
Att förbli i kärleken 

 Vi gör det  

tillsammans 
 Församlingsblad för Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd 
10 februari 2021               (nästa nummer 24/3, manusstopp 26/2) 

 Att förbli i kärleken — hur lyckas man med det? Livet kan göra  
oss bittra. När jag var på en retreatgård läste jag tänkvärda ord i  
sakristian: ”Låt ingen ta glädjen ifrån dig!” Det är så lätt att någon 
stjäl vår glädje så att vi tappar kärleken till våra medmänniskor  
och oss själva. Hur skall vi förbli i kärleken? 
 

Jo, genom att ta till oss den här liknelsen. En båt sjunker inte på 
grund av vattnet runt omkring båten utan på grund av att vatten 
kommer in i båten. Vi människor är en båt och vi blir starka genom 
att hämta kraft från kärlekens källa, Jesus Kristus. Varje söndag 
upprepar vi och minns och förnyas i gudstjänsten. Varje morgon 
och kväll får vi börja och sluta dagen i Jesu namn. Han har lovat  
att vara med oss! Guds kärlek söker oss. I mötet med Jesus för-
vandlas vi! 
 

I det här numret så får du läsa om vår nye präst, Per-Rune  
Svenson. Han tjänstgör hos oss på deltid och är annars präst i  
Älmhults församling. Roligt med samarbete mellan församlingarna 
inom Älmhults kommun.  
 

Jag vill uppmana dig att gå in på vår hemsida för att skriva under 
att du vill att vi skall ha en cykelväg mellan Ryfors skola och  
Göteryds kyrka. I skrivande stund har över 100 personer skrivit 
under.  
 

Sedan har vi det vanliga, covid-19-pandemin påverkar oss alla.  
Vi måste söka oss till Gud för att i denna svåra tid få hjälp. Jag  
tror att kyrkan är världens hopp. Vad vore Göteryd, Pjätteryd och 
Hallaryd utan våra kyrkor. Här strålar det ut tro, hopp och kärlek 
och det kommer inte från oss själva utan från Gud som sänt oss 
uppenbarelsen att han älskar oss! När vi hör, ser och lyssnar till 
något som har med Jesus att göra, ja då lyssnar vi på Guds hjärte-
slag, då lyssnar vi till fridens källa. 

Karl-Henrik Wallerstein 

I november färdigställdes pilgrimsstigen. Den 
går från Pjätteryds prästgård till kapellträdan. 
Kostnaden för uppröjningen av stigen stod 
egendomsnämnden i Växjö stift för!  
Tack till Sven Käll som satt upp informations-
tavla om den första kyrkan i Pjätteryd. 

Nu har vi en hjärtstartare på församlings-
hemmet i Göteryd. Tack vare samarbetet  
med Judhultsgården, som också har en sådan,  
har våra vaktmästare och kantor Max fått gå 
en utbildning i hur man räddar liv.   

När väg 120 skall breddas mellan Ryfors skola och Göteryds 
kyrka vill Göteryds pastorat att en cykelväg skall anläggas längs 
med väg 120 eller i nära anslutning till väg 120. 
 

Det är bra för bygden att på ett miljövänligt sätt transportera sig 
mellan Göteryds kyrkby och Ryfors skola. (Cykelväg Delary-Ryfors 
är redan beslutad och kommer i samband med breddningen.) 
 

Det är också en framtidsangelägenhet för en levande landsbygd 
att man på ett barnvänligt sätt kan röra sig från Ryfors skola till 
sjön Römningen eller studiebesök till Göteryds kyrka eller vackra 
naturvandringar längs Länsstyrelsens skyddsreservat på udden, 
vid sjön Römningen. Det skulle också göra det lättare att med 
cykel ta sig till Oreberget och andra vackra utflyktsmål. 
 

Gå in på hemsidan www.svenskakyrkan.se/goteryd/cykelvag    
Skriv under och sprid gärna informationen. 

Skriv under för cykelvägen! 

Digital insamlingskonsert Mission 2021  9 jan 
Matilda Espmarker, Emma Lundbeck 
Josip Jonjic och 
Max Kristiansson 

Finns på YouTube 



”Spel på psalmodikon” har blivit listat som ett 
immateriellt kulturarv, vilket ger lite extra upp-
märksamhet åt ett sällsynt instrument. Läs mer: 
www.isof.se (Institutet för språk och folkminnen) 
Tommy Karlsson, ordförande i Nordiska Psalmo-
dikonförbundet blev t.ex. inbjuden att spela och 
berätta om instrumentet hos Nordegren och 
Epstein i Sveriges Radio P1 den 12 januari. 
 

