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Höstupptakter och 
gudstjänstkalender. 

En hälsning till dig som bor  
i församlingarna Almesåkra,  

Barkeryd-Forserum,  
Bringetofta, Malmbäck,  

Norra Sandsjö   
och Nässjö.

”Herren är min herde, 
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära...”
ps. 23



PILGRIMSVANDRING  
MED SKAPELSETEMA!
Lördag 3 september 2022 
Samling kl 9.00 vid Mio, Nässjö

Vandring ca 7-8 km till Lövhult och hem.  
Medtag eget fika.

Frågor? Ring Anna 0380-777 35 eller Marie-Louise 0380-777 36

Pilgrimsresa 2023 till  
Santiago de Compostela

Vill du vet mer?  
Informationsträff med Exodus resebyrå tisdag 6 september,  

med början i Nässjö kyrka med Vardagsmässa kl. 18.00. 
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Caféträffar
i Bodafors församlingshem

Välkomna till en trevlig stund till-
sammans med kaffe,  
underhållning och andakt,  
onsdagar kl. 14.30

🎵 14/9 ”I Elvis anda” med  
  Ehrling Lundberg
🎵 28/9 Sång & musik med  
  Maggan Moberg
🎵 12/10 Sång & musik med  
  Jonas Lindbäck
🎵 26/10 Sång & musik med 
  Oktaven
🎵 9/11 Sång & musik med  
  Ted Sandstedt
🎵 23/11 Jultema med Eva  
  Bergemalm Säilä

Solskensfika 
i Almesåkra
Välkomna till en trevlig stund till-
sammans i sockenstugan 
tisdagar kl. 10.30-12.00

19/9, 17/10 och 14/11

Dagledigträffar
i Malmbäcks församlingshem

Vi träffas och trivs tillsammans på 
torsdagar klockan 14.30.

🎵 25/8 Anita & 
  Thomas Granath
🎵 29/9 Ingemar &  
  Anneli Ek och  
  Sven Ekstedt 
🎵 27/10 Lena Maria   
  Vendelius  
  (fd. Klingvall)
🎵 24/11 Jonas Lindbäck 
  
Ett samarbete mellan Svenska 
kyrkan och Klockargårdskyrkan 
tillsammans med studie- 
förbunden Bilda och Sensus.

Fredax 
i Barkeryd

Sista fredagen varje månad träffas vi  
i Barkeryds församlingshem.

Nästa träff: 26 augusti kl. 18.00

TACK FÖR  
ATT DU ÄR  
MEDLEM!

Kyrkan behöver dig

Är du redan medlem?  
Tack för att du är med!

Om inte – tycker du att kyrkan står 
för något gott? Då är du välkommen 
som medlem, för att ta del av allt det 
som kyrkan erbjuder och för att  
stötta kyrkan i dess uppdrag. 

I Svenska kyrkan finns det plats 
för dig som tror, eller tvivlar, för 
dig som längtar efter rättvisa och 
en bättre värld, som vill sjunga i 
kör eller ha gemenskap.

Medlemskap är mer än du tror. 
Du har säkert någon gång i ditt 
liv träffat på Svenska kyrkan. 
Kanske vid en av livets stora 
händelser, som dop, konfirmation, 
bröllop eller begravning. 

Eller i din vardag, som när vi 
nattvandrar, hälsar på din gamla 
mormor, öppnar kyrkan för skol-
avslutning eller bjuder på kaffe 
på torget. 

Du är alltid välkommen till  
kyrkan oavsett om du är medlem 
eller inte, men som medlem  
hjälper du Svenska kyrkan att 
jobba för de unga, de äldre,  
flyktingar, fred i världen och  
en bättre planet.

Vi gör det tolv månader om året, 
både i Sverige och världen.

Medlem blir du genom att döpa 
dig – om du inte sedan tidigare 
är döpt i en kristen kyrka. Om du 
redan är döpt kan du kontakta oss 
och be att få bli medlem.

