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Efter Pandemin, finns det tillståndet? Åtminstone kan vi  
konstatera att när allt fler vaccinerat sig uppträder ett mer 
normalt läge och vi kan börja fungera igen som sociala  
varelser. Men det kanske är så att världen aldrig mer blir 
sig lik. Då är den kristna tron en tillflyktsort eftersom Gud  
är densamme igår, idag och i framtiden. Gud är till sin natur 
oföränderlig. Det är en trygghet men Gud vill att vi skall  
förändras och det är en utmaning. När pandemier förändrar 
det normala kan vi som lutar oss mot Gud få kraft att i 
denna nya situation orientera oss och inte tappa fattningen. 

  

Samhällets skjutningar utgör ett tecken på att många  
tappat fattningen. Detta besinningslösa våld kan aldrig  
accepteras men det jag saknar i den mediala diskussionen 
är kyrkans röst. Vi i kyrkan har marginaliserats och förvän-
tas endast närvara vid plötsliga och oväntade katastrofer. 
Men jag vet att kyrkans närvaro i familjen ger stabilitet och 
det är något som skapar frid.  
Jesus är ju fridsfursten. Ordet furste uttrycker makt och 
Jesus har också all makt i himmelen och på jorden. Frid 
uttrycker ett tillstånd av trygghet och eftersom Jesus  
besegrat döden har han möjlighet att ge oss den frid som 
övergår allt vårt förstånd. 

  

Kyrkans pulsslag i våra bygder, Göteryd, Pjätteryd och  
Hallaryd är följande; att söndag efter söndag kalla till  
gudstjänst, som hon har gjort i nästan 1000 år. Sedan vill  
vi gå ut i diakoni och mission, vi vill undervisa om den 
kristna tron. Vi vill lovprisa Gud. Kyrkan fullföljer sitt fyr- 
faldiga uppdrag, att fira gudstjänst, undervisa och utöva 
diakoni och mission för att vi alla skall få tro, hopp och  
kärlek. Detta pulsslag är djupast sett samhällets ryggrad 
och ger en oerhörd stabilitet. 

  

I höst är det kyrkoval. Rösta på de personer du har förtro-
ende för. På sista sidan finns mer information om när du 
kan rösta. I höst startar också vår verksamhet under vec-
korna upp, allt från husförhör i Göteryd till konfirmations-
läsning i samarbete med Älmhults församling samt körsång 
och syförening. Jag vill personligen slå ett slag för vår barn- 
och ungdomskör i Hallaryd som startar upp 5 oktober  
kl. 16:30-17:30 (fika från 16:00) under ledning av Annica 
Heerman, Max Kristiansson, med hjälp av Marguerite  
Nilsson, Britt-Marie Lindstrand och Eivor Lundin. Dessa fem 
personer, två anställda och tre ideella inbjuder alla barn 
och unga i åldrarna 4 år och uppåt till körsång varannan 
onsdag i Betel. Detta är fantastiskt! Jag är så tacksam att vi 
har anställda och ideella sida vid sida som gör att vi kan 
genomföra denna satsning. Det ger hopp inför framtiden! 

 
Karl-Henrik Wallerstein 

Kyrkoherde 

Du som fyllt 16 år senast på  
valdagen och är medlem i Svenska 
kyrkan får rösta i  kyrkovalet. 
Du kan rösta i tre val. 

 

Gul valsedel: 
KYRKOMÖTET – NATIONEN  
Kyrkomötet är som Svenska 
kyrkans riksdag. Kyrkomötet har 
251 ledamöter. De beslutar 
om frågor som ska gälla  
för Svenska kyrkan  
i hela Sverige. 

 

Rosa valsedel  
STIFTET – REGIONEN Svenska 
Kyrkan är indelad i 13 stift. Vi 
tillhör Växjö stift. 
I stiftsfullmäktige tas beslut som  
gäller stiftet. Stiftens uppgift är att 
stötta församlingarna. 
 

Vit valsedel: 
KYRKOFULLMÄKTIGE – DITT NÄRMASTE VAL  
Kyrkofullmäktige tar beslut 
som påverkar din närmaste 
församling och pastorat. 
I Göteryds pastorat finns det 
bara en lista att rösta på, 
men genom att du har möj-
lighet att personrösta ge-
nom att sätta kryss på upp 
till tre av kandidaterna kan 
du ändå påverka vilka som 
ska fatta besluten. 

 

Nomineringsgrupper:  
De grupper som man röstar 
på i kyrkovalet kallas nomi-
neringsgrupper. För att få 
reda på vilka kandidater det 
finns på de olika listorna till 
kyrkomötet och stiftsfull-
mäktige kan du gå in på 
www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval och klicka fram till 
din församling.  
Där finns också mer  
information om valet. 
 