Spelgruppen Psalmodikonisterna i Hallaryd bil-
dades i samband med en byggkurs i slöjdsalen i 
Ryfors 2007 och är en av tre grupper i Sverige. 
De andra är En sträng i Stockholm och den ny-
startade Väderstadsgruppen i Östergötland. 

   

  Webbsida:  www.svenskakyrkan.se/goteryd  
 

  Vi finns också på Facebook och YouTube,  
   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 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) 
 

   

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) 
  Kim Augustsson 0476-22808   (SMS: 0730683564) 

Till din tjänst i Göteryds pastorat 

 
Nya tider – nya erfarenheter. Vid jultid 2020, efter 28 
år som präst, fick jag för första gången genomföra en 
förinspelning av en hel julotta(!) Det skedde i Hallaryds 
kyrka den 18 december, och ”släpptes” på internet 
juldagen den 25 december kl 07.00. 
   

Nu undrar kanske vän av ordning varför Älmhults-
prästen hade tjänst i Hallaryd. Förklaringen är att  
år 2020 avtalade de båda kyrkoråden i Älmhult och 
Göteryd om att inleda samverkan genom att dela på en 
av prästtjänsterna. Eftersom Göteryds pastorat består 
av 3 församlingar med 3 kyrkor, Göteryd, Pjätteryd och 
Hallaryd, så har tjänsten för min del omformats så att 
1 kyrka har blivit sammanlagt 4 kyrkor.  
 

Därav rubriken ”Samverkan 1+3=4”. Och därav  
vidstående bild från förinspelningen av julottan i  
Hallaryds kyrka. Med denna nya samverkan så knyts  
församlingarna närmare varandra, och följdriktigt  
återfinns mitt telefonnummer och namn numera i 
båda församlingsbladen. 

Vårvinterhälsningar  
Per-Rune Svenson 

komminister 

Samverkan 1 + 3 = 4 

Psalmodikonisterna medverkade i lucka 12 i Kulturskolans adventskalender 

 

Visst blir man sugen på att spela när man ser  
42 psalmodikon klara för världsrekordet i Hal-
laryd sommaren 2018 



Det är maj månad och det står 2018 i kalendern på  
väggen. Jag är på besök hos en vän och därtill nyanställd 
kantor i Göteryds pastorat. Jag minns att han vid flera 
tillfällen hade sagt: ”...vi borde åka ner till Hallaryd och 
börja spela psalmodikon för Vidar!” Jag behövde inte  
fundera länge innan jag nappade på idén och någon dag 
eller två senare, så hade jag fått låna mitt första psalmo-
dikon av Vidar.  
När jag fick höra om psalmodikonets historia och vilken 
roll den har haft för den svenska psalmsången så blev 
jag såpass intresserad, att jag gärna tog med mig instru-
mentet och visade upp det. Här kommer ett par minnen: 
 

Jag och en god sångarvän skulle medverka på gudstjänst 
i Equmeniakyrkan nere i mina skånska hemtrakter och 
jag minns än med sådan värme, över vilken fin guds-
tjänst det blev. När det var dags för vår tur, så började  
vi med att sjunga en psalm samtidigt som jag spelade  
på psalmodikonet och se - gudstjänstbesökarna började 
spontant att sjunga med till psalmodikonets enkla, men 
varma stämma. Som postludium blev det ’Vem kan 
segla’ och applåderna lät inte vänta på sig länge! 
 

Även vid ett lite senare tillfälle, så hade jag med mig  
instrumentet. Jag var på midsommarfirande nere hos min 
faster. Ganska sent på kvällen, långt efter dansen och all 
mat, satt jag och bara existerade genom att låta tiden gå 
genom att halvt lyssna på sorlet medans jag passivt smut-
tade på mitt kvällakaffe. Oväntat så kom min faster fram till 
mig och sade att det var ”lide dötraugid” och om jag kunde 
plocka fram något att spela på. 
Tja, varför inte sade jag och en stund senare så hade jag 
återkommit med instrumentet under armen och samtidigt  
så försökte de nyfikna blickarna utröna, vad som fanns inuti 
fodralet. 
 

