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Detta år tog en vändning som få kunnat föreställa 
sig. Detta år har visat oss hur sårbara vi männi-
skor är. Redan nu kan vi bli påminda om orden 
som aposteln Jakob formulerar: "Lyssna nu, ni 
som säger: Idag eller i morgon ska vi resa till den 
eller den staden, stanna där och tjäna pengar. Ni 
vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är 
som en dimma som syns en liten stund och sedan 
försvinner. I stället borde ni säga: 'Om Herren vill 
och vi får leva ska vi göra det eller det'" (Jak 4:13-
15). Orden från Jakobsbrevet bör få oss att tänka 
efter hur vi lever vårt liv och hur beroende vi är av 
skaparen. 
 

Då är det uppmuntrande att få berätta om tre mö-
ten jag haft denna sommar med människor i våra 
församlingar som lever ett kristet liv och som verk-
ligen inspirerat mig i min relation med Gud. 
 

För det första lärde jag mig av en person att skap-
elsen i sig själv alltid ärar Gud. Han som lärde mig 
frågade mig: "Har du tänkt på att naturen är så 
oerhört vacker. Den är så vacker för att den alltid 
ärar skaparen." Han fortsatte: "Vi människor däre-
mot, har en fri vilja och kan välja att ära Gud eller 
inte." Det var verkligen tänkvärda ord från denne 
kloke man. Vi människor kan verkligen göra stor-
dåd men vi kan också sjunka ned och fördärva 
oss själva och vår skapelse. 
Min uppmaning till dig; lev ett värdigt liv. 
 

Det andra jag lärde mig i mötet med en försam-
lingsbo var att vi kan be om varandras förbön. Kvinnan jag pratade med hade en nära vän som alltid bad för henne. 

Kvinnan kunde be vännen när som helst om förbön och då ställde vännen 
upp. Jag tänkte att det var verkligen en trygghet. Sedan tänkte jag på vår 
Herre som alltid lovat att be för oss till Fadern.  
Min uppmaning till dig; bed för din familj varje morgon och kväll. 
 

Det tredje jag lärde mig av en församlingsbo är behovet av att regelbundet 
vila. Mannen ifråga har varit lantbrukare hela sitt liv. Han såg oförskämt 
pigg ut. Han sade att han och hans fru, med undantag för höet som måste 
in, även om det är en söndag, alltid vilade på vilodagen. 
Jag tänker att han har så rätt. Det är inte rätt att vi arbetar ihjäl oss.  
En orsak till den fysiska, mentala och andliga tröttheten i vårt samhälle 
och kyrka är att vi inte valt att ära Gud på söndagen med att vila kroppen, 
umgås med familjen och umgås med skaparen.  
Min uppmaning till dig; vila varje söndag och gå till kyrkan. Umgås sedan 
med dina nära och kära. 
 

När du följer dessa tre uppmaningar och börjar med den sista uppmaning-
en så ärar du skaparen som har skapat dig, Fadern. Men du kommer 
också få kraft att bry dig om din omgivning som behöver just dig.  

Karl-Henrik 

Till andakt! 



 

För tredje gången arrangerade i pastoratet Sankt Luigis fotbollsskola på Björkövallen i Pjätteryd och i Pjätteryds kyrka 
har 50 barn och ledare träffats i dagarna tre för att spela fotboll, lyssna till bibelberättelser, lära sig ”Fader vår” och 
tävla med Gospel-Sam. Tack till Pjätteryds IF och tack till församlingsrådet i Pjätteryds församling. 

Den 19 augusti 1950 gifte sig Rary och 
Greta i Berga. De firade järnbröllop den  

19 augusti 2020. De flyttade 1958 till går-
den i Juddhult, Älmhult. Där bor de fort- 

farande, raska och glada.  
De                                       De gratuleras av 

Göteryds för- 
samling  

Några av årets konfirmander träffades 
och körde gokart. Från vänster ser vi 
Elias, Theo, Malva och Adam; de två 
äldre heter Karl-Henrik Wallerstein  
och Oskar Lindblad.  
Vi fortsätter vårt samarbete med  
Älmhults församling.  
Inneslut dem i era förböner.  
Självklart finns det plats för den som 
ännu inte anmält sig!  

