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En  
hälsning i  

”maj, sköna maj”  
med gudstjänstkalender  

till alla er som bor i 
församlingarna Almesåkra,  

Barkeryd-Forserum,  
Bringetofta, Malmbäck,  

Norra Sandsjö   
och Nässjö.



Tisdag 10 maj
18.00 Vardagsmässa i Nässjö kyrka
Onsdag 11 maj
18.30 Vardagsmässa i Bodafors kyrka
Lördag 14 maj
16.00 Tillsammansdag med gudstjänst i Bringetofta kyrka 
 För alla åldrar. Dopuppföljning, bibelutdelning,  
 korvgrillning och tipspromenad.
Söndag 15 maj – 5.e söndagen i påsktiden
10.00 Gudstjänst i Malmbäcks kyrka
10.00 Gudstjänst i Forserums kyrka
11.00 Mässa i Nässjö kyrka
Tisdag 17 maj
18.00 Vardagsgudstjänst i Nässjö kyrka
Lördag 21 maj
10.00 Konfirmation med mässa i Nässjö kyrka
14.00 Konfirmation med mässa i Nässjö kyrka
Söndag 22 maj - Bönsöndagen
10.00 Tillsammansdag med gudstjänst i Almesåkra kyrka 
 För alla åldrar. Bibel- och dopsmyckesutdelning.  
 Sång av Ally och Anna-Karin Ahlstedt.
11.00 Gudstjänst i Nässjö kyrka
14.00 Gudstjänst i Fredriksdals kyrka
16.00 Mässa i Bodafors kyrka
18.00 Musikgudstjänst i Nässjö kyrka  
 ”Nu sjunger våren” med Optimistkören
Tisdag 24 maj
18.00 Vardagsmässa i Nässjö kyrka
Torsdag 26 maj – Kristi himmelsfärds dag
08.00 Gökotta på Huluberget, Almesåkra
08.00 Gökotta i Forserums hembygdspark
08.00 Gökotta på Runåsen, Norra Sandsjö 
 Norra Sandsjö-Bodafors kyrkokör.  
 Tobias Palmlöw trumpet
10.00 Friluftsgudstjänst i Gissarps sommarhem
11.00 Konfirmation med mässa i Barkeryds kyrka
18.00 Sång- och musikgudstjänst i Bringetofta kyrka
Söndag 29 maj – Söndagen före pingst
11.00 Mässa i Nässjö kyrka
16.00 Mässa i Malmbäcks kyrka
18.00 Mässa i Forserums kyrka

Tisdag 31 maj
18.00 Vardagsmässa i Nässjö kyrka
Söndag 5 juni – Pingstdagen
11.00 Mässa i Nässjö kyrka
14.00 Konfirmation med mässa i Norra Sandsjö kyrka
18.00 Mässa i Barkeryds kyrka
18.00 Musikgudstjänst i Nässjö kyrka  
 ”En sång om sommaren” med Young Voices
Lördag 11 juni
18.00 Allsång vid sjökanten i Norra Sandsjö
Söndag 12 juni – Heliga trefaldighets dag
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Bodafors kyrka  
 Medverkan av barnkörerna och Mr Goran.  
 Bibelutdelning, invigning av processionskors mm
11.00 Gudstjänst i Nässjö kyrka
14.00 Mässa i Fredriksdals kyrka
14.00 Gudstjänst i Götenstorp, Bringetofta
Söndag 19 juni – 1.a söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst i Norra Sandsjö kyrka
11.00 Mässa i Nässjö kyrka
15.00 Ekumenisk gudstjänst i Forserums hembygdspark
16.00 Gudstjänst i Almesåkra kyrka
18.00 Gudstjänst i Malmbäcks kyrka

GudstjänstkalenderGudstjänstkalender  
OBS! Med reservation för ändringar med mycket kort varsel. OBS! Med reservation för ändringar med mycket kort varsel. 
Musikgudstjänster och många av våra samlingar presenteras i samarbete med Studieförbundet SensusMusikgudstjänster och många av våra samlingar presenteras i samarbete med Studieförbundet Sensus

ALLSÅNG VID SJÖKANTEN
Norra Sandsjö lördag 11 juni kl. 18.00

Anna-Karin och Micke Ahlstedt
Vid regn så flyttar vi in i kyrkan

NU SJUNGER VÅREN
Musikgudstjänst i Nässjö kyrka 

söndag 22 maj kl. 18.00
           Optimistkören, Malin Ellbrant, trumpet, Eva-Marie  
            Nilsson, piano, samt Marianne Liderfelt, körledare.

