
Jag bor på landet. Det gör också bina.                                               

Tillsammans 
Församlingsblad 29 september 2021 

På följande vis kan vi beskriva Göteryds pastorat! 
För 150 år sedan bodde ca 8000 personer inom Gö-
teryds, Pjätteryds och Hallaryds församlingar. Nu bor 
här ca 2000 personer. År 2013 vände befolkningsut-
vecklingen uppåt efter att vi under flera årtionden haft 
en negativ befolkningsutveckling.   
 

Genom pastoratets tre församlingar rinner Helge å. 
Denna å utgör en naturlig geografisk förutsättning för 
oss i denna bygd att vara kyrka. Ån vittnar till denna 
dag om vattendragens betydelse för mänsklighetens 
civilisation och det finns många fornlämningar från 
gångna tider i våra bygder. Helge å rinner från sjön 
Möckeln ut vid Byvärma och fortsätter sedan vidare till 
Gustavsfors och Delary, och sedan vidare genom kraft-
stationen i Kimmelsbygd innan den rinner vidare ge-
nom Hallaryd mot skånegränsen. 
 

Detta är ett sätt att beskriva vårt pastorat. Inspiration-
en kommer delvis från kommunens beskrivning av vår 
del av Älmhults kommun. 

 

Ett annat sätt att beskriva pastoratet är att  
beskriva oss själva ur våra vänner binas per-
spektiv. Som ni säkert vet får man inte flytta 
bina över en församlingsgräns. Det var Carl 
von Linnés bror som skrev om detta. Han hette 
Samuel. Det hade visst något med smitto-
risken att göra. Bina kunde dö och då kunde 
det gå illa för hela församlingen. Samuel skrev 
en bok om binas förträfflighet. Utan bina dör vi 
och därför är landet viktigt för staden. För det 
bor mest människor i staden men utan bina 
skulle staden dö av svält. Eftersom Göteryds 
pastorat är det till ytan största pastoratet inom 
Älmhults kommuns gränser kan vi kanske göra 
som Samuel sade och isolera oss inom våra 
tre församlingsgränser och sköta oss själva 
och sedan säga; så går det när man inte är 
rädd om landet.  
 

Men så talar inte en kristen. Vi är alla en ge-
menskap. Vi hör alla ihop! Stad och land utgör 
två sidor av samma mynt. Vi hjälper varandra! 
Men DET ALLMÄNNA BÄSTA ÄR DET BÄSTA, 
säger den kristna tron. Det är därför minst  
sagt märkligt att vi behövt skrika och gorma  
så över att få ha kvar Solgården och Ryfors 
skola som permanent F-6- skola. Det är också 
tragiskt att Delary är det samhälle som har 
sämst samhällsservice i länet. Det allmänna 
bästa är inte att alla flyttar in till centralorten! 
Då dör nämligen bina!  

I Göteryds pastorat vill vi verka för en levande kyrka i 
en levande landsbygd. Jag tror att Jesus, fridsfursten är 
nyckeln till en levande kyrka. Vi i kyrkan upplever att vi 
på ett särskilt sätt behöver vara Kristi röst för de män-
niskor som bor på landsbygden, givetvis tillsammans 
med alla människor av god vilja. I människors isolering 
och ensamhet behöver Kristus våra ögon, öron och 
händer. Vi behöver vara det bollplank som kan lyssna 
på deras kamp, tvivel och problem. 
 

Gud har bestämt att jorden skall vara bebodd, att  
jorden skall förvaltas av alla människor och av alla  
folkslag. Allt det goda som skapelsen medför måste 
användas på ett rättvist och miljövänligt sätt. Om vissa 
har mer än tillräckligt medan andra saknar det livs-
nödvändiga, är detta ett rop på rättvisa. 
 

Vi i Göteryds pastorat kräver rättvisa för våra bin.  
Vi önskar också att man satsar på landsbygden.  
För binas skull och allas skull! 
 

Karl-Henrik Wallerstein, kyrkoherde 

Välkommen med i kampanjen Rädda bina! 
Se information på Älmhults kommuns hemsida:  
www.almhult.se/raddabina  
Låt oss tillsammans öka den biologiska mångfalden! 

 

                      Per-Rune Svenson, komminister 

Rädda bina! 



 

Hänt i pastoratet 

   

  Webbsida:  www.svenskakyrkan.se/goteryd  
 

  Vi finns också på Facebook och YouTube,  

 

Pastorsexp. Göteryd, expeditionstid onsdagar  9-11            0476-30001 
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 

Konfirmander 2021 
 
Elias, Alma, Berta och 
Hanna konfirmerades  
tillsammans med Älmhults 
konfirmander i Älmhults 
kyrka lördagen den 4/9.  
De välkomnades i Göteryds 
kyrka söndagen den 5/9.  
De fick alla ett silverkors 
som skänkts av Hallaryds 
församlingsråd. 