Skulle vi eller  
skulle vi inte ha en  
spelmansstämma i år? 
Vi valde medelvägen, en enkel spel- 
träff med föranmälan och de som  
kom hade eget fika med sig. 
Det varma augustivädret med svalka  
från de lummiga träden och Helgeån 
som flyter förbi Hallaryds vackra hem-
bygdspark gjorde sitt till för att skapa  
trivsel för de 42 som anmält sig. 
Vi hoppas kunna hälsa alla som vill välkomna 
till nästa år, lördagen 14 augusti, som förres-
ten är storspelmannen Carl Lavins födelsedag. 



Vi träffas i Betel 

Insamlingen till Hope 587  
i samband med pilgrims-

paddlingen i Helge å. 

Totalt är det 18 355 kr som swishats in 
till Göteryds pastorats swishkonto.  
Det innebär att vi fått ihop nästan  

5000 kr per paddlad mil. 
Vi är överväldigade och oerhört  

tacksamma för den här gåvan som 
skänkts till Hope 587. 

Vi tackar Gud för er generositet och 
tackar Gud. Ni har ärat skaparen genom 
att tänka på de faderlösa barnen i Kiev 
som lider av funktionshinder och jag ber 
för er att ni genom den här gåvan skall 

få uppleva den glädje och frid som  
barnen får genom er gåva. 

 

Vi tackar! 
Karl-Henrik, Per, Magnus och Johannes 

18 355  

Vi bjuder in till gemenskapsträffar som förr hette husförhör i  
Hallaryds socken under hösten 2020. Vi lyssna till vår kantor Max 
Kristiansson som sjunger och spelar med och för oss, ni får ställa 
kyrkoherden Karl-Henrik mot väggen med alla slags frågor kring 
Gud, kyrkan och församlingslivet.  
Vi bjuder på smörgåstårta och får lära känna varandra i den rote 
där just du bor i Hallaryds socken. Vi arbetar tillsammans för en 
levande kyrka i en levande landsbygd.  
 

Lokal: Hallaryds Sockenstuga. 
Dag: Tisdag kl 18:00 – 20:00  
 

Datum: 
6/10  Hallaryds Rote (Hallaryd, Elleböke, Kimmelsbygd,  
 Kroksbygd, Halseryd, Kornberga) 
13/10  Hallaböke Rote (Ulvberga, Brötan, Hallaböke,  
 Sännesholma, Fåglehult, Sjuhult) 
20/10  Stenshults Rote (Stenshult, Grysshult, Vägla,  
 Kringelholma) 
27/10  Kråkeryds Rote (Kråkeryd, Linnefalla, Örnaholma,  
 Torsholma, Brännhult. Örsnäs) 
3/11   Lindås Rote (Starsholma, Lindås, Hägdabygd, Kruseböke)
10/11  Kalvshults Rote (Klädekulla Kalvshult, Årbohult, Hårhult, 
 Skåparyd) 
Anmälan senast fredagen före kl. 12 till Monica Perez, 
mejl: MonicaEsther.Perez@svenskakyrkan.se  
eller sms:a  0706998772 

Lördagen den 21 november kallas gamla och nya kyrkvärdar i 
hela pastoratet samt alla som är intresserade av att engagera sig 
i våra gudstjänster till gudstjänstverkstad.  
 

Plats: Göteryds kyrka. 
Tid: 10-14, middag kl. 12:30 som pastoratet bjuder på.  
 

Anmälan senast den 13 november, kontakta Annica Heerman på 
mejl: annica.heerman@svenskakyrkan.se eller tel: 0476-22806.  
 
 

 

Vi söker frivilliga som vill anta hedersupp-
draget att vara bärare vid våra jordbegrav-
ningar. Ersättning utgår. 
För mer information om detta uppdrag,  
ring Anders Svensson, tel: 0476-22805. 
 

 
 

Föräldrabarngruppen i Hallaryds Socken-
stuga har börjat. Välkommen onsdagar 
jämna veckor kl 9-12.  