Mer om medlemsskapet kan du 
läsa på  
www.svenskakyrkan.se/medlem. 
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Utomhusträffar!
Kom & ha kul vid Mariagården

Vi träffas måndagar kl. 14.00, umgås  
och hittar på något kul tillsammans 
vid Mariagården, församlingshemmet 
i Nässjö.

Prat och promenad i Nässjö 
Gemensam promenad fredagar  
kl. 10.00 runt Ingsbergssjön, Nässjö. 
Vi träffas vid och utgår från bryggan  
i Stadsparken. 

Promenadträff i Forserum 
varannan tisdag jämna veckor  
kl. 14.00, till och med 31 maj. 

Händer i höstHänder i höst
Syföreningarna
Jovisst, oftast är det handarbete och 
kaffe det handlar om, men också ut-
flykter och andlig uppbyggelse. 
Och, det kanske man inte alltid 
tänker på, formerna och innehållet 
är inte för all tid orubbligt bestämt, 
utan medlemmarna formar gemen-
skapen tillsammans. Dessutom gör 
syföreningarna en stor insats genom 
att samla in pengar till diverse goda 
ändamål. 

Malmbäcks kyrkliga syförening 
Start torsdag 6/9
Träffas i Malmbäcks församlingshem 
Kontakt: Pia Starö tel. 0380-777 34

Norra Sandsjö kyrkliga syförening 
med stickcafé, start tisdag 29/8
Träffas i N Sandsjö församlingshem 
Kontakt: Pia Starö tel. 0380-777 34
Jubileumår: Norra Sandsjö kyrkliga 
syförening firar 80 år i år 2022.

Forserums kyrkliga syförening 
Start tisdag 19/9
Träffas varannan tisdag, ojämna  
veckor, i Forserums församlingshem 
Kontakt: Pernilla Sandberg  
tel. 0380-777 33

Stickcaféet i Forserum 
Start tisdag 13/9
Träffas varannan tisdag, ojämna  
veckor, i Forserums församlingshem 
Kontakt: Pernilla Sandsberg  
tel. 0380-777 33

Maria- & Josefgruppen 
”syföreningen i Nässjö” 
Start 6/9 kl. 13.30
Träffas varannan tisdag, jämna veckor, 
i Mariagården, församlingshemmet 
bredvid Nässjö kyrka.  
Kontakt: Margit Bågenhammar  
tel. 070-457 01 31

Sopplunch
Grönsaker, korv, fisk, kryddor...
Det doftar ljuvligt i församlings- 
hemmen när sopplunchen tillreds. 
Kom in och smaka av. Soppa, kaffe 
och kaka för 50 kronor. Välkomna!

FORSERUMS FÖRSAMLINGSHEM
Torsdagar kl. 12.00-13.30 
den 8/9, 6/10, 10/10 och 1/12. 

BODAFORS FÖRSAMLINGSHEM
Måndagar kl. 12.00-13.30 
den 5/9, 3/10 och 28/11.

N. SANDSJÖ FÖRSAMLINGSHEM
Måndagar kl. 12.00-13.30 
den 12/9, 10/10 och 7/11. 

BRINGETOFTA FÖRSAMLINGSHEM
Tisdagar kl. 12.00-13.30 
den 13/9, 11/10 och 8/11. 

MARIAGÅRDEN, NÄSSJÖ
Torsdag kl. 12.00-13.30 
den 1/9, 29/9, 27/10 och 24/11. 
Torsdagarna i Nässjö inleds med  
Lunchmusik i Nässjö kyrka kl. 11.30.

STICK- & SPELCAFÉ 
I BRINGETOFTA

Alla som vill sticka, virka, sy med 
mera, och alla som vill spela  

sällskapsspel som Fia, Rävspelet,  
Schack med flera spel, eller du  

som bara vill komma för  
gemenskapens skull - häng med! 

