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En  
sommarhälsning  

med gudstjänstkalender  
till alla er som bor i 

församlingarna Almesåkra,  
Barkeryd-Forserum,  

Bringetofta, Malmbäck,  
Norra Sandsjö   

och Nässjö.



MIDSOMMARMIDSOMMAR

Några rader från  
kyrkoherden...
Tider tillbaka visste alla vad en herde 
var.  Idag är det inte självklart. Många 
kunde psaltarpsalm 23 som börjar med 
orden Herren är min herde…  
Den psalmen beskriver herdens uppgift, 
herden leder till gröna ängar, till vatten, 
herden är mitt beskydd, min trygghet 
och den som leder på rätt väg.
Visst önskar jag att jag kunde vara 
den herden som var allt det där, den 
perfekte ledaren. Och det är jag, tills 
jag och andra upptäcker (inte speciellt 
svårt) att herden är också människa.  
En människa som med fel och brister 
och som har en titel som inte  
egentligen kan bäras av en enskild.
Egentligen borde det vara så att vi är 
varandras herdar, ibland vägleder jag 
och ibland blir jag vägledd. Tillsammans 
är vi varandras hjälp, beskydd och  
vägledare.  Det finns alltid människor 
som tar mer plats, som betyder mer 
andra och som visar vägen, vi kan ta 
flera exempel. Det exempel som ligger 
närmast till hands är Ukrainas  
president, en skådespelare som visar  
på ledaregenskaper ingen trodde fanns.
Se goda ledare, skaffa goda ledare att 
se upp till, följa goda ledare har  
betydelse för oss alla. Glöm inte att 
också du är ledare för någon annan, 
någon som ser upp till dig, någon som 
följer dig, någon som du betyder  
mycket för. Det har betydelse vad du 
och jag gör eller säger, vi påverkar vår 
omgivning med den vi är och jag  
hoppas att vi vill vara goda herdar, 
ledare för varandra.

Clas Jonsson 
kyrkoherde  
i Nässjö pastorat

Utomhusträffar!Utomhusträffar!
KOM & HA KUL - NÄSSJÖ 

Vi träffas måndagar kl. 14.00,  umgås 
och hittar på något kul tillsammans (ofta 

utomhus) vid Mariagården, Nässjö.

KOM & HA KUL - BARKERYD 
Varannan tisdag ojämna veckor  

kl. 10.30, med start tisdag 24 maj,  
träffas vi vid Barkeryds församlings-

hem/kyrka. Vi spelar kubb, gå tipspro-
menad eller hittar på något annat kul.

PRAT OCH PROMENAD I NÄSSJÖ 
Gemensam promenad fredagar kl. 

10.00 runt Ingsbergssjön, Nässjö. Vi 
träffas vid och utgår från bryggan i 

Stadsparken. 

VÅFFELKVÄLL
Långåsa ungdsomgård

Tisdagarna 14 juni  
och 16 augusti kl. 18.00

Forserums  Forserums  
församlingshemförsamlingshem

Tisdag 21 juni kl. 14.30Tisdag 21 juni kl. 14.30
Musikprogram med  

Lena Widén och  
Ann-Christine Olsson
Anmälan till Pernilla 

0380-777 33 senast 
den 15 juni
Välkomna!

Orgeldagar på Höglandet 18-19 juni 2022
Mer information: www.svenskakyrkan.se/nassjopastorat/orgeldagar22

ÖPPET HUS  
I GISSARP

Välkomna till vårt sommarhem  
i Gissarp utanför Nässjö. 

I sommar öppnar vi dörrarna  
varannan tisdagseftermiddag,  

ojämna veckor, kl. 14.00,  
7 juni - 16 augusti. 

Andakt och kaffeservering 
Kaffe och våffla 30 kr.

(obs! det går ingen buss i år)
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FredaxFredax
BARKERYD

Sista fredagen varje månad träffas vi  
i Barkeryds församlingshem.