EN SÅNG OM SOMMAREN
Musikgudstjänst i Nässjö kyrka 

Pingstdagen, söndag 5 juni kl. 18.00
Ungdomskören Young Voices och Monica Gango, cello

Vi ber tillsammans. Morgonbön
i Malmbäcks församlingshem kl. 09.30 torsdagar och  

i Nässjö kyrka kl. 09.00 måndag, tisdag, torsdag, fredag.



Bringetofta församlingskår
17 maj kl. 10.00 i Götenstorp - Städdag och kårmöte

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 - BRINGETOFTA 
Vi träffas vid Bringetofta församlings-
hem/kyrka kl. 10.00 tisdagarna den 

10 maj, 24 maj och 7 juni, för kubbspel 
eller något annat kul. 

CAFÉ 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. 

PROMENADTRÄFF I FORSERUM 
varannan tisdag jämna veckor kl. 14.00, 

till och med 31 maj. 

VÅFFELKVÄLL
Långåsa ungdsomgård

Tisdagarna 14 juni  
och 16 augusti kl. 18.00

MUSIKCAFÉ
Bringetofta tisdag 14 juni kl. 18.00

”Hanna Cordelia öppnar eld” 
- teater med Carina Jarlsbonde

Ekumenisk gudstjänst & sommarfest
Söndag 12 juni kl. 10.00
Var? Bodafors kyrkpark (vid dåligt väder: Bodafors kyrka)
Medverkan av Barnkörerna 
och Mr Goran. 
Barnens bibelutdelning till de 
som är eller ska bli 6 år,  
invigning av processionskors 
 - Stiftet 850 år, Bodafors 
kyrka fyller 50 år. En liten 
Disneymusikal. Kyrkkaffe  
med fikapåse och mer kul  
med Mr Goran. 

Under året 2022 firar Norra Sandsjö församling sammanlagt 250 
år av kyrklig verksamhet! Bodafors kyrka firar 50 år, kyrkorgeln i 
Norra Sandsjö kyrka 40 år, Kyrkliga syföreningen 80 år och Norra 
Sandsjö-Bodafors kyrkokör 80 år. Detta kommer uppmärksammas 
på olika sätt under hela året 2022. 

Mr Goran gästar oss och  
förmedlar bibelns budskap genom 
trolleri och ballonger. 

Orgeldagar på Höglandet 18-19 juni 2022
Mer information:  

www.svenskakyrkan.se/nassjopastorat/orgeldagar22

gott & gott & 
blandatblandat

❇

DAGLEDIGTRÄFF I MALMBÄCK 
i Klockargårdskyrkan, Malmbäck  

torsdag 19 maj kl. 14.30

SOPPLUNCH I BODAFORS 
Bodafors församlingshem  

måndag kl. 12.00 den 9 maj

LUNCHMUSIK  
& SOPPLUNCH I NÄSSJÖ 

Torsdag 12 maj (obs! ändrat datum) 
Lunchmusik i Nässjö kyrka kl. 11.30 
Sopplunch i Mariagården kl. 12.00

FREDAX I BARKERYD 
Sista fredagen varje månad träffas vi  

i Barkeryds församlingshem. 
Nästa träff:  27 maj kl. 18.00

TÅRTBUFFÉTÅRTBUFFÉ
Forserums  Forserums  

församlingshemförsamlingshem
Tisdag 21 juni kl. 14.30Tisdag 21 juni kl. 14.30

Musikprogram med  
Lena Widén och  

Ann-Christine Olsson

Välkomna!