Vi träffas i Bringetofta församlings-
hem, varannan onsdag, jämna veckor, 

kl. 18.00-20.00, med start  
från den 21 september.  

Eget fika tas med om du är fikasugen. 

Alla - i alla åldrar - är välkomna! 

/Bringetofta församlingsråd

NYHET!!NYHET!!

Café Barkeryd
Vi träffas vid Barkeryds församlingshem, 
varannan tisdag ojämna veckor kl. 10.30. 

Så länge vädret tillåter fortsätter vi med 
olika utomhusaktiviteter som att spela 
kubb, gå tipspromenad eller hittar på  
något annat kul. Längre fram i höst flyttar 
vi in i församlingshemmet och fortsätter 
våra träffar där. Välkomma!
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Händer i höstHänder i höst
Hösten är i antågande och vi hälsar DIG välkommen till en ny termin. 
Vi följer utvecklingen av coronapandemin och fortsätter träffas försiktigt,  
och stanna hemma vid förkylningssymtom. 
Saknar du information om ”din grupp”, ring oss, så får du mer information. Telefon till  
pastorsexpeditionen: 0380-777 00. Du kan också hitta mer om verksamheten på vår  
hemsida www.svenskakyrkan.se/nassjopastorat. 
Och som vi sagt så många gånger förut: med reservation för ändringar

Körer för vuxna - sång & musik är en del av livetKörer för vuxna - sång & musik är en del av livet
Optimistkören 
start 25/8

Kör för alla, i alla åldrar. Vi sjunger för 
att det är roligt och vi mår bra av det. 
Vi träffas torsdagar kl. 17.30-18.30 
i Mariagården, församlingshemmet 
bredvid Nässjö kyrka.  
Körledare: Marianne Liderfelt 
tel. 0380-777 23.

Gospelkören Good Feelin’ 
start 6/9

Gospelkören för dig från 18 år och 
uppåt. Vi träffas i körrummet i Nässjö 
kyrka tisdagar kl. 19.00-20.30.  
Körledare: Margareta Moberg  
tel. 0380-777 24

Norra Sandsjö-Bodafors kyrkokör 
start 25/8

Fyrstämmig blandad kör som träffas  
i Norra Sandsjö församlingshem  
torsdagar kl. 19.00-20.45. 
Körledare: Bodil Karlsson  
tel. 0380-777 22

Nässjö kyrkokör 
start 8/9

Fyrstämmig blandad kör som träffas 
i körrummet i Nässjö kyrka torsdagar 
kl. 18.45-20.30.  
Körledare: Sofia Johansson 
tel. 0380-777 21

Barkeryd-Forserums kyrkokör

Startdatum ej klart när detta blad 
lämnas till tryckning.  
Körledare: Isadora Moya Lopez

Malmbäck kyrkokör

Startdatum ej klart när detta blad 
lämnas till tryckning.  
Körledare: Isadora Moya Lopez

PROJEKTKÖR: THE BEST
Vi sjunger hits från 80-talet, låtar av Tina Turner, ABBA, Galenskaparna m.m.  

Vi övar tillsammans sju lördagar mellan kl. 10-12, med start lördag 3 september, i Nässjö kyrka  
(i körrummet uppe på orgelläktaren) och avslutar med en konsert i  
Nässjö kyrka söndag 13 november tillsammans med ett kompband och kapellmästare Anders Fennsjö. 

Inga förkunskaper krävs och som stöd kommer du också få tillgång till ljudfil. 

Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta körledare Sofia Johansson telefon 0380-777 21 eller epost  
sofia.johansson@svenskakyrkan.se.

ps. Efter ”The Best” startar en ny projektkör i november, med fokus på något klassiskt verk. Mer information om 
detta kommer längre fram i ett Kyrkblad. 

KONFIRMAND 2022-2023
Har du missat anmäla dig? Ingen fara. Du har fortfarande möjligheten att hänga med!  