Sommarens träffar:   
29 juli och 26 augusti kl. 18.00

SOMMARCAFÉ MED TÅRTBUFFÉSOMMARCAFÉ MED TÅRTBUFFÉ



Sommarkyrka i Malmbäck 16 - 19 juni
Sommarkvällar med musik i Almesåkra kyrka

PROGRAM: 

Torsdag 30 juni
19.00 Musikgudstjänst med Frälsningsarméns Musikkår  
 under ledning av Claes Kihlagård
Fredag 1 juli 
19.00 Musikgudstjänst med Maria & Ulrik Lundström
Lördag 2 juli 
19.00 Musikgudstjänst med Familjen Hellgren
Söndag 3 juli
10.00 Mässa i Almesåkra kyrka 
 Sammanlyst för Nässjö pastorat 
 Avslutning av sommarkyrkan med  
 korvgrilllning utanför kyrkan

Besök oss på Facebook. Där vi heter ”Almesåkra Församling”

Varje dag öppet kl. 15-19
Fikaservering
Utställning i församlingshemmet mellan kl. 15-18: 
”Äldre festkläder och folkdräkter”
PROGRAM: 
Torsdag 16 juni
15.00 Andakt i församlingshemmet 
 Sång av Malin Asplund och Pernilla Eriksson
18.00 Konsert i kyrkan med Spring City
Fredag 17 juni
15.00 Andakt i församlingshemmet
18.00 Musikgudstjänst i kyrkan m Gospelkören Good Feelin’
Lördag 18 juni
Aktiviteter för barn och famljer
15.00 Andakt i församlingshemmet. Barnkören medverkar. 
18.00 Konsert i kyrkan med Ehrling Lundberg 
 Efteråt: korvgrillning 
Söndag 19 juni
Utomhusaktiviteter med kubb med mera
15.00 Andakt i församlingshemmet
17.00 Servering; pastasallad. Anmälan görs  
 senast fredag 17 juni till 0380-77700. 
18.00 Musikgudstjänst i kyrkan med  
 Marie & Urban Gärdborn

Varje dag: 
Utställning JUBILEUM - Norra Sandsjö kyrkliga syförening, 
Norra Sandsjö-Bodafors kyrkokör och Norra Sandsjö orgel 
jubilerar i år.
Tipspromenad för barn och vuxna, klurigheter i kyrkan och 
frälsarkranspromenad. Lokala hantverkare visar och säljer sina 
alster och Sandsjöbygdens hembygdsförening visar sina his-
toriegömmor från en svunnen tid med böcker och fotoalbum.
Fikaservering.
Lunchservering:  
Fredag kl. 12.00-14.00, lördag kl. 12.45-14.00  
samt avslutande kyrklunch på söndagen efter gudstjänsten. 

PROGRAM: 
Torsdag 18 augusti
18.30 Musikgudstjänst i kyrkan. Fyra klingande röster och  
 en gyllene trumpet med De sjungande vaktmästarna  
 och kyrkomusiker Carina Hult

Fredag 19 augusti kl. 11.00-18.00
14.00 Guidning i kyrkan
15.00 Andakt i eller utanför kyrkan

Sommarkyrka i Almesåkra 30 juni-3 juli

Sommarkyrka i Norra Sandsjö 18-21 augusti

15.30 Upptäck! Titta på och prova spela orgel  
 tillsammans med Bodil Karlsson 
16.30 Filmvisning i församlingshemmet med  
 Sandsjöbygdens hembygdsförening  
 och ”eldsjälen” Sven Danielsson

Lördag 20 augusti kl. 11.00-18.00
12.00 Lunchmusik i kyrkan med  
 kyrkomusiker Nils-Gunnar Karlson
14.00 Upptäck! Titta på och prova spela orgel  
 tillsammans med Bodil Karlsson
15.00 Andakt i kyrkan
15.30 Upptäck! Titta på och prova spela orgel  
 tillsammans med Bodil Karlsson
16.30 Aktiviteter utomhus för alla åldrar
18.00 Helgsmålsbön med allsång med Norra Sandsjö- 
 Bodafors kyrkokör. Utomhus om vädret tillåter

Söndag 21 augusti kl. 11.00-14.00
11.00 Mässa och gudstjänst för små och stora.  
 Sammanlyst för Nässjö pastorat.  
 Utdelning av Barnens bibel till årets 6-åringar  
 Sommarkyrkan avslutas med kyrklunch efteråt. 

