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En hälsning  
i väntan på våren 

med gudstjänstkalender  
till alla er som bor i 

församlingarna Almesåkra,  
Barkeryd-Forserum,  

Bringetofta, Malmbäck,  
Norra Sandsjö   

och Nässjö.
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GudstjänstkalendernGudstjänstkalendern
OBS! Med reservation för ändringar med mycket kort varsel pga pandemin.OBS! Med reservation för ändringar med mycket kort varsel pga pandemin.
Musikgudstjänster och många av våra samlingar presenteras i samarbete med Studieförbunder Sensus

Vi ber tillsammans. Morgonbön
i Malmbäcks församlingshem kl. 09.30 torsdagar och i Nässjö kyrka kl. 09.00 måndag, tisdag, torsdag, fredag.

Måndag 28 februari
09.30 Barnens kyrka i Nässjö kyrka  
 – en minigudstjänst med fokus på de minsta
Tisdag 1 mars
18.00 Vardagsgudstjänst i Nässjö kyrka
Onsdag 2 mars
18.30 Askonsdagsmässa i Bodafors kyrka 
19.00 Askonsdagsmässa i Nässjö kyrka
Torsdag 3 mars
17.30 Vardagsgudstjänst i Forserums kyrka
Fredag 4 mars – Världsböndagen
19.00 Ekumenisk gudstjänst i Bringetofta missionshus
Söndag 6 mars – 1.a söndagen i fastan
10.00 Mässa i Forserums kyrka 
10.00 Mässa i Malmbäcks kyrka 
11.00 Mässa i Nässjö kyrka 
16.00 Mässa i Bringetofta kyrka 
18.00 Musikgudstjänst i Nässjö kyrka. Trio Delicato.
Tisdag 8 mars
18.00 Vardagsgudstjänst i Nässjö kyrka
Fredag 11 mars
19.00 Passionsgudstjänst i Möcklamo missionshus
Söndag 13 mars – 2.a söndagen i fastan
10.00 Mässa i Norra Sandsjö kyrka 
11.00 Mässa i Nässjö kyrka. Optimistkören.  
14.00 Gudstjänst i Fredriksdals kyrka 
16.00 Mässa i Almesåkra kyrka
Tisdag 15 mars
18.00 Vardagsgudstjänst i Nässjö kyrka 
19.00 Ekumenisk passionsandakt i  
 Bringetofta missionshus
Onsdag 16 mars
18.00 Vardagsgudstjänst i Nässjö kyrka.  
 Barnkörerna Confetti och High 5.  
18.30 Vardagsgudstjänst i Bodafors kyrka
Fredag 18 mars
19.00 Passionsandakt i Almesåkra kyrka
Söndag 20 mars – 3.e söndagen i fastan
10.00 Gudstjänst i Malmbäcks kyrka 
11.00 Gudstjänst i Nässjö kyrka. Sångmedverkan.  
16.00 Gudstjänst i Bringetofta kyrka 
18.00 Gudstjänst i Barkeryds kyrka
Tisdag 22 mars
18.00 Vardagsgudstjänst i Nässjö kyrka.  
 Ungdomskören Young Voices

