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Framför oss ligger en  
jul igen. Skall det bli en 

god jul? Vi hoppas och vi 
önskar - frid på jorden till 
människor av god vilja.  

 

Att vilja det goda är att 
vaka över att barnet 

skyddas under sin färd  
genom Herodes land.  

 

Vi vet dock att barnet 
kommer att överleva  
och växa sig starkt  
ty det är Kärleken i  

vilken ingen räddhåga 
finnes som har makten.  
 
Så talade Herren till  
David Ralson inför julen,  
i ett brev daterat  
den 22 december 1969. 
 

Nedtecknat av  
Anders Burlander.  

DIAKONITEAMET 
 

Vill du vara med och göra en insats 
för människorna i vårt närområde?  
Är du nyfiken på vad det innebär att  

vara med i ett Diakoniteam?  
 

Hör av dig till Diakoniassistent  
Linda Persson på nummer:  

0476-22804, eller via sms på 
0703728641. 

Gott nytt kyrkoår! 
 

Med start den 1 Advent börjar vårt  
nya kyrkoår och vi utgår från det  
gudstjänstkalendarium som är planerat med tillägget 
att vi följer myndigheternas begränsningar.  

 

Så många gudstjänster som möjligt kommer att  
streamas via pastoratets Facebooksida.  

 

För aktuell information se 
 http://www.svenskakyrkan.se/goteryd� 

Vi rekom-
menderar  
Svenska  
kyrkans  
bönewebb.  
 

Tänd ett  
ljus, dela 
med dig av 
en bön.  
 

Du hittar den på https://be.svenskakyrkan.se 



   

  Webbsida:  www.svenskakyrkan.se/goteryd  
 

  Vi finns också på Facebook, sök ”Göteryds pastorat”   

 
 
Pastorsexp. Göteryd, expeditionstid fredagar  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 Svensson  0706-064102  
 
Kanslist, bl.a. frågor om 
gravrätter o skötsel  Lena Niklasson 0476-22802 
 

Diakonisassistent  Linda Persson    0476-22804  (SMS: 0703728641) 
 

Informatör  Madeleine Thuvesson  0738-474045  
   

Församlingsassistent Tanya Vasilieva   0730-321726 
 

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) 

 ' ' �'   Telefoner    ' ' ' ' 

Kräftskiva  
28 augusti 

2020 

 I september nästa år är det återigen dags att 
välja ledamöter till kyrkofullmäktige i Göteryds 
pastorat, stiftsfullmäktige i Växjö stift samt kyr-
komötet för Svenska kyrkan i Sverige. 
I kyrkovalet heter det nomineringsgrupper, inte 
partier, men annars ser valsedlarna ut ungefär 
som i det allmänna valet. 
I vårt eget kyrkofullmäktige har de senaste  
valen bara en nomineringsgrupp, kallad 
”Pastoratslistan” ställt upp, men det är själv-
klart fritt fram om några vill göra en egen nomi-
neringsgrupp. Den absolut sista dagen att an-
mäla en sådan är 15 april, men man måste 
starta i god tid för att hinna med all byråkrati. 
 

Nominering till ”Pastoratslistan” sker genom att 
lämna namnförslag senast 31/1 och listan fast-
ställs genom omröstning vid kyrkodagen 28/2. 

Vidar Lundbeck 
Mail: vidar@musikfamiljen.se  tel. 0703131605 



 

 

Mindre än  
ett år sen,  
en annan tid, 
ett annat sätt 
att umgås. 
 

Vi hoppas, ber 
och tror att vi 
snart ska  
kunna träffas 
så här igen. 

”Gud och  
semla”  

19 februari  
2020 

Coronaviruset har skakat om hela världen, även Göteryds pastorat. Deltagarna träffas i stora utrymmen, håller avstånd och 
använder handsprit. Jag och kollegorna kämpar med att anpassa musikverksamheten genom att söka säkra och hållbara 
lösningar - Hellre ställa om än ställa in så mycket det bara går. 

 

Psalmodikonisterna samt Hallaryds spelmanslag har övat någorlunda regelbundet och även haft några framträdanden. 
Hallaryds kyrkokör hade i somras en coronasäkrad körträff i Hembygdsparken, men är numera i pausläge. Våra körsångare 
saknar det sociala umgänget och varma sångargemenskapen, men vi kämpar tillsammans och försöker blicka framåt. 

 

Idén till Trädgårdssångarna, som jag anpassade utifrån förutsätt-
ningarna här, kom från en kollega. Jag drog ihop ett glatt, sjungande 
gäng som rönte stor uppskattning överallt. Dessutom hamnade ett 
reportage om oss i Smålandsposten! 

 

Strax innan första advent sänktes rekommendationen för folksamling-
ar till åtta personer och våra församlingar skulle satsa extra på webb-
gudstjänster och jag ville inte låta första advent, kyrkoårets nyårsdag, 
gå oförmärkt förbi. Sånger i Advent gick inte genomföra, men jag fick 
den vågade idén om att bilda en sångkvartett. Kunde inte hela kören 
medverka, så kanske några hade velat prova detta? Intresse fanns 
och övningarna var trivsamma, alla bidrog och det blev succé! 