Jag röjde undan lite saker från ett av borden och plockade 
fram mitt psalmodikon. Sorlet tystnade och blickarna vän-
des nyfiket mot mig och mot instrumentet, som jag place-
rade på ett bord. Jag plockade fram stråken och åter igen 
började den matta och skälvande stämman att sjunga solo i 
logen. Tystnaden i midsommarlogen blev total och efter mitt 
lilla föredrag om instrumentet och dess historia, så tog jag 
upp en psalm igen och den förfriskade skaran av åskådare 
blev ännu mera hänförda av upplevelsen och både applåder 
och frågor om instrumentet kom i massor. En del ville till och 
med prova och när jag hade visat hur enkelt det är att lära 
sig spela efter siffernoter, så blev glädjen fullkomlig hos en 
av deltagarna som berördes av det enkla faktumet, att han 
trots sin självupplevda "omusikalitet" faktiskt kunde spela 
på något! Detta att han blev så tagen berörde inte minst mig 
med! 
 

På hösten fick jag mitt alldeles egna exemplar i födelsedags-
present, som dessutom visade sig vara unikt. Min faster 
hade en dag varit inne på en secondhandbutik och skickade 
några bilder på något avlångt med kurviga former som hon 
hade hittat där. Och nej, det var inte någon mannekäng eller 
liknande - utan det visade sig vara ett mycket välbehållet 
psalmodikon med tillhörande stråke och jag bad henne där-
för att köpa det.  
Enligt senare forskning, så visade det sig vara tillverkat av 
den anrika fiolbyggaren N. Nilsson & Söner i Malmö och ef-
ter kontakt med de nuvarande ägarna, så fick vi reda på att 

mitt instrument var tillverkat år 1902. Några ex hade gjorts i 
ett fåtal exemplar och de flesta fanns nu i några försam-
lingshem, eller i privat ägo och två av samma modell finns 
dessutom på de musikhistoriska museerna i Köpenhamn 
och i Stockholm att beskåda!  
 

Inte illa för ett fynd på 150 kr på en secondhandbutik! 
 

Hos Psalmodikonisterna i Hallaryd så har jag alltid trivts och 
tillsammans med det detta härliga gäng, så har vi under min 
tid hunnit med ett antal utfärder. Först ut för min del, var till 
den vackra träkyrkan i Granhult. Senare i oktober så åkte 
jag och Vidar och spelade psalmodikon på bysmedjans dag i 
Virestad. På söndagen efter midsommar startades också en 
ny och mycket uppskattad tradition med psalmodikon på 
Björkö. År 2019 reste vi till Lenhovda och 2019 års årsmöte 
för Nordiska psalmodikonförbundet hölls i värmländska  
Alster med ett besök på det fascinerande Psalmboksmuséet 
på Kroken och Boltziushemmet i Skåre, som var två spän-
nande upplevelser var för sig. 
 

År 2020 blev ju inte som man hade tänkt sig. Men faktum  
är att just det året, så blev Psalmodikonet upphöjt till imma-
teriellt kulturarv. Även om återväxten i vår grupp verkar  
blygsam, så ser jag ändå fram emot i förväntan för hur  
framtiden ter sig. Men fram tills dess så är alla välkomna  
att spela instrumentet och det enda som man behöver är  
en dos nyfikenhet, ett par enkla spelinstruktioner och ett 
glatt humör och så har du allt som krävs för att kunna spela 
psalmodikon.  
 

Mina erfarenheter i början lärde mig att det ibland inte krävs 
så avancerade och svåra saker för att kunna inspirera och 
beröra. Psalmodikonet skapades inte för att vara ett instru-
ment för virtuoser, utan för att var man med enkla medel 
skulle kunna bygga sitt eget instrument och därmed med  
sin egen stämma gynna psalmsången i vårt land. Därför så 
är detta kulturarv ett sant folkinstrument och därmed inte 
enbart till för instrumentspelande folk... 
 

/Max Kristiansson  

Mitt psalmodikonspelande 



 
GUDS- 

TJÄNST- 
KALENDER 
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         PJÄTTERYD 

 
 
 
 

           HALLARYD  

 

I skrivande stund är det 8 deltagare utöver medverkande, personal och kyrkvärdar som gäller. Anmäl till tjänstgörande 
präst för att säkert få en plats. När mässa firas finns det möjlighet att ta emot Nattvarden utanför kyrkorummet efter 

mässan. Dessa förhållanden kan komma att ändras om vi får nya besked från myndigheterna. Ta därför som vana att kolla 
på hemsidan www.svenskakyrkan.se/goteryd/kalender eller på Facebook. Kyrkorådet har beslutat att upphöra med 

annonsering i Veckobladet. Vissa gudstjänster kommer att streamas via pastoratets Facebooksida.  
 