Onsdag 23 mars
18.00 Passionsandakt i Malmbäcks kyrka 
18.30 Vardagsgudstjänst i Nässjö kyrka.  
 Barnkören Nötterna.
Torsdag 24 mars
11.30 Lunchmusik i Nässjö kyrka
Lördag 26 mars
18.00 Musik vid helgsmål i Skogskapellet, Nässjö.  
 Eva-Marie Nilsson och Göran Danielsson
Söndag 27 mars – Jungfru Marie bebådelsedag  
10.00 Gudstjänst i Norra Sandsjö kyrka 
10.00 Mässa i Barkeryds kyrka. Kyrkkaffe med våfflor 
11.00 Mässa i Nässjö kyrka 
16.00 Gudstjänst i Almesåkra sockenstuga
Tisdag 29 mars
18.00 Vardagsgudstjänst i Nässjö kyrka
Onsdag 30 mars
18.00 Passionsandakt i Malmbäcks kyrka 
18.30 Vardagsmässa i Bodafors kyrka
Söndag 3 april – 5.e söndagen i fastan
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Klockargårdskyrkan,  
 Malmbäck. Ekumeniska barnkören.  
11.00 Mässa i Nässjö kyrka 
16.00 Mässa i Bringetofta 
18.00 Gudstjänst i Forserums kyrka 
18.00 Konsert i Norra Sandsjö kyrka
Måndag 4 april
09.30 Barnens kyrka i Nässjö kyrka 
 – en minigudstjänst med fokus på våra minsta
Tisdag 5 april
18.00 Mässa med påskdrama i Nässjö kyrka
Onsdag 6 april
18.00 Passionsandakt i Brunseryds missionshus
Torsdag 7 april
19.00 Passionsgudstjänst i Almesåkra kyrka 
 Sångarglädje
Lördag 9 april
18.00 Musikgudstjänst i Nässjö kyrka. Lukaspassionen. 
 Höglandets och Jönköpings oratoriekörer o solister
Söndag 10 april
10.00 Mässa i Norra Sandsjö kyrka 
10.00 Gudstjänst i Malmbäck ”Tillsammansdag” 
11.00 Gudstjänst i Nässjö kyrka.  
 Kyrklunch med anmälan senast den 6 april 
 på tel. 0380-777 00 
14.00 Gudstjänst i Fredriksdals kyrka

DELA LIKA UNDER 
SAMMA HIMMEL svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 
900 1223
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Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, uppmärksammar 
vi den orättvisa fördelningen av makt och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* Dela med 
dig genom att swisha halva beloppet för något du köper.

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.



Obs! Alla datum satta med  
reservation för ändringar. 

De kan ändras eller ställas in med 
kort varsel, beroende på vilka res-
triktioner eller rekommendationer  
som kommer från myndigheterna. 

Våffeldagen i Forserum
Torsdag d 24 mars kl. 11-15 

har vi våffelservering i  
Forserums församlingshem

ACT-LOPPET!
Stöd Act Svenska kyrkan  

och fasteaktionen!
Gå, spring eller rulla ”Act-loppet”  

under perioden 27/3-10/4. 
Du väljer valfri dag och sträcka  

var som helst i pastoratet. 
Anmälningsavgift 100 kr inkl fikapåse 

och vinstchans i utlottning. 
För anmälan och mer info: mejla till  

eva.bergemalm.saila@svenskakyrkan.se

FASTEAKTIONEN I BODAFORS
Lördagen den 12 mars kl. 10-13  

sker det olika aktiviteter  
i Bodafors kyrkas församlingssal. 
Alla aktiviteter görs till förmån  

för årets fasteaktion  
”Dela lika under samma himmel”. 

Reservera dag och tid, mer information 
hittar du på pastoratets hemsida samt 

på affischer i närområdet.

HOPPET BORTOM ESTONIA
Tisdag den 8 mars kl. 18.00 
Forserums församlingshem

Möt Mats Hillerström, som överlevde 
fartygskatastrofen då Estonia förliste,  

berättar om hur den natten  
och resan förändrade hans liv. 

Kostnad: 50 kr inkl fika. 
Anmälan: 0380-777 00 senast 4/3

Mer på gång...Mer på gång...

FREDAX
Sista fredagen varje månad träffas vi  

i Barkeryds församlingshem

Nästa träff: 25 mars kl. 18.00

Musikafton med 
Ungdomskören Young Voices

Onsdag den 9 mars kl. 19.00 
Nässjö kyrka

Ge gärna en gåva till Act  
och fasteaktionen

SOPPLUNCHER
Forserums församlingshem  

torsd. kl. 12.00 den 17/3 och 21/4

Bodafors församlingshem 
månd. kl. 12.00 den 

28/2, 28/3 och 25/4

Norra Sandsjö församlingshem 
månd. kl. 12.00 den 14/3 och 11/4

Bringetofta församlingshem 
tisd. kl. 12.00 den 15/3 och 12/4

Nässjö 
Lunchmusik i kyrkan kl. 11.30 
Soppa i Mariagården kl. 12.00 

den 24/3, 28/4 och 19/5. 

Solskensfika i Almesåkra
En kopp kaffe, eller te, och  

en trevlig stund tillsammans

Måndagar kl. 10.30  
den 21/3 och 2/5.  