Öppettider i vallokaler och röstmottagningsställe finns på 
sista sidan i församlingsbladet. 



 

Hänt i pastoratet 

   

  Webbsida:  www.svenskakyrkan.se/goteryd  
 

  Vi finns också på Facebook och YouTube,  
   sök ”Göteryds pastorat”   

 

Pastorsexp. Göteryd, expeditionstid onsdagar  9-11            0476-30001 
STÄNGD FÖR FYSISKA MÖTEN TILLS VIDARE 
Kansliet nås per telefon och mail. 
Hembygdsvägen 4, 34397 Älmhult,  e-post: goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se 
 
 

Kyrkoherde      Karl-Henrik Wallerstein  0476-22801  (SMS: 070-5438303) 
Komminister    Per-Rune Svenson  0476-56177��(SMS: 072-2363011)  
 

Kanslist, bl.a. frågor om 
gravrätter o skötsel  Lena Niklasson 0476-22802 
 

Diakonisassistent  Linda Persson    0476-22804  (SMS: 0703728641) 
 

   

Kantorer  Annica Heerman    0476-22806  (SMS: 0730849605) 
  Max Kristiansson     0476-22803  (SMS: 0703728640) 
 

Vaktmästare   Per-Anders Nilsson 0479-72225   (SMS: 0703728639) 
  Anders Svensson 0476-22805   (SMS: 0730826149) 
  Johanna Svensson        0476-22809   (SMS: 0761321917) 
  Kim Augustsson 0476-22808   (SMS: 0730683564) 

Till din tjänst i Göteryds pastorat 

Några onsdagar mitt i sommarvärmen hade vi, tillsammans med 
Dag Sandahl, spännande lunchsamtal med utgångspunkt från 
några av Anders Bylanders essäer. 

En askgravplats har anlagts norr om Göteryds 
kyrka. Kantsten i granit har formats till en  
åttkantig plats. 
Rabatten sköts av kyrkan och det kommer att 
planteras perenna blommor, rabatten får också 
ett fågelbad. 
Urnorna grävs ned utanför kanten och en brons-
platta skruvas fast i granitkanten med namn 
födelseår och dödsår. 
Vid varje sten finns plats för 4 urnor alltså 32 st 
runt hela platsen. Makar kan ligga bredvid 
varandra. 
Platsen upplåts i 25 år. Likadana vaser och ljus-
lyktor kommer att handhas vid askgravplatsen. 

Hallaryds spelmanslag med  
coronaavstånd på Björkö i midsommartid. 

Äntligen  
kunde  
vi ha  
sommar-
gudstjänst 
och duka upp 
kaffebordet  
i det vackra  
Emanuels-
kapellet i  
Ängaholmen. 



Nu startar körverksamheten igen! 

   

Våffelcafe på Diakonicentralen, 
Delary  

 

Onsdagar 13-15 med start 18/8, 
och följande onsdagar 25/8, 1/9 

och 8/9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Onsdagscafé i Pjätteryd 
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Kyrkokören i Göteryd-Pjätteryd, torsdagar kl 19-21. 
 

Om restriktionerna tillåter, planerar den lilla trevliga kören  
att starta sina ordinarie övningar den 23/9 i Göteryds för-
samlingshem.  
Liten kör vill gärna bli större kör så välkommen till oss, du som 
funderat över om det inte är dags att äntligen börja sjunga i 
kör igen! Vi är flest damer så alla stämmor är välkomna! Vi 
sjunger 1-2-3-stämmigt, inte alltför svårt. Vi lär oss nytt och 
har roligt under tiden. Det händer också att vi har fika. Det är 
viktigt med pratstund!  
 

Övningslokalen alternerar mellan Göteryds församlingshem 
och Pjätteryds kyrka, med start i Göteryd. Välkommen till oss! 

 

Annica Heerman, körledare 

Hallaryds kyrkokör 
 

Nu drar vi äntligen igång! 
Varmt välkommen till kör-
starten kl. 19:00-20:30  
Onsdagen den 1 september 
i Sockenstugan i Hallaryd! 
 

Vår anrika kör präglas av en 
varm och inbjudande gemen-
skap med låga trösklar där vi 
utvecklas tillsammans genom 
sången och har kul längs 
vägen. Nu i höst så hoppas vi 
bl.a. att genomföra 2021 års 
upplaga av populära Sånger i 
Advent i samarbete med  
Betelkyrkan i Hallaryd och 
dessförinnan så har vi även  
en orgelinvigning med Biskop Fredrik i Hallaryds kyrka 
att se fram emot! 
 

