
Här kommer en vårhälsning från 
Nässjö pastorat & våra församlingar 
i Almesåkra, Barkeryd-Forserum, 

Bringetofta, Malmbäck,  
Norra Sandsjö och Nässjö. 

Sannerligen! I din hand har du  
nu vårt nya pastoratsblad, en  
hälsning från Nässjö pastorat,  
med en översikt på vad som  

händer i våra kyrkor. 

Vi fortsätter följa myndigheternas 
rekommendationer och har,  

liksom alla andra i vårt samhälle, 
tänkt om och ställt om vår  

verksamhet. Varje dag hoppas och 
ber vi att smittan skall minska  

och att vi åter skall kunna träffa 
våra vänner och att vi skall kunna 

bjuda in dig till gudstjänst. 

Kyrkklockorna fortsätter att ringa, 
som en påminnelse om att kyrkan 
finns där mitt i denna oro och kris, 

och vi stänger inte våra kyrkor. 

Kom in till Öppen kyrka (se  
schema på nästa sida) för egen an-

dakt, bön, ljuständning eller bara för 
att sitta ned en stund. Max 8  

personer får samlas samtidigt. I 
kyrkan finns någon som möter dig, 
personal och/eller kyrkvärdar. Våra 
kyrkor är även öppna på vardagar, 

när personal finns i eller nära.

Har du frågor och funderingar,  
så kan du alltid ringa till oss på  

telefon 0380-77700.
Samhällsinformation
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Händer i Nässjö pastorat

Nattvard med föranmälan

På söndagarna, i samband med Öppen kyrkan,  
erbjuder vi nattvard/mässa med föranmälan.  
Anmälan tas emot på vardagar kl. 10.00-13.00  
på telefon 0380-777 00. 
Obs! Max 8 personer i kyrkan samtidigt. Gäller även vid nattvard.  

OBS! Pga rådande pandemi kan ändringar komma med mycket kort varsel! 

Vi ber tillsammans - Morgonbön

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

Även om vi nu inte kan samlas alla tillsammans, så kan  
vi var och en tända ett ljus vid vårt bord hemma och  
be för varandra, för vårt pastorat och för vår värld. 

Söndag 11 april - 2 i påsktiden
10.00-12.00 Bodafors kyrka 
11.00-14.00 Nässjö kyrka 
18.00-19.00 Barkeryds kyrka
Lördag 17 april
11.00-13.00 Bringetofta kyrka
Söndag 18 april - 3 i påsktiden
10.00-12.00 Malmbäcks kyrka 
11.00-14.00 Nässjö kyrka 
16.00-18.00 Norra Sandsjö kyrka 
18.00-19.00 Forserums kyrka
Söndag 25 april - 4 i påsktiden
10.00-12.00 Bodafors kyrka 
11.00-14.00 Nässjö kyrka 
13.00-14.00 Almesåkra kyrka
Söndag 2 maj - 5 i påsktiden
10.00-11.00 Barkeryds kyrka 
10.00-12.00 Malmbäcks kyrka 
11.00-14.00 Nässjö kyrka 
18.00-19.00 Bringetofta kyrka 
18.00-20.00 Norra Sandsjö kyrka
Söndag 9 maj - Bönsöndagen
10.00-11.00 Forserums kyrka 
10.00-12.00 Norra Sandsjö kyrka 
11.00-14.00 Nässjö kyrka 
13.00-14.00 Almesåkra kyrka

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
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Gudstjänst online
www.svenskakyrkan.se/nassjopastorat 
under ”digitala sändningar” 
eller på facebook 
www.facebook.com/nassjopastorat
Där hittar du också länk till vår podd 
och en himla massa annat. 
Du kan också lyssna på våra andakter 
på Höglandets närradio 103,9 MHz:  
lördagar kl. 06.30, med repris samma 
dag kl. 08.30 och 24.00. 

Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlem-
mar, cirka 21 600 anställda och tusentals 
och åter tusentals frivilligarbetare. Vart 
fjärde år hålls det val då drygt 19 400 
förtroendeuppdrag ska fördelas. 
I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner  
personer som har rösträtt. Det är  
medlemmar som är minst 16 år gamla  
på valdagen den 19 september. 
Läs mer om kyrkovalet på  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Obs! Max 8 personer i kyrkan samtidigt. 

Påskvandring vecka 14 
Det finns fortfarande möjlighet att, denna 
vecka (v. 14), gå en påskvandring och ta 
del av påskens budskap, i några av våra 
församlingar. 
Nässjö kyrka - Vandring i kyrkan, öppet 
vardagar kl. 10-15 och söndag kl. 11-14.
Bodafors - vandra utomhus, skyltat, från 
Emåkyrkan till Bodafors kyrkan. 
Malmbäcks kyrka - öppet dagtid  
vardagar - information om öppettider  
finns på kyrkporten. 

SamhällsinformationSamhällsinformation

Ett samtal  Ett samtal  
om...om...

I detta nya nyhetsbrev från Svenska 
kyrkan i Nässjö pastorat bjuds du in till 
”Ett samtal om…”.  
”Ett samtal om…” kommer att ledas av 
någon präst, diakon eller lekman och 
handla om livet - hur bibelns och  
kyrkans budskap blir del av vardagen. 
Vi kommer att ta upp olika ämnen som  
t.ex. texterna inför söndagen, dopet,  
delaktighet eller något annat intressant. 
Det krävs att du har tillgång till dator 
eller till en sk. smart mobil. 
Vill du bli inbjuden?
Tid, datum, anmälan och mer  
information hittar du på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/ 
nassjopastorat/ett-samtal-om

Nässjö pastorats kyrkogårdar informerar:
Denna vecka, vecka 14, börjar vi vårstäda på våra kyrkogårdar. Prydnader såsom ljung, granris och  

kransar tas bort på de gravar som vårdas av pastoratet. Vi ser gärna att ni hämtar hem era gravlyktor.  
Om ni har frågor, ring vår expedition på telefon 0380-777 00.

Öppen kyrka 
max 8 personer i kyrkan samtidigt