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. 
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Barn- och ungdomBarn- och ungdom
BARKERYD-FORSERUMS  
FÖRSAMLING
Vi träffas i Forserums församlings-
hem. Kontakt: Eva tel. 0380-777 38. 

Föräldracaféet - start 6/9 
För barn 0-6 år med vuxet sällskap  
tisdagar kl. 10.00-12.00.

Kör & lek - start 8/9 
För dig 5 år och upp till klass 3,  
torsdagar kl. 17.00-18.00. 

After School & kör - start 8/9 
För barn i klass 4-6. Vi träffas direkt 
efter skolan, till kl. 16.00.

NÄSSJÖ FÖRSAMLING
I Nässjö träffas vi i Mariagården, 
församlingshemmet bredvid Nässjö 
kyrka, om inte annat anges nedan. 

Kontakt/anmälan: Marie-Louise  
telefon 0380-777 36. 

Babysång - start 6/9 
För baby 0-1 år med vuxet sällskap 
tisdagar kl. 10.00-11.00.  
Obs! Nystart varje termin & anmälan!

Öppen förskola - start 8/9 
För barn 0-6 år med vuxet sällskap  
torsdagar kl. 10.00-12.00. 

Kyrkis - start 5/9 
Kyrkans barntimmar för barn 2,5-6 
år (utan vuxna) måndagar kl. 09.30-
12.00. Anmälan. 

Miniorerna - start 5/9 
För tjejer och killar 6-8 år, måndagar 
kl. 14.00-16.00 . 

Juniorerna - start 6/9 
För killar och tjejer 9-12 år tisdagar 
kl. 16.30-18.30.

Onsdagsgruppen - start 30/8 
Ungdomsgruppen för dig som är 12 
år och uppåt, onsdagar kl. 17.00 
Info: Frida tel. 0380-777 29

Possible - start 29/8 
Ungdomsgruppen för dig i klass 7 och 
uppåt, måndagar kl. 17.00

Obs! På höstens första Possibleträff 
möts vi vid Mariagården kl. 17.00 
och åker gemensamt till sommar-
hemmet i Gissarp.  
Info: Cristina tel. 0380-777 31

Barnkören Nötterna - start 24/8 
för barn 5-6 år, träffas i Mariagården 
onsdagar 18.20-18.50. 
Ledare: Marianne tel. 0380-777 23

Barnkören Confetti - start 24/8 
för barn i klass 1-2, träffas i  
Mariagården onsdagar 17.40-18.20. 
Ledare: Marianne tel. 0380-777 23

Barnkören High 5 - start 24/8 
för barn i klass 3-5, träffas i  
Mariagården onsdagar 16.50-17.40. 
Ledare: Marianne tel. 0380-777 23

Young Voices - start 24/8 
Ungdomskör för killar och tjejer i klass 
6 och uppåt träffas i Mariagården 
onsdagar kl. 15.45-16.45. 
Ledare: Marianne tel. 0380-777 23 
och Frida tel. 0380-777 29. 

MALMBÄCKS FÖRSAMLING
Vi träffas i Malmbäcks församlings-
hem, om inget annat anges  
nedan. Kontakt: Pernilla telefon  
0380-777 37. 

Babyrytmik - start 25/8 
för barn 0-5 år med vuxet sällskap 
torsdgar kl. 10.00-12.00.

Öppen förskola - start 22/8 
för barn 0-5 år med vuxet sällskap 
måndagar kl. 10.00-12.00.

Barntimman - start 13/9 
för 5-åringar, varannan tisdag ojämna 
veckor kl. 15.15-16.45.

After School klass 3-4 - start 29/8 
för barn i klass 3-4 måndagar  
kl. 13.20-15.30.

After School klass 5-6 - start 31/8 
för barn i klass 5-6, onsdagar  
kl. 13.20-15.30.