Promenadträff i Forserum
klockan 14.00 varannan tisdag  

jämna veckor. Välkomna!

CAFÉTRÄFFAR 
Bodafors församlingshem onsdagar  
kl. 14.30 den 16/3, 13/4 och 11/5.
N Sandsjö församlingshem onsdagar 

kl. 14.30 den 2/3, 30/3 och 27/4.
❇

CAFÉ BARKERYD 
Dagledigträff i Barkeryds  

församlingshem varannan tisdag  
ojämna veckor kl. 10.30. 
1/3: Lenette Ahnstedt 

15/3: Charlotte Crona & Lindor Lindén 
29/3: Urban Gärdborn

❇
DAGLEDIGTRÄFF I MALMBÄCK 

Vårens träffar är i Klockargårdskyrkan, 
Malmbäck torsdag kl. 14.30 den  

31/3, 28/4 och 19/5.
❇

KOM OCH HA KUL! 
Måndagar kl. 14.00 

Vi träffas, umgås och hittar på  
något kul tillsammans (ofta utomhus) 

vid Mariagården, Nässjö.
❇

PRAT OCH PROMENAD 
Fredagar kl. 10.00 

Gemensam promenad runt  
Ingsbergssjön, Nässjö. Vi träffas  

och utgår från bryggan i Stadsparken. 
❇

MARIA- & JOSEFGRUPPEN 
Syförening och dagledigträff  
tillsammans, varannan tisdag  

jämna veckor kl. 14.00  
i Mariagården, Nässjö.

❇
SYFÖRENINGEN I MALMBÄCK 

träffas varannan tisdag  
jämna veckor kl. 14.00  

i Malmbäcks församlingshem. 
❇

STICKCAFÉ  
MED N SANDSJÖ SYFÖRENING 

träffas varannan måndag  
ojämna veckor kl. 18.00 

i Norra Sandsjö församlingshem. 
❇

STICKCAFÉ I FORSERUM 
träffas varannan tisdag  

ojämna veckor kl. 14.00  
i Forserums församlingshem. 

❇
FORSERUMS KYRKLIGA SYFÖRENING 

träffas varannan måndag  
jämna veckor kl. 14.00  

i Forserums församlingshem

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL
45 miljoner människor riskerar nu 
akut hungersnöd.* Swisha halva 
beloppet för något du köper. 

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

*Källa: FN (nov 2021)

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL

900 1223

Trivselkväll & insamling till Act
Fredag den 4 mars kl.18.00 

i Malmbäcks församlingshem
Charlotte & Kristian Säll, sång o musik 
Lotterier till förmån för fasteaktionen

Konsert
MALENA ERNMAN

Norra Sandsjö kyrka 
Söndag den 3 april 

kl. 18.00



Telefon:   0380-777 00. Vi träffas säkrast  
   månd-tisd, torsd-fred kl. 09-13  
   och onsd kl. 13-16. 

Post-/fakturaadress Mariagatan 20, 571 32  NÄSSJÖ

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

Kyrkbladet i Nässjö pastorat
Nr 2022-02, februari 2022
Utgiven av Nässjö pastorat
Ansvarig utgivare: Clas Jonsson, kyrkoherde Nässjö pastorat
Redaktör/layout: Maria Bengthagen
Mediagrupp: Clas Jonsson, Maria Bengthagen, Eva Wareborn,  
Maria Nilsson, Ann-Chatrine Jonsson och Gerd Wilhelmsson. 
Tryck: ÅB Print, Nässjö.  
Omslagsbild: kollage kyrkans verksamhet och värdegrund
Bladet ges ut till samtliga hushåll i Nässjö pastorat. 
Upplaga: 15000 ex. 

