arbeta för att inhandla miljövänliga och 
godkända produkter.

De har även ställt sig positiva till på hur vi 
kan arbeta med återvinning och ett ex. är ge-
nom att återanvända återlämnade gravstenar.

Återanvändning av gravstenar
När gravrätter går ut och gravrättsinnehava-
ren av olika anledningar inte vill förnya någon 
gravrätt så återlämnar de graven och gravste-
nen till oss som huvudman för kyrkogården. 
Flera av dessa personer undrar givetvis vad som 
händer med gravstenen och då berättar vi att 
vi återanvänder stenen, om det är någon som 

är villig att ta sig 
an en sådan. En ny 
grav kan således få 
en ”gammal” sten 
med ny text på och 
man har då främjat 
miljön utifrån att 
man inte behöver 
göra åverkan på vår 
natur genom att 
man måste ta fram 
nytt råmaterial till 
en ny sten. Man 
har även främjat 

miljön genom färre transporter av råmaterial 
till färdig sten. Många gamla gravstenar blir 
väldigt fina när de fått ny yta och ny text på 
sig igen. Vi på kyrkogården tar ingen avgift för 
stenen, men vi tar betalt för transport av ste-
nen till och från stenhuggeriet för slipning och 
gravyr.

Vad kostnaden sedan blir för nedslipning 
och gravyr skiljer sig väsentligt utifrån vad man 
vill ha för text eller motiv på stenen, och detta 
är det givetvis stenhuggerierna som tar betalt 
för det.

Vi har flera goda exempel av återanvända 
gravstenar på våra kyrkogårdar.

Vi kommer att se fram emot en härlig som-
mar tillsammans med våra feriearbetare som vi 
hälsar hjärtligt välkomna till oss. Vi vet att ni 
kommer att bli en väldigt stor tillgång för oss 
så att vi även i fortsättningen kan bibehålla väl-
skötta och fina kyrkogårdar i vår församling.

Mvh
Personalen på kyrkogårdarna i  

Skillingaryds församling

Olof Olsson Peter Nilsson Åsa Borg
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HÄNT i VÅR 
SAMUEL LJUNGBLAHD OCH GOSPELKÖREN

KONFIRMANDERNA I BERLIN

Samuel Ljungblahd 
entusiasmerade...

...och Gospelkören och  
publiken hängde på

Berlinmuren

Brandenburger Tor
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HÄNT i VÅR 
INTERNATIONELL FEST

Vid vår internationella fest i våras hade vi bjudit in en s k multi-
religiös guide. Veronica Lager, som till vardags är religionslärare 
i Jönköping, berättade om de sex världsreligionerna. Utifrån 
mängder av föremål tog hon oss med på en spännande resa 
bland slöjor och turbaner, religiösa fester och matregler, till sy-
nagogor, tempel och moskéer i det mångreligiösa Sverige.

Efteråt fick vi också smaka internationell mat. Vi som var 
med och lyssnade och smakade representerade tolv olika länder.

Veronica Lager, 
multireligiös guide

Internationell mat på internationell fest

Föremål ur multi- 
religiösa väskan

På koncentrationslägret 

Sachsenhausen

LägerKonfa i Berlin



HÄR NÅR DU OSS...
Församlingsexpeditionen: Östra Vasagatan 19, 568 32 Skillingaryd · Telefon 0370-733 50.

Telefontid mån, tis. och tors. kl. 10 – 12 · Nya telefontider från 13/4: mån-fre kl. 9-12, 13-16.
e-post: skillingaryds.forsamling@svenskakyrkan.se · Kyrkogårdsexpeditionen 767 05

Församlingshemmen: Åker 740 22 · Hagshult 69 30 17 · Skillingaryd 0737-14 39 06
www.svenskakyrkan.se/skillingaryd

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

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

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

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

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

Kamrer
Sofie Rosell
073-818 01 59
sofie.rosell@svenskakyrkan.se

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

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

Vaktmästare
Peter Nilsson
37 57 81
peter.nilsson@svenskakyrkan.se

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

Vaktmästare
Åsa Borg
37 57 82
asa.h.borg@svenskakyrkan.se

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

Vaktmästare
Lars-Henrik Olsson
37 57 84
lars-henrik.olsson@svenskakyrkan.se

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

Församlingshemsvärdinna
Nada Taci
0700-39 10 66

Redaktionsgrupp:
Pia Jonsson, Thomas Jonsson, Martina Löwenham, Gunvi Olsson, 
Gordon Stewart, Johan Thelander, Jan Bäckelie
Ansv. utgivare: Klas Svensson Sk
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Vaktmästare Linda Ekros (tjänstled.)

Vik. vaktmästare
Emma Karlsson
37 57 83