Barnkören - start 25/8 
Barnkören i Malmbäck är ett  
ekumeniskt samarbetet och vi träffas 
i Klockargårdskyrkan varannan tors-
dag jämna veckor kl. 17.15-18.00.  

NORRA SANDSJÖ FÖRSAMLING
Kontakt: Carina tel.  0380-777 39. 

Babysång i Bodafors - start 1/9 
För barn 0-1,5 år med vuxet sällskap 
torsdagar kl. 10.00-11.30 i Bodafors 
församlingshem. 

Öppen förskola i Bodafors  
- start 5/9 
För barn 0-6 år med vuxet sällskap 
varannan måndag jämna veckor  
kl. 10.00-12.00 i Bodafors för- 
samlingshem. 

Öppen förskola i Norra Sandsjö 
- start 26/9 
För barn 0-6 år med vuxet sällskap 
varannan måndag ojämna veckor  
kl. 09.30-11.30 i Norra Sandsjö 
församlingshem. 

Klubben i Bodafors - start 5/9 
för tjejer och killar 5-8 år varannan 
måndag jämna veckor kl. 17.00-
18.00 i Bodafors församlingshem.

VIPS i Norra Sandsjö - start 6/9 
för killar och tjejer 6-12 år varannan 
tisdag jämna veckor kl. 17.00-19.00 
i Norra Sandsjö församlingshem.

Play & Pray i Bodafors - start 7/9 
En ungdomsgrupp med musik- 
inriktning för dig i klass 7 och uppåt, 
varannan onsdag jämna veckor  
kl. 16.30-18.00.

Mikaelikören i Bodafors - start 8/9 
En barnkör för barn 7-12 år som 
träffas torsdagar kl. 16.00-16.45 i 
Bodafors församlingshem.  
Ledare: Bodil tel. 0380-777 22 
och Carina tel. 0380-777 39.
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Regnbågsmässa Regnbågsmässa 
Nässjö kyrkaNässjö kyrka

Tisdag 13 septemberTisdag 13 september

kl. 18.00kl. 18.00
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Fest i Nässjö kyrka
Fest för alla åldrar i Nässjö kyrka Söndag 25 september kl. 11.00-14.00
Vi börjar med gudstjänst i kyrkan kl. 11.00. 
Medverkan av Barnkörerna Confetti och High 5 och Nässjö kyrkokör. 
Vi gästas av Mr Goran som förmedlar bibelns budskap genom trolleri och ballonger. 
Bibelutdelning till 5- och 9-åringar och invigning av ”Lekkyrkan” och barnens  
processionskors. 
Efteråt fortsätter vi med kyrklunch och en massa roliga aktiviteter. 
Alla är välkomna!

Kyrkblad i Nässjö pastorat 2022-06

Norra Sandsjö orgel 40 år
Festmässa i Norra Sandsjö kyrka  
söndag 4 september kl. 11.00 

Domkyrkoorganist Sten-Inge Petersson
Norra Sandsjö-Bodafors kyrkokör,  

under ledning av Bodil Karlson
Kenneth Martinsson berättar om hur  
församling och Norra Sandsjöbygden  

jobbade för att kunna bygga den nya orgeln
Kyrkkaffe

Kristen djupmeditation 

Varannan torsdag kl. 18.30, med 
start torsdag 29 september. 

Vi träffas 29/9, 13/10, 27/10, 
10/11 och 24/11 i  

Skogskapellet, Nässjö. 
 Ingen anmälan. 

Välkomna!

Bodafors kyrka 50 år
Festmässa i Bodafors kyrka  

söndag 25 september kl. 10.00 
 Bodafors kyrka firar 50 år. 1972 invigdes kyrkan på 

nytt med ny tillbyggnad och sitt nuvarande utseende, 
ritat av arkitekt Ralph Erskine.

Jubileumsutställning
En utställning kring Bodafors kyrka kommer att  

finnas som står färdig den 10 september.  
Kom och besök oss och lär dig mer om kyrkan. 