6/2 Lördag 

 Pjätteryds kyrka stängd  
för inre ommålning  

 
18 Ljusvesper, Wallerstein 

7/2 Kyndelsmässodagen 
Uppenbarelsens ljus 

16 Digital ljusandakt, 
Svenson, Kantorerna tar ton 

09 Stilla mässa i Brogård, 
Wallerstein 

 

14/2 Fastlagssöndagen 
Kärlekens väg  

11 Lekmannaledd gudstjänst, 
Tuvesson 

09 Stilla mässa i Brogård, 
Wallerstein 

11 Ekumenisk Gudstjänst i 
Sockenstugan i samarbete 
med Betelkyrkan 

17/2 Askonsdagen 
Bön och fasta  

19 Askonsdagsmässa, 
Wallerstein 

 18 Askonsdagsmässa, 
Svenson 

20/2 Lördag 18 Vesper, Svenson   
21/2  1:a sönd i Fastan 
Prövningens stund  

 17 Stilla mässa i Brogård, 
Wallerstein  

11 Stilla mässa, Wallerstein 

28/2  2:a sönd i Fastan 
Den kämpande tron  

11 Kyrkodag i Göteryd, Wallerstein. Mässa och föredrag.  
Eva Uppsäll — att skapa en levande trädgård  

7/3   3:e sönd i Fastan 
Kampen mot ondskan  

11 Lekmannaledd gudstjänst, 
Tuvesson 

09 Stilla mässa i Brogård, 
Wallerstein 

11 Ekumenisk Gudstjänst i 
Sockenstugan i samarbete 
med Betelkyrkan 

13/3 Lördag 18 Vesper, Svenson   
14/3  Midfastosöndagen 
Livets bröd  

 17 Stilla mässa i Brogård,  
 Svenson  

11 Stilla mässa, Wallerstein 

21/3   J. Marie bebådelse 
Guds mäktiga verk  

11 Kyrkodag i Göteryd, Wallerstein. Mässa och föredrag.  
Kyrkoherden har ordet.  

28/3  Palmsöndagen 
Vägen till korset  

 11 Högmässa i kyrkan eller 
Brogård, Wallerstein 

11 Högmässa, Svenson 

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

KYRKODAGAR i Göteryds kyrka kl 11 
  

28/2  Eva Uppsäll — att skapa en levande trädgård 
21/3   Kyrkoherden har ordet 
2/5    Magnus Persson — en levande kyrka  
  i en levande landsbygd 

 

Föredragen arrangeras  
i samarbete med: 

I september är det återigen dags att välja ledamöter till  
kyrkofullmäktige i Göteryds pastorat, stiftsfullmäktige i Växjö 
stift samt kyrkomötet 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 självklart fritt fram om några vill starta en egen nomi-
neringsgrupp. Den absolut sista dagen att anmäla en sådan 
är 15 april, men man måste börja i god tid för att hinna med 
all byråkrati. 

Planerad nominering till ”Pastoratslistan” med fysiska  
möten måste p.g.a. pandemin ändras och ske digitalt. 
Skicka in namnförslag eller anmäl ditt eget intresse av  
att vara med i kyrkofullmäktige senast 20 februari till  
vidar@musikfamiljen.se eller ring 070 31 31 605. 
Därefter kommer en digital omröstning att ske och listan  
fastställas senast 10 mars. 
 

Vidar Lundbeck, ombud för nomineringsgruppen 
”Pastoratslistan i Göteryds pastorat” 

Göteryds pastorat inbjuder till digitala bibelstudier 
under våren 2021. Första träffen är 17/2 kl. 18:00-19:00.  
Sedan varannan onsdag åtta gånger.  
 

Undervisningen sker endast genom Zoom. 
 

Anmäl dig genom att 
sms:a till  
Karl-Henrik Wallerstein 
070 54 38 303.’ 
 

För att vara med på 
bibelstudiet måste du 
ladda ned Zoom 
https://zoom.us/signin  
 

Varje tillfälle är 60 min. 