 
 
 

Café i Pjätteryds kyrka kl 09:30 
Varje onsdag till den 9/12 

 
 
 
 

Onsdagsfika kl 15 med föredrag 
7 oktober i Sockenstugan:   
      Anders Bylander berättar om konstnären David Ralson 
4 november i Betelkyrkan: 
      Reine Jonsson, naturfotograf från Nässjö, visar bilder 

Husförhör i Hallaryd hösten 2020                       

Gudstjänstverkstad 21 november 

Bärare sökes 

Föräldrabarngruppen 

       Onsdagscafé i Pjätteryd 

ÖPPEN KYRKA i Hallaryd 



GUDSTJÄNST- 
KALEN- 
DER 

 
 
 
 

          GÖTERYD 

 
 
 
 

         PJÄTTERYD 

 
 
 
 

           HALLARYD  
 

För eventuella ändringar, läs alltid predikoturerna i Smålänningen, hemsidan: www.svenskakyrkan.se/goteryd 
eller på facebook, sök ”Göteryds pastorat”.                                                             Kyrkbil: Ragnarsson 0476-13478 

13/9 14 eft. Trefaldighet 
Enheten i Kristus 

11 Familjegudstjänst  
för stora och små 

17 Musikgudstjänst  11 Lovsångsmässa 

20/9  15 eft. Trefaldighet 
Ett är nödvändigt 

 9 Läst Mässa 11 Ekumenisk Gudstjänst  
i Betelkyrkan  

27/9  16 eft. Trefaldighet 
Döden och livet 

11 Kyrkodag i Göteryd, Mässa lunch och föredrag 
Anders Burlander berättar om David Ralson 

4/10 Mikaels dag 
Änglarna 

11 Högmässa 9 Mässa 16 Musikgudstjänst, Älmhults 
Vokalensemble under ledning 
av Patrik Sassersson 

11/10 Tacksägelsedagen 
Lovsång 

11 Familjegudstjänst  
för stora och små 

9 Läst Mässa 11 Lovsångsmässa, körsång 

18/10  19 ef. Trefaldighet 
Trons kraft 

 17 Musikgudstjänst  11 Ekumenisk Gudstjänst  
i Betelkyrkan  

25/10  20 ef. Trefaldighet 
Att leva tillsammans 

11 Kyrkodag i Göteryd, Mässa lunch och föredrag 
Christer Jonsson berättar om Kampradstiftelsen 

31/10 Alla Helgons dag 
Helgonen 

18 Minnesgudstjänst  
Erinran om de avlidna 

  

1/11 Sön eft Alla Helg.d.  
Vårt evighetshopp                             

11  Högmässa 
 

16 Minnesgudstjänst 
Erinran om de avlidna 

18 Minnesgudstjänst, kör-
sång, erinran om de avlidna 

8/11  22 ef. Trefaldighet 
Frälsningen 

11 Familjegudstjänst 
för stora och små 

17 Musikgudstjänst 
 

11 Lovsångsmässa 

15/11 Sön före Domssön 
Vaksamhet och väntan 

 9 Läst Mässa 11 Ekumenisk Gudstjänst  
i Betelkyrkan  

22/11 Domssöndagen 
Kristi återkomst 

11 Kyrkodag i Göteryd, Mässa lunch och föredrag 
Eva Skoglund - Att arbeta med demenssjuka 

   

  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 
Du når kanslist Lena Niklasson per telefon och mail. 
Hembygdsvägen 4, 34397 Älmhult,  e-post: goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkoherde      Karl-Henrik Wallerstein  0476-22801  (SMS: 070-5438303) 
 

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

Diakonisassistent  Linda Persson    0476-22804 Tjänstledig 
Vikarier  Madeleine Thuvesson  0738-474045  
  Monica Perez   0706-998772  
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) 

 ' ' �'   Telefoner    ' ' ' ' 

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

KYRKODAGAR 
För fjärde året arrangerar vi kyrkodagar. 

Nu kommer vi att vara  
i Göteryds kyrka kl 11 varje kyrkodag.  

Lunch som pastoratet bjuder på med en 
frivillig avgift och därefter föredrag. 

Varmt välkommen.  
 

2020 
27/9    Anders Burlander - David Ralson 
25/10 Christer Jonsson   

- Kampradstiftelsen  
22/11  Eva Skoglund,  

- Att arbeta med demenssjuka 
2021 
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: 