Lördagen den 27 augusti kl. 18.00  
blir det en annorlunda konsert i Skogskapellet, Nässjö. Det bjuds på musik av Johann Christian Bach och Carl Friedrich 
Abel. Dessa båda kompositörer hade under 1760-1770 en status i Londons musikliv, likvärdig Elton John idag. För  
borgerskapet arrangerades de berömda Bach-Abelkonserterna, abonnemangskonserter som var de första i sitt slag. 
Dessa tonsättare var stora inspiratörer för Mozart jämte flera andra. J Chr Bach, eller LondonBach som han kallades, 
började mer och mer komponera musik för hammarklaver, det tidigaste pianoinstrumentet, och C Fr Abel räknas idag 
som den siste store virtuosen från 1700-talet på viola da gamba. Vid Musik vid helgsmål den 27 augusti presenterar 
Göran Danielsson och Peter Lönnerborg nyupptäckta verk av dessa kompositörer. Välkomna! 



Lördag 27 augusti
18.00 Musik vid helgsmål, 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, Forserums kyrka
11.00 Mässa, Nässjö kyrka. Ungdomskören Young Voices. 
 Konfirmandupptakt. 
16.00 Mässa, Malmbäcks kyrka
18.00 Gudstjänst, Bodafors kyrka
Tisdag 30 augusti
18.00 Vardagsmässa, Nässjö kyrka
Söndag 4 september – 12.e söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Malmbäcks kyrka
10.00 Mässa, Barkeryds kyrka
11.00 Festhögmässa, Norra Sandsjö kyrka.  
 Kyrkorgeln 40 år. Läs mer på sida 6.  
 Efteråt: Kyrkkaffe med smörgåstårta.
11.00 Mässa, Nässjö kyrka
16.00 Gudstjänst, Almesåkra kyrka
18.00 Gudstjänst, Bringetofta kyrka
Tisdag 6 september
18.00 Vardagsmässa, Nässjö kyrka
Söndag 11 september – 13.e söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Forserums kyrka
11.00 Gudstjänst, Nässjö kyrka
18.00 Musikgudstjänst, Nässjö kyrka
Tisdag 13 september
18.00 Regnbågsmässa, Nässjö kyrka
Onsdag 14 september
18.30 Vardagsgudstjänst,  
 Bodafors kyrka

Söndag 18 september
10.00 Gudstjänst, Bringetofta kyrka
10.00 Gudstjänst, Norra Sandsjö kyrka  
 Avtackning Anders Lagerqvist.  
 Norra Sandsjö-Bodafors kyrkokör. Kyrklunch. 
11.00 Mässa, Nässjö kyrka
18.00 Gudstjänst, Malmbäcks kyrka
18.00 Mässa, Fredriksdals kyrka
Tisdag 20 september
18.00 Vardagsmässa, Nässjö kyrka
Lördag 24 september
18.00 Musik vid helgsmål, Skogskapellet, Nässjö.  
 Ungdomskören Young Voices. 
Söndag 25 september – 15.e söndagen efter trefaldighet
10.00 Festmässa, Bodafors kyrka.  
 Bodafors kyrka 50 år. Läs mer på sida 6.  
11.00 Gudstjänst och fest i kyrkan för alla åldrar, Nässjö  
 kyrka, tillsammans med Mr Goran. Invigning av Lek 
 kyrkan och barnens processionskors.  
 Läs mer på sida 6.
16.00 Gudstjänst, Almesåkra kyrka
18.00 Musikgudstjänst, Barkeryds kyrka.  
 Kulturskolans elever och lärare. 
Tisdag 27 september
18.00 Vardagsmässa, Nässjö kyrka
Onsdag 28 september
18.30 Vardagsgudstjänst, Bodafors kyrka
Söndag 2 oktober – Den helige Mikaels dag
10.00 Gudstjänst för alla, Norra Sandsjö kyrka 
 Sång av barnen från barnkörlägret 
 Dopåtersamling och dopfest  
 med ”go’fika” för alla. 
11.00 Mässa, Nässjö kyrka
18.00 Gudstjänst, Forserums kyrka
18.00 Mässa i Taizéton, Malmbäcks kyrka