Är du sugen på att börja sjunga i kör? Då kan du nå vår 
körledare Max på max.kristiansson@svenskakyrkan.se  
eller på 0476-228 03, vill du skicka sms så kan du nå 
honom på detta numret istället: 070-372 86 40. Inga 
tidigare färdigheter inom sång krävs och om du/ni har 
någon fråga eller två, så tveka inte att höra av dig, så 
svarar han mycket gärna på dessa.  
 

Under våra körövningar håller vi avstånd, god hand-
hygien och följer gällande lagar, förordningar samt 
FHM:s rekommendationer - allt för vårt eget och  
andras bästa! 

Hallaryds kyrkokör med körledare Max.  

Grillkväll i  
Hembygdsparken med  

Hallaryds kyrkokör 

Husförhör i Göteryds församling hösten 2021 
Senast Göteryds församling hade husförhör var hösten 2019. Nu är 
det dags igen och temat för i år är boken ”En värld av Himmelskt 
ljus”. Boken kan hämtas på pastorsexpeditionen men den delas 
också ut i samband med husförhöret. Anmälan till husförhör görs till  
goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se Vi bjuder på enkel fika!  
Dag för husförhöret är onsdagar och tiderna är 18:30 till 20:00.  
 

Jämnhults Skolrote 22/9 i Skrytbygget. Benny och Britt Tuvesson 
värdpar. Jämnhult, Burhult, Snärhult, Prästabygd, Gårdstaköp, 
Elisköp, Slagersköp 
 

Fagerhults Skolrote 29/9 på Askenäs säteri. Jacob och Maria Malm-
ros värdpar. Fagerhult, Bårshult, Hällhult, Tiakölna,  
Liavången, Jonsköp, Askenäs,Fåglanäs 
 

Juddhults Skolrote 6/10 i Judhultsgården. Bengt och Margareta  
Danielsson värdpar. Juddhult, Strömmaköp, Stuvhult, Forreryd,  
Arveka, Käskult, Gösköp, Lunden 
 

Kållaköps Skolrote 13/10 i Göteryds församlingshem.  
Anders och Anna Svensson värdpar.  Kållaköp, Väraberga, Näs,  
Ryfors, Lillaryd, Bjernhult 
 

Sköldsbygds Skolrote 20/10 i Delarygården. Sköldsbygd,  
Kopparebygd, Hylte, Holmseryd, Ängaholmen, Delary 
 

Göteryds Skolrote 27/10 i Göteryds församlingshem. Göteryds 
kyrkby, Hästberga, Sjuhult, Ekenäs, Ramnäs, Hultet, Ljunggårdsköp 
 

Brokhults Rote 3/11 i Göteryds församlingshem. Brokhult, Vareböke, 
Kölshult, Kölaboda, Romarehylte, Skateboda, Lönhult 

 Syföreningen i Göteryd 
 

Startar tisdagen 7 september kl 13:30  
i församlingshemmet. 

Vi välkomnar även nya medlemmar! 



 GUDSTJÄNSTKALENDER  
Pjätteryds kyrka öppnar igen för gudstjänst lördagen den 28/8.   

För aktuell information och eventuella ändringar, se  
www.svenskakyrkan.se/goteryd eller Facebook, Göteryds pastorat.  

 

Kyrkbil: Ragnarsson 0476-13478 

5/9 14:e efter Trefaldighet 
Enheten i Kristus 

09 Stilla Mässa i Pjätteryds kyrka, Svenson 
11 Konfirmationsmässa i Göteryds kyrka, Wallerstein 
16 Musikgudstjänst i Hallaryd, Svenson, Sensommarsång med Annica Heerman 

12/9 15:e efter Trefaldighet 
Ett är nödvändigt 

09 Stilla Mässa i Pjätteryds kyrka, Wallerstein Musik: Ingegerd Beran med vänner.  
11 Gudstjänst för stora och små i Göteryds kyrka, Tuvesson 
11 Ekumenisk gudstjänst i Betelkyrkan, Hallaryd. Wallerstein 

18/9 Lördag  18 Vesper i Pjätteryds kyrka, Svenson 
19/9 16:e efter Trefaldighet 
Döden och livet 

11 Lovsångsmässa i Hallaryds kyrka, Svenson, Kristiansson, Lovsångsteamet 
17 Musikgudstjänst i Göteryds kyrka, Svenson, Kristiansson  
Riksspelman Eva Johansson och Bengt Andersson, Urshult, spelar fiol och nyckelharpa  

26/9 17:e efter Trefaldighet 
Rik inför Gud 

14 Kyrkodag i Pjätteryd. Predikant: Magnus Persson, EFS. Kyrkmiddag i Brogård. 
Anmälan till Linda Persson senast onsdag den 22/9 kl. 12:00.  