🌺  SOMMARKYRKOR  🌺
Musiken vid våra sommarkyrkor presenteras i samarbete med Studieförbundet Sensus
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Nässjö gamla kyrka 
Torsdagar klockan 19.00

7 juli  Ett ögonblick i sänder  
  - en musikalisk berättarföreställning  
  om Lina Sandell, inbäddat i en väv  
  av psalmer.  
  Mattias Ristholm, sång, bouzouki,  
  och Susanne Lind, sång, fiol 

14 juli Linnea Höljfors, fiol & sång,  
  och Jakob Höljfors, bas & piano,  
  tolkar visor, psalmer och några  
  klassiker i jazz och folkton.

21 juli Martina Stenman, flöjt, och  
  Eva-Marie Nilsson, piano & orgel

28 juli Saltstänkta toner med Trio de Luxe.  
  Nya och gamla klanger förenas i  
  sommarkvällen av Marie Louise  
  Sjöberg, violin, Erik Sunnerstam,  
  flöjt, och Lena Müller, violoncell.

4 augusti Grovt och grant 
  Riksspelmannen Mats Thiger och  
  basisten Jan Bjuhr bjuder på musik i  
  folkton på fiol och kontrabas. 

11 augusti     Pauline Ågren, sång, och Sofia  
  Johansson, sång & piano bjuder på  
  svensk folkmusik, visor, musikal och  
  klassisk musik.

18 augusti Sakta stiger solen - en somrig,  
  musikalisk och varierad konsertkväll  
  med trion Henningson & Glans,   
  dvs Gittan Glans, Andreas Glans och  
  Johan Henningson.

  Denna kväll avslutas med  
  korvgrillning utanför kyrkan. 

Sommarkyrkocafé i Bringetofta 
Tisdagar klockan 18.00

14 juni Hanna Cordelia öppnar eld.  
  Teater med Carina Jarlsbonde

19 juli  Sång och musik med  
  Marie & Urban Gärdborn

16 augusti  Sång och musik med  
  Charlotte Crona & Lindor Lindén

Malmbäcks kyrka 
Lördagar klockan 19.00

16 juli Småländska  
  basunkvartetten

30 juli  2 of a kind  
  Psalmer, visor  
  sommarjazz.

  Fredrik Wiklund,  
  trombone, och  
  Tony Sjögren gitarr

13 augusti Från Mozart till  
  Ragtime.

  Bernt Lysell, violin,  
  Marie Gärdborn,  
  sång, och Urban  
  Gärdborn, piano

MUSIK I SOMMARKVÄLLMUSIK I SOMMARKVÄLL
Vad vore sommaren utan musik i kyrkorna? Sång, piano, gitarr, violin, cembalo och mycket mer. 
Svenska kyrkan i Nässjö pastorat bjuder på en blandad repetoar och vi tror du kommer gilla det. 