Vi ber tillsammans!  
Morgonbön: 

i Malmbäcks församlingshem 
kl. 09.30 torsdagar 

i Nässjö kyrka kl. 09.00  
augusti: tisdag & torsdag

Från 1 september  
och framåt:  

måndag, tisdag,  
torsdag & fredagar. 

7

GudstjänstkalenderGudstjänstkalender
Musikgudstjänster och många av våra samlingar presenteras i samarbete med Musikgudstjänster och många av våra samlingar presenteras i samarbete med Studieförbundet SensusStudieförbundet Sensus.  .  
Med reservation för ändringar. Med reservation för ändringar. 
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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
Församlingskårerna är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund. 

I Nässjö pastorat finns det tre församlingskårer; Bringetofta, Norra Sandsjö 
och Nässjö. Här finns människor som vill berika livet med samtal, studier  

och information om kyrka och kristen tro. För den som vill finns det  
också möjlighet att medverkar i församlingslivet genom olika frivilliginsatser. 

Församlingskåren är öppen för alla.  
Välkomna säger vi till både nya och gamla medlemmar!

Missa inte 
Bodaforsdagen 

med höstmarknad

Lördag 10 september
Marknad, körsång, loppis, utställning, 
käpphäststävling, servering, trevliga 

människor med mera. 

Bodafors kyrka är öppen med jubi-
leumsutställning 

Svenska kyrkan i Bodafors  
är medarrangör tillsammans med 
ortens föreningar och näringsliv. 

BRINGETOFTA 
Träffas i Bringetofta församlings-

hem , om inget annat anges

Kårmöte tisdag 13/9 kl. 10.00

Gravsmyckningskaffe fredag 
4/11, med start från kl. 13.00

Julgransbelysningen sätts upp  
vid Bringetofta kyrka  

fredag 25/11 kl. 09.30

Årsmöte torsdag 12/1 2023

NÄSSJÖ
Vi träffas i Mariagården  

kl. 18.30 på måndagskvällarna 
19/9, 17/10, 21/11  

och 12/12.

Kontakt: Magnus Sjögren, ordf. 

NORRA SANDSJÖ
Höstens program är  

under planering. 
Kontakt: Anders Lagerquist

Bibelstudium i Nässjö
I höst planerar vi för ett  

bibelstudium i Mariagården, Nässjö.

Datum och tid är inte ännu klart,  
men mer information kommer,  

så håll ögonen öppna. 

Svenska kyrkan i utlandet
Svenska kyrkan i utlandet (ibland förkortat med SKUT) finns för dig som är turist, utbytes- 
student, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land.  
Att få möjlighet att umgås och göra aktiviteter på svenska betyder mycket för många. 

Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en  
församling i Sverige. Här firas gudstjänst, förrättas dop och vigsel, det erbjuds samtal och  
pågår barn- och ungdomsverksamhet. Många svenskar sjunger också i utlandskyrkans körer.

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar på omkring 40 orter runt om i världen.  
Dessutom besöker svenska präster regelbundet ytterligare ett 100-tal platser världen över.

Svenska kyrkans församlingar utomlands är beroende av gåvor och insamlade medel för att 
bedriva sitt viktiga arbete. Ditt bidrag är viktigt! Med din gåva bidrar du till gemenskap för,  
och omsorg om svenskar utomlands. Swisha en gåva på 9016032 eller skicka via  
pg 90 16 03-1 alternativt bg 901-6031.

Läs mer om Svenska kyrkan i utlandet på www.svenskakyrkan.se/iutlandet