I samband med den inre renoveringen av  
Pjätteryds kyrka har ett nytt altare konstruerats. 

 

Välkommen till   
Missionsauktion 

Tankar inför Allhelgonadagen 
 

Så långt våra tankar nu räcker 
om er alla som vi höll kär. 
Det underbara minnen väcker, 
vi önskar att ni var kvar här. 

 

Men Er tid med oss är tillända, 
nu ni era ögon slutit har. 
Vi vårt sista farväl nu sända, 
Ni lever hos oss alltid kvar. 

 

Låt oss nu tända ett ljus för de kära, 
de som en gång stod oss så nära. 
Låt oss minnas allt det som varit 
från flydda dagar som har farit. 

 

I glädje och sorg fanns kärlek att hämta, 
nu aftonklockan så dovt för dem klämta. 
Så tack för allt som vi av er lärt och fått, 
tills vi ses igen, vila i frid, Sov så gott! 

 

Else-Marie Fredricsson, 061103 

Hallaryd  lördag 20 november kl 15 
Vi inleder med Andakt.  

Kaffeservering, ostkaka, lotterier. 
Auktion på handarbeten, hantverk,  

matvaror m.m.  
 

Gåvor till auktionen mottages  
tacksamt 



  
 
 
  
 
 
 

Diakonicentralen fortsätter med våffelcafé 
kl. 13:00 - 15:00 

onsdagarna; 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11 
 

Vi startar:   

�Hantverks– och handarbetsträffar  
på Diakonicentralen  

(medtag gärna eget material) 
kl 17:30 - 20:00, fika ingår 

(men man får gärna lägga en peng, till fortsatt trivsel) 
måndagarna 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11 

 

Sällskapsspel  
i Göteryds församlingshem 

(medtag gärna egna spel) 
kl 18:00 - 21:00, fika ingår 

(men man får gärna lägga en peng, till fortsatt trivsel) 
fredagarna 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11 

 

Varmt välkomna hälsar Linda Persson, diakoniassistent.  

Diakonicentralen i Delary                         Barnkör och tonårsgrupp  

 

 Onsdagscafé i Pjätteryd 
 

 

 

 

 

 

 

Varje onsdag  kl 09.30 – 11.30  
Lokal: Brogårds bygdegård 

 

 

”Öppen kyrka” i Hallaryd  
 

Samarbete mellan Svenska kyrkan och Betelkyrkan 
 

Ons 6/10 kl 15 i Sockenstugan  
Sohelia Fors Kalhor, författare. ”Från en dörrmatta till en 
värdig kvinna”, föreläsning om hedersvåld och gruppkultur  
 

Ons 3/11 kl 15 i Betelkyrkan 
Fotograf Jan Elmelid, Höör, visar bilder  
 

Lörd. 4/12 kl 15 i Hallaryds kyrka 
”Sånger i Advent”, Hallaryds kyrkokör och musiker under 
ledning av Max Kristiansson 
Kaffeservering i Sockenstugan 

Vi startar upp ekumenisk barn- och  
ungdomskör i Betelkyrkan i Hallaryd. 
  

Tisdagar med start  5/10.  
Fika från 16:30. Slut 18:00. 
 

ª 0-6 år. Marquerite Nilsson  
 huvudansvarig. 
ª 7-11 år. Annica Heerman  
 huvudansvarig. 
ª 12 och över Max Kristiansson  
 huvudansvarig. 
 
För mer information och anmälan, kontakta  
goterydspastorat@svenskakyrkan.se  
eller SMS:a till Annica Heerman eller Max 
Kristiansson (deras telefonnummer finns 
under kontaktuppgifter). 

  

Tonårsgrupp (TG) 
  för ungdomar från och med 7:e klass.   

 

ª Tårtbakstävling i Betel 15/10  
 kl. 18:00-20:30.  
 Andakt i Betel kl. 20:00. 
 

ª Lovsångskväll i Göteryds kyrka  
 fredag 19/11 kl. 18:00-20:30. 

Vi påminner om att vi har några husförhör kvar i Göteryds församling hösten 2021 
Temat för i år är boken ”En värld av Himmelskt ljus”. Den kan hämtas på pastorsexpeditionen men delas också ut i sam-
band 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.  