Höglandets Närradio 103,9 MHz
Hör våra andakter på lördagar kl. 06.30-07.00,  

med repris kl. 08.30 och 00.00 samma dag,  
eller lyssna när du själv vill på http://hoglandetsnarradio.se/ 

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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TACK FÖR ATT DU ÄR MEDLEM! 
Vad är diakoni?
Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans  
sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet 
möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter  
oss i Jesus Kristus.
I Nässjö pastorat vänder vi oss i diakonin till den som behöver någon att tala med, är ensam, ung 
eller gammal, är i sorg efter en förlust, funderar kring tro, liv eller död, vill ha förbön, vill ha stöd 
och hjälp med att få vardagen och livet att gå ihop. 
Diakonin utövas av ”vanliga” människor i församlingen som ställt sin tid och kraft till förfogande i till exempel besökstjänst, 
uppvaktningsgrupp med mera, av församlingens diakoner eller diakoniassistenter som har utbildning för dessa uppgifter 
och har goda erfarenheter av yrket och av församlingens präster. 
Du hittar mer information på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/nassjo eller ring oss på telefon 0380-777 00  
så berättar vi mer. Och detta är bara en liten del av vad som ingår i medlemspengen, mot diakonala gärningar. 

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

PROJEKTKÖRER
Välkommen till höstens körprojekt:
* THE BEST *
Det första börjar lördag 3 september 
och då kommer vi att sjunga hits från 
80-talet, låtar av Tina Turner, ABBA, 
Galenskaparna m.fl. Det blir övning sam-
manlagt 7 lördagar mellan kl. 10-12 och 
avslutas med en konsert i Nässjö kyrka 
söndagen den 13 november tillsammans 
med ett kompband. 
Inga förkunskaper krävs, du kommer att 
få tillgång till ljudfil.
* KLASSISKT VERK * 
Nästa körprojekt börjar i november eller 
december och då blir fokus på något 
klassiskt verk av förslagsvis Bach,  
Mozart, Vivaldi, Rutter eller någon  
annan kompositör. Det kommer att bli 
övningar 2-3 lördagar i månaden  
kl. 10-12 fram till konsert i april 2023. 
Till detta projekt krävs viss  
notläsningskunskap och körvana.
* * *
Är du intresserad av något eller av båda 
ovanstående projekt kontakta gärna 
körledare Sofia Johansson telefon  
0380-777 21 eller på epost till  
sofia.johansson@svenskakyrkan.se för 
mer information och anmälan. 

Program för sommarkyrkorna är under planering.  
Mer information kommer. 

SOMMARLOVSKUL I BODAFORS!
För fjärde året bjuder LOVGRUPPEN in dig som är 7-13 år till några dagar under 

vecka 24-25 med kul aktiviteter, upplevelser och gemenskap i Bodafors. 
Aktiviteterna, som är gratis, får man anmäla sig till. Begränsat antal platser. 

Mer information hittar ni på www.svenskakyrkan.se/nassjo. 
Frågor? Kontakta Carina på telefon 0380-777 39. 

Arr: Svenska kyrkan i Bodafors tillsammans med Bodafors Orienteringsklubb (BOK), Bodafors Scoutkår, 
Bodafors Sportklubb (BSK), Emåkyrkan, Fiskeklubben GRIMMEN och samhällsföreningen. 

🌺  SOMMARKYRKOR  🌺

DAGKOLLO I GISSARP
Sommarvecka med dagkollo i Gissarp! En vecka med lek, pyssel, sång,  

bibelberättelser, skoj, bad och möjligheten att träffa nya kompisar! 
Vecka 24, 25, 26 för dig som nu går i klass F-2 & vecka 32 för dig som går i klass 3-5. 

Vecka 33 är det ungdomskollo för dig som nu går i klass 6-8. 
Avgift: 100 kr/vecka vilket inkluderar mat alla dagar och buss t/r.  

Begränsat antal platser.  Anmälan öppnar 9 maj på www.svenskakyrkan.se/nassjo
Frågor?  

För dagkollo v 24-26 & 32: kontakta Marie-Louise på telefon 0380-777 36 
För ungdomskollo v 33: kontakta Frida telefon 0380-777 29

Foto: M
adelen Zander /Ikon

Sommarkyrka  
i Malmbäck
16 juni - 19 juni

Sommarkyrka  
i Almesåkra
30 juni - 3 juli

Sommarkyrka  
i Norra Sandsjö

18 augusti - 21 augusti


