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En hälsning  
till alla er som bor  

i Nässjö pastorat & i våra 
församlingar i Almesåkra, 

Barkeryd-Forserum,  
Bringetofta, Malmbäck,  

Norra Sandsjö   
och Nässjö.



Gudstjänst onlineGudstjänst online

www.svenskakyrkan.se/nassjopastorat www.svenskakyrkan.se/nassjopastorat 
under ”digitala sändningar” eller på facebook: under ”digitala sändningar” eller på facebook: 
www.facebook.com/nassjopastoratwww.facebook.com/nassjopastorat

Där hittar du också länk till vår podd och en himla  Där hittar du också länk till vår podd och en himla  
massa annat. massa annat. 

Du kan också lyssna på våra radioandakter  Du kan också lyssna på våra radioandakter  
på Höglandets närradio 103,9 MHz:  på Höglandets närradio 103,9 MHz:  
lördagar kl. 06.30,  lördagar kl. 06.30,  
med repris samma dag kl. 08.30 och 24.00. med repris samma dag kl. 08.30 och 24.00. 

I en tid av pandemi och restriktioner...
När detta blad går i tryck har vi precis fått veta att restriktionerna, där max åtta personer får träffas samtidigt, är för-
längda till mitten av maj. Därför har vi fått ställa in våra gökottor/friluftsgudstjänster vid Kristi himmelsfärds dag. 

Hur ser det ut efter den 17 maj? Får vi öppna för gudstjänst då? Det vet vi inte i skrivande stund. Vi skriver gudstjänst 
i vår kalender nedan, men om restriktionerna kvarstår kommer nedan gudstjänster fortsatt vara ”Öppen kyrka” med 
minst en timma öppet efter nedan utsatt tid, där max åtta personer får samlas samtidigt. 

Mässa med föranmälan. På söndagar, vid Öppen kyrka, erbjuds du att ta emot nattvard med föranmälan.  
Anmälan tas emot vardagar kl. 10-13 på telefon 0380-777 00. 

Nedan kalender är skrivet med stor reservation för ändringar. 
För aktuell information hänvisar vi till vår hemsida och till våra anslagstavlor. 

ÖPPEN KYRKA
Torsdag 13 maj 
Kristi himmelsfärds dag
10-12 Bringetofta kyrka 
11-14 Nässjö kyrka 

Söndag 16 maj 
Söndagen före pingst
10-12 Bodafors kyrka 
11-14 Nässjö kyrka 
18-20 Malmbäcks kyrka

KALENDER
Söndag 23 maj 
Pingstdagen
10.00 Gudstjänst  
Forserums kyrka
10.00 Gudstjänst 
Almesåkra kyrka
11.00 Gudstjänst 
Nässjö kyrka
18.00 Gudstjänst 
Norra Sandsjö kyrka

Söndag 30 maj 
Heliga trefaldighetens dag
10.00 Tillsammansguds-
tjänst, Malmbäcks kyrka
10.00 Gudstjänst 
Barkeryds kyrka
11.00 Gudstjänst  
Nässjö kyrka
18.00 Gudstjänst 
Bringetofta kyrka

Söndag 6 juni 
1.a sön. efter trefaldighet 
& Nationaldagen
10.00 Gudstjänst  
Norra Sandsjö kyrka
11.00 Gudstjänst  
Nässjö kyrka
16.00 Gudstjänst  
Almesåkra kyrka
18.00 Gudstjänst  
Barkeryds kyrka

Söndag 13 juni 
2.a sön. efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst  
Forserums kyrka
10.00 Gudstjänst  
Norra Sandsjö kyrka
11.00 Gudstjänst  
Nässjö kyrka
14.00 Gudstjänst  
Götenstorp (Bringetofta)

Söndag 20 juni 
3.e sön. efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst  
Norra Sandsjö kyrka
16.00 Gudstjänst  
Almesåkra kyrka
18.00 Gudstjänst 
Fredriksdals kyrka

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.

Behöver kyrkan mig?
Svar: JA!

Vi har alltid plats för dig som vill engagera dig och 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. 