Sommarmusiken presenteras i samarbete med Studieförbundet Sensus
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Norra Sandsjö & Bodafors kyrkor 
Onsdagar klockan 19.00

6 juli  Norra Sandsjö kyrka - Åmjölkesbo byorkester

13 juli  Bodafors kyrka - Bengt med vänner

20 juli  Norra Sandsjö kyrka - Annelie Eriksson, orgel, och Kristina Karlson, valthorn

27 juli  Bodafors kyrka - Astrid Nordström Lammers, violin, och Eric Lammers, gitarr

3 augusti  Norra Sandsjö kyrka - Ove Gotting, sång, och Eva-Marie Nilsson, orgel & piano

10 augusti Bodafors kyrka - Rodhe Jonsson, sång, och Noomi Ågren, piano

17 augusti  Norra Sandsjö - Frälsningsarméns musikkår under ledning av Claes Kihlagård

Barkeryds, Forserums & Fredriksdals kyrkor
Fredag 24 juni kl. 20.00, Barkeryds kyrka 
Midsommarkvällsmusik med Maria Eklund och Augusta Eklund,  
ackompanjerade av Margareta Moberg.

Lördag 9 juli kl. 18.00, Forserums kyrka 
Program under planering

Lördag 23 juli kl. 18.00, Barkeryds kyrka  
”Toner av en dröm”  
Sång, valthorn, trumpet och flygel med Elin Wilhelmsson,  
Rebecca Herkel och Sara Julsgård. 

Lördag 6 augusti kl. 18.00, Forserums kyrka 
Program under planering

Lördag 20 augusti kl. 17.00, Fredriksdals kyrka 
Klostercafé med Ann-Christin Olsson och Lena Widén, blockflöjt, 
piano och sång. Fikaservering. 

Almesåkra kyrka
Musikkvällar i sommarkyrkan  
30 juni, 1 juli och 2 juli. 
Se program på sida 3

Musikgudstjänst i Almesåkra kyrka  
fredag 5 augusti kl. 19.00 med  
sång av Alma Dybelius

5

🍀

🍀

🍀

🍀



Tisdag 14 juni
18.00 Sommarkyrkocafé i Bringetofta 🍀

Sommarkyrka i Malmbäck 16-19 juni 
Se program sida 3

Torsdag 16 juni
15.00 Andakt i Malmbäcks församlingshem
18.00 Konsert i Malmbäcks kyrka. Spring City.
Fredag 17 juni
15.00 Andakt i Malmbäcks församlingshem
18.00 Musikgudstjänst i Malmbäcks kyrka.  
 Gospelkören Good Feelin’
Lördag 18 juni
15.00 Andakt i Malmbäcks församlingshem
18.00 Konsert i Malmbäcks kyrka. Ehrling Lundberg.  
 Efteråt: korvgrillning utanför kyrkan. 
Söndag 19 juni – 1.a söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst i Norra Sandsjö kyrka
11.00 Mässa i Nässjö kyrka
14.00 Mässa i Fredriksdals kyrka
15.00 Andakt i Malmbäcks församlingshem
18.00 Gudstjänst i Malmbäcks kyrka.  
 Marie och Urban Gärdborn, sång och musik
Torsdag 23 juni
21.00 Andakt i Bringetofta kyrka, i samband med  
 samhällsföreningens midsommarfirande
Fredag 24 juni – Midsommarafton
14.00 Musikandakt i Malmbäcks kyrka. Alma Dybelius,  
 sång, och Maria Säll, piano
18.00 Midsommarfirande vid Barkeryds kyrka  
 Arr. Barkeryds scouter
20.00 Musikandakt i Barkeryds kyrka.  
 Familjen Eklund, sång. 

Lördag 25 juni – Midsommardagen
15.00 Friluftsgudstjänst vid Barkansjö, Almesåkra
Söndag 26 juni – Den helige Johannes döpares dag
10.00 Friluftsgudstjänst i kyrkparken vid Bodafors kyrka 
 Bodafors musikkår (vid regn flyttar vi ini kyrkan)
11.00 Mässa i Nässjö kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst i Malmbäcks hembygdspark