 

Juddhults Skolrote 6/10 i Judhultsgården. Juddhult, Strömmaköp, Stuvhult, Forreryd, Arveka, Käskult, Gösköp, Lunden 
 

Kållaköps Skolrote 13/10 i Göteryds församlingshem. Kållaköp, Väraberga, Näs, Ryfors, Lillaryd, Bjernhult 
 

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

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

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



 GUDSTJÄNSTKALENDER  
I skrivande stund ser det ut som att covid-restriktionerna tas bort,  

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

 

Kyrkbil: Ragnarsson 0476-13478 

3/10 Den Helige Mikaels dag 
Änglarna 

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

10/10 Tacksägelsedagen 
Lovsång 

09 Stilla Mässa i Pjätteryds kyrka, Svenson 
11 Gudstjänst med stora och små i Göteryds kyrka, Tuvesson, Heerman 
11 Ekumenisk gudstjänst i Hallaryds kyrka, Svenson, Kristiansson. Kyrkokören medv. 

16/10 Lördag  18 Vesper i Göteryds kyrka, Wallerstein 
17/10  20:e efter Trefaldighet 
Att leva tillsammans 

11 Lovsångsmässa i Hallaryds kyrka, Wallerstein, Heerman 
17 Musikgudstjänst i Pjätteryds kyrka, Wallerstein, Ingegerd Beran med vänner  

24/10  21:a efter Trefaldighet 
Samhällsansvar 

11 Kyrkodag i Göteryd. Sandahl, Wallerstein.  
”Högt tonläge” Diskussionsgudstjänst utifrån boken ”En värld av himmelskt ljus”.  
Sång och musik: Annica Heerman och Emma Nilsson. 
Kyrklunch, anmälan till Linda Persson senast onsdag den 20/10 kl. 12:00.  

31/10  22:a efter Trefaldighet 
Frälsningen 

09 Stilla Mässa i Pjätteryds kyrka, Svenson, Heerman 
11 Högmässa i Göteryds kyrka, Svenson, Heerman 
16 Musikgudstjänst i Hallaryds kyrka, Svenson, Heerman.  

5/11  Fredag 
Allhelgonaafton 

Kaffeservering  kl 11-18  i Göteryds och Pjätteryds kyrkor samt Sockenstugan i Hallaryd 
för dem som smyckar sina anhörigas gravar   

6/11 Alla Helgons dag 
Helgonen 

18 Minnesgudstjänst i Göteryds kyrka, Wallerstein, Heerman. Kyrkokören medverkar 

7/11 Alla själars dag 
Vårt evighetshopp 

11 Högmässa i Göteryds kyrka, Wallerstein, Heerman 
16 Minnesgudstjänst i Pjätteryds kyrka, Wallerstein, Heerman. Kyrkokören medverkar 
18 Minnesgudstjänst i Hallaryds kyrka, Wallerstein, Kristiansson. Kyrkokören medverkar 

14/11 Sönd. före Domsöndag 
Vaksamhet och väntan 

11 Kyrkodag i Hallaryd med Biskop Fredrik Modeus. Wallerstein, Kristiansson. 
Kyrkokören, Psalmodikonisterna och Spelmanslaget medverkar.  
Återinvigning av den nyrenoverade Elfströmsorgeln. 
Kyrklunch, anmälan till Linda Persson senast onsdag den 10/11 kl. 12:00.  

21/11 Domsöndagen 
Kristi återkomst 

09 Stilla Mässa i Pjätteryds kyrka, Svenson 
11 Gudstjänst med stora och små i Göteryds kyrka, Tuvesson, Heerman 
11 Ekumenisk gudstjänst i Betelkyrkan, Hallaryd, Svenson 

 
 

 
 Nästa Tillsammans  kommer 24/11, manusstopp 21/10  
 Ansvarig utgivare: Karl-Henrik Wallerstein. Layout och redigering: Vidar Lundbeck  

Biskop Fredrik kommer till Hallaryd 
 

Kyrkodag  
Sönd 14 nov 
kl 11:00 
 

Kyrklunch, anmälan  
till diakoniassistent 
Linda Persson senast 
onsdag den 10/11  
kl. 12:00. Begränsat 
antal platser! 
 

Växjö stifts biskop Fredrik Modéus leder 
gudstjänsten tillsammans med vår egen  
kyrkoherde Karl-Henrik Wallerstein.  

 

Under ledning av kantor Max Kristiansson 
medverkar Hallaryds kyrkokör och spelmans-
lag samt spelgruppen Psalmodikonisterna. 
 

Vi räknar också med att renoveringen av vår 
fina Elfströmsorgel blir klar så att biskop 
Fredrik kan återinviga den. 

 

Vi i Göteryds pastorat vill arbeta för en levande kyrka i en levande lands-
bygd. Nu har vi planer på att tillsammans med övriga föreningar i vår bygd 
skapa ett besökscentrum på Solgården.  
Kommunen är positiv till initiativet som kan förena olika generationer. 
 

Vill du veta mer och engagera dig i denna hjärteangelägenhet, kontakta 
kyrkorådets ordförande Karl-Inge Johansson, 070 55 30 169 eller  
vice ordförande Vidar Lundbeck, 070 31 31 605. 