•	 Kyrk- och gudstjänstvärdar
•	 Besöks- och uppvaktningsgrupper
•	 Körsångare
•	 After School och andra barngrupper
•	 Bärarlag vid begravningar

Kontakta oss så berättar vi mer. 
Vi finns på telefon 0380-777 00 samt på  
epost nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Konfirmationer 2021
Konfirmander har under 
året 2020-2021 fått  
träffas på ett annorlunda 
sätt och i ibland har under-
visningen varit helt digital. 

Vid konfirmationerna  
kommer vi bara kunna 
bjuda in de allra närmaste, 
men konfirmerade  
kommer de att bli. 

Barkeryd 13 maj 
Norra Sandsjö 29 maj 
Nässjö 20 juni



Ett samtal om...Ett samtal om...
”Ett samtal om...” är ett digitalt möte  
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, surfplatta  
eller en sk. smart mobil. Anmälan gör du på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/nassjopastorat/ett-samtal-om

När vi fått din anmälan kommer ett mejl till dig som ger 
dig mer information samt datum och tid för första  
träffen. På första träffen bestämmer vi vilka dagar och 
tider som passar bäst för gruppen och då har vi också 
möjlighet att bjuda in fler till kommande träffar.

Väl mött i ”Ett samtal om….” 

/Clas

Någon att tala med?
SAMTAL

Känner du oro, stress eller sorg, eller bara vill bolla med 
någon kring dina funderingar? Ring till oss på telefon 
0380-777 00, så hjälper vi er vidare till någon av vår 
personal inom diakoni, eller till en präst.

JOURHAVANDE PRÄST

På helger och kvällar kan det vara svårt att nå någon när 
man som mest behöver prata med någon.  
Ring 112 och be att få prata med en präst,  
så kopplar de dig vidare.

Sommarlov & dagkollo!Sommarlov & dagkollo!
Välkomna att ha kul i vårt sommarhem i Gissarp! En vecka 
full med skoj, lek, bad, sång, bibelberättelser och möjlig-
heten att träffa nya kompisar. 

Dagkollot är indelat i grupper för klass F-2 och 3-5 samt 
ungdomskollo för dig i klass 6-8. 

Kostnad: 100 kr/vecka. I avgiften ingår mat alla dagar, 
samt buss (utom en kväll när föräldrar hämtar). 

Du anmäler dig via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/ 
nassjopastorat/dagkollo-gissarp-2021 under perioden 
10-31 maj. Det är många som vill vara med, så man får 
bara anmäla sig till en vecka! 

OBS! Antalet platser är begränsade!

Om du har frågor,  
ring oss på telefon 0380-777 38. 

Frälsarkransvandring i Nässjö
Välkommen att gå en vandring i  
Frälsarkransens spår, inne i Nässjö  
kyrka, med bibelord, böner och  
reflektioner. Vid varje tavla, på  
vandringen, finns en qr-kod att  
skanna för att höra tillhörande sånger.

Det är aldrig för sent att låta döpa sitt barn, eller sig själv!
Att döpas är att välkomnas in i en ny gemenskap, en gemenskap som sträcker sig 
genom alla tider och kyrkor över hela världen, och du blir en del av församling och 
Kristi familj. Vi vet att dop ibland blir uppskjutna av olika skäl. Man vill samlas till 
fest, men något annat kommer ivägen (inte minst nu i coronatider), tiden går och 
barnet blir större. Plötsligt har barnet vuxit ur den lilla dopklänningen. 

I Sverige är barndop det vanligaste, men många döps också som unga eller som 
vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. Alla är välkomna, och vi löser det här 
med dopkläder. Kanske kan man använda ett lucialinne om dopklänningen blivit för 
liten, eller så kan man välja något plagg som man tycker om. Man måste inte ha en 
viss sorts kläder för att bli döpt. Kom som du är. 

Du är alltid välkommen med dina frågor och funderaringar. Du kan prata direkt  
med någon av våra präster, eller ringa till vår expedition på telefon 0380-777 00. 