Sommarkyrka i Almesåkra 30 juni – 3 juli
Se program sida 3

Torsdag 30 juni
19.00 Musikgudstjänst i Almesåkra kyrka  
 Frälsningsarméns musikkår
Fredag 1 juli
19.00 Musikgudstjänst i Almesåkra kyrka 
 Maria och Ulrik Lundström 
Lördag 2 juli
18.00 Helgsmålsbön vid Långåsa ungdomsgård
19.00 Musikgudstjänst i Almesåkra kyrka 
 Famljen Hellgren
Söndag 3 juli – 3.e söndagen efter trefaldighet
10.00 Mässa i Almesåkra kyrka,  
 sammanlyst för pastoratet.
Onsdag 6 juli
19.00 Musik i sommarkväll i Norra Sandsjö kyrka 🍀
Torsdag 7 juli
19.00 Musik i sommarkväll i Nässjö gamla kyrka 🍀
Lördag 9 juli
18.00 Musik i sommarkväll i Forserums kyrka 🍀
Söndag 10 juli – 4.e söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst vid Forsa kvarn
11.00 Gudstjänst i Nässjö kyrka
14.00 Mässa i Malmbäcks kyrka
18.00 Mässa i Norra Sandsjö kyrka
Onsdag 13 juli
19.00 Musik i sommarkväll i Bodafors kyrka 🍀

Torsdag 14 juli
19.00 Musik i sommarkväll i  
 Nässjö gamla kyrka 🍀
Lördag 16 juli
18.00 Helgsmålsbön vid Långåsa ungdomsgård
19.00 Musik i sommarkväll i Malmbäcks kyrka 🍀

GudstjänstkalenderGudstjänstkalender
Sommaren bjuder på många musikkvällar. Dessa är markerade med 🍀
Programmen vid dessa kvällar presenteras på föregående sidor. 
Musikgudstjänster och många av våra samlingar presenteras i samarbete med Studieförbundet Sensus.  
Med reservation för ändringar. 

Vi ber tillsammans! 
Morgonbön i sommar, i Malmbäcks församlingshem kl. 09.30 torsdagar (16/6 = andakt kl. 15 istället)  

och i Nässjö kyrka kl. 09.00 tisdagar och torsdagar.
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GudstjänstkalenderGudstjänstkalender
Sommaren bjuder på många musikkvällar. Dessa är markerade med 🍀
Programmen vid dessa kvällar presenteras på föregående sidor. 
Musikgudstjänster och många av våra samlingar presenteras i samarbete med Studieförbundet Sensus.  
Med reservation för ändringar. 

Söndag 17 juli – Apostladagen
10.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst i Granskattehult,  
 hemma hos familjen Göransson.  
 Sång av Anders, Kent och Stig m.fl. Kyrkkaffe.  
 Ta med egen stol. 
11.00 Mässa i Nässjö kyrka
16.00 Mässa i Almesåkra kyrka
Tisdag 19 juli
18.00 Sommarkyrkocafé i Bringetofta 🍀
Onsdag 20 juli
19.00 Musik i sommarkväll i Norra Sandsjö kyrka 🍀
Torsdag 21 juli
19.00 Musik i sommarkväll i Nässjö gamla kyrka 🍀
Lördag 23 juli
18.00 Musik i sommarkväll i Barkeryds kyrka 🍀
Söndag 24 juli – 6.e söndagen efter trefaldighet
11.00 Mässa i Nässjö kyrka
18.00 Mässa i Malmbäcks kyrka
Onsdag 27 juli
19.00 Musik i sommarkväll i Bodafors kyrka 🍀
Torsdag 28 juli
19.00 Musik i sommarkväll i Nässjö gamla kyrka 🍀
Lördag 30 juli 
19.00 Musik i sommarkväll i Malmbäcks kyrka 🍀
Söndag 31 juli – Kristi förklarings dag
10.00 Gudstjänst i Fredriksdals kyrka
11.00 Gudstjänst i Nässjö kyrka
13.00 Gudstjänst i Almesåkra kyrka.  
 Efteråt: hembygdsföreningens sommarfest
16.00 Mässa i Norra Sandsjö kyrka
Onsdag 3 augusti
19.00 Musik i sommarkväll i Norra Sandsjö kyrka 🍀
Torsdag 4 augusti
19.00 Musik i sommarkväll i Nässjö gamla kyrka 🍀
Fredag 5 augusti
19.00 Musikgudstjänst i Almesåkra kyrka 🍀
Lördag 6 augusti
18.00 Musik i sommarkväll i Forserums kyrka 🍀
Söndag 7 augusti – 8.e söndagen efter trefaldighet
10.00 Mässa i Almesåkra kyrka
11.00 Mässa i Nässjö kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst i Ekhammar utanför Malmbäck,  
 hemma hos familjen Nilsson.
16.00 Temagudstjänst i Norra Sandsjö.  
 Läsarsånger med Cittragruppen från Ingatorp
Onsdag 10 augusti
19.00 Musik i sommarkväll i Bodafors kyrka 🍀
Torsdag 11 augusti
19.00 Musik i sommarkväll i Nässjö gamla kyrka 🍀
Lördag 13 augusti
19.00 Musik i sommarkväll i Malmbäcks kyrka 🍀