 

Min drivkraft kommer från övertygelsen att musiken inom kyrkan är 
fundamental och inte enbart till för underhållning. Dess viktigaste 
roller är att lyfta den Kristna tron med Evangeliet samt skänka glädje 
som tröst. Därför får inte musiken tystna! 

 

Corona må ha förstört så mycket; men det finns också en positivare 
aspekt: genom att vi tvingas ut ur inkörda vanor och synsätt, som ger 
oss möjligheten att se nya perspektiv, möjligen även ett risktagande, 
genom att prova på nya saker. 

 

Det är viktigt att tro att lösningen inte bara kan finnas, utan att den 
existerar och utgå att den faktiskt finns någonstans i höstacken … 

 

Om man enträget satsar på sökandet efter förbättringen eller lösa 
behov - då har man inte enbart gjort sitt bästa - utan faktiskt även 
lyckats med att just ställa om … 

Max Kristiansson 

Att ställa om - inte in - musikverksamheten 



 
 
GUDSTJÄNST- 
KALENDER 

 
 
 
 

          GÖTERYD 

 
 
 
 

         PJÄTTERYD 

 
 
 
 

           HALLARYD  

 

Med start den 1:a Advent börjar vårt nya kyrkoår och vi utgår från det gudstjänstkalendarium som är 
planerat, även om innehållet kan förändras, med följande tillägg: När mässa firas finns det en möjlighet att 

kommunicera utanför kyrkorummet.  Max 8 personer i kyrkorummet. Man anmäler närvaro till tjänstgörande 
präst, se nedan samt i kalendern på hemsidan www.svenskakyrkan.se/goteryd  

Så många gudstjänster som möjligt kommer att streamas via pastoratets Facebooksida  
6/12   2:a Advent 
Guds rike är nära 

11 Högmässa, Svensson 9 Stilla Mässa, Wallerstein  

13/12  3:e Advent 
Guds rike är nära 

11 Högmässa, Wallerstein 9 Stilla Mässa, Wallerstein  

20/12  4:e Advent 
Herrens Moder 

11 Högmässa, Svensson  16 Julpsalmer och sånger 
från förr på psalmodikon, 
Svensson 

24/12 Julafton 
Den heliga natten 

10 Vi bygger julkrubban 
Tuvesson 

22:30 Julnattsmässa, 
Wallerstein 

 

25/12 Juldagen 
Jesu födelse 

  7 Julotta, Svensson 
 

26/12 Annandag Jul 
Martyrerna 

 11 Martyrmässa, Wallerstein  

27/12 Söndag efter Jul 
Guds barn 

  16 Julens sånger o psalmer, 
Svensson. Meddela önske-
sånger till Max Kristiansson.  

1/1 Nyårsdagen 
I Jesu namn 

16 Musikmässa, Sandahl 
 

  

3/1 Söndag efter Nyår  
Guds hus                     

11  Högmässa, Sandahl 
 

  

6/1 Trettondedag Jul 
Guds härlighet i Kristus 

 16 Julspelsgudstjänst, 
Wallerstein 

 

10/1   1:a eft. Trettondag 
Jesu Dop 

11  Högmässa, Svensson 9 Stilla Mässa, Svensson 16 Musikgudstjänst, 
Svensson 

17/1   2:a eft. Trettondag 
Livets källa 

11 Gudstjänst för stora och 
små, Tuvesson 

9 Stilla Mässa i Brogård 
Wallerstein 

11 Ekumenisk Gudstjänst  
i samarbete med Betelkyrkan 
Wallerstein  

24/1   3:e eft. Trettondag 
Livets källa 

 17 Musikgudstjänst i Brogård 
 

11 Lovsångsmässa 

31/1 Septuagesima 
Nåd och Tjänst 

11 Kyrkodag i Göteryd, Mässa lunch och föredrag  
Elof Danielsson - livet, en resa.  

6/2 Lördag 
 

  18 Ljusvesper 

7/2 Kyndelsmässodagen 
Uppenbarelsens ljus 

16 Ljusmässa   

Ansvarig utgivare: Karl-Henrik Wallerstein      Layout och redigering: Vidar Lundbeck  

KYRKODAGAR i Göteryds kyrka kl 11 
  

Pastoratet bjuder på lunch med en frivillig avgift  
och därefter föredrag. Varmt välkommen.  

 

31/1  Elof Danielsson — livet, en resa.  
 

28/2  Eva Uppsäll — att skapa en levande trädgård 
 

9/5     Magnus Persson — en levande kyrka  
  i en levande landsbygd 
 

Föredragen arrangeras  
i samarbete med: 

På grund av försämrad och sen utdel-
ning har Kyrkorådet beslutat att upp-

höra med annonsering av Gudstjänster i 
Smålänningens Veckoblad.  

 

Vi kommer istället att utöka antalet  
utgåvor av församlingsbladet under 

2021 och även se till att hålla hemsida 
och Facebooksida uppdaterade. 

Pjätteryds kyrka stängd  
för inre ommålning  
fr.o.m. 11 januari 