Samhällsinformation

Fasteaktionen 2022 Fasteaktionen 2022 27 februari-10 april27 februari-10 april

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på 
jorden hungriga. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över 
hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning. 
De senaste åren har den positiva utvecklingen i världen gått 
tillbaka till följd av vidgad ekonomisk ojämlikhet, konflikter 
och klimatförändringarna.  Coronapandemin har ytterligare 
förstärkt den negativa utvecklingen och allt fler människor 
drabbas av.
Fasteaktionen bjuder in till reflektion och omprövning av hur 
var och en av oss kan bidra till en hållbar utveckling för att alla 
människor och samtidigt innebär att framtida generationer får 
samma förutsättningar att leva andligt, socialt och ekonomiskt 
hållbart inom skapelsens gränser
Act Svenska kyrkan vill främja människors möjligheter att delta 
i ekonomin på rättvisa och hållbara villkor för en hållbar och 

rättvis matförsörjning. En viktig del i det arbetet är att utbilda 
människor om deras rättigheter och informera om hur de kan 
samarbeta och få hjälp av myndigheter. 
Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar 
förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför är 
samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Ut-
gångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå 
upp för, människors kapacitet och rätt 
att utveckla och påverka sina liv och 
samhällen. 
Stöd fasteaktionen  
och Act Svenska kyrkans arbete! 

Läs mer på  
svenskakyrkan.se/act/fasteaktionen

BEHÖVER KYRKAN MIG? SVAR: JA!
Vi söker dig som aktivt vill vara en del i kyrkans verksamhet utan att vara anställd. 
Uppgifterna är många och skiftande. Du kan hjälpa till i din församling, eller i den 
kyrka, i pastoratet, där du känner dig ”hemma”. 
•	 Besöks- och uppvaktningsgrupper: Vi behöver dig som vill besöka gamla  

och sjuka eller som vill vara med och uppvakta den som fyllt år med en  
blomma eller ett kort.

•	 Kyrk- och gudstjänstvärdar: Vi behöver dig som vill tända ljusen, dela ut  
psalmboken, hälsa alla välkomna och förbereda gudstjänsten på olika vis.  
Ibland kan vi även behöva hjälp med kaffeservering efter gudstjänsterna. 

•	 Körsång: Vi behöver dig, både män och kvinnor, i alla åldrar, som vill vara  
med och förgylla våra gudtjänster med sång och musik. Kyrkokörer finns i  
Barkeryd-Forserum, Norra Sandsjö-Bodafors, Malmbäck och Nässjö,  
men vi har fler körer med olika inriktningar. Prata med våra musiker så  
kan de ge dig mer information. 

•	 After School och andra barngrupper: Vi behöver dig som vill hjälpa skolbarn 
och ungdomar med läxläsning efter skoldagens slut. Vi har även andra barn-
grupper där vi kan behöva en extra vuxen som bara finns med och stödjer  
verksamheten. 

•	 Bärarlag: Vi behöver dig som kan avsätta ett par timmar på vardagarna  
till att hjälpa oss i våra bärarlag vid jordbegravningar runt om i pastoratet. 

Ring oss så berättar vi mer. Vi finns på telefon 0380-777 00,  
eller kontakta oss via mejl nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se. 
Du kan också prata med våra medarbetare när du träffar dem, till exempel i  
gudstjänsten. Vi väntar på ditt samtal - Du är viktig för församlingen!

SOMMARJOBB 2022?
På sommaren behöver vi extra hjälp på 
våra kyrkogårdar och nu söker vi dig 
som vill jobba på kyrkogårdarna utan-
för Nässjö (Bodafors, Norra Sandsjö, 
Bringtofta, Forserum, Malmbäck). 
Det handlar om att rensa buskar och 
rabatter, kratta gångar, klippa gräs, 
plantera blommor med mera. 
Du behöver vara noggrann och får inte 
vara rädd för att behöva ta i, samtidigt 
som man behöver ha ett bra service-
sinne och lugn när man möter besökare 
som kommer till våra kyrkogårdar. Det 
är en fördel om du fyllt 18 år, då detta 
krävs för vissa av våra maskiner. 
Vill du veta mer?
Kontakta David Palmblad, arbetsledare 
på våra kyrkogårdar, på telefon 0380-
777 55, så berättar han mer. 
Låter det intressant?
Skicka då in ett brev till oss, skriv några 
rader om dig själv, din ålder och kon-
taktuppgifter, så kanske det är du som 
jobbar hos oss några veckor i sommar.
Ansök idag!
Ansökan skickas till epost:  
nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se.  
Märk ansökan med ”Sommarjobb -22”. 

Bringetofta församlingskår
Nästa kårmöte: 8 mars kl. 10.00 i Götenstorp. Välkomna!