Söndag 14 augusti – 9.e söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst i Barkeryds kyrka
11.00 Mässa i Nässjö kyrka
16.00 Gudstjänst i Bodafors kyrka  
 (ev utomhus i kyrkparken)
18.00 Kyrkogårdsvandring i Bringetofta  
 med inledande andakt i kyrkan 
 Efteråt: korvgrillning tillsammans med  
 Bringetofta samhällsförening
Tisdag 16 augusti
18.00 Sommarkyrkocafé i Bringetofta 🍀
Onsdag 17 augusti
18.00 Kyrkogårdsvandring i Almesåkra i samarbete med  
 Almesåkra hembygdsförening.  
 Avslutas med andakt i kyrkan
19.00 Musik i sommarkväll i Norra Sandsjö kyrka 🍀

Sommarkyrkan i Norra Sandsjö 18-21 augusti
Se program sida 3

Torsdag 18 augusti
18.30 Musikkväll med andakt i Norra Sandsjö kyrka.  
 ”Fyra klingande röster och en gyllene trumpet”  
 De sjungande vaktmästarna och Carina Hult. 
19.00 Musik i sommarkväll i Nässjö gamla kyrka. 🍀 
 Efteråt: korvgrillning. 
Lördag 20 augusti
17.00 Musik i sommarkväll med Klostercafé 
 i Fredriksdals kyrka 🍀
Söndag 21 augusti – 10.e söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst för små och stora med mässa 
 i Norra Sandsjö kyrka, sammanlyst för pastoratet.  
 Barnens bibel delas ut till årets 6 åringar.  
 Efteråt: lunch utomhus. 
Lördag 27 augusti
18.00 Musik vid helgsmål i Skogskapellet, Nässjö.  
 Bach-Abel-konsert i ny tappning. Peter Lönnerborg,  
 cembalo, och Göran Danielsson, viola da gamba.
Söndag 28 augusti – 11.e söndagen efter trefaldighet
10.00 Mässa i Forserums kyrka
11.00 Mässa i Nässjö kyrka. Konfirmandupptakt. 
16.00 Mässa i Malmbäcks kyrka. 
18.00 Gudstjänst i Bodafors kyrka
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Samhällsinformation

Kyrkbladet i Nässjö pastorat
Nr 2022-05, juni 2022
Utgiven av Nässjö pastorat
Ansvarig utgivare: Clas Jonsson, kyrkoherde Nässjö pastorat
Redaktör/layout: Maria Bengthagen
Tryck: ÅkessonBerg, Nässjö.  
Omslagsbild: Jordgubbstider. Bild av congerdesign/Pixabay
Bladet ges ut till samtliga hushåll i Nässjö pastorat. 
Upplaga: 15000 ex. 