3/10 Den Helige Mikaels dag 
Änglarna 

10 Sammanlyst Pastoratshögmässa i Hinneryds kyrka, Wallerstein 
(Boka gärna kyrkbil 0476-13478) 

 

Gudstjänstlivet i Göteryds pastorat  
anpassas till de begränsningar som 
gäller från den 1/7 2021. 
 

Maxantal vid gudstjänstbesök: 
200 personer i Göteryds kyrka. 
200 personer i Pjätteryds kyrka. 
200 personer i Hallaryds kyrka. 
50 personer i Brogård. 
50 personer i Sockenstugan i Hallaryd. 
50 personer i församlingshemmet i Göteryd. 
30 personer i Göteryds kapell. 
30 personer i Ängaholmen, Emanuelskapellet. 
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 Ansvarig utgivare: Karl-Henrik Wallerstein. Layout och redigering: Vidar Lundbeck  

Vallokalerna i Göteryds församlingshem, Pjätteryds kyrka 
och Hallaryds Sockenstuga är öppna på  
valdagen 19 sep. kl 12-16 samt 18-20. 
Det kommer att stå på ditt röstkort vilken vallokal  
du ska gå till. 
 

Röstmottagningsstället på Pastorsexpeditionen i  
Göteryd kommer att vara öppet på samma tider som 
vallokalerna, för dig som är folkbokförd i annan försam-
ling eller behöver en duplett på ditt röstkort m.m. 
 

På Pastorsexpeditionen, Hembygdsvägen 4, är det  
också möjligt att förtidsrösta veckorna 36-37.  
Ta med dig röstkort och legitimation. 
Öppettider förtidsröstning: 
Tisdagarna    7/9 och 14/9     kl 09—11 
Onsdagarna  8/9 och 15/9     kl 17—20 
Torsdagarna 9/9 och 16/9     kl 09—11 
Fredagarna   10/9 och 17/9   kl 09—11 

Detta gäller även vid dopgudstjänst, konfirmationsgudstjänst, vigsel-
gudstjänst samt begravningsgudstjänst. Avståndet mellan deltagare  
skall vara minst en meter. Familjer och sällskap på fyra personer kan  
sitta närmare varandra. Varje sådant sällskap skall hålla minst en me-
ters avstånd till nästa grupp. 
Pastoratet har fortsatt ansvar för att gudstjänsterna genomförs på ett 
smittsäkert sätt. Vi tillhandahåller handsprit och uppmanar till att  
undvika trängsel.  
Det är från och med den 1 juli möjligt att vara 50 personer vid  
privata sammankomster. Därmed är församlingshemmet i Göteryd  
samt sockenstugan i Hallaryd möjliga att hyra. 
  Karl-Henrik Wallerstein 
  Kyrkoherde  

Du som är medlem i Svenska Kyrkan och har fyllt 16 år får rösta i 
kyrkovalet. Du kommer få ett RÖSTKORT med posten senast 1 sep-
tember. I röstkortet står det var du ska rösta på valdagen.  
VALLOKAL är lokalen där du kan rösta på valdagen söndagen den 
19 september. Du måste kunna bevisa att du är du, så ta med en id
-handling. Ta gärna med ditt röstkort också.  
Du kan FÖRTIDSRÖSTA i en förtidsröstningslokal 6 september till 
och med valdagen 19 september. Ta med ditt röstkort och id-
handling.  
BREVRÖSTA Ett annat sätt att rösta i förväg är att rösta med brev. 
För att brevrösta behöver du ett brevröstningspaket. I paketet finns 
en beskrivning av hur du ska göra. Posta din brevröst så att den är 
framme senast fredag 17 september. Det behövs inget porto.  
Om du brevröstar från utlandet ska ditt brev vara framme senast 
onsdag 15 september.  
RÖSTA MED BUD Om du har svårt att ta dig till lokalen kan du rösta 
med bud som tar med ditt röstkort och ditt brevröstningspaket till 
din vallokal eller din förtidsröstningslokal.  
TVÅ VITTNEN Om du röstar med brev eller bud behövs två vittnen. 
Det är två personer över 18 år som intygar med sin namnteckning 
att du följt instruktionerna i brevröstningspaketet.  
BREVRÖSTNINGSPAKET finns på Pastorsexpeditionen i Göteryd 
samt hos ett antal förtroendevalda. Kontakta expeditionen eller 
Valnämndens ordförande Vidar Lundbeck 070 31 31 605 för att få 
reda på var du kan hämta ett brevröstningspaket. 