Promenadträffar i Forserum
Varannan tisdag (ojämna  
veckonummer) tar vi en  
promenad tillsammans.  
Om vi blir fler än 8 går vi i olika 
grupper. Start och samling vid 
Forserums församlingshem 
klockan 14.00. Välkomna!

Fo
to

: A
le

x 
&

 M
ar

tin
/I

KO
N

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



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 2021-02, maj 2021
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: Gustaf Hellsing/IKON
Bladet ges ut till samtliga hushåll i Nässjö pastorat. 
Upplaga: 15000 ex. 

SamhällsinformationSamhällsinformation

Det här är kyrkovalet

Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, cirka  
21 600 anställda och tusentals och åter tusentals frivil-
ligarbetare. 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.

För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. 
För att kunna kalla sig folkkyrka måste ju folket vara med 
och styra. Det gör man på tre olika nivåer: lokalt, regio-
nalt och nationellt. Parallellt med de nivåerna finns också 
ett religiöst, teologiskt, ledarskap i form av kyrkoherdar, 
biskopar och ärkebiskopen.

Kandidater och nomineringsgrupper

Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandida-
ter. De representerar olika nomineringsgrupper. Nomine-
ringsgrupperna driver de frågor som de tycker är viktiga 
för Svenska kyrkan och i kyrkovalet röstar man på de 
nomineringsgrupper och kandidater som man tycker bäst 
representerar ens egna åsikter. 

Det lokala valet

På den lokala nivån är det kyrkofullmäktige som man 
väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är 
som församlingens eller pastoratets styrelse. Där sitter 
också kyrkoherden med, som leder församlingens arbete. 
Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar medlem-
marna mest. Det handlar till exempel om vad församling-
en ska arbeta mer med, om det är nya inriktningar och 
stora satsningar som ska göras, eller om det är verksam-
heter som ska läggas ned eller slås ihop. Ska församling-
en samarbeta med det lokala flyktingboendet? Ska det 

göras en stor satsning på barn som lever i fattigdom? Ska 
församlingen anställa ytterligare en diakon för att utöka 
hembesöksverksamheten hos äldre och sjuka? Det är 
sådana frågor som beslutas om på lokal nivå.

Det regionala valet

På regional nivå väljer man ledamöter till stiftsfullmäktige. 
Det finns 13 stift och deras uppgift är att stötta försam-
lingarnas arbete och att se till att församlingarna följer 
lagar och regler som finns om deras verksamhet. Ska en 
kyrka renoveras kan stiftet hjälpa till med expertiskun-
skap. Finns stora behov som till exempel många hemlösa, 
kan stiftet samordna hjälpinsatser. Stiften utser också 
församlingar som bedriver verksamhet på finska, samiska 
och teckenspråk till exempel.

Det nationella valet

Högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan är Kyrko-
mötet med 251 ledamöter. Det har möten två gånger om 
året och kan jämföras med riksdagen. Här tas principiella 
beslut som är viktiga. Vilka psalmer ska finnas i psalmbo-
ken? Hur ska gudstjänsterna genomföras? Vilka riktlinjer 
ska finnas för Svenska kyrkans arbete för klimatet? Det 
är exempel på frågor som kyrkomötet har hand om.

Kyrkostyrelsen ansvarar för kyrkovalet

När kyrkomötet inte sammanträder är det kyrkostyrel-
sen som leder det nationella arbetet. Det är kyrkomötet 
som utser de 14 ledamöterna och ärkebiskopen är dess 
ordförande. 

Kyrkostyrelsen ansvarar för att kyrkovalet genomförs. De 
ser till att det finns ett valkansli som arbetar med valet. 
Valkansliet börjar arbeta flera år innan valet ska genom-
föras. Det krävs mycket arbete för att hålla ihop alla in-
blandade. Det är över fem miljoner personer som har rätt 
att rösta. I år har 761 nomineringsgrupper och  
ca 27 000 kandidater registrerat sig. Det finns 612 
valnämnder, som ansvarar för valen på lokal nivå, 13 stift 
som ansvarar för valen på regional nivå och tusentals 
frivilligarbetare.

Text: Jiang Millington 
Bild: Magnus Aronson/IKON