TACK FÖR ATT DU ÄR MEDLEM! 
”Sommarens dörr står nu på glänt, där står hon och niger”
Så har Fride Gustavsson skrivit i en sommarvisa. Sommar innebär bland annat att det erbjuds väldigt mycket musik i våra 
kyrkor runt om i pastoratet. Det kommer att bli musik i olika genrer, på olika instrument, sång, framfört av lokala förmågor, 
kända och okända namn. Alltid med fri entré, dock tas det alltid upp en kollekt till något behjärtansvärt ändamål.
I vår verksamhet hittar du mycket musik. Allt från de minsta, som är med i babysång, till körsång för alla åldrar, barnkör, 
ungdomskör och olika vuxenkörer och kyrkokörer, som på olika vis förgyller gudstjänsterna. I höst startar ett nytt kör- 
projekt ”The Best” där alla är välkomna att sjunga hits från 80-talet. Vi erbjuder också lektioner i sång, piano och orgel. 
Varmt välkommen!
Du hittar mer information om sommarens musik i detta Kyrkblad och mer om körer och verksamheter finns på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/nassjo. Och detta är bara en liten del av all musikverksamhet som ingår i medlemspengen. 

Telefon:  0380-777 00. Vi träffas säkrast  
 måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 09.00-13.00  
 och onsdag kl. 13.00-16.00 

Postadress: Mariagatan 20, 571 32  NÄSSJÖ

Epost:  nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida:  www.svenskakyrkan.se/nassjopastorat

Höglandets Närradio 
103,9 MHz

Hör våra andakter på  
lördagar kl. 06.30-07.00, med  

repris 08.30 och 24.00 samma dag, 
eller lyssna när du själv vill på  

http://hoglandetsnarradio.se/ 

Församlingskårerna
Bringetofta  

träffas under sommaren  
i Götenstorp

28 juni kl. 10.00 - Kårmöte 
26 juli kl. 17.00 - Slåttergille 

9 augusti kl. 10.30 - Sommarcafé

Nässjö  
Nystart i höst. 

Se information i nästa blad. 

Pastoratsresa till Vadstena
Torsdag 25 augusti, med avresa från Mariagården i Nässjö klockan 08.30.  
Vi beräknar att vara tillbaka omkring klockan 18.00.
Kostnad: 600 kr för dig som är medlem i Svenska kyrkan (700 kr för den som inte är medlem). 
I priset ingår, utöver själva bussresan, även lunch och fika på för- och eftermiddag.  
Begränsat antal platser!
Anmälan gör du senast den 17 augusti på telefon 0380-777 00. Kom ihåg att anmäla ev specialkost.  
Frågor? Kontakta Pernilla Sandberg på telefon 0380-777 33. 

Kyrkogårdsvandring 
med andakt

Bringetofta kyrkogård 
Söndag 14 aug kl. 18.00

Almesåkra kyrkogård 
 Onsdag 17 aug kl. 18.00

Temagudstjänst
i Norra Sandsjö kyrka

Söndag 7 augusti kl. 16.00
Läsarsånger med Cittragruppen 

från Ingatorp

KONFIRMAND 2022-2023
Nu är det din tur att uppleva året som konfirmand!

Häng med på ett spännande år med frågor om kristen tro, livet och sam-
hället. Lek, lär och och åk på läger tillsammans. Förstår dig själv, andra 

människor, och få gemenskap med nya och gamla vänner. 
Nässjö pastorat erbjuder konfagrupper i Bodafors, Forserum och Nässjö. 

Du hittar mer information på www.svenskakyrkan.se/nassjo.  
Det är också på hemsidan som du gör din anmälan, men om du har frågor 

går det bra att ringa till pastorsexpeditionen på telefon 0380-777 00, 
eller Paul Forssander på telefon 0380-777 30. 

Pilgrimsresa 2023 till Santiago de Compostela 
Vill du vet mer? Kom på en informationskväll tisdag 6 september kl. 18.00 i Mariagården, Nässjö. 


